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Abstrakt 

 

Diplomová práce se zabývá finanční analýzou současného stavu Střední zdravotnické 

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

a zhodnocení jejich přínosu pro školu. 

 

 

 

Abstract 

 

This Master‘s thesis deals with the financial analysis of the current situation in the 

school Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava. The 

work includes proposals for improvement and evaluation of the contributions of these 

proposals for the school.  
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ÚVOD 
 

V běžné tržní ekonomice musí v zájmu uspokojování potřeb obyvatel existovat vedle 

běžných podnikatelských subjektů i organizace, které zabezpečí poskytování produktů 

bez ziskového motivu. To je úkolem veřejného sektoru. 

 

Veřejný sektor lze podle vlastnictví a způsobu rozhodování dělit na státní a municipální. 

Do státního sektoru spadají instituce státní, do municipálního ty, které jsou ve 

vlastnictví municipalit, mezi něž patří obce a kraje.  

 

Je nezbytné, aby tyto organizace při zajišťování své činnosti hospodařily co 

nejefektivněji. Peníze, které jim k tomu účelu slouží, byly vybrány od daňových 

poplatníků, a plýtvání s nimi je nepřijatelné. Finanční analýza je jedním z nástrojů, které 

lze použít k zabezpečení efektivnosti. 

 

Finanční analýza sice bývá v první řadě spojována s finančním řízením podnikatelských 

subjektů, ale s určitými modifikacemi má své nezastupitelné místo i v řízení firem 

neziskového charakteru. Její pomocí lze odhalit slabiny v hospodaření neziskových 

společností, porovnávat s jinými subjekty nebo řešit změny v produkovaných výrobcích 

nebo službách. 

 

Rozhodl jsem se v této práci aplikovat metody finanční analýzy na hospodaření Střední 

zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Jihlava. První část této práce 

obsahuje stručnou charakteristiku této organizace a základní teoretické poznatky, ze 

kterých jsem při zpracování této práce vycházel. V další kapitole jsem provedl výpočet 

jednotlivých vybraných ukazatelů finanční analýzy spolu s jejich vyhodnocením a 

stručným komentářem. Poslední kapitola je zaměřena na slabé stránky hospodaření 

školy. Pokusil jsem se navrhnout opatření, která by vedla ke zlepšení současného stavu 

a zhodnotit jejich dopady na fungování školy. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU, CÍLE PRÁCE 

1.1 Charakteristika analyzované organizace 
 

1.1.1 Základní údaje o organizaci 
 

Název: 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná 

škola zdravotnická Jihlava 

Husova 54      

586 01 Jihlava     

  

    Obr. 1: Logo školy 
IČO: 00638056              

Typ školy: státní 

 

Web: http://www.szs-ji.cz 

e-mail: szs@ji.cz 

 

Zřizovatel: 

Kraj Vysočina 

Žižkova 53     

586 01 Jihlava 

   

Obr. 2: Budova školy 
Vedení školy: 

Ředitelka: PhDr. Marie Říhová 

Zástupce ředitelky: Mgr. Radim Foit 

Vedoucí odborné praxe: Mgr. Jana Marešová 
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1.1.2 Informace o organizaci 
 

Zdravotnická škola v Jihlavě je státní škola s právní subjektivitou. Patří mezi zařízení 

s dlouhou tradicí, vznikla již 1. 9. 1949 a od té doby poskytuje vzdělání v oblasti 

zdravotnických oborů. V současné době její spádovost přesahuje i hranice kraje 

Vysočina a škola tak patří mezi nejvýznamnější poskytovatele středoškolského vzdělání 

v okolí. (18) 

 

Budova školy je majetkem kraje Vysočina a nachází se na ulici Husova, která leží 

v samém centru Jihlavy. Je tedy na velmi příznivé poloze co se týče vzdálenosti 

autobusového či městského vlakového nádraží nebo vzhledem k umístění domova 

mládeže a Nemocnice Jihlava. Součástí školy je i školní jídelna a kuchyň s kapacitou 

200 obědů. Ke škole patří též venkovní areál, jehož součástí je hřiště využívané 

především v hodinách tělesné výchovy pro míčové hry. Větší část venkovního areálu je 

zatravněná a vytváří také ideální prostor pro relaxaci žáků i vyučujících. Škola nemá 

vlastní domov mládeže. Studenti jsou ubytováni na Domově mládeže na ulici Karolíny 

Světlé, který  leží asi 1 km od školy. (18) 

 

Ve škole se nachází kmenové učebny a celá řada odborných učeben:   

• 3 učebny pro výuku ošetřovatelství 

• 1 učebna pro výuku psychologie a  komunikace 

• 1 učebna pro výuku fyziky a chemie 

• 1 učebna pro výuku výpočetní techniky 

• jazyková učebna 

• chemická laboratoř 

• tělocvična + hřiště 

• knihovna + studovna 

• multimediální učebna 

 

Všechny odborné učebny a převážná většina kmenových učeben jsou vybaveny televizí 

a videorekordérem. Multimediální učebna je zároveň vybavena dataprojektorem. 
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Odborné učebny pro výuku ošetřovatelství jsou velmi dobře vybaveny potřebnými 

pomůckami i didaktickou  technikou, navíc je každá z učeben specializována na určitou 

oblast ošetřovatelské péče. Učebny plně splňují simultánní prostředí nemocnice a 

umožňují nácvik psychomotorických dovedností žáků a řešení problémových situací. K 

dispozici jsou i tři dospělé 

resuscitační modely a jeden 

model kojence (všechny se 

signalizačním zařízením) pro 

nácvik první pomoci. Pro oblast 

ošetřovatelství, psychologie a 

další lékařské předměty slouží 

bohatá videotéka, která je 

průběžně doplňována. 

 

Obr. 3: Odborná učebna 
V učebně somatologie je dostatek  

anatomických obrazů, muláží, názorných folií na zpětný projektor. Učebna výpočetní 

techniky je zcela nová včetně nábytku (16 počítačů pro žáky a 1 pro vyučujícího) a 

splňuje požadavky na kvalitní výuku. Součástí učebny je dataprojektor.   

Celková vybavenost školy počítačovou technikou je na velmi dobré úrovni. Celkem je 

zde 45 počítačů; všechny zapojeny v síti a připojeny na internet. Žáci mohou využívat 

20 počítačů. Vlastní počítač mají k dispozici všechny kanceláře a kabinety, každý učitel, 

zaměstnanec nebo žák školy má vytvořenou vlastní e-mailovou adresu, jejíž 

prostřednictvím probíhá komunikace. Zaměstnanci i studenti mají neomezený přístup na 

internet. 

 

 Knihovna a studovna je zapojena do systému sítě veřejných informačních služeb 

organizovanou  Národní  lékařskou  knihovnou. Vytváří tak dobré podmínky učitelům i 

žákům pro získávání informací z odborných kniho a časopisů, např. Sestra, Lékařská 

knihovna, Zdravotnické noviny, Psychologie a další. Odborné tituly jsou průběžně 

doplňovány na základě nabídky jednotlivých nakladatelství. (18) 
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U školství zaměřeného na zdravotnictví je nezbytná těsná spolupráce s praxí. Jihlavská 

zdravotnická škola proto spolupracuje s celou řadou zdravotnických zařízení, které 

poskytují základnu pro odbornou praxi. 

 

 Zařízení s celoroční smlouvou pro všechny obory na SZŠ a VOŠZ: 

• Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace 

• Psychiatrická léčebna Jihlava 

• Ordinace praktické lékařky pro děti a dorost – MUDr. Jitka Cvrčková 

• Ordinace praktické lékařky pro děti a dorost – MUDr. Stanislava Fuňková 

• Dětské centrum pro ohrožené a postižené děti Jihlava 

• Domov důchodců  Jihlava – Lesnov 

 

Zařízení s příležitostnou smlouvou dle potřeb odborné praxe na SZŠ nebo VOŠZ: 

• Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace 

• Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace 

• Nemocnice sv. Zdislavy, a.s. Mostiště 

• Všeobecná veřejná nemocnice Počátky 

• Okresní nemocnice Jindřichův Hradec, příspěvková organizace 

• Terénní pracoviště a zařízení sociální péče po celé republice  

• Nemocnice Havlíčkův Brod 

• Nemocnice Pelhřimov 

(18) 

 

1.1.3 Nabízené obory 
 

Zdravotnický asistent (53-41-M/007) 

Je určen pro absolventy základní školy, dívky i chlapce, kteří splní kritéria přijímacího 

řízení a zároveň splňují požadavky na zdravotní stav vzhledem ke specifičnosti 

zvoleného povolání. 

 Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2009/2010: 
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Délka a forma studia:               4-leté denní studium  

Počet každoročně přijímaných žáků:             30 

  

Charakteristika studia:    

Studium je zakončené maturitní zkouškou. Ve výuce jsou výrazněji posíleny všeobecně 

vzdělávací předměty, aby žáci bez problémů zvládli státní maturitní zkoušku a byli 

připraveni pro další studium na jakékoliv vyšší nebo vysoké škole 

  

Obsah vzdělání: 

• všeobecné vzdělání 

o jazykové – anglický nebo německý jazyk, jazyk latinský 

o společenskovědní a ekonomické vzdělávání 

o matematické a přírodovědné vzdělávání 

o estetické vzdělávání, zdraví a rozvoj tělesné kultury 

o vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 

  

• odborné vzdělání 

o stavba a fungování lidského organismu 

o ošetřovatelské postupy pro poskytování ošetřovatelské péče  

o fungování veřejného zdravotnictví, etika ošetřovatelské péče a práv 

pacientů 

o zásady předlékařské první pomoci, ochrana člověka za mimořádných 

situací 

o odborná praxe ve zdravotnických zařízeních (ošetřovatelská péče o 

pacienty v rámci ošetřovatelského procesu, provádění diagnostických a 

léčebných opatření - např. asistence u převazu, odběr krve, aplikace 

injekcí, podávání léků atd., zabezpečování chodu zdravotnického 

pracoviště ve spolupráci s ostatními pracovníky zdravotnického týmu 

  

Se zdravotní péčí se ve svém životě v menší či větší míře podle vlastní potřeby setkává 

každý. Tuto péči v různých typech zdravotnických zařízení zabezpečují lékaři a celá 

řada dalších zdravotnických pracovníků. 
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Zdravotnický asistent pracuje na jednotlivých odděleních nemocnice a v dalších typech 

státních i nestátních zdravotnických zařízeních. Úkoly, které při své práci plní, jsou 

velmi rozmanité a především zodpovědné.  

Je to často on, kdo navazuje první kontakt s pacientem,  jeho vystupování a jednání 

proto sehrává rozhodující roli v reakci nemocného na nové prostředí a jeho současný 

zdravotní stav.  

Úkolem středně zdravotnického pracovníka je tedy nemocného uklidnit, vše 

srozumitelně vysvětlit a navodit pocit důvěry a vzájemné spolupráce. Pravidelným 

sledováním nemocného  předchází komplikacím, které by mohly původní onemocnění 

zhoršit.     

  

Možnost uplatnění absolventa: 

  

• výkon práce středního zdravotnického pracovníka v různých zdravotnických 

zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru, v domácí ošetřovatelské péči, 

v zařízeních  

• sociální péče a služeb (léčebny dlouhodobě ležících, ústavy sociální péče, 

zařízení pro seniory apod.) 

• další studium na jakékoliv vyšší či vysoké škole 

 (18) 

   

Zdravotnické lyceum (78-42-M/005) 

   

Je určen pro absolventy základní školy, kteří splní kritéria přijímacího řízení. 

   

Délka a forma studia:                          4-leté denní studium 

 Počet každoročně přijímaných žáků:             30 

  

Charakteristika studia:    

Cílem studijního oboru je poskytnout žákům všeobecný rozhled, vzbudit jejich zájem 

především o zdravotnictví,  připravit je na další studium lékařských a nelékařských 

oborů a umožnit jim odpovědně rozhodovat o své profesní kariéře. Ve výuce je posíleno 



     16 

všeobecné vzdělávání – biologie, matematika, fyzika, chemie, informační a 

komunikační technologie, je povinně zařazen druhý cizí jazyk. V rámci výběrových 

předmětů je možná exkurze do zdravotnických a sociálních zařízení. Studium je 

zakončené maturitní zkouškou. 

  

Obsah vzdělání: 

• všeobecné vzdělání 

o jazykové – dva cizí jazyky, jazyk latinský 

o společenskovědní a ekonomické vzdělávání 

o matematické vzdělávání 

o přírodovědné vzdělávání 

o estetické vzdělávání 

o péče o vlastní zdraví a tělesnou zdatnost 

o vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 

  

 

• profilující vzdělání 

o povinné předměty – klinická propedeutika, výchova ke zdraví, první 

pomoc 

o výběrové předměty – např. vybrané laboratorní metody, patologie a 

patofyziologie, mikrobiologie a epidemiologie, ošetřovatelská 

propedeutika 

  

Možnost uplatnění absolventa: 

• pokračování ve studiu na vyšších odborných školách, vysokých školách, 

zejména zdravotnických, medicínských, psychologických a sociálních oborů  

• práce v organizacích, které se zabývají sociální nebo charitativní činností 

• po absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu je možný výkon 

nelékařského povolání, např. zdravotnický asistent (18) 
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 Ošetřovatel (53–41–H/002) 

  

Je určen pro absolventy základních i středních škol, kteří splní kritéria přijímacího 

řízení a zároveň splňují požadavky na zdravotní stav vzhledem ke specifitě zvoleného 

povolání. 

  

Charakteristika studia: 

Absolvent dosáhne středního vzdělání s výučním listem. Studium probíhá tak, aby 

absolvent získal nejen potřebné odborné vědomosti, dovednosti a návyky, ale také širší 

všeobecné vzdělání a uplatnění se na trhu práce. Výuka probíhá 2x týdně v odpoledních 

a večerních hodinách. 

Obsah vzdělání: 

• všeobecné vzdělání, které žákům umožní využívat získané vědomosti a 

dovednosti při řešení různých problémů a situací pracovního, osobního, 

sociálního a ekonomického charakteru 

• odborné vzdělání má teoreticko-praktický charakter, realizuje se jednak formou 

cvičení ve škole, jednak formou praktického vyučování na zdravotnických 

pracovištích a formou odborného výcviku. Poskytuje žákům základní odborné 

vědomosti nezbytné k vytvoření ošetřovatelských dovedností.  

  

Možnost uplatnění absolventa: 

• výkon práce zdravotnického pracovníka v různých zdravotnických a sociálních 

zařízeních (v nemocnicích, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách 

dlouhodobě nemocných), pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní 

asistentky nebo radiologického asistenta se podílí na poskytování ošetřovatelské 

péče 

• pokračování ve studiu na středních zdravotnických školách a v odborných 

kurzech pro zdravotnické pracovníky 

 (18) 
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Vyšší odborná škola zdravotnická nabízí obor: 

Diplomovaná všeobecná sestra (53-41-N/1.) 

  

Je určen pro absolventy střední školy ukončené maturitou, kteří splní kritéria 

přijímacího řízení a zároveň splňují požadavky na zdravotní stav vzhledem ke specifitě 

zvoleného povolání. 

  

Délka a forma studia:                        3-leté  denní studium 

  

Počet přijímaných studentů:                   maximálně  50 

  

Charakteristika studia: 

Vzdělávací program připravuje studující k výkonu povolání všeobecné sestry, která je 

způsobilá poskytovat zdravotní péči bez přímého vedení či odborného dohledu 

v rozsahu působnosti stanovené zákonem č. 96/2004 o nelékařských zdravotnických 

povoláních. Výuka probíhá v blocích teoretické výuky a odborné praxe, vzdělávací 

program je ukončen absolutoriem (teoretická zkouška z cizího jazyka, odborných 

předmětů a obhajoba absolventské práce). Platí se školné. 

  

  

Obsah vzdělání: 

• vzdělávací program je koncipován tak, aby splňoval požadavky EHS na profesní 

přípravu všeobecné sestry a umožnil jí uplatnění na trhu práce v zemích EU 

• teoretické vzdělání z věd, o které se opírá všeobecné ošetřovatelství, vybrané 

sociální disciplíny, které umožňují lépe pochopit chování zdravých a nemocných 

osob a změny ve společnosti 

• vzdělávání v cizím jazyce včetně základů jazyka latinského 

• informační a komunikační technologie 

• praktická výuka, jejímž cílem je osvojení ošetřovatelských postupů, dovedností 

plánovat a vyhodnocovat zdravotní péči, jednat se zdravými i nemocnými 

klienty a pracovat v týmu. Praktická výuka se uskutečňuje ve zdravotnických i 

sociálních zařízeních, zahrnuje odbornou a prázdninovou praxi. 
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 Možnost uplatnění absolventa: 

• ve všech typech zdravotnických zařízení a jako zdravotničtí pracovníci i 

v zařízeních sociálních služeb 

• pokračování ve studiu na vysokých školách 

 (18) 

 

1.1.4 Organizační schéma 
 

Vzhledem k tomu, že ve škole není zaměstnán velký počet osob, je organizační 

struktura poměrně jednoduchá. Pedagogičtí pracovníci jsou rozděleni na učitele 

všeobecných předmětů a na ty, kteří se zabývají předměty odbornými. Obě skupiny 

mají své vedoucí, kteří za ně zodpovídají. Nepedagogičtí pracovníci zajišťují samotný 

chod školy, patří sem všichni ostatní zaměstnanci od účetních po školníka a kuchařky. 

