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1 Úvod 

 Vzdělání patří mezi základní lidské hodnoty. Je důležité, aby byli lidé zdraví, 

byli milováni a měli štěstí. Ale budou-li také vzdělaní, budou mít mnohem víc, 

než ostatní. To, jak má země vzdělaný národ, souvisí s jejím vzkvétáním a kvalitou 

života, jako takového. 

 Školství se v České republice vyvíjí již od 9. století, kdy na Velkou Moravu 

přišli učenci, bratři Cyril a Metoděj, kteří s sebou přinesli písmo zvané Hlaholice, 

a postupně začaly vznikat malé školy. 

 Významný krok, pro zkvalitňování vzdělání, nastal v roce 1774, když 

Marie Terezie zavedla Všeobecný školní řád s povinnou školní docházkou. Z tohoto 

systému vycházíme dodnes a povinná školní docházka je v ČR nedílnou součástí 

všech dětí od šestého do patnáctého roku, kdy povinně navštěvují základní školy. 

Toto ustanovení je dnes dáno zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, 

středním, vyšším odborném a jiném zdělávání (Školský zákon).1  

 Na konci 18. století, v době tzv. "tereziánských reforem" začaly vznikat nové 

typy škol, které se podobaly dnešním středním školám. Byly označovány jako školy 

připravující na univerzitu, a vytvořily tak základ vzniku dnešní třístupňové školské 

soustavy.2 

 Vysoké školství se začalo v České republice vyvíjet v roce 1348. Byla 

založena první vysoká škola, Karlova univerzita, která já považována za nejstarší 

univerzitu ve střední Evropě.3  

  

                                            
1
  Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání   

   (Školský zákon) In. Sbírka zákonů České republiky.2008, částka 103. s. 4826, ISSN 1211-1244. 
 
2
  VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. a kol. Pedagogika pro učitele. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. s. 69. 

    ISBN 978-80-247-1734-0. 
 
3  SOMR, M. Dějiny školství a pedagogiky. Vyd. 1. Praha: SPN, 1987, 359 s. ISBN 14-601-87. 
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 Školský zákon č. 561/2004 Sb., z roku 2008 definuje obecné cíle vzdělávání 

následovně: 

 rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními 

způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský 

život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení 

se v průběhu celého života, 

 získání všeobecného vzdělání nebo všeobecného a odborného vzdělání, 

 pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních 

lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální 

soudržnost, 

 utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, 

národnostní, kulturní, jazykové, a náboženské identitě každého, 

 poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení 

a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu 

pro soužití v národním a mezinárodním měřítku, 

 získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející 

ze zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví, 

 pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti.4 

 Předmětem bakalářské práce je popsat systém vysokých škol ČR 

se zaměřením na soukromé vysoké školy, a jejich systém financování. Konkrétně 

na příkladu soukromé Vysoké školy podnikání, a.s. v Ostravě, bude provedena 

finanční analýza této vysoké školy, která se bude věnovat rozboru nákladovosti, 

výnosnosti, rentabilitou a likviditou této instituce. Dle dosažených výsledků bude 

zhodnocena míra efektivity vynakládaných prostředků. 

 Tato bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. 

 První, teoretická část, popisuje vzdělávací soustavu  České republiky 

se zaměřením na systém vysokého školství. Popis uvádí rozdělení jednotlivých druhů 

vzdělávání, jako například rozbor základního, středního nebo vysokoškolského 

vzdělávání, jejich financování, význam, zákonné způsoby přijetí či ukončení takového 

vzdělání. 

                                            
4
  Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(Školský zákon) In. Sbírka zákonů České republiky.2008, částka 103. s. 4826, ISSN 1211-1244. 
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 Druhá kapitola se věnuje finanční analýze. Cílem je  popsat jednotlivé finanční 

ukazatele, na základě kterých bude dále provedena analýza hospodaření vybrané 

organizace. 

 Třetí kapitola je zaměřena na zhodnocení hospodaření vybrané školy. 

Na základě analýzy zjištěných dat, bude provedena komparace vývoje vybraných 

finančních ukazatelů a jejich vyhodnocení v časové ose pěti let, za období         

2008-2012. 

 Metoda popisu bude použita hlavně pro teoretickou část práce, která popisuje 

vzdělávací soustavu a školský systém, se zaměřením na popis systému vzdělávací 

soustavy ČR a jeho jednotlivých forem, které nám umožňují vzdělávat se. Dále 

budou použity metody analýzy a komparace ve vývoji časových řad. 
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2 Vzdělávací soustava a systém vysokých škol v České 

republice 

 Získá-li člověk dobré vzdělání, získá to nejcennější, čeho v životě může 

dosáhnout, neboť od toho, jak je člověk vzdělaný, se odvíjí mnohé skutečnosti.  

 Dle § 7, odst. 3 školského zákona jsou v České republice rozlišovány tyto 

druhy škol: 

 mateřská škola, 

 základní škola, 

 střední škola (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště), 

 konzervatoř, 

 vyšší odborná škola, 

 základní umělecká škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. 

 Formy vzdělávání v ČR jsou definovány v § 25, odst. 1 školského zákona 

a dělí se následovně: 

 denní forma vzdělávání, 

 večerní forma vzdělávání, 

 dálková forma vzdělávání, 

 distanční a kombinovaná forma vzdělávání. 

 Základní vzdělávání se uskutečňuje jedině v denní formě vzdělávání. Studenti 

středního a vyššího odborného vzdělávání si mohou vybrat a studium uskutečňovat 

v denní, večerní, dálkové, distanční nebo v kombinované formě vzdělávání.5 

2.1 Předškolní vzdělávání 

 Předškolní vzdělávání v České republice zajišťují instituce zvané Mateřské 

školy. Nárok na takové vzdělání mají děti od tří do šesti let, výjimečně déle, pokud 

situace vyžaduje odklad povinné školní docházky. Předškolní vzdělávání není 

povinné.  

  

                                            
5
  Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(Školský zákon) In. Sbírka zákonů České republiky.2008, částka 103. s. 4826, ISSN 1211-1244. 
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 Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, 

podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení 

základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. 

Vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat 

nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje 

speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.6 

2.2 Základní vzdělávání 

 Cíle základního vzdělání definuje § 44 školského zákona č. 561/2004 Sb. 

Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení 

a na jejich základě byli motivování k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet 

a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické 

i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní 

k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti 

a reálné možnosti a uplatňovat je spolu osvojenými vědomostmi a dovednostmi 

při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění. 

Základní vzdělávání je v ČR povinné. Má 9 ročníků, které se člení na první 

stupeň (1.-5. třída) a druhý stupeň (6.-9. třída) a zajišťují ho základní školy. Při 

přechodu do 2. stupně si může žák zvolit, zda základní vzdělání dokončí na základní 

škole, gymnáziu nebo konzervatoři. 

 Dokladem o ukončení a dosažení základního vzdělání je vysvědčení 

o úspěšném ukončení devátého ročníku základního vzdělávání, vysvědčení  

o úspěšném ukončení druhého ročníku šestiletého gymnázia nebo čtvrtého ročníku 

osmiletého gymnázia či osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře.7 

  

                                            
6
  Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(Školský zákon) In. Sbírka zákonů České republiky.2008, částka 103. s. 4826, ISSN 1211-1244. 

 
7 
 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(Školský zákon) In. Sbírka zákonů České republiky.2008, částka 103. s. 4826, ISSN 1211-1244. 
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2.3 Střední vzdělávání  

 Podle § 57 školského zákona č. 561/2004 Sb., střední vzdělávání rozvíjí 

vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním 

vzdělávání důležité pro osobní rozvoj jedince. Poskytuje žákům obsahově širší 

všeobecné vzdělání nebo odborné vzdělání spojené se všeobecným vzděláním 

a upevňuje jejich hodnotovou orientaci. Střední vzdělávání dále vytváří předpoklady 

pro plnoprávný osobní a občanský život, samostatné získávání informací 

a celoživotní učení, pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravu pro výkon 

povolání nebo pracovní činnosti. 

 Střední vzdělávání zajišťují střední školy a k tomuto vzdělávání lze přijmout 

uchazeče, kteří úspěšně ukončili základní vzdělávání a vyhověli podmínkám 

pro přijetí na vybranou střední školu. 

 Stupně středního vzdělávání se podle § 58 školského zákona rozdělují 

následovně: 

 Střední vzdělání 

 Slouží pro žáky, kteří mají speciální vzdělávací požadavky, trvá jeden až dva 

roky a je ukončeno závěrečnou zkouškou, která slouží jako doklad o  ukončení 

tohoto vzdělání. 

 Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

 Studium probíhá na gymnáziích nebo na odborných středních školách. 

Studenti jsou po dobu čtyř let soustavně připravováni na svá budoucí povolání nebo 

na následné studium na vysokých školách. Vzdělávání je ukončeno maturitní 

zkouškou a dokladem, prokazující ukončení takového typu středního vzdělávání 

je vysvědčení o maturitní zkoušce. 

 Střední vzdělání ukončeno výučním listem 

 Studium probíhá na odborných učilištích, kde jsou studenti soustavně, 

po dobu dvou nebo tří let denní formy vzdělávání připravování na svá budoucí 

povolání. Střední vzdělání s výučním listem získá žák úspěšným vykonáním 
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závěrečné zkoušky. Dokladem o dosažení takového středního vzdělání 

je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.8 

2.4 Vyšší odborné vzdělávání 

 § 92 školského zákona č. 561/2004 Sb., popisuje cíle vyššího odborného 

vzdělávání jako vzdělání, které rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti studenta 

získané ve středním vzdělávání a poskytuje všeobecné a odborné vzdělání 

a praktickou přípravu pro výkon náročných činností. 

 Standardní délka studia v denní formě je 3 roky včetně odborné praxe, 

u zdravotnických oborů vzdělání je délka až 3,5 roku. 

 Vyšší odborné vzdělávání je ukončeno absolutoriem a dokladem o dosažení 

vyššího odborného vzdělání je vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší 

odborné školy. Student, který úspěšně dokončí studium na vyšší odborné škole, 

získá titul "diplomovaný specialista" (zkr. "DiS."). 

2.5 Financování regionálního školství 

 V rámci regionálního školství jsou financovány tyto školy a školská zařízení: 

 mateřské školy, 

 základní školy, 

 gymnázia, 

 střední odborné školy, 

 střední odborná učiliště, 

 vyšší odborné školy. 

 Financování výše uvedených škol a školských zařízení zajišťují zejména tyto 

složky: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, prostřednictvím finančních 

prostředků, které jsou přiděleny na základě schváleného státního rozpočtu tomuto 

resortu. Dále obce a města na základě příspěvků na provoz vybraných školských 

zařízení, při čemž tyto peněžní prostředky získávají formou účelových neinvestičních 

dotací ze státního rozpočtu a které jsou rozdělovány příslušnými orgány krajského 

                                            
8
  Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

   (Školský zákon) In. Sbírka zákonů České republiky.2008, částka 103. s. 4826, ISSN 1211-1244. 
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úřadu. Mezi další finanční prostředky získávané pro financování školství lze zařadit 

příspěvky poskytované např. Ministerstvem vnitra, Ministerstvem obrany 

či Ministerstvem zdravotnictví.9 

2.6 Vysokoškolské vzdělávání 

 V návaznosti na střední školy jsou zřizovány školy vysoké, jako nejvyšší 

stupeň vzdělávacího systému, tzv. terciární vzdělávání. Studuje se zde 

v bakalářském, magisterském či postgraduálním programu a to v prezenční, 

kombinované a distanční formě studia. Dle statistiky za aktuální sledované období 

školního roku 2012/2013 vyplývá, že je v České republice celkem 26 veřejných 

vysokých škol, 44 soukromých vysokých škol a 2 státní vysoké školy.10 

 Podrobnému rozboru vysokých škol, se bude tato práce věnovat více 

v následujícím bodě. 

2.7 Systém vysokých škol v ČR 

 Jak uvádí pan prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. „vysokoškolské vzdělání 

poskytuje člověku větší míru svobody. Znalosti a dovedností získané při studiu 

na vysoké škole zvyšují možnosti uplatnění na pracovním trhu a mohou napomoci 

i ke zlepšení kvality života v současné společnosti. Vzdělání ale nemá jen praktický 

účel, je to hodnota sama o sobě, která člověka obohacuje, umožňuje mu poznávat 

a porozumět."11 

 Všechny vysoké školy se řídí zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, 

dále jsou podřízeny svým vlastním vnitřním předpisům, které musí schválit 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.12 

                                            
9
   PEKOVÁ, J.; PILNÝ, J.; JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 2. vyd. Praha:    

    ASPI, 2005. ISBN 80-7357-052-1. 
 
