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Anotace 

Předmětem této bakalářské práce je vyhodnocení hospodaření obecně prospěšné 

společnosti. Pro tento účel bylo vybráno Podkrušnohorské technické muzeum, obecně 

prospěšná společnost, provozující technickou památku. Hospodaření společnosti je 

vyhodnoceno pomocí horizontální a vertikální analýzy. Výchozími podklady byly výroční 

zprávy let 2008 – 2012. Zjištěné skutečnosti jsou prezentovány pomocí komentářů, grafů a 

tabulek. 

Klíčová slova: hospodaření, obecně prospěšná společnost, horizontální a vertikální 

analýza, rozvaha, výkaz zisků a ztrát. 

 

 

 

 

Summary 

The subject of this Bachelor work is the evaluation of non-profit organisation. For this 

purpose was selected the Podkušnohorské technické muzeum as non-profit organisation 

which is operating a vintage technical monument. The management of company is 

evaluated by using vertical and horizontal analysis. By default materials were annual 

reports of years 2008 – 2012.  The findings are presented with coments, graphs and tables. 

Key words : management, non-profit organisation, horizontal and vertical analysis, sheet 

calculations, profit or loss summary. 
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OPS    obecně prospěšná společnost 

Kč    korun českých 

ZU   zákon o účetnictví 

VK    vlastní kapitál 

VZZ    výkaz zisků a ztrát 

HV    hospodářský výsledek 

 

 

Seznam cizojazyčných zkratek 

EAT    Earning After Taxes (zisk po zdanění) 

EBIT   Earning Before Interest and Taxes (zisk před úroky a zdaněním) 

EBT   Earning Before Taxes (zisk před zdaněním) 

ROE    Return on Equity (rentabilita vlastního kapitálu) 

ROA   Return on Assets (rentabilita celkového kapitálu) 

ROS   Return on Sales (rentabilita tržeb) 
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1 ÚVOD 
 

Pro dlouhodobé fungování firmy je nezbytné, aby firma byla finančně zdravá. 

Optimální využívání zdrojů, zabezpečení likvidity a rentability v souladu s optimální 

úrovní zadluženosti je základní podmínkou finančního zdraví firmy. To platí nejen pro 

obchodní společnosti, ale i pro municipální firmy a obecně prospěšné společnosti. 

Cílem této bakalářské práce je posouzení efektivnosti hospodaření obecně prospěšné 

společnosti, tj. Podkrušnohorské technické muzeum, především odhalit případné problémy 

spojené s financováním a doporučit řešení na dané situace. V rámci finanční analýzy budou 

popsány cíle, metody a základní zdroje informací, mezi které patří především rozvaha, 

výkaz zisku a ztrát a další. Pro zjištění a zhodnocení financí firmy existuje hodně metod, 

mezi tyto metody patří v první řadě horizontální a vertikální analýzy, kterými se bude 

práce zabývat. Na vyhodnocení finančního zdraví obecně prospěšné společnosti bude 

použita metodika, která se používá pro vyhodnocení hospodaření finančních společností. 

Prvním krokem bude provedení horizontální a vertikální analýzy. S horizontální a 

vertikální analýzou neodmyslitelně souvisí ukazatele finanční analýzy, především 

absolutní, poměrové a rozdílové. V této bakalářské práci budou použity především 

poměrové ukazatele. Tyto ukazatele a metody pomáhají zjistit silné a slabé stránky 

společnosti v oblasti hospodaření, dále pak její výkonnost a finanční situaci. Ze zjištěných 

výsledků bude pomocí grafů a tabulek vyhodnocen finanční stav firmy.  

Základní metody posuzování finančního zdraví firmy budou aplikovány na obecně 

prospěšnou společnost Podkrušnohorské technické muzeum. Jako vstupní data práce budou 

použity výroční zprávy této obecně prospěšné společnosti z let 2008 – 2012. V závěru 

práce budou zhodnoceny výsledky hospodaření společnosti, a s tím spojené návrhy na 

opatření proti ztrátám podniku. Ve výsledku bude zhodnocen hospodářský výsledek, který 

je hlavním ukazatelem efektivnosti činnosti podniku, ve kterém se odráží úroveň všech 

podnikových činností za určité období. Zjištěné výsledky budou shrnuty a zhodnoceny 

v závěru bakalářské práce.  
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2 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST 
 

Obecně prospěšná společnost je jedna z typů neziskových a nestátních organizací, 

které existují v České republice jako formy společností. Činnost těchto společností byla 

upravena zákonem o obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb., který byl ke dni 

1.1.2014 zrušen novým občanským zákoníkem, zákonem č. 89/2012 Sb.  Pokud se však 

společnost nepřemění na ústav, nadaci či nadační fond, řídí se zákonem č. 248/1995 Sb., o 

obecně prospěšných společnostech neustále. [3] 

 

2.1. Legislativa obecně prospěšných společností 
 

Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v přechodných ustanoveních § 3050 

prodlužuje fungování stávajících obecně prospěšných společností podle původních 

předpisů, není však umožněno zakládání nových společností. Obecně prospěšné 

společnosti se mohou měnit na ústavy, nadace nebo nadační fondy, již v souladu s novými 

právními postupy. 

OPS, které nezmění právní formu, musí řídit svojí činnost podle zákona o č. 

248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů. Uvedou 

svoje dokumenty do souladu s obecnou úpravou občanského zákoníku a to bezprostředně v 

následujícím tříletém období. 

Obecně prospěšná společnost je právnickou osobou, která je založena za účelem 

poskytování obecně prospěšných služeb. Její výsledek hospodaření však nesmí být 

použit ve prospěch zakladatelů, ani zaměstnanců, ale musí být použit na poskytování 

služeb, pro které byla společnost zřízena. 

Společnost může mít kromě hlavní činnosti i doplňkovou či hospodářskou činnost 

ovšem jen za splnění platných právních podmínek. A za předpokladu, že doplňkovou 

činností bude dosaženo účinnějšího využití prostředků obecně prospěšné společnosti a 

zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah či dostupnost obecně prospěšných 

služeb. Nesmí se však účastnit na podnikání jiných osob. 



Melzerová Nikola: Hospodaření obecně prospěšné společnosti 
 

2014  3 
 

Obecně prospěšná společnost odděleně sleduje všechny náklady vynaložené k 

dosažení obecně prospěšného cíle, dále náklady na doplňkovou činnost, činnost 

hospodářskou, náklady na správu a náklady (i výnosy) nepatřící do žádné z těchto 

uvedených skupin. Výsledky jsou vykazovány za hlavní a doplňkovou činnost odděleně a 

souhrnně za účetní jednotku jako celek. [3] 

2.2. Účetnictví obecně prospěšné společnosti 
 

Obecně prospěšná společnost vede účetnictví a dle zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, v rozsahu dle zvláštního zákona o obecně prospěšných společnostech vede 

výroční zprávu, kterou ukládá do veřejné sbírky listin nejpozději do 6 měsíců od 

ukončeného účetního období a do 30 dnů od schválení správní radou. 

Řádná i mimořádná závěrka musí být ověřena auditorem, za předpokladu, že: 

a) jsou příjemci dotací nebo jiných příjmů ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, 

případně z rozpočtu jiného územního orgánu nebo od státního fondu, jejichž celkový 

objem přesáhne v účetním období, za nějž je účetní závěrka sestavována, jeden milion Kč, 

b) ve výši čistého obratu bylo překročeno deset milionů Kč. 

Účetním obdobím je myšleno 12 po sobě jdoucích měsíců – shoduje se buď s 

kalendářním rokem, nebo je to hospodářský rok (tento se kryje převážně s aktivním 

obdobím jednotky a musí schválit příslušný správce daně, případně i ministerstvo financí). 

Účetní jednotky jsou především povinny dodržovat při vedení účetnictví směrné 

účetní osnovy, uspořádání a označování položek účetní závěrky. OPS mohou vést 

účetnictví ve zjednodušeném i plném rozsahu. 

Zjednodušený rozsah určuje § 13 ZU – účetní jednotky sestavují rozvrh členěný jen 

na účtové skupiny, mohou účtování v deníku spojit s účtováním v hlavní knize, nemusí 

však účtovat o časovém rozlišení, opravných položkách, rezervách. Účtují především o 

odpisech. 

Pokud OPS vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, sestavuje i účetní závěrku ve 

zjednodušeném rozsahu, což znamená, že rozvaha i výkaz zisku a ztráty zahrnují pouze 

položky označené velkými písmeny latinské abecedy a římskými číslicemi. V účetní 

závěrce OPS se mohou vyskytnout položky, které jsou specifické. [4] 
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3 POPIS VYBRANÉ SPOLEČNOSTI PROVOZUJÍCÍ TECHNICKOU 

PAMÁTKU 
 

Hlavním předmětem této bakalářské práce je společnost Podkrušnohorské technické 

muzeum se sídlem v průmyslové aglomeraci mezi Mostem a Litvínovem v areálu bývalého 

hlubinného dolu Julius III. (viz. Obrázek 1). Jedná se o obecně prospěšnou společnost, 

která vznikla v roce 2003. 

 

 

3.1. Profil společnosti 
 

Podkrušnohorské technické muzeum vzniklo v roce 2003, na čemž měla hlavní podíl 

podpora Hospodářské a sociální rady Mostecka. Muzeum vzniklo bezprostředně na 

bývalém hlubinném dole Julius III, který byl uzavřen v polovině 90. let minulého století po 

takřka 120 letech nepřetržitého provozu.  V době založení (80. léta 19. století) byl důl 

jedním z nejmoderněji vybavených v Rakousku-Uhersku. Hloubení hlavní těžní jámy 

a současně i druhé jámy (vodní), bylo zahájeno v měsíci únoru 1882. Vodní jáma byla 

budována pro odčerpávání nejen vlastní, ale i přebytečných důlních vod z ostatních dolů. 

Důl byl umístěn ve vzdálenosti 1 km severozápadně od středu obce Kopisty, která musela 

ustoupit další těžbě a vlivu nedaleké chemické výroby.  