Organizační schéma je zachyceno na obrázku: 

 
 
Obr. 4: Organizační schéma 
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1.2 Vymezení cíle práce 
 

Cílem této diplomové práce je provést finanční analýzu Střední zdravotnické školy a 

Vyšší odborné školy zdravotnické Jihlava. Na základě výsledků pak identifikovat 

oblasti, ve kterých lze nalézt určité nedostatky a pokusit se navrhnout opatření, která 

povedou ke zlepšení současného stavu. 

K tomu bude použito zejména horizontální a vertikální analýzy účetních výkazů a 

analýzy poměrových ukazatelů, které zobrazí stav důležitých oblastí hospodaření 

organizace. Protože analyzovaným subjektem bude organizace, která se pohybuje 

v neziskovém sektoru, bude zapotřebí provést drobné modifikace těchto ukazatelů. 

Výsledky analýzy se vyhodnotí a určí se, ve kterých oblastech by se mohly skrývat 

nedostatky. Následně budou formulovány návrhy na opatření, která by měla vést 

k odstranění nebo alespoň zmírnění těchto nedostatků. Ke zpracování budou využity 

účetní výkazy z let 2004 – 2008 a další dostupné zdroje. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÍ 
 

2.1 Význam finanční analýzy 
 

Finanční analýza se dnes zařadila mezi nedílné součásti finančního řízení moderních 

podniků. Je proto logické, že doznává značného rozvoje i v podnikové praxi 

v podmínkách České republiky. Na rozdíl od finančního účetnictví nebo problematiky 

daní není finanční analýza upravena žádnými obecně závaznými legislativními předpisy 

nebo standardy. V analytické praxi se lze setkat s celou řadou nejrůznějších přístupů a 

technik analýzy, které však mají společný cíl – podat co nejvěrnější obraz o finanční 

situaci podniku jak vedoucím pracovníkům, tak i externím zájemcům o informace 

tohoto druhu. 

(7) 

 

Cílem finanční analýzy firmy obvykle je: 

• Posouzení dosavadního vývoje firmy a poskytnutí informací pro rozhodnutí do 

budoucna. 

• Rozbor možných variant dalšího vývoje a výběr nejvhodnější varianty. 

• Porovnání výsledků různých firem (zpravidla v zájmu srovnatelnosti jednoho 

oboru). 

• Zpracování informací pro hodnocení firmy vnějšími partnery, věřiteli, vlastníky. 

 

K finanční analýze je potřeba přistupovat s vědomím konkrétního cíle, jenž je stanoven, 

tedy definovat, které výstupní informace je třeba získat. Nemusí to být vždy souhrnný 

pohled na stav firmy, analýze může být podrobena pouze vybraná část finančního 

hospodaření firmy. 

Jestliže je finanční analýza metodou hodnocení finančního hospodaření firmy, musí 

splňovat požadavky účelnosti (je realizována s předem vymezeným účelem, cílem), 

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

konkrétním podmínkám firmy) a tzv. informační efektivnosti (prostředky vynaložené na 
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zpracování finanční analýzy by měly být adekvátní – neměly by přesahovat očekávané 

přínosy, kterých firma dosáhne v důsledku využití těchto informací pro řízení.) 

(6) 

 

Metodické přístupy tradičně pojímané finanční analýzy jsou využitelné pro všechny 

ekonomické subjekty v tradičních oblastech: 

• Rentabilita (ukazatel zisku v různých podobách, rentability, operační páky). 

• Likvidita (okamžitá, pohotová, běžná, ukazatel pracovního kapitálu a jeho míry). 

• Tok hotovosti (v absolutní podobě, volný tok hotovosti, ukazatele finanční 

rentability, ale i míry oddlužení a diskontovaného peněžního toku). 

• Financování (stabilita – finanční nezávislost, zadluženost – ukazatel věřitelského 

rizika, zadluženost vlastního kapitálu, zadluženost krátkodobá, návratnost úvěru, 

relace mezi ziskem a úrokem). 

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

zásobám, pohledávkám a závazkům, včetně současné hodnoty pohledávek a 

závazků). 

• Kapitálový trh (vybrané základní ukazatele, vnitřní hodnota akcie, rendita, doba 

návratnosti a potenciální reprodukční schopnost). 

(6) 

 

V závislosti na časové dimenzi se lze setkat s dělením finanční analýzy na: 

• Finanční analýzu ex post – je orientovaná retrospektivně, na analýzu minulých 

dat. Získané informace jsou dále zpracovány metodami a nástroji finanční 

analýzy a předány k manažerskému rozhodování. 

• Finanční analýzu ex ante – je orientovaná do budoucnosti, za věrohodné se 

považuje období 1-3, max. 5 let. (6) 

 

2.2 Metody finanční analýzy 

 

Klasickou finanční analýzu lze rozdělit na tzv. kvalitativní (fundamentální) analýzu a 

kvantitativní (technickou) analýzu. 
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Fundamentální analýza 

Tato metoda je založena na rozsáhlých znalostech vzájemných souvislostí mezi 

ekonomickými a mimoekonomickými jevy, na zkušenostech odborníků a na jejich 

subjektivních odhadech situace. Zpracovává se zde velké množství kvalitativních údajů 

a pokud se využije kvantitativní informace, závěry se zpravidla odvozují bez použití 

algoritmizovaných postupů. Obvyklým východiskem fundamentální analýzy je 

identifikace prostředí, ve kterém se podnik nachází. K tomu je možné využít širokou 

škálu různých metod, mezi něž patří např. SWOT analýza, metoda kritických faktorů 

úspěšnosti, metoda analýzy dvou dimenzí, Argentino model, BCG matice nebo metoda 

balanced scorecard. 

(11) 

 

Obsahem analýzy je posouzení jednotlivých faktorů a hodnocení jejich vlivu na podnik. 

Jedná se zejména o: 

• Makroekonomické prostředí – jde zejména o vliv fiskální a monetární politiky 

vlády, její dopady na peněžní nabídku a poptávku, zaměstnanost, devizové 

kurzy, úrokové míry, inflaci nebo daňové zatížení podniků. 

• Mikroekonomické prostředí – zde má vliv zejména odvětví, ve kterém podnik 

působí, postavení podniku na trhu, ale i okamžitá vládní hospodářská politika 

prováděná na straně nabídky, politika na trhu práce a kapitálu apod. 

• Fáze života podniku – probíhá od růstu přes fázi stabilizace až k poklesu. 

Použitím vhodných nástrojů lze přejít od fáze poklesu opět do růstu 

(restrukturalizace, akvizice, inovace produktů apod.). 

• Vlivy ostatních zúčastněných stran na procesu hospodářské činnosti – např. 

manažeři mohou preferovat krátkodobé cíle, podle kterých jsou ohodnocováni, 

před dlouhodobou úspěšností, na níž závisí bohatství vlastníků. (11) 

 

Technická analýza 

Při technické analýze se používají matematické, statistické a další algoritmizované 

metody ke kvantitativnímu zpracování ekonomických dat. Následně dojde 

k ekonomickému posouzení výsledků. (11) 
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Mezi elementární metody technické finanční analýzy patří: 

 

• Analýza extenzivních (absolutních) ukazatelů 

o Horizontální analýza 

o Vertikální analýza 

• Analýza fondů finančních prostředků 

o Analýza čistého pracovního kapitálu 

o Analýza čistých pohotových prostředků 

o Analýza čistých peněžně pohledávkových fondů 

• Analýza poměrových ukazatelů 

o Analýza ukazatelů likvidity 

o Analýza ukazatelů finanční stability 

o Analýza ukazatelů aktivity 

o Analýza ukazatelů rentability 

o Analýza ukazatelů založených na cash-flow 

o Analýza ukazatelů kapitálového trhu 

• Analýza soustav ukazatelů 

 

(7) 

 

2.3 Modifikace finanční analýzy pro municipální firmy 
 

U municipálních firem nepředpokládáme zisk. Výjimkou může být vedlejší činnost, 

která je realizována se souhlasem zřizovatele. Taková činnost představuje zhodnocení 

prostředků, kterými municipální firma disponuje. Tyto aktivity jsou ekonomicky 

racionální pouze za předpokladu jejich ziskovosti. Jinak jde o plýtvání veřejnými 

prostředky. 

Dalším důvodem pro modifikaci finanční analýzy je způsob financování municipálních 

firem. Jednak s ohledem na skutečnost, že veřejné rozpočty poskytují dotace jako podíl 

na vybraných daních určený pro zajištění určitého veřejného produktu.  

Rovněž je třeba vzít v úvahu cykličnost finančních toků dotací z veřejných rozpočtů 

včetně převažujícího krátkodobého přístupu ve vazbě na jednoroční rozpočty.  
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V neposlední řadě musíme vzít ohled na závaznou reglementaci (obecně závazné 

předpisy i úřední předpisy), jež určuje, které kroky při řízení financování mohou být 

činěny a které jsou naopak nedovoleny (či v omezené míře, např. účast municipalit na 

kapitálovém trhu). 

 

Je zapotřebí rentabilitu vyhodnocovat velmi přísně u činnosti, která je doplňkem 

hlavního poslání municipální firmy. U hlavní činnosti je významné vyhodnocovat 

rentabilitu pouze ve smyslu zjištění míry ztrátovosti. 

Souvislosti mezi financováním, rentabilitou i tokem hotovosti ukazují na potřebu 

skupiny ukazatelů, které by hodnotily finanční autarkii (soběstačnost) municipální 

firmy. 

Je vhodné rozšířit výkonnostní ukazatele finanční analýzy o ukazatele produkční 

výkonnosti, které zachycují kvantitativní a kvalitativní stránku tvorby a realizace 

veřejných produktů, popř. dalších produktů zabezpečovaných municipální firmou. 

(6) 

 

 

2.4 Horizontální analýza 
 

Tato analýza přejímá data získaná nejčastěji z účetních výkazů. Změny jednotlivých 

položek se sledují po řádcích, tedy horizontálně. Proto se tato metoda nazývá 

horizontální analýzou absolutních dat. Sledují se jak změny absolutní hodnoty 

vykazovaných dat v čase, ale také změny relativní, tj. v procentech. 

 

Výpočet se provádí pomocí vzorce: 

 

   běžné období – předchozí období        Xt+1 - Xt 

Změna v % =       * 100 =   * 100  

   předchozí období    Xt 

 

Při interpretaci výsledků a hodnocení situace firmy je třeba vzít v úvahu rovněž okolní 

podmínky, např. změny v daňové soustavě, vstup nové konkurence na trh, změny 
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v poptávce nebo mezinárodní vlivy. Ke grafickému znázornění změn sledovaných 

veličin je vhodné použít sloupcový, popř. spojnicový graf. 

(11) 

2.5 Vertikální analýza 
 

Při vertikální analýze se posuzují jednotlivé komponenty majetku a kapitálu, jde tedy o 

analýzu struktury aktiv a pasiv podniku. Z té je zřejmé, jaké je složení hospodářských 

prostředků potřebných pro výrobní a obchodní aktivity firmy a z jakých zdrojů byly 

pořízeny. 

Označení vertikální analýza se užívá proto, že se při procentním vyjádření jednotlivých 

položek postupuje odshora dolů po sloupcích, nikoliv napříč jednotlivými roky. 

(11) 

2.6 Analýza rozdílových ukazatelů 
 

2.6.1 Čistý pracovní kapitál 
 

Jde zřejmě o nejčastěji užívaný rozdílový ukazatel. Vypočte se podle vzorce: 

 

Čistý pracovní kapitál = Oběžná aktiva – Krátkodobá pasiva 

 

Jde o poměrně významný indikátor platební schopnosti podniku. Čím je hodnota čistého 

pracovního kapitálu vyšší, tím větší by při dostatečné likvidnosti měla být schopnost 

podniku hradit své finanční závazky. Ukazatel se vyjadřuje v absolutních hodnotách (v 

peněžních jednotkách) a je vhodné jej vyhodnocovat společně s poměrovými ukazateli 

likvidity. 

Při hodnocení ukazatele je třeba vzít v úvahu možnost zkreslení ukazatele vlivem 

neočištění oběžných aktiv o méně likvidní nebo zcela nelikvidní položky, např. 

nedobytné pohledávky, neprodejné zásoby apod. 

(11) 
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2.6.2 Čisté pohotové prostředky 
 

Jde o tvrdší ukazatel než čistý pracovní kapitál, protože vychází pouze 

z nejlikvidnějších aktiv – pohotových peněžních prostředků. Ukazatel ale také 

zohledňuje pouze okamžitě splatné závazky, kterými se rozumí závazky splatné 

k aktuálnímu datu a starší. K výpočtu se užije vzorce: 

 

Čisté pohotové prostředky = Pohotové finanční prostředky – Okamžitě splatné závazky 

Pojem „pohotové finanční prostředky“ lze přitom chápat ve dvou významech. Buď 

pouze jako peníze na běžných účtech a v pokladně, nebo včetně šeků, směnek, cenných 

papírů s krátkodobou splatností apod. 

(11) 

 

2.7 Analýza poměrových ukazatelů 
 

2.7.1 Rentabilita 
 

Analýza rentability patří mezi nejdůležitější části finanční analýzy podniku. V případě 

neziskových organizací však zisk jako účetní hodnota není smyslem jejich činnosti. 

Tyto firmy ale často vedle své hlavní činnosti realizují i doplňkovou (tzv. 

hospodářskou) činnost. Cílem hlavní činnosti je vyrovnanost nákladů a výnosů, cílem 

doplňkové činnosti je zisk. Ukazatele rentability tedy mají v tomto případě smysl pouze 

pro hodnocení doplňkové činnosti. 

(6) 

 

Rentabilita nákladů doplňkové činnosti 

 

Ukazatel poměřuje zisk z činnosti s náklady na ni vynaloženými. Cílem je samozřejmě 

maximalizace tohoto ukazatele. Doplňková činnost je totiž municipálním firmám 

povolována pouze za předpokladu její ziskovosti, aby nedocházelo k mrhání veřejnými 

prostředky. Pokud by byl výsledek záporný, je třeba přijmout opatření ke zvrácení 

tohoto trendu nebo rovnou od doplňkové činnosti upustit. 
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     HVDČ 

rNDČ =    x 100 

     NDČ 

 

Kde  rNDČ je rentabilita nákladů doplňkové činnosti 

 HVDČ – hospodářský výsledek doplňkové činnosti 

 NDČ – náklady doplňkové činnosti 

 

 

 

Míra pokrytí ztráty z hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti 

 

Ukazatel zachycuje míru, v jaké je ztráta z hlavní činnosti pokrývána ziskem z činnosti 

doplňkové. Má smysl pouze v případě, že je realizována doplňková činnost, a pokud je 

ztráta z hlavní činnosti. Pokud je hospodářský výsledek z hlavní činnosti roven nule, 

nelze samozřejmě ukazatel kvantifikovat. 

 

 ziskDČ 

Z´´ =          x 100  

 ztrátaHČ 

 

kde   Z´´ je míra pokrytí ztráty z hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti 

ziskDČ – hospodářský výsledek z doplňkové činnosti implicitně v kladné 

hodnotě 

 ztrátaHČ – hospodářský výsledek z hlavní činnosti implicitně v záporné hodnotě 

 (6) 

 

2.7.2 Autarkie 
 

Jde o skupinu speciálních ukazatelů určených k hodnocení neziskových společností. 

Míra autarkie ukazuje míru soběstačnosti neziskové organizace. Hospodářský výsledek 
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je totiž jako kritérium efektivnosti takové firmy sporný ukazatel, protože municipální 

firmy nejsou a priori zřizovány jako ziskové firmy. 

V závislosti na použitých datech může být hodnocena autarkie na bázi výnosově 

nákladové nebo příjmově výdajové. (6) 

 

Ukazatel autarkie hlavní činnosti na bázi výnosů a nákladů 

 

Tento ukazatel odráží míru, v jaké je firma soběstačná z hlediska pokrytí svých nákladů 

hlavní činnosti z dosažených výnosů. Vyjadřuje se v procentech. Do výnosů jsou 

zahrnuty i neinvestiční dotace, které představují nejvýznamnější část výnosů. 