10

   Veřejné a soukromé vysoké školy podle krajů. Český statistický úřad: Veřejná databáze [online].     
     2012. [cit. 2014-02-27]. Dostupné  
     z: http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?voa=tabulka&cislotab=VZD4100PU_KR&&kapitola_id=17 
 
11

  FIALA, Petr. Proč studovat vysokou školu. Proč studovat vysokou školu? Rektoři odpovídají: 
Přijímací řízení: VysokeSkoly.cz [online]. 2010, č. 1, 2012 [cit. 2014-02-28]. Dostupné z: 
http://www.vysokeskoly.cz/clanek/proc-studovat-vysokou-skolu-rektori-odpovidaji 

  
12  Zákon č. 111 ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů   

     (zákon o vysokých školách). In: Sbírka zákonů České republiky. 1998, částka 39. ISSN 1211-1244. 

http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?voa=tabulka&cislotab=VZD4100PU_KR&&kapitola_id=17
http://www.vysokeskoly.cz/clanek/proc-studovat-vysokou-skolu-rektori-odpovidaji
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2.7.1 Dělení vysokých škol podle právní formy 

 Školský systém ČR rozlišuje 3 typy právních forem vysokých škol. 

a) Veřejné vysoké školy 

Většina vysokých škol v České republice má status "Veřejná vysoká škola". 

Tato vzdělávací instituce, je zřizována a rušena prostřednictvím zákona o vysokých 

školách č. 111/1998 Sb. 

 Podle § 18, zákona o Vysokých školách sestavuje Veřejná vysoká škola 

rozpočet na kalendářní rok, který nesmí být deficitní a který zahrnuje tyto příjmy: 

 příspěvek ze státního rozpočtu na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, 

vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost, 

 podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných 

prostředků podle zvláštního právního předpisu, 

 dotace ze státního rozpočtu, 

 poplatky spojené se studiem, 

 výnosy z majetku, 

 jiné příjmy nebo jiné příspěvky, např.: ze státního rozpočtu, ze státních 

fondů, z Národního fondu a z rozpočtů obcí a krajů, 

 výnosy z doplňkové činnosti, 

 příjmy z darů a dědictví.13 

b) Státní vysoké školy 

 Státní vysoké školy jsou přímo zřizované státem a podléhají daným 

ministerstvům. V České republice jsou celkem dvě státní vysoké školy univerzitního 

typu. Policejní akademie ČR, která podléhá Ministerstvu vnitra a Univerzita obrany 

podléhající Ministerstvu obrany. 

 Státní vysoké školy jsou financovány svými zřizovateli, tj. Univerzita obrany 

Ministerstvem obrany a Policejní akademie ČR Ministerstvem vnitra.14 

                                            
13  Zákon č. 111 ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů   
     (zákon o vysokých školách). In: Sbírka zákonů České republiky. 1998, částka 39, s. 10.             

ISSN 1211-1244.  
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c) Soukromé vysoké školy 

Jejich činnost je zahájena po udělení souhlasu Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy. Jejich financování má určitá specifika, která jsou v zákoně o Vysokých 

školách popsána následovně: 

 právnická osoba, která získala oprávnění působit jako soukromá vysoká 

škola, je povinna zajistit finanční prostředky pro vzdělávací a vědeckou nebo 

výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou a další tvůrčí činnost, 

 ministerstvo může poskytnout soukromé vysoké škole působící jako obecně 

prospěšná společnost dotaci na uskutečňování akreditovaných studijních 

programů a programů celoživotního vzdělávání, s nimi spojenou vědeckou, 

výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost, 

soukromé vysoké škole může ministerstvo poskytnout dotaci na stipendia. 

Podmínky dotací, jejich užití a zúčtování se řídí obecnými předpisy 

pro nakládání s prostředky státního rozpočtu, 

 výše dotací se určuje na základě dlouhodobého záměru soukromé vysoké 

školy a jeho každoroční aktualizace, dlouhodobého záměru 

ministerstva, typu a finanční náročnosti akreditovaných studijních programů, 

počtu studentů a dosažených výsledků ve vzdělávací a vědecké, výzkumné, 

vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti a její náročnosti, 

 poskytování dotací soukromým vysokým školám na výzkum a vývoj se řídí 

zvláštními právními předpisy upravujícími podporu výzkumu a vývoje.15 

Soukromé vysoké školy si financování zajišťují primárně samy, z vlastních 

aktivit, proto jsou tyto školy především závislé na placeném školném jejími studenty, 

které tak tvoří hlavní zdroj příjmů. Placené školné není nijak limitováno a to ani 

zákonem, proto se výše školného na jednotlivých soukromých školách poměrně liší. 

Mezi další zdroje soukromé vysoké školy zahrnujeme poskytnuté dotace ze státního 

rozpočtu, pro jejichž udělení musí škola splnit dané podmínky, které jsou vymezené 

zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. 

                                                                                                                                        
14  Zákon č. 111 ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů  
     (zákon o vysokých školách). In: Sbírka zákonů České republiky. 1998, částka 39,                     

    ISSN 1211-1244. 
 
15  Zákon č. 111 ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů  

     (zákon o vysokých školách). In: Sbírka zákonů České republiky. 1998, částka 39, ISSN 1211-1244. 
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2.7.3 Dělení vysokých škol podle typů studijních programů 

 Vysoké školy rozlišují 3 typy studijních programů: 

a) Bakalářský studijní program 

 Jako bakalářský program je označován první stupeň studia na vysoké škole, 

který je zaměřen na předání odborných poznatků studentům. Včetně praxe 

se obvykle studuje 3 -4 roky a své studenty připravuje k následnému vzdělávání 

v magisterském studijním programu nebo k uplatnění na trhu práce.  

Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a tím získáním akademického 

titulu bakalář, označován zkratkou "Bc.". Studenti, kteří úspěšně dokončili studium 

na uměleckých vysokých školách, je pak přidělen titul "BcA.", jako bakalář umění. 

Tituly Bc. a BcA. se mohou udělovat na základě zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách. 

b) Magisterský studijní program 

 Magisterský studijní program je tzv. druhým stupněm studia a většinou přímo 

navazuje na bakalářský studijní program. Standardní doba studia je 2-3 roky, ale jsou 

takové studijní obory, které pro dokončení studia vyžadují delší dobu, např. studium 

farmacie či práva vyžaduje dobu přípravy 5 až 6 let. Magisterský program studenty 

plně připravuje k získání teoretických poznatků s následným využitím v praxi. 

 Mezi tituly, které studenti po ukončení studia získávají, a které jsou udělovány 

na základě zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, patří: 

 Inženýr - zkr. Ing., 

 Magistr - zkr. Mgr., 

 Inženýr architektury - zkr. Ing. arch., 

 Doktor medicíny - zkr. MUDr., 

 Doktor zubního lékařství - zkr. MDDr., 

 Doktor veterinárních věd - zkr. MVDr., 

 Magistr umění - zkr. MgA. 

 Studenti, kteří absolvují magisterský studijní program a po jeho řádném 

ukončení získají akademický titul magistr, zkr. Mgr. můžou následně ve stejném 
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studijním oboru vykonat tzv. rigorózní zkoušku a obhájit rigorózní práci. Po obhájení 

rigorózní práce, vysoká škola uděluje tyto tituly:  

 Doktor filozofie - zkr. PhDr., 

 Doktor přírodních věd - zkr. RNDr., 

 Doktor farmacie - PhamDr., 

 Doktor práv - zkr. JUDr., 

 Doktor teologie - zkr. ThDr., licenciát teologie, zkr. ThLic.. 

c) Doktorský studijní program 

 Doktorské studium je považováno za nejvyšší stupeň vysokoškolského 

vzdělávání, které je především zaměřeno na vědeckou, výzkumnou a samostatnou 

činnost. Studium probíhá pod vedením odborného vedoucího v individuálním 

studijním plánu a obvykle trvá 3-4 roky. Studium je ukončeno na základě vykonání 

státní závěrečné doktorské zkoušky, včetně obhájení disertační práce a udělením 

akademického titulu "doktor", zkr. PhD., v oblasti teologické "doktor teologie", 

zkr. Th.D.. 

 Všechny typy titulů se udělují na základě zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách. 

2.7.4 Dělení vysokých škol podle formy studia 

 Vysoké školy rozlišují 3 typy forem studia: 

a) Prezenční forma studia 

 Jedná se o takovou formu studia, kdy studenti ve všední dny docházejí 

na výuku, která se skládá z přednášek a cvičení a jejich účast je na těchto 

seminářích povinná. Student prezenční formy studia má status "studenta", 

na základě kterého mu plynou určité výhody. Prezenční forma studia je též 

označována jako denní forma. 

b) Kombinovaná forma studia 

 Kombinované, neboli dálkové formy studia se účastní studenti, kteří z pravidla 

zároveň vykonávají práci na plný úvazek. Výuka probíhá obvykle o víkendu a účast 

studentů na přednáškách není povinná. 
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c) Distanční forma studia 

 Rozdíl mezi kombinovanou a distanční formou studia je v tom, že v případě 

distanční formy se nevyžaduje účast jak studentů, tak ani profesorů na akademické 

půdě. Jedná se o samostudium, kdy veškeré materiály jsou vyučujícími studentům 

předávány prostřednictvím informačních systémů, jako jsou emaily, či různé 

vzdělávací programy a podobně.16
 

  

                                            
16

   Formy studia na vysoké škole. In: Studentské finance.cz: Víme, co vám ve škole neřeknou [online]. 
[cit. 2014-05-03]. Dostupné z: http://student.finance.cz/pruvodce-studiem/informace/studium-
vysoke-skoly/prezencni-distancni-kombinovane/ 
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3 Finanční analýza vysoké školy 

 Finanční analýza je oblast, která představuje významnou součást komplexu 

finančního řízení podniku, neboť zajišťuje zpětnou vazbu mezi předpokládaným 

efektem řídících rozhodnutí a skutečností. Je předmětem úzce spojena s finančním 

účetnictvím, které poskytuje data a informace pro finanční rozhodování 

prostřednictvím základních finančních výkazů: rozvahy, výkazu zisků a ztrát 

a přehledu o peněžních tocích (cash-flow). 

 Účelem a smyslem finanční analýzy je provést, s pomocí speciálních 

metodických prostředků, diagnózu finančního hospodaření podniku, podchytit 

všechny jeho složky, případně při podrobnější analýze zhodnotit blíže některou 

ze složek finančního hospodaření. Jedná se například o analýzu rentability, analýzu 

zadluženosti, analýzu likvidity apod. 

 Za významné zdroje finanční analýzy považujeme: 

 účetní data čerpána z účetních výkazů finančního účetnictví (Rozvaha, 

Výkaz zisků a ztrát, Příloha k účetním výkazům, popř. výkaz cash-flow), 

 ostatní data čerpána z vlastní i další statistiky, podkladů úseku práce 

a mezd, vnitřních směrnic a pokynů, 

 data z vnějšího ekonomického prostřední, jako údaje ze státní statistiky, 

odborného tisku nebo z dalších šetření ústředních orgánů, 

 vnitropodnikové účetnictví, závěrečné účty a výroční zprávy. 

 Základním metodickým nástrojem finanční analýzy jsou tzv. finanční poměrové 

ukazatele (financial ratio). Jsou formou číselného vztahu, do kterého jsou uváděny 

finančně-účetní informace. Poměrové ukazatele se běžně vypočítávají vydělením 

jedné položky (skupiny položek) jinou položkou (skupinou položek) uvedenou 

ve výkazech, mezi nimiž existují co do obsahu určité souvislosti.17 

 Finanční poměrové ukazatelé mají tyto vlastnosti: 

 mají praktické opodstatnění a dávají smysl, 

 nemohou nahradit zkušenosti, nebo dobrý management, 

 mohou odhalit vývoj a tendence, jež by jinak byly přehlédnuty, 

                                            
17

   VALACH, Josef, Hana KASÍKOVÁ a Zdeněk MORÁVEK. Finanční řízení podniku: 2. aktualiz.  
     a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 1999, 324 s. Pedagogika (Grada). ISBN 80-861-1921-1. 
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 pomáhají managerovi připravovat rozhodnutí, 

 odhalují vývoj, tendence, rizika a příčiny.18 

3.1 Základní výkazy finanční analýzy 

 Finanční neboli účetní výkazy slouží jako zdroj základních informací 

pro vytváření finančních analýz, informují o finanční situaci uvnitř podniku a jsou 

nedílnou součástí účetní závěrky. V České republice je podoba účetních výkazů 

definována vyhláškou Ministerstva financí ČR, která vychází ze zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví.  

 Základní finanční (účetní) výkazy, které tvoří účetní závěrku a používají 

se pro finanční analýzu, jsou: 

 rozvaha (bilance), 

 výkaz zisku a ztrát (VZZ), 

 cash flow (výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků), 

 výroční zpráva, 

 příloha k účetní uzávěrce.19 

3.1.1 Rozvaha 

 Statický pohled na majetek podniku a jeho strukturu poskytuje bilance 

(rozvaha) podniku. Její základní funkcí je poskytnout k určitému datu přehled 

o majetku podniku (aktivech), jeho struktuře a finančním krytí majetku (pasivech 

a vlastním kapitálu). Zachycuje tedy staticky přehled o finanční situaci podniku. 

