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1 ÚVOD 
 

 V dnešním globálním a dynamickém světě jsou podniky vystavovány neustálému boji 

o udržení svých pozic na trhu. Pojmy jako hyperkonkurence, superkonkurence či globalizace 

se již staly běžnými pojmy užívanými ve všech stupních řízení jednotlivých podniků.  

 V současnosti dochází k neustálým změnám v ekonomickém prostředí. Zároveň se 

změnami prostředí dochází rovněž ke změnám v jednotlivých podnicích, které jsou jeho 

neoddělitelnou součástí. Aby podnik dokázal čelit konkurenčním tlakům a ekonomickým 

hrozbám a mohl nadále rozvíjet svou podnikatelskou činnost, je třeba sledovat a neustále 

hodnotit jeho výkonnost na základě prováděných finančních analýz. Bez rozboru finanční 

situace se dnes již málokterá firma obejde.  

 Podniky pracují s finanční analýzou zejména z důvodu hodnocení a porovnání 

zjištěných údajů v rámci mezipodnikového srovnání, tak také v rámci odvětví, do kterého 

spadají a na základě zjištěných údajů vytvářejí plány, strategie a vize do budoucnosti. 

 První zmínky o finanční analýze se v rámci České republiky začínají objevovat již po 

první světové válce, ale širšího rozvoje se finanční analýza začala těšit až po roce 1989. Za 

zemi zrodu finanční analýzy jsou považovány Spojené státy americké, kde byly na základě 

analýzy dat z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, sestaveny oborové přehledy, které sloužily a 

dodnes slouží k porovnání podniků.  

 Metody finanční analýzy se s postupem času měnily v závislosti na aktuálnosti, 

potřebách managementu podniků a ekonomickém prostředí, ve kterém se podniky nacházejí.  

 

 Cílem této práce je zhodnotit finanční zdraví vybrané organizace na základě metod 

používaných finanční analýzou a navrhnout nápravná opatření ke zlepšení situace 

v organizaci do budoucna.  

 Jelikož objektem finanční analýzy bude nezisková organizace, se zaměřením na 

zdravotně postižené, smyslem práce bude navrhnout taková opatření, aby příjmy a výdaje 

organizace byly vyrovnané a nezisková organizace se nacházela ve stabilním finančním 

postavení.  
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V první části práce se budu zabývat teoretickými aspekty a popisem jednotlivých 

druhů ukazatelů. Dále uvedu jednotlivé metody, modely a techniky využívané finanční 

analýzou.  

Druhá kapitola se skládá z praktické části, jejíž součástí je také představení společnosti 

a výpočty, které charakterizují finanční situaci v podniku.  

V třetí části se pak zabývám návrhy a doporučeními pro zhodnocení finanční situace 

organizace a nastíněním budoucí situace v organizaci.  
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2 TEORETICKO METODICKÁ ČÁST 
 

Finanční situace podniku je dána jeho výkonností a finanční pozicí. Finanční pozice 

podniku odráží jeho rizika, jež jsou zapříčiněna způsobem jeho financování. Výkonnost 

podniku může být hodnocena každým subjektem jinak, např. vlastník ji hodnotí podle splnění 

očekávané návratnosti vložených prostředků, zákazník dle míry uspokojení svých požadavků 

nebo zaměstnanci dle pracovních podmínek apod. V současnosti, při hodnocení výkonnosti 

podniku musíme brát v úvahu skutečnost, že se úspěšně mohou rozvíjet pouze ty subjekty, 

které včasně reagují na proměnlivé podmínky podnikání, sledují, pravidelně vyhodnocují a 

snaží se zvýšit úroveň výkonnosti podniku.  

Existuje celá řada definic pojmu finanční analýza. Dle Růčkové (2008) je 

nejvýstižnější následující definice: „Finanční analýza představuje systematický rozbor 

získaných dat, které jsou obsaženy především v účetních výkazech. Finanční analýzy v sobě 

zahrnují hodnocení firemní minulosti, současnosti a předpovídání budoucích finančních 

podmínek.“1  

Z hlediska času lze chápat finanční analýzu ve dvou rovinách a to se zaměřením do 

minulosti a s výhledem do budoucnosti.   

Z pohledu do minulosti hodnotíme, jak se organizace vyvíjela s postupem času až do 

současnosti. Druhý pohled nám říká, že finanční analýza je součástí plánování a strategie 

podniku – díky ní jsme schopni uskutečňovat plány nejen z krátkodobého hlediska, které 

souvisejí s operativním řízením podniku, ale i z hlediska dlouhodobého. Posuzuje a 

identifikuje slabé a silné stránky finančního zdraví podniku a tím poukazuje na problémy, 

které by mohly v budoucnu znamenat ohrožení, resp. poukazuje na výhody související 

s případným zhodnocením majetku podniku.  

V prvním případě se jedná o tzv. analýzu ex-post, tedy historický vývoj a odhad do 

budoucna. Ve druhém případě jde o ex-ante analýzu, která tvoří základ pro plánování 

hlavních finančních veličin.  

 

 

 
 

                                                 
1 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza, metody, ukazatele, využití v praxi. str. 9, 2. vyd. Praha: Grada, 2008. 120 s. ISBN 978-80-247-2481-2. 
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2.1 Uživatelé finanční analýzy 
 

Výsledky a poznatky z finanční analýzy podniku jsou podstatné zejména pro samotný 

podnik, resp. pro jeho vedení – management, pro vlastníky a věřitele, dodavatele, bankovní 

instituce, ale uživatelem mohou být i státní instituce.  

 Základním hlediskem pro jejich rozdělení je postoj k danému podniku. Zda uživatelé 

stojí uvnitř podniku - jedná se tedy o interní uživatele nebo pokud se nacházejí vně podniku, 

jedná se o externí uživatele finanční analýzy.   