Pozitivně lze hodnotit, pokud je ukazatel roven 100 %. Menší hodnota znamená 

nedostatečné krytí nákladů výnosy, pokud je hodnota vyšší, je třeba určit příčiny tohoto 

stavu, příp. zvážit, zda by firma neměla dotační prostředky (nebo výnosy 

z uživatelských poplatků) využít jinde. 

 

  VHČ 

AHV-HČ =      x 100 

  NHČ 

 

Kde  AHV-HČ je autarkie hlavní činnosti na nákladově výnosové bázi 

 VHČ jsou výnosy z hlavní činnosti 

 NHČ jsou náklady z hlavní činnosti 

(6) 

 

 

Celková autarkie na bázi příjmů a výdajů 

 

Protože je tento ukazatel koncipován na bázi příjmů a výdajů, odbourává vliv účetních 

principů aplikovaných při účtování výnosů a nákladů. Hodnota ukazatele naznačí, zda 

byly příjmy generovány v dostatečné míře na pokrytí nákladů. Pozitivní je hodnota 

rovná 100 %. 
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    Py    NIPy 

ACF =   x 100, resp. ACF =      x 100 

    Ve    NIVe 

 

Kde  ACF je autarkie na příjmově výdajové bázi celkem 

 Py – příjmy 

 Ve – výdaje 

 NIPy – neinvestiční (provozní) příjmy 

 NIVe – neinvestiční (provozní) výdaje 

(6) 

 

2.7.3 Likvidita 
 

V praxi nejčastěji hodnocenými ukazateli municipálních firem jsou ukazatele likvidity – 

okamžité, pohotové a běžné. Většinou se hodnotí likvidita okamžitá a zpravidla i 

pohotová. Který z ukazatelů firma akcentuje, záleží na tom, v jaké míře se u ní 

vyskytují zásoby a pohledávky. Právě pohledávky bývají někdy problematické, neboť 

v některých případech je pravděpodobnost jejich vyrovnání nízká, a hodnota ukazatele 

tak může být zkreslena. (6) 

 

Okamžitá likvidita 

 

 Pe 

LI =  

 KZv 

 

Kde  LI je okamžitá likvidita 

 Pe – peníze a jejich ekvivalenty 

 KZv – krátkodobé závazky 
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Pohotová likvidita 

 

 Pe + Po 

LII =  

 KZv 

 

Kde  LII je pohotová likvidita 

 Pe – peníze a jejich ekvivalenty 

 Po – pohledávky, a to krátkodobé pohledávky 

 KZv – krátkodobé závazky 

(6) 

 

Běžná likvidita 

 

 OA 

LIII  =  

 KZv 

 

Kde  LIII  – běžná likvidita 

OA – oběžná aktiva 

 KZv – krátkodobé závazky 

(4) 

 

2.7.4 Aktivita 
 

Ukazatele aktivity znamenají doplňující ukazatele hodnocení. Prolínají totiž 

hodnocením ostatních ukazatelů.  

 

Obrat kapitálu 

 

Jde o jeden ze základních ukazatelů výkonnosti vložených zdrojů. Výkonnost je 

hodnocena pomocí výnosů, tedy hrubé hodnoty produkce. Výnosy zahrnují jak hodnotu 
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dotací, tak i hodnotu uživatelských poplatků, ostatních výnosů i výnosů z hospodářské 

činnosti. Cílem je maximalizace ukazatele. 

 

         V 

obrat kapitálu =  

         K 

 

Kde  V jsou výnosy celkem 

 K – kapitál, celková pasiva 

(6) 

 

Míra vázanosti fixních aktiv na výnosech 

 

Zobrazuje míru vázanosti fixních aktiv na jednotce výnosů, a to v zůstatkových cenách. 

Upozorňuje na míru náročnosti daného oboru na dlouhodobý majetek. 

 

      FA 

míra vázanosti fixních aktiv na výnosech =  

      V 

kde  FA je hodnota fixních aktiv v zůstatkové ceně 

 V – výnosy celkem 

(6) 

 

Doba obratu pohledávek 

 

    øPo 

doba obratu pohledávek =  

     V 

    360 

 

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

 øPo – průměrná hodnota pohledávek (6) 
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Poměr dob obratu krátkodobých pohledávek a krátkodobých závazků 

 

   øPo 

   PV 

Poměr dob obratu =  

   øZv 

   PN 

 

Kde øPo je průměrná hodnota krátkodobých pohledávek 

 øZv – průměrná hodnota krátkodobých závazků 

 PV – provozní výnosy celkem (za rok) 

 PN – provozní náklady celkem (za rok) 

(6) 

 

2.7.5 Financování 
 

U municipálních firem mají ukazatele financování, které patří v soukromém ziskovém 

sektoru k jedněm z nejvýznamnějších, trochu odlišnou pozici. Je třeba odlišit provozní 

(neinvestiční) financování od investičního, což souvisí s úzkou provázaností rozpočtu a 

účetnictví. (6) 

 

Míra finan ční nezávislosti (stability) 

 

Ukazatel stability je stavovým okamžikovým indikátorem. U příspěvkových organizací 

nabývá většinou relativně vysokých hodnot (kolem 70 %). Obecně se za hraniční 

považuje hodnota 50 %, hodnota pod 30 % může být označena jako výraz nestability. 

Při hodnocení tohoto ukazatele jsou však výrazné oborové odlišnosti. 

 

    VK 

míra finanční nezávislosti =   x 100 

    K 
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kde  VK je vlastní kapitál 

 K – celkový kapitál 

(6) 

 

Míra v ěřitelského rizika 

 

Ukazatel hodnotí míru cizího kapitálu na zdrojích společnosti. 

 

           CK 

míra věřitelského rizika =  

            K 

 

kde  K je stav kapitálu 

 CK – stav cizího kapitálu 

(6) 

 

Míra oddlužování 

 

Ukazatel je vhodný především pro neziskové firmy, které využívají bankovní úvěry. 

Zobrazuje míru generování toku hotovosti, který je nutný na úhradu úvěrů – úročeného 

cizího kapitálu. Je třeba zajistit vhodnou relaci mezi délkou splatnosti bankovních úvěrů 

a vytvořeným cash flow. (6) 

 

   CF  CF      HV + O + ∆R 

míra oddlužování =   , resp.   = 

   øCK  øCKú  øCKú 

 

kde CF je vygenerovaný tok hotovosti za období 

 CK – stav (resp. průměrný stav) cizího kapitálu 

 CKú – úročený cizí kapitál, tj. zpravidla bankovní úvěry 

 HV – hospodářský výsledek celkem 

 O – odpisy dlouhodobého majetku celkem 
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∆R – přírůstek rezerv (z doplňkové činnosti), tj. rozdíl mezi vytvořenými a 

zúčtovanými rezervami v období 

(6) 

 

Síla finanční páky (míra zadluženosti vlastního kapitálu) 

 

Ukazatel hodnotí, v jaké míře firma využívá ve svém finančním řízení tzv. finanční 

páku. Síla finanční páky představuje míru zadluženosti vlastního kapitálu, která je 

zvětšená o hodnotu 1. To vyplývá z následujícího vztahu: 

 

 K   VK + CK        VK           CK                CK 

        =                      =            +                = 1 +  

VK             VK             VK           VK                 VK 

 

V municipálních firmách většinou působí finanční páka pozitivně, protože tyto subjekty 

málokdy využívají úročený cizí kapitál. Pak je úroková míra nulová a cizí kapitál 

zvyšuje nižší nákladovostí rentabilitu celkového kapitálu. Síla finanční páky se vypočte: 

 

            CK 

FFL =   1 +  

            VK 

kde  FFL je síla finanční páky (financial leverage) 

 CK je cizí kapitál 

 VK je vlastní kapitál 

(6) 

2.7.6 Ukazatele investičního rozvoje nebo útlumu 
 

Municipální firmy se pohybují v podmínkách, kde neexistují pravidla tržního 

mechanismu, rozhodování o zabezpečování veřejných produktů je subjektivním 

procesem v rámci veřejné volby. Proto jsou tyto ukazatele pro ně velmi významné. 

Ukazují, v jaké kvantitě a kvalitě se majetek municipální firmy nachází. 
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Koeficient opotřebení dlouhodobého majetku 

 

Koeficient udává, v jaké míře je investiční majetek firmy opotřebován. Hodnotu 

ukazatele výrazně ovlivňuje zvolený způsob odepisování. 

 

       Σ PC – Σ ZC      Σ ZC 

kODM =         = 1 -  

  Σ PC       Σ PC 

 

kde  Σ PC je souhrn pořizovacích cen dlouhodobého majetku 

 Σ ZC je souhrn zůstatkových cen dlouhodobého majetku 

 

 

Míra investičního rozvoje 

 

Ukazuje, v jaké míře je municipální firma schopna během jednoho roku obnovit, resp. 

rozšířit svůj investiční majetek z odpisů. Odpisy jsou vedle zisku a rezerv hlavním 

zdrojem využitelným pro obnovu dlouhodobého majetku. 

 

    IB          IB 

míra investičního rozvoje =           , resp.  

    O          ΣO 

 

kde  IB je investice brutto 

 O jsou odpisy 

 ΣO jsou oprávky 

(6) 

 

2.7.7 Ukazatele produktivity 
 

Jsou výrazem produkční schopnosti a výkonnosti ve vazbě na zdroje tvorby bohatství, 

tj. práce nebo kapitálu. 
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Produktivita práce měřená pomocí přidané hodnoty 

 

Udává, kolik peněžních jednotek vytvořené přidané hodnoty připadá na jednoho 

pracovníka firmy. Pro přesnější vyjádření lze využít ukazatel průměrného přepočteného 

počtu pracovníků. 

 

 PH 

PP =  

 øL 

 

kde  PP je produktivita práce 

 PH je přidaná hodnota 

 øL je průměrný počet pracovníků 

 

Míra zhodnocení celkového kapitálu pomocí přidané hodnoty 

 

Ukazatel je vhodný k určení produkční síly kapitálu municipální firmy. Zohledňuje 

nejen hospodářský výsledek, ale celou přidanou hodnotu vytvořenou municipální 

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

samozřejmě maximalizace hodnoty. 

 

 PH 

rK* =            x 100 

 øK 

kde rK* je míra zhodnocení celkového kapitálu počítaná pomocí přidané hodnoty 

 PH je přidaná hodnota (účetní) 

 øK je celkový kapitál (průměrná hodnota) 

 

(6) 
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2.8 Analýza soustav ukazatelů 
 

Jsou to jakási „seskupení“ dílčích ukazatelů, která sice neumožňují podrobný pohled na 

ekonomiku firmy a na místa představující její ohrožení, ale jejím výsledkem je 

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

vybraných dílčích ukazatelů finanční analýzy, které tvoří jeho prvky. Jednotlivým 

prvkům je přisouzena určitá váha podchycující významnost daného ukazatele 

v kontextu s hodnoceným kritériem. 

 

2.8.1 Index IN01 
 

Index IN01 je index, který komplexně hodnotí finanční situaci podniku, a to z pohledu 

jeho vlastníků. Naznačuje, nakolik podnik tvoří, či netvoří hodnotu. Vypočte se podle 

vzorce: 

IN01 = 0,13 x1 + 0,04 x2 + 3,92 x3 + 0,21 x4 + 0,09 x5, 

kde: 

x1 = celková aktiva / cizí zdroje 

x2 = EBIT / nákladové úroky 

x3 = EBIT / celková aktiva 

x4 = výnosy / celková aktiva 

x5 = oběžná aktiva / (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry) 

 

• Pokud je výsledek menší než hodnota 0,75, je to pro podnik varování, že 

směřuje k bankrotu.  

• Nachází-li se výsledek v intervalu od 0,75 do 1,77, jde o tzv. šedou zónu. 

• Naopak hodnota vyšší než 1,77 je výsledek příznivý. Podnik tvoří hodnotu pro 

vlastníky. (10) 

2.8.2 Soustavy ukazatelů pro neziskové organizace 
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Výše uvedené modely byly sestaveny pro implicitně ziskové firmy soukromého sektoru. 

Přestože jsou využitelné i pro municipální firmy, vznikly i nástroje, které se zaměřují na 

specifické stránky finanční analýzy municipálních firem. 

 

Model BAMF 

 

Vychází z koncepce bilanční analýzy při souběžném uplatnění snahy o zohlednění 

specifik municipálních firem. U zařazených ukazatelů je zpravidla pozitivně hodnocena 

jejich růstová tendence, indikátory jsou konstruovány tak, aby se jejich optimum 

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

přestavuje aritmetický průměr. Je uvažován pro municipální firmy, nezáleží na tom, zda 

realizují doplňkovou činnost, či nikoli. 

(6) 

 

Model KAMF 

 

Vychází z koncepce klasifikační analytické metody a je zaměřen na bonitu municipální 

firmy. Je vytvořen ve dvou variantách: 

• KAMF pro municipální firmy bez doplňkové (tj. záměrně ziskové) činnosti 

• KAMF* pro municipální firmy realizující doplňkovou činnost. 

Do modelu KAMF je zařazen ukazatel autarkie na bázi výnosů a nákladů, ukazatel 

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

nákladů. Všechny ukazatele s výjimkou okamžité likvidity jsou pozitivně hodnocené při 

své maximalizaci. To zohledňují škály hodnocení. Celkovým výsledkem je prostý 

aritmetický průměr, model nepracuje s významnostními váhami jednotlivých ukazatelů. 

(6) 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A NÁVRH P ŘÍSTUPU K ŘEŠENÍ 
 
 
3.1 Stručné hodnocení současného stavu školy 
 
Pro každou společnost je nezbytné, aby její činnost směřovala k cíli, kvůli němuž byla 

založena. Jakákoliv firma, ať už jde o běžný podnikatelský subjekt, nebo o společnost 

pohybující se v neziskovém sektoru, musí mít stanovenou vizi, které chce dosáhnout. 

Úkolem managementu je tedy řídit firmu tak, aby tuto vizi naplnila.  

 

Podnik musí předně poznat sebe sama, tzn. vědět, jakou má pozici na trhu, jaké faktory 

její postavení ovlivňují, případně jak jej může ovlivnit sama. Je nezbytné, aby 

management dobře znal silné a slabé stránky své firmy a vhodně s nimi pracoval 

v zájmu dalšího rozvoje. Důležité je rovněž seznámit se s vlivem okolního prostředí 

působícího na firmu, ať už se jedná o konkurenci, preference zákazníků, demografický 

vývoj, všeobecnou ekonomickou situaci nebo politická a legislativní omezení. Je třeba 

analyzovat všechny tyto faktory, které situaci podniku ovlivňují a přizpůsobovat řízení 

firmy změněným podmínkám tak, aby společnost zůstala konkurenceschopná a 

posilovala svoji pozici na trhu. 

 

Ke zjištění pozice firmy na trhu slouží řada analytických metod, tou nejzákladnější je 

SWOT analýza. Tento nástroj slouží k identifikaci silných a slabých stránek firmy a 

rovněž příležitostí a hrozeb, které na podnik působí (S – Strenghts, W – Weaknesses, O 

– Opportunities, T – Threats). Silné a slabé stránky jsou vnitřní faktory, které subjekt 

ovlivňují, jejich původ je tedy uvnitř podniku (např. aktiva, dovednosti zaměstnanců 

apod.). Naproti tomu příležitosti a hrozby působí na firmu zvnějšku. Je tedy 

pochopitelné, že na rozdíl od silných a slabých stránek může podnik původ těchto 

vnějších faktorů jen těžko ovlivnit, měl by se však snažit je identifikovat a využít jich 

ve svůj prospěch (příležitosti), případně se snažit eliminovat jejich negativní dopady 

(hrozby). 
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SILNÉ STRÁNKY 

(STRENGHTS) 

SLABÉ STRÁNKY 

(WEAKNESSES) 

PŘÍLEŽITOSTI 

(OPPORTUNITIES) 

HROZBY         

(THREATS) 

Obr. 5: Schéma SWOT analýzy 
 

3.1.1 SWOT analýza SZŠ a VOŠZ Jihlava 
 

Silné stránky 

• Výuka je zajišťována kvalitními vyučujícími, mj. i lékaři z jihlavské nemocnice. 

• Dobrá možnost uplatnění absolventů (i vzhledem k odlivu kvalifikovaných 

zdravotnických pracovníků do zahraničí). 