Slouží pro její řízení a analýzu, což ovlivňuje třídění majetku a pasiv v bilanci.20 

 Na straně aktiv se nachází položky majetku, který podnik vlastní a v rozvaze 

se rozděluje do určitých skupin podle druhu majetku. Rozlišujeme dlouhodobá aktiva, 

mezi která řadíme dlouhodobý hmotný, nehmotný a finanční majetek a doba 

použitelnosti je vždy větší než jeden rok. Dále do skupiny aktiv patří majetek oběžný, 

                                            
18

 MOCKOVČIAKOVÁ, Alena, Danuše PROKŮPKOVÁ a Zdeněk MORÁVEK. Příspěvkové 
organizace. Praha: ASPI, 2011, sv. Meritum (ASPI).s. 160. ISBN 978-80-7357-626-4. 

 
19

  MRKVIČKA, Josef a Pavel KOLÁŘ. Finanční analýza. II. Praha: ASPI, a.s., 2006.  
     ISBN 80-7357-219-2., s. 24. 
 
20

  VALACH, Josef, Hana KASÍKOVÁ a Zdeněk MORÁVEK. Finanční řízení podniku: 2. aktualiz.                  
a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 1999, 324 s. Pedagogika (Grada). ISBN 80-861-1921-1. 
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který se skládá ze zásob, pohledávek či krátkodobých finančních prostředků. 

Spotřebovává se krátkodobě a je určen ke spotřebě nebo prodej. 

 Strana pasiv se dělí podle zdrojů krytí na vlastní zdroje (základní kapitál, fondy 

ze zisku, výsledek hospodaření) a cizí zdroje (rezervy, bankovní úvěry, závazky).  

 Základním bilančním principem je bilanční rovnice, pro kterou vždy musí platit, 

že celková aktiva se rovnají celkovým pasivům. 

3.1.2 Výkaz zisku a ztráty 

 Výkaz zisku a ztráty je definován zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., 

a vyhláškou jako součást účetní závěrky. Je rozvedením jedné z rozvahových 

položek-výsledek hospodaření běžného roku. Vztahuje se k určitému časovému 

intervalu, je sestavován za účetní období - kalendářní rok.21 

 Ve výkazu zisku a ztráty jsou uspořádány položky nákladů a výnosů 

a výsledků hospodaření. Ve výkazu zisku a ztráty se vykazují konečné zůstatky 

syntetických účtů nákladů a výnosů a výsledek hospodaření před zdaněním 

a po zdanění za účetní jednotku k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky 

nebo k rozvahovému dni.22 

 Výkaz zisku a ztráty je také označován jako výsledovka. Podobně jako 

rozvaha je členěný na dvě strany, z nichž jedna představuje položky nákladů a druhá 

položky výnosů. Náklady jsou tvořeny např. spotřebou materiálů, osobní spotřebou 

nebo mzdovými náklady. Do výnosů patří např. tržby, dotace, finanční výnosy a další. 

3.1.3 Výkaz Cash flow 

 Přehled o peněžních tocích zpodrobňuje položky peněžních prostředků 

(ceniny, peníze v hotovosti a na běžném účtu) a peněžních ekvivalentů (krátkodobý 

likvidní majetek) obsažených v rozvaze, jejich příjmy a úbytky v průběhu účetního 

období. 

                                            
21

   MOCKOVČIAKOVÁ, Alena, Danuše PROKŮPKOVÁ a Zdeněk MORÁVEK. Příspěvkové  
      organizace. Praha: ASPI, 2011, sv. Meritum (ASPI).s. 101. ISBN 978-80-7357. 
 
22

MRKVIČKA, Josef a Pavel KOLÁŘ. Finanční analýza. II. Praha: ASPI, a.s., 2006.                                
ISBN 80-7357-219-2., s. 24. 
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 Výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků je možno rozdělit do tří 

základních částí: provozní činnost, investiční činnost a finanční činnost.23 

 Pro tuto finanční analýzu vysoké školy bude použit pouze Výkaz zisku a ztrát, 

jehož hlavní funkcí je zjistit hospodářský výsledek daného účetního období 

a Rozvaha, která je považována za jeden z nejdůležitějších výkazů účetní závěrky. 

3.2 Metody finanční analýzy 

 Výchozím bodem finanční analýzy je tzv. vertikální a horizontální rozbor 

finančních výkazů. Oba postupy umožňují vidět původní absolutní údaje z účetních 

výkazů v určitých relacích, v určitých souvislostech.24 

3.2.1 Metoda horizontálního rozboru 

 Tato metoda porovnává jednotlivé položky výkazu v čase, a to v řádcích, 

tzn. horizontálně.25 

 Porovnává změny položek jednotlivých výkazů účetní závěrky a z těchto změn 

lze odvozovat pravděpodobný vývoj příslušných ukazatelů v budoucnosti. 

 Horizontální rozbor výkazů se provádí dvěma způsoby: 

 absolutní vyjádření položky rozvahy nebo výkazu zisku a ztrát 

 

                                         

Vzorec 1: Horizontální analýza, absolutní změna 

  

                                            
23

   RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. Praha: Grada, 2011. 
     ISBN 978-80-247-3916-8. s. 34-35. 
 
24

  KISLINGEROVÁ, Eva a Jiří HNILICA. Finanční analýza: Krok za krokem. II. Praha: C. H. Beck,  
2008. ISBN 978-80-7179-713-5. s. 9.  

 
25

   MOCKOVČIAKOVÁ, Alena, Danuše PROKŮPKOVÁ a Zdeněk MORÁVEK. Příspěvkové   
     organizace. Praha: ASPI, 2011, sv. Meritum (ASPI).s. 174. ISBN 978-80-7357. 
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 procentní vyjádření položky rozvahy nebo výkazu zisku a ztrát 

                
               

             
          26 

Vzorec 2: Horizontální analýza, procentní změna 

3.2.2 Metoda vertikálního rozboru 

 Tato metoda porovnává jednotlivé položky výkazů ve stejném časovém 

okamžiku k určité základně. Ve výkazu zisku a ztráty jde o tržby v daném období, 

a v rozvaze o celkový stav aktiv a pasiv. Jednotlivé položky výkazů se vyjadřují jako 

procentní rozdíly získané dělením položky výkazu a jednoho procenta z příslušné 

základny. Tento rozbor je prováděn shora dolů, tzn. vertikálně. V celkovém výsledku 

pak výkaz zisku a ztráty vyjadřuje jednotlivé položky jako procenta z dosažených 

tržeb, v rozvaze jsou jednotlivé položky vyjádřeny jako procenta z celkových aktiv 

a pasiv. 

                
               

        
 x 100 [%]27 

Vzorec 3: Vertikální analýza, procentní podíl  

3.3 Analýza vybraných poměrových ukazatelů 

 V rámci analýzy hospodaření vybrané soukromé vysoké školy budou použity 

pro srovnání v jednotlivých letech ukazatelé rentability a likvidity. 

3.3.1 Ukazatelé rentability 

 Rentabilita, resp. výnosnost vloženého kapitálu je měřítkem schopnosti 

podniku vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. 

Je formou vyjádření míry zisku, která v tržní ekonomice slouží jako hlavní kritérium 

pro alokaci kapitálu. 

  

                                            
26

 MRKVIČKA, Josef a Pavel KOLÁŘ. Finanční analýza. II. Praha: ASPI, a.s., 2006.                                
ISBN 80-7357-219-2., s. 54-55. 

 
27

 MOCKOVČIAKOVÁ, Alena, Danuše PROKŮPKOVÁ a Zdeněk MORÁVEK. Příspěvkové 
organizace. Praha: ASPI, 2011, sv. Meritum (ASPI).s. 178. ISBN 978-80-7357. 
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 Rentabilita je obecně definována jako poměr zisku a vloženého kapitálu: 

    

               
 

Vzorec 4: Obecný vzorec rentability 

 Termín vložený kapitál se přitom používá zpravidla ve třech různých 

významech. Podle toho, jaký význam je v konkrétním případě tomuto pojmu přiřazen, 

se rozlišují tři základní ukazatele rentability: 

 rentabilita celkového kapitálu (RCK), 

 rentabilita vlastního kapitálu (RVK), 

 rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (RDIK).28 

 V této bakalářské práci bude rozebrána pouze analýza rentability celkového 

kapitálu (angl. return on investments - ROI), která vyjadřuje celkovou efektivnost 

podniku a tím úspěšnost podnikání. 

    
    

                
 

Vzorec 5: Rentabilita celkového kapitálu RCK 

 Zisk udává hodnotu výsledku hospodaření před zdaněním a celkový kapitál 

udává hodnotu celkových aktiv podniku. 

 Rentabilita celkového kapitálu se považuje za základní měřítko rentability, 

resp. výnosnosti neboli finanční výkonnosti, poměřuje zisk s celkovými aktivy 

investovanými do podnikání, bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financovány.29 

3.3.2 Ukazatelé likvidity 

 Likvidita vyjadřuje schopnost podniku hradit své závazky. Ukazatele likvidity 

v podstatě poměřují to, čím je možno platit (čitatel), s tím, co je nutno zaplatit 

(jmenovatel). Podle toho, jakou míru jistoty požadujeme od tohoto měření, 

                                            
28

  VALACH, Josef, Hana KASÍKOVÁ a Zdeněk MORÁVEK. Finanční řízení podniku: 2. aktualiz.         
a  rozš. vyd. Praha: Ekopress, 1999, 324 s. Pedagogika (Grada). s. 94. ISBN 80-861-1921-1. 

 
29

  GRÜNWALD, Rolf a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování podniku. I. Praha: 
Ekopress, s. r. o., 2007. s. 81. ISBN 978-80-86929-26-2. 
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dosazujeme do čitatele majetkové složky s různou dobou likvidnosti, 

tj. přeměnitelnosti na peníze.30 

 Ukazatel běžné likvidity (likvidita III. stupně) 

 Ukazatel běžné likvidity udává, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé 

cizí zdroje podniku. Při výpočtu ukazatele běžné likvidity by měla být zvážena 

struktura zásob a jejich realistické ocenění vzhledem k jejich prodejnosti. 

                
             

                      
 

Vzorec  6: Běžná likvidita 

 Za velmi rizikové lze považovat hospodaření podniku, který využívá část 

krátkodobých cizích zdrojů k financování dlouhodobého majetku. Příliš vysoká 

hodnota ukazatele zase svědčí o zbytečně vysoké hodnotě čistého pracovního 

kapitálu a drahém financování.31 

 Ukazatel pohotové likvidity (likvidita II. stupně) 

 V ukazateli pohotové likvidity je odstraněn vliv nejméně likvidní části majetku, 

tj. zásob, a berou se v úvahu jen tzv. pohotová oběžná aktiva. Ukazatel je ve finanční 

analýze považován z tvrdší kritérium platební schopnosti než ukazatel běžné likvidity. 

Obecně se doporučuje, aby hodnota ukazatele pohotové likvidity neklesla pod 1,0. 

                   
                                      

                
 

Vzorec 7: Pohotová likvidita 

 Z hlediska věřitelů podniku je vyšší hodnota ukazatele příznivá. Nemusí 

to však beze zbytku platit pro vlastníky nebo manažery podniku. Znamená to totiž, 

že  značná část oběžného majetku je v podniku vázána v podobě prostředků, které 

přinášejí nízký nebo vůbec žádný úrok, což by mohlo nepříznivě ovlivnit celkovou 

rentabilitu podniku. Podstatně méně příznivá hodnota ukazatele pohotové likvidity 

signalizuje nadměrný podíl zásob ve struktuře oběžných aktiv podniku.32 

                                            
30

  KNÁPKOVÁ, Adriana a Drahomíra PAVELKOVÁ. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady. 
Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3349-4. 

31
  KNÁPKOVÁ, Adriana a Drahomíra PAVELKOVÁ. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady. 

Praha: Grada, 2010. s. 90. ISBN 978-80-247-3349-4. 
32

   MRKVIČKA, Josef a Pavel KOLÁŘ. Finanční analýza. II. Praha: ASPI, a.s., 2006.   
     ISBN 80-7357-219-2., s. 76-77. 
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 Ukazatel okamžité (hotovostní) likvidity (likvidita I. stupně) 

 Za okamžitě splatné závazky se považují závazky splatné v den sestavení 

ukazatele a dříve. Hodnota ukazatele v této podobě by se měla pohybovat v intervalu 

0,9 -1,1, tj. podnik by měl mít stále dostatek nejlikvidnějších prostředků k úhradě 

okamžitě splatných závazků.33 

                   
                

                        
 

Vzorec 8: Okamžitá likvidita 

3.4 Charakteristika soukromé vysoké školy 

 

 Soukromá Vysoká škola podnikání, se sídlem Michálkovická 

1810/181, 710  00 Ostrava-Slezská Ostrava, zahájila svou činnost podnikání 

v roce  2000, zapsáním do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl 

B, vložka 26363, jako akciová společnost po udělení souhlasu Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy. 

 Dne 1. října 2000 byl na této škole zahájen první akademický rok s akreditací 

pro dva bakalářské studijní obory, konkrétně Podnikání a Ekonomika a management. 

