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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zaměřuje na finanční zhodnocení vybraného podnikatelského 

subjektu. Za pomoci finančních ukazatelů zhodnotit jak na tom daný subjekt je. 

Porovnat jak si stojí oproti konkurenci. Na základě výsledků navrhnout změny 

k vylepšení stávající situace. 

ABSTRACT 

The Bachelor thesis focused on the financial evaluation of selected business subject. 

With the help of financial indicators to assess how the subject matter is. Compare how 

you stand against the competition. Based on the results suggest changes to improve the 

current situation. 
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ÚVOD 

V dnešní společnosti se všichni snaží být co nejlepší. Vrcholový manažeři a finanční 

analytici se snaží na základě podkladů zjistit určitý trend výkonnosti podniku a 

navrhnout jakým směrem by se podnik měl ubírat, aby dosahoval zisku. Zároveň 

zjišťují, jak si stojí konkurence a snaží se ji překonat. Zde vyvstává otázka: Jak zajistit, 

aby podnik prosperoval, jakými nástroji pořizovat data, jak interpretovat výsledky? 

Cílem finanční analýzy je odhalit silné a slabé stránky podniku, zjistit jak je na tom 

s výkoností, jak efektivně využívá svá aktiva, zda je schopen dostát svým závazkům, 

jestli generuje zisk. Znalost finanční situace podniku poskytuje manažerům podměty 

k rozhodování. Znalost finanční analýzy je důležitá také pro plánování budoucího 

vývoje podniku. 
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1 Cíle práce, metody a postupy zpracování 

Cílem této bakalářské práce je za pomocí finanční analýzy zhodnotit finanční situaci 

Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo, s.r.o., identifikovat slabé stránky podniku 

a navrhnout doporučení pro udržení nebo zlepšení finanční situace.   

Bakalářská práce je rozdělena na tři části. První část je zaměřena na přehled metod 

finanční analýzy a zdrojů vstupních dat. V druhé části je představena Soukromá vysoká 

škola ekonomická Znojmo, s.r.o., je provedena analýza interního a externího prostředí a 

výsledky vyhodnoceny za pomoci SWOT analýzy.  Je provedeno vyhodnocení 

ukazatelů finanční analýzy. Hodnoty jsou porovnávány s konkurenčními školami. V 

závěrečné části jsou shrnuty výsledky finanční analýzy, na základě zjištěných výsledků 

formulovány doporučení pro zlepšení stávající situace společnosti. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato část bakalářské práce bude zaměřena na vymezení pojmu finanční analýza, 

vybrané ukazatele finanční analýzy, jejich uživatelů, zdrojů dat a swot analýzu. 

2.1 Finanční analýza 

Sedláček (2011) uvádí, že hlavním úkolem finanční analýzy je včas odhalit příčiny 

úspěšnosti a neúspěšnosti podnikání a na jejím základě navrhnout způsob jak odstranit 

nedostatky a předejít jim. Analýza zkoumá části celku, zkoumá podmínky vzniku a 

etapy vývoje. Pomáhá oddělovat nepodstatné stránky od podstatných, vede od složitého 

k jednoduchému.  

Finanční analýza podniku je funkční metoda hodnocení finančního hospodaření, která je 

založena na získávání dat, třídění, agregování a poměřování jednotlivých veličin mezi 

sebou navzájem. Zároveň se kvantifikují vztahy mezi nimi, hledají kauzální souvislosti 

mezi daty a určuje se jejich vývoj. Těmito postupy se zvyšuje vypovídací schopnost 

zpracovaných dat a jejich informační hodnota (Sedláček, 2011). 

Finanční analýza působí jako zpětná informace o tom, jak na sebe působily jednotlivé 

položky daného podnikatelského subjektu, a zda se dosáhlo předpokládaných výsledků. 

(Knápková a Pavelková, 2010). 

2.1.1 Uţivatelé finanční analýzy 

Uživatelé finanční analýzy využívají finanční údaje, které jsou důležitým zdrojem 

informací o podniku, odrážejí úroveň podniku a jeho konkurenceschopnost. Zájem o 

tyto informace má mnoho subjektů - interní uţivatelé jako manažeři, odboráři, vlastníci 

a zaměstnanci a také externí uţivatelé jako banky, věřitelé, investoři, stát, zákazníci, 

dodavatelé a konkurence (Dluhošová a kol., 2010). 

Kapitola 1 Nedílnou součástí finančního systému je manaţer tj. osoba zodpovědná za 

svěřenou organizační jednotku, jehož úlohou je řízení, plánování, vedení, organizace, 

rozhodování a zvažování možných rizik a vhodnost investic. Manažer by měl znát 
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finanční situaci podniku, aby mohl i v méně úspěšném období dbát na efektivnost 

podniku a její prosperitu (managementmania.com, 2013a; www.ekonomservis.cz, 

2014). 

Vlastník potřebuje mít jistotu, že jeho prostředky, které investoval, jsou zhodnocovány 

a využívány, to si ověřuje pomocí finanční analýzy. Vlastníka zajímají spíše prosperita 

a výnosy podniku (Růčková, 2011). 

Cílem odborářů je zajištění vhodných pracovních podmínek pro zaměstnance, zajištění 

bezpečnosti práce a zkvalitnění pracovněprávních vztahů mezi zaměstnanci a 

zaměstnavatelem. Snahou je i zlepšení finančních podmínek zaměstnanců. Měli by znát 

situaci podniku, aby nepožadovali to, čeho podnik není schopen 

(managementmania.com, 2013b).  

Zaměstnanci slouží finanční analýza jako podklad, pro výše odměn a mezd. Potřebuje 

vědět, jestli podnik prosperuje a zdali bude mít i nadále práci. Pokud by se stalo, že 

podnik není schopen dostát svým závazkům, odrazilo by se to na mzdách a počtu 

zaměstnanců (Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2012). 

Banky většinou zajímá, jak je na tom podnik z hlediska dlouhodobé likvidity a 

hodnocení ziskovosti v delším období. Jestli je schopen tvořit finanční prostředky a 

zkoumá stabilitu jejich toků (Růčková, 2011). 

Věřitel je subjekt, poskytující dlužníkovi plnění. Pomocí finanční analýzy zjišťují 

možnosti investování do daného podnikatelského subjektu a odvíjejí možnosti splácení. 

Podle dat finanční analýzy ukládají podnikům zhodnocení jejich vloženého 

kapitálu (Růčková, 2011
 
). 

Investor je osoba, která vkládá do podniku kapitál za účelem jeho zhodnocení. 

Potřebuje vědět jeho finančně – účetní data, aby mohl odvodit dobu návratnosti a míry 

zhodnocení vloženého kapitálu. (cfoworld.cz, 2011a). 

Stát pomocí finanční analýzy zajišťuje a vyhodnocuje data, která statisticky rozčlení dle 

daných oborů a odvětví. Vyhodnocuje, nedošlo-li ke krácení daní. Finanční ukazatele 

slouží státu také při rozhodování o finanční podpoře státu konkrétním subjektům 

(cfoworld.cz, 2011b). 

https://managementmania.com/
http://www.ekonomservis.cz/
https://managementmania.com/
https://managementmania.com/cs/dluznik
http://cfoworld.cz/
http://cfoworld.cz/
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Dodavatelé potřebují mít jistotu, že podnik bude v budoucnu hradit své závazky. Jde 

hlavně o krátkodobou prosperitu, solventnost a likviditu. Dlouhodobí dodavatelé chtějí 

vědět také stabilitu podniku, kvůli možné dlouhodobé spolupráce. (cfoworld.cz, 2011c).  

Zákazníci potřebují hodnocení finanční analýzy v dlouhodobém měřítku. Potřebují mít 

jistotu, že při úpadku nebo bankrotu nebudou mít problém s vlastní výrobou. Je pro ně 

důležité, aby podnik neměl problémy s dohodnutými dodávkami. (cfoworld.cz, 2011c). 

Konkurenti jsou různé tržní subjekty s ekonomickými zájmy v různých typech 

trhů. Konkurenceschopnost předpokládá využití veškerých tržních, ekonomických i 

informačních prostředků k ovládnutí trhu, o který jeví zájem (managementmania.com, ). 

2.2 Zdroje informací 

Kvalita informací, které vstupují do finanční analýzy, závisí na použitých vstupních 

datech. Data by měly být komplexní a kvalitní. Je nutno zjistit a analyzovat všechna 

data, která by mohla zkreslit výsledky. (Růčková, 2011) 

Pro finanční analýzu jsou základní zdroje dat účetní výkazy podniku: 

 Rozvaha 

 Výkaz zisku a ztráty 

 Výkaz cash flow 

 Příloha k účetní závěrce 

Pro zhodnocení finanční situace se někdy používá výroční zpráva. Informace se také 

dají čerpat ze zpráv vrcholového vedení podniku, vedoucích pracovníků či auditorů, 

z podnikové statistiky produkce, poptávky, odbytu či zaměstnanosti, z oficiálních 

ekonomických statistik, z burzovního zpravodajství, z komentářů odborného tisku, 

z nezávislých hodnocení a prognóz (Knápková, A. and D. Pavelková, 2010). 

Základním účetním výkazem každého podniku je jeho rozvaha, která zachycuje stav 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (aktiva) a zdroje financování aktiv 

http://cfoworld.cz/
http://cfoworld.cz/
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(pasiva) k určitému datu, nejčastěji ke konci účetního období. (Knápková, A. and D. 

Pavelková, 2010). 

Při analýze rozvahy budeme přikládat největší váhu zejména (Růčková, 2011): 

 Stavu a vývoji bilanční sumy. 

 Struktuře aktiv, jejich vývoji a velikosti daných položek. 

 Struktuře pasiv, jejich vývoji s důrazem na podíl vlastního kapitálu a úvěrů. 

 Relací 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 vzhledem 

ke krátkodobým pasivům. 

Aktiva se člení podle likvidity, od nejméně likvidních po ty nejlikvidnější (od 

dlouhodobého majetku po krátkodobý majetek). Položky dlouhodobého majetku se 

nespotřebovávají najednou, ale během let, nejčastěji formou odpisů. U položek 

krátkodobého majetku se předpokládá doba přeměny na finanční prostředky kratší než 

jeden rok (Růčková, 2011). 

Kapitálová struktura podniku vyjadřuje původ vzniku majetku. Pokud kapitál vloží 

vlastníci, jedná se o vlastní kapitál, vloží-li kapitál věřitel, hovoříme o kapitálu cizím. 

Vlastní kapitál je tvořen vklady jak peněžitými, tak nepeněžitými. Je také tvořen 

emisním ážiem (rozdíl emisní a jmenovitá cen akcie), fondů ze zisku a výsledkem 

hospodaření minulých let (Sedláček, 2011). 

Výkaz zisku a ztráty zachycuje pohyb nákladů, výnosů a způsobu tvorby výsledku 

hospodaření za danou časovou jednotku (Dluhošová, 2010). 

Podle Dluhošové (2010) se náklady dají definovat jako peněžní vyjádření spotřeby. Se 

vznikem nákladů je spojen úbytek majetku podniku. Výnosy jsou peněžní vyjádření 

výsledků z provozování. Jedná se o finanční částky z prodeje zboží a služeb.  

Rozdíl mezi rozvahou a výkazem zisku a ztráty tkví v tom, že rozvaha zachycuje aktiva 

a pasiva v určitém časovém okamžiku jedná se o tzv. stavové veličiny, kdyžto výkaz 
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zisku a ztráty zachycuje náklady a výnosy k určitému časovému intervalu, jsou to tzv. 

tokové veličiny (Růčková, 2011). 

Sedláček (2010) uvádí, že výsledek hospodaření ať už zisk nebo ztráta se vypočítá 

z výkazu zisku a ztráty. Výkaz zisku a ztráty podrobněji rozvádí výsledek hospodaření 

vykázaný v rozvaze. 

Sedláček (2010) definuje cash flow jako skutečný pohyb (tok)peněžních prostředků 

podniku za určité období v souvislosti s jeho činností. Je východiskem pro řízení 

likvidity podniku. 

Cash flow vychází z účetnictví daného podnikatelského subjektu. Peněžní toky podniku 

jsou zachyceny v rozvaze, která vykazuje výsledek hospodaření k určitému okamžiku, 

tak i stav peněžních prostředků. Cash flow můžeme vypočítat jako počáteční stav 

peněžních prostředků, ke kterým přičteme výnosy a odečteme náklady, poté přičteme 

zvýšení kapitálu nebo snížení aktiv a odečteme snížení kapitálu nebo zvýšení aktiv 

(Sedláček, 2010). 

Příloha k účetní závěrce vysvětluje a doplňuje informace zejména rozvahu a výkaz 

zisku a ztráty obzvláště § 7 odst. 3 až 5 a § 19 odst. 5. Příloha obsahuje také informace 

o nedoplatcích evidovaných v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky 

a orgánů Celní správy České republiky (Česká republika. Zákon o účetnictví: Účetní 

závěrka, 2014). 

2.3 Metody finanční analýzy 

Sedláček (2011) uvádí, že se ve finančním hodnocení podniků úspěšně uplatňují metody 

finanční analýzy jako nástroj finančního managementu nebo ostatních uživatelů. 

Klasická finanční analýza obsahuje dvě navzájem propojené části: 

1. Kvantitativní, tzv. fundamentální analýzu, 

2. Kvalitativní, tzv. technickou analýzu. 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ucto/cast1.aspx#par7
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ucto/cast3.aspx#par19
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2.3.1 Fundamentální analýza podniku 

Fundamentální analýza podniku je založena na zkušenostech odborníků, na jejich 

subjektivních odhadech a na citu pro situaci a trendy. Při zpracování kvantitativních 

informací, odvozuje zpravidla své závěry bez použití předpisů. Závěrem je obvykle 

identifikace prostředí, jenž se podnik nachází. Jde o analýzu vlivu (Sedláček, 2011):  

1. Vnitřního i vnějšího ekonomického prostředí podniku, 

2. Právě probíhající fáze života podniku, 

3. Charakteru podnikových cílů. 

Základní metodou analýzy je komparativní analýza, která je založená převážně na 

verbálním hodnocení. Manažeři ji zakládají většinou na podobné situaci, která se stala 

v minulosti. Patří sem např. SWOT analýza, metoda kritických faktorů úspěšnosti, 

metoda analýzy portfolia dvou dimenzí, Argentiho model, BCG matice nebo metoda 

balanced scorecard (BSC).“ (Sedláček, 2011). 