• Budova školy se nachází na výhodném místě v centru města na ulici Husova a je 

majetkem Krajského úřadu Vysočina. Tato poloha je velice příznivá co se týče 

vzdálenosti autobusového či městského vlakového nádraží nebo vzhledem 

k umístění domova mládeže a Nemocnice Jihlava.  

• Mimoškolní aktivity jsou na vynikající úrovni (např. besedy s Policií ČR, 

přednášky o první pomoci, účast na cvičeních Integrovaného záchranného sboru 

apod.). 

• Velmi dobrá prezentace školy v celorepublikovém adresáři škol. 

• Spolupráce se zahraničím – žáci jezdí na stáže (Anglie, Německo, Itálie). 

• Škola má pověst nejlepšího zařízení svého druhu v kraji. 

• Součástí školy je i školní jídelna a kuchyň s kapacitou 200 obědů.  

 

Slabé stránky 

• Malá kapacita školy – lze přijmout až 60 studentů do ročníku, zájem je však o 

dost větší. 

• Škola nemá vlastní domov mládeže. Žákyně Střední zdravotnické školy jsou 

ubytovány na Domově mládeže na ulici Karolíny Světlé 2. Cena ubytování je 

cca 800,- Kč / měsíc. Studenti Vyšší zdravotnické školy jsou na Domově 
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mládeže ubytováni pouze v případě volné kapacity. V opačném případě je nutno 

počítat se zajištěním vlastního ubytování. 

 

Příležitosti 

• Poptávka po pracovnících ve zdravotnictví ukazuje na potřebu vychovávat nové 

kvalifikované odborníky. 

• Mimoškolní aktivity, které škola pořádá, je velký zájem nejen mezi studenty, ale 

i mezi veřejností. Lze tedy uvažovat o jejich případném rozšíření. 

 

 

Hrozby 

• Hrozí problémy s přijímáním nových žáků kvůli změnám v legislativě. 

• Nejasný budoucí vývoj ve školství a zdravotnictví kvůli současné politické 

situaci 
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3.2 Finanční analýza 
 

3.2.1 Horizontální analýza 
 

3.2.1.1 Analýza rozvahy 
HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA ROZVAHY 

  změna 2005/06 změna 2006/07 změna 2007/08 

Položka v tis. K č v % v tis. K č v % v tis. K č v % 

AKTIVA             

Celková aktiva 240 1,0% -620 -2,6% 1416 6,1% 

Stálá aktiva 274 1,3% -354 -1,6% -197 -0,9% 

Oběžná aktiva -34 -1,5% -266 -12,2% 1613 83,9% 

Pohledávky celkem 39 345,7% 30 60,0% 455 568,5% 

Finan ční majetek -71 -3,2% -305 -14,5% 1110 61,5% 

Běžný ú čet -34 -1,6% -297 -14,3% 1123 63,0% 

PASIVA             

Majetkové fondy 274 1,3% -354 -1,6% -197 -0,9% 

Finan ční a pen ěžní 

fondy -200 -63,9% 276 244,1% 0 0,1% 

Cizí zdroje 0 0,0% -397 -21,3% 1564 106,5% 

Krátkodobé závazky 10 0,5% -397 -21,3% 916 62,4% 

Tabulka 1: Horizontální analýza rozvahy 
 

AKTIVA 

Celková aktiva – hodnota aktiv se ve sledovaném období drží na přibližně stejné 

úrovni. Mezi jednotlivými roky dochází k mírným změnám v řádu několika procent. 

Mezi lety 2005 a 2006 vzrostla hodnota o 1 %, o rok později nastal pokles o 2,6 %. 

Výraznější změna je patrná pouze mezi lety 2007 a 2008, a to nárůst o 6,1 %. Hlavní 

příčinou je nárůst hodnoty oběžných aktiv, zejména finančního majetku. 
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Graf 1: Vývoj celkových aktiv 
 

Stálá aktiva – rovněž hodnota stálých aktiv zůstává vcelku konstantní, změny se 

pohybují od 0,9 % do 1,3 %.  Škola příliš nového majetku nenakupuje, mění se 

v podstatě pouze položka drobného dlouhodobého hmotného majetku a položka 

samostatných movitých věcí. Změny jsou však velmi malé. 

 

Oběžná aktiva – hodnota oběžných aktiv zůstala v prvních dvou letech sledovaného 

období téměř stejná, došlo k mírnému poklesu o 1,5 %. V následujícím roce byl již 

pokles významnější, a to o 12,2 %. Příčinou bylo zejména snížení hodnoty finančního 

majetku. Mezi roky 2007 a 2008 došlo naopak k výraznému nárůstu, a to o 84 %. Zvýšil 

se totiž finanční majetek a výrazně vzrostla hodnota pohledávek. 

 

Pohledávky celkem – položka pohledávek nedosahuje žádných závratných hodnot, její 

výše se v prvních třech letech zvyšuje z 11 219 Kč na 50 000 Kč v roce 2006 a 80 000 

Kč v roce 2007. Strmý nárůst nastává v posledním roce období, kdy výše pohledávek 

roste o 569 % na 534 771 Kč. Konkrétně jde o nárůst položky Poskytnuté provozní 

zálohy, která v celém období až na drobné výjimky tvoří celou hodnotu pohledávek. Jde 

především o zálohy na elektřinu a na plyn. 

 

Finanční majetek – finanční majetek představuje dominantní složku oběžných aktiv 

školy, proto jeho vývoj do jisté míry kopíruje vývoj oběžných aktiv. V prvním roce 

dochází k mírnému poklesu, další rok je pokles již výraznější, avšak mezi roky 2007 a 
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2008 hodnota strmě roste. Jde zejména o změnu stavu prostředků na běžném účtu, který 

tvoří hlavní část finančního majetku. 

 

Běžný účet – je dominantní složkou jak finančního majetku, tak i oběžných aktiv školy 

vůbec. Vývoj stavu běžného účtu tedy určuje i vývoj těchto položek, proto jsou změny 

zhruba stejné. 

 

PASIVA 

 

Majetkové fondy – hodnota majetkových fondů zůstává po celou dobu sledovaného 

období téměř konstantní. Dochází pouze k mírným změnám okolo 1 % - v prvním roce 

se stav zvýšil o 1,3 %, následoval mírný pokles o 1,6 % a v posledním roce hodnota 

klesla o 0,9 %. 

 

Finanční a peněžní fondy – mezi prvním a druhým rokem období došlo u této položky 

k výraznému poklesu o 64 % následovaném naopak prudkým růstem o rok později. Na 

této hodnotě se následně stav ustálil a v posledním roce již zůstal konstantní. Tyto 

změny má na svědomí položka Fond reprodukce majetku, u níž došlo ke značným 

výkyvům. 

 

Cizí zdroje – škola je z větší části financována vlastním kapitálem, hodnota cizích 

zdrojů se udržuje na poměrně nízké úrovni. Mezi roky 2005 a 2006 prakticky k žádné 

změně nedošlo, o rok později došlo k poklesu o 21 %. V roce 2008 však hodnota 

vzrostla na dvojnásobek, a to především vlivem zvýšení krátkodobých přijatých záloh; 

zvýšily se též závazky ze sociálního a zdravotního pojištění a daňové závazky. 

 

Krátkodobé závazky – v prvním roce k žádné změně nedochází, další rok pozorujeme 

pokles o 21 % způsobený poklesem krátkodobých přijatých záloh. V posledním roce 

sledovaného období naopak závazky narostly opět vlivem přijatých záloh. Ostatní 

položky krátkodobých závazků totiž zůstávají nulové, mírně se mění pouze Dodavatelé. 

 



     46 

3.2.1.2 Analýza výsledovky 
 

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA VÝSLEDOVKY 

  změna 2005/06 změna 2006/07 změna 2007/08 

Položka v tis. K č v % v tis. K č v % v tis. K č v % 

Celkové náklady -2 752,75 -13,76% 902,51 5,23% 2 013,97 11,09% 

Celkové výnosy -2 923,56 -14,48% 943,45 5,46% 1 984,19 10,90% 

Výsledek hospoda ření -        

hlavní činnost -170,81 -96,84% 40,94 734,50% -29,78 -64,02% 

Výsledek hospoda ření - 

hospodá řská činnost 25,793 100,00% 7,6267 29,57% -1,5859 -4,75% 

Příspěvky a dotace na 

provoz -2 945,91 -15,47% 1 110,09 6,89% 1 644,51 9,56% 

Tržby - hlavní činnost -175,80 -18,10% 97,11 12,21% 234,38 26,26% 

Tržby - hospodá řská 

činnost 29,40 100,00% 154,37 525,07% 111,18 60,50% 

Tabulka 2: Horizontální analýza výsledovky 
 

Celkové náklady – hodnota celkových nákladů se po celé období pohybuje mezi 17 a 

20 miliony Kč. V roce 2006 náklady klesly z 20 milionů na 17,3 mil. Kč, což 

představuje pokles o 13,76 %. Jedná se zejména o pokles mzdových nákladů a s ním 

související pokles nákladů na sociální a zdravotní pojištění. O rok později došlo 

k mírnému nárůstu, který byl rovněž způsoben mzdovými náklady. Naopak nárůst 

v posledním roce byl zapříčiněn zvýšením nákladů zařazených do položky Ostatní 

služby. Mzdové náklady sice vzrostly také, ale ne tak výrazně. 
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Graf 2: Vývoj celkových nákladů 
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Celkové výnosy – Vývoj hodnoty celkových výnosů je zhruba stejný jako vývoj 

celkových nákladů. Je to pochopitelné, neboť neziskové firmy financované z veřejných 

prostředků musí řízení nákladů přizpůsobit výnosům tak, aby se nedostaly do ztráty, ale 

zároveň aby jim nezbyl příliš velký zisk, který by mohl naznačovat, že dotace jsou 

zbytečně vysoké. Hlavní částí výnosů jsou dotace a příspěvky na provoz, a vývoj 

výnosů kopíruje změny výše dotací v jednotlivých letech. Druhou nejvýznamnější 

položkou výnosů jsou tržby z prodeje služeb, avšak jejich výše je v poměru k hodnotě 

dotací v podstatě zanedbatelná.  
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Graf 3: Vývoj celkových výnosů 
 

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti – škola se udržuje v zisku, který nedosahuje 

nijak vysokých hodnot. Jde o neziskovou společnost, takže zisk není jejím prioritním 

cílem. Naopak vysoké hodnoty mohou naznačovat plýtvání veřejnými prostředky. 

Hodnoty, kterých škola ve sledovaném období dosahuje, lze považovat za uspokojivé. 

 

Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti – na rozdíl od hlavní činnosti je tato 

činnost zřizována za účelem dosažení zisku. Škola provozovala doplňkovou činnost 

pouze v posledních třech letech období, v roce 2005 nikoliv (avšak předtím ano, pouze 

v tomto roce zůstala u hlavní činnosti). Ve všech třech letech dosáhla škola zisku. Mezi 

lety 2006 a 2007 došlo k nárůstu zisku o 30 %, avšak o rok později zisk mírně poklesl o 
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5 % kvůli vyšším nákladům, zejména na materiál a energie. V absolutních číslech není 

hodnota výsledku hospodaření z doplňkové činnosti nijak vysoká. 

Vývoj výsledku hospoda ření
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Graf 4: Vývoj výsledku hospodaření 
 

Příspěvky a dotace na provoz – lze si povšimnout velmi podobného vývoje této 

položky s hodnotami celkových výnosů a nákladů. Dotace totiž tvoří hlavní část výnosů 

školy, podle kterých následně musí vedení přizpůsobovat řízení nákladů. 

 

Tržby z hlavní činnosti – tržby představují druhý nejvýznamnější zdroj příjmů školy, 

pokud se týče hlavní činnosti. Mezi roky 2005 a 2006 došlo k poklesu o 18 %, avšak 

v následujících letech již hodnota rostla, a to o 12 %, resp. o 26 %. 

 

Tržby z hospodářské činnosti – v prvním roce škola hospodářskou činnost 

nerealizovala, takže v roce 2006 vidíme 100%ní nárůst. Následující rok byl velmi 

úspěšný, došlo k nárůstu tržeb bezmála o 530 %. Rovněž v posledním roce sledovaného 

období tržby rostly, sice ne tak výrazně jako o rok dříve, ale i tak se jednalo o velmi 

prudký nárůst – o 60 %. 
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3.2.2 Vertikální analýza 
 

VERTIKÁLNÍ ANALÝZA ROZVAHY 

AKTIVA 2005 2006 2007 2008 

Stálá aktiva 90,52% 90,76% 91,67% 85,56% 

Stavby 84,00% 82,26% 83,55% 77,85% 

Samostatné mov. v ěci a soubory 5,41% 6,05% 5,60% 4,94% 

Zásoby 0,13% 0,12% 0,16% 0,18% 

Finan ční majetek 9,31% 8,91% 7,83% 11,91% 

Pohledávky 0,05% 0,21% 0,35% 2,18% 

PASIVA 2005 2006 2007 2008 

Vlastní zdroje 92,04% 92,12% 93,63% 87,61% 

Majetkové fondy 90,66% 90,90% 91,81% 85,69% 

Finan ční a pen ěžní fondy 1,34% 0,48% 1,69% 1,59% 

Cizí zdroje 7,96% 7,88% 6,37% 12,39% 

Krátkodobé závazky 7,92% 7,88% 6,37% 9,74% 

Tabulka 3: Vertikální analýza rozvahy 
 

AKTIVA 

 

Stálá aktiva – představují největší část aktiv školy, jejich podíl se v prvních třech letech 

zkoumaného období pohybuje na hranici 90 %, v posledním roce období klesl na 86 %.  

 

Stavby - jednoznačně nejvýznamnější část stálých aktiv je položka Stavby. Jedná se o 

budovu školy, která má vysokou hodnotu. Představuje asi 80 – 85 % aktiv školy. Podíl 

této položky se mění jednak vzhledem k výši odpisů, a také proto, že se mění výše 

celkových aktiv. 

 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí - podíl samostatných movitých věcí 

zůstává po celou dobu víceméně konstantní a pohybuje se kolem 5 až 6 %. Pod tuto 

položku patří zejména vybavení školy. 

 

Zásoby - hodnota zásob je zcela minimální, neboť škola žádné zásoby v podstatě 

nepotřebuje. Jejich podíl se pohybuje v řádech jedné až dvou desetin procenta.  
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Finanční majetek - druhou nejvýznamnější položkou aktiv je finanční majetek. Jeho 

podíl se pohybuje přibližně kolem 8 %, v posledním roce vzrostl na necelých 12 %.  

 

Pohledávky - hodnota pohledávek je velmi nízká a v podstatě zanedbatelná. V prvních 

třech letech nepřekročí ani hranici jednoho procenta, v posledním roce došlo k nárůstu 

asi na 2 %, což je i tak dost nízká hodnota. 
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Graf 5: Struktura aktiv 
 

PASIVA 

 

Vlastní zdroje – škola je financována téměř výhradně z vlastních zdrojů. V prvních 

třech letech jejich podíl jasně překračuje hranici 90 %, v roce 2008 došlo k poklesu na 

87 %, zejména z důvodu zvýšení hodnoty krátkodobých závazků. 

 

Majetkové fondy -  má nejvyšší podíl na zdrojích krytí školy, a to kolem 90 %. Rovněž 

zde dochází v posledním roce k poklesu pod tuto hranici, avšak v předchozích letech byl 

podíl majetkových fondů zhruba stejný. 

 

Finanční a peněžní fondy – výše finančních a peněžních fondů není příliš významná. 

V letech 2005, 2007 a 2008 se pohybuje kolem hodnoty 1,5 %, pouze v roce 2006 se 

stav této položky snížil, a podíl byl pouze asi 0,5 %. 
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Cizí zdroje – vzhledem k tomu, že dominantní částí pasiv jsou vlastní zdroje, je 

logické, že hodnota cizích zdrojů je nízká. V prvních dvou letech je podíl cizích zdrojů 

zhruba 8 %, v roce 2007 došlo k poklesu na necelých 7 %. V posledním roce došlo 

k nárůstu asi na 12 %. Příčinou byl nárůst krátkodobých závazků. 

 

Krátkodobé závazky – představují hlavní část cizích zdrojů. Jejich podíl na celkových 

aktivech je v prvních třech letech v podstatě stejný jako podíl celkových cizích zdrojů. 