 K interním uživatelům finanční analýzy tedy řadíme manažery, odboráře a 

zaměstnance. K externím uživatelům potom zařazujeme investory, banky a jiné věřitele, stát a 

jeho orgány, obchodní partnery – dodavatelé a zákazníci, konkurence aj. Všichni tito 

uživatelé ale mají jedno společné – potřebují znát, aby mohli řídit. 2 

  

2.2 Zdroje informací pro finanční analýzu 
 
 Kvalitní a komplexní vstupní informace jsou důležitou podmínkou pro úspěšnost 

finanční analýzy, proto je třeba veškerá data, která by jakkoli mohla ovlivnit výsledky 

hodnocení podniku zajistit. Vstupní data, kterých je pro finanční analýzu třeba velké 

množství, najdeme především v účetních výkazech. Ovšem účetní dokumenty nejsou jediným 

zdrojem informací. Zdrojů pro finanční analýzu je celá řada a můžeme je rozdělit na skupiny 

finanční a nefinanční a kvantifikovatelné a nekvantifikovatelné. Dle Sůvové (1999) můžeme 

rozdělit zdroje informací pro finanční analýzu na tři hlavní skupiny: 

• Finanční zdroje informací: 

- účetní výkazy finančního účetnictví a výroční zprávy 

- vnitropodnikové účetnictví 

- předpovědi finančních analytiků a managementu podniku 

- burzovní zpravodajství 

- kurzovní lístky, vývoj úrokových sazeb 

- mediální ekonomické zpravodajství 

• Kvantifikovatelné nefinanční informace: 

- podniková statistika a další podnikové evidence (personální, výrobní 

apod.) 

                                                 
2 GRÜNWLD, R.; HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. str. 27, 1. vyd. Praha: Ekopress, 2007. 318 s. ISBN 978-80-

86929-26-2. 
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- prospekty, interní směrnice 

- oficiální ekonomická statistika 

• Nekvantifikovatelné informace: 

- zprávy vedoucích pracovníků, auditorů 

- komentáře manažerů 

- komentáře odborného tisku 

- nezávislá hodnocení a prognózy 

- odhady různých analytiků 

Převahu údajů pro finanční analýzu najdeme v účetních výkazech, které poskytují data 

a informace pro ekonomické rozhodování. Finanční výkazy zobrazují výrobní proces, sledují 

výši výnosů a nákladů, příjmů a výdajů, stav majetku a jeho financování, tržby, zisk apod.  

 O celkovém stavu podniku a vývoji financí vypovídá účetní závěrka. Účetní závěrka 

se skládá z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy. V příloze by měly být obsaženy údaje o 

příslušné účetní jednotce, o účetních metodách, zásadách a způsobech oceňování. Příloha 

musí také obsahovat doplňující informace k rozvaze, výkazu zisku a ztráty. Každý podnik 

tedy zpracovává účetní výkazy, ke kterým ještě dále řadíme výkaz cash flow, výkaz o tvorbě 

a použití finančních prostředků. Provázanost zmiňovaných výkazů viz Příloha č. 1. 

V některých případech bývá účetní závěrka doplněna výroční zprávou. Ta podává 

informace pro majitele, potenciální investory, obchodní partnery, banky.  

Struktura výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) je stanovena Ministerstvem financí. 

Výkaz cash flow není na rozdíl od předešlých dvou výkazů standardizován, což neznamená, 

že by ztrácel na své vypovídací schopnosti, naopak můžeme říci, že se jedná o dynamický 

výkaz, protože vývoj ekonomických činností si žádá co nejrychlejší informace. Bližší 

informace o výkazu cash flow viz Příloha č. 2.  

 

2.3 Techniky a metody používané pro finanční analýzu 
 
 Finanční analýzu je možné provádět v různém rozsahu, míře podrobnosti, různým 

způsobem a za pomoci širokého spektra technik a metod, většinou dle potřeby daného 

podnikatelského subjektu.  

 O finanční situaci podniku podávají informace finanční výkazy. Finanční situace se 

následně hodnotí na základě kvantitativních metod, které zpracovávají údaje z účetních 

výkazů, jakožto zdrojů informací pro finanční analýzu. Celkovou finanční situaci podniku, ale 
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nedokážeme odvodit pouze na základě výpočtu, ale bereme ohled také na úsudek opírající se 

o zkušenosti analytiků.  

 Metody využívané ve finanční analýze můžeme členit různě. Základním členěním dle 

Dluhošové (2006) jsou metody deterministické a matematicko-statistické.  

 Deterministické metody jsou využívány pro menší počet období k analýze odchylek a 

vývoje. Jsou řazeny ke standardním nástrojům běžné finanční analýzy.  

 Matematicko-statistické metody slouží k posouzení determinantů a faktorů vývoje. 

Vycházejí z údajů delších časových řad a jsou založeny na exaktních metodách.  

 Metody finanční analýzy jsou založeny na získaných údajích z účetních výkazů a 

z různých ukazatelů z těchto výkazů odvozených. Podle toho rozlišujeme metodu finanční 

analýzy absolutní a relativní.  

 

Standardní dělení ukazatelů rozděluje ukazatele na absolutní, rozdílové a poměrové. 3 

2.3.1 Absolutní ukazatele 
 

Absolutní ukazatele nalezneme ve finančních výkazech a můžeme je porovnávat 

v rámci jednoho podniku. Absolutní ukazatele se dělí na ukazatele tokové a stavové. Stavové 

ukazatele vypovídají o stavu k určitému časovému okamžiku, zatímco tokové ukazatele 

vypovídají o skutečnosti za daný časový interval, určité časové období. Absolutní ukazatele 

můžeme porovnávat horizontálně nebo vertikálně: 

 Horizontální rozbor – porovnáváme stejný absolutní ukazatel v různém období, 

využívá se pro porovnání v rámci jednoho podniku.  

 Vertikální rozbor – jednotlivé položky z výkazů vztahujeme k jediné položce z daného 

výkazu. Můžeme snadněji srovnávat výsledky podniku s jinými podniky. 

