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Abstrakt 
 
Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocením finanční situace podniku s využitím 

statistických metod k určení budoucího vývoje pro Střední odbornou školu ochrany osob 

a majetku s.r.o.. Teoretická část popisuje ekonomické a statistické pojmy, principy, 

metody a jejich využití. Praktická část se zabývá analýzou současného stavu a výpočty 

ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod. Výsledky této analýzy slouží jako 

podklad pro návrhy možných vylepšení a stanovení nových hospodářských cílů podniku. 

	
	
Abstract 
 
This thesis is concerned with evaluation of the financial situation of the company using 

statistical methods to determine the future development of Secondary Vocational School 

of Protection People and Property ltd. The theoretical part describes economic and 

statistical concepts, principles, and methods and their use. The practical part analyzes the 

status quo and calculations of economic indicators using statistical mathods. The results 

of this analysis serve as a basis for proposals for possible improvements and the 

establishment of new ecoomic goals of the company. 

 

Klíčová slova 
 
Finanční analýza, rozvaha, soustavy ukazatelů, poměrové ukazatele, výkaz zisku a ztrát, 

rozdílové ukazatele, statistické metody, regresní analýza, rentabilita, likvidita, časové 

řady. 

 

 

Key words 
 
Financial analysis, balance sheet, ratio systems, proportion ratios, profit and loss 

statement, diferential ratios, statistical methods, regression analysis, profitability, 

liquidity, time series.  
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ÚVOD 
 
K podmínkám kvalitní české vzdělanosti patří neodmyslitelně pevný základ tvořený 

celoživotním vzděláváním, získáváním nových zkušeností a učení se. 

 

Ačkoli stát, jako zřizovatel národního vzdělávacího systému by měl vyjít vstříc různým 

potřebám a požadavkům svých obyvatel, nemusí tomu být vždy tak. A právě na tuto  teorii  

se nabízí v oblasti vzdělávání řešení ve formě soukromých škol. 

 

Díky existenci soukromého školství v oblasti vzdělávání se de facto stát dostává do 

pozice, kdy nemá možnost vytvořit vzdělávací monopol. Díky pružnosti zřizovatelů 

soukromých škol reagovat na potřeby a požadavky jsou tyto školy neodmyslitelnou 

součástí naší společnosti. Kvalita vzdělávání je mimo jiné závislá na dostatku financí, 

které jsou existenčním předpokladem každého podniku. 

 

Jedním z ekonomických nástrojů každého podnikání je bezesporu finanční analýza, 

kterou by podnikl neměl zanedbat. Ze zpracovaných dat lze vysledovat jak podnik 

hospodaří se svými zdroji v časové posloupnosti a jakým směrem se bude po finanční 

stránce ubírat v následujících letech. 

 

Z tohoto důvodu se bakalářská práce zaměřuje na finanční analýzu soukromé střední 

školy, která byla založena v roce 1994 v Karviné. Postupem času v roce 2009 bylo 

otevřeno odloučené pracoviště ve Zlíně a v roce 2011 vzniklo další odloučené pracoviště 

v Ostravě. Analyzované období bude v letech 2010 – 2014. 
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CÍL A METODIKA PRÁCE 
 
Cíl práce 
 

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

osob a majetku s.r.o. pomocí ekonomických ukazatelů statistických metod, tzn. posoudit 

současný stav společnosti po ekonomických stránkách a předpovědět možný vývoj do 

budoucna a navrhnutí efektivních řešení, které by společnosti měly umožnit se na budoucí 

vývoj připravit. Ke zpracovávání této práce mi byly poskytnuty účetní doklady z období 

2011 – 2014. K výpočtům bude využit vytvořený program  prostředí MS Office Excel 

2010 s využitím grafů, který mi poslouží pro rychlejší zpracování dat. 

Jelikož se jedná o spol. s ručením omezeným, použijeme zde také finanční analýzu 

municipální firmy, která je vhodná jak pro příspěvkové organizace, tak pro společnosti 

s ručením omezeným. Výsledkem práce po provedených analýzách budou návrhy a 

opatření vedoucí ke zmírnění či úplnému odstranění nedostatků.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
 

1.1 Finanční analýza 
	
Tento pojem můžeme definovat celou řadou způsobů, ovšem nejpřesnější definice nám 

říká, že se jedná o jakýsi systematický rozbor dat námi vybraného podniku, kdy tyto data 

by měla být obsažena v účetních výkazech. Zdrojem dat jsou tedy účetní výkazy, které 

obsahují rozvahu, cash flow, výkaz zisku a ztrát a přílohu k účetní závěrce. Do finanční 

analýzy spadá hodnocení firmy jak minulosti (ex post), tak současnosti ale také pohled 

do budoucnosti (ex ante) a finančních vyhlídek firmy. Důležitým faktorem pro 

zpracování co nepřesnější analýzy, je potřeba mít veškeré finanční podklady. V zemích s 

rozvinutou tržní ekonomikou má finanční analýza již své místo v podniku řadu let a 

můžeme ji v dnešním světě považovat za nedělitelnou část řízení podniku. V České 

republice se se sestavováním finanční analýzy setkáváme především v posledních 

patnácti letech. Přičemž se stala oblíbeným prostředkem k získání reálné ekonomické 

situace podniku. V dnešní době se stává finanční analýza podniku jedním z klíčových 

aspektů pro případné partnery, investory nebo pro jakoukoliv obchodní činnost [1]. 

 

Jedním z cílů finančního řízení podniku považujeme dosahování finanční stability. Tento 

cíl můžeme hodnotit využitím dvou kritérií. 

 

(1) Vytváření zisku 

(2) Platební schopnost podniku 

 

Cílem každého podniku by mělo být bezesporu vytvářet zisk. U velkých podniků můžeme 

dosahovat maxima u obou kritérií. U malých a středních podniků se snažíme vytvořit 

rovnováhu u těchto veličin [1].  
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1.2 Metody finanční analýzy 
	
K finančnímu hodnocení podniku využíváme vzájemné propojení dvou částí, které se v 

průběhu historie standardizovaly. Finanční analýza obsahuje: 

 

• kvantitativní, tzv. fundamentální analýzu, 

• kvantitativní, tzv. technickou analýzu [2]. 

 

Kvalitativní (fundamentální) analýza 

 

Tato analýza je zaměřena spíše k vyhodnocení kvalitativních hodnot podniku. Typickým 

znakem fundamentální analýzy je identifikace prostředí, v jakém se daný podnik nachází. 

V tomto případě se tedy jedná o analýzu vlivu, kterou rozdělujeme: 

 

• vnitřního i vnějšího ekonomického prostředí podniku, 

• právě probíhající fáze života podniku, 

• charakteru podnikových cílů [2]. 

 

Výstupem této fundamentální analýzy je především verbální hodnocení. Řadíme zde 

např. metodu kritických faktorů úspěšnosti, SWOT analýzu, metodu analýzy  portfolia 

dvou dimenzí, Argentiho model, BCG matice nebo také metodu zvanou balanced 

scorecard (BSC) [2]. 

 
Kvantitativní (technická) analýza 

 

Druhá část tzv. technická využívá naopak hodnot matematických, matematicko-

statistických a jiných algoritmizačních metod. Výstupem jsou kvantitativní data s 

následným kvalitativním ekonomickým posouzením výsledků.  
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Tuto analýzu rozdělujeme dle účelu a zdrojů dat: 

 

Analýza absolutních dat, které využívají analýzy trendů (horizontální analýzy) a 

procentního rozboru (vertikální analýzy). 

 

Analýza rozdílových ukazatelů, neboli fondy finančních prostředí. 

 

Analýza poměrových ukazatelů, do které spadají výpočty rentability, aktivity, 

zadluženosti a finanční struktury, likvidity, kapitálového trhu, provozní činnosti, ale také 

výpočet cash flow. 

 

Analýza soustav ukazatelů, které využívají metod pyramidových soustav, komparativně 

analytických metod, matematicko statistických metod, nebo kombinaci metod [2]. 

 

1.2.1 Horizontální analýza 
 

V této analýze jsou data přímo přejímána nejčastěji z účetních výkazů podniku (výkaz 

zisku a ztrát a rozvahy podniku). Díky tomu můžeme odvodit i případný vývoj daných 

ukazatelů v budoucnu.  Na rozdíl od vertikální analýzy se změny jednotlivých položek 

pozorují po řádcích (horizontálně), z toho důvodu je název jednoduše odvozen. 

 

V praxi se horizontální analýza využívá k zachycení jak vývojových trendů ve struktuře 

majetku, tak i kapitálu podniku. Následné grafické zobrazení se považuje za působivé a 

to díky jednoduchosti a přehlednosti. Tato analýza patří mezi nejjednodušší metodu a 

zároveň také jako jednu z nejvíce používanou. Zobrazuje nám hospodářskou situaci 

podniku jak o přechozím, tak o budoucím vývoji [2]. 

 

Vzorec pro výpočet horizontální analýzy: 

 

změna	v	%	 = 	
běžné	období − předchozí	období

předchozí	období
∙ 100 = 	

X:;< − X:
X:

∙ 100	

(1.1)  
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1.2.2 Vertikální analýza 
 

V případě vertikální analýzy posuzujeme jednotlivé komponenty majetku a kapitálu, 

hovoříme o tzv. struktuře aktiv a pasiv.  Z těchto struktur lze např. vyčíst změny u 

jednotlivých položek v daném účetním období a jak se tyto položky podepsaly na celkové 

bilanční sumě [2]. 