Od roku 2006 může vysoká škola udělovat také akademický titul "inženýr" 

v akreditovaném navazujícím magisterském programu, v oboru Podnikání. Při svém 

zahájení poskytovala tato škola vzdělání 172 studentům, nicméně popularita této 

                                            
33

   MRKVIČKA, Josef a Pavel KOLÁŘ. Finanční analýza. II. Praha: ASPI, a.s., 2006.     
      ISBN 80-7357-219-2., s. 77. 
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školy velice rychle stoupala a např. v akademickém roce 2009/2010 navštěvovalo 

školu více než 3 340 studentů. 

 Vysoká škola podnikání, a.s. se při svém hospodaření řídí zákonem 

č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a Českými účetními standardy, dále 

zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a zákonem 

č.  111/1998  Sb., o vysokých školách. Postupy účtování a obsah účetní závěrky pro 

podnikatele jsou dány vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se vysoká škola řídí. 

 VŠP, a.s., poskytuje vysokoškolské vzdělání, podnikatelské myšlení, 

teoretické znalosti i praktické dovednosti požadované praxí a přebírá 

spoluodpovědnost za úspěšnost svých motivovaných absolventů. Posláním Vysoké 

školy podnikání, a.s., je připravovat odborníky, kteří rozumí podnikání jako celku, 

ve všech jeho důležitých aspektech a souvislostech, včetně sociální dimenze.34 

 Posláním Vysoké školy podnikání, a.s. je pěstovat podnikavost a podporovat 

ty, kteří chtějí podnikat se sociální odpovědností. 

 Vizí VŠP, a.s. je provozovat vysokou školu evropského standardu poskytující 

vzdělávání a služby. Realizující výzkum i podporu podnikavosti a podnikání 

na základě definovaných podnikatelských rolí, hodnotové orientace a klíčových 

kompetencí.35 

 Vysoká škola podnikání v současné době poskytuje svým studentům studium 

v bakalářském i navazujícím magisterském programu. V bakalářském studiu nabízí 

formu studia v prezenční formě ve třech oborech: Podnikání, Podnikání 

a management, Informatika a internet v podnikání. Pro kombinovanou formu studia 

nabízí ke studiu pouze obor Podnikání. Navazující magisterský studijní program 

nabízí taktéž studium v obou formách studia, v oborech Podnikání a Ekonomika 

a management.36 

                                            
34

  Historie a poslání vysoké školy. Vysoká škola podnikání [online]. [cit. 2014-04-20]. Dostupné z: 
http://www.vsp.cz/o-skole/historie-a-poslani-skoly 

 
35

   Úřední deska: Master plán. Vysoká škola podnikání [online]. [cit. 2014-04-20]. Dostupné z:   
      http://www.vsp.cz/o-skole/uredni-deska 
 
36

   Studenti. Vysoká škola podnikání [online]. [cit. 2014-04-20]. Dostupné z: http://www.vsp.cz/studenti 

http://www.vsp.cz/o-skole/historie-a-poslani-skoly
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3.5 Analýza hospodaření vysoké školy v letech 2008-2012 

 Pro finanční analýzu soukromé Vysoké školy podnikání, a.s. bylo zvoleno 

časové období pěti let. Analýza se bude zabývat hospodařením této vysoké školy 

v akademických letech 2008 až 2012 a bude vycházet z účetních závěrek VŠP, a.s., 

jejichž součástí je Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát. Další potřebné informace budou 

čerpány z Výročních zpráv za jednotlivá účetní období a dalších materiálů, které byly 

pro účel této bakalářské práce poskytnuty. 

3.5.1 Analýza účetního období akademického roku 2008/2009 

 V analýze účetního období akademického roku 2008/2009 bylo zjištěno, 

že celková aktiva v daném hospodářském roce činila 139 058 tis. Kč. Z toho 

dlouhodobý majetek byl 35 407 tis. Kč (tj. 25,46% z celkové výše aktiv), který tvořil 

např. software ve výši 2 275 tis. Kč, pozemky ve výši 994 tis. Kč a finanční majetek 

ve výši 16 500 tis. Kč. Oběžný majetek ve výši 102 413 tis. Kč (tj. 73,65% z celkové 

výše aktiv) byl tvořen např. zásobami v hodnotě 1 249 tis. Kč, materiálem v hodnotě 

225 tis. Kč, dále např. finanční majetek činil 31 857 tis. Kč z celkového oběžného 

majetku. 

 Ve sledovaném období byl zachován bilanční princip a pasiva za účetní 

období 2008/2009 činila 139 058 tis Kč. Vlastní kapitál se v tomto roce zvýšil 

o 27 605 tis. Kč na celkovou výši 119 469 tis. Kč (tj. 85,91% z celkové výše pasiv). 

Důvodem tak velkého navýšení byl zejména nárůst výsledku hospodaření běžného 

období o 1 319 tis. Kč a nárůst hospodářského výsledku minulých let o 42 tis. Kč. 

Cizí zdroje činily 6 638 tis. Kč (tj. 4,77% z celkové výše pasiv) a byly tvořeny 

např. závazky z obchodních vztahů ve výši 785 tis. Kč a závazky k zaměstnancům 

ve  výši 1 632 tis. Kč. 
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Tabulka 3.1: Vybraná aktiva a pasiva za účetní období 2008/2009, (v tis. Kč) 

  2008/2009 % 

Aktiva celkem 139 058 100 

Dlouhodobá aktiva 35 407 25,46 

Oběžná aktiva 102 413 73,65 

Pasiva celkem 139 058 100 

Vlastní kapitál 119 469 85,91 

Cizí zdroje 6 638 4,77 

Zdroj: Účetní závěrka VŠP, a.s. 2008/2009, vlastní zpracování 

 Pro tento akademický rok 2008/2009 podalo v řádném termínu přihlášku 

ke studiu celkem 1 426 uchazečů, oproti minulému akademickému období 

2007/2008 to znamenalo pokles podaných přihlášek o 2,1%. 

 Ve školním roce 2008/2009 evidovala VŠP, a.s. celkem 3 351 řádně 

zapsaných studentů. Tento počet znamenal ovšem nárůst počtu zapsaných studentů 

proti předcházejícímu období akademického roku o 288 studentů. Z toho 

591 studentů bylo zapsáno v prezenční formě a 2 760 studentů v kombinované 

formě studia, viz. Graf 3.1: Počet studentů v akademickém roce 2008/2009. 

Graf 3.1: Počet studentů v akademickém roce 2008/2009 

 

Zdroj: Výroční zpráva VŠP, a.s. 2007/2008, vlastní zpracování 

 Jako důvod nárůstu počtu studentů o 288 bylo otevření nových 1. ročníků 

navazujícího magisterského studijního programu v kombinované formě studia v Třinci 

a Bruntále v předchozím akademickém roce 2007/2008. 

 V hospodářském období 2008/2009 (tj. od 01.09.2008 do 31.08.2009), 

vykázala škola náklady v celkové výši 73 913 tis. Kč, z toho např. náklady 

na spotřebu materiálu a energie činily 2 478 tis. Kč (tj. 3,35% z celkových nákladů). 

591 

 
 2 760 

 
 3 351 

Počet studentů 2008/2009 

Prezenční forma Kombinovaná forma celkem 
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Osobní náklady, které v tomto roce tvořily největší nákladovou položku, činily 

44 800 tis. Kč (tj. 60,61% z celkových nákladů), z čehož mzdové náklady, 

při průměrném přepočteném počtu zaměstnanců během účetního období, který činil 

51, byly 28 611 tis. Kč (tj. 63,86% z celkových osobních nákladů). Náklady 

na odměny členům orgánů společnosti a družstva byly 6 650 tis. Kč (tj. 14,84% 

z celkových osobních nákladů), náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění zaměstnanců byly 8 003 tis. Kč (tj. 17,86% z celkových osobních nákladů) 

a sociální náklady činily celkem 1 536 tis. Kč (tj. 3,43% z celkových osobních 

nákladů). Náklady na služby činily 19,59% z celkových nákladů. 

Tabulka 3.2: Vybrané náklady účetního období 2008/2009, (v tis. Kč) 

Zdroj: Výkaz zisku a ztrát 2008/2009, vlastní zpracování 

 Výnosy za hospodářské období 2008/2009 činily celkem 101 967 tis. Kč. 

Tržby z hlavní činnosti, což je provozování vysoké školy, byly 92 155 tis. Kč a tvořily 

tak 90,4% z celkových výnosů. Ostatní výnosy, které především tvoří výnosové úroky 

z volných finančních zdrojů nebo pronájmy nebytových prostor činily 9 812 tis. Kč. 

Tabulka 3.3: Vybrané výnosy účetního období 2008/2009, (v tis. Kč) 

 
2008/2009 % 

Tržby za prodej zboží 77 0,08 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 94106 92,29 

Ostatní provozní výnosy 3 821 3,75 

Výnosy celkem 101 967 100 

Přijaté dotace 2 383   

   
Zdroj: Výkaz zisku a ztrát VŠP, a.s.2008/2009, vlastní zpracování 

 Významnými výnosy pro VŠP, a.s. byly ve sledovaném účetním období 

2008/2009 přijaté dotace. Jednalo se zejména o dotace na projekty evropského 

sociálního fondu (ESF), který slouží jako nástroj pro realizaci Evropské strategie 

zaměstnanosti. Cílem Evropského sociálního fondu je např. pomáhat 

nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce, vytvářet na trhu práce rovné 

 
2008/2009 % 

Spotřeba materiálu a energie 2 478   3,38 

Služby 14 357   19,59 

Osobní náklady 44 800   61,14 

Náklady celkem 73 271   100 
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příležitosti pro všechny a pomáhat se začleňováním na trh práce lidem 

ze znevýhodněných sociálních skupin.37 

 Vysoká škola získala v akademickém roce 2008/2009 tyto dotace: 

 projekt ESF - ŠIP KHK                                                       375 tis. Kč 

 projekt ESF - Sociální podnikání                                          1 720 tis. Kč 

 dotace programu Erasmus          288 tis. Kč 

Tabulka 3.4: Výsledek hospodaření účetního období 2008/2009, (v tis. Kč) 

 
2008/2009 

Náklady 73 271 

Výnosy 101 967 

Výsledek hospodaření  28 696 

Zdroj: Výroční zpráva VŠP, a.s.2008/2009, vlastní zpracování 

  K 31. 08. 2009 vykázala vysoká škola zisk (výsledek hospodaření po zdanění) 

v celkové výši 28 696 tis. Kč. Na tomto výsledku mají značný podíl zejména 

vzrůstající počty studentů a tím výnosy ze školného a pokles variabilních nákladů 

na projekty. 

3.5.2 Analýza účetního období akademického roku 2009/2010 

 Účetní závěrka akademického roku 2009/2010 byla sestavena 

ke dni 31.08.2010 a ve výkazu Rozvaha byly jednotlivé položky vyčísleny takto: 

aktiva činila celkem 175 0134 tis. Kč, což představovalo oproti předcházejícímu 

účetnímu období 2008/2009 nárůst o 36 076 tis. Kč. Z toho dlouhodobý majetek 

činil celkem 38 634 tis. Kč (tj. 22,06% z celkových dlouhodobých aktiv), oproti 

minulému období tento výsledek představoval nárůst o 3 227 tis. Kč. Dlouhodobý 

majetek tvořil např. software v hodnotě 2 167 tis. Kč (oproti 2 275 tis. Kč, tj. pokles 

o 108 tis. Kč), pozemky v hodnotě 1 144 tis. Kč (oproti 994 tis. Kč, tj. nárůst 

o 150 tis. Kč) a finanční majetek, který při porovnání s účetním obdobím 2008/2009 

zůstal ve stejné hodnotě 16 500 tis. Kč. Oběžný majetek vykazoval stav v účetní 

závěrce 132 658 tis. Kč (tj. 75,75% z celkových dlouhodobých aktiv), oproti minulému 

období představoval tento výsledek nárůst o 30 245 tis. Kč. Oběžná aktiva tvořila 

např. zásoby v hodnotě 1 163 tis. Kč (oproti 1 249 tis. Kč, tj. pokles o 86 tis. Kč), 

                                            
37

 Evropský sociální fond v ČR: Cíle Evropského sociálního fondu. Evropský sociální fond v ČR 
[online]. 2008 [cit. 2014-05-03]. Dostupné z: http://www.esfcr.cz/evropsky-socialni-fond-v-cr 

http://www.esfcr.cz/evropsky-socialni-fond-v-cr
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materiál v hodnotě 146 tis. Kč (oproti 225 tis. Kč, tj. pokles o 79 tis. Kč) a finanční 

majetek v hodnotě 11 663 tis. Kč (oproti 31 857 tis. Kč, tj. pokles o 20 194 tis. Kč). 