2.3.2 Rozdílové ukazatele 
 

Rozdílové ukazatele zjišťujeme jako rozdíl hodnoty aktiv a hodnoty pasiv. Mezi 

nejčastěji užívané rozdílové ukazatele patří čistý pracovní kapitál, čisté pohotové prostředky a 

čistý peněžní majetek. Dále zde řadíme různé ukazatele výpočtu zisku.  

Čistý pracovní kapitál – Net Working Capital je „dlouhodobý zdroj, který má podnik 

k dispozici pro profinancování běžného chodu podniku.“4 Z pohledu aktiv je pak čistý 

                                                 
3 SŮVOVÁ, H. a kol. Finanční analýza v řízení podniku, bance a na počítači. str. 78, Praha: Bankovní institut, 1999. 622 s. ISBN 80-7265-

027-0. 
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pracovní kapitál část oběžného majetku, která je kryta dlouhodobými zdroji. Čistý pracovní 

kapitál lze vymezit různými způsoby, např.: 

                                                                 

             (2.1) 

 Z tohoto faktu vyplývá zlaté pravidlo financování – oběžná aktiva by měla být financována 

krátkodobými zdroji a stálá aktiva by měla být financována dlouhodobými zdroji financování.  

Ukazatel čisté pohotové prostředky eliminuje nedostatky ukazatele čistého pracovního 

kapitálu, který v oběžných aktivech zahrnuje i málo likvidní položky, např. pohledávky.   

                   (2.2) 

 

K rozdílovým ukazatelům řadíme i různé formy zisku. Mohou to být například5: 

• Čistý zisk k rozdělení akcionářům vlastnícím kmenové akcie – Earning Available 

for Common Stockholders, EAC 

- Tento zisk byl již zdaněn, byla odvedena část do zákonného rezervního fondu a 

popřípadě byly vyplaceny dividendy akcionářům s prioritními akciemi.  

- Může být reinvestován do podniku nebo vyplacen formou dividend. 

• Čistý zisk neboli hospodářský výsledek za účetní období – Earnings After Taxes, 

EAT 

- Jedná se o zisk po zdanění, který je určen k rozdělení mezi akcionáře.  

- Je také označován jako NI – Net Income. 

• Čistý zisk plus úroky po zdanění  

- Výslednou velikost udává vztah EAT + nákladové úroky · (1 – t), kde t je daňová 

sazba. 

- Zohledňuje skutečnost, že zahrnutí nákladových úroků do nákladů snižuje podniku 

daňový základ.  

• Zisk před zdaněním – Earnings Before Taxes, EBT 

- Jedná se o EAT zvýšený o daň z příjmu za mimořádnou a běžnou činnost. 

- Využívá se zejména pro mezipodnikové srovnávání, jelikož v každém podniku se 

skutečné zdanění může lišit. 

 
                                                                                                                                                         
4 KISLINGEROVÁ, E.; HNILICA, J. Finanční analýza - krok za krokem. str. 40, 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008. 135 s. ISBN 978-80-

7179-713-5. 
5 KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. 745 s. ISBN 987-80-7179-903-0. 
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• Zisk před zdaněním a úroky – Earnings Before Interest and Taxes, EBIT 

- V tomto případě se jedná o EBT zvýšený o nákladové úroky. 

• Zisk před zdaněním, úroky a odpisy – Earnings Before Interest, Taxes, 

Depreciations and Amortization Charles, EBITDA 

- Tato forma zisku vyjadřuje EBIT zvýšený o odpisy.                         

2.3.3 Poměrové ukazatele 
 
 Pomocí poměrových ukazatelů je možné porovnat dva různě velké podniky, jejichž 

účetní výkazy jsou nesrovnatelné. Mezi nejčastěji užívané poměrové ukazatele řadíme 

ukazatele rentability – ziskovosti, ukazatele likvidity, ukazatele aktivity a ukazatele finanční 

struktury.  

Většinou mají tyto ukazatele ve jmenovateli rizikový faktor, např. vlastní kapitál, 

dluhy, zásoby, úroky apod. a v čitateli faktor jistící – zisk či položku z aktiv. Pro finanční 

situaci hodnoceného podniku je pak příznivý výsledek větší než jedna.  

 

Analýza s využitím poměrových ukazatelů 

 

Ukazatele rentability 

 Rentabilita představuje ziskovost firmy či výnosnost vloženého kapitálu. Jedná se tedy 

o poměr zisku např. k aktivům, nákladům, tržbám či výkonům. Ukazatele rentability dávají 

odpověď na otázku: jakého ekonomického přínosu dosáhneme investováním určité částky 

prostředků? Ukazatele rentability se využívají pro komplexní posouzení efektivnosti činnosti 

a výdělečné činnosti podniku, pro hodnocení intenzity využívání majetku a pro hodnocení 

vloženého kapitálu.  

 Do čitatele ukazatelů rentability dosazujeme zisk, a to v jeho různých formách, např. 

EBIT, EBT, EAT apod. Zvolená forma zisku záleží na tom, pro jaký účel je analýza 

vyhotovena, popř. na tom, kdo bude výsledky analýzy využívat – manažer, vlastník aj.  

 V případě, že využijeme zisk před úroky a zdaněním – EBIT, subjekt nemůže nijak 

daně ovlivnit či na nich být nezávislý. Zisk před zdaněním využíváme tehdy, když 

analyzujeme provozní a finanční výkonnost managementu, jelikož management má pravomoc 

rozhodovat o struktuře financování a tím může ovlivnit výši placených úroků. V případě užití 

čistého zisku zde existuje možnost managementu ovlivňovat placené daně.  
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 Mezi jednotlivé ukazatele rentability patří: 

Rentabilita aktiv – Return On Assets poměřuje zisk podniku s celkovými aktivy bez 

ohledu na způsob jejich financování. Vyjadřuje, jaký podíl na zisku mají celková aktiva. 

Trend ROA by měl být rostoucí.  

                                                         
                                         (2.3) 

 
Rentabilita vlastního kapitálu – Return On Equity vyjadřuje, jak se kapitál vložený 

vlastníky či akcionáři podílí na tvorbě zisku. Trend ROE je rostoucí a jeho nárůst mohou 

způsobit např. větší vytvořený zisk, pokles úrokové míry cizího kapitálu nebo snížení podílu 

vlastního kapitálu na celkovém kapitálu podniku.  