2.3.2 Technická analýza podniku 

Sedláček (2011) ve svých pramenech uvádí, že technická analýza používá 

matematických, statistických a dalších algoritmizovaných metod ke kvantitativnímu 

zpracování ekonomických dat s následným (kvalitativním) ekonomickým posouzením 

výsledků. Postup analýzy zahrnuje obvykle následující etapy:  

Charakterizuje se prostředí a zdroje dat … 

Následuje výběr vhodné metody a základní zpracování dat … 

Provede se pokročilejší zpracování dat … 

Ze zpracovaných dat se odvodí návrhy na dosažení cílového stavu … 

Podle účelu ke kterému analýza slouží, a podle dat, která se používají, se rozlišují: 

 Analýza absolutních dat  

 Analýza trendů (horizontální analýza) 
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 Procentní rozbor (vertikální analýza) 

 Analýza rozdílových ukazatelů (fondů finančních prostředků) 

 Analýza poměrových ukazatelů (rentability, aktivity, zadluženosti a finanční 

struktury, likvidity, kapitálového trhu, provozní činnosti, cash flow)  

 Analýza soustav ukazatelů: 

o Pyramidové rozklady 

o Komparativně analytické metody 

o Matematicko – statistické metody 

o Kombinace metod“ 

2.4 Analýza absolutních ukazatelů 

Podle Knápkové a Pavelkové (2010) se absolutní ukazatele využívají zejména k analýze 

vývojových trendů (srovnání vývoje v časových řadách – horizontální analýza) a 

k procentnímu rozboru komponent (jednotlivé položky výkazů se vyjádří jako procentní 

podíly těchto komponent – vertikální analýza). 

2.4.1 Horizontální analýza 

Sedláček (2011) ve svých pramenech uvádí, že daná analýza přejímá přímo data, která 

jsou získávána nejčastěji z účetních výkazů (rozvahy podniku a výkazu zisku a ztráty), 

příp. z výročních zpráv. Vedle sledování změn absolutní hodnoty vykazovaných dat 

v čase (obvykle s retrospektivou 3 až 10 let) se zjišťují také jejich relativní (procentní) 

změny (tzv. technika procentního rozboru). Změny jednotlivých položek výkazů se 

sledují po řádcích, horizontálně. 

                                       (Knápková and Pavelková, 2010) 

           
                             

                
      (Knápková and Pavelková, 2010) 
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2.4.2 Vertikální analýza 

Sedláček (2011) uvádí, že se při vertikální analýze posuzují jednotlivé komponenty 

majetku a kapitálu, tzv. struktura aktiv a pasiv podniku. Ze struktury aktiv a pasiv je 

zřejmé, jaké je složení hospodářských prostředků potřebných pro výrobní a obchodní 

aktivity podniku a z jakých zdrojů (kapitálu) byly pořízeny. Na schopnosti vytvářet a 

udržovat rovnovážný stav majetku a kapitálu závisí ekonomická stabilita podniku.  

Vertikální analýza složí jako procentuální vyjádření jednotlivých položek a postupuje 

v jednotlivých letech odshora dolů (ve sloupcích) a nikoliv napříč jednotlivými roky. 

Jako základ pro procentní vyjádření se bere ve výkazu Z/Z obvykle velikost tržeb (=100 

%) a v rozvaze hodnota celkových aktiv podniku. Výhodou vertikální analýzy je, že 

nezávisí na meziroční inflaci a umožňuje tedy srovnatelnost výsledků analýzy z různých 

let (Sedláček, 2011). 

2.4.3 Indexová analýza 

Indexy jsou zde proto, aby měřily dynamiku ekonomických jevů. Pomocí nich lze 

porovnávat a analyzovat jakékoliv dva extenzivní nebo intenzivní ukazatele v podobě 

absolutních čísel, poměrů nebo průměrů (Sedláček, 2011). 

Zlaté pari pravidlo a zlaté bilanční pravidlo 

                    
                 (Sedláček, 2011) 

                    
                                         (Sedláček, 2011) 

                                          
                 

                        (Sedláček, 2011) 

Při dodržení zlatých pravidel financování dochází k přebytku dlouhodobého kapitálu 

nad dlouhodobými aktivy (i dlouhodobě vázanými oběžnými aktivy) a podnik vytváří 

tzv. bezpečnostní polštář v podobě čistého pracovního kapitálu, který posiluje jeho 

stabilitu. Z bilanční rovnováhy vyplývá, že zlaté pravidlo financování podniku má 

adekvátní obraz rovněž v oblasti běžných aktiv. Ta mají být kryta krátkodobým cizím 

kapitálem (Sedláček, 2011). 
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                                       (Sedláček, 2011) 

Index změny stálých aktiv (SA): 

     
     

   
 

Vypočítáním řetězového indexu, který vyjadřuje meziroční změnu dlouhodobého 

kapitálu (DK) podniku, tj. vlastního kapitálu a dlouhodobého cizího kapitálu, aby se 

zachoval stav mírného překapitalizování, pak musí být (Sedláček, 2011): 

       
  (Sedláček, 2011) 

Pokud se jedná o normální vývoj tzv. ekonomické normály cash flow (CF), celkových 

výnosů (V) a celkových nákladů (N), je možno, při zkoumání dynamiky jejich vývoje je 

zachytit pomocí následující nerovnosti (Sedláček, 2011):  

            (Sedláček, 2011) 

2.5 Analýza rozdílových a tokových ukazatelů 

Slouží k analýze a řízení finanční situace podniku (hlavně likviditě). Ukazatele, které 

jsou označované jako finanční fondy, jsou chápány jako shrnutí stavových ukazatelů 

(rozdíl mezi položkami krátkodobých aktiv a položkami krátkodobých pasiv). Zejména 

se zabývá analýza základních účetních výkazů obzvláště ty, které v sobě mají tokové 

položky. Jde hlavně o výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow, nicméně provádí se i 

analýza rozvahy. (Sedláček, 2011; Růčková, 2011). 

2.5.1 Čistý pracovní kapitál (net working capital) 

Ukazatel znázorněný jako rozdíl mezi celkovými oběžnými aktivy (OA) a celkovými 

krátkodobými dluhy (CKkr), jenž jsou vymezeny od 3 měsíců po dobu 1 roku. Délka 

období umožňuje oddělit v aktivech tu část, která je relativně volná a kterou chápeme 

jako finanční fond (Sedláček, 2011). 
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                                                        (Sedláček, 2011) 

Při sledování změn ČPK z pozice aktiv, poté přírůstky představují (Sedláček, 2011): 

 Růst položek krátkodobých aktiv v rozvaze 

 Snížení položek krátkodobých závazků firmy 

Sledují-li se změny ČPK na straně pasiv, pak: 

 Zdrojem se rozumí růst dlouhodobého kapitálu a zisku nebo pokles stálých aktiv 

 Užitím se myslí pokles dlouhodobého kapitálu, růst stálých aktiv nebo vytvoření 

ztráty podniku 

2.5.2 Čisté pohotové prostředky (čistý peněţní fond) 

Lze použít jako míru likvidity jen zřídka, mezi ním a likviditou neexistuje identita. 

Oběžná aktiva obsahují i položky málo likvidní, nebo zcela nelikvidní. Neprodejné 

výrobky, dlouhodobé pohledávky, nedobytné pohledávky, nedokončená výroba, atd. 

(Sedláček, 2011). 

ČPP = pohotové peněžní prostředky – okamžitě splatné závazky (Sedláček, 2011) 

2.5.3 Čistý peněţně - pohledávkový finanční fond (čistý peněţní majetek) 

Sedláček (2011) uvádí, že se jedná o střední cestu mezi oběma ukazateli likvidity. Při 

výpočtu se odečtou zásoby a nelikvidní pohledávky od takto upravených OA se odečtou 

krátkodobé závazky.  

ČPM = (OA – zásoby - nelikvidní pohledávky) – krátkodobé závazky (Sedláček, 2011) 

2.6 Analýza poměrových ukazatelů 

Jedná se o ukazatele, které charakterizují vzájemný vztah mezi dvěma nebo více 

absolutními ukazateli pomocí jejich podílu. Většinou za použití účetních dat rozvahy a 

výkazu Z/Z. Data zachycené z rozvahy mají charakter stavových veličin (zjišťují 
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veličiny k určitému datu). Data zachycená z výkazu Z/Z, charakterizují výsledky 

činnosti za dané určité období, jsou tedy intervalovými veličinami (tokové ukazatele). 

Porovnávají se s příslušností k danému odvětví.  

Tři důvody proč mají poměrové ukazatele tak široké použití jsou, že (Sedláček, 2011, s. 

55): 

1. „Umožňují provádět analýzu časového vývoje finanční situace daného podniku 

(tzv. trendovou analýzu), 

2. Jsou vhodným nástrojem prostorové (průřezové) analýzy, tj. porovnání více 

podobných firem navzájem (komparativní analýza),  

3. Mohou být používány jako vstupní údaje matematických modelů umožňujících 

popsat závislost mezi jevy, klasifikovat stavy, hodnotit rizika i předvídat budoucí 

vývoj.“ 

Členění poměrových ukazatelů: 

 Ukazatele rentability  

 Ukazatele aktivity 

 Ukazatele zadluženosti 

 Ukazatele likvidity 

 Ukazatele tržní hodnoty 

 Provozní (výrobní) ukazatele 

 Ukazatele na bázi finančních fondů a cash flow 

2.6.1 Ukazatele rentability (výnosnosti, ziskovosti, profitability ratios) 

Rentabilita, resp. výnosnost vloženého kapitálu, je měřítkem schopnosti dosahovat 

určité míry zisku při použití investovaného kapitálu, tj. schopnosti podniku vytvářet 

nové zdroje. Při vložení kapitálu se rozlišuje jaký je to typ a podle toho se rozlišují tyto 
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ukazatele: rentabilita tržeb, rentabilita celkového kapitálu, rentabilita vlastního kapitálu, 

rentabilita investovaného kapitálu a rentabilita úplatného kapitálu (Knápková a 

Pavelková, 2010; Dluhošová, 2010). 

Rentabilita trţeb (Return On Sales - ROS) 

Jeho charakteristikou je zisk vztažený k tržbám. Tyto tržby ve jmenovateli představují 

tržní ohodnocení výkonu podniku za určité časové období. Jako položek tržeb se 

nejčastěji zahrnují tržby, které tvoří provozní výsledek hospodaření, je ale také možné 

zahrnout veškeré tržby, pokud použijeme místo provozního výsledku hospodaření čistý 

zisk. Pokud místo tržeb použijeme výnosy, pak tento ukazatel měří, kolik čistého zisku 

připadá na 1 KČ celkových výnosů (Sedláček, 2011; Růčková, 2011; Knápková and 

Pavelková, 2010).  

                         
    

     
 (Růčková, 2011) 

Rentabilita celkového kapitálu (Return On Assets – ROA) 

Tento ukazatel rentability poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do 

podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financována. Je-li do čitatele dosazen 

EBIT (VH před zdaněním a úroky), potom je možné měřit výkonnost podniku bez vlivu 

zadlužení a daňového (Sedláček, 2011; Knápková and Pavelková, 2010). 

                                      
    

      
 (Knápková and Pavelková, 2010) 

Rentabilita vlastního kapitálu (Return On Equity – ROE) 

Měřením rentability vlastního kapitálu lze vyjádřit, jaká je celková výnosnost kapitálu, 

který vložili vlastníci podniku. Aby byl přínosem pro vlastníky, měla by se ROE 

pohybovat alespoň několik procent nad dlouhodobým průměrem úročení dlouhodobých 

vkladů (Knápková and Pavelková, 2010). 

                                       
          

               
 (Knápková and Pavelková, 

2010) 
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Rentabilita vloţeného kapitálu (Return On Investment – ROI) 

Tento ukazatel vyjadřuje účinnost celkového kapitálu, který je vložený do podniku, bez 

závislosti na zdroji financování (Sedláček, 2011). 

                                       
                                  

               
 

(Sedláček, 2011) 

2.6.2 Ukazatele zadluţenosti 

Ukazatele zadluženosti ukazují, jak je na tom daný podnik z hlediska poměru vlastního 

kapitálu a cizích zdrojů. Platí, že pokud má podnik vyšší zadluženost, tím větší riziko 

podstupuje, je nucen platit své závazky, bez ohledu na to, jak se mu daří. Pokud je 

podnik zadlužen do určité výše, je to pro něj výhodné, protože cizí kapitál je levnější 

než vlastní. Je to díky úrokům z cizího kapitálu, které snižují výpočet pro základ daně, 

protože úrok je součást nákladů (daňový efekt/ daňový štít). Nejedná se ovšem o podíl 

na zisku, který není daňově uznatelným nákladem. Vlastní kapitál je dražší, kvůli míře 

rizika, které nese investor. Uspokojení závazků se týká nejdříve věřitele, teprve poté 

vlastníka, kvůli tomu požadují vlastníci i vyšší výnos.  

Analýza zadluženosti nám ukazuje, z čeho jsou financována podniková aktiva, také 

srovnává položky výkazu zisku a ztráty (Knápková a Pavelková). 

Celková zadluţenost 

Ukazuje z kolika procent je podnik financován cizími zdroji. Průměrná hodnota by se 

měla pohybovat v rozmezí 30 – 60%. Je ovšem nutné posuzovat jej v mezioborovém 

srovnání (Knápková a Pavelková). 

                       
           

              
 (Knápková a Pavelková, 2010) 

Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování doplňuje ukazatel celkové zadluženosti. Jedná se ukazatel 

finanční nezávislosti. Je procentuálním vyjádření vlastního kapitálu podniku.  
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 (Sedláček, 2011) 

Míra zadluţenosti 

Pro posouzení míry zadluženosti je důležitá jeho časová tendence, jestli se podíl cizích 

zdrojů zvyšuje či snižuje. Tento ukazatel nám ukazuje, jestli jsou ohroženi věřitelé a do 

jaké míry. Měli bychom se zaměřit nejen na zastoupení vlastního a cizího kapitálu, ale 

také na zdroje financování a jejich splatnosti.   

                  
           

               
  (Knápková a Pavelková, 2010) 

Úrokové krytí 

Ukazatel úrokové krytí nám dává informace o tom, kolikrát zisk převyšuje placené 

úroky. Pokud je ukazatel rovné 1, pak zisk akorát pokrývá placené úroky a nezbude na 

placení vlastníkům.  

               
    

     
 (Sedláček, 2011) 

Doba splácení dluhů 

Ukazatel doby splácení dluhů udává za jak dlouho je podnik schopen z provozního cash 

flow splatit své závazky. Optimální je klesající tendence ukazatele (Knápková a 

Pavelková, 2010).  

                     
                   

                  
 (Knápková a Pavelková, 2010) 

2.6.3 Ukazatele likvidity 

Likvidita je schopnost podniku dostát svým závazkům. Solventnost je schopnost 

podniku hradit své závazky v čase splatnosti. Proto, aby byl podnik solventní, musí mít 

část majetku ve formě peněz, ať už na pokladně nebo na běžném účtu. Ukazatele 

likvidity dávají do poměru, to čím platí (čitatele), tím co je nutno zaplatit (jmenovatele). 