 Bilanční princip byl zachován i v tomto akademickém období, tzn., že celková 

pasiva vykazovala hodnotu 175 134 tis. Kč. Vlastní kapitál na konci účetního období 

vykazoval zvýšení o 30 828 tis. Kč, a jeho konečný stav byl v hodnotě 150 297 tis. Kč 

(tj. 85,82% z celkové výše pasiv). Na zvýšení vlastního kapitálu se podílel především 

nárůst výsledku hospodaření běžného období o 2 079 tis. Kč a zvýšení výsledku 

hospodaření minulých let o 28 696 tis. Kč. Cizí kapitál na konci účetního období 

vykazoval nárůst o 6 057 tis. Kč, konečná celková hodnota činila 12 695 tis. Kč 

(tj. 7, 25% z celkové výše pasiv). Hodnota cizích zdrojů se zvyšovala především 

z důvodu navyšování krátkodobých závazků, zejména o závazky z obchodních 

vztahů. Celková výše těchto závazků činila 1 592 tis. Kč (oproti 785 tis. Kč, tj. nárůst 

o 807 tis. Kč). Závazky vůči zaměstnancům činily 3 291 tis. Kč (oproti 1 632 tis. Kč, 

tj. nárůst o 1 659 tis. Kč). 

Tabulka 3.5: Vývoj vybraných aktiv a pasiv za účetní období 2009/2010,(v tis. Kč) 

 
2008/2009 % 2009/2010 % Vývoj ukazatele 

Aktiva celkem 139 058 100 175 134 100 36 076 

Dlouhodobá aktiva 35 407 25,46 38 634 22,06 3 227 

Oběžná aktiva 102 413 73,65 132 658 75,75 30 245 

Pasiva celkem 139 058 100 175 134 100 36 076 

Vlastní kapitál 119 469 85,91 150 297 85,82 30 828 

Cizí zdroje 6 638 4, 77 12 695 7,25 6 057 

Zdroj: Účetní závěrka VŠP, a.s.2009/2010, vlastní zpracování 

 Na akademický rok 2009/2010 podalo přihlášku ke studiu celkem 

1 271 uchazečů o studium, to znamenalo pokles oproti předcházejícímu 

akademickému období o 10,9% (počet podaný přihlášek na rok 2009/2010 bylo 

1 426). 

 Počet řádně zapsaných studentů v tomto sledovaném období na soukromé 

Vysoké škole podnikání bylo 3 462 (oproti 3 351 studentům v minulém akademickém 

roce, tj. nárůst o 3,3%). Z toho na prezenční formu studia se přihlásilo 584 studentů, 

tj. 16,9% z celkového počtu řádně zapsaných studentů (oproti 17,6% studentů 

v minulém období, tj. pokles o 0,7%), na kombinovanou formu studia se přihlásilo 

2 878 studentů, tj. 83,1% z celkového počtu řádně zapsaných studentů (oproti 82,4% 

studentů v minulém období, tj. nárůst o 0,7%). 
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Graf 3.2: Počet studentů v akademickém roce 2009/2010 

 

  Zdroj: Výroční zpráva VŠP, a.s. 2008/2009, vlastní zpracování 

 K navyšování počtu studentů i v tomto akademickém roce 2009/2010 mohlo 

přispět otevření nových 1. ročníků navazujícího magisterského studijního programu 

v kombinované formě studia v Písku a Olomouci. 

 V hospodářském období 2009/2010 (tj. od 01.09.2009 do 31.08.2010), 

vykázala škola náklady v celkové výši 87 823 tis. Kč (oproti 73 271 tis. Kč, tj. nárůst 

o 14 552 tis. Kč), z toho např. náklady na spotřebu materiálu a energie činily 

2 420 tis. Kč (tj. 2,76% z celkových nákladů, oproti 2 478 tis. Kč, tj. pokles 

o 58 tis. Kč). Osobní náklady, které opět tvořily největší nákladovou položku, byly 

56 750 tis. Kč (tj. 64,62% z celkových nákladů, oproti 44 800 tis. Kč, tj. nárůst 

o 11 950 tis. Kč), z čehož mzdové náklady, při průměrném přepočteném počtu 

zaměstnanců během účetního období, který činil 56 (oproti 51 zaměstnanců 

z předchozího období) byly 37 583 tis. Kč (tj. 66,23% z celkových osobních nákladů, 

oproti 28 611 tis. Kč, tj. nárůst o 8 972 tis. Kč). Náklady na odměny členům orgánů 

společnosti a družstva byly 7 278 tis. Kč (tj. 12,82% z celkových osobních nákladů, 

oproti 6 650 tis. Kč, tj. nárůst o 628 tis. Kč), náklady na sociální zabezpečení 

a zdravotní pojištění zaměstnanců byly 10 621 tis. Kč (tj. 18,72% z celkových 

osobních nákladů, oproti 8 003 tis. Kč, tj. nárůst o 2 618 tis. Kč) a sociální náklady 

činily celkem 1 268 tis. Kč (tj. 2,23% z celkových osobních nákladů, oproti 

1 536 tis. Kč, tj. pokles o 1 268 tis. Kč). Náklady na služby činily 17,71%, 

tj. 15  558 tis. Kč z celkových nákladů (oproti 19,59% (73 271 tis. Kč), tj. pokles 

o 1,88%). 

584 

2 878 
3 462 

Počet studentů 2009/2010 

Prezenční forma Kombinovaná forma celkem 
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Tabulka 3.6: Vybrané náklady účetního období 2009/2010, (v tis. Kč) 

 
2008/2009 % 2009/2010 % Vývoj ukazatele 

Spotřeba materiálu a energie 2 478 3, 38 2 420 2,76 -58 

Služby 14 357 19,59 15 558 17,72 1 201 

Osobní náklady 44 800 61,14 56 750 64,62 11 950 

Náklady celkem 73 271 100 87 823 100 13 910 

Zdroj: Výkaz zisku a ztrát 2009/2010, vlastní zpracování 

 Celkové výnosy za hospodářské období 2009/2010 činily 118 598 tis. Kč, 

což oproti minulému hospodářskému roku 2008/2009 představovalo nárůst 

o 16 631 tis. Kč, tj. o 16,3%. Tržby z hlavní činnosti, což je opět provozování vysoké 

školy byly v celkové výši 103 183 tis. Kč a zajistily tak 90,4% celkových výnosů 

(oproti minulému účetnímu období, kdy výnosy byly 92 155 tis. Kč to je nárůst 

o 11 028 tis. Kč, tj. o 12%). Ostatní výnosy, které především tvoří výnosové úroky 

z volných finančních zdrojů nebo pronájmy nebytových prostor činily 15 415 tis. Kč 

(oproti 9 812 tis. Kč v minulém období, tj. nárůst o 57,1%). 

Tabulka 3.7: Vybrané výnosy účetního období 2009/2010, (v tis. Kč) 

 
2008/2009 % 2009/2010 % Vývoj ukazatele 

Tržby za prodej zboží 77 0,08 0  0,00 -77 
Tržby za prodej vlastních 
výrobků a služeb 

94 106 92,29 106 326 89,65 12 220 

Ostatní provozní výnosy 3 821 3,75 6 479 5,46 2 658 

Výnosy celkem 101 967 100 118 598 100 16 631 

Přijaté dotace 2 383   4 755   2 372 

Zdroj: Výkaz zisku a ztrát 2009/2010, vlastní zpracování 

 Vysoká škola v akademickém roce 2009/2010 přijala dotace v celkové výši 

4 755 tis. Kč, což je oproti minulému akademickému roku 2008/2009 nárůst 

o 2 372 tis. Kč. Peněžní prostředky (dotace) byly poskytnuty na tyto projekty: 

 Projekt ESF - ŠIP KHK          435 tis. Kč 

 Projekt ESF - Sociální podnikání                3 440 tis. Kč 

 Dotace programu Erasmus             470 tis. Kč 

 Dotace programu Gruntvig HELP           146 tis. Kč 

 Projekt Moravskoslezský kraj          224 tis. Kč 

 Projekt Podnikatelský inkubátor                6 tis. Kč 

 Projekt Podnikatelský inkubátor - ost. dotace            34 tis. Kč 
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Tabulka 3.8: Výsledek hospodaření účetního období 2009/2010, (v tis. Kč) 

 
2008/2009 2009/2010 Vývojový ukazatel 

Náklady 73 271 87 823 14 552 

Výnosy 101 967 118 598 16 631 

Výsledek hospodaření  28 696 30 775 2 079 

Zdroj: Výroční zpráva VŠP, a.s.2009/2010, vlastní zpracování 

 K 31.08.2010 vykázala vysoká škola zisk (výsledek hospodaření po zdanění) 

v celkové výši 30 775 tis. Kč a byl tak o 2 079 tis. Kč vyšší, než v předcházejícím 

hospodářském roce 2008/2009, tj. nárůst o 7,2%. Tento výsledek byl opět pozitivně 

ovlivněn především pokračujícím růstem výnosů ze školného (nárůst o 12% oproti 

minulému období). 

3.5.3 Analýza účetního období akademického roku 2010/2011 

 Účetní závěrka akademického roku 2010/2011 byla sestavena 

ke dni 31.08.2011 a ve výkazu Rozvaha byly jednotlivé položky vyčísleny takto: 

aktiva činila celkem 119 933 tis. Kč, což představovalo oproti předcházejícímu 

účetnímu období 2009/2010 pokles o 55 201 tis. Kč. Z toho dlouhodobý majetek 

činil celkem 38 723 tis. Kč (tj. 32,29% z celkových dlouhodobých aktiv), oproti 

minulému období tento výsledek představoval nárůst o 89 tis. Kč. Dlouhodobý 

majetek tvořil např. software v hodnotě 1 490 tis. Kč (oproti 2167 tis. Kč, tj. pokles 

o 677 tis. Kč), pozemky v celkové výši 1 144 tis. Kč a finanční majetek v celkové výši 

16 500 tis. Kč svou hodnotu oproti předcházejícímu období svou hodnotu nezměnily. 

Oběžný majetek vykazoval stav v účetní závěrce 79541 tis. Kč (tj. 66,32% 

z celkových dlouhodobých aktiv), oproti minulému období představoval tento 

výsledek pokles o 53 117 tis. Kč. Oběžná aktiva tvořila např. zásoby v hodnotě 

919  tis. Kč (oproti 1 163 tis. Kč, tj. pokles o 244 tis. Kč), materiál v hodnotě 

114 tis. Kč (oproti 146 tis. Kč, tj. pokles o 32 tis. Kč) a finanční majetek v hodnotě 

6 239 tis. Kč (oproti 11 663 tis. Kč, tj. pokles o 5 424 tis. Kč). 

 V účetním období akademického roku 2010/2011 vykazovala celková pasiva 

hodnotu 119 933 tis. Kč. Vlastní kapitál na konci účetního období představoval 

pokles o 73 722 tis. Kč, a jeho konečný stav byl v hodnotě 76 575tis. Kč (tj. 63,85% 

z celkové výše pasiv). Na snížení vlastního kapitálu se podílel především pokles 

výsledku hospodaření běžného období o 7 955 tis. Kč a pokles výsledku 

hospodaření minulých let o 109 276 tis. Kč. Cizí kapitál na konci účetního období 
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vykazoval nárůst o 23 497 tis. Kč, konečná celková hodnota činila 36 192 tis. Kč 

(tj. 30,18% z celkové výše pasiv). Krátkodobé závazky, zejména závazky 

z obchodních vztahů se snižovaly, jejich stav ke konci účetního období byl 644 tis. Kč 

(oproti 1 592 tis. Kč za minulé období, tj. snížení o 948 tis. Kč), závazky vůči 

zaměstnancům činily 2 595 tis. Kč (oproti 3 291 tis. Kč, tj. pokles o 696 tis. Kč). 

V tomto hospodářském období se cizí kapitál zvyšoval zejména z důvodu nárůstu 

závazků vůči státu, konkrétně rozvahová položka daňové závazky a dotace činila 

na konci tohoto účetního období 10 313 tis. Kč (oproti 5 825 tis. Kč, tj. nárůst 

o 4 488 tis. Kč). Na navýšení cizích zdrojů se významně podílela rozvahová položka 

jiné závazky, které činily 20 388 tis. Kč (oproti 221 tis. Kč, tj. nárůst o 20 167 tis. Kč). 

Tabulka 3.9: Vývoj vybraných aktiv a pasiv za účetní období 2010/2011, (v tis. Kč) 

 
2009/2010 % 2010/2011 % Vývoj ukazatele 

Aktiva celkem 175 134 100 119 933 100 -55 201 

Dlouhodobá aktiva 38 634 22,06 38 723 32,29 89 

Oběžná aktiva 132 658 75,75 79 541 66,32 -53 117 

Pasiva celkem 175 134 100 119 933 100 -55 201 

Vlastní kapitál 150 297 85,82 76 575 63,85 -73 722 

Cizí zdroje 12 695 7,25 36 192 30,18 23 497 

Zdroj: Účetní závěrka VŠP, a.s. 2010/2011, vlastní zpracování 

 K dalšímu akademickému roku 2010/2011 se prostřednictvím řádné přihlášky 

ke studiu přihlásilo celkem 955 uchazečů. V porovnání s předchozím rokem, jde 

o pokles o 24,9% (v akademickém období 2009/2010 podalo přihlášku celkem 

1 271 studentů). 