Hlavním cílem tohoto muzea je ukázat veřejnosti historii dobývání a zpracování uhlí 

v centrální části severočeské hnědouhelné pánve, dále také zmapování všech pracovních 

Obrázek 1 - Mapa cesty k muzeu 
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činností, které byly zdrojem obživy celé podkrušnohorské oblasti. A k těm hlavním patří, 

kromě hornictví bezesporu i chemický a energetický průmysl a s tím spojené činnosti 

v Severozápadních Čechách. Jako doplňkovou činnost muzeum provozuje vědecko-

technickou knihovnu a dále také obchodní činnost. 

 Muzeum se zajímá především o rozšíření možností cestovního ruchu o unikátní 

objekt v historickém prostředí, zajištění kulturních akcí a obohacení společenského života 

regionu. Specifickým cílem je vytvoření zóny průmyslových a technických památek 

podkrušnohorského regionu, zaměřených konkrétně na hlubinné a povrchové dobývání 

v hnědouhelných pánvích severozápadních Čech, úprava a jiné využití uhlí nebo chemický 

průmysl. Expozice, které lze vidět v muzeu, ukazují zvyky, obyčeje a tradice, spojené 

s hornickým životem a obnovou krajiny narušené důlní činností. 

Nejen hornictví a chemická se podílejí na utváření charakteru podkrušnohorské 

oblasti, nelze také opomenout další obory lidské obživy. Sklářský a textilní průmysl, 

výroba dřevěných hraček a dále v neposlední řadě i lesnictví, které neodmyslitelně patří ke 

specifickému charakteru tohoto regionu, stejně tak jako zemědělská výroba. I těmto 

oblastem jsou speciálně věnovány expozice muzea.  

Velmi autenticky zde působí expozice právě díky, tomu, že jsou umístěny přímo 

v prostorách bývalého hlubinného dolu Julius III. V Mostě-Kopistech, které podtrhují 

vystavené historické exponáty, jež dávají návštěvníkům velké možnosti, například fárání 

do uměle vytvořené štoly nebo si prohlédnout expozici užití uhlí pro chemické zpracování. 

V současné době se připravují další nové expozice z chemického či energetického 

průmyslu ve spolupráci s ČEZ, a.s., Českou rafinérskou, a.s., a Chemopetrolem, a.s (nyní 

Unipetrol). [5] 
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4 HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI VE 

SLEDOVANÉM OBDOBÍ 
 

V této části bakalářské práce budou aplikovány výpočty a zhodnocování finančních 

výsledků, tato část bude rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části bude 

vysvětleno, s jakými metodami lze pracovat, jaké pojmy budou používány a jaké vzorečky 

lze použít. Obě části obsahují především horizontální a vertikální analýzu, dále také dané 

ukazatele, z čehož vyplývá celá práce. 

Finanční analýzou je vlastně myšlen soubor finančních ukazatelů, který je hlavním 

zdrojem informací pro sestavování finančních plánů v různých časových úsecích nebo pro 

strategická rozhodnutí, která směřují k ekonomické stabilitě firmy. Finanční analýza čerpá 

především z účetních výkazů firmy, tj. rozvaha a výkaz zisků a ztrát, velmi důležitým 

zdrojem však bývají i výroční zprávy, přílohy k účetním závěrkám či údaje 

z manažerského účetnictví. Z hlediska provedení lze finanční analýzu rozdělit na interní a 

externí, z hlediska zaměření dále na statickou, dynamickou a poměrovou. 

4.1. Teoretická část 
 

V teoretické části budou uvedeny dané metody a ukazatele, jak s nimi lze pracovat a 

co se s nimi počítá. Tato část obsahuje horizontální a vertikální analýzu, dále pak absolutní 

a poměrové ukazatele. Další částí je část praktická, kde budou uvedené informace a 

vzorečky aplikovány na výpočty. Součástí praktické části jsou také tabulky a grafy, které 

jsou vypracovány s ohledem na dané skutečnosti z výkazu zisků a ztrát a dále pak 

z rozvahy. 

Finanční analýza je tedy systematický rozbor získaných dat z účetní výkazů a také 

proces, který umožní v každém kroku vidět společnost z jiného pohledu. Finanční analýza 

obsahuje hodnocení minulosti, současnosti a pomáhá předvídat i budoucí finanční 

podmínky. Dále také pomáhá odhalit, zda je podnik dostatečně ziskový, zda má vhodnou 

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

závazky. 

Analýza účetních výkazů hodnotí tedy finanční stav firmy a to za pomoci výkazu 

zisků a ztrát (tj. výsledovka), rozvahy (aktiva a pasiva) a případně i výkazu cash flow, 
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pokud je tedy k dispozici. Hlavními nástroji finanční analýzy jsou tedy horizontální a 

vertikální analýza, mezi nimiž nalezneme přibližně 10 hlavních finančních ukazatelů. [6] 

4.1.1. Horizontální analýza 

 

Horizontální analýza je analýza vývojových trendů a patří tak mezi absolutní 

ukazatele.  Je výchozím bodem rozboru účetních výkazů a umožňuje vidět absolutní údaje 

z účetních výkazů v určitých souvislostech. Představuje základní východisko analýzy 

účetních výkazů a slouží k prvotní orientaci, co se týče hospodaření podniku. Je nutné mít 

k dispozici delší časovou řadu údajů, abychom vyloučili mimořádné vlivy (např. živelné 

katastrofy). Velikost absolutních ukazatelů závisí především na velikosti firmy.  

Horizontální analýza sleduje vývoj položek účetních výkazů v čase a hodnotí tak 

stabilitu podniku. Zkoumá změny absolutních ukazatelů v čase a vyjadřuje změnu v určité 

položce. Z časových řad můžeme sledovat průběh změn a dlouhodobé trendy významných 

finančních položek. Porovnání jednotlivých položek výkazu v čase se provádí po řádcích, 

tedy horizontálně, proto se nazývá horizontální analýzou absolutních ukazatelů. 

Horizontální analýza měří pohyby jednotlivých veličin a to absolutně (změny jsou 

vyjádřeny rozdílem částek) a relativně (procentní změnou), musíme brát v úvahu obě 

změny absolutní i relativní. Patří mezi nejpoužívanější metodu, která slouží k analýze 

minulého a budoucího vývoje podniku. [2] 

Hledáme tak odpovědi na 2 otázky:  

O kolik jednotek se změnila položka v čase? – tj. absolutní změna  

O kolik procent se změnila položka v čase? – tj. procentní změna  

 

Výpočty pro horizontální analýzu uvádí vzorce (1) a (2):  

 

Absolutní změna = běžné období – předchozí období [Kč]    (1) 

 

 elat  ní změna =
 ěž é      í  ř      í      í

 ř      í      í
       Kč [ ]    (2) 

 

 Zkoumají se vzájemné návaznosti a souvislosti mezi aktivy a pasivy s vnitřními a vnějšími 

vlivy. 
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4.1.2. Vertikální analýza 

 

Vertikální analýza sleduje proporcionalitu položek účetních výkazů vůči základním 

veličinám. Vertikální analýza spočívá v tom, že zjišťuje procentní podíl jednotlivých 

položek ke zvolené základně. Pracuje s účetními výkazy odshora dolů, proto ji také 

nazýváme vertikální analýzou. Při analýze rozvahy jsou jednotlivé položky vyjádřeny jako 

procento z celkových aktiv, celkových pasiv, tedy z bilanční sumy. Ve výkazu zisku a 

ztráty se jako základ pro procentní vyjádření určité položky bere obvykle velikost tržeb za 

prodej vlastních výrobků a služeb. Vertikální analýza je vhodným nástrojem především pro 

meziroční a mezipodnikové srovnávání.  

U vertikální analýzy se při výpočtech postupuje tak, že se jednotlivé položky 

účetního období rozvahy vztahují k celkové bilanční sumě. Vypočítané hodnoty je pak 

velmi důležité správně interpretovat. V této analýze jde především o rozbor kapitálové 

(strana pasiv) a majetkové struktury podniku (strana aktiv). [2] 

 

Hledá odpovědi na otázky:  

Mění se při vývoji firmy vzájemné proporce položek?  

Je struktura majetku, kapitálu a tvorby zisku stabilní nebo dochází k vývoji?  

Cílem vertikální analýzy je určit:  

- podíl jednotlivých majetkových položek na celkových aktivech,  

- podíl jednotlivých zdrojů financování na celkových pasivech,  

- podíl jednotlivých položek výkazu zisku a ztráty na tržbách.  

Výpočet pro vertikální analýzu uvádí vzorec (3): 

 odíl na cel u =
  

   
 [ ]          (3) 
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Ukazatel nákladovosti 

 

Ukazatel nákladovosti nepatří mezi typické ukazatele při výpočtech efektivnosti 

hospodaření, má však význam pro manažery podniku. Porovnává se zde nákladovost tržeb 

a výkonů. Tímto ukazatelem tedy bude provedena vertikální analýza výkazu zisků a ztrát. 

Tento ukazatel se vypočítá následovně: 

Ukazatel nákladovosti = náklady/výnosy        (4) 

Tento ukazatel nám udává, kolik korun z nákladů je třeba vynaložit na 1 korunu 

z výnosů. V případě, že je ukazatel větší než 1 Kč, jedná se o negativní výsledek. 

V opačném případě, pozitivní je ten, který při výpočtech vyjde menší než 1 Kč.  

4.1.3. Analýza poměrových ukazatelů 

 

Základními ukazateli pro vyhodnocení efektivnosti hospodaření společnosti jsou 

ukazatele rentability, ukazatele likvidity, ukazatele aktivity a ukazatele zadluženosti. 

Prvním skupinou ukazatelů, jsou tedy ukazatelé rentability, jsou to finanční 

ukazatelé výnosnosti a také návratnosti. Rentabilita je schopnost podniku vytvářet zisk. 

Všechny ukazatele rentability hodnotí hospodaření podniku, nehodnotí však výkonnost 

společnosti z pohledu vlastníka, tedy z pohledu investora vlastního kapitálu. Čistý zisk 

podniku zpravidla nepředstavuje hodnotu finančních prostředků, kterou je možné 

vlastníkovi vyplatit v plné výši. Kromě finanční stránky, kdy podnik musí mít dostatečné 

množství volných finančních prostředků, se musí hledět i na právní stránku, tedy 

respektovat podmínky stanovené obchodním zákoníkem. Z těchto podmínek vyplývá, že 

výše finančních prostředků, kterou je možné dle obchodního zákoníku rozdělit mezi 

akcionáře, může být jiná, než je dosažený čistý zisk.  Základním kritériem hodnocení 

výnosnosti podniku je rentabilita vloženého kapitálu, což znamená poměr zisku a 

vloženého kapitálu. Ukazatelé ekonomické efektivnosti slouží k porovnávání jednotlivých 

firem, tedy jak se svému majiteli vyplatí.  Ukazatelé rentability nám vlastně ukazují, zda je 

efektivnější pracovat s vlastním nebo cizím kapitálem.  
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V praxi se používají tyto tři ukazatele zisku: 

- EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) – zisk před úroky a zdaněním,  

- EBT (Earnings Before Taxes) – zisk před zdaněním,  

- EAT (Earning After Taxes) – zisk po zdanění.  