 
                       (2.4) 

 
Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu – Return On Capital Employed podává 

informaci o výnosnosti dlouhodobých zdrojů, vlastních i cizích. Poměřuje zisk a dlouhodobé 

finanční prostředky – sumu vložených prostředků od věřitelů a akcionářů. Ukazatel ROCE 

vyjadřuje efektivnost hospodaření podniku, tj. kolik zisku podnik dosáhl investováním 1Kč 

věřiteli či akcionáři.   

 

         (2.5) 

 Rentabilita tržeb – Return On Sales vyjadřuje, kolik je podnik schopen dosahovat 

zisku při dané úrovni tržeb. Ukazatel ROS by měl být rostoucí a jeho vysoká hodnota 

poukazuje na nadprůměrnou úroveň podniku. Jeho nízká úroveň naopak vypovídá o chybném 

řízení firmy. Do jmenovatele zlomku je možné dosadit i výnosy, nikoli jen tržby.  

                                                                                                     (2.6)                            
 
Ukazatel rentability tržeb je také označován jako ziskové rozpětí, které slouží k určení 

ziskové marže – Profit Margin. V případě výpočtu ziskové marže je třeba do čitatele vzorce 

(2.6) dosadit zisk po zdanění.  Výše ziskové marže je většinou porovnávána s oborovým 

průměrem. Pokud je hodnota ziskové marže nižší, ceny výrobků jsou nízké a náklady naopak 

vysoké.  

Zisková marže je posuzována ve vztahu k obratu aktiv. Trend těchto dvou ukazatelů je 

opačný – pokud je zisková marže vysoká, dochází k nižší obratovosti aktiv a naopak. Tento 

vztah je znázorněn v Du Pontově rovnici, viz Příloha č. 3.  
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Rentabilita nákladů – Operating Ratio je doplňkovým ukazatelem k rentabilitě tržeb. 

Čím nižší je výsledná hodnota, s tím nižšími náklady podnik vytvořil 1 Kč tržeb. Naopak, čím 

vyšší je hodnota, tím lépe byly vložené náklady zhodnoceny a tím vyšší je procento zisku.  

                                                                   (2.7) 
 

 V případě poměrových ukazatelů působí pákový efekt – Leverage efekt. Jestliže 

změníme kapitálovou strukturu, úkolem pákového efektu je zjistit, do jaké míry se změní 

rentabilita vlastního kapitálu. Existuje zde tedy vliv finanční páky, jako pozitivní či negativní 

leverage faktor. O pozitivní leverage faktor se jedná tehdy, je-li úroková míra cizího kapitálu 

nižší než rentabilita celkového kapitálu, pak roste rentabilita vlastního kapitálu při vyšší 

úrovni cizího kapitálu. Naopak negativní leverage efekt nastává tehdy, pokud s rostoucím 

zadlužením klesá výnosnost vlastního kapitálu – je-li rentabilita celkového kapitálu nižší než 

úroková míra cizího kapitálu.6 

   

(2.8) 

 

Ukazatele likvidity 

 Likvidita znamená schopnost podniku dostát svým závazkům, jedná se o schopnost 

podniku přeměnit aktiva na hotovost. Samotná likvidita podniku je úzce spjata s pojmem 

solventnost, tj. schopnost podniku hradit své závazky včas. Solventnost je zpravidla 

spojována spíše s dlouhodobými závazky.  

 Likvidita se podle způsobu vyjádření čitatele rozděluje do tří skupin: 

 

• Likvidita 1. stupně – okamžitá likvidita - Cash Ratio 

                       (2.9) 

Zahrnuje krátkodobý finanční majetek v peněžní podobě či majetek, který může být 

okamžitě na peněžní prostředky proměněn. Vypovídací schopnost není příliš velká, jelikož 

záleží na okamžitém stavu peněžních prostředků, který je proměnlivý či náhodný. 

 

 

                                                 
6 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza, metody, ukazatele, využití v praxi. str. 54, 3. vyd. Praha: Grada, 2010. 139 s. ISBN 978-80-247-3308-1. 
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• Likvidita 2. stupně – pohotová likvidita - Quick Assets Ratio 

                                  (2.10) 

Vzorec kalkuluje s penězi na pokladně, bankovních účtech, obchodovatelnými 

cennými papíry a pohledávkami. Čím je hodnota ukazatele vyšší, tím jistější bude úhrada 

krátkodobých peněžních závazků. Doporučuje se hodnota 1, což znamená, že zaplacené 

krátkodobé pohledávky a krátkodobý finanční majetek by stačily k zaplacení krátkodobých 

dluhů.  

 

• Likvidita 3. stupně – běžná likvidita - Current Ratio 

                                                             (2.11)                        

Ukazatel zahrnuje veškerá oběžná aktiva a měří, kolikrát oběžná aktiva pokryjí 

krátkodobé závazky. Čím je hodnota běžné likvidity větší, tím větší část dlouhodobého 

majetku kryjí dlouhodobé zdroje. Doporučovaná hodnota tohoto ukazatele je 1,5. 

 

 Na základě těchto tří stupňů likvidity se zjišťuje krátkodobá likvidita. Krátkodobá 

likvidita je využívána finanční analýzou, jelikož se zajímá o krytí krátkodobých dluhů – 

krátkodobých závazků a krátkodobých bankovních úvěrů likvidním majetkem.  

„Krátkodobá likvidita je míra schopnosti podniku uhradit zpeněžením likvidního majetku 

krátkodobé dluhy (krátkodobé závazky, krátkodobé bankovní úvěry) včas a plné výši, až 

nastane jejich splatnost.“ 7 

 

 Provozní likvidita vychází z požadavku, aby krátkodobé závazky byly kryty 

krátkodobými pohledávkami a finančním majetkem. Její hodnota by se měla pohybovat 

v rozmezí 1,0 – 1,2.  