 Počet zapsaných studentů k zahájení nového školního roku, tj. k 01.09. 2010 

byl 3 004, tj. pokles zapsaných studentů oproti předcházejícímu roku o 13,2%, 

tj. o 458 studentů méně. Z toho na prezenční formu studia se přihlásilo 505 studentů, 

tj. 20,2% z celkového počtu řádně zapsaných studentů (oproti 16,9% studentů 

v minulém období, tj. pokles o 3,3%), na kombinovanou formu studia se přihlásilo 

2 499 studentů, tj. 79,8% z celkového počtu řádně zapsaných studentů (oproti 83,1% 

studentů v minulém období, tj. pokles o 3,3%). 
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Graf 3.3: Počet studentů v akademickém roce 2010/2011 

Zdroj: Výroční zpráva VŠP, a.s.2010/2011, vlastní zpracování 

 Ke snížení počtu studentů došlo zřejmě z důvodu uzavření detašovaného 

pracoviště ve Studénce a Jeseníku. 

 V hospodářském období 2010/2011 (tj. od 01.09.2010 do 31.08.2011), 

vykázala škola náklady v celkové výši 84 781 tis. Kč (oproti 87 823 tis. Kč, tj. pokles 

o 3 042 tis. Kč), z toho např. náklady na spotřebu materiálu a energie činily 

2 476  tis. Kč (tj. 2,92% z celkových nákladů, oproti 2 420 tis. Kč, tj. nárůst 

o 56  tis. Kč). Osobní náklady i v tomto účetním období tvořily největší nákladovou 

položku a celkem činily 55 211 tis. Kč (tj. 65,12% z celkových nákladů, oproti 

56 750  tis. Kč v minulém období, tj. pokles o 1 539 tis. Kč), z čehož mzdové 

náklady, při průměrném přepočteném počtu zaměstnanců během účetního období, 

který činil 56 (oproti předchozímu období se počet nezměnil) byly 36 678 tis. Kč 

(tj. 66,43% z celkových osobních nákladů, oproti 37 583 tis. Kč, tj. pokles   tis. Kč 

(tj. 10,29% z celkových osobních nákladů, oproti 7 278 tis Kč, tj. pokles 

o 1 597 tis. Kč), náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění zaměstnanců 

byly 10 689 tis. Kč (tj. 19,36% z celkových osobních nákladů, oproti 10 621 tis. Kč, 

tj. nárůst o 68 tis. Kč) a sociální náklady činily celkem 2 163 tis. Kč (tj. 3,92% 

z celkových osobních nákladů, oproti 1 268 tis. Kč, tj. nárůst o 895 tis. Kč). Náklady 

na služby činily 18,36%, tj. 15 572 tis. Kč z celkových nákladů (oproti 17,71%, 

tj. nárůst o 0,65%). 
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Tabulka 3.10: Vybrané náklady účetního období 2010/2011, (v tis. Kč) 

 
2009/2010 % 2010/2011 % Vývoj ukazatele 

Spotřeba materiálu a energie 2 420 2,76 2 476 2,92 56 

Služby 15 558 17,72 15 572 18,37 14 

Osobní náklady 56 750 64,62 55 211 65,12 -1 539 

Náklady celkem 87 823 100 84 781 100 -3 042 

Zdroj: Výkaz zisku a ztrát 2010/2011, vlastní zpracování 

 Výnosy za hospodářské období 2010/2011 činily celkem 107 601 tis. Kč, 

což oproti minulému hospodářskému roku 2009/2010 představovalo pokles 

o 10 997 tis. Kč, tj. o 9,27%. Tržby z hlavní činnosti-provozování vysoké školy byly 

v celkové výši 93 613 tis. Kč a zajistily tak 87% celkových výnosů (oproti minulému 

účetnímu období, kdy výnosy byly 103 183 tis. Kč to je pokles o 9 570  tis. Kč, 

tj. o 9,27%). Ostatní výnosy, které především tvoří výnosové úroky z volných 

finančních zdrojů nebo pronájmy nebytových prostor činily 13 988 tis. Kč (oproti 

15 415 tis. Kč v minulém období, tj. pokles o 9,26%). 

Tabulka 3.11: Vybrané výnosy účetního období 2010/2011, (v tis. Kč) 

 
2009/2010 % 2010/2011 % Vývoj ukazatele 

Tržby za prodej zboží 0  0,00 26 0,02 26 
Tržby za prodej vlastních 
výrobků a služeb 

106 326 89,65 92 576 86,04 -13 750 

Ostatní provozní výnosy 6 479 5,46 11 172 10,38 4 693 

Výnosy celkem 118 598 100 107 601 100 -10 997 

Přijaté dotace 4 755 
 

9 701 
 

4 946 

Zdroj: Výkaz zisku a ztrát 2010/2011, vlastní zpracování 

 Vysoká škola v akademickém roce 2010/2011 přijala dotace v celkové výši 

9 701 tis. Kč, což je oproti minulému akademickému roku 2009/2010 nárůst 

o 4 946 tis. Kč. 

 Peněžní prostředky (dotace) byly poskytnuty na tyto projekty: 

 Dotace programu Erasmus           475 tis. Kč 

 Dotace MŠMT na ubytovací stipendia         94 tis. Kč 

 Dotace MŠMT na sociální stipendia         13 tis. Kč 

 Projekt ESF - Sociální podnikání               3 440 tis. Kč 

 Projekt ESF - Inovace sociálního podnikání   1 118 tis. Kč 

 Projekt ESF - Inkubátor junior     2 007 tis. Kč 
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 Projekt ESF - Informatika         955 tis. Kč 

 Projekt MPSV - Mikropodnikání     1 599 tis. Kč 

Tabulka 3.12: Výsledek hospodaření účetního období 2010/2011, (v tis. Kč) 

 
2009/2010 2010/2011 Vývojový ukazatel 

Náklady 87 823 84 781 -3 042 

Výnosy 118 598 107 601 - 10 997 

Výsledek hospodaření  30 775 22 820 -7 955 

Zdroj: Výroční zpráva VŠP, a.s.2010/2011, vlastní zpracování 

 K 31.08.2011 vykázala vysoká škola zisk (výsledek hospodaření po zdanění) 

v celkové výši 22 820 tis. Kč a byl tak o 7 955 tis. Kč nižší, než v předcházejícím 

hospodářském roce 2009/2010, tj. pokles o 25,85%. Tento výsledek byl negativně 

ovlivněn především úbytkem výnosů ze školného, jelikož se ke studiu přihlásilo 

o 13,2% studentů méně. 

3.5.4 Analýza účetního období akademického roku 2011/2012 

 Účetní závěrka akademického roku 2011/2012 byla sestavena 

ke dni  31.08.2012 a ve výkazu Rozvaha byly jednotlivé položky vyčísleny takto: 

aktiva činila celkem 107 649 tis. Kč, což představovalo oproti předcházejícímu 

účetnímu období 2010/2011 pokles o 12 284 tis. Kč. Z toho dlouhodobý majetek 

činil celkem 31 765 tis. Kč (tj. 29,51% z celkových dlouhodobých aktiv), oproti 

minulému období tento výsledek představoval pokles o 6 958 tis. Kč. Dlouhodobý 

majetek tvořil např. software v hodnotě 800 tis. Kč (oproti 1 490 tis. Kč, tj. pokles 

o 690 tis. Kč), pozemky v celkové výši 1 144 tis svou hodnotu oproti předcházejícímu 

období nezměnily a finanční majetek v celkové výši 11 978 tis. Kč (oproti 

16 500 tis. Kč, tj. pokles o 4 522 tis. Kč). Oběžný majetek vykazoval stav v účetní 

závěrce 75 439  tis. Kč (tj. 70,08% z celkových dlouhodobých aktiv), oproti minulému 

období představoval tento výsledek pokles o 4 102 tis. Kč. Oběžná aktiva tvořily 

např. zásoby v hodnotě 883 tis. Kč (oproti 919 tis. Kč, tj. pokles o 36 tis. Kč), materiál 

v hodnotě 138 tis. Kč (oproti 114 tis. Kč, tj. nárůst o 24 tis. Kč) a finanční majetek 

v hodnotě 4 533 tis. Kč (oproti 6 239 tis. Kč, tj. pokles o 1 706 tis. Kč). 

 V účetním období akademického roku 2010/2011 vykazovala celková pasiva 

hodnotu 107 649 tis. Kč, oproti předcházejícímu účetnímu období 2009/2010 tento 

výsledek představoval pokles o 12 284 tis. Kč. Vlastní kapitál na konci účetního 

období představoval nárůst o 3 806 tis. Kč, a jeho konečný stav byl v hodnotě 
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80 381 tis. Kč (tj. 74,67% z celkové výše pasiv). Na zvýšení položky vlastní kapitál 

se podílel především nárůst výsledku hospodaření minulých let o 22 820 tis. Kč, 

naopak poklesl výsledek hospodaření běžného období o 13 292 tis. Kč. Cizí kapitál 

na konci účetního období vykazoval pokles o 20 484 tis. Kč, konečná celková 

hodnota činila 15 708 tis. Kč (tj. 14,59% z celkové výše pasiv). Krátkodobé závazky, 

zejména závazky z obchodních vztahů se zvýšily, jejich stav ke konci účetního 

období byl 684 tis. Kč (oproti 644 tis. Kč za minulé období, tj. zvýšení o 40 tis. Kč), 

závazky vůči zaměstnancům činily 2 446 tis. Kč (oproti 2 595 tis. Kč, tj. pokles 

o 149 tis. Kč). V tomto hospodářském období se cizí kapitál snížil zejména z důvodu 

poklesu závazků vůči státu, konkrétně rozvahová položka daňové závazky a dotace 

činila na konci tohoto účetního období 5 595 tis. Kč (oproti 10 313 tis. Kč, tj. pokles 

o 4 718 tis. Kč). Významně se na poklesu cizích zdrojů podílela rozvahová položka 

jiné závazky, která činila 4 924 tis. Kč (oproti 20 388 tis. Kč, tj. pokles 

o 15 464 tis. Kč) 

Tabulka 3.13: Vývoj vybraných aktiv a pasiv za účetní období 2011/2012, (v tis. Kč) 

 
2010/2011 % 2011/2012 % Vývoj ukazatele 

Aktiva celkem 119 933 100 107 649 100 -12 284 

Dlouhodobá aktiva 38 723 32,29 31 765 29,51 -6 958 

Oběžná aktiva 79 541 66,32 75 439 70,08 -4 102 

Pasiva celkem 119 933 100 107 649 100 -12 284 

Vlastní kapitál 76 575 63,85 80 381 74,67 3 806 

Cizí zdroje 36 192 30,18 15 708 14,59 -20 484 

Zdroj: Účetní závěrka VŠP, a.s. 2011/2012, vlastní zpracování 

 K akademickému roku 2011/2012 se prostřednictvím řádné přihlášky ke studiu 

přihlásilo celkem 905 uchazečů. V porovnání s předchozím rokem jde o pokles 

o 5,24% (v akademickém období 2010/2011 podalo přihlášku celkem 955 studentů). 

 Počet zapsaných studentů k zahájení nového školního roku, tj. k 01.09.2011 

byl 2 096, tj. pokles zapsaných studentů oproti předcházejícímu roku o 43%, 

tj. o 908 studentů méně. Z toho na prezenční formu studia se přihlásilo 325 studentů, 

tj. 15,51% z celkového počtu řádně zapsaných studentů (oproti 20,2% studentů 

v minulém období, tj. pokles o 4,69%), na kombinovanou formu studia se 

přihlásilo  1 771 studentů, tj. 84,49% z celkového počtu řádně zapsaných studentů 

(oproti 79,8% studentů v minulém období, tj. nárůst o 4,69%). 
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Graf 3.4: Počet studentů v akademickém roce 2011/2012 

Zdroj: Výroční zpráva VŠP, a.s. 2011/2012, vlastní zpracování 

 Důvodem poklesu studentů v akademickém roce 2011/2012 bylo omezení 

akreditace pro navazující magisterské studium. 

 V účetním období 2011/2012 (tj. od 01.09.2011 do 31.08.2012), vykázala 

škola náklady v celkové výši 66 069 tis. Kč (oproti 84 781 tis. Kč, tj. pokles 

o 18 712 tis. Kč), z toho např. náklady na spotřebu materiálu a energie činily 

1 951 tis. Kč (tj. 2,91% z celkových nákladů, oproti 2 476 tis. Kč, tj. pokles 

o 525 tis. Kč). Největší nákladovou položku tvořily Osobní náklady, jejichž celková 

hodnota byla 44 246 tis. Kč (tj. 66,97% z celkových nákladů, oproti 55 211 tis. Kč 

v minulém období, tj. pokles o 10 965 tis. Kč), z čehož mzdové náklady, 

při průměrném přepočteném počtu zaměstnanců během účetního období, který činil 

51 (oproti předchozímu období 56 zaměstnanců) byly 31 766 tis. Kč (tj. 71,79% 

z celkových osobních nákladů, oproti 36 678 tis. Kč, tj. pokles o 4 912 tis. Kč). 