V této bakalářské práci však bude použit jen zisk po zdanění (tedy EAT). [1] 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return on Equity)  

Tento ukazatel rentability je zajímavý především pro investory, pokud je vyšší než u 

obligací, bylo by dobré zvážit investici do tohoto podniku. Vyjadřuje výnosnost vlastního 

kapitálu a je zajímavý především pro majitele firmy nebo konkurenci, ale pro věřitele má 

jen nízkou hodnotu.  

 

Výpočet tohoto ukazatele má mnoho nedostatků:  

- nezahrnuje informaci o rizikovosti návratnosti vlastního kapitálu,  

- měří výnosnost na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu a nikoliv tržní hodnoty,  

- nezohledňuje inflaci a náklady na vlastní kapitál,  

- výpočet ukazatele by měl být upraven o pohledávky vůči majitelům.  

Rentabilitu vlastního kapitálu vypočítáme dle vztahu:  

ROE = EAT/ vlastní kapitál x 100        (5)  

  

Rentabilita celkového kapitálu (ROA – Return on Assets)  

Tento ukazatel nazýváme rentabilitou aktiv, ukazuje nám, do jaké míry se daří  

společnosti generovat zisk, případně jinou alternativní veličinu poměřující firemní  

výkonnost. Rentabilita aktiv není ve svém čitateli pevně definována, jmenovatelem jsou  

vždy aktiva, tj. všechny zdroje podniku neboli pasiva. Rentabilitu celkového kapitálu  

vypočítáme dle vztahu:  

  

ROA = EAT/aktiva celkem x 100        (6)  
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Rentabilita tržeb (ROS – Return on Sales)  

Rentabilita tržeb nám ukazuje, kolik korun zisku připadá na jednu korunu tržeb. 

Jestliže se tento ukazatel nevyvíjí dobře, tak se dá předpokládat, že se ani ostatní ukazatele 

nebudou vyvíjet velmi dobře.  

Rentabilitu tržeb vypočítáme dle vztahu:  

 ROS = EAT/tržby x 100        (7)  

  

Všechny tyto ukazatele jsou vyjádřeny v procentech.  

 

Dalším skupinou důležitých ukazatelů jsou ukazatelé likvidity. Likvidita podniku je 

schopnost podniku přeměnit svá aktiva na peněžní hotovost nebo na krátkodobé finanční 

instrumenty a těmi pokrýt v požadované době všechny splatné závazky. Stupeň likvidity je 

dán stupněm likvidnosti aktiv. Likvidita závisí na tom, jak rychle je podnik schopen 

inkasovat své pohledávky, jestli má prodejné výrobky a jestli je schopen prodat své zásoby 

či majetek. [2] 

Běžná likvidita (Current Ratio)  

Ukazatel běžné likvidity udává, kolikrát jsou oběžná aktiva vyšší než krátkodobé 

závazky. Ukazuje nám tedy, kolikrát je podnik schopen uspokojit pohledávky věřitelů, 

když přemění své oběžné prostředky na peněžní prostředky, proto tento ukazatel zajímá 

především krátkodobé věřitele, aby věděli, do jaké míry jsou chráněny jejich krátkodobé 

investice hodnotou majetku firmy. Doporučená hodnota běžné likvidity v odvětví 

cestovního ruchu by měla být minimálně 2. Čím je větší hodnota tohoto ukazatele, tím je 

pravděpodobněji zachována platební schopnost podniku tedy likvidita. Jestliže podnik 

preferuje konzervativní strategii, pak je ukazatel vyšší než 2,2. Ukazatel by neměl mít nižší 

hodnotu než 1. Hodnota běžné likvidity závisí na vedení podniku, zda preferuje vysoký 

výnos nebo nízké riziko.  

Běžná likvidita se počítá dle vztahu:  

Běžná likvidita = oběžná aktiva/krátkodobé závazky     (8)  
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Pohotová likvidita (Quick Asset Ratio)  

Pohotová (rychlá) likvidita se počítá jako běžná likvidita, ale jsou vyloučeny zásoby, 

které jsou nejméně likvidní a také se nejhůře přeměňují na peněžní prostředky. 

Doporučené hodnoty pro pohotovou likviditu dle odvětvových ukazatelů jsou v rozmezí 

1,5 – 1,7, tyto hodnoty jsou však dány obecně. 

Pohotová likvidita se počítá dle vztahu:  

 Pohotová likvidita = (oběžná aktiva – zásoby) /krátkodobé závazky   (9)  

 

Okamžitá likvidita (Cash Position Ratio)  

Okamžitá neboli hotovostní likvidita sděluje, jak je podnik schopen okamžitě hradit 

své krátkodobé závazky. Na úhradu závazků se používají peníze v hotovosti, na běžných 

účtech v bance a krátkodobé obchodovatelné cenné papíry. Doporučená hodnota pro 

okamžitou likviditu dle odvětví cestovního ruchu by měla být větší než 1. 

Okamžitá likvidita se počítá dle vztahu:  

Okamžitá likvidita = finanční majetek/krátkodobé závazky      (10) 

  

Dalšími skupinou důležitých ukazatelů jsou ukazatelé zadluženosti, které 

porovnávají vlastní a cizí zdroje, dále hodnotí finanční strukturu podniku a hodnotí také 

vložený kapitál především z hlediska vlastnictví. Zadluženost firmy znamená, že podnik 

využívá k financování aktiv cizí zdroje. Jestliže podnik financuje jen z vlastního kapitálu, 

snižuje celkovou výnosnost podniku. Ukazatel zadluženosti ovlivňují především daně, 

riziko, typ aktiv a stupeň finanční volnosti podniku. [2] 

 

Podíl VK na aktivech (Equity Ratio) 

Patří mezi důležité ukazatele k hodnocení finanční stability podniku, udává 

dlouhodobou finanční stabilitu podniku a to jak je podnik schopen krýt svůj majetek 

vlastními zdroji. Čím je tento ukazatel vyšší, tím je nižší riziko pro věřitele. Neúměrně 
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vysoký ukazatel, tj. financování z vlastního kapitálu vede ke snížení výnosnosti vložených 

prostředků. Podíl VK na aktivech vypočítáme dle tohoto vztahu:  

 Podíl vlastního kapitálu na aktivech = vlastní kapitál/aktiva celkem   (11)  

  

Dlouhodobá zadluženost  

Tento ukazatel udává, jaká výše aktiv je financována dlouhodobým cizím kapitálem, 

kam patří dlouhodobé závazky, bankovní úvěry a rezervy. Dlouhodobou zadluženost 

vypočítáme dle vztahu:  

  Dlouhodobá zadluženost = dlouhodobý cizí kapitál/aktiva celkem   (12) 

  

Celková zadluženost (Total Debt to Total Assets)  

Tento ukazatel slouží pro hodnocení přiměřené zadluženosti podniku. Celkovou 

zadluženost ovlivňuje především věřitelské riziko a výnosnost podniku. Při pozitivním 

vývoji by měl být tento ukazatel < 60 %, při negativním vývoji je tento ukazatel > 60 %. 

Pro věřitele jsou vyšší hodnoty tohoto ukazatele velkým rizikem. Celkovou zadluženost 

vypočítáme dle vztahu:  

Celková zadluženost = cizí zdroje/aktiva celkem       (13)  

 

Ukazatele aktivity patří mezi další poměrové ukazatele, které udávají, jak je podnik 

schopen využít majetkové části. Upozorní na přebytečnou kapacitu či nedostatek 

produktivních aktiv. Těmito ukazateli se sleduje především rychlost obratu, tj. počet 

obrátek za určité období, čím je počet těchto obrátek vyšší, tím je majetek vázán kratší 

dobu a zvyšuje se zisk. Dále jsou sledovány doby obratu, které udávají průměrnou dobu 

jedné obrátky majetku. Podnik se snaží tyto doby obratu co nejvíce zkrátit, a tak zvýšit 

počet obrátek, takže se snaží maximalizovat počet obrátek a zároveň minimalizovat doby 

obratu. [1] 
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Obrat celkových aktiv (Total Assets Turnover Ratio)  

Tento ukazatel udává, kolik korun tržeb připadá na jednu korunu aktiv (tj. kolikrát se 

celková aktiva podniku obrátí za rok). Udávají také intenzitu využívání majetku celkem. 

Znakem efektivního využívání majetku je vyšší hodnota tohoto ukazatele, čím je vyšší, tím 

efektivnější je využívání majetku. 

 Tento ukazatel vypočítáme dle vztahu:  

Obrat aktiv = tržba/aktiva          (14)  

 

Doba obratu aktiv  

Tento ukazatel udává počet dní, tzn., jak rychle dojde k obratu majetku k tržbám. 

Nejlepší pro podnik je ovšem co nejkratší doba tohoto obratu.  

Tento ukazatel vypočítáme dle vztahu:  

 Doba obratu aktiv = aktiva x 365/tržby       (15) 

  

Doba obratu zásob (Inventory Turnover)  

Tento ukazatel udává průměrný počet dní, kdy jsou zásoby vázány v podniku až do 

té doby, než jsou spotřebovány či prodány. Udává tedy počet dnů, za které je podnik 

schopen zásoby přeměnit na peníze nebo pohledávky. 

 Dobu obratu zásob vypočítáme dle vztahu:  

 Doba obratu = zásoby x 365/tržby         (16) 

  

Doba obratu pohledávek (Average Collection Period)  

Tento ukazatel udává, kolik uplyne dní, během kterých je inkaso peněz za tržby 

zadrženo v pohledávkách. Podnik tím poskytuje svým odběratelům bezúročný 

dodavatelský úvěr. Pokud tento ukazatel překračuje doby splatnosti, je nutné zaměřit se na 

platební kázeň odběratelů. 