 

Lze například podle složení aktiv a pasiv o jaký typ podniku se jedná, jestli o výrobní 

nebo obchodní společnost. 

 

“Na schopnosti vytvářet a udržovat rovnovážný stav majetku a kapitálu závisí 

ekonomická stabilita podniku.“ [2, str.17] 

 

Název vertikální jednoduše proto, že u procentního vyjádření jednotlivých komponent 

postupuje v jednotlivých letech odshora dolů, na rozdíl od horizontální, kde se postupuje 

napříč jednotlivými roky. 

 

Tuto analýzu považujeme za účinnou už jen proto, že nám v jednoduchosti napoví mnohé 

o ekonomice podniku. 

	

1.3 Analýza rozdílový ukazatelů 
	

Při analýze rozdílových ukazatelů pracujeme především s rozdíly mezi souhrnem 

určitých položek krátkodobých pasiv a souhrnem určitých položek krátkodobých aktiv. 

Rozdílové ukazatele označujeme jako fondy finančních prostředků nebo také finanční 

fondy. Tyto používané fondy dělíme na: 

 

• „Čistý pracovní kapitál (net working capital). 

• Čisté pohotové prostředky (Peněžní finanční fond). 

• Čistý peněžně – pohledávkový finanční fond.“ [2, str. 35-38]  
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1.3.1 Čistý pracovní kapitál 
 

ČPK je jeden z nejčastěji užívaných ukazatelů, který je definovaný jako rozdíl mezi 

celkovými oběžnými aktivy a celkovými krátkodobými dluhy. Ty rozdělujeme podle 

splatnosti od 3 měsíců až do 1 roku. Tímto rozdělením tak lze oddělit finanční prostředky, 

které mají brzkou splatnost od těch, které můžeme považovat za volné prostředky a využít 

je jako určitý finanční fond. O tom, jak bude zacházeno s dlouhodobým financováním 

podniku rozhoduje vlastník podniku [2]. 

 

Pro výpočet použijeme následující vzorec:  

 

ČPK	 = 	oběžná	aktiva − krátkodobé	dluhy 

(1.2) 

 

1.3.2 Čisté pohotové prostředky 
 

ČPP využíváme pro sledování okamžité likvidity. Jde tedy o rozdíl mezi pohotovými 

peněžními prostředky a okamžitě splatnými závazky. Nejvyššího stupně likvidity 

dosáhneme pouze tehdy, pokud do pohotových peněžních prostředků zahrneme pouze 

hotovost a peníze na běžných účtech. Méně přísné modifikace dosáhneme tím, že 

zahrneme také peněžní ekvivalenty jako např. obchodovatelné a likvidní cenné papíry, 

což tvoří šeky, směnky nebo jiné termínované vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců 

[2]. 

 

Pro první případ využijeme následující vzorec: 

 

ČHH	 = 	pohotové	peněžní	prostředky − okamžite	splatné	závazky	

	
(1.3)  
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1.3.3 Čistý peněžně – pohledávkový fond 
 

ČPPF neboli čistý peněžní majetek pojednává střední cestu mezi předchozíma dvěma 

rozdílovými ukazateli likvidity. Při výpočtu tohoto ukazatele dochází k vyloučení zásob 

z oběžných aktiv, případně také nelikvidních pohledávek. Z výsledku je nakonec potřeba 

odečíst ještě krátkodobé závazky. Výsledkem těchto výpočtů je hodnota čistého 

peněžního majetku [2]. 

 

V tomto případě pracujeme s následujícím vzorcem: 

 

ČPM	 = oběžná	aktiva − zásoby − nelikvidní	pohl. – krátkodobé	závazky 

(1.4) 

1.4 Analýza poměrových ukazatelů 
 

Do nejpoužívanější a zároveň nejoblíbenější analýzy spadají poměrové ukazatele. 

Jednoduše proto, že k provedení analýzy poměrových ukazatelů využíváme veřejně 

dostupné informace jako je účetní závěrka, kdy je součástí také rozvaha, výkaz ZaZ popř. 

přílohy [1]. 

 

Tyto dokumenty jsou firmy povinny od 1.ledna 2007 zveřejňovat. Proto je tedy poměrně 

jednoduché aby vytvořil analýzu poměrových ukazatelů externí analytik. 

 

„Důvodem, který vedl k širokému používání poměrových ukazatelů, je skutečnost, že: 

• umožňují provádět analýzu časového vývoje finanční situace dané firmy (tzv. 

trendovou analýzu), 

• jsou vhodným nástrojem prostorové (průřezové) analýzy, tj. Porovnávání více 

podobných firem navzájem (komparativní analýza), 

• mohou být používány jako vstupní údaje matematických modelů umožňujících 

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

vývoj.“ [2, str.55]  
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Poměrové ukazatele členíme do následujících kategorií podle oblastí: 

• Ukazatele zadluženosti 

• Ukazatele aktivity 

• Ukazatele rentability 

• Ukazatele likvidity 

 

 

1.4.1 Ukazatele zadluženosti 
 

Z názvu je patrné, čím se tento ukazatel zabývá. Jelikož u velkých podniků je téměř 

nereálné, aby si podnik financoval veškerá svá aktiva, je tedy donucen využít cizích 

zdrojů. Samozřejmě každý podnik by měl pracovat na tom, aby měl vlastní kapitál vyšší 

než cizí, jelikož cizí je potřeba splatit. 

 

Ukazatel zadluženosti nám tedy udává vztah mezi vlastními a cizími zdroji, kterými 

podnik disponuje [2]. 
 

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

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

nestability“ [2, str.63] 

 

K této analýze máme existuje poměrně dost ukazatelů, jako např.: 

 

Celková zadluženost 

Nám charakterizuje finanční úroveň podniku. Ukazuje na míru krytí firemního majetku 

cizími zdroji. Vyšší hodnoty jsou rizikem pro věřitele, především pro banku. 

 

celková	zadluženost	 =
cizí	kapitál

celkový	kapitál
	

	
(1.5)  
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Koeficient zadluženosti 

Jinými slovy míra zadluženosti. Má totožnou vypovídající schopnost jako celková 

zadluženost. V tomto případě se využívá i jako převrácená hodnota, kterou označujeme 

jako míra finanční samostatnosti podniku. 

celková	zadluženost	 =
cizí	kapitál

vlastní	kapitál
 

(1.6) 

Úrokové krytí 

Tento poměrový ukazatel nám udává, kolikrát jsou úroky z poskytnutých úvěrů kryty 

výsledkem hospodaření firmy za dané účetní období. Čím vyšší je tento ukazatel, tím 

vyšší je finanční úroveň v podniku. 

úrokové	krytí	 =
EBIT
úroky

 

(1.7) 

Kvóta vlastního kapitálu 

Slouží jako doplněk k ukazateli celkového zadlužení. Pojednává o finanční nezávislosti 

podniku. Součet kvóty vlastního kapitálu a součet celkové zadluženosti se rovná 1. 

Převrácená hodnota nám dá finanční páku a ta vede k zadluženosti podniku. 

 

kvóta	vlastního	kapitálu	 =
vlastní	kapitál
celková	aktiva

 

  (1.8) 

1.4.2 Ukazatele aktivity 
	

Tyto ukazatele nám poskytují informace o tom, jak podnik efektivně hospodaří se svými 

aktivy (majetkem, pohledávkami, zásobami apod.). Management podniku by měl dbát na 

to, aby neměl aktiv víc než je účelné, neboť tím podniku vznikají přebytečné náklady, to 

má za následek nižší zisk. V opačném případě, má-li jich nedostatek, musí se podnik 

smířit s tím, že nabídkám nebude moci z důvodu nízkých aktiv vyhovět a přichází o 

potencionální zisk [2].  
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Obrat celkových aktiv 

Označovaný také jako produktivita vloženého kapitálu, měří efektivnost využití 

veškerých aktiv ve firmě. Tento ukazatel udává počet obrátek za rok, tedy kolikrát se 

aktiva obrátí za 1 rok. 

 

obrat	celkových	aktiv	 =
roční	tržby
aktiva

 

(1.9) 

Obrat stálých aktiv 

Využívá se k rozhodování o pořízení dalšího produkčního dlouhodobého majetku. 

V případě, že je hodnota nižší než průměr v oboru ve kterém se podnik pohybuje, je to 

signál ke zvýšení efektivnosti výrobních kapacit a zároveň pro omezení dalších investic 

[2]. 

obrat	stálých	aktiv	 =
roční	tržby
stálá	aktiva

 

(1.10) 

Obrat zásob 

Často pojmenován jako ukazatel intenzity využití zásob. Udává nám, kolikrát v průběhu 

roku dojde k prodeji jednotlivých položek a následnému opětovnému naskladnění [2]. 

 

„Slabinou tohoto ukazatele je, že tržby odrážejí tržní hodnotu, zatímco zásoby se uvádějí 

v nákladových (pořizovacích) cenách. Proto ukazatel často nadhodnocuje skutečnou 

obrátku.“ [2, str.61] 

obrat	zásob =
roční	tržby
zásoby

 

 (1.11)  
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Doba obratu zásob 

Nám udává, za jakou dobu (ve dnech) firma průměrně prodá své zásoby. Znamená to 

tedy, jak dlouho tyto zásoby leží na skladě a vážou tak na sebe finanční prostředky. 