Rozděluje se podle likvidnosti čitatele, tedy podle toho, jak rychle a bez větších ztrát se 
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dají přeměnit aktiva na peněžní prostředky. Nevýhodou těchto ukazatelů je, že hodnotí 

likviditu podle finančního (oběžného) majetku, která je ale daleko víc závislá na 

budoucím cash flow (Sedláček, 2011).  

Běţná likvidita (likvidita III. stupně) 

Běžná likvidita udává, kolikrát jsou schopna oběžná aktiva pokrýt krátkodobé závazky 

podniku. U oběžné likvidity, by měl podnik zvážit, zda do zásob zahrne i neprodejné 

zásoby, nebo je pro větší přesnost raději odečte, měl by zvážit i odečtení nedobytných 

pohledávek, a pohledávek po lhůtě splatnosti. Ukazatel by se měl pohybovat v rozmezí 

1,5 – 2,5. 

                
             

                  
 (Knápková a Pavelková, 2010) 

Podíl čistého pracovního kapitálu na oběţných aktivech 

Ukazatel ukazuje jak je na tom podnik s ohledem na krátkodobou finanční stabilitu. 

Podíl ukazatele by měl být od 30% do 50%.  

                 
                                

             
 (Knápková a Pavelková, 2010) 

Pohotová likvidita (likvidita II. stupně) 

Pohotová likvidita odečítá od oběžných aktiv zásoby, jako položku nejméně likvidní. 

Ukazatel by se měl pohybovat od 1 do 1,5.  

                   
                    

                  
 (businessvize.cz, 2010) 

Okamţitá likvidita (likvidita I. stupně) 

Ukazatel který vyjadřuje schopnost, co nejrychleji uhradit své krátkodobé závazky. Pro 

tento ukazatel se do čitatele počítají jen peníze na pokladně a v bankách a krátkodobé 

obchodovatelné cenné papíry.  Doporučená hodnota pro tento ukazatel je 0,2 – 0,5.  

                    
                 

                  
 (businessvize.cz, 2010) 
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2.6.4 Ukazatele aktivity 

Podle Růčkové (2011) ukazatele aktivity měří schopnost podniku využívat své 

investované finanční prostředky a složek kapitálu, které jsou vázány v aktivech a 

pasivech. Tyto ukazatele měří obrat jednotlivých složek nebo dobu, za kterou je 

schopen podnik složky obrátit. Pokud má podnik více aktiv, vznikají mu přebytečné 

náklady, pokud nedostatek, riskuje, že se bude muset vzdát některých příležitostí 

(Sedláček, 2011).  

Ukazatel obratu celkových aktiv 

Ukazatel obratu celkových aktiv, označován též jako vázanost celkového vloženého 

kapitálu. Ukazatel nám říká, kolikrát se obrátí aktiva za danou časovou jednotku jeden 

rok (Růčková, 2011; Sedláček, 2011).  

                      
           

      
 (Sedláček, 2011) 

Ukazatel obratu stálých aktiv 

Obrat stálých aktiv se využívá, při rozhodování zda nakoupit další stálá aktiva. Tento 

ukazatel je do značné míry ovlivněn mírou odepsanosti stálého majetku. Ukazatel 

udává, kolikrát se obrátí stálá aktiva za rok (Sedláček, 2011; Knápková a Pavelková, 

2010).  

                    
           

            
  (Sedláček, 2011) 

Ukazatel obratu zásob 

Obrat zásob nám udává, kolikrát byly během roku zásoby prodány a znovu 

naskladněny. Nevýhoda ukazatele spočívá v tom, že zásoby jsou v nákladových cenách, 

kdyžto tržby ukazují tržní hodnotu. Proto je možné, že ukazatel nadhodnocuje 

skutečnou obrátku zásob.  

             
           

      
 (Sedáček, 2011) 
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Doba obratu zásob 

Ukazatel nám udává průměrný počet dnů, kdy jsou finanční prostředky vázány 

v zásobách do doby prodeje (výrobky), spotřeby (materiál). Je také indikátorem 

likvidity, protože udává průměrný počet dnů proměny zásoby v hotovost nebo 

pohledávku. Pro podnik je výhodné, aby tato doba byla, co nejkratší (Sedláček, 2011). 

                    
            

     
 (Knápková a Pavelková, 2010) 

Doba obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek vyjadřuje průměrnou dobu, kterou musí podnik čekat na 

obdržení plateb od svých odběratelů. Tento ukazatel se porovnává s mezioborovým 

průměrem a dobou obratu závazků. Podnik by neměl mít delší dobu obratu pohledávek, 

než je doba obratu závazků (Knápková a Pavelková, 2010).  

                       
                

     
 (Knápková a Pavelková, 2010) 

Doba obratu závazků 

Doba obratu závazků je průměrná doba, kdy podnik drží finance svých dodavatelů. 

Pokud podnik drží finance od svých dodavatelů déle, než inkasuje od svých odběratelů, 

projeví se to na likviditě (Knápková a Pavelková, 2010).  

                     
             

     
 (Knápková a Pavelková, 2010) 

2.7 Analýza soustav ukazatelů 

Rozlišujeme několik soustav ukazatelů (Sedláček, 2011): 

 Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů – typickým příkladem jsou 

pyramidové soustavy, sloužící k identifikaci logických a ekonomických vazeb.    
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 Účelové výběry ukazatelů – na bázi komparativně-analytických nebo 

matematicko-statických metod. Jedná se o tzv. bonitní (diagnostické) modely a 

bankrotní (predikční) modely. 

2.7.1 Pyramidové soustavy ukazatelů 

Pyramidové soustavy ukazatelů mívají většinou grafický tvar pyramidy. Rozkládají 

ukazatel na vrcholu pyramidy do dílčích ukazatelů pomocí multiplikativních nebo 

aditivních vazeb.  

Nejznámějším příkladem pyramidové soustavy je Du Pontův diagram. Rozkládá 

ukazatele ROE (rentabilita vlastního kapitálu) na ukazatel ROA (rentabilita aktiv) a 

finanční páku (Sedláček, 2011).  

          
      

                
  

Ukazatel ROA je pak rozložen do ziskové marže a obratu aktiv.  

     
    

     
   

     

      
  

2.7.2 Účelové výběry ukazatelů 

Cílem je sestavit takové ukazatele, které by dokázaly určit, co nejpřesnější finanční 

situaci podniku. Tyto ukazatele se dělí na bonitní a bankrotní modely, které odpovídají 

na otázku, zda se jedná o špatný podnik (Sedláček, 2011).  

SWOT analýza 

Mezi jednou z nejvíce využívaných analytických metod je SWOT analýza. Písmena 

SWOT analýzy jsou tvořena prvními písmeny z anglických originálů slov Strengths 

neboli silné stránky,  Weaknesses neboli slabé stránky, Opportunities neboli příležitosti 

a Threats neboli hrozby. SWOT analýza pracuje s daty a informacemi získaných během 

hodnocení a analýzy organizace. Hodnotí se na základě vnitřního a vnějšího prostředí. 

Vnitřní prostředí vypovídá o prověření zdrojů podniku. V této části se odhaduje objem 

zdrojů, které má daný podnik k dispozici a určit jakým způsobem by podnik měl 
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s těmito zdroji nakládat. Pro hodnocení je také důležité určení, zda se jedná o zdroje 

vzácné nebo nahraditelné. Ve vnějším prostředí se analýza zaměřuje na existenci hrozeb 

a příležitostí. SWOT analýza umožňuje přehledně v tabulkách zobrazit hrozby a 

příležitosti vnějšího prostředí a silné a slabé stránky vnitřní organizace podniku. Dané 

výsledky se dají využít např. jako podklad pro budoucí vizi, jako podklad pro formulaci 

strategických cílů, pro identifikaci kritických oblastí a jiné. K výsledkům SWOT 

analýzy by měl podnik přihlížet, neměl by ovšem podle ní dělat unáhlená rozhodnutí, 

protože popisuje jen část z toho, co se v daném podniku děje. Neměla by sama sloužit 

jako podklad k rozhodování, ale vždy jako podklad pro rozhodování (Grasseová, Dubec 

a Řehák, 2010; Sedláček, 2011). 

Bonitní modely 

Snaží se za pomocí bodového hodnocení stanovit bonitu hodnoceného podniku. Do 

skupiny bonitních modelů patří např. Tamariho model a Kralickův Quicktest (Růčková, 

2011). 

Bankrotní modely 

Informují uživatele, zda je daný podnik ohrožen během nadcházejících let bankrotem. 

Vychází z toho, že každý podnik je ohrožen bankrotem, a vychází z ukazatelů, které 

signalizují případný bankrot podniku. Do bankrotních modelů se řadí Altmaův model 

(model Z-score), Tafflerův bankrotní model a model IN (index důvěryhodnosti) 

(Růčková, 2011; Sedláček, 2011).  

Altmanův model 

Altmanův index finančního zdraví používá k výpočtu globálních indexů (indexů 

celkového hodnocení). Je stanoven jako součet hodnot 5 ukazatelů s přiřazenou váhou. 

Chtěl odlišit podniky bankrotující od těch, kterým bankrot nehrozí. Rovnice Z-SCORE 

pro s.r.o. je vyjádřena: 

                                               

kde   x1 = ČPK/aktiva celkem  
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 x2 = nerozdělený zisk minulých let/aktiva celkem  

 x3 = EBIT/ aktiva celkem  

 x4 =vlastní kapitál/(dlouhod. závazky + krátkod. závazky + bankovní 

úvěry a výpomoci) 

 x5 = tržby/aktiva celkem  

Jedná-li se o hodnoty nad 2,9, pak jde o podnik, jehož situace je uspokojivá. Jsou-li 

výsledky v rozmezí 1,2 – 2,9, jedná se o tzv. šedou zónu, což znamená, že podnik 

nemůžeme označit jako úspěšný. Hodnoty pod 1,2 signalizují poměrně značné 

problémy a tedy možnost bankrotu (Růčková, 2011).    

Model IN 

Snahou modelu In je zhodnotit finanční zdraví českých podniků v českém prostředí. 

Model IN stejně jako Altmanův vyjádřen rovnicí s ukazateli, kterým je přiřazena váha. 

Model IN05 je poslední v řadě bankrotních modelů, byl vytvořen jako aktualizace 

modelu IN01. V těchto modelech je výhodou, že spojují pohled vlastníka a věřitele 

(Růčková,2011; Sedláček, 2011).  

                                                         (Sedláček, 2011) 

 

Kde  x1 = A/CZ 

 x2 = EBIT/ nákladové úroky 

 x3 = EBIT/A 

 x4 = výnosy/A 

 x5 = OA/(krátkodobé závazky + krátkodobé BÚ) 

Je-li IN05 menší, nebo roven 0,9 pak se jedná o podnik, který má problémy, a pro 

věřitele není lukrativní. Jsou-li hodnoty nad 0,9, ale roven, nebo pod 1,6, pak se jedná o 

podnik, který se nachází v šedé zóně, v takovémto případě nelze jednoznačně určit. 

Pokud se hodnoty nacházejí nad 1,6 lze pro podnik předvídat příznivou finanční situaci 

(Sedláček, 2011).  
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3 Analýza současného stavu 

Tato část bakalářské práce zajistí informace o daném podniku, pomocí SWOT analýzy 

rozebere hrozby a příležitosti podniku. Pomocí výkazů a finanční analýzy zjistí, jak si 

daný podnik stojí oproti konkurenčním podnikům.  

3.1 Charakteristika podniku 

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo se zabývá bakalářským prezenčním a 

kombinovaným studijním programem „Ekonomika a management“ s délkou studia 3 

roky se studijními obory „Účetnictví a finanční řízení podniku“, „Marketing a 

management“, „Mzdové účetnictví, daně a personalistika“ a „Ekonomika veřejné správy 

a sociálních služeb“.   

SVŠE byla založena v roce 2005, zakladatelem je Ing. Pavel Štohl. Jednatelé pro danou 

školu jsou Ing. Pavel Štohl a Pavla Nechvátalová. Její sídlo se nachází v budově 

na Loucké ulici, kterou má v dlouhodobém pronájmu od města Znojma. Budova sídlí 

nedaleko od autobusového i vlakového nádraží. V budově jsou posluchárny, učebny, 

studovna. Součástí areálu je tělocvična a tenisový kurt. Jazykové učebny jsou v budově 

na Václavském náměstí, která je přímo v centru města. Škola má pobočku v Praze, a to 

pro obor Účetnictví a finanční řízení podniku – kombinovaná forma. Studenti prezenční 

formy studia absolvují výuku dvou cizích jazyků a odbornou praxi. Studenti 

kombinované formy studují jeden cizí jazyk.  

Škola nabízí možnost ubytování studentů, kteří jsou z jiných okresů na 

zmodernizovaných vysokoškolských kolejích v Penzionu nad Dyjí. Od školy jsou 

vzdálené 10 min. chůze. Studenti mají možnost získat příspěvek od státu i příspěvek od 

školy.  

Škola úzce spolupracuje s městem Znojmo, které škole pronajímá budovu, poskytuje 

městské dotace na provoz školy. Vybrané městské organizace si nechávají zpracovat 

účetnictví a ekonomické služby od studentů. Podnik BDO CA, s.r.o. nabízí studentům 

praxi v auditorské společnosti. Společnost AMMANN nabízí možnost studentských 

praxí nebo podnikových odborníků na konferencích.  
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Akreditační komise MŠMT prodloužila platnost akreditace všech stávajících 

bakalářských studijních programů a jejich oborů na dobu platnosti do 31. 10. 

2017(SVŠE.cz). 

Vlastnická a organizační struktura 

 

Obrázek 1 organizační struktura soukromé vysoké školy 

(zdroj: soukromá vysoká škola) 

3.2 SWOT analýza 

Mezi silné stránky soukromé školy patří individuální přístup ke studentům. Škola má 

sjednanou spolupráci s podniky z praxe. Škola nabízí možnost stáže a s ní i výuku 

jazyka v zahraničních podnicích v rámci školy (stáž je hrazena školou). Škola má 

kladné reference studentů, kteří jsou s výukou i vyučujícími spokojeni. Škola nabízí 

možnost cesty do zahraničí v rámci ERASMU. Škola nabízí možnost studovat studijní 

obory ve formě prezenčního, ale i kombinovaného studia, ve kterém probíhá konzultace 

4x až 6x za semestr. Studenti mají k dispozici zdarma tělocvičnu, tenisové kurty a kurty 

na beach volejbal. Škola je dostatečně technicky vybavena pro výuku studentů. Škola 

není zatížena bankovním úvěrem.  

Mezi slabé stránky školy lze považovat nevybavenost pro přijetí hendikepovaných 

studentů a lektorů. Škola není dlouho na trhu, povědomí o škole není tak velké jako 

povědomí o starších konkurenčních školách. Škola je závislá na příjmech ze školného 

studentů.  