 Dobu obratu pohledávek vypočítáme dle vztahu:  

 Doba obratu pohledávek = pohledávky x 365/tržby        (17)  
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Doba obratu závazků (Creditors Payment Period)  

Tento ukazatel udává počet dní, během nichž podnik využívá bezúročný obchodní 

úvěr, tzn. dobu, kdy zůstávají závazky prozatímně neuhrazeny. Hodnota tohoto ukazatele 

by měla být vyšší než hodnota doby obratu pohledávek, aby se podnik snažil co nejvíce 

využívat bezúročných obchodních úvěrů.  

Dobu obratu závazků vypočítáme dle vztahu:  

Doba obratu závazků = závazky x 365/tržby          (18)  

 

4.2. Praktická část 
 

4.2.1. Horizontální analýza aktiv 

 

Horizontální analýzou aktiv se vyjadřují změny aktiv v čase, jsou porovnávána 

celková aktiva, dále dlouhodobý majetek a oběžná aktiva. K této analýze jsou potřebné 

účetní uzávěrky, v tomto případě od roku 2008 do roku 2012, výsledky budou spočítány 

z rozvahy. V horizontální analýze aktiv bude porovnávána absolutní a relativní změna. U 

absolutní změny bude použit vzorec číslo (1). U relativní změny pak vzorec číslo (2). 

V tabulce 1 je vidět, že největší pokles aktiv byl v letech 2008/2009, což bylo 

způsobeno především poklesem krátkodobého finančního majetku, jmenovitě tedy penězi 

na účtech. Naopak největší nárůst aktiv lze zaznamenat mezi lety 2010/2011, na čemž má 

velký podíl opět krátkodobý finanční majetek, tedy peněžní prostředky na účtech firmy. 

Totéž lze vidět na grafu číslo 1, kde je vše zavedeno v grafických měřítkách. Podle tabulky 

číslo 2 je vše zaznamenáno také v procentuálních sazbách. 

Podle grafů 2,3,4 a 5 lze vyčíst největší pokles oběžných aktiv v letech 2008/2009 

naopak k největšímu nárůstu došlo v období 2010/2011. Dlouhodobý majetek narůstal 

především v posledním sledovaném období tj. 2011/2012. Jednalo se především o 

dlouhodobý hmotný majetek, který měl velkou hodnotu. 
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Tabulka 1 - Horizontální analýza aktiv [tis. Kč] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 2 - Horizontální analýza aktiv [%] 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSOLUTNÍ ZMĚNA v tis. Kč 

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

AKTIVA CELKEM -21 800 64 500 907 800 75 100 

Dlouhodobý majetek 9 000 50 900 -26 200 79 800 

Dlouhodobý nehmotný majetek ─ ─ ─ ─ 

Dlouhodobý hmotný majetek 15 300 57 000 -20 000 86 000 

Dlouhodobý finanční majetek ─ ─ ─ ─ 

Oběžná aktiva -30 800 13 600 934 000 -470 

Zásoby ─ 400 -200 100 

Pohledávky 6 300 9 500 -43 900 -1 200 

Krátkodobý finanční majetek -37 100 3 700 978 100 -3 600 

Ostatní aktiva ─ ─ ─ ─ 

RELATIVNÍ ZMĚNA v % 

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

AKTIVA CELKEM -7,44 23,77 270,34 6,04 

Dlouhodobý majetek 5,88 31,42 -12,31 42,74 

Dlouhodobý nehmotný majetek ─ ─ ─ ─ 

Dlouhodobý hmotný majetek 9,05 30,91 -8,29 38,84 

Dlouhodobý finanční majetek ─ ─ ─ ─ 

Oběžná aktiva -21,98 12,44 759,97 -0,44 

Zásoby ─ 0 -50 50 

Pohledávky 10,26 14,03 -56,87 -3,60 

Krátkodobý finanční majetek -47,14 8,89 2 159,16 -0,35 

Ostatní aktiva ─ ─ ─ ─ 
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Graf 2 - Relativní změna aktiv 2008/2009 [%] 
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Graf 5 - Relativní změna aktiv 2011/2012 [%] 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1 – Vývoj aktiv - absolutní změna [tis. Kč] 

Graf 3 - Relativní změna aktiv 2009/2010 [%] 

Graf 4 - Relativní změna aktiv 2010/2011 [%] 
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4.2.2. Horizontální analýza pasiv 

 

Horizontální analýzou pasiv se vyjadřují změny pasiv v čase, jsou zde porovnávána 

celková pasiva, vlastní kapitál a cizí zdroje. Všechny údaje, které jsou uvedeny 

v tabulkách, jsou čerpány z výročních zpráv od roku 2008 do roku 2012 z rozvahy. Pro 

výpočet tabulky 3 – absolutní změny, je použit vzorec (1) a pro tabulku 4 – relativní 

změny, je použit opět vzorec (2). 

 

Z tabulky číslo 3 lze vysledovat vývoj vlastních a cizích kapitálů firmy. Pokles 

celkových pasiv v období 2008/2009 způsobily především cizí zdroje, zejména krátkodobé 

závazky. Naopak největší nárůst pasiv lze zaznamenat v období 2010/2011, což je také 

graficky znázorněno na grafu číslo 6. Na tabulce číslo 3 je také jasně vidět, kdy byl podnik 

ve ztrátě, tzn., kdy měl minusový hospodářský výsledek, a to v letech 2010/2011 tudíž 

nebylo možné sledovat některé skutečnosti. Na největším nárůstu pasiv se podílí vlastní 

kapitál, který ke konci sledovaného období zaznamenal nárůst až o 311 procent, což lze 

vidět v tabulce či naopak graficky znázorněno v grafech. Ve sledovaném období podnik 

neměl vázané žádné finanční prostředky ve fondech. 

 

 

Tabulka 3 - Horizontální analýza pasiv [tis. Kč] 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSOLUTNÍ ZMĚNA v tis. Kč 

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

PASIVA CELKEM -21 800 64 500 907 800 75 100 

Vlastní kapitál 17 100 45 400 913 100 73 500 

Fondy 0 0 0 0 

Hospodářský výsledek 8 100 45 400 -36 800 12 800 

Cizí zdroje -38 900 19 100 -5 300 1 600 

Dlouhodobé závazky ─ ─ ─ ─ 

Krátkodobé závazky -38 900 19 100 -19 300 1 600 

Ostatní pasiva ─ ─ ─ ─ 
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Tabulka 4 - Horizontální analýza pasiv [%] 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATIVNÍ ZMĚNA v % 

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

PASIVA CELKEM -7,44 23,77 270,34 6,04 

Vlastní kapitál 7,43 18,36 311,96 6,10 

Fondy 0 0 0 0 

Hospodářský výsledek 10,24 52,06 -24,75 13,36 

Cizí zdroje -61,84 79,58 -12,30 4,23 

Dlouhodobé závazky ─ ─ ─ ─ 

Krátkodobé závazky -61,84 79,58 -44,78 6,72 

Ostatní pasiva ─ ─ ─ ─ 

Graf 7 - Relativní změna pasiv 2008/2009 [%] Graf 8 - Relativní změna pasiv 2009/2010 [%] 

Graf 6 – Vývoj pasiv - absolutní změna [tis. Kč] 



Melzerová Nikola: Hospodaření obecně prospěšné společnosti 
 

2014  20 
 

96% 

-4% 

2010/2011 

Vlastní kapitál Cizí zdroje

59% 

41% 

2011/2012 

Vlastní kapitál Cizí zdroje

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Horizontální analýza VZZ vyjadřuje změny všech položek VZZ v čase. Potřebné 

údaje jsou získány z účetních uzávěrek od roku 2008 do roku 2012, v tomto případě 

výhradně z výkazu zisku a ztráty. Pro výpočet tabulky 5 je použit opět vzorec (1) a pro 

výpočty tabulky 6 je použit vzorec (2). 

 

Z tabulek číslo 5 a 6 lze vyčíst především poklesy tržeb, kdy největší pokles byl 

zaznamenán v letech 2008/2009 a to až o 82 procent. Největší nárůst tržeb byl však 

zaznamenán v letech 2010/2011 a to o 168 procent. Co se týče nákladů za největší nárůst 

lze považovat spotřebované nákupy, které v letech 2010/2011 narostly až o 132 procent. 

Naopak největší pokles lze zaznamenat v letech 2009/2010, kdy byl velký propad o 81 

procent. V těchto tabulkách můžeme rovněž sledovat hospodářský výsledek po zdanění. 

Nejlepších výsledků dosáhl v období 2009/2010, kdy rozdíl mezi roky byl nárůst až o 460 

procent. 

 

Tabulka 5 – Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát [tis. Kč] 

 

 

 

 

 

ABSOLUTNÍ ZMĚNA v tis. Kč 

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

NÁKLADY CELKEM 21 200 16 000 96 200 -77 900 

Spotřebované nákupy 10 300 -26 600 8 300 -3 400 

Ostatní náklady 3 300 37 400 28 600 -18 000 

VÝNOSY CELKEM -48 200 54 300 13 000 -28 300 

Tržby za vlastní výkony a zboží -110 200 -3 300 34 100 -8 100 

Ostatní výnosy 108 000 -13 400 28 800 -21 800 

HV po zdanění -50 800 37 300 -82 200 49 600 

Graf 9 - Relativní změna pasiv 2010/2011 [%] Graf 10 - Relativní změna pasiv 2011/2012 [%] 
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Tabulka 6 - Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát [%] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4. Vertikální analýza aktiv 

 

U vertikální analýzy jsem si, jako základnu, zvolila celková aktiva, k ní budou 

vztaženy jednotlivé položky aktiv. Tabulka 7 je sestavena dle rozvahy a je zde použit 

vzoreček (3), což je výpočet podílu na celku. 

V tabulce 7 je vidět, jaká je struktura majetku, jak se mění v čase a další skutečnosti. 