V posledním roce došlo k nárůstu zejména hodnoty přijatých záloh, a podíl vzrostl na 9 

%. Zbylou část cizích zdrojů představují přechodné účty. 
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Graf 6: Struktura pasiv 
 

3.2.3 Analýza rozdílových ukazatelů 
 

Rozdílové ukazatele 

  2005 2006 2007 2008 

Čistý pracovní kapitál 366 358,57 322 301,08 453 174,02 1 149 969,92 

Čisté pohotové prost ředky 325 047,12 244 630,21 336 425,48 530 394,68 

Tabulka 4: Rozdílové ukazatele 
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Čistý pracovní kapitál 

Hodnota čistého pracovního kapitálu je v prvním roce 366 358 Kč, pak dochází 

k mírnému poklesu na 322 301 Kč. Následující dva roky však zaznamenáváme prudký 

nárůst, v roce 2007 na 453 174 Kč, v následujícím roce se hodnota téměř ztrojnásobila a 

dosáhla 1 149 969 Kč. Příčinou tohoto vzestupu bylo zvýšení stavu oběžných aktiv, 

zejména finančního majetku a pohledávek. Krátkodobé závazky se sice zvýšily také, 

avšak ne tak výrazně.  Je zřejmá převaha krátkodobých aktiv nad krátkodobými 

závazky, což lze hodnotit pozitivně. Management má tedy určitý manévrovací prostor 

po uhrazení krátkodobých závazků. 
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Graf 7: Čistý pracovní kapitál 
 

Čisté pohotové prostředky 

Výše čistých pohotových prostředků má podobný vývoj. V prvním roce dosahuje 

hodnoty 325 047 Kč, následuje však pokles na 244 630 Kč. V dalších letech však 

hodnota narůstá a nejvyšší je v posledním roce zkoumaného období, tj. v roce 2008, kdy 

se vyšplhá až na 530 394 Kč. To, že se hodnota pohybuje vysoko v kladných číslech, je 

u neziskových firem vcelku obvyklé. 
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3.2.4 Analýza poměrových ukazatelů 
 

3.2.4.1 Ukazatele autarkie a rentability 
 

Poměrové ukazatele autarkie a rentability 

  2005 2006 2007 2008 

Autarkie hlavní činnosti 

na bázi výnos ů a náklad ů 100,88% 100,03% 100,26% 100,08% 

Rentabilita náklad ů 

dopl ňkové činnosti x 59,41% 14,03% 10,37% 

Tabulka 5: Poměrové ukazatele rentability 
 

 

Autarkie hlavní činnosti na bázi výnosů a nákladů 

Tento ukazatel zobrazuje, nakolik je nezisková firma soběstačná z hlediska pokrytí 

nákladů vlastními výnosy. Nejsou do něj zahrnuty výnosy a náklady z hospodářské 

činnosti, jde tedy o ukazatel hodnotící pouze hlavní činnost. Obecně je tento ukazatel 

pozitivně hodnocen, pokud se výsledek co nejvíce blíží 100 %.  

V tomto případě tomu tak je, výsledek se pohybuje přesně kolem požadované hodnoty. 

To znamená, že výnosy škole stačí na uhrazení vlastních nákladů, zároveň však nejsou 

natolik vysoké, aby dosahovala vysokých zisků. Pokud by tento stav nastal, mohlo by to 

naznačovat, že prostředky z dotací by bylo lepší využít někde jinde. 

 

Rentabilita nákladů doplňkové činnosti 

Hospodářská činnost školy je zisková, což je základní předpoklad k tomu, aby ji vůbec 

mohla vykonávat. V roce 2005 škola tuto činnost neprovozovala, v následujícím roce 

dosáhla výborného výsledku – rentability téměř 60 %. V následujících letech rentabilita 

klesá, v roce 2007 nastává radikální pokles na 14 %, o rok později na 10,4 %. Příčinou 

tohoto poklesu je především ta skutečnost, že v roce 2006 byla doplňková činnost 

realizována pouze v malé míře. V dalších letech došlo k jejímu rozšíření, což si 

vyžádalo velké zvýšení nákladů na mzdy, materiál a energie. Tržby sice vzrostly také, 

ale přineslo to pouze mírné zvýšení hospodářského výsledku. Pokud by mělo docházet 
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k dalšímu poklesu rentability, musela by škola přistoupit k opatřením na zvrácení tohoto 

trendu.  
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Graf 8: Rentabilita nákladů doplňkové činnosti 
 

3.2.4.2 Ukazatele likvidity 
 

Poměrové ukazatele likvidity 
  2005 2006 2007 2008 
Okamžitá likvidita 1,175 1,131 1,229 1,222 
Pohotová likvidita 1,181 1,158 1,283 1,447 
Běžná likvidita 1,197 1,173 1,308 1,482 
Tabulka 6: Poměrové ukazatele likvidity 
 

Okamžitá likvidita 

Pro soukromé firmy ziskového sektoru se obvykle uvádí doporučená hodnota okamžité 

likvidity kolem hodnoty 0,2. (6, s. 115). U neziskových firem je hodnocení tohoto 

ukazatele o něco problematičtější. Vzhledem ke způsobu financování těchto subjektů 

totiž často dochází ke značným výkyvům. Zejména koncem roku (údaje ze závěru roku 

jsou použity i v této analýze) dosahují municipální firmy poměrně vysokých hodnot 

likvidity. Tento stav samozřejmě přináší oportunitní náklady, které vyplývají 

z nezhodnocování volných finančních prostředků. Je však třeba vzít v úvahu míru 

regulace v této oblasti. Škola totiž hospodaří s veřejnými penězi. 

Celkově lze hodnotu okamžité likvidity označit jako velmi vysokou. Škola drží velké 

množství finančních prostředků na běžném účtě. To je hlavní příčinou vysokého 

výsledku. 
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Pohotová likvidita 

Tento ukazatel se od okamžité likvidity odlišuje pouze přičtením hodnoty krátkodobých 

pohledávek do čitatele. Tyto hodnoty jsou však s výjimkou posledního roku 

sledovaného období velmi nízké. Ukazatel pohotové likvidity tedy dosahuje dost 

podobných výsledků jako likvidita okamžitá. 

 

Běžná likvidita 

Vzhledem k tomu, že velkou většinu oběžných aktiv, která jsou v čitateli zlomku tohoto 

ukazatele, tvoří finanční prostředky na běžném účtu, neliší se příliš jeho výsledek od 

hodnot likvidity pohotové a okamžité. 

 

3.2.4.3 Ukazatele aktivity 
 
Poměrové ukazatele aktivity 

  2005 2006 2007 2008 

Obrat kapitálu 0,861 0,732 0,801 0,839 

Míra vázanosti fixních aktiv na výnosech 1,051 1,240 1,144 1,020 

Doba obratu pohledávek 0,200 1,038 1,559 9,377 

Poměr dob obratu krátkodobých 

pohledávek a krátkodobých závazk ů 
0,006 0,027 0,054 0,225 

Tabulka 7: Poměrové ukazatele aktivity 
 

Obrat celkového kapitálu 

Jde o jeden ze základních ukazatelů finanční analýzy zobrazující výkonnost zdrojů 

vložených do produkce. Výsledky se pohybují pod kolem hodnoty 0,8. To značí, že 

výnosy představují dosahují asi 80 % hodnoty celkového kapitálu. Vzhledem k tomu, že 

cílem je maximalizace tohoto ukazatele, je pozitivní, že hodnota po celou dobu trvání 

sledovaného období narůstá. Pouze v roce 2006 došlo k poklesu na 73 %. Příčinou byl 

zejména propad celkových výnosů způsobený nižší dotací. V následujících letech se 

však ukazatel vrátil nad hranici 0,8, kde setrvává. 
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Graf 9: Obrat kapitálu 
 

Míra vázanosti fixních aktiv na výnosech 

Tento ukazatel zobrazuje, nakolik jsou fixní aktiva vázána na jednotce výnosů. Je 

vyjádřen v zůstatkových cenách, neboť do výpočtu je zahrnut vliv odpisů. Výsledek je 

podobně jako u obratu kapitálu po celé období zhruba konstantní, pohybuje se kolem 

hodnoty 1,1. To znamená nepříliš velkou vázanost fixních aktiv na výnosech. Škola sice 

má dlouhodobý majetek poměrně vysoké hodnoty, avšak ten je již z velké části 

odepsán. Dlouhodobý nehmotný majetek je odepsán úplně a dlouhodobý hmotný 

majetek asi z poloviny.  

 

Doba obratu pohledávek 

Hodnota pohledávek školy je velmi nízká, proto se i výsledky tohoto ukazatele pohybují 

ve velmi nízkých číslech. Pouze v posledním roce došlo k velkému nárůstu, jehož 

příčinou byl nárůst pohledávek (konkrétně položky Poskytnuté provozní zálohy – jedná 

se o zálohy na elektřinu a na plyn). I tak lze však tento ukazatel hodnotit kladně. 

 

Poměr dob obratu krátkodobých pohledávek a krátkodobých závazků 

Ukazatel by v případě vyrovnaného stavu mezi dobami obratu pohledávek a závazků 

byl roven jedné. V případě zkoumaného subjektu se ale jeho hodnota pohybuje dost 

hluboko pod touto hranicí. V prvních třech letech je výsledek dokonce nižší než 0,1. 

V posledním roce došlo k nárůstu na hodnotu 0,225. Tyto údaje naznačují převahu 

krátkodobých závazků nad pohledávkami, což koresponduje s nízkou hodnotou doby 
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obratu pohledávek. Nárůst v roce 2008 je zapříčiněn zvýšením pohledávek, avšak 

krátkodobé závazky vzrostly v této době také, takže nadále pohledávky výrazně 

převyšují. 

Domnívám se, že není třeba se zabývat stavem zásob a jejich dobou obratu, protože 

zásoby, které škola má, jsou velmi malé. Jejich výše je po celé zkoumané období v řádu 

několika desítek tisíc korun, což je při dvacetimilionovém celkovém kapitálu 

zanedbatelná hodnota. Je tedy evidentní, že škola nemá problém se zbytečným vázáním 

volných peněžních prostředků do zásob. 

 

3.2.4.4 Ukazatele financování 

 

Poměrové ukazatele financování 

  2005 2006 2007 2008 

Míra finan ční nezávislosti 0,920 0,921 0,936 0,876 

Míra věřitelského rizika 0,080 0,079 0,064 0,124 

Míra oddlužování x x x x 

Síla finan ční páky 1,086 1,086 1,068 1,141 

Tabulka 8: Poměrové ukazatele financování 
 

Míra finan ční nezávislosti 

Míra finanční nezávislosti je ukazatel udávající, nakolik je majetek neziskové firmy kryt 

vlastním kapitálem. U příspěvkových organizací dosahuje obvykle vysokých hodnot, 

neboť hlavním zdrojem jejich příjmů tvoří dotace patřící do vlastního kapitálu. Dle 

literatury (6, s. 127) je obvyklá hodnota kolem 70 % , naopak výsledkům pod 50 % je 

třeba u municipálních firem věnovat zvýšenou pozornost a hodnotu pod 30 % již lze 

hodnotit jako špatnou. 

Výsledky se pohybují nad 90%ní hranicí. V prvních dvou letech dosahuje finanční 

nezávislost 92 %, v roce 2007 vzrostla na 93,6 %. V posledním roce zkoumaného 

období naopak hodnota poklesla na 87,6 %. Příčinou byl nárůst cizích zdrojů (zejména 

krátkodobých závazků) a stagnace vlastního kapitálu. I tak je ale hodnota dostačující. 



     58 

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

2005 2006 2007 2008

Míra finan ční nezávislosti

 

Graf 10: Míra finanční nezávislosti 
 

Míra v ěřitelského rizika 

Tento ukazatel udává podíl cizích zdrojů na celkovém kapitálu. V případě neziskových 

firem je tento podíl většinou nízký. Stejně je tomu i v případě SZŠ a VOŠZ Jihlava, kde 

se míra věřitelského rizika v prvních dvou letech pohybuje pouze okolo 8 %, v dalším 

roce klesla dokonce pouze na 6,4 %. V roce 2008 došlo k nárůstu na 12,4 %, a to 

především kvůli zvýšení krátkodobých závazků. 

 

Míra oddlužování 

Tento ukazatel nelze vypočítat, protože ve jmenovateli je stav úročeného cizího 

kapitálu. Škola však takovýto cizí kapitál, mezi který patří například bankovní úvěry, ke 

svému financování nevyužívá. 

 

Síla finanční páky 

Ukazatel indikuje míru využití tzv. finanční páky v řízení podniku. V případě 

neziskových firem, ve kterých obvykle chybí úročený cizí kapitál, působí finanční páka 

zpravidla pozitivně, protože úroková míra je nulová. Podobně je tomu i v případě SZŠ a 

VOŠZ Jihlava, která nevyužívá financování úročeným cizím kapitálem a nákladové 

úroky se tedy rovnají nule. 

 

 

 



     59 

3.2.4.5 Ukazatele investičního rozvoje a útlumu 

 

Poměrové ukazatele investi čního rozvoje nebo útlumu 

  2005 2006 2007 2008 

Koeficient opot řebení dlouhodobého 

majetku 
0,33 0,39 0,40 0,42 

Tabulka 9: Poměrové ukazatele investičního rozvoje a útlumu 
 

Koeficient opotřebení dlouhodobého majetku 

Ukazatel napovídá, nakolik je dlouhodobý majetek firmy opotřebován. Vychází se 

z účetních odpisů, je tedy jasné, že hodnotu ovlivní zvolený způsob odepisování. Cílem 

je minimalizace ukazatele. Je vidět, že škola zřejmě nemá příliš prostředků na obnovu 

svého dlouhodobého majetku. Hodnota se víceméně konstantním tempem zvyšuje 

vlivem odpisů. Majetek tedy stárne a nezdá se, že by byl nahrazován novým.  
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Graf 11: Koeficient opotřebení dlouhodobého majetku 
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3.2.4.6 Ukazatele produktivity 

 

Poměrové ukazatele produktivity 

  2005 2006 2007 2008 

Počet pracovník ů 48 32 35 36 

Produktivita práce podle 

přidané hodnoty 
339 063,17 410 571,73 406 762,58 422 208,60 

Míra zhodnocení 

celkového kapitálu podle 

přidané hodnoty 

0,69 0,55 0,62 0,62 

Tabulka 10: Poměrové ukazatele produktivity 
 

Produktivita práce podle přidané hodnoty 

Ukazatel udává množství vytvořených peněžních jednotek, které připadá na jednoho 

pracovníka firmy. Cílem je pochopitelně maximalizace tohoto ukazatele.  

Výsledky jsem porovnal s vypočtenými průměrnými náklady na jednoho pracovníka 

(mzdové náklady + sociální a zdravotní pojištění): 

 

Porovnání produktivity a pr ůměrných náklad ů pracovníka 

Produktivita práce 

podle p řidané 

hodnoty 

339 063,17 410 571,73 406 762,58 422 208,60 

Průměrné náklady na 

pracovníka 329 535,19 407 644,00 397 844,57 415 510,94 

Tabulka 11: Porovnání produktivity a průměrných nákladů pracovníka 
 

Průměrné náklady na jednoho pracovníka jsou nižší než průměrná přidaná hodnota, 

kterou jeden zaměstnanec vytvoří. Avšak rozdíl mezi těmito dvěma hodnotami je dost 

malý – nepřesáhne 10 tisíc Kč. Z tohoto rozdílu by měly být hrazeny odpisy, daně, popř. 

úroky (které jsou ale v tomto případě nulové). 
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Graf 12: Porovnání produktivity a průměrných nákladů pracovníka 
 

Míra zhodnocení celkového kapitálu podle přidané hodnoty 

Zde je také cílem maximalizace ukazatele. V prvním roce dosáhla škola výsledku 0,69. 

Následoval pokles na 0,55, avšak v posledních dvou letech je již míra zhodnocení 

konstantní a drží se na úrovni 0,62. Znamená to, že na 1 Kč kapitálu se váže 62 haléřů 

přidané hodnoty. 

 

3.2.5 Analýza vybraných soustav ukazatel ů 
 

3.2.5.1 Index IN01 

 
Index IN01 hodnotí komplexní finanční situaci podniku, a to z pohledu jeho vlastníků. 

Ukazuje, zda podnik tvoří, či netvoří hodnotu. Vypočte se podle vzorce: 

IN01 = 0,13 x1 + 0,04 x2 + 3,92 x3 + 0,21 x4 + 0,09 x5, 

kde: 

x1 = celková aktiva / cizí zdroje 

x2 = EBIT / nákladové úroky 

x3 = EBIT / celková aktiva 
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x4 = výnosy / celková aktiva 

x5 = oběžná aktiva / (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry) 

 

Pokud je výsledek menší než hodnota 0,75, je to pro podnik varování, že směřuje 

k bankrotu. Nachází-li se výsledek v intervalu od 0,75 do 1,77, jde o tzv. šedou zónu. 

Naopak hodnota vyšší než 1,77 znamená, že podnik tvoří hodnotu pro vlastníky. 