 

(2.12) 

 

 

                                                 
7 GRÜNWLD, R.; HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. str. 113, 1. vyd. Praha: Ekopress, 2007. 318 s. ISBN 978-80-

86929-26-2. 
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Ukazatele aktivity 

 Ukazatele aktivity jsou označovány také jako ukazatele obratovosti. Zobrazují 

vázanost kapitálu v jednotlivých formách aktiv. Ukazatele aktivity zachycují rychlost obratu, 

tj. počet obrátek za daný časový úsek nebo dobu obratu, tj. doba, po kterou jsou aktiva 

v určité formě vázána.  

 

                                        (2.13)                                                 
 

      (2.14) 

                                  (2.15) 
 

 Ukazatel rychlosti obratu aktiv vyjadřuje jak efektivní je hospodaření podniku 

s jednotlivými druhy aktiv a jejich intenzitu využívání. Rychlost obratu aktiv nám vypovídá o 

tom, kolikrát za rok tržby podniku pokryjí aktiva. Zároveň vypovídá i o rentabilitě podniku, 

jelikož porovnává tržby s aktivy podniku. 

 Podniky z odvětví chemie, strojírenství či energetiky mají vysokou kapitálovou 

náročnost, tudíž tento ukazatel bude většinou nižší než jedna.  

 Doba obratu aktiv vyjadřuje, za kolik dní se aktiva v podniku obrátí. Můžeme zde 

zvolit například dobu obratu zásob – za kolik dnů se zásoby v podniku obmění; doba obratu 

pohledávek, čili jejich splatnosti – za jakou dobu podniku zaplatí jeho odběratelé. V případě 

pasiv počítáme dobu obratu závazků, která vyjadřuje platební morálku podniku vůči 

dodavatelům, tedy za kolik dní podnik zaplatí své závazky.  

 Na základě ukazatele doby obratu závazků a doby obratu (splatnosti) pohledávek 

můžeme vypočíst tzv. provozní úvěr, který je roven rozdílu těchto dvou ukazatelů.  
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 Obrat aktiv je komplexní ukazatel, který měří efektivnost využívání celkových aktiv. 

Vyjadřuje, kolikrát se celková aktiva obrátí za rok a jeho hodnota by se měla pohybovat 

minimálně na úrovni jedna.8 

                                                                                    

                                  (2.16) 

 

 Doba obratu zásob vyjadřuje průměrný počet dnů, kdy jsou zásoby vázány v podniku 

do doby jejich spotřeby či prodeje. Je definována jako poměr ročních tržeb a ročních zásob 

podniku: 

                                                                         (2.17) 

 

 Obrat zásob udává počet obrátek zásob za příslušné období, většinou však za jeden 

rok. Výsledek poměru tržeb a zásob vypovídá o tom, kolikrát je každá položka zásob prodána 

a opět uskladněna.  

                                                                                                (2.18) 

 Oba ukazatele jsou nazývány ukazateli intenzity využití zásob. Pokud je v podniku 

zjištěn rychlý obrat zásob, nemusí se jednat pouze o intenzivní využívání zásob. Může jít o 

jejich nízkou úroveň v souvislosti s plynulostí výroby. Obecně platí, pokud se doba obratu 

snižuje, čili zrychluje a obrat zásob se naopak snižuje, pak je situace podniku uspokojivá. 

 

 Doba obratu – splatnosti závazků vyjadřuje počet dnů, po které jsou závazky podniku 

neuhrazeny.  

                                                             (2.19) 

 Obrat závazků vypovídá o rychlosti splácení závazků. Je poměrem tržeb a závazků 

podniku:  

 

                                       (2.20) 

  

                                                 
8 KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance. str. 93, 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. 745 s. ISBN 987-80-7179-903-0. 
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 Doba obratu – splatnosti pohledávek měří, kolik dní musí podnik čekat na inkaso 

plateb za již provedené tržby.  

                                                 (2.21) 

 Obrat pohledávek vyjadřuje počet obrátek pohledávek za dané období, tzn., jak rychle 

jsou pohledávky přeměněny na hotovost. Platí, čím rychlejší je obrat pohledávek, tím rychleji 

podnik inkasuje své pohledávky.  

                                                                           (2.22) 

 Obecně je možné říci, že doba obratu závazků by měla být delší než doba obratu 

pohledávek. Rozdíl těchto dvou ukazatelů udává počet dnů, které je nutno profinancovat. 

 

 

Ukazatele zadluženosti 

 Ukazatele zadluženosti vypovídají o podniku spíše z dlouhodobého hlediska, kdežto 

ukazatele aktivity a likvidity jsou zaměřeny na krátkodobý pohled, na fungování podniku.  

 K ukazatelům finanční struktury podniku řadíme ukazatele zadluženosti a tzv. 

ukazatele dluhové schopnosti. Tyto ukazatelé jsou vyjádřeny bezrozměrným číslem, tedy v %.  

Rostoucí poměr mezi dluhy a aktivy snižuje finanční stabilitu podniku.  

 

                                                     (2.23) 
 

            (2.24) 
 

 Součet těchto dvou ukazatelů je roven 100%, čili 1, protože vyjadřují strukturu 

financování podniku jak cizími, tak i vlastními zdroji.  
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 Ukazatele zadluženosti vyjadřují jak velká část majetku je financována cizími zdroji. 

Použití cizích zdrojů financování je do jisté míry žádoucí, jelikož vyšší zadluženost vede 

k vyššímu zisku na vlastní jmění. Tento efekt je nazýván finanční páka. Cizí zdroje zvyšují 

celkový kapitál podniku, placené úroky z cizích zdrojů jsou součástí nákladů a snižují daňové 

zatížení.  

                                                (2.25) 
 

 Ukazatel zadluženosti vlastního jmění ukazuje, kolik cizích zdrojů připadá na jednotku 

vlastního jmění. Čím je hodnota tohoto ukazatele vyšší, tím více cizích zdrojů financování 

podnik využívá a tím se zároveň snižuje možnost získání dalších úvěrů.  