V roce 2008 bylo vázáno v dlouhodobém majetku 57,69 % a v oběžných aktivech 47,80 %, 

v průběhu let se tyto procenta měnily. V roce 2011 dominoval oběžný majetek s 84,99 % a 

dlouhodobý majetek měl pouze 15,01 %. Za nárůstem oběžných aktiv stojí především 

krátkodobý finanční majetek. U zásob je velmi zřetelné, že podnik neváže své finanční 

RELATIVNÍ ZMĚNA v % 

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

NÁKLADY CELKEM 9,10 6,30 35,62 -21,27 

Spotřebované nákupy 45,58 -80 85 131,75 -23,29 

Ostatní náklady 1,90 21,11 13,33 -7,40 

VÝNOSY CELKEM -15,53 20,71 4,11 -8,59 

Tržby za vlastní výkony a zboží -82,36 -13,98 167,98 -14,89 

Ostatní výnosy 93,02 -5,98 13,67 -9,10 

HV po zdanění -86,25 460,49 -181,06 134,78 

Graf 11 – Vývoj výkazu zisků a ztrát - absolutní změna [tis. Kč] 
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prostředky v zásobách, jelikož jsou víceméně nelikvidní, tudíž se nejhůře přeměňují na 

hotové peníze.  

  

Tabulka 7 - Vertikální analýza aktiv [%] 

Období 2008 2009 2010 2011 2012 

AKTIVA CELKEM 100 100 100 100 100 

Dlouhodobý majetek 52,20 59,71 63,40 15,01 20,21 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dlouhodobý hmotný majetek 57,69 67,97 71,89 17,80 23,31 

Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oběžná aktiva 47,80 40,29 36,60 84,99 79,79 

Zásoby 0,00 0,00 0,12 0,02 0,02 

Pohledávky 20,95 24,95 22,99 2,68 2,43 

Krátkodobý finanční majetek 26,85 15,33 13,49 82,29 77,33 

Ostatní aktiva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

4.2.5. Vertikální analýza pasiv 

 

U vertikální analýzy pasiv jsem si, jako základnu, zvolila celková pasiva, k nimž jsou 

vztaženy jednotlivé další položky VZZ k této celkové bilanční sumě. Tabulka 8 je opět 

sestavena dle rozvahy a pro výpočty je použitý vzorec (3) pro výpočet podílu na celku. 

Graf 12 - Vývoj celkových aktiv [%] 
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Z tabulky 8 lze vyčíst, že po celou dobu sledovaného období dominuje vlastní kapitál 

neboli vlastní zdroje. V roce 2012, tedy poslední sledovaný rok, ve firmě dominuje vlastní 

kapitál dokonce s 97,01 %. Cizí zdroje jsou zde jen nevýrazně, jejich největší hodnota je 

roku 2008, kdy se jedná o 21,46 %. U vertikální analýzy pasiv lze sledovat i hospodářský 

výsledek, všechny hodnoty jsou uvedeny v tabulce. 

 

Tabulka 8 - Vertikální analýza pasiv [%] 

Období 2008 2009 2010 2011 2012 

PASIVA CELKEM 100 100 100 100 100 

Vlastní kapitál 78,54 91,15 87,16 96,96 97,01 

Fondy 0,68 0,74 0,60 0,16 0,15 

Hospodářský výsledek 26,99 32,14 39,49 7,70 8,24 

Cizí zdroje 21,46 8,85 12,84 3,04 2,99 

Závazky 21,46 8,85 12,84 1,91 1,93 

Ostatní aktiva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 13 - Vývoj celkových pasiv [%] 
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4.2.6. Ukazatel nákladovosti 

 

Ukazatel nákladovosti nepatří mezi typické ukazatele při výpočtech efektivnosti 

hospodaření, má však význam pro manažery podniku. Porovnává se zde nákladovost tržeb 

a výkonů. Tímto ukazatelem tedy bude provedena vertikální analýza výkazu zisků a ztrát.  

Tento ukazatel nám udává, kolik korun z nákladů je třeba vynaložit na 1 korunu 

z výnosů. V případě, že je ukazatel větší než 1 Kč, jedná se o negativní výsledek. 

V opačném případě, pozitivní je ten, který při výpočtech vyjde menší než 1 Kč.  

Tento ukazatel vypočítám podle vzorce (4). 

Na tabulce číslo 9 lze vidět, že nákladovost tržeb v tomto případě kolísá na hraně 

pozitivních výsledků, v roce 2011 je však ukazatel negativní, přes 1 Kč, což znamená, že 

by se měl podnik zaměřit na kalkulaci nákladů. Nejlepší výsledky měl podnik v roce 2008. 

 

Tabulka 9 - Nákladovost tržeb 

NÁKLADOVOST TRŽEB 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Ukazatel 0,75 0,97 0,85 1,11 0,96 

 

 

4.2.7. Ukazatele rentability 

 

Pro výpočet rentability jsou zde použity vzorce (5) pro výpočet rentability vlastního 

kapitálu, (6) pro výpočet rentability celkového kapitálu a (7) pro výpočet rentability tržeb.  

Z tabulky číslo 10 je velmi dobře vidět, jak se pohybují hodnoty rentability. V letech 

2008 a 2009 se jedná o poměrně stabilní hodnoty v rozmezí do 26,44% do 57,92%, 

největší kolísavé hodnoty jsou zaznamenány v roce 2010, kdy jsou hodnoty od 13,81% až 

do 228,57%. V roce 2011 nebyla rentabilita spočítána, jelikož byl podnik ve ztrátě. 

Na grafu číslo 14 jsou názorně a graficky znázorněny výsledky, které jsou uvedeny 

v tabulce číslo 10. Jsou zde vidět patrné poklesy či vzestupy rentability. Hodnoty lze vidět 

opět na předchozí tabulce. 

 



Melzerová Nikola: Hospodaření obecně prospěšné společnosti 
 

2014  25 
 

0

50

100

150

200

250

2008 2009 2010 2012

ROA

ROE

ROS

Tabulka 10 - Ukazatele rentability [%] 

UKAZATELE RENTABILITY [%] 

Období 2008 2009 2010 2012 

ROA 26,44 2,99 13,81 0,97 

ROE 33,67 3,28 15,85 1,00 

ROS 57,92 3,09 228,57 27,65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.8. Ukazatele likvidity 

 

Pro výpočty ukazatelů likvidity jsou použity vzorce (8) pro výpočet běžné likvidity, 

dále vzorec (9) pro výpočet pohotové likvidity a vzorec (10) pro výpočet okamžité 

likvidity. 

Na tabulce číslo 11 lze vyčíst, vývoj hodnot u sledovaných likvidit. Doporučená 

hodnota pro běžnou likviditu je větší než 2, což firma splňuje ve všech sledovaných 

obdobích. Hodnoty pro pohotovou likviditu jsou pouze doporučené 1,5 – 1,7 a hodnota pro 

okamžitou likviditu by měla být vyšší než 1, což podnik také splňuje ve všech sledovaných 

obdobích.  

Graf 14 - Ukazatele rentability [%] 
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Na grafu jsou jasně vidět poklesy a následné vzestupy, v obou případech se však 

jedná o negativní hodnoty. V tabulce číslo 11 lze vidět přesné hodnoty. Zde je grafické 

znázornění těchto hodnot. 

 

Tabulka 11- Ukazatel likvidity 

UKAZATELE LIKVIDITY 

Období 2008      2009 2010 2011 2012 

Běžná likvidita 2,23 45,54 2,85 44,41 41,43 

Pohotová likvidita 2,23 45,54 2,84 44,40 41,41 

Okamžitá likvidita 1,25 17,33 1,05 43,00 40,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.9. Ukazatel zadluženosti 

 

Tento ukazatel je vlastně rozdělen na výpočty podílu vlastního kapitálu na aktivech, 

ten se vypočte dle vzorce (11), dále na dlouhodobou zadluženost, která se vypočte dle 

vzorce (12) a v poslední řadě také na celkovou zadluženost, která se vypočte dle vzorce 

(13). 

Na grafu číslo 16 jsou graficky znázorněné vypočtené skutečnosti, jejichž přesné 

hodnoty nalezneme v předchozí tabulce. Podle grafu i tabulky si lze spočítat, že firma 

Graf 15 - Ukazatele likvidity 
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netrpí na zadluženost, jelikož se hodnoty pohybují ve velmi malých procentech. Tento 

ukazatel je důležitý především pro věřitele, pokud jsou tedy hodnoty nízké, je pro ně riziko 

velmi malé. Celková zadluženost zde udává, jaká část majetku je financována cizími 

zdroji, celková zadluženost v tomto případě neustále klesá. 

 

Tabulka 12 - Ukazatel zadluženosti 

UKAZATEL ZADLUŽENOSTI [%] 

Období 2008 2009 2010 2011 2012 

Podíl VK na aktivech 0,79 0,91 0,87 0,97 0,97 

Celková zadluženost 0,21 0,09 0,13 0,03 0,03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.10. Ukazatele aktivity 

 

Pro výpočty ukazatelů aktivity byly použity vzorce pro výpočet obratu celkových 

aktiv (14), pro výpočet doby obratu aktiv byl použit vzorec (15), pro výpočet doby obratu 

zásob vzorec (16), pro výpočet doby obratu pohledávek (tedy splatnosti) byl použit vzorec 

Graf 16 - Ukazatel zadluženosti 
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(17) a v poslední řadě pro výpočet obratu závazků vzorec (18). Pro výpočty dob obratů zde 

budou použity celkové tržby s ohledem na formu společnosti. 

Z tabulky číslo 13 vyplývá, kolikrát se celková aktiva za rok vrátí, v tomto případě se 

jedná sice o plusové hodnoty, ale u těchto měřítek je doporučena hodnota minimálně 1, 

tudíž se podniku aktiva vrátí za více než rok. Z tabulky číslo 14 lze naopak zjistit dobu 

obratu aktiv, zásob, pohledávek a závazků. Doba obratu aktiv se udává ve dnech, což 

znamená, za jak dlouho dojde k obratu aktiv na tržby. Hodnoty jsou veliké a pohybují od 

550 dní do 10 396 dní, což je veliká doba na obrat aktiv na tržby. Stálá aktiva zde tvoří 

především exponáty, ne výrobní zařízení, proto jsou doby obratu velmi vysoké. S ohledem 

na formu společnosti jsou také hodnoty počítány s celkovými tržbami, v letech 2011 a 

2012 však firma vynášela tržby pouze za vlastní výkony a zboží, tudíž jsou hodnoty velmi 

vysoké. Doba obratu zásob je opět udávána ve dnech a ukazuje průměrný počet dnů, kdy 

jsou zásoby v podniku vázány, tzn. do jejich prodeje či spotřeby. Hodnoty jsou malé, 

jelikož podnik vlastní jen málo zásob nebo žádné. Nejsou tak v podniku příliš vázány 

skladové zásoby. Doba obratu pohledávek (neboli splatnost) nám udává, jak dlouho musí 

podnik čekat, než dostane zaplaceno za prodané výrobky. Hodnoty nejsou vysoké, dny se 

pohybují v rozmezí od 115 dní do 253 dní, kdy nejnižší tedy nejlepší hodnota vyšla opět 

v roce 2008. V roce 2010 byla hodnota nejvyšší, což znamená, že odběratelé zaplatili 

později. Doba obratu závazků udává počet dní, kdy podnik čerpá bezúročný obchodní úvěr 

od dodavatelů. Tento ukazatel by měl být co nejvyšší, jelikož je využíván účet pro dobro 

firmy. Tato hodnota je nejvyšší v roce 2010.  