 

IN 01 

  2005 2006 2007 2008 

x1 12,563 12,690 15,699 8,070 

x2 x x x x 

x3 0,008 0,000 0,002 0,001 

x4 0,861 0,729 0,789 0,825 

x5 1,197 1,173 1,308 1,482 

výsledek 1,951 1,909 2,332 1,358 

Tabulka 12: IN01 
 

Při řešení nastal problém s výpočtem ukazatele x2, kde se ve jmenovateli nacházejí 

nákladové úroky. Škola má však nákladové úroky nulové, tudíž nebylo možno tento 

ukazatel kvantifikovat. Pokud vezmeme v úvahu výsledky bez započtení tohoto 

ukazatele, ty se v prvních třech letech bezpečně pohybují nad hodnotou 1,77. To je 

příznivý výsledek, neboť škola tvoří hodnotu. Nejlepšího výsledku bylo dosaženo 

v roce 2007. Naopak v roce 2008 škola spadla do tzv. šedé zóny. Příčinou byl zejména 

pokles hodnoty prvního ukazatele – poměru celkových aktiv k cizím zdrojům. 

 

 

3.2.5.2 Model KAMF* 

 

Do modelu KAMF jsou zařazeny tyto ukazatele: 

• ukazatel autarkie na bázi výnosů a nákladů 

• ukazatel okamžité likvidity 

• ukazatel obratu kapitálu 

• ukazatel produktivity práce modifikovaný na poměr přidané hodnoty a osobních 

nákladů 
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Protože škola realizuje i doplňkovou činnost, bude použita modifikace tohoto modelu 

KAMF*, která navíc obsahuje ukazatel rentability doplňkové činnosti a ukazatel míry 

pokrytí ztráty z hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti. Ten však bude ponechán 

stranou, protože škola ztráty z hlavní činnosti nedosahuje. Výsledek se získá 

aritmetickým průměrem. 

 

Výsledné hodnoty se následně určí podle této tabulky: 

Škála hodnocení 

1 2 3 4 5 

Ukazatel velmi dobrý dobrý střední špatný alarmující 

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

HVDČ/NDČ 

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

záporná 

hodnota 

ziskDČ/ztrátaHČ > 100 % = 100 % > 90 % > 80% < 80 % 

FM/KCK >40 % et 

<60 % 

>20 % et 

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

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

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

Tabulka 13: Model KAMF*  
Zdroj: 6, s. 186 
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Řešení: 

Model KAMF* 

  2005 2006 2007 2008 

V/N 101% 100% 100% 100% 

HVDČ/NDČ x 59% 14% 10% 

ziskDČ/ztrátaHČ x x x x 

FM/KCK 117% 113% 123% 96% 

V/průmK 86% 73% 79% 82% 

PH/ON 103% 101% 102% 102% 

Ohodnocení výsledk ů: 

V/N 1 2 2 2 

HVDČ/NDČ x 1 2 2 

ziskDČ/ztrátaHČ x x x x 

FM/KCK 3 3 3 3 

V/průmK 4 5 5 4 

PH/ON 4 4 4 4 

výsledek 3 3 3,2 3 

Tabulka 14: Řešení modelu KAMF* 
Pozn.: V roce 2005 nebyla realizována hospodářská činnost. Ukazatel míry pokrytí 

ztráty z hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti nelze vypočíst, protože není ztráta. 

 

Podle tohoto modelu je škola hodnocena průměrně. Pozitivní jsou výsledky prvních 

dvou dílčích ukazatelů, tedy autarkie a ukazatel rentability doplňkové činnosti. Naopak 

likvidita je průměrná, má známku 3. Největší problém představují poslední dva 

ukazatele, zejména obrat kapitálu. Jeho hodnocení dokonce v letech 2006 a 2007 spadlo 

na nejhorší stupeň 5, tedy alarmující. V ostatních letech dosahuje výsledku 4, což je 

také špatné. Stejnou známku obdrží za všechny čtyři roky sledovaného období i 

poslední dílčí ukazatel, produktivita práce. Celkový výsledek se v prvních dvou letech 

rovná 3, což je průměrná hodnota. V roce 2007 došlo k mírnému zhoršení na 3,2, 

v posledním roce je hodnota opět 3. 
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3.2.6 Celkové zhodnocení finanční situace podniku a návrh přístupů 
k jejímu zlepšení 
 

V předcházejících kapitolách byla provedena finanční analýza Střední zdravotnické 

školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Jihlava. Při zpracování jsem vycházel 

především z účetních výkazů školy za roky 2005 až 2008, z jiných interních informací, 

včetně konzultací se zaměstnanci školy, a v neposlední řadě z odborné literatury. Bylo 

zapotřebí vzít v úvahu neziskový charakter organizace a přizpůsobit mu použité metody 

finanční analýzy. 

 

Zhodnocení autarkie a rentability 

 

Z hlediska výnosů je škola de facto závislá na výši dotací, která představuje dominantní 

část celkových výnosů. Proto také vývoj výše této dotace v průběhu sledovaného období 

je určující pro vývoj celkových nákladů. Tržby představují pouze malou část výnosů 

z hlavní činnosti; jedná se o tržby z prodeje služeb.  

 

Ty jsou naopak hlavním zdrojem výnosů z doplňkové hospodářské činnosti. Ačkoliv 

jejich výše výrazným tempem roste, rentabilita této činnosti naopak klesá. Je tomu tak 

zejména proto, že škola svoji hospodářskou činnost v posledních letech rozšiřuje, a tak 

dochází rovněž k nárůstu nákladů.  

 

Největší část nákladů hlavní činnosti představují náklady na zaměstnance, tedy mzdy a 

s nimi související sociální a zdravotní pojištění. Dalšími důležitými položkami nákladů 

jsou spotřeba materiálu a energie a ostatní služby.  
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Struktura náklad ů v roce 2008
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Graf 13: Struktura nákladů v roce 2008 
 

Naopak u doplňkové činnosti jsou nejvýznamnějšími položkami spotřeba materiálu a 

energie. Jejich rychlý nárůst v posledních dvou letech způsobil zhoršení rentability této 

činnosti a odsunul mzdové náklady do pozice druhé nejvýznamnější položky.  

 

Hlavní činnost lze z tohoto pohledu hodnotit pozitivně, neboť výnosy se v jednotlivých 

letech téměř přesně rovnají nákladům, což je cílem neziskových organizací. Převaha 

nákladů nad výnosy by byla samozřejmě problémem, ale i dosažení vysokého zisku by 

nebylo úspěchem. Škola je totiž financována z veřejných peněz a pokud by prostředky 

nevyčerpala, mohlo by to naznačovat, že dotace je příliš vysoká a že pro příště není 

třeba dát škole na provoz tolik peněz.  

 

Naopak cílem hospodářské činnosti je maximalizace zisku. Ten sice rostl v prvních 

dvou letech, v posledním roce však dochází ke stagnaci. Rentabilita dokonce během 

všech tří let, kdy škola tuto činnost provozuje, klesá. Příčinou je rozšiřování této 

činnosti, kdy každým rokem výrazně rostou celkové výnosy, tak i celkové náklady. 

V roce 2006 přesáhla rentabilita této činnosti hodnotu 50 %, což bylo samozřejmě při 

rozšiřování neudržitelné, avšak růst nákladů srazil tento ukazatel až na hranici 10 %. 

Škola by se měla zaměřit na tuto činnost a snažit se učinit taková opatření, která 

povedou ke zvrácení tohoto trendu. Doplňková činnost je totiž příspěvkovým 

organizacím povolována pouze za předpokladu její ziskovosti, a pokud by se propadla 

do ztráty, bylo by nutné této činnosti zanechat. 
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Zhodnocení vývoje a stavu majetku společnosti 

 

Celková aktiva školy se v průběhu sledovaného období mění jen mírně a drží se zhruba 

na úrovni 23 milionů Kč. V posledním roce došlo k nárůstu této hodnoty asi na 24,5 

milionu Kč. Hodnota obratu kapitálu v posledních třech letech vzrostla z 0,73 na asi 

0,83. Je to nižší hodnota, než jaká se doporučuje pro běžné podnikatelské subjekty. To 

může naznačovat, že škola potřebuje pro svoji činnost velké množství majetku – jedná 

se především o fixní aktiva, jak ukazuje ukazatel míry vázanosti fixních aktiv na 

výnosech. Je ale také možné, že má škola v evidenci nepotřebný majetek. Fixní aktiva 

představují zhruba 90 % celkových aktiv školy. Jejich výše se v průběhu zkoumaného 

období prakticky nemění. 

 

Celková pasiva se samozřejmě rovnají celkovým aktivům, pohybují se tedy také kolem 

23 milionů Kč. Jejich dominantní část tvoří vlastní kapitál, jehož podíl přesahuje 

v prvních třech letech 90 %. V posledním roce došlo k poklesu tohoto podílu na zhruba 

85 %. Vlastní kapitál zůstává po celé sledované období přibližně stejný, ale v posledním 

roce dochází k nárůstu cizího kapitálu v důsledku nárůstu závazků. Ty tvoří hlavní část 

cizích zdrojů. 

 

Hodnota pohledávek je dosti nízká, k nárůstu dochází až v posledním roce, takže doba 

obratu pohledávek dosahuje asi 9 dní, což je i tak příznivá hodnota. Závazky přesahují 

hodnotu pohledávek několikanásobně, jak naznačuje poměr dob obratu krátkodobých 

pohledávek a závazků. Tím škola využívá bezplatného obchodního úvěru, ale je třeba 

dát pozor, aby závazky nepřekročily únosnou mez. 

 

Zhodnocení likvidity a zadluženosti 

 

Neziskové firmy většinou dosahují poměrně vysokých hodnot likvidity. Tyto ukazatele 

jsou totiž velmi ovlivněny cyklickým způsobem financování těchto subjektů, takže 

během roku lze zaznamenat poměrně výrazné výkyvy. To může jednak přinášet 

problémy se solventností, na druhou stranu může nastat stav, kdy kvůli vysokému 
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zůstatku hotovosti vzniknou oportunitní náklady z nezhodnocování volných peněžních 

prostředků. 

 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava dosahuje dosti 

vysoké likvidity. Příčinou je zejména skutečnost, že většina volných peněžních 

prostředků je držena na běžném účtu. Škola však má velmi omezené možnosti, jak 

s těmito penězi nakládat. Zákon nařizuje používat tyto prostředky výhradně 

k financování hlavní činnosti, prostředky na hlavní a doplňkovou činnost musí zůstat až 

na výjimky striktně odděleny. 

 

Zadluženost školy je nízká. Úročený cizí kapitál škola nevyužívá vůbec, výši závazků 

tvoří zejména závazky za zaměstnanci a za institucemi sociálního a zdravotního 

pojištění. 
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4 NÁVRHY NA OPATŘENÍ A ZHODNOCENÍ O ČEKÁVANÝCH 
PŘÍNOSŮ 
 

Finanční analýza umožňuje identifikovat oblasti, na které je třeba se zaměřit a 

navrhnout jejich zlepšení, a tím zajistit úspěšný rozvoj činnosti školy. Na základě výše 

provedené analýzy se Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická 

Jihlava jeví jako vcelku dobře fungující organizace, avšak v jejím hospodaření lze i tak 

nalézt slabá místa. Na tyto problémy je třeba se zaměřit a blíže je prozkoumat. 

Následovat musí odhalení příčin těchto nedostatků a návrhy opatření, která povedou 

k jejich odstranění nebo ke zmírnění jejich důsledků. 

 

4.1 Zkvalitnit doplňkovou činnost 

 

Jedním z hlavních problémů ve fungování školy je dle mého soudu klesající rentabilita 

doplňkové činnosti. Ta zahrnuje lektorskou činnost, pronájem nebytových prostor a 

hostinskou činnost. V praxi se jedná hlavně o provozování školní jídelny a dále o 

pořádání různých odborných seminářů, konferencí nebo besed s odborníky, o výměnné 

pobyty studentů nebo jiné projekty s mezinárodní účastí. Ačkoliv se může zdát, že nejde 

o primární problém, je třeba si uvědomit, že tato činnost přináší škole finanční 

prostředky navíc. Navíc sama skutečnost, že se škola touto činností zabývá, zvyšuje 

význam a zlepšuje image školy před veřejností. Jde o činnosti, které podporují hlavní cíl 

školy a v důsledku zkvalitňují její vzdělávací služby. Tato činnost je však příspěvkovým 

organizacím povolována pouze za předpokladu, že z ní bude dosahováno zisku. Je tedy 

nutné učinit taková opatření, která povedou ke změně trendu posledních let, kdy 

rentabilita klesá. Jinak by škola musela této činnosti zanechat. 

 

Jídelna představuje největší část doplňkové činnosti. Je totiž určena nejen studentům a 

zaměstnancům školy, ale i ostatní veřejnosti, zejména studentům jiných škol a 

zaměstnancům firem v okolí. Do doplňkové činnosti patří právě tato část – tj. 
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poskytování služeb externím osobám. Na stravování vlastních žáků totiž škola dostává 

dotace. 

 

Škola se tedy, pokud se týká této oblasti, pohybuje na běžném konkurenčním trhu 

poskytování stravovacích služeb, kam patří jak ostatní jídelny podobného typu, tak i 

běžné restaurace. Její hlavní konkurenční výhodou je zejména nízká cena a také vhodná 

poloha jídelny, která se nachází v areálu školy v centru Jihlavy. V blízkosti totiž stojí 

budova další střední školy, Manažerské akademie, jejíž studenti využívají jídelnu také. 

Zákazníky lze nalézt též v širším okolí, jde zejména o zaměstnance menších firem a 

obchodů, kterých se v blízkosti školy nachází celkem dost. Myslím, že škola by se měla 

pokusit nalákat nové zákazníky, aby využívali služeb jídelny. 

 

Naopak hlavní a podle mě dost velkou nevýhodou je podle mého názoru skutečnost, že 

se zde vaří každý den pouze jedno jídlo. Pokud chce škola získat nové zákazníky, bude 

muset tento nedostatek odstranit. V dnešní době nejsou lidé ochotni platit za služby, 

které jim nevyhovují, a myslím, že toto je omezení, které hodně potenciálních 

zákazníků odradí předem. Nejen restaurace (které lze také považovat za konkurenci), 

ale i velká většina běžných středoškolských jídelen již dnes nabízí strávníkům výběr 

alespoň ze dvou nebo ze tří jídel. Při dnešní vlně zájmu o zdravý životní styl je 

nemožnost výběru jistě nevyhovující i pro velkou část samotných studentů a 

zaměstnanců školy. S rozšířením nabídky jídel by však musela i přijít změna systému 

objednávek, popř. i placení jídel. Škole by to však přineslo zvýšení tržeb z doplňkové 

činnosti, a tím i více finančních prostředků. 

 

Další možností, jak zlepšit rentabilitu doplňkové činnosti, je snažit se snížit náklady. 

Položkami, které mají v nákladech největší podíl, jsou spotřeba materiálu a energie a 

osobní náklady. Je otázkou, zda lze vůbec nalézt nějaký prostor pro snižování nákladů, 

protože zaměstnanci, kteří zde pracují, jsou k provozu potřeba a energie rovněž. Možná 

by bylo možno ušetřit nějaké prostředky při nákupu materiálu, což je oblast, na kterou 

by tedy bylo třeba se zaměřit. 
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4.2 Zlepšit produktivitu práce 

 

Produktivita práce podle přidané hodnoty se nepohybuje v ideálních hodnotách. Její 

výše sice není nijak kritická, plně uhrazuje náklady na pracovníky, včetně sociálního a 

zdravotního pojištění, přesto pokud vezmeme v úvahu, že z rozdílu mezi přidanou 

hodnotou a osobními náklady by měly být hrazeny další položky, jako odpisy, daně 

apod., je výsledná hodnota poměrně nízká. V organizacích financovaných z veřejných 

rozpočtů je však vedení v rozhodování v oblasti mezd docela omezeno zákony. 

 

V rámci této práce není možné zjišťovat, zda má tento stav na svědomí např. jedna 

přeceněná skupina zaměstnanců, nebo zda je příčinou něco jiného, protože k tomu 

nejsou k dispozici potřebné podklady. Každopádně by škola měla věnovat tomuto 

problému pozornost a zjistit jeho příčiny i přesto, že se nejedná o záležitost, která by 

školu nějak výrazně ohrožovala, tím spíše, když produktivita v posledním roce vzrostla. 