33 
 

Silné stránky Slabé stránky 

Individuální přístup ke studentům 

Spolupráce s podniky z praxe 

Možnost stáže, a s ní výuka jazyka 

Kladné reference studentů 

Cesta do zahr. v rámci ERASMU 

Studijní obory v prezenční i kombinované 

formě 

Nemá BÚ 

Dostatečné tech. vybavení pro výuku 

Nízká povědomost o škole 

Nevybavenost pro hendikepované 

Závislost na počet studentů 

 

(zdroj: vlastní zpracování) 

Tabulka 1 přehled silných a slabých stránek podniku 

Mezi hrozbu pro školu je možné považovat fakt, že škola postrádá navazující 

magisterské obory, studenti jsou nuceni, pokud chtějí studovat navazující magisterské 

obory dojíždět do vzdálenějších měst. Špatné mínění o soukromých školách v České 

republice, studenti si raději vybírají státní školy, i když by za podobných podmínek 

mohli studovat na soukromých školách.  

Příležitosti pro školu představují zaměstnavatelé, kteří požadují po svých zaměstnancích 

vysokoškolské vzdělání. SVŠE je jedinou vysokou školou v okolí Znojma nejbližší 

konkurenční VŠ jsou umístěny v Brně nebo ve Vídni, studenti musejí do jiných škol 

dojíždět nebo si hledat ubytování. Mezi další příležitosti by mohla škola v rámci 

spolupráce pořádat vzdělávací kurzy pro podniky. 

Příležitosti Hrozby  

Vyšší možnost přijetí do práce s titulem 

Jediná VŠ v okolí Znojma 

Pořádání kurzů pro podniky 

Nemá povolení pro výuku navazujícího 

magisterského Studia 

Špatné mínění o soukromých školách 

 

(zdroj: vlastní zpracování) 

Tabulka 2 přehled příležitostí a hrozeb podniku 
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3.3 Finanční analýza 

V této části je hodnocena finanční situace Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo 

za období. 2008 – 2012. Data pro výpočet jsou čerpána z rozvahy a VZZ. Při výpočtu 

jsou použity absolutní, poměrové, rozdílové ukazatele a analýza soustav ukazatelů.  

3.3.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Analýza absolutních ukazatelů v sobě zahrnuje horizontální a vertikální analýzu. Za 

pomoci těchto ukazatelů je proveden rozbor položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty.  

3.3.2 Horizontální analýza  

Horizontální analýza absolutních ukazatelů přiložena v přílohách. 

Horizontální analýza aktiv 

 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Aktiva celkem 34,72% -10,54% 7,15% -15,23% 

Dlouhodobý majetek 24,35% -4,78% -3,88% -11,37% 

DNM 76% -52,63% -75,00% -100,00% 

DHM 21,91% -3,82% -3,18% -11,15% 

OA 75,80% -5,64% 17,33% -18,27% 

Zásoby 104,27% 54,63% -5,60% -17,18% 

Dlouhodobé pohledávky -71,76% 0,00% -100,00% - 

Krátkodobé pohledávky 423% -40,66% 223,11% 69,17% 

Krátkodobý finanční majetek 72,56% -6,96% 9,76% -34,12% 

Časové rozlišení -37,83% -72,61% -38,68% 15,38% 
Tabulka 3 horizontální analýza aktiv 

Aktiva během roku 2009 stoupla o 34%, jedná se především o položky dlouhodobého 

nehmotného majetku, oběžných aktiv, nárůstu krátkodobých pohledávek, naopak úbytek 

dlouhodobých pohledávek a nárůstu krátkodobého finančního majetku.  

Z tabulky na přelomu roku 2008 až 2009  vyplývá nárůst dlouhodobého nehmotného 

majetku o 76%, jedná se o software, který škola nakoupila za 80 tis. Škola 

zrekonstruovala budovu a pořídila nový majetek do tříd, hodnota činila 725 tis. Kč.  
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Škola v roce 2009 eviduje nárůst oběžných aktiv a to především zásob, největší složku 

zásob tvoří učební pomůcky. Zvýšení počtu studentů během let 2009 a 2010, má za 

následek nárůst krátkodobých pohledávek. Škola také eviduje zvýšení počtu 

poskytnutých záloh. V roce 2009 měla škola nárůst peněžních prostředků v bankách, 

kvůli nárůstu studentů a tím zaplaceného školného. Během roku 2011 škola 

vyinkasovala všechny své dlouhodobé pohledávky.  

Horizontální analýza pasiv 

 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Vlastní kapitál 84,67% 354,25% 68,12% -146,94% 

VH běţ. účetního období 272,73% -33,66% -50,92% -461,28% 

Cizí zdroje 17,25% 15,18% 1,16% -8,93% 

Dlouhodobé závazky -18,58% 34,93% -12,16% -4,54% 

Krátkodobé závazky 202,31% -12,28% 29,67% -15,30% 

Časové rozlišení 29,25% -93,60% 148,63% 58,24% 
Tabulka 4 horizontální analýza pasiv 

V tabulce je vidět nárůst vlastního kapitálu, který se do roku 2012 zvyšuje, kvůli snížení 

ztrát, kterých škola během minulých let dosáhla. V roce 2010 škola eviduje kladný VH. 

V roce 2012 škola opět vykazuje ztrátu a to ve výši 961 tis. Kč.  

V roce 2010 eviduje škola navýšení dlouhodobých závazků z oblasti ovládající a řídící 

osoby o 1 460 tis. Kč. Z tabulky je patrné, že škola má v roce 2009 nárůst krátkodobých 

závazků z obchodních vztahů o 549 tis. Kč, jedná se o závazky za TZH.  

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Trţby 19,09% 70,43% -38,74% -15,01% 

Výkony 20,27% 69,29% -38,17% -15,67% 

PH 34,11% 69,00% -44,17% -18,34% 

Provozní VH 543,11% -19,62% -62,40% -350,92% 

VH po zdanění 272,73% -33,66% -50,92% -500,75% 
Tabulka 5 horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Z tabulky vyplývá nárůst tržeb za prodej výrobků, zboží a služeb během let 2008 až 

2010. Jelikož škola eviduje školní pomůcky od roku 2011 jako výrobky, nevykazuje již 

tržby za zboží. Škola měla během roku 2010 a 2011 vysoký pokles tržeb o 15 104 tis. 

Kč, při nižším poklesu nákladů. 
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3.3.3 Vertikální analýza 

Vertikální analýza aktiv 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Dlouhodobý majetek 42,40% 39,14% 41,66% 37,37% 39,07% 

DNM 0,00% 0,77% 0,41% 0,09% 0,00% 

DHM 42,40% 38,37% 41,25% 37,27% 39,07% 

OA 40,64% 53,04% 55,94% 61,26% 59,06% 

Zásoby 2,23% 3,39% 5,85% 5,16% 5,04% 

Dlouhodobé pohledávky 3,57% 0,75% 0,84% 0,00% 0,00% 

Krátkodobé pohledávky 0,00% 4,28% 2,84% 8,55% 17,07% 

Krátkodobý finanční majetek 34,84% 44,63% 46,42% 47,55% 36,95% 

Časové rozlišení 16,96% 7,83% 2,40% 1,37% 1,87% 
Tabulka 6 vertikální analýza aktiv 

Z vertikální analýzy je vidět, že největší položku aktiv v roce 2008 tvoří dlouhodobý 

majetek, jedná se o technické zhodnocení na budově. Druhou nejvyšší položku aktiv 

tvoří oběžná aktiva, z nichž největší zastoupení má krátkodobý finanční majetek, a to 

peněžních prostředků na běžném účtu, které tvoří školné studentů.  

V roce 2009 škola zainvestovala do koupě softwaru. Škola také vyinkasovala majetek 

z dlouhodobých pohledávek. Naopak má nárůst krátkodobých pohledávek, za studenty a 

krátkodobě poskytnutých záloh. Také nárůst finančních prostředků na běžném účtu. 

V roce 2011 vzrostly krátkodobé pohledávky ze 2% na 8%, v roce 2012 až na 17%, 

v tomto případě se jedná o pohledávky za studenty a o  krátkodobě poskytnuté zálohy. 

 

Graf 1 vertikální analýza aktiv 
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Vertikální analýza pasiv 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Vlastní kapitál -13,59% -1,55% 4,40% 6,90% -3,82% 

VH běžného účetního období -6,44% 8,26% 6,13% 2,81% -11,96% 

Cizí zdroje 83,46% 72,64% 93,54% 88,30% 94,86% 

Dlouhodobé závazky 69,93% 42,26% 63,74% 52,25% 58,84% 

Krátkodobé závazky 13,54% 30,38% 29,79% 36,05% 36,02% 

Časové rozlišení 30,13% 28,91% 2,07% 4,80% 8,96% 
Tabulka 7 vertikální analýza pasiv 

Během roku 2010 začala mít škola kladný VK. Během let škola uplatňovala ztrátu za 

předešlá období a v roce 2010, již ztráta nepokryla celý VK. Z cizích zdrojů mají 

největší zastoupení dlouhodobé závazky. Z dané tabulky je vidět rostoucí tendence 

krátkodobých závazků, většinou jsou to závazky k zaměstnancům, vyšší položku tvoří 

ovšem i dohadné účty pasivní. Škola by si v tomto případě měla dávat pozor, jestli je 

schopná vyplatit zaměstnancům mzdy a závazky ke státu.  

 

Graf 2 vertikální analýza pasiv 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 
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2008 2009 2010 2011 2012 

Trţby za prodej zboţí 1,05% 0,56% 0,52% 0,00% 0,00% 

Výkony 
100,00

% 

100,00

% 

100,00

% 

100,00

% 

100,00

% 

Trţby za prodej vlastních výrobků a 

sluţeb 
99,83% 99,33% 

100,00

% 
99,63% 

100,41

% 

Výkonová spotřeba 41,76% 35,01% 35,18% 41,30% 43,16% 

Přidaná hodnota 58,40% 65,12% 65,01% 58,70% 56,84% 

Osobní náklady 61,63% 59,90% 63,55% 65,31% 71,92% 

Trţby z prodeje DM a materiálu 0,00% 0,00% 0,05% 0,00% 0,00% 

Provozní VH -1,46% 5,40% 2,56% 1,56% -4,64% 

Finanční VH -0,98% -1,04% -0,58% -0,04% -0,05% 

Daň za běţnou činnost 0,00% 0,84% 0,60% 0,40% 0,48% 

VH za účetní období -2,45% 3,52% 1,38% 1,09% -5,20% 

VH za běţnou činnost -2,45% 4,36% 1,98% 1,50% -4,71% 
Tabulka 8 vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Tržby za prodej zboží se podílejí 1% na výkonech a postupem let toto procento klesá, 

naopak tržby za prodej vlastních výrobků a služeb se podílejí 99%, jedná se tedy o 

podnik, který je zaměřen na služby. Z dané tabulky vyplývá rostoucí tendence osobních 

nákladů za zaměstnance. Přidaná hodnota má klesající tendenci, která je dána především 

výkony, které klesají rychleji než výkonová spotřeba. 

3.3.4 Analýza rozdílových ukazatelů 

Analýza rozdílových ukazatelů se využívá, jako analýza zdroje krytí aktiv. Do analýzy 

rozdílových ukazatelů patří čistý pracovní kapitál, čisté peněžní prostředky a čistý 

peněžně pohledávkový finanční fond. 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

ČPK 1990 2241 2314 2390 1852 

ČPP 1564 1409 1471 1090 75 

ČPM 1826 1906 1796 1901 1447 
Tabulka 9 analýza rozdílových a tokových ukazatelů 
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Z tabulky je patrné, že škola má dostatek OA na splacení všech krátkodobých závazků. 

Z daných hodnot je patrný pokles finančního majetku. Z daných ukazatelů vyplývá 

nárůst pohledávek, které v roce 2012 tvoří nejvyšší podíl na OA. Z daných ukazatelů je 

patrné, že škola má dostatečně likvidní majetek. Škola může část svého finančního 

majetku umístit, do jiného podniku, aby se její majetek zhodnotil.  

 

Graf 3 analýza rozdílových ukazatelů 

3.3.5 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele jsou nejčastěji využívané ukazatele pro hodnocení finančního 

zdraví podniku. Jedná se zejména o ukazatele rentability, aktivity, likvidity a 

zadluženosti.  

3.3.6 Ukazatele rentability 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

ROA - 12,68% 11,39% 4,00% - 

ROE - - 139,33% 40,67% - 

ROS - 93,69% 35,70% 44,26% - 

ROI - 14,42% 8,02% 2,95% - 
Tabulka 10 ukazatele rentability 

Hodnoty rentability v roce 2008 a 2012 dosahují záporných hodnot kvůli zápornému 
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1%, v dalším roce už byla jen na 4%. V roce 2009 zaúčtovala škola záporný vlastní 

kapitál. Nejlépe je na tom škola v roce 2009, kde rentabilita celkového kapitálu je na 

12%, ale postupem let klesá. Z daných hodnot vyplývá klesající tendence u ukazatelů, 

to je dáno klesajícím VH, který byl nejvyšší v roce 2009. 

 

 

Graf 4 ukazatele rentability 

3.3.7 Ukazatele aktivity 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Obrat celkových aktiv 2,65 2,35 4,47 2,56 2,56 

Obrat stálých aktiv 6,26 6,12 10,84 6,86 6,56 
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Doba obratu zásob 3,03 5,20 4,71 7,26 7,08 
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Tabulka 11 ukazatele aktivity 
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závislá na placení školného studentů, pokud student nezaplatí školné, nestuduje. Co už 

není tak pozitivní, je doba splatnosti krátkodobých závazků, škola by si měla dávat 

pozor, aby nepřekračovala dobu splatnosti a s tím řešení problémů. Škola udržuje pouze 

tokovou úroveň zásob, aby ji pokryla poptávka studentů. Jako zásoby škola vykazuje 

školní pomůcky.  

 

Graf 5 ukazatele aktivity 

3.3.8 Ukazatele likvidity 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Běţná likvidita 3,00 1,75 1,88 1,70 1,64 

Podíl ČPK na oběţných aktivech 0,67 0,43 0,47 0,41 0,39 

Pohotová likvidita 2,84 1,63 1,68 1,56 1,50 

Okamţitá likvidita 2,57 1,47 1,56 1,32 1,03 
Tabulka 12 ukazatele likvidity 
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Graf 6 ukazatele likvidity 

3.3.9 Ukazatele zadluţenosti 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Celková zadluţenost 83,46% 72,64% 93,54% 88,30% 94,86% 

Koeficient samofinancování -13,59% -1,55% 4,40% 6,90% -3,82% 

Míra zadluţenosti - - 2127,51% 1280,12% - 

Úrokové krytí - 6,37 6,59 - - 

Doba splácení dluhů 4,17 let 1,68 let - 5,42 let - 
Tabulka 13 kazatele zadluženosti 

Škola si drží celkovou zadluženost kolem 83%, což v dlouhodobém hledisku nemusí být 

pro školu optimální, pokud si bude do budoucna chtít vzít úvěr, bude buď úročen velmi 

vysokým úrokem, nebo ho finanční instituce škole vůbec neposkytne.  