Z pohledu vlastní výroby jde o dobu do prodeje výrobků a z pohledu surovin, či materiálu 

jde o dobu spotřeby. 

 

doba	obratu	zásob =
průměrná	zásoba
denní	spotřeba

 

 (1.12) 

Doba obratu pohledávek 

Udává nám dobu splatnosti pohledávek, tedy za jak dlouhou dobu nám zákazník zaplatí 

své závazky. 

 

„Používá se při hodnocení účtu 311 – Pohledávky z obchodních vztahů“ [2, str.63] 
 
 

doba	obratu	pohledávek =
obchodní	pohledávky
denní	tržby	na	fakturu

 

(1.13) 
 
Doba obratu závazků 

Stanovuje dobu, která v průměru uplyne mezi nákupem zásob či externích výkonů a jejich 

úhradou. Slouží tedy ke zjištění platební morálky firmy k dodavatelům. Výsledku 

dosáhneme poměrem závazků vůči dodavatelům a denními tržbami za fakturu. 

 

doba	obratu	závazků =
závazky	vůci	dodavatelům
denní	tržby	na	fakturu

 

(1.14) 
1.4.3 Ukazatele rentability 
 
Jinými slovy také výnosnost vloženého kapitálu. V praxi bývá pojem rentabilita 

zaměňována za výraz „ziskovost“. Můžeme tedy tento ukazatel popsat jako podíl výnosu 

a vloženého kapitálu.  
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Ukazatelů rentability máme více avšak při analýze našeho podniku využijeme 

následující: 

 

• ROI (Rentabilita vloženého kapitálu) 

• ROA (Rentabilita celkových vložených aktiv) 

• ROE (Rentabilita vlastního kapitálu) 

• ROS (Rentabilita tržeb) 

 

Rentabilita vloženého kapitálu - ROI 

Ukazatel míry návratnosti vloženého kapitálu. Pomocí tohoto ukazatele hodnotíme 

podnikatelskou činnost podniků.  

 

„Ukazatel vyjadřuje s jakou účinností působí celkový kapitál vložený do podniku, 

nezávisle na zdroji financování“ [2, str.56] 

 

ROI =
zisk	před	zdaněním + nákladové	úroky

celkový	kapitál
 

(1.15) 

Rentabilita celkových vložených aktiv – ROA 

Ukazatel výnosnosti celkových aktiv. Pomocí tohoto ukazatele zjistíme, jak podnik 

efektivně využívá své aktiva.  

 

„Ukazatel ROA poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu 

na to, z jakých zdrojů jsou financována.“ [2, str.57] 

	

ROA =
EBIT
aktiva

	
(1.16)  
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Rentabilita vlastního kapitálu – ROE 

Výsledky tohoto ukazatele jsou určeny pro investory nebo akcionáře. Tento ukazatel 

slouží ke zjištění, zda kapitál přináší dostatečný výnos a zároveň, zda jsou tyto zisky 

úměrné k riziku investovaného kapitálu.  

 

„Pro investora je důležité, aby ukazatel ROE byl vyšší než úroky, které by obdržel při jiné 

formě investování.“ [2, str.57] 

 

ROE =
čistý	zisk

vlastní	kapitál
	

	 (1.17) 
 

Rentabilita tržeb – ROS 

Ukazatel zisku vztaženého k tržbám. Ve většině případů tvoří čitatel ve vzorci čistý zisk 

po zdanění. Ovšem v případě, že se jedná o cenovou kalkulaci, kdy bereme v potaz také 

ziskovou přirážku zahrnující zdroje pro úhradu daně z příjmů PO, doporučuje se použít 

zisk před zdaněním. Do jmenovatele dosadíme tržby, které představují tržní ohodnocení 

výkonů podniku za určené časové období [2]. 

ROS =
zisk
tržby

	

(1.18)	
1.4.4 Ukazatele likvidity 
	
Likvidita obecně vyjadřuje schopnost podniku splatit všechny závazky. Čím rychleji 

dokáže podnik přeměnit jakékoliv aktiva na peněžní prostředky, tím je likvidita větší a 

zároveň dokáže splatit své závazky v požadované době. Bývá také používán výraz 

„likvidnost podniku“.  

 

Dle způsobu dělíme na: 

• běžná likvidita (3. stupně) 

• pohotová likvidita (2. stupně) 

• okamžitá likvidita (1. stupně)  



	 	 	 	24	

Běžná likvidita 

Tento ukazatel udává, kolikrát je podnik schopen uspokojit pohledávky věřitelů 

v případě, kdy promění veškerá svá aktiva na peněžní prostředky. Čím vyšší by byla 

hodnota ukazatele, tím je větší pravděpodobnost že se podnik udrží v platební schopnosti. 

 

„U zásob může trvat velmi dlouho, než se přemění na peníze, neboť nejprve musí být 

spotřebovány, přeměněny ve výrobky, prodány (na obchodní úvěr), a pak se čeká často 

několik týdnů i měsíců na úhradu od odběratele.“ [1,str.66] 

 

běžná	likvidita =
oběžná	aktiva

krátkodobé	závazky
 

(1.19) 

Doporučené hodnoty pro běžnou likviditu jsou v rozmezí 1,5 – 2,5. 

 

Pohotová likvidita 

Ukazatel pohotové likvidity z výpočtu vylučuje z oběžných aktiv  zásoby. Doporučený 

poměr mezi čitatelem a jmenovatelem je 1:1. To by znamenalo, že podnik bude schopen 

splatit veškeré své závazky z oběžných aktiv bez nutnosti prodeje zásob – zdlouhavý 

proces. 

 

pohotová	likvidita =
oběžná	aktiva − zásoby
krátkodobé	závazky

 

 (1.20) 

 

Doporučená hodnota pro pohotovou likviditu by neměla klesnout pod 1.  
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Okamžitá likvidita 

Tento ukazatel představuje nejužší vymezení likvidity. Pomocí tohoto ukazatele můžeme 

změřit schopnost podniku splatit své závazky bez nutnosti přeměny oběžných aktiv na 

finanční prostředky.  

 

„Pod pojmem pohotové platební prostředky je nutné si představit sumu peněz na běžném 

účtu, na jiných účtech či v pokladně, ale také volně obchodovatelné cenné papíry, šeky 

(tedy ekvivalenty hotovosti)“  [1,str.55] 

 

okamžitá	likvidita =
peněžní	prostředky + ekvivalenty

okamžité	splatné	závazky
 

(1.21) 
 
Doporučené hodnoty pro okamžitou likviditu jsou v rozmezí 0,6 – 1. 

 

 

1.4.5 Provozní ukazatele 
	

Tyto ukazatele se řadí dovnitř podniku, proto se také uplatňují ve vnitřním řízení. Díky 

těmto ukazatelům může management sledovat a analyzovat vývoj aktivity podniku. Tyto 

provozní ukazatele se opírají o tokové veličiny, především o náklady. Tyto náklady mají 

totiž za následek hospodárné nakládání jednotlivých druhů nákladů, tím dosáhneme 

vyššího konečného efektu. Vzhledem k analyzovanému podniku využijeme pouze pár 

provozních ukazatelů [2]. 

 

Nákladovost výnosů 

Udává zatížení výnosů podniku celkovými náklady. Ukazatel by měl v čase klesat. 

 

Nákladovost	výnosů =
náklady

výnosy	(bez	mimořádných)
	

	
(1.22)  
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Materiálová náročnost výnosů 

Udává zatížení výnosů spotřebovaným materiálem a energiemi. 

 

 

Materiálová	náročnost	výnosů =
spotřeba	materiálu	a	energie
výnosy	(bez	mimořádných)

 

 
(1.23) 

 

Mzdová produktivita 

Vyjadřuje, kolik výnosů připadá na 1 Kč. Ukazatel by měl při trendové analýze růst. 

 

 

Mzdová	produktivita =
výnosy	(bez	mimořádných)

mzdy
		 

 
Nebo (1.24) 

Mzdová	produktivita =
přidaná	hodnota

`abc
 

(1.25) 
 
1.5 Analýza soustav ukazatelů 
 
Ekonomicky finanční situaci firmy jsme schopni zhodnotit díky značnému počtu 

rozdílových a poměrových ukazatelů. Avšak nevýhodou těchto ukazatelů  je, že mají 

samy o sobě slabou vypovídající schopnost, jelikož charakterizují pouze určitý úsek 

činnosti. Z tohoto důvodu je potřeba vytvořit soustavu ukazatelů, která umožní detailnější 

zobrazení finančně ekonomické stránky podniku [2].  
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K vytvoření soustav ukazatelů rozlišujeme: 

a) Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů 

- Typickým příkladem jsou pyramidové soustavy, ty slouží k identifikaci logických 

a ekonomických vazeb mezi ukazateli. 

 

b) Účelové výběry ukazatelů 

- Pracující na bázi komparativně-analytických nebo matematicko-statistických 

metod. Je potřeba vybrat takové ukazatele, díky kterým se dokáže diagnostikovat 

finanční situace podniku.  

Dle účelu ještě dělíme: 

- Bonitní modely, který pomocí několika málo ukazatelů vyjádří finanční situaci 

podniku, na rozdíl od jednotlivých ukazatelů různých vypovídajících schopností. 