                                            (2.26) 
 

 Ukazatel úrokového krytí, ukazatel návratnosti úvěrů patří mezi ukazatele dluhové 

schopnosti podniku. Mají význam zejména pro věřitele a management podniku.  

                                                                         (2.27) 

 Ukazatel úrokového krytí vyjadřuje kolikrát zisk před zdaněním a úroky převyšuje 

nákladové úroky. Jeho hodnota by měla být co nejvyšší – čím vyšší, tím větší schopnost 

splácet úvěry.  

                                            (2.28) 
 

 Doba návratnosti úvěrů vyjadřuje v letech dobu návratu úvěrů, pokud veškerý 

zdaněný zisk a odpisy budou využity na jeho splácení.  
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Ukazatelé na bázi cash flow 

2.4 Ukazatele s využitím cash flow 
 
 Pro výpočty ukazatelů s využitím cash flow se využívá peněžní tok z provozní 

činnosti. Cílem této analýzy je upozornit na jevy, které mohou znamenat platební potíže a 

posoudit, jaká je finanční situace podniku. Účel ukazatelů cash flow je dán potřebou vyjádření 

vnitřní finanční síly podniku.9 

 Výpočet cash flow v podobě vnitřní finanční síly: 

                             (2.29) 

 Obratová rentabilita vyjadřuje finanční efektivitu hospodaření podniku. Jedná se o 

ukazatel finanční rentability obratu, kde obrat představuje příjmy z běžné činnosti podniku.  

                                     (2.30) 

 

 Finanční efektivita kapitálu má vyšší vypovídací schopnost o efektivitě hospodaření 

podniku než obratová rentabilita. Je vyjádřena součinem obrátky kapitálu a obratové 

rentability. Ukazatel vypovídá o tom, kolik peněžních prostředků je podnik schopen 

vyprodukovat z jednotky vloženého kapitálu. Vyšší schopnost využití kapitálu pak znamená 

nižší obratovou rentabilitu při stejné rentabilitě kapitálu.  

 

  (2.31) 

 Úvěrová způsobilost z cash flow vypovídá o tom, kolikrát musí podnik vytvořit sumu 

finančních zdrojů, aby vlastní činností dokázal pokrýt veškeré cizí zdroje. Čím je hodnota 

vyšší, tím více musí podnik vynaložit na cizí zdroje.  

                 (2.32) 

 

 

 

                                                 
9 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza, metody, ukazatele, využití v praxi. str. 63, 3. vyd. Praha: Grada, 2010. 139 s. ISBN 978-80-247-3308-1.  
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2.5 Moderní měřítka hodnocení výkonnosti podniku 
 
 V současné době jsou stále více uplatňovány moderní měřítka pro hodnocení 

výkonnosti. Tento trend plyne ze skutečnosti, že účetní data neodpovídají ekonomickému 

pohledu na výkonnost. Proto je třeba rozlišovat ekonomický a účetní zisk. Ekonomického 

zisku dosahujeme tehdy, pokud jsou uhrazeny běžné náklady, ale i náklady na kapitál, 

především náklady na vlastní kapitál.  Pokud podnik vykazuje účetní zisk větší než náklady 

na vložený kapitál, pak vykazuje i zisk ekonomický. 

 Postupně se tedy využívají nové přístupy k měření výkonnosti podniků. Existují 

kritéria, která by měl ekonomický ukazatel splňovat:10 

• vykazovat co nejužší vazbu na hodnotu akcií – shareholder value a tato vazba by měla 

být statisticky prokazatelná 

• umožnit využití co největšího počtu informací a údajů z účetnictví a ukazatelů 

vycházejících z účetnictví 

• překonávat námitky proti účetním ukazatelům, které postihují finanční efektivnost, 

brát v úvahu rozsah vázaného kapitálu a zohledňovat riziko 

• umožňovat hodnocení výkonnosti a zároveň ocenění podniku 

Zmiňovaným požadavkům vyhovují ukazatele postavené na koncepci ekonomického 

zisku, zvláště ukazatel EVA.  

 

2.5.1 Ekonomická přidaná hodnota – Economic Value Added – EVA 
 
 Ukazatel EVA můžeme chápat jako  čistý výnos z provozní činnosti snížený o náklady 

kapitálu, tedy jde o ekonomický zisk, který podnik vytváří po úhradě veškerých nákladů, 

zejména nákladů na cizí a vlastní kapitál. V podstatě EVA vypovídá, jakou hodnotu dokázal 

podnik vytvořit navíc, než by vydělal vložený kapitál jinou investiční činností se stejným 

stupněm rizika.  

 

 

 

 

                                                 
10 MAŘÍK, M.; MAŘÍKOVÁ, P. Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku. 2. vyd. Praha: Ekopress, 2005. 164 s. ISBN 

80-86119-61-0.  
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EVA je možné vypočíst jako:                                                        

                                                                                                                                 (2.33) 

NOPAT - Net Operating Profit After Taxes – zisk z provozní činnosti podniku po zdanění 

C - kapitál vázaný v aktivech, která jsou využívána v hlavní činnosti podniku, je součtem 

vlastního kapitálu a úročených cizích zdrojů 

WACC - Weighted Average Costs of Capital – průměrné vážené náklady kapitálu 

 

Jiný způsob pro výpočet EVA využívá EBIT, provozní výsledek hospodaření: 

                                          (2.34) 

Pro tento způsob výpočtu existuje kritérium: EBIT · (1- daňová sazba) / C > WACC.  

 

    Ukazatel EVA pomáhá manažerům zlepšovat finanční, provozní i investiční rozhodování. 

Má vysokou vypovídací schopnost, jelikož zahrnuje velikost kapitálu, náklady na kapitál a 

dosažený efekt z investovaných zdrojů. Podniky se řídí jedinou otázkou: Jak zlepšit EVA? 

Zlepšením ukazatele ekonomické přidané hodnoty dochází ke zvýšení hodnoty prostředků 

vložených vlastníky podniku. 