Vlastní kapitál dosahuje v roce 2008, 2009 a v roce 2012 záporných hodnot, především 

v položkách VH běžného účetního období a minulého období. Vzhledem k tomu, že se 

VK pohybuje v záporných hodnotách, nemá ukazatel míry zadluženosti správnou 

vypovídací hodnotu. Jelikož je cash flow z provozní činnost v roce 2010 a 2012 

záporný, nelze určit přesnou dobu splácení dluhů. 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

2008 2009 2010 2011 2012

Ukazatele likvidity 

běžná likvidita

podíl ČPK na oběžných
aktivech

pohotová likvidita

okamžitá likvidita



43 
 

 

Graf 7 ukazatel zadluženosti 

3.3.10 Analýza soustav ukazatelů 

Analýza soustav ukazatelů byla provedena za pomoci Altmanova modelu a indexu 

IN05. Výhodou těchto ukazatelů je, že porovnávají více hodnot a tím umožňují odhalit z 

hodnocení společnosti problematické oblasti.  

Altmanův model 

Za pomoci Altmanova modelu se dá určit, zda jde o podnik prosperující nebo blížící se 

k bankrotu.  

Rovnice Altmanova modelu: 

                                               

 
2008 2009 2010 2011 2012 
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X4 -0,0684 -0,0089 0,0197 0,0328 -0,0169 

X5 2,6547 2,3468 4,4690 2,5561 2,5628 

Z - SCORE 2,5369 2,7617 4,9604 2,8760 2,3494 
Tabulka 14 ukazatel Altmanova modelu 

Škola se v roce 2007 a 2008 nachází v tzv. šedé zóně, to znamená, že ji nehrozí 

bezprostřední bankrot, ale na druhou stranu není finančně stabilní. Škola může mít 

určité problémy, které by ji ovšem neměli výrazněji ohrozit. V roce 2010 byla pro školu 
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situace uspokojivá, zejména proto že poklesly krátkodobé závazky a vzrostla PH. 

V dalších letech se škola znovu dostala do šedé zóny. Jednou z příčin byl pokles VH, 

v roce 2012 se škola dokonce eviduje ztrátu a pokles PH.  

 

Graf 8 Altmanův model 

Index IN05 

Indexem důvěryhodnosti se zjišťuje, zda je daný podnik důvěryhodný pro věřitele. 
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ně za dané riziko lukrativní. V roce 2011 podnik nevytvářel žádnou hodnotu. V roce 

2012 je hodnota záporná, je způsobena především záporným VH. 

 

Graf 9 index IN 05 
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3.4 Porovnání FA s konkurenčními podniky 

V této části bakalářské práce bude srovnání ukazatelů podniku Soukromé vysoké školy 

ekonomické Znojmo s konkurenčními soukromími školami. Pro porovnání byly 

vybrány tři konkurenční školy, které mají podobné zaměření. Jedná se o školy 

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o., Unicorn college, s.r.o. a Bankovní 

institut vysoká škola, a.s. 

Soukromá vysoká škola ekonomických studií 

Soukromá vysoká škola ekonomických studií se sídlem v Praze je škola zaměřující se 

na bakalářské a inženýrské studium se studijním programem ekonomika a management. 

Studijní obory pro bakalářské studium jsou management organizací, účetnictví a 

mezinárodní ekonomika a právo v podnikání, pro inženýrské studium jsou zde obory 

strategický management, management firemních financí a management v mezinárodním 

podnikání.  

Unicorn college  

Unicorn college se zaměřuje na bakalářské studijní programy Management ICT 

projektů, Informační technologie a Ekonomika a management. Škola má sídlo v Praze.  

Bankovní institut vysoká škola 

Bankovní institut vysoká škola se sídlem v Praze je zaměřena na bakalářské a 

magisterské studijní programy. Obory v bakalářském studijním programu jsou bankovní 

management, oceňování majetku, ekonomika a management podniku a informační 

technologie a management, z magisterského programu se jedná o obor financí. 

Čisté peněţní prostředky 

Čisté peněžní prostředky SVŠE ve všech sledovacích letech mají hodnotu nad 75 tis. 

Kč. Ve sledovacím období tedy škola po pokrytí všech krátkodobých závazků má 

dostatek finančních prostředků, což je pozitivní. Ve srovnání s ostatními školami je tato 

http://www.unicorncollege.cz/studium/management-ict-projektu.html
http://www.unicorncollege.cz/studium/management-ict-projektu.html
http://www.unicorncollege.cz/studium/informacni-technologie.html
http://www.unicorncollege.cz/studium/ekonomika-management.html
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hodnota nízká, Unicorn je schopen až v roce 2011 pokrýt své krátkodobé závazky 

oběžnými aktivy, nemá však dostatečné množství finančního majetku.  

 

Graf 10 srovnání čistých peněžních prostředků 

Rentabilita celkového kapitálu 

Z grafu je patrné, že školy vykazují podobné hodnoty rentability celkového kapitálu. 

Pro výpočet byl použit provozní výsledek hospodaření. SVŠE generovala ztrátu v roce 

2008 a 2009. V roce 2010, 2011 a 2012 byly zjištěny podobné výsledky bankovního 

institutu a SVŠES, v roce 2012 tyto školy generovaly ztrátu. 

 

Graf 11 srovnání rentability celkového kapitálu 
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Rentabilita vlastního kapitálu 

SVŠE měla záporný vlastní kapitál v letech 2008, 2009 a 2012, kvůli ztrátě a to roku 

2008 a 2009, v roce 2012 dosáhla ztráty v běžném VH. V roce 2010 a 2011 došlo 

k nárůstu VK, především kvůli kladnému VH. V roce 2011 došlo k poklesu ukazatele, 

protože došlo k poklesu VH, přesto měla škola v roce 2010 nejvyšší hodnoty rentability.  

 

Graf 12 srovnání rentability vlastního kapitálu 

Rentabilita trţeb 

Z výsledků rentability tržeb vyšla nejlépe SVŠE, které se hodnoty v roce 2009 až 2011 

pohybovaly nad 35% v roce 2009 dokonce nad 93%. Můžeme spatřit u tří škol klesající 

tendenci. V roce 2012 akorát škola Unicorn generuje zisk, ostatní školy jsou ve ztrátě.  

 

Graf 13 srovnání rentability tržeb 
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Obrat celkových aktiv 

Z daných hodnot má akorát hodnotu menší než 1 SVŠES. SVŠE má ve všech 

sledovaných období hodnotu vyšší než 2. V roce 2010, 2011 a 2012 má škola tyto 

hodnoty nejvyšší ze všech sledovaných škol.  

 

Graf 14 srovnání obratu aktiv 

Doba obratu pohledávek 

Z daného grafu je patrné, že SVŠE je na tom, co se týče vymáhání pohledávek oproti 

konkurenčním školám nejlépe. Doba obratu pohledávek u ní nepřesáhla 20 dní, což je 

pozitivní, protože pohledávky mají vliv na likviditu.  

 

Graf 15 srovnání doby obratu pohledávek 
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Doba obratu závazků 

Škola se vyplácí své závazky kolem druhého měsíce, což se dá hodnotit pozitivně. 

Škola má díky delší době splatnosti levnější „úvěr“ a může prostředky využít. Doba 

obratu pohledávek je nižší než doba obratu závazků, což je pro školu pozitivní. Měla by 

si ovšem dát pozor na dobu splatnosti, aby pak neplatila zbytečně úroky navíc. 

V porovnání s ostatními školami obstála dobře.  

 

Graf 16 srovnání doby obratu závazků 

Běţná likvidita 

Ze srovnání s konkurencí je škola jako druhá nejhorší. Z daných hodnot vyplývá, že je 

schopna splatit své závazky, kdyby svá OA přeměnila ve finanční prostředky, což je 

v daném případě pozitivní. Škola by se ovšem měla oblastí likvidity zabývat a snažit se 

o její zvýšení.  

 

Graf 17 srovnání běžné likvidity 
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Okamţitá likvidita 

V porovnání s předchozím grafem je zřejmé, že většinu OA SVŠE tvoří finanční 

majetek, který škola může zhodnotit. V porovnání s ostatními školami má škola méně 

finančního majetku.  

 

Graf 18 srovnání okamžité likvidity 

Celková zadluţenost 

Z daných hodnot je patrné, že škola je z převážné většiny financována cizími zdroji. 

V porovnání s konkurencí škola vyšla nejhůře, pro školu by bylo výhodnější, kdyby 

zvýšila svůj vlastní kapitál.  

 

Graf 19 srovnání celkové zadluženosti 
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Pro lepší srovnání jsou zde školy bez Unicornu. Z daných hodnot je patrné, že je škola 

financována z 90% cizím kapitálem, což může nepříznivě ovlivnit budoucí vývoj školy.  

 

Graf 20 srovnání celkové zadluženosti bez Unicornu 
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4 Vlastní návrhy řešení 

Z provedené finanční analýzy vyplynulo několik problémových oblastí, na které by se 

daný podnik měl zaměřit. Jako jednu z problémových oblastí z analýzy vyplynulo 

zadlužení podniku.  

Škola vykazovala dobré výsledky v roce 2009, které si udržela do roku 2011, kdy 

dosahovala kladného hospodářského výsledku.  

Rentabilita  

Rentabilita byla díky zápornému VH v roce 2008 a 2012 v záporných číslech. V roce 

2009 již škola vykazovala kladný VH, ale díky ztrátám z minulých let byl i v daném 

roce záporný VK, což se promítlo do ukazatelů rentability, především do rentability 

vlastního kapitálu.  

Aktivita 

Pozitivně se dá hodnotit, jak doba obratu, tak obrat. Doba obratu pohledávek je u školy 

do 30 dní, měla by si ovšem pohlídat, aby doba obratu pohledávek v dalších letech 

nestoupala. Doba obratu pohledávek vůči závazkům je výrazně nižší, díky téhle situaci 

může škola využívat tzv. levný úvěr.  

Likvidita 

Z daných hodnot je patrné, že škola má dostatečné množství OA, na zaplacení všech 

svých krátkodobých závazků, dokonce disponuje vysokým finančním majetkem, kterým 

je schopna uspokojit věřitele. Za daných podmínek by škola mohla zvážit, zda část 

svého finančního majetku zhodnotit.  

V dané tabulce je zhodnocení finančního majetku u různých společností s ohledem na 

jejich požadavky.   
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úrok (sazba 

úroku je za 1 

rok) 

výpově

dní 

lhůta 

  

LBBW Bank Spořicí účet 

GARANT 1,1%  žádná 

prvních 12 měsíců 

fixní, pak variabilní 

úroková sazba zdarma 1 trvalý příkaz 

Záloţna Creditas, 

spořitelní druţstvo Spořicí 

účet BENEFIT 1,25%  

1 

měsíc výpis poštou 15 KČ 

 Spořicí účet Air Bank 1,3%  žádná 

  Spořicí účet Akcenta 

spořitelní a úvěrní 

druţstvo 0,6 - 4,1%  

3 

měsíce 

až 5 let 

 

podle doby splatnosti 

Spořicí účet (Citi® 

Premium) Citibank 0,5 (1,3%)  žádná 

 

1,3% pro klienty držící 

min. 100 tis. na účtu 

Spoření ČS Česká 

spořitelna 1 (0,1%) žádná 

při výběru daný měsíc 

nepřipíše banka úrok 

do 199 999KČ 1% vše 

nad 0,1% 

Spořicí účet Equa bank 1,4%  žádná 

 

do 1 250 tis. 1,4% nad 

0,01% 

Spořicí účet s výpovědní 

lhůtou Evropsko-ruská 

banka 0,1-1,35%  

7 dní 

až 1 

rok 

min. zůstatek vkladu 

5000KČ 

při předčasném výběru 

0,5% z částky předčasně 

vybrané 

Tabulka 16 srovnání spořicích účtů  

(finance.cz) 

Zadluţenost 

Zadluženost školy je alarmující, cizí zdroje dosahují hodnoty kolem 90%. Škola by se 

měla zaměřit na zvýšení svého vlastního kapitálu. V roce 2010 a 2012 díky zápornému 

provoznímu cash flow nebylo možné zjistit dobu splácení dluhů.  

Škola je z 90% krytá cizími zdroji, vlastní kapitál školy je tvořen ze základního 

kapitálu, kapitálovými fondy a VH. Z dané finanční analýzy vyplynulo, že pokud se 

škola dostane do ztráty, není schopna tuto ztrátu vyrovnat a dostává se tak do záporných 

čísel vlastního kapitálu.  
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 2008 2009 2010 2011 2012 

Vlastní kapitál -998 -153 389 654 -307 

Základní kapitál 200 200 200 200 200 

Kapitálové fondy 350 377 377 377 377 

Ostatní kapitálové fondy 350 377 377 377 377 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy 

ze zisku 

0 0 0 10 20 

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond       10 20 

Výsledek hospodaření minulých let -

1075 

-

1547 

-730 -199 57 

Nerozdělený zisk minulých let         57 

Neuhrazená ztráta minulých let -

1075 

-

1547 

-730 -199   

Výsledek hospodaření běžného účetního období -473 817 542 266 -961 

CIZÍ ZDROJE 6128 7185 8276 8372 7624 

Součet vlastního kapitálu bez VH 550 577 577 587 597 

Tabulka 17 vlastní kapitál + cizí zdroje 

Škola může navýšit ZK přibráním společníků, vkladem, nebo jako příplatek základního 

kapitálu, který by se promítl do kapitálových fondů.  

Škola by se měla detailněji zabývat rozborem výkazu zisku a ztráty a zjistit, v čem tkví 

problém, proč náklady převyšují výnosy. Vysokou položku tvoří služby, škola by se 

měla zajímat, zdali není vhodné danou službu poptávat jinde za stejných kvalit, ale za 

nižší náklady.  

Soustavy ukazatelů 

Pro komplexní zhodnocení situace podniku, byla zhodnocena na základě poměrových 

ukazatelů a to Altmanova modelu a indexu IN05 finanční situace školy, z daných 

hodnot vyplynulo, že škola se nachází po většinu v šedé zóně. U Altmanova modelu 

byla situace nejpříznivější v roce 2010, kdy se podnik dostal nad 4. U indexu IN05 se 

škola dostala do červených čísel v roce 2008 a 2012, především díky zápornému VH, 

kvůli tomu nebyla schopna pro věřitele generovat zisk.  

 

Jedním z cílů školy je zisk, protože je škola závislá na tržbách za služby, mohla by 

zmapovat danou lokalitu a zjistit, jestli je poptávka po ekonomickém vzdělání z řad 

budoucích studentů. Škola by měla zvýšit své povědomí hlavně za pomocí marketingu a 
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nástrojů marketingové komunikace. Měla by si vytyčit cíle, kterých chce dosáhnout. 