- Bankrotní modely, které dokáží včasně varovat v případě, že indikuje ohrožuje 

finanční zdraví podniku [2]. 

 

1.5.1 Pyramidové rozklady 
	
Hlavním cílem těchto pyramidových soustav je jak popsání vzájemné závislosti 

jednotlivých ukazatelů, tak analyzování složitějších vnitřních vazeb ve zvolené pyramidě.  

Jakýkoliv zásah do jedné z  části pyramidy má vliv na ostatní ukazatele a změny se projeví 

v celkové vazbě [1]. 

Tento rozklad byl poprvé použit ve společnosti zabývající se chemií Du Pont de Normeus 

a podle této společnosti se také nazývá dnešní nejpoužívanější pyramidový rozklad tzv. 

Du Pont rozklad. Věnuje se rozkladu rentability vlastního kapitálu a na vymezení každé 

z položek vstupujících do tohoto ukazatele [1].  
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Obrázek 1: Du Pont rozklad [1] 

 
1.5.2 Komparativně – analytické metody 
 
Při využívání těchto metod se setkáváme na rozdíl od číselných výsledků hlavně 

s výsledky verbálního charakteru, jako např. kvalita výrobku, servis a jiné. Za úrovně 

výsledku se využívají pojmy jako: výborný, průměrný, slabý atd. [1]. 

 

Tyto metody rozdělujeme: 

a) SWOT analýza, která je založena na identifikaci silných a slabých stránek 

vybraného podniku s jeho významnou konkurencí, včetně příležitostí či hrozeb. 

Jako příklad můžeme uvést Argentiho model, kdy se jednotlivé zjištěné 

nedostatky hodnotí body dle stanovených pravidel. 

b) Metoda kritických faktorů úspěšnosti, kterou považujeme z hlediska hodnocení 

postavení podniku za rozhodující. Při této metodě se sestavuje tzv. tabulka 

kritických faktorů úspěšnosti, kterou podniky využívají buď k vlastnímu 

hodnocení podniku, nebo k porovnání faktorů úspěšnosti s hlavními konkurenty 

v odvětví. 

Metoda analýzy portfolia dvou dimenzí, díky kterým si podniky jsou schopny 

představit atraktivnost na trhu a konkurenční způsobilost. Z každé dimenze zjistíme 

výsledné bodové hodnocení, které následně přeneseme do grafu. Z polohy průsečíku pak 

zjistíme pozici podniku na trhu.  
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1.5.3 Bonitní a bankrotní modely 
	
S cílem posoudit finanční situaci podniku a její následné predikci využijeme nejznámější 

modely: 

a) Index IN 

b) Altmanovo Z-score 

 

Index IN05 
 
Tento index je již pátý aktualizovaný v řadě Indexů IN a momentálně je to jeden 

z nejdůvěryhodnějších  Indexů IN. Na rozdíl od předchozích verzí spojuje jako pohled 

věřitele, tak pohled vlastníka [2]. 

 

Počítáme dle následujícího vzorce: 

 

IN05 = 0,13	A + 0,04	B + 3,97	C + 0,21	D + 0,09	E 
(1.26) 

Kdy:   

 A = aktiva / cizí zdroje 

B = EBIT / nákladové úroky  

C = EBIT / celková aktiva 

D = celkové výnosy / celková aktiva 

E = oběžná aktiva / krátkodobé závazky a úvěry [2, str.11] 

 

Klasifikace:  

  IN > 1,6  - považujeme za uspokojivou finanční situaci 

  0,9 < IN ≤ 1,6 – „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků 

  IN ≤ 0,9 – firmě hrozí vážné finanční problémy  
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Altmanova formule bankrotu (Z-skóre) 
 
Výsledek Z-skóre vyjadřuje finanční situaci podniku s určitým doplňujícím faktorem při 

zpracování finanční analýzy.  Vychází z diskriminační analýzy uskutečněné Edwardem 

Altmanem u několika desítek zkrachovalých i nezkrachovalých firem. Hranice pásem pro 

predikci finančního vývoje rozdělil pro firmy s veřejně obchodovatelnými akciemi a pro 

ostatní podniky [2]. 

 

Z-skóre v našem případě vypočteme z následujícího vztahu: 

 

mn = 0,717	o + 0,847	q + 3,107	r + 0,420	s + 0,998	t 

(1.27) 

Kdy: 

A = čistý provozní kapitál / celková aktiva 

B = nerozdělený zisk / celková aktiva 

C = zisk před zdaněním a úroky / celková aktiva 

D = tržní hodnota vlastního kapitálu / účetní hodnota celkových dluhů 

E = celkový obrat / celková aktiva [2, str.110] 

 

Klasifikace:   

  Z > 2,9 – považujeme za uspokojivou finanční situaci 

  1,2 < Z ≤ 2,9 - „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků 

  Z ≤ 1,2 - firmě hrozí vážné finanční problémy 

 

1.5.4 Časové řady 
 

Velká část ekonomických údajů z celé podnikatelské sféry bývá prezentováno ve formě 

chronologicky uspořádaných dat, neboli ve formě časových řad.  

 

„Časovou řadou tedy budeme rozumět posloupnost věcně a prostorově srovnatelných 

pozorování, která jsou jednoznačně uspořádána z hlediska času.“[3,str.51]  
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Tyto časové řady dělíme na dva základní typy: 

 

Intervalové časové řady 

Tento typ časových řad charakterizuje počet jevů, vyrobených věcí aj. za určitý časový 

interval např. měsíc, rok atd. Uplatnění tohoto typu časových řad je typické pro 

krátkodobé časové řady a to z důvodu, kdy např. jeden měsíc má více pracovních dní než 

druhý. 

 

Okamžikové časové řady 

Pro změnu tento typ časových řad charakterizuje počet jevů v určitém časovém okamžiku 

jako je např. počet zaměstnanců v podniku ke konci roku. 

 

Hlavním rozdílem mezi těmito dvěma druhy časových řad je, že u intervalových řad lze 

sčítat údaje a vytvořit tak součet za delší časové období. Kdežto u okamžikových řad 

nemá smysl počítat součet hodnot. Pro shromáždění a smysluplný výsledek těchto 

okamžikových dat se používá tzv. chronologický průměr. Ke grafickému znázornění u 

intervalových řad využíváme sloupcové, hůlkové a spojnicové grafy, na rozdíl od 

okamžikových řad, kde se setkáváme výlučně se spojnicovými grafy [3]. 

 

Charakteristika časových řad 

Charakteristikou časových řad je lze podle charakteru potřeby díky následujících 

rozdělení. 

 

Průměr hodnot 

Průměr intervalové řady y zjistíme vypočítáním aritmetického průměru hodnot 

v jednotlivých intervalech dle následujícího vzorce [4]. 

c =
1
u

cv

w

vx<

 

(1.28) 

Průměr okamžikové časové řady (chronologický průměr) 

c = <
wy<

z{
|

cvwy<
vx| + z}

|
    (1.29)  
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První diference 

Tento typ slouží k popisu vývoje časové řady. Jedná se o nejjednodušší charakteristiku 

časových řad. Nazýváme jej také jako absolutní přírůstky, jelikož udávají o kolik se změní 

přírůstek časové řady k předcházejícímu období. Výpočet probíhá následovně [4]. 

 

1bv c = cv −	cvy<							kdy						n = 2,3,4,5… . . u	

(1.30) 

Pomocí první diference si můžeme určit průměr těchto diferencí. Tento průměr určuje o 

kolik se v průměru liší hodnoty časové řady dvou hodnot jdoucí za sebou [4]. 

	

1b(c) =
cw −	c<
u − 1

	

(1.31) 

Koeficient růstu 

Díky tomuto koeficientu zjistíme rychlost růstu nebo poklesu jednotlivých hodnot časové 

řady. Počítá se jako poměr dvou po sobě jdoucích hodnot a vypočítá se použitím 

následujícího vzorce [4]. 

 

�v c = 	 zÄ
zÄÅ{

						kdy					n = 2,3,4,5…u	

(1.32) 

Opět i zde lze odvodit průměrný koeficient růstu jako tomu bylo v předchozím případě. 

Pomocí vzorce lze vypočítat průměrný koeficient růstu za určitý časový úsek. 

	

�(c) = 	 �v cw
vx|

}Å{ 				=			 z}
z<

}Å{ 	

(1.33) 

Rozklad časových řad 

Časovou řadu můžeme rozdělit dle klasického modelu na čtyři základní složky. Pro tuto 

dekompozici není podmínkou aby časová řada obsahovala všechny čtyři složky 

najednou.4 

cv = 	Çv + rv + Év + Ñv				kdy			c = 1,2,3,4,5…u	

(1.34)  
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• Ti (trendová složka) udává tendenci dlouhodobého vývoje ukazatele v čase. 

V případě, že ukazatel složky na stejné úrovni kolísá, hovoříme o časové řade 

„bez trendu“. Ovšem tento pojem v obecném slova smyslu neexistuje [3], [4].  

• Ci (cyklická složka)vyjadřuje kolísání okolo trendu a to v důsledku dlouhodobého 

vývoje větším než jeden rok, kdy se pravidelně střídá fáze růstu a poklesu. Někdy 

bývá tato složka považována za samostatnou složku [3]. 