 

4.3 Zjistit, zda škola nemá nepotřebný majetek 

 

Škola má také velmi nízký obrat kapitálu, na což upozorňuje jak samotný ukazatel 

obratu kapitálu, tak i experimentální model KAMF*. Znamená to, že škola má velké 

množství majetku. Je jasné, že k činnosti školy je třeba mnoho nejrůznějších věcí, 

zejména vybavení učeben a různé studijní pomůcky. Jde tedy především o majetek 

dlouhodobé povahy, který také tvoří největší část aktiv školy, jak ukazuje provedená 

vertikální analýza.  

 

Vysoká hodnota obratu kapitálu tedy může být zapříčiněna jednak náročností činnosti 

na dlouhodobý majetek, ale též může naznačovat, že je v evidenci majetku příliš 

mnoho, např. majetek nepoužívaný a nepotřebný. Měla by se tedy provést inventarizace 

majetku s cílem stanovit, zda nemá škola některé zbytečné položky majetku. Pokud ano, 

je třeba se tohoto majetku zbavit. 
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4.4 Zhodnocení očekávaných přínosů práce 

 

Celkově lze současnou situaci Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy 

zdravotnické Jihlava hodnotit pozitivně, existují však oblasti, ve kterých je prostor ke 

zlepšení. Ve své práci jsem navrhl tři možné postupy, jak zlepšit současnou situaci 

školy.  

 

Rentabilita hospodářské činnosti klesá, a pokud by se tato činnost propadla do ztráty, 

školy by ji musela ukončit. To by jednak znamenalo ztrátu finančních příjmů z této 

činnosti, zhoršení image školy v očích veřejnosti a v neposlední řadě také snížení 

kvality samotné výuky, protože součástí doplňkové činnosti je i pořádání akci za účasti 

odborníků, což je přínosem i pro studenty. Naopak zkvalitnění doplňkové činnosti 

přinese škole finanční prostředky, které může použít na tyto aktivity k podpoře své 

hlavní činnosti.  

 

Dále by se škola měla zaměřit na produktivitu práce, která sice není až tak špatná, avšak 

prostor ke zlepšení lze nalézt i zde. Vysoká hodnota obratu kapitálu naznačuje, že má 

škola možná v evidenci nepotřebný majetek. Jeho redukcí by si uvolnila finanční 

prostředky na jiné potřeby. 

 

Věřím, že má práce bude pro školu přínosem a přinese inspiraci, jak postupovat při 

dalším rozvoji její činnosti. 
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5 ZÁVĚR 
 

Cílem mé diplomové práce bylo zhodnocení finanční situace Střední zdravotnické školy 

a Vyšší odborné školy zdravotnické v Jihlavě. K dosažení tohoto cíle jsem použil metod 

finanční analýzy. Při zpracování jsem vycházel z účetních výkazů školy za roky 2005 – 

2008, z internetových stránek školy a dalších materiálů, ze kterých bylo nutno získat 

dílčí informace, např. o počtu zaměstnanců. Velmi cenné byly rovněž informace získané 

přímo od pracovníků školy.  

 

V první části práce jsem se věnoval charakteristice samotné organizace včetně popisu 

její činnosti, jejího vybavení a informací o vzdělávacích službách, které žákům 

poskytuje. Následuje přehled základních teoretických poznatků potřebných ke 

zpracování finanční analýzy. Jde jednak o její základní cíle, nástroje a metody, tak i o 

nutnost modifikace těchto postupů v neziskové oblasti. Je rovněž uveden přehled 

informačních zdrojů, ze kterých se při zpracování finanční analýzy vychází. Následuje 

uvedení ukazatelů a modelů, které při řešení připadají v úvahu. 

 

Další kapitola obsahuje samotné řešení finanční analýzy. Použil jsem metod 

horizontální a vertikální analýzy rozvahy a výkazu zisku a ztráty a rovněž vybraných 

poměrových ukazatelů. V závěru jsem provedl také výpočet soustav ukazatelů, a to 

indexu IN01 a experimentálního modelu KAMF*, který je určen speciálně pro 

neziskové firmy realizující vedlejší hospodářskou činnost. Ukázalo se, že SZŠ a VOŠZ 

Jihlava je vcelku dobře fungující organizace, v jejímž hospodaření sice jsou slabší 

místa, avšak ty nijak výrazně neohrožují její fungování. 

 

V poslední části práce jsem se pokusil navrhnout opatření, která by vedla k odstranění 

zjištěných nedostatků a ke zlepšení současného stavu. Rovněž je zmíněno krátké 

zhodnocení očekávaných přínosů těchto změn pro školu.  
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 
 

ACF    autarkie na příjmově výdajové bázi celkem 

AHV-HČ   autarkie hlavní činnosti na nákladově výnosové bázi 

CF   vygenerovaný tok hotovosti za období 

CK    cizí kapitál 

CKú    úročený cizí kapitál, tj. zpravidla bankovní úvěry 

EBIT   výsledek hospodaření před zdaněním a úroky 

FA   hodnota fixních aktiv v zůstatkové ceně 

FFL   síla finanční páky 

HV    hospodářský výsledek celkem 

HVDČ   hospodářský výsledek doplňkové činnosti 

IB     investice brutto 

K   kapitál, celková pasiva 

KZv    krátkodobé závazky 

LI    okamžitá likvidita 

LII    pohotová likvidita  

LIII      běžná likvidita 

NDČ    náklady doplňkové činnosti 

NIPy    neinvestiční (provozní) příjmy 

NIVe    neinvestiční (provozní) výdaje 

NHČ    náklady z hlavní činnosti 

O    odpisy dlouhodobého majetku celkem 

OA    oběžná aktiva 

Pe    peníze a jejich ekvivalenty 

PH     přidaná hodnota 

PN    provozní náklady celkem (za rok) 

Po    pohledávky, a to krátkodobé pohledávky 

PP     produktivita práce 

PV   provozní výnosy celkem (za rok) 

Py     příjmy 
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rK*   míra zhodnocení celkového kapitálu počítaná pomocí přidané 

hodnoty 

rNDČ   rentabilita nákladů doplňkové činnosti 

SZŠ a VOŠZ  Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická 

Jihlava 

V   výnosy celkem 

Ve     výdaje 

VK    vlastní kapitál 

VHČ    výnosy z hlavní činnosti 

Z´´    míra pokrytí ztráty z hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti 

ziskDČ  hospodářský výsledek z doplňkové činnosti implicitně v kladné 

hodnotě 

ztrátaHČ  hospodářský výsledek z hlavní činnosti implicitně v záporné 

hodnotě 

øPo   průměrná hodnota pohledávek 

øZv    průměrná hodnota krátkodobých závazků 

øL     průměrný počet pracovníků 

øK     celkový kapitál (průměrná hodnota) 

Σ PC     souhrn pořizovacích cen dlouhodobého majetku 

Σ ZC     souhrn zůstatkových cen dlouhodobého majetku 

ΣO     oprávky 

∆R  přírůstek rezerv (z doplňkové činnosti), tj. rozdíl mezi 

vytvořenými a zúčtovanými rezervami v období 
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Příloha č. 1 – Rozvaha za roky 2005 – 2008 

             
ROZVAHA - BILANCE   ---   za období 2005 - 2008 

                  

AKTIVA - název položky Účet Pol.č. Stav v roce 

          2005 2006 2007 2008 

A. STÁLÁ AKTIVA   01 21 219 874,06 21 494 373,06 21 140 496,86 20 943 486,86 
    součet položek 
09+15+26+33+41+206             

                  
1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ 
MAJETEK             

    
Nehmotné výsledky výzkumu 
a vývoje 012 02         

    Software 013 03 139 903,40 139 903,40 139 903,40 139 903,40 

    Ocenitelná práva 014 04         

    
Drobný dlouhodobý nehmotný 
majetek 018 05 240 200,30 253 659,30 437 490,80 469 259,05 

    
Ostatní dlouhodobý nehmotný 
majetek 019 06         

    
Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek 041 07         

    Poskytnuté zálohy na DNM 051 08         

  
Dlouhodobý nehmotný majetek 
celkem   09 380 103,70 393 562,70 577 394,20 609 162,45 

  součet položek 02 až 08             

                  
2. OPRÁVKY K DLOUH. NEHM. 
MAJETKU             

    
Oprávky k nehm. výsl. 
výzkumu a vývoje 072 10         

    Oprávky k softwaru 073 11 -139 903,40 -139 903,40 -139 903,40 -139 903,40 

    
Oprávky k ocenitelným 
právům 074 12         

    Oprávky k drobnému DNM 078 13 -240 200,30 -153 659,30 -437 490,80 -469 259,05 

    Oprávky k ostatnímu DNM 079 14         

  
Oprávky k dlouh. nehm. majetku 
celkem   15 -380 103,70 -393 562,70 -577 394,20 -609 162,45 

  součet položek 10 až 14             

                  
3. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ 
MAJETEK             

    Pozemky 031 16 259 530,00 581 280,00 581 280,00 581 280,00 

    Umělecká díla a předměty 032 17         

    Stavby 021 18 21 221 894,46 24 186 162,46 24 186 162,46 24 186 162,46 

    
Samostatné mov. věci a 
soubory mov.věcí 022 19 4 350 718,40 4 500 109,40 4 419 187,80 4 499 187,80 

    
Pěstitelské celky trvalých 
porostů 025 20         

    Základní stádo a tažná zvířata 026 21         

    
Drobný dlouhodobý hmotný 
majetek 028 22 5 521 782,21 5 463 145,71 5 484 531,96 6 034 369,52 

    Ostatní dlouhodobý hmotný 029 23         



     

majetek 

    Nedokončený DHM 042 24         

    Poskytnuté zálohy na DHM 052 25       95 777,00 

  
Dlouhodobý hmotný majetek 
celkem   26 31 353 925,07 34 730 697,57 34 671 162,22 35 396 776,78 

  součet položek 16 až 25             

                  
4. OPRÁVKY K DLOUH. HMOT. 
MAJETKU             

    Oprávky ke stavbám 081 27 -1 529 197,00 -4 705 684,00 -4 917 903,00 -5 130 123,00 

    
Oprávky k samost.mov.věcem 
a soub.m.v. 082 28 -3 083 071,80 -3 067 494,80 -3 128 230,40 -3 288 797,40 

    
Oprávky k pěstitelským 
celkům trv. por. 085 29         

    
Oprávky k zákl. stádu a taž. 
zvířatům 086 30         

    Oprávky k drobnému DHM 088 31 -5 521 782,21 -5 463 145,71 -5 484 531,96 -6 034 369,52 

    Oprávky k ostatnímu DHM 089 32         

  
Oprávky k dlouh. hmot. majetku 
celkem   33 -10 134 051,01 -13 236 324,51 -13 530 665,36 -14 453 289,92 

  součet položek 27 až 32             

                  
5. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ 
MAJETEK             

    
Majetkové účasti v osobách s 
rozhodujícím vlivem 061 34         

    
Majetkové účasti v osobách s 
podstatným vlivem 062 35         

    
Dlužné cenné papíry držené 
do splatnosti 063 36         

    Půjčky osobám ve skupině 066 37         

    Ostatní dlouhodobé půjčky 067 38         

    
Ostatní dlouhodobý finanční 
majetek 069 39         

    
Pořizovaný dlouhodobý 
finanční majetek 043 40         

  
Dlouhodobý finanční majetek 
celkem   41         

  součet položek 34 až 40             

                  
6. MAJETEK PŘEVZATÝ K 
PRIVATIZACI             

    Majetek převzatý k privatizaci 064 204   x x x 

    
Majetek převzatý k privatizaci 
v pronájmu 065 205   x x x 

  
Majetek převzatý k privatizaci 
celkem   206   x x x 

  součet položek 204 a 205             

                  

B. OBĚŽNÁ AKTIVA             
    součet položek 
51+75+89+119+124   42 2 222 681,75 2 188 491,51 1 922 182,25 3 535 263,57 

                  

1. ZÁSOBY             



     

    Materiál na skladě 112 43 30 092,45 27 670,87 36 748,54 42 861,28 

    
Pořízení materiálu a materiál 
na cestě 111/119 44         

    Nedokončená výroba 121 45         

    Polotovary vlastní výroby 122 46         

    Výrobky 123 47         

    Zvířata 124 48         

    Zboží na skladě 132 49         

    
Pořízení zboží a zboží na 
cestě 131/139 50         

  Zásoby celkem   51 30 092,45 27 670,87 36 748,54 42 861,28 

  součet položek 43 až 50             

                  

2. POHLEDÁVKY             

    Odběratelé 311 52       18 045,00 

    Směnky k inkasu 312 53         

    
Pohledávky za eskontované 
cenné papíry 313 54         

    Poskytnuté provozní zálohy 314 55   50 000,00 70 000,00 512 376,00 

    
Pohledávky za rozpočtové 
příjmy 315 56         

    Ostatní pohledávky 316 57         

    Pohledávky zaniklé ČKA 317 214         

    
Pohledávky z výběru daní a 
cel 318 215         

  
součet položek 52 až 57, 214 a 
215   58   50 000,00 70 000,00 530 421,00 

    
Pohledávky za účastníky 
sdružení 358 59         

    
Sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění 336 60         

    Daň z příjmů 341 61         

    Ostatní přímé daně 342 62         

    Daň z přidané hodnoty 343 63         

    Ostaní daně a poplatky 345 64         

    
Pohl. z pevných termínových 
operací a opcí 373 65         

  součet položek 61 až 64   66         

    Pohledávky v zahraničí 371 207         

    Pohledávky tuzemské 372 208         

  součet položek 207 a 208   209         

    
Nároky na dotace a ostatní 
zúčtování se SR 346 67         

    
Nároky na dot. a ost. zúčt. s 
rozpočtem ÚSC 348 68         

  součet položek 67 + 68   69         

    Pohledávky za zaměstnanci 335 70 11 219,00   10 000,00 4 350,00 

    
Pohledávky z vydaných 
dluhopisů 375 71         

    Jiné pohledávky 378 72         

    
Opravná položka k 
pohledávkám 391 73         



     

  součet položek 70 až 73   74 11 219,00   10 000,00 4 350,00 

  Pohledávky celkem   75 11 219,00 50 000,00 80 000,00 534 771,00 

  
součet položek 
58+59+60+65+66+209+69+74             

                  

3. FINANČNÍ MAJETEK             

    Pokladna 261 76 2 038,50 296,00 4 269,50 1 081,00 

    Peníze na cestě +/-262 77         

    Ceniny 263 78 121,50 231,50 327,00 196,00 

  součet položek 76 až 78   79 2 160,00 527,50 4 596,50 1 277,00 

    Běžný účet 241 80 2 112 912,68 2 078 773,82 1 781 688,19 2 904 904,31 

    
Běžný účet fondu kulturních a 
soc. potřeb 243 81 66 297,62 31 519,32 19 149,02 9 507,02 

    Ostatní běžné účty 245 82         

    
Vklady v zahr. měně v 
tuzemských bankách 246 210         

    Účty spravovaných prostředků 247 216         

    Souhrnné účty 248 217         

    
Účty pro sdílení daní, cel a 
dělené správy 249 218         

  
součet položek 80 až 82 a 210, 
216, 217 a 218   83 2 179 210,30 2 110 293,14 1 800 837,21 2 914 411,33 

    
Majetkové cenné papíry k 
obchodování 251 84         

    
Dlužné cenné papíry k 
obchodování 253 85         

    Ostaní cenné papíry 256 86         

    
Pořízení krátkodobého 
finančního majetku 259 87         

  součet položek 84 až 87   88         

  Finanční majetek celkem   89 2 181 370,30 2 110 820,64 1 805 433,71 2 915 688,33 

  součet položek 79+83+88             

                  

4.  ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ A DALŠÍ ÚČTY MAJÍCÍ VZTAH K ROZPOČTOVÉMU   

  HOSPODAŘENÍ A ÚČTY MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ       

    Základní běžný účet 231 90         

    Vkladový výdajový účet 232 91 x x x x 

    Příjmový účet 235 92 x x x x 

    Běžné účty peněžních fondů 236 93         

    Běžné účty státních fondů 224 94         

    Běžné účty finančních fondů 225 95         

  součet položek 90 až 95   96         

    Poskytnuté dotace OSS 202 97 x x x x 

    Poskytnuté dotace vkladovému výdaj. účtu 212 98 x x x x 

    Poskytnuté příspěvky a dotace PO 203 99 x x x x 

    Poskytnuté dotace ostatním subjektům 204 100 x x x x 

    Poskytnuté příspěvky a dotace PO 213 101 x x x x 

    Poskytnuté dotace ostatním subjektům 214 102 x x x x 

  součet položek 97 až 102   103 x x x x 



     