Především by se měla zaměřit na naplnění kapacity. Je zapotřebí, aby škola zjistila, jak 

hodnotí okolí školu, toho může dosáhnout dotazníkem na internetu, po konzultací se 

školami může nechat vyplnit dotazníky studentům, na kterých by byl odkaz na školu, 

tím se může dostat do povědomí studentů.  

V daném roce nedostala škola akreditaci na magisterský studijní program, měla by 

zjistit příčinu, pokud by to bylo možné. Zjistit podmínky pro udělení akreditace a snažit 

se o jejich splnění.  
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Závěr 

Úkolem bakalářské práce bylo zhodnocení finanční situace podniku za pomoci finanční 

analýzy. Hodnocení Soukromé vysoké školy ekonomické v letech 2008 až 2012 a na 

základě zjištěných výsledků z finanční analýzy určit slabé stránky podniku a navrhnout 

doporučení pro zlepšení finanční situace podniku.  

V první části byla definována teoretická východiska. V této části jsou vysvětleny zdroje 

vstupních dat a metody finanční analýzy – analýzu absolutních ukazatelů, analýzu 

rozdílových a tokových ukazatelů, analýzu poměrových ukazatelů a analýzu soustav 

ukazatelů.  

V druhé části byla představena Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo její 

vlastnická a organizační struktura a byl v ní vymezen předmět podnikání. Tato část se 

dále zabývala vlastnostmi školy jejími klady a nedostatky. Byla zde provedena SWOT 

analýza a finanční analýza školy. Zde se hodnotila a vyhodnocovala současná finanční 

situace za pomoci absolutních ukazatelů - horizontální a vertikální analýzy, rozdílových 

ukazatelů, poměrových ukazatelů – ukazatelů aktivity, likvidity, rentability, 

zadluženosti a pomocí analýzy soustav ukazatelů – Altmanova modelu a indexu IN05. 

Hodnoty školy jsou dále srovnány se třemi konkurenčními školami zabývající se 

finančními studijními programy. Kritérium byla soukromá škola zaměřená na marketing 

a management. Jedná se o školy Soukromá vysoká škola ekonomických studií, Unicorn 

college a Bankovní institut vysoká škola.  

Ve třetí části byly shrnuty poznatky z provedené finanční analýzy především v oblasti 

rentability, aktivity, zadluženosti a soustav ukazatelů. Ze shrnutých poznatků byly 

formulovány návrhy na zlepšení situace podniku. Hlavním problémem, se kterým se 

podnik potýká, je vysoká zadluženost a nízký vlastní kapitál. 

Z finanční analýzy vyplynulo, že Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo je 

v ohledu na konkurenci v dobré situaci a nemá vážnější problémy. Jen v roce 2008 a 

2012 vykazovala špatné výsledky, které byly způsobeny záporným výsledkem 

hospodaření. 
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

ČPK čistý pracovní kapitál 

ČPM čistý peněžní majetek 

ČPP čisté pohotové prostředky 

SA stálá aktiva 

BÚ bankovní úvěr 

ROS rentabilita tržeb 

ROA rentabilita celkového kapitálu 

ROE rentabilita vloženého kapitálu 

ROI rentabilita vloženého kapitálu 



 

SEZNAM PŘÍLOH 

Horizontální analýza aktiv, pasiv a výkazu zisku a ztráty 

Horizontální ukazatele absolutních změn. 

     
Příloha 1 horizontální analýza aktiv 

 
2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Aktiva celkem 2549,00 -1043,00 633,00 -1444,00 

Dlouhodobý majetek 758,00 -185,00 -143,00 -403,00 

DNM 76,00 -40,00 -27,00 -9,00 

DHM 682,00 -145,00 -116,00 -394,00 

OA 2262,00 -296,00 858,00 -1061,00 

Zásoby -130,00 183,00 -29,00 -84,00 

Dlouhodobé pohledávky -188,00 0,00 -74,00 0,00 

Krátkodobé pohledávky 423,00 -172,00 560,00 561,00 

Krátkodobý finanční majetek 1856,00 -307,00 401,00 -1538,00 

Časové rozlišení -471,00 -562,00 -82,00 20,00 
 

Příloha 2 horizontální analýza pasiv 

 
2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Vlastní kapitál 845,00 542,00 265,00 -961,00 

VH běžného účetního období 1290,00 -275,00 -276,00 -1227,00 

Cizí zdroje 1057,00 1091,00 96,00 -748,00 

Dlouhodobé závazky -954,00 1460,00 -686,00 -225,00 

Krátkodobé závazky 2011,00 -369,00 782,00 -523,00 

Časové rozlišení 647,00 -2676,00 272,00 265,00 
 

Příloha 3 horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

tržby 3721,00 16348,00 -15326,00 -3637,00 

výkony 3916,00 16101,00 -15014,00 -3811,00 

PH 3849,00 10441,00 -11295,00 -2618,00 

provozní VH  1537,00 -246,00 -629,00 -1330,00 

VH po zdanění 1290,00 -275,00 -276,00 -1332,00 

   



 

Příloha 4 rozvaha Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo 

položka  2008 2009 2010 2011 2012 
AKTIVA CELKEM  1 7342 9891 8848 9481 8037 
Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 0 
Dlouhodobý majetek 3 3113 3871 3686 3543 3140 
Dlouhodobý nehmotný majetek 4 0 76 36 9 0 
Zřizovací výdaje 5 0 0 0 0 0 
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 0 0 0 0 0 
Software 7 0 76 36 9 0 
Ocenitelná práva 8 0 0 0 0 0 
Goodwill  9 0 0 0 0 0 
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 10 0 0 0 0 0 
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 11 0 0 0 0 0 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 0 0 0 0 0 
Dlouhodobý hmotný majetek 13 3113 3795 3650 3534 3140 
Pozemky 14 0 0 0 0 0 
Stavby 15 0 0 0 0 0 
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 16 1466 1550 1038 758 414 
Pěstitelské celky trvalých porostů 17 0 0 0 0 0 
Dospělá zvířata a jejich skupiny 18 0 0 0 0 0 
Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 1647 2245 2612 2776 2726 
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 20 0 0 0 0 0 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 21 0 0 0 0 0 
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku  22 0 0 0 0 0 
Dlouhodobý finanční majetek 23 0 0 0 0 0 
Podíly v ovládaných a řízených osobách 24 0 0 0 0 0 
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 25 0 0 0 0 0 
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 26 0 0 0 0 0 
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný 

vliv 

27 0 0 0 0 0 

Jiný dlouhodobý finanční majetek 28 0 0 0 0 0 
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 29 0 0 0 0 0 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 30 0 0 0 0 0 
Oběžná aktiva 31 2984 5246 4950 5808 4747 
Zásoby 32 164 335 518 489 405 
Materiál 33 0 0 0 0 0 
Nedokončená výroba a polotovary 34 0 0 0 0 0 
Výrobky 35 59 216 399 489 405 
Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 36 0 0 0 0 0 
Zboží 37 105 119 119 0 0 
Poskytnuté zálohy na zásoby 38 0 0 0 0 0 
Dlouhodobé pohledávky 39 262 74 74 0 0 
Pohledávky z obchodních vztahů 40 92 0 0 0 0 
Pohledávky - ovládající a řídící osoba 41 0 0 0 0 0 
Pohledávky - podstatný vliv 42 0 0 0 0 0 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za 

účastníky sdružení 

43 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44 159 74 74 0 0 



 

Dohadné účty aktivní 45 0 0 0 0 0 
Jiné pohledávky 46 11 0 0 0 0 
Odložená daňová pohledávka 47 0 0 0 0 0 
Krátkodobé pohledávky 48 0 423 251 811 1372 
Pohledávky z obchodních vztahů 49 0 97 89 615 258 
Pohledávky - ovládající a řídící osoba 50 0 0 0 0 0 
Pohledávky - podstatný vliv 51 0 0 0 0 0 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za 

účastníky sdružení 

52 0 0 0 0 0 

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 53 0 0 0 0 0 
Stát - daňové pohledávky 54 0 1 2 13 113 
Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 0 215 154 177 246 
Dohadné účty aktivní 56 0 0 0 0 750 
Jiné pohledávky 57 0 110 6 6 5 
Krátkodobý finanční majetek 58 2558 4414 4107 4508 2970 
Peníze 59 136 91 174 211 238 
Účty v bankách 60 2422 4323 3933 4297 2732 
Krátkodobé cenné papíry a podíly 61 0 0 0 0 0 
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 62 0 0 0 0 0 
Časové rozlišení 63 1245 774 212 130 150 
Náklady příštích období 64 1245 774 210 128 8 
Komplexní náklady příštích období 65 0 0 2 2 0 
Příjmy příštích období 66 0 0 0 0 142 
 

položka  2008 2009 2010 2011 2012 

PASIVA CELKEM 67 7342 9891 8848 9481 8037 
Vlastní kapitál 68 -998 -153 389 654 -307 
Základní kapitál 69 200 200 200 200 200 
Základní kapitál 70 200 200 200 200 200 
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 71 0 0  0  
Změny základního kapitálu  72 0 0  0  
Kapitálové fondy 73 350 377 377 377 377 
Emisní ážio 74 0 0  0  
Ostatní kapitálové fondy 75 350 377 377 377 377 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků  76 0 0  0  
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 

společností 

77 0 0  0  

Rozdíly z přeměn společností 78 0 0  0  
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze 

zisku 

79 0 0 0 10 20 

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 80 0 0  10 20 

Statutární a ostatní fondy 81 0 0  0  
Výsledek hospodaření minulých let 82 -

1075 
-
1547 

-730 -199 57 

Nerozdělený zisk minulých let 83 0 0  0 57 

Neuhrazená ztráta minulých let 84 -
1075 

-
1547 

-730 -199  



 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 85 -473 817 542 266 -961 
Cizí zdroje 86 6128 7185 8276 8372 7624 
Rezervy 87 0 0 0 0 0 
Rezervy podle zvláštních právních předpisů 88 0 0  0  
Rezerva na důchody a podobné závazky 89 0 0  0  
Rezerva na daň z příjmů 90 0 0  0  
Ostatní rezervy 91 0 0  0  
Dlouhodobé závazky 92 5134 4180 5640 4954 4729 
Závazky z obchodních vztahů 93 4299 0  0  
Závazky - ovládající a řídící osoba 94 0 4180 5640 4954 4729 
Závazky - podstatný vliv 95 0 0  0  
Závazky ke společníkům, členům družstva a k 

účastníkům sdružení 

96 0 0  0  

Dlouhodobé přijaté zálohy 97 0 0  0  
Vydané dluhopisy 98 0 0  0  
Dlouhodobé směnky k úhradě 99 0 0  0  
Dohadné účty pasivní 100 805 0  0  
Jiné závazky 101 30 0  0  
Odložený daňový závazek 102 0 0  0  
Krátkodobé závazky 103 994 3005 2636 3418 2895 
Závazky z obchodních vztahů 104 0 549 253 193 522 
Závazky - ovládající a řídící osoba 105 0 0  0  
Závazky - podstatný vliv 106 0 0  0  
Závazky ke společníkům, členům družstva a k 

účastníkům sdružení 

107 0 0  0  

Závazky k zaměstnancům 108 594 759 854 756 806 
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění 

109 281 381 461 384 372 

Stát - daňové závazky a dotace 110 116 377 167 1470 639 
Krátkodobé přijaté zálohy 111 3 1 62 42  
Vydané dluhopisy 112 0 0  0  
Dohadné účty pasivní 113 0 916 634 543 555 
Jiné závazky 114 0 22 205 30 1 
Bankovní úvěry a výpomoci 115 0 0 0 0 0 
Bankovní úvěry dlouhodobé 116 0 0  0  
Krátkodobé bankovní úvěry 117 0 0  0  
Krátkodobé finanční výpomoci 118 0 0  0  
Časové rozlišení 119 2212 2859 183 455 720 
Výdaje příštích období 120 0 204 183 455 720 
Výnosy příštích období 121 2212 2655  0  
 

  



 

Příloha 5 výkaz zisku a ztráty Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo 

výkaz zisku a ztráty 
 2008 2009 2010 2011 2012 

Tržby za prodej zboží 
01 202 131 204     

Náklady vynaložené na prodané zboží 
02 172 101 131     

Obchodní marže 
03 30 30 73 0 0 

Výkony 
04 19321 23237 39338 24324 20513 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 
05 19289 23081 39338 24234 20597 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 
06 32 156   90 -84 

Aktivace 
07           

Výkonová spotřeba 
08 8068 8135 13838 10046 8853 

Spotřeba materiálu a energie 
09 4062 3117 5044 3016 1710 

Služby 
10 4006 5018 8794 7030 7143 

Přidaná hodnota 
11 11283 15132 25573 14278 11660 

Osobní náklady 
12 11908 13920 24998 15886 14752 

Mzdové náklady 
13 9096 10712 19109 12075 11473 

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 
14           

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 
15 2725 3100 5635 3670 3097 

Sociální náklady 
16 87 108 254 141 182 

Daně a poplatky 
17 3 2 2 7 12 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku 
18 407 741 1296 601 403 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 
19 0 0 18 0 0 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 
20           

Tržby z prodeje materiálu 
21     18     

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku a materiálu 
22 0 0 0 0 0 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku 
23           

Prodaný materiál 
24           



 

Změna stavu rezerv a opravných položek v 

provozní oblasti a komplexních nákladů 

příštích období 

25           

Ostatní provozní výnosy 
26 1537 1614 2032 2742 3026 

Ostatní provozní náklady 
27 785 829 319 147 470 

Převod provozních výnosů 
28           

Převod provozních nákladů 
29           

Provozní výsledek hospodaření  
30 -283 1254 1008 379 -951 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 
31           

Prodané cenné papíry a podíly 
32           

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 
33 0 0 0 0 0 

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených 

osobách a v účetních 

jednotkách pod podstatným vlivem 

34           

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných 

papírů a podílů 
35           

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 

majetku 
36           

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 
37           

Náklady z finančního majetku 
38           

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 
39           

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 
40           

Změna stavu rezerv a opravných položek ve 

finanční oblasti 
41           

Výnosové úroky 
42   1 1 13 13 

Nákladové úroky 
43 162 197 153     

Ostatní finanční výnosy 
44 10   1 25 25 

Ostatní finanční náklady 
45 38 45 79 48 48 

Převod finančních výnosů 
46           

Převod finančních nákladů 
47           

Finanční výsledek hospodaření 
48 -190 -241 -230 -10 -10 



 

Daň z příjmů za běžnou činnost 
49 0 196 236 98 99 

 - splatná 
50   196 236 98 99 

 - odložená 
51           

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 
52 -473 817 542 271 -1060 

Mimořádné výnosy 
53           

Mimořádné náklady 
54       5 6 

Daň z příjmů z mimořádné činnosti 
55 0 0 0 0 0 

 - splatná 
56           

 - odložená 
57           

Mimořádný výsledek hospodaření 
58 0 0 0 -5 -6 

Převod podílu na výsledku hospodaření 

společníkům 
59           

Výsledek hospodaření za účetní období 
60 -473 817 542 266 -1066 

Výsledek hospodaření před zdaněním 
61 -473 1013 778 364 -967 

 