 

Tabulka 13 - Obrat celkových aktiv 

Obrat celkových aktiv 

2008 2009 2010 2011 2012 

0,46 0,09 0,06 0,04 0,04 
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Tabulka 14 - Ukazatele aktivity [dny] 

UKAZATELE AKTIVITY 

Období 2008 2009 2010 2011 2012 

Doba obratu aktiv 550,60 2612,78 3087,33 8344,00 10395,80 

Doba obratu zásob 0 0 3,68 1,34 2,37 

Doba obratu pohledávek 115,34 651,99 709,77 223,43 253,06 

Doba obratu závazků 118,16 231,13 396,26 253,62 310,60 

 

 

 

 

V tomto grafu jsou přehledně graficky uvedeny údaje z tabulky číslo 14. 

 

Z tabulky číslo 13 vyplývá, kolikrát se celková aktiva za rok vrátí, v tomto případě se 

jedná sice o plusové hodnoty, ale u těchto měřítek je doporučena hodnota minimálně 1, 

tudíž se podniku aktiva vrátí za více než rok. Z tabulky číslo 14 lze naopak zjistit dobu 

obratu aktiv, zásob, pohledávek a závazků. Doba obratu aktiv se udává ve dnech, což 

znamená, za jak dlouho dojde k obratu aktiv na tržby. Hodnoty jsou veliké a pohybují od 

550 dní do 10 396 dní, což je veliká doba na obrat aktiv. S ohledem na formu společnosti 

jsou také hodnoty počítány s celkovými tržbami, v letech 2011 a 2012 však firma vynášela 

tržby pouze za vlastní výkony a zboží, tudíž jsou hodnoty velmi vysoké. Nejlepší hodnota 

v době obratu aktiv byla zaznamenána v roce 2008. Doba obratu zásob je opět udávána ve 

dnech a ukazuje průměrný počet dnů, kdy jsou zásoby v podniku vázány, tzn. do jejich 
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prodeje či spotřeby. Hodnoty jsou malé, jelikož podnik vlastní jen málo zásob nebo žádné. 

Nejsou tak v podniku příliš vázány skladové zásoby. Doba obratu pohledávek (neboli 

splatnost) nám udává, jak dlouho musí podnik čekat, než dostane zaplaceno za prodané 

výrobky. Hodnoty nejsou vysoké, dny se pohybují v rozmezí od 115 dní do 253 dní, kdy 

nejnižší tedy nejlepší hodnota vyšla opět v roce 2008. V roce 2010 byla hodnota nejvyšší, 

což znamená, že odběratelé zaplatili později. Doba obratu závazků udává počet dní, kdy 

podnik čerpá bezúročný obchodní úvěr od dodavatelů. Tento ukazatel by měl být co 

nejvyšší, jelikož je využíván účet pro dobro firmy. Tato hodnota je nejvyšší v roce 2010.  
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5 ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI, DOPORUČENÍ 
 

V této kapitole budou zhodnoceny zjištěné skutečnosti, které se týkají obecně 

prospěšné společnosti, konkrétně tedy Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s. za 

sledované období 2008 – 2012. Byly vypočteny absolutní a poměrové ukazatele formou 

finanční analýzy. 

V rámci horizontální analýzy byl zjištěn největší pokles aktiv v letech 2008/2009, 

což bylo způsobeno především poklesem krátkodobého finančního majetku, nárůst aktiv 

byl naopak zaznamenán mezi lety 2010/2011, na čemž má velký podíl opět krátkodobý 

finanční majetek, především finanční prostředky na účtech v bankách, dá se tedy říci, že se 

krátkodobý finanční majetek postupně rozvíjel, a tím se navyšovala aktiva. Největší pokles 

zaznamenal dlouhodobý majetek, avšak v posledních letech sledovaného období byl 

zaznamenán také drobný nárůst. V horizontální analýze pasiv byl sledován vývoj vlastních 

a cizích zdrojů firmy. Největší pokles pasiv byl v období 2008/2009 a byl způsoben 

především krátkodobými závazky, tedy závazky k dodavatelům. Naopak největší nárůst 

byl zaznamenán v období 2010/2011 až o 311 procent se navýšil vlastní kapitál. 

V horizontální analýze pasiv byl rovněž sledován hospodářský výsledek, který byl záporný 

v letech 2010/2011, což znamená, že podnik byl ve ztrátě. Podnik zde neměl vázané žádné 

finanční prostředky ve fondech. Z horizontální analýzy VZZ lze vyčíst několik skutečností, 

a to především pokles i nárůst tržeb. V letech 2008/2009 byl zaznamenán největší pokles 

tržeb, až o 82 procent. Největší nárůst byl však zaznamenán v období 2010/2011 a to až o 

168 procent. Co se týče nákladů, lze za největší nárůst považovat spotřebované nákupy, 

které v letech 2010/2011 narostly až o 132 procent, naopak největší pokles lze zaznamenat 

v letech 2009/2010, kdy se propadly o 81 procent. V horizontální analýze byl rovněž 

počítán rozdíl hospodářského výsledky, aby bylo možné sledovat vývoj firmy a to 

především, kdy je ve ztrátě a kdy je zisková. Nejlepších výsledku hospodářský výsledek 

dosáhl v období 2009/2010, kdy byl rozdíl mezi roky nárůst až o 460 procent. 

U vertikální analýzy byly hodnoceny rovněž aktiva, pasiv a dále také výkaz zisků 

ztrát, tzn. výnosy a náklady. Vertikální analýzou lze zjistit struktura majetku v podniku, jak 

se mění v čase a další skutečnosti. Podle výpočtů bylo v roce 2008 vázáno ve firmě až 58 

procent v dlouhodobém majetku a v oběžných aktivech přibližně 48 procent. V průběhu let 

se tyto skutečnosti měnily a v roce 2011 již dominoval oběžný majetek, který byl ve firmě 
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vázán s 85 procenty. Dlouhodobý majetek měl pouze 15 procent. Za nárůstem oběžných 

aktiv zde stojí především krátkodobý finanční majetek. Co se týče zásob, podnik v nich 

neváže své finanční prostředky, jelikož jsou víceméně nelikvidní, tudíž se nejhůře 

přeměňují na hotové peníze. Podnik tak nemá mnoho skladových zásob. U vertikální 

analýzy pasiv lze zjistit, které zdroje ve firmě dominují. V roce 2012, tedy poslední 

sledovaný rok, ve firmě dominuje vlastní kapitál, který dosahuje hodnot až 97 procent. Cizí 

zdroje jsou zde zastoupeny jen nevýrazně, jejich největší hodnota dosáhla roku 2008, kdy 

se jedná o 21 procent. U vertikální analýzy pasiv je také možnost sledovat hospodářský 

výsledek, tudíž máme přehled o tom, zda je firma ve ztrátě či v zisku. 

Z poměrových ukazatelů byly vypočteny ukazatele rentability, dále pak ukazatele 

likvidity, zadluženost podniku a v poslední řadě také doby obratu daných položek 

v rozvaze a výkazu zisků a ztrát.  

Ukazatele rentability byly vypočteny jen v letech 2008,2009,2010 a 2012, jelikož 

v roce 2011 byla firma ztrátová. Ukazatel ROA, tedy rentabilita celkového kapitálu, se 

pohybuje v hodnotách od 0,97 % až do 26,44 %, tento ukazatel tedy poměřuje zisk 

s vloženými prostředky a bez ohledu na to, zda je financován z vlastního či cizího kapitálu. 

Ukazatel ROE, tedy rentabilita vlastního kapitálu, se pohybuje v hodnotách od 1 % do 

33,67 %, tento ukazatel nám udává, kolik čistého zisku, připadá na 1 Kč investovanou 

vlastníky firmy. Ukazatel ROS, tedy rentabilita tržeb, se pohybuje v hodnotách kolísavých, 

tedy od 3,09 % až do 228,57 %, tento ukazatel udává, kolik korun zisku utvoří podnik z 1 

Kč tržeb. 

Běžná likvidita dosahuje hodnot velmi vysokých, jelikož hodnoty, které jsou 

doporučené, jsou od 1,8 do 2,2 %. Avšak tyto hodnoty jsou pouze obecné, doporučená 

hodnota v tomto případě by měla být vyšší než 2, což podnik splňuje. Běžná likvidita 

udává, kolikrát jsou oběžná aktiva větší než krátkodobé závazky. U pohotové likvidity 

firma opět nesplňuje doporučené hodnoty, jelikož se zde vylučují zásoby, které ve firmě 

vázány nejsou. Zde jsou doporučené hodnoty v rozmezí 1,5 – 1,7, avšak opět jen obecné, 

tudíž na to firma nemusí brát zřetel. U okamžité likvidity se jedná o doporučenou hodnotu, 

která by měla být vyšší než 1. U tohoto ukazatele zjišťujeme, jak je podnik schopen hradit 

své krátkodobé závazky.  
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Co se týče zadluženosti podniku, bylo zjištěno, že firma netrpí na zadluženost, 

jelikož vypočtené hodnoty jsou velmi malé, čím větší je hodnota, tím větší je procento 

zadluženosti. Tento ukazatel je tedy velmi důležitý především pro věřitele, který si dokáže 

spojit riziko, které souvisí s hodnotou zadluženosti. Celková zadluženost zde udává, jaká 

část majetku je financována cizími zdroji, celková zadluženost v tomto případě neustále 

klesá.  