• Si (sezónní složka) je pravidelně opakující se odchylka od trendové složky 

s periodicitou kratší než jeden rok, maximálně právě jeden rok. Působí na něj také 

vliv různých společenských zvyklostí jako např. výplaty, svátky, dovolené apod.3 

• ei (náhodná složka) je část časové řady, která zůstane po eliminaci trendu, cyklické 

a sezónní složky. Jedná se o náhodnou, neboli stochastickou složku, kterou 

můžeme popsat jako pravděpodobnostní [3]. 

 

1.6 Regresní analýza 
 
Tato analýza se využívá ke zkoumání závislosti kvantitativních znaků resp. proměnných. 

 

„Je to souhrn statistických metod a postupů, sloužících k odhadu hodnot nebo středních 

hodnot nějaké proměnné, odpovídajících daným hodnotám jiných proměnných na základě 

dat, získaných pozorováním, která se považují za výběrová data.“ [3, str.21] 

 
Cílem regresní analýzy je vyjádřit průběh závislosti mezi proměnnými X a Y. To 

dosáhneme zvolením vhodné regresní funkce. Správné zvolení regresní funkce nám 

zajistí odhadovat závisle proměnné funkce Y na zvolených hodnotách nezávisle 

proměnné funkce X. Pro úspěšný regresní odhad je klíčové správné zvolení funkce [3]. 

 

1.6.1 Volba regresní funkce 
	
K získání nejpřesnějších výsledků regresní analýzy je zapotřebí vhodně zvolit funkci 

která bude co nejlépe vyjadřovat průběh hodnot časové řady.  
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Regresní přímka 

 

Vyjádření regresní přímkou je považováno za nejjednodušší a nejpoužívanější způsob 

regresní funkce, kdy platí vzorec. 

 

t Ö x = á à = â< + â|à 

(1.35) 

Odhady označeny jako â< a â| si změníme na b1 a b2. K určení těchto odhadů koeficientů 

využijeme metodu nejmenších čtverců. Tato metoda má za úkol minimalizovat funkci S 

(b1, b2). Vyjádřena je následujícím vztahem [3]. 

 

É ä<, ä| = 	 (c< − ä< − ä|à|)
w

vx<

|

 

(1.36) 

Odhady b1, b2 koeficientů â< a â| regresivní přímky dále počítáme pomocí výpočtu první 

parciální derivace funkce S (b1, b2) podle proměnných b1 a b2. Poté parciální derivaci 

porovnáme nule a upravíme na tvar tzv. soustava normálních rovnic [3]. 

 

u. ä< +	 à<. ä|

w

vx<

= 	 c<

w

vx<

	

à<

w

vx<

. ä< +	 àv|
w

vx<

. ä| = àvcv

w

vx<

	

(1.37) 

V tomto kroku je zapotřebí spočítat koeficienty b1 a b2  za pomocí metody pro řešení 

soustav dvou lineárních rovnic o dvou neznámých nebo použitím následujících dvou 

vzorců. 

ä< = 	c − ä|à 

 

ä| =
àvcv − uàc	w

vx<

àv| − uà|w
vx<

 

(1.38)  
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à a c jsou koeficienty, které nazýváme jako výběrové průměry a platí pro ně následující 

vztahy. 

à = 	
1
u

àv

w

vx<

	

c = 	
1
u

cv

w

vx<

	

(1.39) 

Pro odhad regresní přímky s označením á(x) vycházíme z následujícího vzorce. 

 

á à = ä< + ä|	

(1.40) 

 
 

2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
 

2.1 Základní údaje a informace o podniku 
 
Název: Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Sídlo: Leonovova 1795, 733 01 Karviná - Hranice 

IČ: 253 832 05 

Zřizovatel: Ing. Slavka Krystová Florková, MBA 

Statutární orgán:  

 

- Jednatelka (Ing. Slavka Krystová Florková, MBA) 

- Jednatelka (Ing. Bc. Alexandra Florková) 

 

Způsob jednání: Každý z jednatelů zastupuje společnost samostatně a v plném 

rozsahu. 

Základní kapitál: 200 000,00 Kč  
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2.1.1 Charakteristika společnosti 
	
Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. je soukromá škola se zaměřením na 

bezpečnostně právní činnost, která připravuje v denním čtyřletém studijním oboru 

„Bezpečnostně právní činnost 68-42-M/01.“ [5] 

 

Profil absolventa oboru Bezpečnostně právní činnost:  

„Úspěšným zakončením studia získá absolvent studijního oboru 68-42-M/01 

Bezpečnostně právní činnost střední vzdělání s maturitní zkouškou. Získané vzdělání 

umožní absolventu studijního oboru ucházet se o přijetí ke studiu na vyšších odborných 

školách nebo na vysokých školách, zejména na Policejní akademii a vysokých školách s 

výukou bezpečnostně právních a právních oborů. 

Absolvent se uplatní v povoláních, v nichž je pracovní činnost vázána na znalost a 

správnou aplikaci právních předpisů České republiky ve věcech veřejného pořádku a 

vnitřní bezpečnosti. Zejména se uplatní v bezpečnostních sborech a dále ve veřejné správě 

(státní správě a samosprávě), v odborech ochrany velkých podniků, bankovnictví, 

pojišťovnictví, ve složkách Integr. záchranného systému apod.“ [6] 

 

Tato škola nabízí také dálkový tříletý studijní obor „Bezpečnostní služby 68-42-L/51“ [5] 
 

Profil absolventa oboru Bezpečnostní služby:  

„Úspěšným zakončením studia získá absolvent oboru 68-42-L/51 Bezpečnostní služby 

střední vzdělání s maturitní zkouškou. 

Absolvent se uplatní v povoláních, v nichž je pracovní činnost vázána na znalost a 

správnou aplikaci právních předpisů České republiky ve věcech veřejného pořádku a 

vnitřní bezpečnosti. Uplatní se ve veřejné správě (státní správě a samosprávě), v 

odborech ochrany velkých podniků, bankovnictví, pojišťovnictví, ve složkách 

Integrovaného záchranného systému apod.“ [7] 

 

Tento tříletý obor Bezpečnostní služby momentálně nenavštěvuje žádný student. Cílová 

skupina tohoto oboru jsou především vojáci z povolání, policisté a zaměstnanci z jiných 

bezpečnostních složek, kteří si tímto oborem doplňují chybějící vzdělání vzhledem 

k neustále se měnící legislativě.  
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Silné stránky 

- Škola má v Karviné 20-ti letou tradici. 

- V rámci moravskoslezského kraje jsou pouze dvě školy stejného zaměření.  

- Aktivita v mezinárodních projektech, žáci mají tak možnost cestovat zdarma 

v rámci školy. 

- Jedna z nejlépe zařízených forenzních laboratoří v republice. 

- Odborně vzdělaní pedagogové z praxe. 

- Interiér a multimediální vybavení školy. 

- Aktivní škola. 

Slabé stránky 

- Velice slabá reklama. 

- Spousta problémů se řeší až když nastanou, místo toho aby se jim snažilo předejít. 

- Ředitelka školy je zároveň ředitelkou na čtyřech svých školách, což vede k časové 

tísni, absenci na důležitých místech a pozdě splněné práci. 

- Povinné kurzy v rámci studia, které zvyšují náklady na studium. 

Příležitosti 

- Cílit reklamu po celý rok. 

- Mezi školní soutěže a aktivity, kde škola dokáže své kvality a zároveň se 

zviditelní. 

- Účast na burzách škol. 

Hrozby 

- Snížení počtu žáků. 

- Odliv mladých lidi z karvinského okresu, což bude mít za následek málo dětí. 

- Snížení dotací soukromým školám. 

- Vypovězení nájmu.  
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2.1.2 Historie školy 
	
V roce 1.9.1994 pod č. j 29 109/94-61 ze dne 22.8.1994 se společnost zařadila do sítě 

škol MŠMT ČR. Škola v Karviné zahájila první školní rok začal v letech 1994/1995, kdy 

se zařadila pod síť těchto škol jako třetí v pořadí. V roce 2008 se stala 100% vlastníkem 

Střední odborné školy ochrany osob a majetku Ing. Slavka Krystová Florková, MBA a 

osamostatnila se od sítě škol předchozího vlastníka. Na základě mimosoudní dohody a 

zaregistrované ochranné známce si nová zřizovatelka nechala původní název i logo s 20-

ti letou tradicí. Název i logo školy si bývalý vlastník karvinské školy u svých současných 

škol musel změnit. Vzhledem k tomu, že se původní sídlo školy nacházelo v povodňové 

lokalitě kde v letech 1997 a posléze v roce 2010 školu zasáhly povodně a následným 

neshodám s vlastníkem budovy původního sídla na adrese Svornosti 1, Karviná 735 03 

bylo sídlo společnosti přestěhováno do budovy města v centru Karviné se sídlem 

Leonovova 1795, Karviná 733 01, kde k podobným situacím již nedošlo. Škola byla 

přesunuta do nevyužitého křídla budovy, kde sídlí dodnes také Obchodní akademie 

Karviná, s.r.o. Později v roce 2014 přebrala zřizovatelka Střední odborné školy ochrany 

osob a majetku také vedení nad Obchodní akademií Karviná a v současné době je 

zřizovatelka obou škol jedna osoba. V současnosti mají obě školy uzavřenou nájemní 

smlouvu s vedením města do roku 2021. 