 Okruhů využití EVA je několik - nástroj ocenění podniku, nástroj řízení podniku a 

finanční analýzy. Je žádoucí, aby hodnota EVA byla kladná nebo alespoň rovna 0. Čím vyšší 

je tato hodnota, tím větší hodnotu pro vlastníky podnik vytváří. Nevýhodou EVA je, že je 

ukazatelem absolutním. Je tedy ovlivňován velikostí podniku.   

 

2.6 Účelově vybrané skupiny ukazatelů 
 
 Do skupiny soustav účelově vybraných ukazatelů zařazujeme bonitní a bankrotní 

modely, jejichž smyslem je vyjádřit finanční situaci a výkonnost podniku jedním číslem.  

Rozdíl mezi bonitními a bankrotními modely je pouze v tom, k jakému účelu byly vytvořeny. 

2.6.1. Bonitní modely 
 
 Bonitní modely na základě bodového ohodnocení diagnostikují finanční zdraví firmy a 

hodnotí možnost zhoršení finanční úrovně podniku. Cílem je rozpoznat a stanovit, zda podnik 

zařadit mezi prosperující či nikoli.  

 K bonitním modelům patří například Tamariho model, Kralickův Quicktest, index 

bonity nebo modely dle Rudolfa Douchy. 
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 Kralickův Quicktest 

 Kralickův Quicktest je založen na čtyřech základních rovnicích, na základě kterých je 

hodnocena finanční situace podniku. Podle výsledných hodnot jednotlivých rovnic jsou 

přiděleny body, na základě kterých je hodnocena situace podniku.  

                                                       (2.35) 

                  (2.36) 

           

                                                                          (2.37) 

                                                                       (2.38) 

 
 Nejprve je zhodnocena finanční stabilita - součet bodové hodnoty R1 a R2 dělený 

dvěma, následně je zhodnocena výnosová situace - součet R3 a R4 dělený dvěma. V 

posledním kroku je hodnocena celková situace průměrem předešlých hodnocení.   

Vyhodnocení bodového hodnocení Kralickova Quicktestu je následující: jestliže je 

dosaženo více než 3 bodů, podnik je bonitní; pohybuje-li se bodové ohodnocení v rozmezí 1 – 

3 body, podnik se nachází v šedé zóně; získaný počet bodů nižší než 1, pak nastávají potíže ve 

finančním řízení podniku.  

 

Index bonity 

 Index bonity je založen na šesti ukazatelích, jejichž dosazením do dané rovnice 

získáme hledanou hodnotu. Rovnice pro výpočet indexu bonity vypadá takto11: 

           Bi = 1,5X1 + 0,08 X2 + 10 X3 + 5 X4 + 0,3 X5  + 0,1 X6                                     (2.39)   

X1 - cash flow/cizí zdroje 

X2 - celková aktiva/cizí zdroje 

X3 - zisk před zdaněním/celková aktiva 

X4 - zisk před zdaněním/celkové výkony 

X5 - zásoby/celkové výkony 

X6 - celkové výkony/celková aktiva 

                                                 
11 HUMLOVÁ, V. Přednáška - Metody ekonomických rozborů, přednáška ze dne 22.10. 2009.   
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 Vyhodnocení indexu bonity nám říká, čím vyšší hodnotu Bi dostaneme, tím je 

finančně-ekonomická situace podniku lepší. Konkrétnější závěry můžeme tvrdit na základě 

stupnice:  

-3 – -2 extrémně špatná situace 

-2 – -1 velmi špatná situace 

-1 – 0 špatná situace 

0 – 1 určité problémy 

1 – 2 dobrá situace 

2 – 3 velmi dobrá situace 

3 a více extrémně dobrá situace 

 

2.6.2 Bankrotní modely 
 
 Bankrotní modely patří mezi souhrnné indexy hodnocení podniku. podávají informace 

o tom, zda je hodnocený podnik ohrožen bankrotem či nikoli. Poskytují včasné varování před 

pravděpodobným úpadkem podniku. Tyto modely jsou prováděny, tehdy, kdy podnik 

projevuje určité náznaky bankrotu - problémy s běžnou likviditou, rentabilitou vloženého 

kapitálu nebo s výší čistého pracovního kapitálu.  

 K bankrotním modelům patří například Altmanův index finančního zdraví, Tafflerův 

model či Indexy IN manželů Neumaierových.  

 

 Altmanův index finančního zdraví  

 Altmanův index finančního zdraví nebo také Altmanův index důvěryhodnosti vychází 

z indexů celkového hodnocení. Tento model je stanoven jako součet hodnot pěti poměrových 

ukazatelů, kterým je přiřazena různá váha.  

 Pro podniky, jejichž akcie nejsou obchodované na kapitálovém trhu a pro podniky 

v České republice, se přidává index X6, Altmanův index má tvar:  

           Z = 0,717X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,42 X4 + 0,998 X5  + 1 X6                      (2.40)             
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X1 - čistý pracovní kapitál/aktiva celkem 

X2 - rentabilita aktiv 

X3 - EBIT/aktiva celkem 

X4 - tržní hodnota vlastního kapitálu/účetní hodnota dluhu 

X5 - tržby/celková aktiva 

X6 - závazky po lhůtě splatnosti/celkové výnosy 

Z - Altmanův index, Z-faktor, Z-skóre 

 

Interpretace výsledků Altmanova indexu: Pokud dosáhneme hodnoty větší než 2,9, 

pak je finanční situace v podniku uspokojivá; je-li dosažený index v rozmezí 1,2 – 2,9 podnik 

se nachází v šedé zóně; Altmanův index je menší, než 1,2 podnik je v ohrožení s vážnými 

finančními problémy.  

 

Indexy IN 

Manželé Neumaierovi sestavili čtyři indexy, které umožňují vyhodnotit finanční 

zdraví podniků v českém prostředí. Tyto indexy jsou vyjádřeny rovnicí. V ní jsou zařazeny 

poměrové ukazatele rentability, zadluženosti, likvidity a aktivity, přičemž každému z těchto 

ukazatelů je přiřazena jistá váha.  