    Poskytnuté návrat. fin. výpomoci mezi rozpočty 271 104         

    Poskytnuté přechodné výpomoci PO 273 105         

    Poskytnuté přech. výpomoci podnik.subjektům 274 106         

    
Poskytnuté přech. výpomoci ostat. 
organizacím 275 107         

    Poskytnuté přech. výpomoci fyzickým osobám 277 108         

  součet položek 104 až 108   109         

    Limity výdajů 221 110 x x x x 

    Zúčtování výdajů ÚSC 218 111 x x x x 

    Materiální náklady 410 112 x x x x 

    Služby a náklady nevýrobní povahy 420 113 x x x x 

    Cestovné a ostatní výplaty fyz. osobám 430 114 x x x x 

    Mzdové a ostatní osobní náklady 440 115 x x x x 

    Dávky sociálního zabezpečení 450 116 x x x x 

    Manka a škody 460 117 x x x x 

  součet položek 112 až 117   118 x x x x 

  Prostředky rozpočtového hospodaření celkem 119         

  součet položek 96+103+109+110+111+118             

                  

5. PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIVNÍ             

    Náklady příštích období 381 120       14 654,96 

    Příjmy příštích období 385 121       27 288,00 

    Kurzové rozdíly aktivní 386 122         

    Dohadné účty aktivní 388 123         

  Přechodné účty aktivní celkem   124       41 942,96 

  součet položek 120 až 123             

                  

AKTIVA CELKEM - součet položek 01+42   125 
23 442 
555,81 

23 682 
864,57 

23 062 
679,11 24 478 750,43 

                  

                  

PASIVA - název položky Účet Pol.č. Stav v roce 

          2005 2006 2007 2008 

C.  VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A              

  OBĚŽNÝCH AKTIV CELKEM   126 
21 576 
535,08 

21 816 
674,14 

21 593 
670,88 

21 445 
463,78 

  součet položek 130+131+213+138+141+151+158             

                  

1. MAJETKOVÉ FONDY A ZVLÁŠTNÍ FONDY           

    Fond dlouhodobého majetku 901 127 
21 219 
873,86 

21 494 
372,86 

21 140 
496,86 

20 943 
486,86 

    Fond oběžných aktiv 902 128 32 889,95 32 889,95 32 889,95 32 889,95 

    Fond hospodářské činnosti 903 129         

    Oceňovací rozdíly z přeceň. majet. a záv. +/-909 130         

  Majetkové fondy celkem   131 
21 252 
763,81 

21 527 
262,81 

21 173 
386,81 

20 976 
376,81 



     

  součet položek 127 až 129             

    Fond privatizace 904 211         

    Ostatní fondy 905 212         

  součet položek 211 a 212             

                  

2. FINANČNÍ A PENĚŽNÍ FONDY             

    Fond odměn 911 132 9 000,00 9 000,00 39 000,00 44 000,00 

    Fond kulturních a sociálních potřeb 912 133 77 516,62 31 519,32 29 149,02 14 007,02 

    Fond rezervní 914 134 26 678,10 37 128,10 33 514,46 58 881,50 

    Fond reprodukce majetku 916 135 200 126,55 35 377,55 287 253,55 272 263,55 

    Peněžní fondy 917 136         

    Jiné finanční fondy 918 137         

  Finanční a peněžní fondy celkem   138 313 321,27 
113 

024,97 388 917,03 389 152,07 

  součet položek 132 až 137             

                  

3. ZVLÁŠTNÍ FONDY OSS             

    Státní fondy 921 139         

    Ostatní zvláštní fondy 922 140         

    Fondy EU 924 203         

  Zvláštní fondy OSS celkem   141         

  součet položek 139, 140 a 203             

                  

4. ZDROJE KRYTÍ PROSTŘEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ       

    Financování výdajů OSS 201 142 x x x x 

    Financování výdajů ÚSC 211 143 x x x x 

    Bankovní účty k limitům OSS 223 144 x x x x 

    Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti OSS 205 145 x x x x 

    Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti ÚSC 215 146 x x x x 

    Vyúčtování rozp.příjmů z fin.majetku OSS 206 147 x x x x 

    Vyúčtování rozp.příjmů z fin.majetku ÚSC 216 148 x x x x 

    Zúčtování příjmů ÚSC 217 149 x x x x 

    Přijaté návratné fin. výpomoci mezi rozpočty 272 150         

  Zdroje krytí prostředků rozp.hospod.celkem   151         

  součet položek 142 až 150             

                  

5. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ             

  a) z hospodářeské činnosti ÚSC a činnosti PO             

    Výsl.hospodaření běžného účetního období +/-963 152 x x x x 

    Nerozd.zisk, neuhrazená ztráta min. let +/-932 153         

    Výsl. hospodaření ve schvalovacím řízení +/-931 154 10 450,00 
176 

386,36 31 367,04 79 934,90 



     

  b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min.let +/-933 155         

  c) Saldo výdajů a nákladů +/-964 156         

  d) Saldo příjmů a výnosů +/-965 157         

    součet položek 152 až 157   158 10 450,00 
176 

386,36 31 367,04 79 934,90 

                  

D. CIZÍ ZDROJE   159 1 866 020,73 
1 866 

190,43 1 469 008,23 3 033 286,65 

  součet položek 160+166+189+196+201             

                  

1. REZERVY             

  Rezervy zákonné 941 160         

                  

2. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY             

    Vydané dluhopisy 953 161         

    Závazky z pronájmu 954 162         

    Dlouhodobé přijaté zálohy 955 163         

    Dlouhodobé směnky k úhradě 958 164         

    Ostatní dlouhodobé závazky 959 165         

  Dlouhodobé závazky celkem   166         

  součet položek 161 až 165             

                  

3. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY             

    Dodavatelé 321 167 15 808,18 78 119,90 31 854,00 26 010,80 

    Směnky k úhradě 322 168         

    Přijaté zálohy 324 169 50 000,00 90 933,53 150 330,23 724 554,85 

    Ostatní závazky 325 170         

    Závazky zaniklé ČKA 326 223         

    Přijaté zálohy daní 327 224         

    Závazky z výběru daní a cel 328 225         

    Závazky ze sdílených daní a cel 329 226         

    Závazky z pevných termín.operací a opcí 373 171         

  součet položek 167 až 171   172 65 808,18 
169 

053,43 182 184,23 750 565,65 

    Záv.z upsan.nesplacených cen.papírů a podílů 367 173         

    Závazky k účastníkům sdružení 368 174         

  součet položek 173 a 174   175         

    Zaměstnanci 331 176 34 478,00 2 567,00 6 449,00   

    Ostatní závazky vůči zaměstnancům 333 177 956 403,00 
948 

211,00 732 711,00 937 556,00 

  součet položek 176 a 177   178 990 881,00 
950 

778,00 739 160,00 937 556,00 

    Závazky ze sociál.zabezpečení a zdrav.poj. 336 179 597 407,00 
548 

692,00 425 627,00 502 543,00 

    Daň z příjmů 341 180         

    Ostatní přímé daně 342 181 184 477,00 
180 

363,00 122 037,00 194 629,00 

    Daň z přidané hodnoty 343 182         

    Ostatní daně a poplatky 345 183         



     

  součet položek 180 až 183   184 184 477,00 
180 

363,00 122 037,00 194 629,00 

    Vypořádání přeplatků dotací a ost.záv.se SR 347 185 17 750,00       

    Vypoř.přepl. dotací a ost.záv.s rozpočtem ÚSC 349 186   17 304,00     

  součet položek 185 a 186   187 17 750,00 17 304,00     

    Jiné závazky 379 188         

  Krátkodobé závazky celkem   189 1 856 323,18 
1 866 

190,43 1 469 008,23 2 385 293,65 

  součet položek 172+175+178+179+184+187+188         

                  

4. BANKOVNÍ ÚVĚRY A PŮJČKY             

    Dlouhodobé bankovní úvěry 951 190         

    Krátkodobé bankovní úvěry 281 191         

    Eskontovaní krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 192         

    Vydané krátkodobé dluhopisy 283 193         

    Ostatní krátkodobé závazky (fin.výpomoci) 289 194         

  součet položek 193 a 194   195         

  Bankovní úvěry a půjčky celkem   196         

  součet položek 190+191+192+195             

                  

5. PŘECHODNÉ ÚČTY PASIVNÍ             

    Výdaje příštích období 383 197       17 353,00 

    Výnosy příštích období 384 198 9 697,55     7 640,00 

    Kurzové rozdíly pasivní 387 199         

    Dohadné účty pasivní 389 200       623 000,00 

  Přechodné účty pasivní celkem   201 9 697,55     647 993,00 

  součet položek 197 až 200             

                  

PASIVA CELKEM - součet položek 126+159   202 
23 442 
555,81 

23 682 
864,57 

23 062 
679,11 

24 478 
750,43 

                  



     

Příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztráty z hlavní činnosti za období 2005 – 2008 
           

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY --- za období 2005 - 2006 
              

Účet Název položky Pol.č. Hlavní činnost 
      2005 2006 2007 2008 

501 Spotřeba materiálu 1 1 296 542,10 1 163 944,49 1 535 564,88 1 920 902,11 
502 Spotřeba energie 2 1 005 797,50 926 441,50 817 040,99 799 656,86 
503 Spotřeba ostatních neskl.dodávek 3         
504 Prodané zboží 4         

              
511 Opravy a udržování 5 383 074,05 294 065,40 304 155,29 353 242,30 
512 Cestovné 6 109 109,00 102 532,78 143 760,00 54 464,00 
513 Náklady na reprezentaci 7       623,00 
518 Ostatní služby 8 947 674,80 1 281 139,10 1 081 206,53 1 719 950,48 

              
521 Mzdové náklady 9 11 529 900,00 9 518 915,00 10 161 910,00 10 896 965,00 
524 Zákonné sociální pojištění 10 4 006 480,00 3 274 019,00 3 440 880,00 3 722 879,00 
525 Ostatní sociální pojištění 11 50 060,00 42 864,00 41 399,00 44 806,00 
527 Zákonné sociální náklady 12 220 000,00 181 000,00 194 740,00 210 136,00 
528 Ostatní sociální náklady 13 11 249,00 2 890,00 15 449,00 4 800,00 

              
531 Daň silniční 14         
532 Daň z nemovitostí 15         
538 Ostatní daně a poplatky 16         

              
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 17         
542 Ostatní pokuty a penále 18       849,00 
543 Odpis pohledávky 19         
544 Úroky 20         
545 Kursové ztráty 21   9 028,12 1 819,16 1 619,85 
546 Dary 22         
548 Manka a škody 23         
549 Jiné ostatní náklady 24 52 733,00 46 950,81 49 817,18 90 127,28 

              
551 Odpisy DNM a DHM 25 398 143,00 414 226,00 372 787,00 353 477,00 
552 Zůstatková cena prodaného DNM a DHM 26         
553 Prodané cenné papíry a podíly 27         
554 Prodaný materiál 28         
556 Tvorba zákonných rezerv 29         
559 Tvorba zákonných opravných položek 30         

              

Náklady celkem - součet položek 1 až 30 31 20 010 762,45 17 258 016,20 18 160 529,33 20 174 497,88 
              
 
 
 
 
              



     

Účet Název položky Pol.č. Hlavní činnost 
      2005 2006 2007 2008 

601 Tržby za vlastní výrobky 32         
602 Tržby z prodeje služeb 33 971 311,00 795 510,00 892 617,00 1 126 995,00 
604 Tržby za prodané zboží 34         

              
611 Změna stavu zásob nedok.výroby 35         
612 Změna stavu zásob polotovarů 36         
613 Změna stavu zásob výrobků 37         
614 Změna stavu zvířat 38         

              
621 Aktivace materiálu a zboží 39         
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb 40         
623 Aktivace dlouhodobého nehm.majetku 41         
624 Aktivace dlouhodobého hm.majetku 42         

              
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 43         
642 Ostatní pokuty a penále 44         
643 Platby za odepsané pohledávky 45         
644 Úroky 46 18 983,26 18 733,60 27 081,73 39 189,72 
645 Kursové zisky 47     493,41 6 368,35 
648 Zúčtování fondů 48   100 000,00 16 000,00 133 000,00 
649 Jiné ostatní výnosy 49 150 936,00 249 339,90 60 753,00 31 067,32 

              
651 Tržby z prodeje DHM a DNM 50         
652 Výnosy z prodeje dl.fin.majetku 51         
653 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 52         
654 Tržby z prodeje materiálu 53         
655 Výnosy z krátk. finančního majetku 54         
656 Zúčtování zákonných rezerv 55         
659 Zúčtování zákonných opravných pol. 56         

              
691 

Příspěvky a dotace na provoz 57 
19 045 
918,55 

16 100 
006,74 17 210 099,39 18 854 611,57 

              
Výnosy celkem - součet položek 32 až 57 

58 
20 187 
148,81 

17 263 
590,24 18 207 044,53 20 191 231,96 

              
Výsledek hospodaření před zdaněním 59 176 386,36 5 574,04 46 515,20 16 734,08 
rozdíl položek 58-31           

              
591 Daň z příjmů 60         
595 Dodatečné odvody daně z příjmů 61         

              
Výsledek hospodaření po zdanění 62 176 386,36 5 574,04 46 515,20 16 734,08 
položka 59-60-61 (+/-)           

              
  

 



     

Příloha č. 3 – Výkaz zisku a ztráty z hospodářské činnosti za roky 2005 -2008  
 
Účet Název položky Pol.č. Hospodářská činnost 

      2005 2006 2007 2008 
501 Spotřeba materiálu 1   8 164,00 72 090,80 97 486,20 
502 Spotřeba energie 2     78 137,00 106 517,00 
503 Spotřeba ostatních neskl.dodávek 3         
504 Prodané zboží 4         

              
511 Opravy a udržování 5         
512 Cestovné 6   908,00 402,00 642,00 
513 Náklady na reprezentaci 7     16 406,50 22 759,00 
518 Ostatní služby 8   9 426,00 1 032,00 800,00 

              
521 Mzdové náklady 9   24 920,00 61 076,00 68 980,00 
524 Zákonné sociální pojištění 10     9 106,00 9 828,00 
525 Ostatní sociální pojištění 11         
527 Zákonné sociální náklady 12         
528 Ostatní sociální náklady 13         

              
531 Daň silniční 14         
532 Daň z nemovitostí 15         
538 Ostatní daně a poplatky 16         

              
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 17         
542 Ostatní pokuty a penále 18         
543 Odpis pohledávky 19         
544 Úroky 20         
545 Kursové ztráty 21         
546 Dary 22         
548 Manka a škody 23         
549 Jiné ostatní náklady 24         

              
551 Odpisy DNM a DHM 25         
552 Zůstatková cena prodaného DNM a DHM 26         
553 Prodané cenné papíry a podíly 27         
554 Prodaný materiál 28         
556 Tvorba zákonných rezerv 29         
559 Tvorba zákonných opravných položek 30         

              
Náklady celkem - součet položek 1 až 30 31   43 418,00 238 250,30 307 012,20 

              
    

 
 
 
 
 
 
           



     

 
 

Účet Název položky Pol.č. Hospodářská činost 
      2005 2006 2007 2008 

601 Tržby za vlastní výrobky 32         
602 Tržby z prodeje služeb 33   29 400,00 183 770,00 294 946,00 
604 Tržby za prodané zboží 34         

              
611 Změna stavu zásob nedok.výroby 35         
612 Změna stavu zásob polotovarů 36         
613 Změna stavu zásob výrobků 37         
614 Změna stavu zvířat 38         

              
621 Aktivace materiálu a zboží 39         
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb 40         
623 Aktivace dlouhodobého nehm.majetku 41         
624 Aktivace dlouhodobého hm.majetku 42         

              
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 43         
642 Ostatní pokuty a penále 44         
643 Platby za odepsané pohledávky 45         
644 Úroky 46         
645 Kursové zisky 47         
648 Zúčtování fondů 48         
649 Jiné ostatní výnosy 49   39 811,00 87 900,00 43 900,00 

              
651 Tržby z prodeje DHM a DNM 50         
652 Výnosy z prodeje dl.fin.majetku 51         
653 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 52         
654 Tržby z prodeje materiálu 53         
655 Výnosy z krátk. finančního majetku 54         
656 Zúčtování zákonných rezerv 55         
659 Zúčtování zákonných opravných pol. 56         

              
691 Příspěvky a dotace na provoz 57         

              
Výnosy celkem - součet položek 32 až 57 58   69 211,00 271 670,00 338 846,00 

              
Výsledek hospodaření před zdaněním 59   25 793,00 33 419,70 31 833,80 
rozdíl položek 58-31           

              
591 Daň z příjmů 60         
595 Dodatečné odvody daně z příjmů 61         

              
Výsledek hospodaření po zdanění 62   25 793,00 33 419,70 31 833,80 
položka 59-60-61 (+/-)           

 