V roce 2009 vzniklo pod stejným názvem odloučené pracoviště ve Zlíně. Do roku 2011 

vedly obě školy společné hospodaření, přičemž v tomto roce se účetnictví osamostatnilo 

a účetnictví je v současnosti vedeno samostatně na obou pracovištích. Škole ve Zlíně se 

daří víc, než bylo očekáváno a to i přes poměrně významnou konkurenci jakou je státní 

policejní škola v Holešově, která se nachází cca. 20 kilometrů od Zlína. 

Další a prozatím poslední odloučené pracoviště vzniklo v roce 2012, kdy přes rostoucí 

zájem studentů dojíždějících z Ostravy do Karviné zřizovatelka založila pracoviště 

v Ostravě – Porubě. Letošní školní rok bude pro tuto ostravskou pobočku významným 

milníkem a to díky prvním maturantům. 
 

V této době společnost nedoprovází žádný soudní spor, který by mohl být potencionální 

hrozbou na její podnikatelskou činnost.  
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V roce 2011 škola získala kombinovanou ochrannou známku na název a logo. 
 

Logo:  

 

 

 
 

 

 

 
 
 

Obrázek 2: Logo [8] 
 
 
 
Finanční analýza společnosti 
 
Ke zpracování finanční analýzy jsou použita data z následujících zdrojů: 

 

- Rozvahy v plném rozsahu za rok 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. 

- Výkazy zisků a ztrát za rok 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. 

- Ostatní finanční a verbální zdroje informací. 

- Vlastní program vytvořený v prostředí Microsoft Office Excel 2016 for Mac. 

- Vlastní program vytvořený v prostředí Apple Numbers. 

 

2.2 Analýza absolutních veličin  
	
Následující analýzu absolutních veličin jsem provedl na základě horizontální analýzy, 

vývoje aktiv a pasiv, výkazu zisku a ztrát a následně pomocí vertikální analýzy vývoje 

aktiv a pasiv. Jako zdrojové data byly jsou použity účetní dokumenty jako rozvaha a 

výkazy zisků a ztrát za období 2010 až 2014.  
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2.2.1 Horizontální analýza rozvahy 
 

Tabulka 1: Horizontální analýza aktiv (zdroj: vlastní) 

 
 
Z grafu, ale také z číselné horizontální analýzy lze vidět klesající trend jak aktiv stálých, 

oběžných i celkových do roku 2013. Následující rok začaly aktiva růst díky vlivu nárůstu 

položky účty v bankách a to z důvodu, že se podnik začal aktivně podílet na účasti 

projektů z EU – podpora vzdělávání, díky kterým začal disponovat větším obnosem 

peněz, což má za následek prudký nárůst aktiv konkrétně o 8429,17% oproti předchozímu 

roku 2013. Druhý největší podíl na růstu aktiv má také položka krátkodobý finanční 

majetek, kde nastal nárůst mezi lety 2013 a 2014 o 1995,54%. Také tato položka má 

souvislost s aktivní účastí na projektech EU, kdy byl podnik vybaven díky finančním 

prostředkům. 

 
 

Graf 1: Horizontální analýza aktiv (zdroj: vlastní)  
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Tabulka 2: Horizontální analýza pasiv (zdroj: vlastní)

 
 
Vývoj trendu z pohledu pasiv v letech 2010 až 2014 se pohyboval obdobně jako u aktiv. 

Od roku 2010 do 2013 neprobíhají žádné prudké změny, nicméně v roce 2014 vidíme až 

347,92% nárůst celkových pasiv a to především z důvodu nárůstu krátkodobých závazků, 

které vzrostly v posledních letech o 129,06% a také cizím zdrojům, které vzrostly o 

83,83% oproti předchozímu roku 2013. 

 

 
Graf 2: Horizontální analýza pasiv (zdroj: vlastní) 

 
 
Z grafu lze také vidět, že hodnoty vlastního kapitálu jsou v celém období záporné. Jedná 

se o neuhrazenou ztrátu z minulých let, kterou podnik vykazuje.  



	 	 	 	42	

2.2.2 Vertikální analýza rozvahy 
 
Tabulka 3: Vertikální analýza aktiv (zdroj: vlastní) 

 
 
Z grafu, ale i z tabulky lze vyčíst, že největší podíl na celkových aktivech zaujímá položka 

oběžných aktiv, kdy střídavě kolísá na hodnotách od 76,39% do 90,17%. Podniku se 

podařilo snížit podíl  pohledávek z obchodních vztahů v aktivech, kdy v roce 2012 byl 

podíl až 52,62%. V roce 2014 tento podíl dosahuje již hranice 8,68%. Grafické 

znázornění také ukazuje podíl časového rozlišení, kdy se během pěti let vzrostl z 5,02% 

na 12,83%. 

 
Graf 3: Vertikální analýza aktiv (zdroj: vlastní)  
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Tabulka 4: Vertikální analýza pasiv (zdroj: vlastní)

 
 

Cizí zdroje zaujímají v procentuální a zároveň i číselné části největší podíl v pasivech. 

Největší podíl ovšem mají v roce 2012 kdy se hodnota zastavila na hranici dokonce až 

566,59%. Dlouhodobé závazky zasahovaly do procentuálního podílu pasiv jen v roce 

2013 s hodnotou 52,08%. Od roku 2013 se podnik snaží snižovat dluh, který vzrostl v roce 

2012 až na 163,43%, v roce 2014 se již podniku daří splácet rychleji a v roce 2014 se 

pohybuje hodnota úvěru v pasivech jen s 7,75%. Z grafu jsou tyto hodnoty také zřetelné. 

 
Graf 4: Vertikální analýza pasiv (zdroj: vlastní)  
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2.3 Analýza rozdílových ukazatelů 
 
2.3.1 Čistý pracovní kapitál 
 
V této analýze jsem se zabýval výpočtem čistého pracovního kapitálu, který je jeden 

z nejpoužívanějších ukazatelů. 

 

Tabulka 5: Čistý pracovní kapitál (zdroj: vlastní) 

 
 
Tento ukazatel se v některých případech nazývá také jako „finanční polštář“. Ve všech 

analyzovaných letech podnik nedisponuje zrovna efektními čísly, jelikož cílem je 

dosahovat co nejvyšších hodnot. Platí zde totiž pravidlo, že čím jsou vyšší hodnoty, tím 

jednodušeji by měl podnik splácet závazky. V tomto případě dosahuje ČPK záporných 

hodnot a jedná se o tzv. „nekrytý dluh“, kdy hodnoty krátkodobých závazků převýšily 

hodnoty u oběžných aktiv. Naposled, kdy podnik dosáhl ČPK v kladných hodnotách bylo 

v roce 2008.  

Tvar regresní rovnice je: Y = -673x + 324,6 

Koeficient determinace: R2 = 0,9509  

 

 
Graf 5: Čistý pracovní kapitál (zdroj: vlastní) 
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2.3.2 Čisté pohotové prostředky 
	
Tento ukazatel, který je definován jako rozdíl mezi oběžnými aktivy a okamžitě 

splatnými závazky je další z nejpoužívanějších ukazatelů. Jedná se o rozdíl mezi 

pohotovými peněžitými prostředky a okamžitě splatnými závazky.  

 

Tabulka 6: Čisté pohotové prostředky (zdroj: vlastní) 

 
 

I v tomto případě se podnik potýká pouze se zápornými hodnotami, což nevrhá na podnik 

nejlepší světlo.  Největší vliv na tom mají cizí zdroje potažmo krátkodobé závazky.  

 

V tomto případě je regresní přímka v následujícím tvaru: Y = -688x -131. 

Koeficient determinace: R2 = 0,93896 

 

 

 
Graf 6: Čisté pohotové prostředky (zdroj: vlastní)  
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2.3.3 Čistý peněžně - pohledávkový fond 
 
Tento fond, nebo také čistý peněžitý majetek je považován za takovou střední cestu mezi 

předchozími rozdílovými ukazateli. Je dán poměrem mezi pohotovými peněžními 

prostředky a okamžitě splatnými závazky. Peněžními prostředky se myslí peníze na 

účtech nebo jejich ekvivalent jako např. směnky, šeky, cenné papíry. Např. pro extérní 

analytiky je  nemožné z veřejných publikovaných účetních závěrek vypočítat tento 

ukazatel. 

 

Tabulka 7: Čistá peněžně – pohledávkový fond (zdroj: vlastní) 

 
 

Již z předchozích dvou tabulek bylo zřejmé, že ani zde podnik nedosáhne kladných 

hodnot. Z grafu, ale i z tabulky vidíme poněkud strmý pokles mezi rokem 2010 kdy byla 

hodnota na -393 a rokem 2014 kdy hodnota čistého peněžitého majetku klesla až na -

3246. 

Regresní přímka je ve tvaru: Y = -678,2x + 330 

Koeficient determinace: R2 = 0,95879 

 

 
Graf 7: Čistá peněžně – pohledávkový fond (zdroj: vlastní)  
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2.4 Analýza poměrových ukazatelů 
 

2.4.1 Ukazatele zadluženosti 
 

Tyto ukazatele mimo jiné poukazují na finanční stabilitu podniku. Těmito výpočty 

zjistíme, zda-li je podnik využívá vlastní zdroje, nebo je financován z cizích zdrojů. Cílem 

podniku by měl být vetší vlastní kapitál než cizí. Při opačné situaci je podnik zadlužen a 

měl by se na splacení závazků zaměřit. 