Příloha 6 výkaz cash flow Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo 

 
výkaz toku peněţní hotovosti 2008 2009 2010 2011 2012 

P stav peněţních prostředků na začátku období 0 2558 4414 4107 4508 

1 výsledek hospodaření za účetní období -473 817 542 266 -961 

2 účetní odpisy DHM a DNM 407 741 1296 601 403 

3 změna stavu rezerv           

4 změna stavu časového rozlišení a doh. Účtů 967 1118 -2114 354 245 

5 změna stavu zásob -164 -171 -183 29 84 

6 změna stavu pohledávek -262 -235 172 -486 -561 

7 změna stavu kr. závazků, bez KÚ a fin. Výpomoci 994 2011 -369 782 -523 

8 zvýšení krát. Úvěrů a fin. Výpomoci           

9 snížení krát. Úvěrů a fin. Výpomoci           



 

10 změna stavu pohledávek za upsaný ZK           

A čistý peněţní tok z běţné a mim. Činnosti 1469 4281 -656 1546 -1313 

11 nabytí DHM DNM -3520 -1499 -1111 -458 0 

12 nabytí dlouhodobého finančního majetku   
        

13 výnosy z prodeje DHM DNM 0 0 0 0 0 

14 výnosy z prodeje dlouhodobého finančního majetku           

B čistý peněţní tok z investiční Činnosti -3520 -1499 -1111 -458 0 

15 změna stavu dlouhodobých závazků bez úvěrů 5134 -954 1460 -686 -225 

16 zvýšení stř. a dlouh. Úvěrů           

17 snížení stř. a dlouh. Úvěrů           

18 změna stavu vlastního kapitálu z vybraných operací -525 28 0 -1 0 

C čistý peněţní tok z finanční činnosti 4609 -926 1460 -687 -225 

D čistý peněţní tok 2558 1856 -307 401 -1538 

E hotovost na konci roku 2558 4414 4107 4508 2970 

 

  



 

Příloha 7 rozvaha Soukromé vysoké školy ekonomických studií 

položka        2008 2009 2010 2011 

AKTIVA CELKEM  1 22986 24889 27868 25572 

Pohledávky za upsaný základní kapitál 2     

Dlouhodobý majetek 3 2943 2770 2596 3020 

Dlouhodobý nehmotný majetek 4 143 91 39 0 

Zřizovací výdaje 5     

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6     

Software 7     

Ocenitelná práva 8 143 91 39  

Goodwill  9     

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 10     

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 11     

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12     

Dlouhodobý hmotný majetek 13 2800 2679 2557 3020 

Pozemky 14     

Stavby 15     

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 16 2800 2679 2557 3020 

Pěstitelské celky trvalých porostů 17     

Dospělá zvířata a jejich skupiny 18     

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19     

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 20     

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 21     

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku  22     

Dlouhodobý finanční majetek 23 0 0 0 0 

Podíly v ovládaných a řízených osobách 24     

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 25     

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 26     

Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 27     

Jiný dlouhodobý finanční majetek 28     

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 29     

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 30     

Oběžná aktiva 31 19940 22036 25212 22332 

Zásoby 32 3 5 0 0 

Materiál 33 3 5   

Nedokončená výroba a polotovary 34     

Výrobky 35     

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 36     

Zboží 37     

Poskytnuté zálohy na zásoby 38     

Dlouhodobé pohledávky 39 0 0 0 0 

Pohledávky z obchodních vztahů 40 0    

Pohledávky - ovládající a řídící osoba 41     

Pohledávky - podstatný vliv 42     

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 

sdružení 

43 

    

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44     

Dohadné účty aktivní 45     



 

Jiné pohledávky 46     

Odložená daňová pohledávka 47     

Krátkodobé pohledávky 48 384 973 773 811 

Pohledávky z obchodních vztahů 49 69 39 177 166 

Pohledávky - ovládající a řídící osoba 50 304    

Pohledávky - podstatný vliv 51     

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 

sdružení 

52 

    

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 53     

Stát - daňové pohledávky 54     

Krátkodobé poskytnuté zálohy 55  531 493 544 

Dohadné účty aktivní 56 10 402 101 92 

Jiné pohledávky 57 1 1 2 9 

Krátkodobý finanční majetek 58 19553 21058 24439 21521 

Peníze 59 43 32 71 51 

Účty v bankách 60 19510 21026 24368 21470 

Krátkodobé cenné papíry a podíly 61     

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 62     

Časové rozlišení 63 103 83 60 220 

Náklady příštích období 64 103 83 60 220 

Komplexní náklady příštích období 65     

Příjmy příštích období 66     

 

PASIVA CELKEM 67 22986 24889 27868 25572 

Vlastní kapitál 68 10105 10387 12612 12130 

Základní kapitál 69 100 100 100 1000 

Základní kapitál 70 100 100 100 100 

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 71     

Změny základního kapitálu  72    900 

Kapitálové fondy 73 8833 8844 8844 7944 

Emisní ážio 74     

Ostatní kapitálové fondy 75 8833 8844 8844 7944 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků  76     

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 

společností 

77 

    

Rozdíly z přeměn společností 78     

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze 

zisku 

79 

79 79 79 109 

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 80 79 79 79 109 

Statutární a ostatní fondy 81     

Výsledek hospodaření minulých let 82 69 89 1128 1457 

Nerozdělený zisk minulých let 83 69 89 1128 1457 

Neuhrazená ztráta minulých let 84     

Výsledek hospodaření běžného účetního období 85 1024 1275 2461 1620 

Cizí zdroje 86 7449 9338 9424 6819 

Rezervy 87 0 0 0 0 

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 88     

Rezerva na důchody a podobné závazky 89     



 

Rezerva na daň z příjmů 90     

Ostatní rezervy 91     

Dlouhodobé závazky 92 0 0 0 0 

Závazky z obchodních vztahů 93     

Závazky - ovládající a řídící osoba 94     

Závazky - podstatný vliv 95     

Závazky ke společníkům, členům družstva a k 

účastníkům sdružení 

96 

    

Dlouhodobé přijaté zálohy 97     

Vydané dluhopisy 98     

Dlouhodobé směnky k úhradě 99     

Dohadné účty pasivní 100     

Jiné závazky 101     

Odložený daňový závazek 102     

Krátkodobé závazky 103 7449 9338 9424 6819 

Závazky z obchodních vztahů 104 124 139 184 189 

Závazky - ovládající a řídící osoba 105     

Závazky - podstatný vliv 106     

Závazky ke společníkům, členům družstva a k 

účastníkům sdružení 

107 

34 34 34 34 

Závazky k zaměstnancům 108 592 678 636 578 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění 

109 

373 383 361 329 

Stát - daňové závazky a dotace 110 1837 1687 2197 370 

Krátkodobé přijaté zálohy 111 4079 4768 5333 4832 

Vydané dluhopisy 112     

Dohadné účty pasivní 113 405 469 679 455 

Jiné závazky 114 5 1180 0 32 

Bankovní úvěry a výpomoci 115 0 0 0 0 

Bankovní úvěry dlouhodobé 116     

Krátkodobé bankovní úvěry 117     

Krátkodobé finanční výpomoci 118     

Časové rozlišení 119 5432 5164 5832 6623 

Výdaje příštích období 120 4    

Výnosy příštích období 121 5428 5164 5832 6623 

 

  



 

Příloha 8 výkaz zisku a ztráty Soukromé vysoké školy ekonomických studií 

výkaz zisku a ztráty 
 2008 2009 2010 2011 

Tržby za prodej zboží 
01     

Náklady vynaložené na prodané zboží 
02     

Obchodní marže 
03 0 0 0 0 

Výkony 
04 15392 15182 18271 18656 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 
05 15392 15182 18271 18656 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 
06     

Aktivace 
07     

Výkonová spotřeba 
08 3520 5576 5161 5547 

Spotřeba materiálu a energie 
09 805 1829 1265 1176 

Služby 
10 2715 3747 3896 4371 

Přidaná hodnota 
11 11872 9606 13110 13109 

Osobní náklady 
12 12240 11747 13421 12605 

Mzdové náklady 
13 9178 8971 10272 9622 

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 
14     

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 
15 3062 2776 3149 2983 

Sociální náklady 
16     

Daně a poplatky 
17 17 16 16 34 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku 
18 223 173 173 163 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 
19 36 28 31 13 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 
20     

Tržby z prodeje materiálu 
21 36 28 31 13 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku a materiálu 
22 2 7 23 0 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku 
23     



 

Prodaný materiál 
24 2 7 23  

Změna stavu rezerv a opravných položek v 

provozní oblasti a komplexních nákladů příštích 

období 

25 
    

Ostatní provozní výnosy 
26 2000 4553 3337 1419 

Ostatní provozní náklady 
27 983 2244 739 660 

Převod provozních výnosů 
28     

Převod provozních nákladů 
29     

Provozní výsledek hospodaření  
30 443 0 2106 1079 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 
31     

Prodané cenné papíry a podíly 
32     

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 
33     

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených 

osobách a v účetních 

jednotkách pod podstatným vlivem 

34 
    

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných 

papírů a podílů 
35     

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 

majetku 
36     

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 
37     

Náklady z finančního majetku 
38     

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 
39     

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 
40     

Změna stavu rezerv a opravných položek ve 

finanční oblasti 
41     

Výnosové úroky 
42 476 395 311 365 

Nákladové úroky 
43     

Ostatní finanční výnosy 
44 1   1 

Ostatní finanční náklady 
45 28 41 42 42 

Převod finančních výnosů 
46     

Převod finančních nákladů 
47     



 

Finanční výsledek hospodaření 
48 449 354 269 324 

Daň z příjmů za běžnou činnost 
49 258 235 578 373 

 - splatná 
50 258 235 578 373 

 - odložená 
51     

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 
52 634 119 1797 1030 

Mimořádné výnosy 
53 390 921 664 590 

Mimořádné náklady 
54     

Daň z příjmů z mimořádné činnosti 
55 0 0 0 0 

 - splatná 
56     

 - odložená 
57     

Mimořádný výsledek hospodaření 
58 390 921 664 590 

Převod podílu na výsledku hospodaření 

společníkům 
59     

Výsledek hospodaření za účetní období 
60 1024 1040 2461 1620 

Výsledek hospodaření před zdaněním 
61 1282 1275 3039 1993 

 

  



 

Příloha 9 rozvaha Unicorn college 

položka        2008 2009 2010 2011 2012 

AKTIVA CELKEM  1 818 3295 3391 18684 38628 

Pohledávky za upsaný základní kapitál 2      

Dlouhodobý majetek 3 688 260 94 27 45 

Dlouhodobý nehmotný majetek 4 55 37 1 0 0 

Zřizovací výdaje 5      

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6      

Software 7      

Ocenitelná práva 8      

Goodwill  9      

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 10 55 37 1   

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 11      

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 

majetek 

12 

     

Dlouhodobý hmotný majetek 13 633 223 93 27 45 

Pozemky 14      

Stavby 15      

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 16 633 223 93 27 45 

Pěstitelské celky trvalých porostů 17      

Dospělá zvířata a jejich skupiny 18      

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19      

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 20      

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 21      

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku  22      

Dlouhodobý finanční majetek 23 0 0 0 0 0 

Podíly v ovládaných a řízených osobách 24      

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 

vlivem 

25 

     

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 26      

Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný 

vliv 

27 

     

Jiný dlouhodobý finanční majetek 28      

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 29      

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 30      

Oběžná aktiva 31 75 2948 3160 18537 38517 

Zásoby 32 0 0 0 0 13 

Materiál 33      

Nedokončená výroba a polotovary 34      

Výrobky 35      

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 36      

Zboží 37     13 

Poskytnuté zálohy na zásoby 38      

Dlouhodobé pohledávky 39 0 0 0 0 0 

Pohledávky z obchodních vztahů 40      

Pohledávky - ovládající a řídící osoba 41      

Pohledávky - podstatný vliv 42      

Pohledávky za společníky, členy družstva a za 43      



 

účastníky sdružení 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44      

Dohadné účty aktivní 45      

Jiné pohledávky 46      

Odložená daňová pohledávka 47      

Krátkodobé pohledávky 48 42 943 1659 16740 28264 

Pohledávky z obchodních vztahů 49 5 875 1026 16690 28249 

Pohledávky - ovládající a řídící osoba 50      

Pohledávky - podstatný vliv 51      

Pohledávky za společníky, členy družstva a za 

účastníky sdružení 

52 

     

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 53      

Stát - daňové pohledávky 54   602   

Krátkodobé poskytnuté zálohy 55  17  46 18 

Dohadné účty aktivní 56      

Jiné pohledávky 57 37 51 31 4 -3 

Krátkodobý finanční majetek 58 33 2005 1501 1797 10240 

Peníze 59 8 287 113 91 204 

Účty v bankách 60 25 1718 1388 1706 10036 

Krátkodobé cenné papíry a podíly 61      

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 62      

Časové rozlišení 63 55 87 137 120 66 

Náklady příštích období 64 49 72 39 60 66 

Komplexní náklady příštích období 65      

Příjmy příštích období 66 6 15 98 60  

 

PASIVA CELKEM 67 818 3295 3391 18684 38628 

Vlastní kapitál 68 -
23948 

-
31099 -6362 6825 7183 

Základní kapitál 69 2000 2000 28350 28350 28350 

Základní kapitál 70 2000 2000 28350 28350 28350 

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 71      

Změny základního kapitálu  72      

Kapitálové fondy 73 7 4 816 15 163 

Emisní ážio 74      

Ostatní kapitálové fondy 75 7 4 816 15 163 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 

závazků  

76 

     

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 

společností 

77 

     

Rozdíly z přeměn společností 78      

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku 

79 

0 0 0 0 700 

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 80     700 

Statutární a ostatní fondy 81      

Výsledek hospodaření minulých let 82 -
11592 

-
25956 

-
33103 

-
35528 

-
28840 

Nerozdělený zisk minulých let 83      



 

Neuhrazená ztráta minulých let 84 -
11592 

-
25956 

-
33103 

-
35528 

-
28840 

Výsledek hospodaření běžného účetního 

období 

85 -
14363 -7147 -2425 13988 6810 

Cizí zdroje 86 21592 30950 5565 7999 23688 

Rezervy 87 0 0 0 0 0 

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 88      

Rezerva na důchody a podobné závazky 89      

Rezerva na daň z příjmů 90      

Ostatní rezervy 91      

Dlouhodobé závazky 92 0 0 0 0 0 

Závazky z obchodních vztahů 93      

Závazky - ovládající a řídící osoba 94      

Závazky - podstatný vliv 95      

Závazky ke společníkům, členům družstva a 

k účastníkům sdružení 

96 

     