Náklady na odměny členům orgánů společnosti a družstva byly 965 tis. Kč (tj. 2,18% 

z celkových osobních nákladů, oproti 5 681 tis Kč, tj. pokles o 4 716 tis. Kč), náklady 

na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění zaměstnanců byly 10 275 tis. Kč 

(tj. 23,22% z celkových osobních nákladů, oproti 10 689 tis. Kč, tj. pokles 

o 414 tis. Kč) a sociální náklady činily celkem 1 240 tis. Kč (tj. 2,80% z celkových 

osobních nákladů, oproti 2 163 tis. Kč, tj. pokles o 923 tis. Kč). Náklady na služby 

činily 22,12%, tj. 14 612 tis. Kč z celkových nákladů (oproti 18,36%, tj. nárůst 

o 3,76%). 
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Tabulka 3.14: Vybrané náklady účetního období 2011/2012, (v tis. Kč) 

 
2010/2011 % 2011/2012 % Vývoj ukazatele 

Spotřeba materiálu a energie 2 476 2, 92 1 951 2, 95 -525 

Služby 15 572 18,37 14 612 22,12 -960 

Osobní náklady 55 211 65,12 44 246 66,97 -10 965 

Náklady celkem 84 781 100 66 069 100 -18 712 

Zdroj: Výkaz zisku a ztrát 2011/2012, vlastní zpracování 

 Výnosy za hospodářské období 2011/2012 činily celkem 75 597 tis. Kč, 

což oproti minulému hospodářskému roku 2010/2011 představovalo pokles 

o 32 004 tis. Kč, tj. o 29,74%. Tržby z hlavní činnosti-provozování vysoké školy byly 

v celkové výši 60 109 tis. Kč a zajistily tak 79,51% celkových výnosů (oproti 

minulému účetnímu období, kdy výnosy byly 93 613 tis. Kč to je pokles 

o 33 504 tis. Kč, tj. o 35,79%). Ostatní výnosy, které především tvoří výnosové úroky 

z volných finančních zdrojů nebo pronájmy 10,72%). 

Tabulka 3.15: Vybrané výnosy účetního období 2011/2012, (v tis. Kč) 

 
2010/2011 % 2011/2012 % Vývoj ukazatele 

Tržby za prodej zboží 26 0, 02 0  0, 00 -26 
Tržby za prodej vlastních 
výrobků a služeb 

9 2576 86,04 64 751 85,65 -27 825 

Ostatní provozní výnosy 11 172 10,38 8 857 11,72 -2 315 

Výnosy celkem 107 601 100 75 597 100 -32 004 

Přijaté dotace 9 701 
 

4 086 
 

-5 615 

Zdroj: Výkaz zisku a ztrát 2011/2012, vlastní zpracování 

 Vysoká škola v akademickém roce 2011/2012 přijala dotace v celkové výši 

4 086 tis. Kč, což je oproti minulému akademickému roku 2010/2011 pokles 

o 5 615 tis. Kč. Peněžní prostředky (dotace) byly poskytnuty na tyto projekty: 

 Dotace programu Erasmus         848 tis. Kč 

 Projekt ESF - Inovace sociálního podnikání    1 118 tis. Kč 

 Projekt ESF - Inkubátor junior      2 007 tis. Kč 

 Projekt ESF - Informatika          955 tis. Kč 

 Projekt ESF - Praktická akademie IT znalostí           6 tis. Kč 
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Tabulka 3.16: Výsledek hospodaření účetního období 2011/2012, (v tis. Kč) 

 
2010/2011 2011/2012 Vývojový ukazatel 

Náklady 84 781 66 069 -18 712 

Výnosy 107 601 75 597 - 32 004 

Výsledek hospodaření  22 820 9 528 -13 292 

Zdroj: Výroční zpráva VŠP, a.s.2011/2012, vlastní zpracování 

 K 31.08.2012 vykázala vysoká škola zisk (výsledek hospodaření po zdanění) 

v celkové výši 9 528 tis. Kč a byl tak o 13 292 tis. Kč nižší, než v předcházejícím 

hospodářském roce 2009/2010, tj. pokles o 58,25%. Tento výsledek byl negativně 

ovlivněn především úbytkem výnosů ze školného, jelikož se ke studiu přihlásilo 

o 30,23% studentů méně. 

3.5.5 Analýza účetního období akademického roku 2012/2013 

 K 31.08.2013, akademického roku 2012/2013, byla sestavena Rozvaha, která 

vykazovala tyto stavy: aktiva činila celkem 108 2016 tis. Kč, což představovalo oproti 

předcházejícímu účetnímu období 2011/2012 nárůst o 567 tis. Kč. Z toho 

dlouhodobý majetek činil celkem 3 9833 tis. Kč (tj. 36,81% z celkových 

dlouhodobých aktiv), oproti minulému období tento výsledek představoval nárůst 

o 8 068 tis. Kč. Dlouhodobý majetek tvořil např. software v hodnotě 752 tis. Kč (oproti 

800 tis. Kč, tj. pokles o 48 tis. Kč), pozemky v celkové výši 1 144 tis svou hodnotu 

oproti předcházejícímu období nezměnily a finanční majetek v celkové výši 

21 345 tis. Kč (oproti 11 978 tis. Kč, tj. nárůst o 9 367 tis. Kč). Oběžný majetek 

vykazoval stav v účetní závěrce 67 929 tis. Kč (tj. 62,77% z celkových dlouhodobých 

aktiv), oproti minulému období představoval tento výsledek pokles o 7 510 tis. Kč. 

Oběžná aktiva tvořily např. zásoby v hodnotě 897 tis. Kč (oproti 883 tis. Kč, tj. nárůst 

o 14 tis. Kč), materiál v hodnotě 105 tis. Kč (oproti 138 tis. Kč, tj. pokles o 33 tis. Kč) 

a finanční majetek v hodnotě 2 128 tis. Kč (oproti 4 533 tis. Kč, tj. pokles 

o 2 405 tis. Kč). 

 V účetním období akademického roku 2012/2013 vykazovala celková pasiva 

hodnotu 108 216 tis. Kč. Vlastní kapitál na konci účetního období představoval 

nárůst o 8 851 tis. Kč, a jeho konečný stav byl v hodnotě 89 232 tis. Kč (tj. 82,46% 

z celkové výše pasiv). Na navýšení vlastního kapitálu se podílel především výsledek 

hospodaření minulých let, který vlastní kapitál v tomto období navýšil o 9 528 tis. Kč. 

Výsledek hospodaření běžného období klesl o 3 528 tis. Kč. Cizí kapitál na konci 
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účetního období vykazoval pokles o 2 756 tis. Kč, konečná celková hodnota činila 

12 952 tis. Kč (tj. 11,97% z celkové výše pasiv). Krátkodobé závazky, zejména 

závazky z obchodních vztahů vzrostly a jejich stav ke konci účetního období byl 

697 tis. Kč (oproti 684 tis. Kč za minulé období, tj. zvýšení o 13 tis. Kč), závazky vůči 

zaměstnancům činily 2 038 tis. Kč (oproti 2 446 tis. Kč, tj. pokles o 408 tis. Kč). 

V tomto hospodářském období se cizí kapitál snížil z důvodu poklesu závazků vůči 

státu, konkrétně rozvahová položka daňové závazky a dotace činila na konci tohoto 

účetního období 4 943 tis. Kč (oproti 5 595 tis. Kč, tj. pokles o 652 tis. Kč) a také 

se snižoval díky úbytku jiných závazků, které v rozvaze vykazovaly zůstatek 

3 520 tis. Kč (oproti 4 924 tis. Kč, tj. pokles o 1 404 tis. Kč). 

Tabulka 3.17: Vývoj vybraných aktiv a pasiv za účetní období 2012/2013, (v tis. Kč) 

 
2011/2012 % 2012/2013 % Vývoj ukazatele 

Aktiva celkem 107649 100 108216 100 567 

Dlouhodobá aktiva 31765 29,51 39833 36,81 8 068 

Oběžná aktiva 75439 70,08 67929 62,77 -7 510 

Pasiva celkem 107649 100 108216 100 567 

Vlastní kapitál 80381 74,67 89232 82,46 8 851 

Cizí zdroje 15708 14,59 12952 11,97 -2 756 

Zdroj: Účetní závěrka VŠP, a.s. 2011/2012, vlastní zpracování 

 Na akademický rok 2012/2013 podalo přihlášku ke studiu celkem 

1 046 uchazečů o studium, to znamenalo nárůst oproti předcházejícímu 

akademickému období o 15,58% (počet podaný přihlášek na rok 2011/2012 bylo 

905). 

 Počet řádně zapsaných studentů v tomto sledovaném období na soukromé 

Vysoké škole podnikání bylo 1 202 osob (oproti 2096 studentům v minulém 

akademickém roce, tj. pokles o 42,65%). Z toho na prezenční formu studia 

se přihlásilo 330 studentů, tj. 27,45% z celkového počtu řádně zapsaných studentů 

(oproti 15,51% studentů v minulém období, tj. nárůst o 11,94%), na kombinovanou 

formu studia se přihlásilo 872 studentů, tj. 72,55% z celkového počtu řádně 

zapsaných studentů (oproti 84,49% studentů v minulém období, tj. pokles o 11,94%). 
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Graf 3.5: Počet studentů v akademickém roce 2012/2013 

Zdroj: Výroční zpráva VŠP, a.s. 2012/2013, vlastní zpracování 

 Škola pro tento akademický rok znovu získala akreditaci pro navazující 

magisterské studium, nicméně trend úbytku studentů stále pokračoval. 

 V hospodářském období 2012/2013 (tj. od 01.09.2012 do 31.08.2013), 

vykázala škola náklady v celkové výši 53 785 tis. Kč (oproti 66 069 tis. Kč, tj. pokles 

o 12 285 tis. Kč), z toho např. náklady na spotřebu materiálu a energie činily 

1 412 tis. Kč (tj. 2,63% z celkových nákladů, oproti 1 951 tis. Kč, tj. pokles 

o 539 tis. Kč). Osobní náklady byly znovu největší nákladovou položkou a činily 

39 215 tis. Kč (tj. 72,91% z celkových nákladů, oproti 44 246 tis. Kč v minulém 

období, tj. pokles o 5 031 tis. Kč), z čehož mzdové náklady, při průměrném 

přepočteném počtu zaměstnanců během účetního období, který činil 50 (oproti 

předchozímu období 51 zaměstnanců) byly 28 602 tis. Kč (tj. 72,94% z celkových 

osobních nákladů, oproti 31 766 tis. Kč, tj. pokles o 3 164 tis. Kč). Náklady 

na odměny členům orgánů společnosti a družstva byly 355 tis. Kč (tj. 0,90% 

z celkových osobních nákladů, oproti 965 tis. Kč, tj. pokles o 610 tis. Kč), náklady 

na  sociální zabezpečení a zdravotní pojištění zaměstnanců byly 8 939 tis. Kč 

(tj. 22,79% z celkových osobních nákladů, oproti 10 275 tis. Kč, tj. pokles o 1 336 tis. 

Kč) a sociální náklady činily celkem 1 319 tis. Kč (tj. 3,36% z celkových osobních 

nákladů, oproti 1 240 tis. Kč, tj. nárůst o 79 tis. Kč). Náklady na služby činily 15%, 

tj. 8 070 tis. Kč z celkových nákladů (oproti 22,12%, tj. pokles o 3,76%). 
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Tabulka 3.18: Vybrané náklady účetního období 2012/20013, (v tis. Kč) 

 
2011/2012 % 2012/2013 % Vývoj ukazatele 

Spotřeba materiálu a energie 1 951 2, 95 1 412 2, 63 -539 

Služby 14 612 22,12 8 070 15,00 -6542 

Osobní náklady 44 246 66,97 39 215 72,91 -5031 

Náklady celkem 66 069 100 53 784 100 -12 285 

Zdroj: Výkaz zisku a ztrát 2012/2013, vlastní zpracování 

 Výnosy za hospodářské období 2012/2013 činily celkem 59 784 tis. Kč, 

což oproti minulému hospodářskému roku 2011/2012 představovalo pokles o 21%, 

tj. o 15 813 tis. Kč. Tržby z hlavní činnosti, což je provozování vysoké školy, byly 

47 867 tis. Kč a tvořily tak 80,1% z celkových výnosů. Ostatní výnosy, které 

především tvoří výnosové úroky z volných finančních zdrojů nebo pronájmy 

nebytových prostor činily 11 917 tis. Kč, tj. pokles o 3 571 tis. Kč. 

Tabulka 3.19: Vybrané výnosy účetního období 2012/2013, (v tis. Kč) 

 
2011/2012 % 2012/2013 % Vývoj ukazatele 

Tržby za prodej zboží 0  0, 00 140 0, 23 140 
Tržby za prodej vlastních 
výrobků a služeb 

64 751 84,63 51 064 85,41 -13 687 

Ostatní provozní výnosy 8 857 11,58 5 871 9, 82 -2 986 

Výnosy celkem 75 597 100 59 784 100 -15 813 

Přijaté dotace 4 086 
 

3 773 
 

-311 

Zdroj: Výkaz zisku a ztrát 2012/2013, vlastní zpracování 

 Vysoká škola v akademickém roce 2012/2013 přijala dotace v celkové výši 

3 773 tis. Kč, což je oproti minulému akademickému roku 2011/2012 pokles 

o 311 tis. Kč. 