 

Tabulka 8: Ukazatele zadluženosti (zdroj: vlastní) 

 
 

Mezi doporučené hodnoty celkové zadluženosti  patří 30% - 60%, z tabulky je zřetelné, 

že je podnik po celou dobu prováděné analýzy zadlužen více,  než jsou požadované 

doporučené hodnoty.  Opět je zde  v tabule i na grafu níže vidět, že se podnik snaží  

v posledních letech snižovat svou zadluženost, kdy se dostal z 444,56% zadluženosti na 

181,30%.  
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Graf 8: Ukazatele zadluženosti (zdroj: vlastní) 

 
 
2.4.2 Ukazatele aktivity 
 
Tento ukazatel nám poskytuje informace o hospodaření podniku se svými aktivy.  

 

Tabulka 9: Ukazatele aktivity (zdroj: vlastní) 

 
	

Doporučené hodnoty pro obrat celkových aktiv jsou 1,6 – 3. V tabulce můžeme vidět že 

se podnik nejvíce přiblížil doporučeným hodnotám až v roce 2014 s hodnotou 1,50. 

V letech 2010 až 2013 jsou hodnoty nad hranicí doporučeného intervalu a můžete tedy 

říct, že podnik efektivně využívá svá aktiva.  
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Doporučené hodnoty pro obrat zásob jsou v rozmezí 4,6 -5. Jelikož podnik nevykazoval 

v letech 2010 až 2012 žádné zásoby a zároveň se nejedná o výrobní firmu, považujeme 

tyto ukazatele za méně důležité a ze sledovaného období o ničem nevypovídají. 

 

Mezi doporučené hodnoty doby obratu pohledávek z obchodních vztahů se považuje 

interval 30 – 60. Jedná se o průměrnou dobu, za kterou odběratelé platí své závazky vůči 

podniku.  

 

Doba obratu závazků znamená opak předchozího případu. Jedná se o průměrnou dobu, 

za kterou podnik platí své závazky vůči dodavatelům. 

 

U obratu stálých aktiv se doporučuje hodnota 5,1. Ve všech letech, v kterých lze tento 

ukazatel počítat je zřejmé, že byla doporučená hodnota několikanásobně překročena. 

Tyto hodnoty by však měly být vyšší než doba obratu celkových aktiv. I v tomto případě 

tak vidíme, že podnik využívá efektivně svůj majetek 

 

 
Graf 9: Ukazatele aktivity (zdroj: vlastní)  
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2.4.3 Ukazatele rentability 
 
Jak již bylo definováno v teoretické části, jedná se o tzv. výnosnost vloženého kapitálu a 

v praxi lze tento výraz vyjádřit jako „ziskovost“. Z tabulky níže vyčteme, že většina 

ukazatelů se pohybuje v záporných číslech, tudíž je podnik ve většině případech 

nerentabilní a poukazuje na jednu ze základních charakteristik podnikání a finanční 

zdraví podniku. 

 

Tabulka 10: Ukazatele rentability (zdroj: vlastní) 

 
 
 
Podnik by se měl pohybovat na doporučených hodnotách rentability vloženého kapitálu 

(ROI) což je interval 12 – 15 %. V našem případě je podnik v záporných hodnotách a 

nedosahuje tak rentability tohoto ukazatele. 

 

(ROA) vyjadřuje rentabilitu celkových aktiv, tyto hodnoty se také pohybují v záporných 

hodnotách. Nejblíže k rentabilitě celkových aktiv se podnik přiblížil v posledním 

analyzovaném roce 2014 kdy dosáhl hodnoty –3,48 %. Doporučené hodnoty jsou 8%. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) je jako jediný z z výše sledovaných ukazatelů 

v kladných hodnotách. Zde se tedy lze bavit o rentabilitě, kdy podnik efektivně využívá 

vlastní kapitál, nejvyšších hodnot dosáhl podnik v roce 2011, kdy se procentuální 

ukazatel zastavil na 54,28 %. 

 

Ani tzv. ziskovost tržeb nedosahuje od roku 2008 doporučené hodnoty alespoň 6%. 

Poslední rok, kdy byla ziskovost 13,84% byl rok 2008. V dalších letech je již tato 

ziskovost v záporných hodnotách.  
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Graf 10: Ukazatele rentability (zdroj: vlastní) 
 
 
V grafu výše jsou graficky znázorněny jednotlivé ukazatele rentability, které jsou 

zpracovány na základě číselných výpočtů. 

 
2.4.4 Ukazatele likvidity 
 
O těchto ukazatelích lze říct, že se jedná o vztah mezi oběžnými aktivy a krátkodobými 

závazky. Pojednává  o schopnosti podniku přeměnit svůj majetek na finanční prostředky. 

 

Tabulka 11: Ukazatele likvidity (zdroj: vlastní)
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Jelikož se nejedná o výrobní, ale o obchodní společnost, vykazuje podnik minimální 

zásoby ve formě reklamních materiálů a školních uniforem a to až od roku 2013. 

 

Likvidita III. stupně, jakožto běžná likvidita vyjadřuje schopnost uspokojit pohledávky 

u věřitelů v případě přeměny aktiv na peněžní prostředky. Ani v jednom roce podnik 

nesplňuje doporučených hodnot 1,5 – 2,5. V námi sledovaném období jsou hodnoty 

tohoto ukazatele vždy pod hranící. Lze ale vysledovat růst běžné likvidity od roku 2013 

kdy dosáhl podnik hodnoty 0,23 a v roce 2014 tuto hodnotu téměř zdvojnásobil na 0,47 

a  je zde předpoklad dalšího růstu této křivky. 

 

Likvidita II. stupně je definována jako pohotová likvidita  a doporučená hodnota by 

neměla klesnout pod 1. Ani u tohoto ukazatele není podnik schopen uspokojit věřitele. 

Pro likviditu I. stupně, kterou nazýváme jako okamžitou likviditu jsou doporučené 

hodnoty v rozmezí 0,6 – 1. Ani zde ve sledovaném období není okamžitá likvidita 

uspokojivá, nejvíce se podnik přiblížil uspokojivé hranici v roce 2014 kdy dosáhl hodnot 

0,38. 

 
Graf 11: Ukazatele likvidity (zdroj: vlastní)  
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2.4.5 Provozní ukazatele 
 
Tyto ukazatelé se opírají především o náklady ve vnitřním řízení podniku [2]. 
 
Tabulka 12: provozní ukazatele (zdroj: vlastní) 

 
 
Ukazatel v oblasti nákladovost výnosů by měl klesat, v našem případě ukazatel klesá od 

roku 2011 postupně z 1,07 až na 1,01.  Tento ukazatel uvádí, jaká část z 1 Kč tržeb připadá 

na celkové náklady. 

 

Pro materiálovou náročnost výnosů také platí, že hodnoty mají klesat, v tomto případě 

hodnoty mírně kolísají. 

 

V mzdové produktivitě je požadovaný efekt hodnot opačný a hodnoty v ideálním 

případě rostou, jedná se totiž o výpočet jak vysoký podíl tržeb (výnosů) připadá na 1 Kč. 

V tomto případě hodnoty kolísají, avšak v posledních analyzovaných letech tato hodnota 

roste. 

 
  Graf 12: provozní ukazatele (zdroj: vlastní)  
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2.5 Analýza soustav ukazatelů 
 
Mezi nejpoužívanější bankrotní model k předpovědi finanční situace podniku je Index 

IN05 a Altmanova formule bankrotu (Z-skóre). Pomocí těchto modelů lze zjistit, zda-li 

je podniku hrozí v blízké době bankrot. 

2.5.1 Index IN05 
	
Tabulka 13: Index IN05 (zdroj: vlastní) 

 

Interpretace: 

V případě, že je ukazatel větší než 1,6, považujeme finanční situaci jako uspokojivou. 

V případě, že se hodnoty pohybují v intervalu 0,9 – 1,6 jedná se o tzv. šedou zónu a 

podnik se nachází na hranici nerozhodných výsledků. V posledním případě, je-li hodnota 

indexu menší než 0,9 považujeme finanční situaci podniku jako velmi špatnou a podniku 

hrozí vážné finanční problémy.  

 

Z tabulky tedy lze vyčíst, že podnik v měl v roce 2011 vážné problémy a hodnoty 

indexu se zastavili až na neuvěřitelné hranici -70,29. V průběhu následujících let podnik 

výrazně stáhl tyto hodnoty a v roce 2014 i když mu stále hrozí bankrot, je již pryč ze 

záporných hodnot.  
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Graf 13: Index IN05 (zdroj: vlastní) 
 
Regresní přímka je ve tvaru: Y = 9,39x – 46,268. 

Koeficient determinace: R2 = 0,2507 

 

Z grafu jsou opět viditelné vážné finanční problémy podniku v roce 2011. Ačkoli k určení 

regresní přímky se jedná o krátký časový úsek analýzy, z grafu je zřejmá tendence přímky 

růstu a k pozitivním výsledkům do budoucna. 

 

Hypotéza: 

 

Nejhorší období má podnik za sebou, v budoucích letech se bude podnik nacházet 

v uspokojivé finanční situaci. 
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2.5.2 Altmanova formule bankrotu (z-skóre) 
 

Pomocí tohoto ukazatele dokážeme odlišit podnik, u kterého je pravděpodobnost 

bankrotu nízká oproti podniku, který zbankrotuje. 