U obratu celkových aktiv bylo zjištěno, kolikrát se celková aktiva za rok vrátí, 

v tomto případě sice byly zjištěny plusové hodnoty, u těchto měřítek je však doporučena 

minimální hodnota 1, tudíž se podniku aktiva vrátí za více než rok. Dále byly zjišťovány 

doby obratu. Doba obratu aktiv udává, za jak dlouho dojde k obratu aktiv na tržby. 

Hodnoty jsou velmi vysoké od 550 dní do 10 396 dní, což je veliká doba na obrat aktiv na 

tržby, jelikož se však jedná o muzeum, kde je většina aktiv vázána v exponátech nikoliv ve 

výrobních zařízeních. Vypovídací schopnost muzea je tím tedy snížena. S ohledem na 

formu společnosti však byly použity jako základna celkové tržby. Nejlepší hodnota v době 

obratu aktiv byla zaznamenána v roce 2008. Doba obratu zásob je opět udávána ve dnech a 

ukazuje průměrný počet dnů, kdy jsou zásoby v podniku vázány, tzn. do jejich prodeje či 

spotřeby. Hodnoty jsou malé, jelikož podnik vlastní jen málo zásob nebo žádné. Nejsou tak 

v podniku příliš vázány skladové zásoby. Doba obratu pohledávek (neboli splatnost) nám 

udává, jak dlouho musí podnik čekat, než dostane zaplaceno za prodané výrobky. Hodnoty 

nejsou vysoké, dny se pohybují v rozmezí od 115 dní do 709 dní, kdy nejnižší tedy nejlepší 

hodnota vyšla opět v roce 2008. V roce 2010 byla hodnota nejvyšší, což znamená, že 

odběratelé zaplatili později a podnik jim tak poskytuje obchodní úvěr. Doba obratu 

závazků udává počet dní, kdy podnik čerpá bezúročný obchodní úvěr od dodavatelů. Tento 

ukazatel by měl být co nejvyšší, jelikož je využíván účet pro dobro firmy. Tato hodnota je 

nejvyšší v roce 2010.  

Sledovaná obecně prospěšná společnost získává spoustu dotací od různých subjektů, 

jako jsou například dotace na veřejně prospěšné práce od Úřadu práce v Mostě, dále dotace 

mzdových nákladů nebo dotace od města Most, proto je třeba k nim přihlédnout ve 

výsledcích hospodaření. 
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6 ZÁVĚR 
 

Cílem této bakalářské práce bylo především zhodnocení efektivnosti hospodaření 

obecně prospěšné společnosti, konkrétně Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s., 

která funguje jako muzeum, tedy jako příspěvková organizace. Toto zhodnocení bylo 

provedeno na základě výročních zpráv, především z účetních výkazů, tedy výkaz zisků a 

ztrát a rozvahy. Sledované období zde bylo od roku 2008 do roku 2012. Celá bakalářská 

práce je rozdělena na dvě hlavní části, a to část teoretickou a část praktickou. V teoretické 

části byly popsány především definice a způsoby výpočtů. Dále pak profil společnosti a 

historie společnosti. V praktické části jsem se zaměřila na aplikaci výpočtů absolutních a 

poměrových ukazatelů v rámci horizontální a vertikální analýzy. 

Pro zhodnocení efektivnosti této společnosti byla použita tedy horizontální a 

vertikální analýza. Při těchto výpočtech byly zjištěny nesrovnalosti a problémové oblasti 

v podniku, tudíž byly vhodně použity další výpočty, především ukazatele rentability, 

likvidity, aktivity a zadluženosti. U horizontální a vertikální analýzy byly výpočty získány 

z rozvahy, tedy aktiva a pasiva, dále také z výkazu zisků a ztrát. Vypočítán byl též ukazatel 

nákladovosti, který byl vypočítán formou vertikální analýzy výkazu zisků a ztrát. U 

poměrových ukazatelů, tedy u ukazatelů rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti byly 

výpočty aplikovány rovněž na výkazu zisků a ztrát a na rozvaze. U těchto výpočtů byly 

zjištěny negativní výsledky, především co se týče rentability a likvidity firmy. Doporučené 

hodnoty však byly spíše obecné, jelikož každé odvětví má své dané hodnoty. U ukazatelů 

likvidity bylo zjištěno rovněž negativních výsledků, především co se týče zásob, které 

nejsou ve firmě vázány, čímž jsou dosaženy negativní výsledky v pohotové likviditě. U 

ukazatelů celkové zadluženosti, bylo zjištěno, že firma netrpí na zadluženost, tudíž je pro 

věřitelé velmi malé riziko svěřit firmě své finanční prostředky. Doba obratů je zde velmi 

vysoká především, co se týče doby obratů aktiv, kdy jsou velmi vysoké hodnoty. U doby 

obratu zásob jsou naopak velmi malé, tudíž má firma velmi malé skladové zásoby. U 

ukazatele nákladovosti bylo rovněž zjištěno, že výsledky neodpovídají daným hodnotám, 

jelikož byly většinou hodnoty menší než 1, tudíž by se podnik měl věnovat kalkulaci 

nákladů. Jelikož však společnost získává dotace od různých podniků, není kalkulace příliš 

důležitá. 
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Podnik by se mohl více zaměřit na zkvalitňování svých služeb, či zviditelnění, dále 

bych doporučila zaměřit se především na optimalizaci nákladů, čímž by bylo možno 

předejít špatným výsledkům.  

Závěrem bych ráda dodala, že jelikož se jedná o obecně prospěšnou společnost, 

konkrétně muzeum, mohla by se společnost více zaměřit na zvyšování tržeb, což je 

především vstupné, tudíž zvýšit návštěvnost. Hospodářský výsledek, který byl sledován, 

byl stabilní s výjimkou roku 2011, kdy byla společnost ve ztrátě, tudíž nemohlo dojít ke 

sledování některých skutečností.  
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Označení AKTIVA ROK 

    2008 2009 2010 2011 2012 

A. Dlouhodobý majetek celkem (A.I. + A.II. + 
A.III. +A.IV.) 

1 530 1 620 2 129 1 867 2 665 

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 
(součet A.I.1. až A.I.7.) 

0 0   0 0 

A. I.        
1. 

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 
0 0 0 0 0 

2. Software 0 0 0 0 0 

3. Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek 

0 0 0 0 0 

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek 

0 0 0 0 0 

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem (součet 
A.II.1. až A.II.10.) 

1 691 1 844 2 414 2 214 3 074 

A. II.       
1. 

Pozemky 
48 48 48 48 149 

2. Umělecká díla, předměty, sbírky 0 0 0 0 0 

3. Stavby 1 095 1 095 1 095 1 095 1 095 

4. Samostatné movité věci a soubory movitých 
věcí 

418 501 501 501 1 126 

5. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0 

6. Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 0 0 

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 130 200 770 570 704 

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek 

0 0 0 0 0 

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem (součet 
A.III.1. až A.III.7.) 

0 0 0 0 0 

A. III.     
1. 

Podíly v ovládaných a řízených osobách 
0 0 0 0 0 

2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 0 0 0 0 0 

4. Půjčky organizačním složkám 0 0 0 0 0 

5. Ostatní dlouhodobé půjčky 0 0 0 0 0 

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 
(součet A.IV.1. až A.IV.11.) 

-161 -224 -285 -347 -409 

A. IV.     
1. 

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a 
vývoje 

0 0 0 0 0 

2. Oprávky k softwaru 0 0 0 0 0 

3. Oprávky k ocenitelným právům 0 0 0 0 0 



 
 

   
 

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému 
nehmotnému majetku 

0 0 0 0 0 

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému 
nehmotnému majetku 

0 0 0 0 0 

6. Oprávky ke stavbám -109 -146 -182 -219 -255 

7. Oprávky k samostatným movitým věcem a 
souborům movitých věcí 

0 -53 -78 -128 -154 

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých 
porostů 

0 0 0 0 0 

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným 
zvířatům 

0 0 0 0 0 

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému 
hmotnému majetku 

-52 -25 -25 0 0 

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému 
hmotnému majetku 

0 0 0 0 0 

B. Krátkodobý majetek celkem (B.I. + B.II. + 
B.III. + B.IV.) 

1 401 1 093 1 229 10 569 10 522 

B. I. Zásoby celkem (součet B.I.1. až B.I.9.) 0   4 2 3 

B. I.        
1. 

Materiál na skladě 
0 0 0 0 0 

2. Materiál na cestě 0 0 0 0 0 

3. Nedokončená výroba 0 0 0 0 0 

4. Polotovary vlastní výroby 0 0 0 0 0 

5. Výrobky 0 0 0 0 0 

6. Zvířata 0 0 0 0 0 

7. Zboží na skladě a v prodejnách 0 0 4 2 3 

8. Zboží na cestě 0 0 0 0 0 

9. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0 

B. II. Pohledávky celkem (součet B.II.1. až B.II.19.) 614 677 772 333 321 

B. II.       
1. 

Odběratelé 
662 305 282 294 282 

2. Směnky k inkasu 0 0 0 0 0 

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 0 0 0 0 0 

4. Poskytnuté provozní zálohy 1 1 1 1 1 

5. Ostatní pohledávky 0 313 351 0 0 

6. Pohledávky za zaměstnanci 0 0 0 0 0 

7. Pohledávky za institucemi sociálního 
zabezpečení a  veřejného zdravotního 
pojištění 

-57 -41 0 0 0 

8. Daň z příjmu 0 93 110 37 37 

9. Ostatní přímé daně 8 0 17 1 1 

10. Daň z přidané hodnoty 0 6 11 0 0 

11. Ostatní daně a poplatky  0 0 0 0 0 

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se 
státním rozpočtem 

0 0 0 0 0 

13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s 
rozpočtem orgánů územních samosprávních 
celků 

0 0 0 0 0 



 
 

   
 

14. Pohledávky za účastníky sdružení 0 0 0 0 0 

15. Pohledávky z pevných termínovaných 
operací 

0 0 0 0 0 

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů 0 0 0 0 0 

17. Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 

18. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 

19. Opravná položka k pohledávkám 0 0 0 0 0 

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem (součet 
B.IV.1. až B.IV.8.) 