 Peněžní prostředky (dotace) byly poskytnuty na tyto projekty: 

 Dotace programu Erasmus          738 tis. Kč 

 Dotace programu Gruntvig            62 tis. Kč 

 Dotace na stipendia               3 tis. Kč 

 Projekt ESF - Inkubátor junior                 2 007 tis. Kč 

 Projekt ESF - Informatika           955 tis. Kč 

 Projekt ESF - Praktická akademie IT znalostí            8 tis. Kč 
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Tabulka 3.20: Výsledek hospodaření účetního období 2012/2013, (v tis. Kč) 

 
2011/2012 2012/2013 Vývojový ukazatel 

Náklady 66 069 53 784 -18 712 

Výnosy 75 597 59 784 - 32 004 

Výsledek hospodaření  9 528 6 000 -13 292 

Zdroj: Výroční zpráva VŠP, a.s.2012/2013, vlastní zpracování 

 K 31.08.2013 vykázala vysoká škola zisk (výsledek hospodaření po zdanění) 

v celkové výši 6 000 tis. Kč a byl tak o 3 528 tis. Kč nižší, než v předcházejícím 

hospodářském roce 2011/2012, tj. pokles o 37%. Tento výsledek byl negativně 

ovlivněn především poklesem počtu studentů a tím poklesem výnosů ze školeného 

(pokles o 20,4% oproti minulému období). 
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4 Zhodnocení hospodaření soukromé vysoké 

školy 

 Předcházející kapitola byla věnována analýze hospodaření soukromé Vysoké 

školy podnikání, a.s. v časovém horizontu pěti let, za účetní období 2008-2012.  

 Hlavním ukazatelem, který ovlivňuje hospodářský výsledek je počet studentů 

vysoké školy. Od roku 2009 docházelo k výraznému poklesu počtu studentů, 

což může být způsobeno vznikem nových vysokých škol, ale také poklesem 

demografické křivky. 

 V akademických letech 2008/2009-2012/2013 navštěvovalo školu v průměru 

2 623 studentů. Nejvíce zapsaných studentů škola evidovala ve školním roce 

2009/2010, tj. 3 462 osob, naopak nejméně zapsaných studentů bylo zatím 

ve školním roce 2012/2013 tj. 1 202 osob. 

Graf 4.1: Vývoj počtu studentů 2008-2012 

 

Zdroj: Výroční zpráva VŠP, a.s., vlastní zpracování 

 Vzhledem k ubývajícímu počtu studentů a tím poklesem výnosů ze školného 

mají celkové výnosy VŠP, a.s. za sledované účetní období 2008-2012 klesající 

tendenci. 
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Graf 4.2: Výnosy za účetní období 2008-2012, (v tis. Kč) 

Zdroj: Výroční zpráva VŠP, a.s., vlastní zpracování 

 Hospodářský výsledek za sledované období má rovněž kolísavý charakter. 

Tento výsledek se opět odvíjí od snižujícího se počtu studujících osob na této škole 

a tím poklesem výnosů ze školného. 

Graf 4.3: Vývoj výsledků hospodaření 2008-2012, (v tis. Kč) 

Zdroj: Účetní závěrky 2008-2012 VŠP, a.s., vlastní zpracování 

 Jak již bylo v teoretické části zmíněno, za základní měřítko výnosnosti, neboli 

finanční výkonnosti podniku se považuje rentabilita, konkrétně rentabilita celkového 

kapitálu. Pro její výpočet  v čitateli byl použit zisk před zdaněním a úroky, 

ve jmenovateli byla zahrnuta celková aktiva v jednotlivých letech. 
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Tabulka 4.1: Rentabilita celkového kapitálu 2008-2012, (v tis. Kč) 

 
2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Výsledek hospodaření 
před zdaněním 

38 101 40 343 29 647 11 805 7 559 

Celkový kapitál 139 058   175 134   119 933   107 649   108 216   
Rentabilita celkového 
kapitálu (RCK) 27,40% 23,04% 24,72% 10,97% 6,99% 

Zdroj: Účetní závěrka 2008 - 2012, vlastní zpracování 

 Z tabulky 4.1 je zřejmé, že RCK ve sledovaném období měla klesající 

tendenci. Tento výsledek pro organizaci bohužel nemá příznivý výsledek, protože 

s klesajícím výsledkem rentability, klesá hodnota dosahovaného zisku. Vývoj 

rentability ve sledovaném období, je také znázorněn v Grafu 4.4. 

Graf 4.4: Rentabilita celkového kapitálu 2008-2012, (v %) 

Zdroj: Účetní závěrka 2008 - 2012, vlastní zpracování 

 Jednotlivé ukazatele likvidity jsou ve všech sledovaných účetních období 

v normě, tzn. že VŠP, a.s. je v trvalé platební schopnosti. Organizace je schopná 

hradit své splatné závazky. 

Tabulka 4.2: Vývoj platební schopnosti (likvidity) 2008-2012 

 
2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Běžná likvidita 15,43 Kč 10,45 Kč 2,20 Kč 4,80 Kč 5,24 Kč 

Pohotová likvidita 15,24 Kč 10,36 Kč 2,17 Kč 4, 75 Kč 5,18 Kč 

Okamžitá likvidita 4,80 0,92 0,17 0,29 0,16 

Zdroj: Účetní závěrky 2008 - 2012, vlastní zpracování 
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 Běžná likvidita vykazuje nejlepší výsledek v prvním sledovaném období, 

tj. v hospodářském roce 2008/2009, kdy hodnota běžné likvidity činila 15,43 Kč. 

Výsledkem je hodnota, která poukazuje na to, kolika korunami z celkových oběžných 

aktiv organizace, tzn. 15,43 Kč, je pokryta 1 Kč krátkodobých závazků. 

 Nejpříznivější výsledek pohotové likvidity byl také v hospodářském roce 

2008/2009. Hodnota pohotové likvidity činila 15,24 Kč. Tento výsledek lze 

prezentovat tak, že 15,24 korunami pohledávek a hotovosti vysoké školy je pokryta 

jedna koruna krátkodobých závazků této organizace. 

 Pro ukazatel okamžité likvidity platí, že čím vyšší je hodnota, tím lépe 

pro organizaci. V hospodářském období 2008/2009, vykazovala okamžitá likvidita 

nejvyšší hodnotu za celé sledované období, tj. 4,80 a tento výsledek vysoké škole 

udává, kolikrát je schopna zaplatit své závazky hotovými penězi. 
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5 Závěr 

 Tématem bakalářské práce je Finanční hospodaření vysoké školy, jejímž 

cílem bylo popsat a analyzovat financování systému soukromých vysokých škol. 

Pro analýzu byla zvolena soukromá Vysoká škola podnikání, a.s., se sídlem 

Michálkovická 1810/181, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava. Tato práce je zaměřena 

na hospodařením dané vysoké školy, v časovém horizontu pěti let, v účetním období 

2008-2012. 

 Práce je rozdělena do dvou částí, na část teoretickou a praktickou. Teoretická 

část se zabývá popisem vzdělávacího systému České republiky a seznámením 

s výkazy a ukazateli finanční analýzy. Cílem bylo poskytnout informace o systému 

školství na našem území a to z hlediska forem vzdělávání a institucí, které nám 

poskytují vzdělání. Vzhledem k zaměření práce, je celá jedna podkapitola věnována 

popisu systému vysokých škol, jejich dělením podle právních forem, studijních 

programů, forem studia a financování. 

 Praktická část bakalářské práce je zaměřena na finanční analýzu VŠP, a.s. 

v hospodářském období 2008-2012. V jednotlivých akademických letech popisuje 

výsledky důležitých výkazů účetních závěrek, zejména Rozvahy a na základě 

výsledků Výkazu zisku a ztrát analyzuje náklady, výnosy a hospodářský výsledek 

VŠP, a.s.. Pro tuto finanční analýzu byly použity ekonomické výsledky účetních 

závěrek a výročních zpráv za jednotlivá účetní období vysoké školy, které ze zákona 

zveřejňuje na své úřední desce. 

 V analýze jednotlivých účetních obdobích byla použita metoda horizontálního 

a vertikálního (procentního) rozboru aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. Závěrečné 

zhodnocení hospodaření vysoké školy porovnává dosažené výsledky ve sledovaném 

účetním období 2008-2012. 

 Na základě analýzy ukazatelů v jednotlivých letech bylo zjištěno, že pokles 

studentů neznamená pokles zaměstnanců, a to ani v přepočtených stavech. 

V případě, že by dlouhodobě nedocházelo k nárůstu studentů a nebyl by zvolen jiný 

doplňující program v uplatnění zaměstnanců, mohly by neredukované počty 

zaměstnanců způsobit nepřiměřené mzdové náklady, které by nebyly pokryty výkony, 

což by způsobilo nestabilitu vysoké školy. 
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 Vysoká škola podnikání, a.s. je jednou ze soukromých vysokých škol v České 

republice. Vzhledem k neustále rostoucí konkurenci je těžké udržet či dokonce 

zvyšovat počty studentů, ale škola i přes jeho úbytek rozvíjí své aktivity tak, 

aby posilovala své jméno a tím více se dostávala do podvědomí veřejnosti, zvyšovala 

zájem o studium právě na této škole a byla považována za kvalifikované centrum 

terciárního vzdělávání. 
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Příloha 1: Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu (v tis. Kč), 2008-2012 

Položka výkazu 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Výkony a prodej zboží 93 915 106 323 92 390 64 691 51 181 

Změna stavu zásob vlastní činnosti -268 -3 -212 -60 -23 

Výkonová spotřeba a náklady 

vynaložené na prodané zboží 
16 835 17 978 18 048 16 563 9 614 

Přidaná hodnota 77 034 88 345 74 342 48 128 41 567 

Osobní náklady 44 800 56 750 55 211 44 246 39 215 

Odpisy DNM a DHM 1 496 2 223 2 436 2 435 1 727 

Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu 
4 0 10 3 0 

Jiné provozní výnosy 3 821 6 479 11 172 8 857 5 871 

Jiné provozní náklady 1 003 1 002 639 1 071 1 406 

Provozní výsledek hospodaření 33 560 34 849 26 095 9 236 5 090 

Finanční výnosy 4 869 28 796 4 025 2 959 2 733 

Finanční náklady 328 292 470 390 264 

Finanční výsledek hospodaření 4 541 5 494 3 551 2 569 2 469 

Daň z příjmů za běžnou činnost 9 405 9 568 6 827 2 277 1 559 

Výsledek hospodaření za běžnou 

činnost 
28 696 30 775 22 819 9 528 6 000 

Mimořádné výnosy 0 0 4 0 0 

Mimořádné náklady + DzP z min. 

činnosti 
0 0 3 0 0 

Mimořádný výsledek 

hospodaření 
0 0 1 0 0 

Výsledek hospodaření za účetní 

období 
28 696 30 775 22 820 9 528 6 000 

Výsledek hospodaření před 

zdaněním 
38 101 40 343 29 647 11 805 7 559 

Zdroj: Výkaz zisku a ztrát VŠP, a.s. 2008-2012, vlastní zpracování 
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Příloha 2: Rozvaha ve zkráceném rozsahu (v tis. Kč), 2008-2012 

 
2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

AKTIVA CELKEM 139 058 175 134 119 933 107 649 108 216 

Dlouhodobá aktiva 35 407 38 634 38 723 31 765 39 833 

Dlouhodobý hmotný majetek 16 632 19 967 20 733 18 987 17 736 

Dlouhodobý nehmotný majetek 2 275 2 167 1 490 800 752 

Dlouhodobý finanční majetek 16 500 16 500 16 500 11 978 21 345 

Oběžná aktiva 102 413 132 658 79 541 75 439 67 929 

Zásoby 1 249 1 163 919 883 897 

Pohledávky 69 307 119 832 72 383 70 023 64 904 

Krátkodobý finanční majetek 31 857 11 663 6 239 4 533 2 128 

Ostatní aktiva 1 238 3 842 1 669 445 454 

Časové rozlišení 1 238 3 842 1 669 445 454 

PASIVA CELKEM 139 058 175 134 119 933 107 649 108 216 

Vlastní kapitál 119 469 150 297 76 575 80 381 89 232 

Základní kapitál 4 530 4 530 47 565 47 565 47 565 

Kapitálové fondy 2 775 2 828 2 849 -2 873 -22 

Fondy ze zisku 453 453 906 906 906 

Nerozdělený zisk z minulých let 83 015 111 711 2 435 25 255 34 783 

Výsledek hospodaření běžného 
období 

28 696 30 775 22 820 9 528 6 000 

Cizí zdroje 6 638 12 695 36 192 15 708 12 952 

Krátkodobé závazky 6 638 12 695 36 192 15 708 12 952 

Ostatní pasiva 12 951 12 142 7 166 11 560 6 032 

Časové rozlišení 12 951 12 142 7 166 11 560 6 032 

Zdroj: Rozvaha VŠP, a.s. 2008-2012, vlastní zpracování 