 

Tabulka 14: Altmanova formule bankrotu (zdroj: vlastní) 

 
 
V tomto případě se podnik nachází ve fázi, kdy mu hrozí vážné finanční problémy. 

Doporučené hodnoty pro uspokojivou finanční situaci je větší než 2,9. Pro tzv. šedou 

zónu jsou hodnoty v intervalu 1,2 – 2,9. Analyzovaný podnik byl v letech 2011 až 2012 

ve vážné finanční situaci s hodnotou u hranice – 10. Postupem času se podniku podařilo 

stáhnout hodnoty až na -1,44 a podle níže přiloženého grafu má regresní přímka tendenci 

stoupat, což je pro podnik příznivá situace.  

Regresní přímka je ve tvaru: Y = -0,388x – 7,206 

Koeficient determinace: R2 = 0,01979 

 
Graf 14: Altmanova formule bankrotu (zdroj: vlastní)  



	 	 	 	57	

3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
	
3.1 Program  
	
Součástí mé bakalářské práce jsou dva vypracované programy v: 

• Microsoft Office Excel 2016 for mac 

• Apple Numbers 

 

V prostředí Microsoft Office Excel jsem vytvořil přehledně jednotlivé záložky, které jsou 

pojmenovány podle požadovaných výpočtů ukazatelů. Veškeré výpočty v tabulkách jsem 

vytvořil za pomocí funkcí Excelu. Jediné tabulky, které jsou ručně vypsány hodnotami 

jsou tabulky z první a druhé záložky, které obsahují „Rozvahu“ a „výkaz zisku a ztrát“. 

 

Veškeré záložky a jejich „printscreeny“ jsou obsaženy v přílohách k prohlédnutí. 

 

Prostředí Apple Numbers jsem zvolil jen z důvodu estetiky a příjemného prostředí na 

které jsem zvyklý. Také proto jsou v tomto prostředí pouze tabulky přeneseny z prostředí 

Excelu a na základě výsledků jsou zde jen vytvořeny grafy. Veškeré výpočty tedy 

probíhaly v prostřední Excel. 

 

Součástí přílohy jsou také „printscreeny“ z prostředí Apple Numbers.  
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3.2 Vlastní návrhy 
	
Ze všech vypočítaných a graficky znázorněných ukazatelů je viditelný finanční úpadek 

v letech 2011 ž 2012. Ačkoli se může zdát, že je podnik nestabilní a směřuje k zániku, 

není tomu tak. Podnik má 20-ti letou tradici a pod původním vedením jsou tyto výkyvy 

způsobeny otevíráním nových odloučených pracovišť, které vyžadují počáteční finanční 

kapitál a jelikož se jedná o střední soukromou školu, je návratnost v řádu několika let, 

kdy se škole podaří naplnit počty žáků a finančně se stabilizuje.  

 

V roce 2009 vzniklo odloučené pracoviště ve Zlíně a v roce 2012 podnik otevřel novou 

pobočku v Ostravě.  Z legislativních důvodů nelze osamostatnit účetnictví od 

jednotlivých poboček, tudíž je účetnictví kompletováno ze všech poboček a výsledné 

hodnoty mohou být tedy zkreslené. 

 

Z důvodu nízkého zájmu o studium kombinovanou formu byla tato možnost z nabídky 

vyloučena a tuto možnost škola dále nenabízí. 

 

Ke zlepšení finanční situace dopomáhá společnosti aktivní účast na evropských 

projektech, které jsou financovány evropskou unií. Na projektech EU se podnik aktivně 

začal věnovat od roku 2011. 
 
Mezi posledními projekty, které škola realizovala v letech 2014 až 2016 byly: 

• Integrace osob starších 50 let na trh práce 

• Zvyšování kompetencí obyvatel venkova 

• Praktické vyučování ve forenzní laboratoři 

• Enterpreneurial And Skillful Youth  

Konkrétně projekt „Integrace osob starších 50 let na trh práce“ se ukázal jako vysoce 

efektivní a v současnosti má škola zažádáno o opětovnou realizaci.  

Podnik by se měl ještě více zaměřit na aktivitu k získání finanční podpory z fondů EU a 

tím vylepšovat finanční stabilitu podniku. 

V oblasti bezpečnostních složek, které je v současnosti velmi diskutované téma se podnik 

v posledním období potýká s velkým zájmem o studium a školení. 
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Od roku 2011 do 2015 podnik organizoval rekvalifikační kurzy v oblasti „Strážný“ a 

„Detektiv koncipient“, které byly financovány prostředky z úřadu práce. Nicméně od 

roku 2015 spadají tyto rekvalifikační kurzy pod fondy EU a v rámci výběrového řízení 

škola neuspěla a tyto kurzy již neprovádí. Ovšem tato situace je pouze do roku 2018 a tak 

již po konzultaci s vedením se podnik chystá přihlásit v roce 2018 do opětovného 

výběrového řízení a již nyní podniká opatření k úspěšnému zakončení tohoto výběrového 

řízení. 

 

Příznivý vývoj pro podnik má Index IN05 a Altmanova formule bankrotu. Z predikce je 

patrný pozitivní vývoj. Naopak s klesající tendencí se podnik potýká u čistého pracovního 

kapitálu, čistých pohotových prostředku a čistého peněžitého majetku. 

  

Vzhledem k výše uvedeným nepříliš příznivým výsledkům všech provedených výpočtů 

doporučuji zaměřit se na zlepšení situace finančního zdraví podniku. Vylepšení finanční 

situace povede k příznivějším podmínkám ať už případných investic pro investory nebo 

žádostem o financování ze strany bank. 

 

Další možnost rozšíření oblasti podnikání je rozšíření formy studia a využití odborníků, 

kteří jsou ve škole zaměstnáni. Možnost vzdělání, kterou by se podnik mohl zaobírat je 

e-learningové vzdělávání, které se osvědčilo v letech 2006 až 2008. 

 

Dále je součástí mého návrhu rozšířit podnikatelskou činnost zaměřenou na komerční 

poskytování služeb jako poradenství, konzultace, případně realizaci služeb v oblasti 

ochrany osob a majetku. Jelikož je podnik od roku 2015 vybaven forenzní laboratoří, 

otevírá se zde možnost také komerčního využití a tím také zviditelnění se. 

 

Jako nejslabší stránku podniku hodnotím marketing a reklamu, která je na minimální 

úrovni. Doporučuji tedy navýšit kapitál na marketing a věnovat se reklamě podniku 

celoročně. Momentálně škola  cílí reklamu jen v časovém období podání přihlášek na 

střední školy, kdy dochází k masivním reklamám škol ze všech stran a tak se může tato 

škola mezi  ostatními „ztratit“.  
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ZÁVĚR 
	
Prováděl jsem analýzu ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod pro 

společnost Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. s využitím veškerých 

dostupných metod vhodných pro finanční analýzu. K této analýze byly použity výkazy 

účetní závěrky za období 2010 – 2014. Výsledné hodnoty byly podrobeny regresní 

analýze a byl předpověděn pravděpodobný vývoj do budoucna za pomocí regresních 

přímek. Na základě těchto výsledků jsem navrhnul možná opatření ke zlepšení finanční 

situace. 

 

V úvodní části jsem se věnoval představení podniku, který jsem podrobil rychlé SWOT 

analýze a organizační struktuře společnosti. 

 

V teoretické části jsem se zaměřil na definice zabývají se finanční analýzou a statistikou 

vhodnou pro podrobeni finanční analýzy podniku, poznatků a doporučených hodnot které 

byly potřeba k vypracování praktické části.   

 

V předposlední praktické části jsem se věnoval výpočtům jednotlivých ukazatelů finanční 

analýzy. Následně jsem s využitím regresní analýzy určil predikci a pravděpodobný vývoj 

do budoucna. Tato praktická část byla realizována v prostředí programu Microsoft Office 

Excel 2016 for mac. Následné hodnoty byly přetaženy do prostředí programu Numbers, 

ve které jsem realizoval grafy z výsledných hodnot. 

 

Poslední část práce jsem věnoval vlastním návrhům řešení, v kterých jsem společnosti 

doporučil rozšířit podnikatelskou činnost a zvýšit aktivitu v čerpání dotací z fondů EU. 

Dále jako příležitost považuji specifické zaměření podniku na bezpečnostní složky, kdy 

by bylo vhodné využít potenciál odborníků a prostředků, kteří se pohybují na škole 

půdy. Jako poslední je v mých návrzích obsažena marketingová část, která je 

v současné situací na velmi nízké úrovni.  
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Programy vytvořené v obou prostředí jsem podniku věnoval včetně jedné kopie této práce 

k prostudování a případné analýze do budoucna, kdy je tento program možno využít a 

s dosazením aktuálních hodnot určení dalšího vývoje. 

 

Předem stanovený cíl vzhledem k výše uvedeným faktům považuji za splněné a věřím, 

že mé poznatky a návrhy z této práce budou přínosem pro společnost. 

 

Závěrem mé práce bych chtěl společnosti poděkovat za ochotu a spolupráci při 

zpracování této bakalářské práce a popřát současným, ale i budoucím studentům mnoho 

úspěchů do budoucna.  
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