787 416 453 10 234 10 198 

B. III.      
1. 

Pokladna 
43 45 0 3 5 

2. Ceniny 0 0 0 0 0 

3. Účty v bankách 744 371 453 10 231 10 193 

4. Majetkové cenné papíry k obchodování 0 0 0 0   

5. Dluhové cenné papíry k obchodování 0 0 0 0 0 

6. Ostatní cenné papíry 0 0 0 0 0 

7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

8. Peníze na cestě 0 0 0 0 0 

B. IV. Jiná aktiva celkem (součet B.IV.1. až B.IV.3.) 0 0 0 0 0 

B. IV.     
1. 

Náklady příštích období 
0 0 0 0 0 

2. Příjmy příštích období 0 0 0 0 0 

3. Kursové rozdíly aktivní 0 0 0 0 0 

  AKTIVA CELKEM (A. + B.) 2 931 2 713 3 358 12 436 13 187 
 

 

   



 
 

   
 

Označení PASIVA ROK 

    2008 2009 2010 2011 2012 

A. Vlastní zdroje celkem (A.I. + A.II.) 2 302 2 473 2 927 12 058 12 793 

A. I. Jmění celkem 1 511 1 601 1 601 11 100 11 707 

A. I.        
1. 

Vlastní jmění 
1 491 1 581 1 581 11 080 11 687 

2. Fondy 20 20 20 20 20 

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 
závazků 

0 0 0 0 0 

A. II. Výsledek hospodaření celkem 791 872 1 326 958 1 086 

A. II.       
1. 

Účet výsledku hospodaření 
589 81 454 -368 128 

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím 
řízení 

0 0 0 0 0 

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 
minulých let 

202 791 872 1 326 958 

B. Cizí zdroje celkem (B.I. + B.II. + B.III. + 
B.IV.) 

629 240 431 378 394 

B. I. Rezervy celkem (B.I.1.) 0 0 0 0 0 

B. I.        1. Rezervy 0 0 0 0 0 

B. II. Dlouhodobé závazky celkem (součet 
B.II.1. až B.II.7.) 

0 0 0 140 140 

B. II.       1. Dlouhodobé bankovní úvěry 0 0 0 0 0 

2. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 

3. Závazky k pronájmu 0 0 0 0 0 

4. Přijaté dlouhodobé zálohy 0 0 0 0 0 

5. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0 

6. Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 0 

7. Ostatní dlouhodobé závazky 0 0 0 140 140 

B. III. Krátkodobé závazky celkem (součet 
B.III.1. až B.III.23.) 

629 240 431 238 254 

B. III.      
1. 

Dodavatelé  
281 162 95 44 52 

2. Směnky k úhradě 0 0 0 0 0 

3. Přijaté zálohy 0 0 0 0 0 

4. Ostatní závazky 0 0 140 0 0 

5. Zaměstnanci 0 0 0 0 0 

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 109 78 132 128 138 

7. Závazky k institucím sociálního 
zabezpečení a veřejného zdravotního 
pojištění 

0 0 64 66 64 

8. Daň z příjmu 186 0 0 0 0 

9. Ostatní přímé daně 0 0 0 0 0 

10. Daň z přidané hodnoty 53 0 0 0 0 

11. Ostatní daně a poplatky 0 0 0 0 0 

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 0 0 0 0 0 

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů 0 0 0 0 0 



 
 

   
 

územních samosprávných celků 

14. Závazky z upsaných nesplacených 
cenných papírů a podílů 

0 0 0 0 0 

15. Závazky k účastníkům sdružení 0 0 0 0 0 

16. Závazky z pevných termínovaných 
operací 

0 0 0 0 0 

17. Jiné závazky 0 0 0 0 0 

18. Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0 0 0 

19. Eskontní úvěry 0 0 0 0 0 

20. Vydané krátkodobé dluhopisy 0 0 0 0 0 

21. Vlastní dluhopisy 0 0 0 0 0 

22. Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 0 

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0 

B. IV. Jiná pasiva celkem (součet B.IV.1. až 
B.IV.3.) 

0 0 0 0 0 

B. IV.     1. Výdaje příštích období 0 0 0 0 0 

2. Výnosy příštích období 0 0 0 0 0 

3. Kursové rozdíly pasivní 0 0 0 0 0 

  PASIVA CELKEM (A. + B.) 2 931 2 713 3 358 12 436 13 187 
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Označení NÁKLADY ROK 

    2008 2009 2010 2011 2012 

A. I. Spotřebitelské nákupy celkem (součet 
A.I.1. až A.I.4.) 

226 329 63 146 112 

    1. Spotřeba materiálu 1 242 11 72 55 

2. Spotřeba energie 225 87 52 68 54 

3. Spotřeba ostatních neskladovatelných 
dodávek 

0 0 0 0 0 

4. Prodané zboží 0 0 0 6 3 

A. II.        Služby celkem (součet A.II.5. až A.II.8.) 253 354 398 789 446 

5. Opravy a udržování 32 104 2 386 245 

6. Cestovné 33 36 33 20 0 

7. Náklady na reprezentaci 0 2 0 0 0 

8. Ostatní služby 188 212 363 383 201 

A. III. Osobní náklady celkem (součet A.III.9. až 
A.III.13.) 

1 739 1 772 2 146 2 432 2 252 

9. Mzdové náklady 1 289 1 359 1 616 1 822 1 689 

10. Zákonné sociální pojištění 450 413 530 610 563 

11. Ostatní sociální pojištění 0 0 0 0 0 

12. Zákonné sociální náklady 0 0 0 0 0 

13. Ostatní sociální náklady 0 0 0 0 0 

A. IV. Daně a poplatky celkem (součet A.IV.14. 
až A.IV.16.) 

3 15 20 5 1 

14. Daň silniční 0 0 0 0 0 

15. Daň z nemovitostí 0 0 0 0 0 

16. Ostatní daně a poplatky 3 15 20 5 1 

A. V.  Ostatní náklady celkem (součet A.V.17. až 
A.V.24.) 

46 9 12 229 11 

17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 0 0 0 0 

18. Ostatní pokuty a penále 41 3 1 0 0 

19. Odpis nedobyté pohledávky 0 0 0 0 0 

20. Úroky 0 0 0 0 0 

21. Kursové ztráty 0 0 0 13 0 

22. Dary 0 0 0 0 0 

23. Manka a škody 0 0 0 0 0 

24. Jiné ostatní náklady 5 6 11 216 11 

A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a 
opravných položek celkem (součet 
A.VI.25. až A.VI. 30.) 

62 62 62 62 62 

25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 

62 62 62 62 62 

26. Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 

0 0 0 0 0 

27. Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 



 
 

   
 

28. Prodaný materiál 0 0 0 0 0 

29. Tvorba rezerv 0 0 0 0 0 

30. Tvorba opravných položek 0 0 0 0 0 

A. VII. Poskytnuté příspěvky celkem (A.VII.31. až 
A.VII.32.) 

0 0 0 0 0 

31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami 

0 0 0 0 0 

32. Poskytnuté členské příspěvky 0 0 0 0 0 

A. VIII.  Daň z příjmů celkem 0 0 0 0 0 

33. Dodatečné odvody daně z příjmů 0 0 0 0 0 

  NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + 
A.IV. + A.V. + A.VI. + A.VII. + A.VIII.) 

2 329 2 541 2 701 3 663 2 884  

 

  



 
 

   
 

Označení VÝNOSY ROK 

    2008 2009 2010 2011 2012 

B. I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 
(součet B.I.1. až B.I.3.) 

1 338 236 203 544 463 

    1. Tržby za vlastní výrobky 0 0 0 0 0 

2. Tržby z prodeje služeb 1 338 236 203 535 459 

3. Tržby za prodané zboží 0 0 0 9 4 

B. II.        Změny stavu vnitroorganizačních zásob 
celkem (součet B.II.4. až B.II.7.) 

0 0 0 0 0 

4. Změna stavu zásob nedokončené výroby 0 0 0 0 0 

5. Změna stavu zásob polotovarů 0 0 0 0 0 

6. Změna stavu zásob výrobků 0 0 0 0 0 

7. Změna stavu zvířat 0 0 0 0 0 

B. III. Aktivace celkem (součet B.III.8. až B.III.11.) 0 0 0 0 55 

8. Aktivace materiálu a zboží 0 0 0 0 0 

9. Aktivace vnitroorganizačních služeb 0 0 0 0 0 

10. Aktivace dlouhodobého nehmotného 
majetku 

0 0 0 0 0 

11. Aktivace dlouhodobého hmotného 
majetku 

0 0 0 0 55 

B. IV. Ostatní výnosy celkem (součet B.IV.12. až 
B.IV.18.) 

1 161 2 241 2 107 2 395 2 177 

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 0 0 0 0 

13. Ostatní pokuty a penále 0 0 0 0 0 

14. Platby za odepsané pohledávky 0 0 0 0 0 

15. Úroky 11 0 1 93 122 

16. Kursové zisky 0 0 0 0 0 

17. Zúčtování fondů 0 0 0 0 0 

18. Jiné ostatní výnosy 1 150 2 233 2 106 2 302 2 055 

B. V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a 
opravných položek celkem (součet B.V.19. 
až B.V.25.) 

605 143 194 0 0 

19. Tržby z prodeje dlouhodobého hmotného 
a nehmotného majetku 

605 0 0 0 0 

20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0 

21. Tržby z prodeje materiálu 0 143 194 0 0 

22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 

23. Zúčtování rezerv 0 0 0 0 0 

24. Výnosy z dlouhodobého finančního 
majetku 

0 0 0 0 0 

25. Zúčtování opravných položek 0 0 0 0 0 

B. VI. Přijaté příspěvky celkem (součet B.VI.26. až 
B.VI.28.) 

0 2 661 356 317 

26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami 

0 0 0 0 0 

27. Přijaté příspěvky (dary) 0 2 661 356 317 

28. Přijaté členské příspěvky 0 0 0 0 0 



 
 

   
 

B. VII.  Provozní dotace celkem (B.VII.29.) 0 0 0 0 0 

29. Provozní dotace 0 0 0 0 0 

  VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + 
B.V. + B.VI. + B.VII.) 

3 104 2 622 3 165 3 295 3 012 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 
(VÝNOSY CELKEM - NÁKLADY CELKEM) 

775 81 464 -368 128 

34. Daň z příjmů 186 0 10 0 0 

D. Výsledek hospodaření po zdanění (C. - 34.) 589 81 454 -368 128 
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