Dlouhodobé přijaté zálohy 97      

Vydané dluhopisy 98      

Dlouhodobé směnky k úhradě 99      

Dohadné účty pasivní 100      

Jiné závazky 101      

Odložený daňový závazek 102      

Krátkodobé závazky 103 21592 30950 5565 7999 23688 

Závazky z obchodních vztahů 104 20946 29743 4585 4788 20984 

Závazky - ovládající a řídící osoba 105      

Závazky - podstatný vliv 106      

Závazky ke společníkům, členům družstva a 

k účastníkům sdružení 

107 

     

Závazky k zaměstnancům 108 156 699 584 433 345 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 

109 

338 171 195 125 130 

Stát - daňové závazky a dotace 110 148 325 186 2546 2153 

Krátkodobé přijaté zálohy 111      

Vydané dluhopisy 112      

Dohadné účty pasivní 113    100 65 

Jiné závazky 114 4 12 15 7 11 

Bankovní úvěry a výpomoci 115 0 0 0 0 0 

Bankovní úvěry dlouhodobé 116      

Krátkodobé bankovní úvěry 117      

Krátkodobé finanční výpomoci 118      

Časové rozlišení 119 3174 3444 4188 3860 7757 

Výdaje příštích období 120 7 87 41 84 75 

Výnosy příštích období 121 3167 3357 4147 3776 7682 

 

Příloha 10 výkaz zisku a ztráty Unicorn college 

výkaz zisku a ztráty 

 

2008 2009 2010 2011 2012 

Tržby za prodej zboží 01 

    
13 



 

Náklady vynaložené na prodané zboží 02 

    
13 

Obchodní marže 03 0 0 0 0 0 

Výkony 04 6435 17831 29534 49525 60570 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 6435 17831 29534 49525 60570 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 

     Aktivace 07 

     Výkonová spotřeba 08 14445 16720 21690 26021 44730 

Spotřeba materiálu a energie 09 303 176 325 229 3408 

Služby 10 14142 16544 21365 25792 41322 

Přidaná hodnota 11 -8010 1111 7844 23504 15840 

Osobní náklady 12 4219 7264 8852 8081 6544 

Mzdové náklady 13 3085 5835 7166 6610 5105 

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 

     Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 
15 

1078 1358 1605 1408 1364 

Sociální náklady 16 56 71 81 63 75 

Daně a poplatky 17 20 20 21 29 13 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku 
18 

1119 490 191 96 34 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 0 0 0 0 0 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 

     Tržby z prodeje materiálu 21 

     Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 

a materiálu 
22 

0 0 0 0 0 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 

     Prodaný materiál 24 

     Změna stavu rezerv a opravných položek v 

provozní oblasti a komplexních nákladů příštích 

období 

25 

     Ostatní provozní výnosy 26 85 935 987 740 341 

Ostatní provozní náklady 27 538 1410 2157 2023 2829 

Převod provozních výnosů 28 

     Převod provozních nákladů 29 

     
Provozní výsledek hospodaření  30 -

13821 -7138 -2390 14015 6761 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 

     Prodané cenné papíry a podíly 32 

     Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 0 0 0 0 0 

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a 

v účetních 

jednotkách pod podstatným vlivem 

34 

     Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a 

podílů 
35 

     Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 

majetku 
36 

     



 

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 

     Náklady z finančního majetku 38 

     Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 

     Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 

     Změna stavu rezerv a opravných položek ve 

finanční oblasti 
41 

     Výnosové úroky 42 

    
64 

Nákladové úroky 43 532 
    Ostatní finanční výnosy 44 

 
8 

 
1 5 

Ostatní finanční náklady 45 10 17 35 28 20 

Převod finančních výnosů 46 

     Převod finančních nákladů 47 

     
Finanční výsledek hospodaření 48 

-542 -9 -35 -27 49 

Daň z příjmů za běžnou činnost 49 0 0 0 0 0 

 - splatná 50 

      - odložená 51 

     
Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 -

14363 -7147 -2425 13988 6810 

Mimořádné výnosy 53 

     Mimořádné náklady 54 

     Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 0 0 0 0 0 

 - splatná 56 

      - odložená 57 

     Mimořádný výsledek hospodaření 58 0 0 0 0 0 

Převod podílu na výsledku hospodaření 

společníkům 
59 

     
Výsledek hospodaření za účetní období 60 

-
14363 -7147 -2425 13988 6810 

Výsledek hospodaření před zdaněním 61 
-

14363 -7147 -2425 13988 6810 

 

  



 

Příloha 11 rozvaha Bankovního institutu vysoké školy 

položka        2008 2009 2010 2011 2012 

AKTIVA CELKEM  1 130778 134769 106472 109462 79455 

Pohledávky za upsaný základní kapitál 2      

Dlouhodobý majetek 3 27722 39526 47684 38932 30382 

Dlouhodobý nehmotný majetek 4 283 315 273 227 497 

Zřizovací výdaje 5      

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6      

Software 7 270 308 270 227 202 

Ocenitelná práva 8 13 7 3   

Goodwill  9      

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 10     295 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný 

majetek 

11      

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 

majetek 

12      

Dlouhodobý hmotný majetek 13 26432 37998 44153 38705 29885 

Pozemky 14      

Stavby 15 1332 2974 27164 26437 19754 

Samostatné movité věci a soubory movitých 

věcí 

16 22320 23629 15170 10544 8407 

Pěstitelské celky trvalých porostů 17      

Dospělá zvířata a jejich skupiny 18      

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19  1694 1694 1724 1724 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 20 1291 9701    

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 

majetek 

21 1489  125   

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku  22      

Dlouhodobý finanční majetek 23 1007 1213 3258 0 0 

Podíly v ovládaných a řízených osobách 24 649 638 3258   

Podíly v účetních jednotkách pod 

podstatným vlivem 

25      

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 26      

Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, 

podstatný vliv 

27 358 575    

Jiný dlouhodobý finanční majetek 28      

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 29      

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 

majetek 

30      

Oběžná aktiva 31 102003 93511 55543 68824 47663 

Zásoby 32 733 699 483 362 211 

Materiál 33 172 74 57 62 44 

Nedokončená výroba a polotovary 34      

Výrobky 35      

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 36      

Zboží 37 561 625 426 300 167 

Poskytnuté zálohy na zásoby 38      

Dlouhodobé pohledávky 39 1083 1268 968 1722 4244 



 

Pohledávky z obchodních vztahů 40      

Pohledávky - ovládající a řídící osoba 41      

Pohledávky - podstatný vliv 42      

Pohledávky za společníky, členy družstva a 

za účastníky sdružení 

43      

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44      

Dohadné účty aktivní 45      

Jiné pohledávky 46      

Odložená daňová pohledávka 47 1083 1268 968 1722 4244 

Krátkodobé pohledávky 48 20280 32578 8954 8563 5196 

Pohledávky z obchodních vztahů 49 976 1672 669 860 363 

Pohledávky - ovládající a řídící osoba 50 16625 15272  74 12 

Pohledávky - podstatný vliv 51      

Pohledávky za společníky, členy družstva a 

za účastníky sdružení 

52      

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 53      

Stát - daňové pohledávky 54 392 10812 6493 2522 1949 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 1928 4358 1341 1386 1679 

Dohadné účty aktivní 56 248 395 403 307 288 

Jiné pohledávky 57 111 69 48 3414 905 

Krátkodobý finanční majetek 58 79907 58966 45138 58177 38012 

Peníze 59 543 398 551 645 575 

Účty v bankách 60 79364 58568 44587 57532 37437 

Krátkodobé cenné papíry a podíly 61      

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 62      

Časové rozlišení 63 1053 1732 3245 1706 1410 

Náklady příštích období 64 1053 1732 2348 1706 1410 

Komplexní náklady příštích období 65      

Příjmy příštích období 66   897   
 

položka  2008 2009 2010 2011 2012 

PASIVA CELKEM 67 130778 134769 106472 109462 79455 

Vlastní kapitál 68 76827 68676 53435 50541 25228 

Základní kapitál 69 20102 20102 20102 20102 20102 

Základní kapitál 70 20102 20102 20102 20102 20102 

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 71      

Změny základního kapitálu  72      

Kapitálové fondy 73 4259 4237 5581 5581 5581 

Emisní ážio 74      

Ostatní kapitálové fondy 75 4364 4364 5724 5724 5724 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 

závazků  

76 -105 -127 -143 -143 -143 

Oceňovací rozdíly z přecenění při 

přeměnách společností 

77      

Rozdíly z přeměn společností 78      

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku 

79 9950 11050 11050 11050 11050 

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 80 8050 8050 8050 8050 8050 



 

Statutární a ostatní fondy 81 1900 3000 3000 3000 3000 

Výsledek hospodaření minulých let 82 8092 16006 16006 16702 13963 

Nerozdělený zisk minulých let 83 8092 16006 16006 16702 13963 

Neuhrazená ztráta minulých let 84      

Výsledek hospodaření běžného účetního 

období 

85 34424 17281 696 -2894 -
25468 

Cizí zdroje 86 23412 33211 23155 28660 31622 

Rezervy 87 9466 13329 5801 8087 15951 

Rezervy podle zvláštních právních 

předpisů 

88      

Rezerva na důchody a podobné závazky 89 46     

Rezerva na daň z příjmů 90 3520 7410    

Ostatní rezervy 91 5900 5919 5801 8087 15951 

Dlouhodobé závazky 92 0 180 80 128 128 

Závazky z obchodních vztahů 93      

Závazky - ovládající a řídící osoba 94      

Závazky - podstatný vliv 95      

Závazky ke společníkům, členům družstva 

a k účastníkům sdružení 

96      

Dlouhodobé přijaté zálohy 97  180 80 128 128 

Vydané dluhopisy 98      

Dlouhodobé směnky k úhradě 99      

Dohadné účty pasivní 100      

Jiné závazky 101      

Odložený daňový závazek 102      

Krátkodobé závazky 103 13946 19702 17274 20445 15543 

Závazky z obchodních vztahů 104 2302 4474 3982 3768 2082 

Závazky - ovládající a řídící osoba 105      

Závazky - podstatný vliv 106      

Závazky ke společníkům, členům družstva 

a k účastníkům sdružení 

107      

Závazky k zaměstnancům 108 4570 5560 6273 5825 5376 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 

109 1415 1885 2427 2353 2543 

Stát - daňové závazky a dotace 110 3048 1398 1601 3797 1190 

Krátkodobé přijaté zálohy 111 157 60  378 2864 

Vydané dluhopisy 112      

Dohadné účty pasivní 113 1637 5801 1473 1490 727 

Jiné závazky 114 817 524 1518 2834 761 

Bankovní úvěry a výpomoci 115 0 0 0 0 0 

Bankovní úvěry dlouhodobé 116      

Krátkodobé bankovní úvěry 117      

Krátkodobé finanční výpomoci 118      

Časové rozlišení 119 30539 32882 29882 30261 22605 

Výdaje příštích období 120  1 4 9 18 

Výnosy příštích období 121 30539 32881 29878 30252 22587 

 



 

Příloha 12 výkaz zisku a ztráty Bankovního institutu vysoké školy 

výkaz zisku a ztráty 
 2008 2009 2010 2011 2012 

Tržby za prodej zboží 
01 784 911 730 600 608 

Náklady vynaložené na prodané zboží 
02 911 699 534 477 425 

Obchodní marže 
03 -127 212 196 123 183 

Výkony 
04 194095 235311 240018 221253 189606 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 
05 194095 235311 240018 221253 189606 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 
06      

Aktivace 
07      

Výkonová spotřeba 
08 72101 83898 87930 82863 72321 

Spotřeba materiálu a energie 
09 10947 13707 14148 10227 9271 

Služby 
10 61154 70191 73782 72636 63050 

Přidaná hodnota 
11 121867 151625 152284 138513 117468 

Osobní náklady 
12 70399 101269 112727 110633 113752 

Mzdové náklady 
13 53492 77660 85893 84901 83140 

Odměny členům orgánů společnosti a 

družstva 
14 3506 3340 2442 1243 5130 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 
15 11761 17222 21161 21307 22379 

Sociální náklady 
16 1640 3047 3231 3182 3103 

Daně a poplatky 
17 120 210 224 277 283 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 
18 7582 15615 15270 9244 7964 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 
19 53 290 232 220 520 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 
20 53 290 232 220 520 

Tržby z prodeje materiálu 
21      

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku a materiálu 
22 0 352 48 216 462 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku 
23  352 48 216 462 

Prodaný materiál 
24      



 

Změna stavu rezerv a opravných položek v 

provozní oblasti a komplexních nákladů 

příštích období 

25 
2280 -4778 -1001 2815 13541 

Ostatní provozní výnosy 
26 510 4277 1890 3212 3649 

Ostatní provozní náklady 
27 9883 12727 13542 14906 12942 

Převod provozních výnosů 
28      

Převod provozních nákladů 
29      

Provozní výsledek hospodaření  
30 32166 30797 13596 3854 -27307 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 
31   224   

Prodané cenné papíry a podíly 
32   5577   

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 
33 6188 0 0 0 0 

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených 

osobách a v účetních 

jednotkách pod podstatným vlivem 

34 
6188     

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných 

papírů a podílů 
35      

Výnosy z ostatního dlouhodobého 

finančního majetku 
36      

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 
37 1761 1082 350   

Náklady z finančního majetku 
38 154     

Výnosy z přecenění cenných papírů a 

derivátů 
39      

Náklady z přecenění cenných papírů a 

derivátů 
40      

Změna stavu rezerv a opravných položek ve 

finanční oblasti 
41    3258  

Výnosové úroky 
42 1181 707 274 275 300 

Nákladové úroky 
43      

Ostatní finanční výnosy 
44 2946 5 71 1544 1034 

Ostatní finanční náklady 
45 508 3132 4565 1460 1268 

Převod finančních výnosů 
46      

Převod finančních nákladů 
47      

Finanční výsledek hospodaření 
48 

11414 -1338 -9223 -2899 66 



 

Daň z příjmů za běžnou činnost 
49 9133 12178 3677 3849 -1773 

 - splatná 
50 9561 12362 3377 4604 749 

 - odložená 
51 -428 -184 300 -755 -2522 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 
52 34447 17281 696 -2894 -25468 

Mimořádné výnosy 
53 -23     

Mimořádné náklady 
54      

Daň z příjmů z mimořádné činnosti 
55 0 0 0 0 0 

 - splatná 
56      

 - odložená 
57      

Mimořádný výsledek hospodaření 
58 -23 0 0 0 0 

Převod podílu na výsledku hospodaření 

společníkům 
59      

Výsledek hospodaření za účetní období 
60 34424 17281 696 -2894 -25468 

Výsledek hospodaření před zdaněním 
61 43557 29459 4373 955 -27241 

 