IN indexy zahrnují Index IN95, IN99, IN01 a IN05. Index IN95 byl označen jako 

index bankrotní, zatímco index IN99 byl naopak označen jako index bonitní. Spojením těchto 

dvou indexů vznikl index IN01, který byl později aktualizován na index IN05. 

 

Index IN01 se vypočítá dle rovnice:12 

                IN01 = 0,13A + 0,04B + 3,92C + 0,21D + 0,09E                                   (2.41) 

Vyhodnocení výsledku indexu IN01: IN01 > 1, 77 podnik tvoří hodnotu; IN01 

v rozmezí 0,75 - 1,77 podnik netvoří hodnotu, ale ani nebankrotuje; IN01 ≤ 0,75 podnik spěje 

k bankrotu.  

 

Index IN05 je vyhodnocen dle rovnice:13 

                IN05 = 0,13A + 0,04B + 3,97C + 0,21D + 0,09E                                   (2.42) 

                                                 
12 HUMLOVÁ, V. Přednáška - Metody ekonomických rozborů, přednáška ze dne 22.10. 2009. 
13 HUMLOVÁ, V. Přednáška - Metody ekonomických rozborů, přednáška ze dne 22.10. 2009. 
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Vyhodnocení výsledku indexu IN05: IN05 > 1, 6 uspokojivá finanční situace; IN05 

v rozmezí 0,9 - 1,6 značí šedou zónu, pásmo nevyhraněných výsledků; IN05 ≤ 0,9 vážné 

finanční problémy.  

A - aktiva/cizí kapitál  

B - EBIT/nákladové úroky 

C - EBIT/celková aktiva 

D - celkové výnosy/celková aktiva 

E - oběžná aktiva/krátkodobé závazky a úvěry 

 

Tafflerův model 

Tafflerův model sleduje riziko bankrotu společnosti. Existuje rovnice, která využívá 

poměrové ukazatele, jimž jsou přiřazeny jednotlivé váhy. 

R1 – EBT/krátkodobé závazky 

R2 - oběžná aktiva/cizí kapitál 

R3 - krátkodobé závazky/celková aktiva 

R4 - tržby celkem/celková aktiva 

 Tafflerova rovnice má tvar: 

                              T = 0,53R1 + 0,13R2 + 0,18R3 + 0,16R4                                             (2.43)       

 Jestliže je T > 0,3, jedná se o společnosti nízkým rizikem bankrotu. Pokud je T ˂ 0,2, 

pak je riziko bankrotu vyšší.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
14 HUMLOVÁ, V. Přednáška - Metody ekonomických rozborů, přednáška ze dne 22.10. 2009. 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 
 

 V této části bakalářské práce se budu věnovat výpočtům a hodnocení vypočtených 

hodnot jednotlivých ukazatelů a modelů finanční analýzy. Pro hodnocení finanční situace 

jsem si vybrala nestátní neziskovou organizaci Roska Ostrava, regionální organizace Unie 

Roska v ČR, jenž v České republice působí již 23. rokem.  

  

3.1 Charakteristika organizace 
 

Unie Roska jako Česká multiple sclerosis je aktivním členem mezinárodní federace 

MSIF – Multiple Sclerosis International Federation a současně je členem její evropské 

platformy EMSP – European Multiple Sclerosis Platform při Evropské Unii. Sdružení má 

celorepublikovou působnost. Třicet sedm regionálních organizací můžeme najít ve všech 

čtrnácti krajích České republiky.  

Hlavním posláním organizace Unie Roska v ČR je pomáhat lidem s roztroušenou 

sklerózou žít kvalitní důstojný a plnohodnotný život.  

 Činnost organizace spočívá v pořádání aktivit – pravidelné týdenní aktivity či 

jednorázové akce během roku.  

Mezi další realizované programy Unie Roska patří např.: sociální práce včetně 

kompletního sociálně a pracovně právního poradenství včetně konkrétní pomoci, realizace 

ozdravných akcí – rehabilitační cvičení, plavání, hipoterapie, pořádání víkendových 

tematických zahraničních zájezdů, pořádání konferencí a výstav, vydávání knižních publikací, 

audio a video CD v edici Roska a další široké spektrum jiných zájmových činností.  

Pravidelných akcí - cvičení, plavání či hipoterapie se zpravidla účastní asi 8 – 12 lidí. 

Rekondičních pobytů se v rámci regionální organizace Roska Ostrava účastní v průměru 30, 

naposled až 37 lidí. Tyto pobyty jsou konány 3 – 4 krát ročně, podle výše dotací a peněz na ně 

přidělených. V porovnání s Unií Roska, která má celorepublikovou působnost, je o rekondiční 

pobyty konané pod záštitou Rosky Ostrava zhruba stejný zájem. Účastníků rekondičních 

pobytů konaných v rámci Unie Roska bývá v průměru také asi 30. 
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K základním orgánům Unie Roska patří:  

• Celorepublikový sněm, jenž je nejvyšším orgánem. Pro regionální organizace je 

nejvyšším orgánem Regionální valná hromada.  

• Statutárním orgánem je devíti členná výkonná rada, v regionu výkonný výbor 

s počtem členů dle potřeby.  

• Kontrolním orgánem je celorepubliková tříčlenná revizní komise. V regionech je touto 

funkcí pověřen buď samostatný revizor, nebo regionální revizní komise. 

• Výkonnou složkou celostátního charakteru je placený pětičlenný sekretariát, který je 

řízen výkonnou radou. 

• Poradním orgánem je poradní lékařská komise, samostatně ustavována i v regionech. 

• Pro styk se zahraničím jsou ustanoveni zahraniční manažeři.  

• V rámci Unie i v regionech fungují i individuální poradci. 

 

Výkonný výbor Roska Ostrava v roce 2007 a 2008 zahrnoval 7 členů a kontrolní orgán 3 

členy. V roce 2009 byl počet členů výkonného výboru 5 a kontrolního 3 členové.  

Celkový počet členů regionální organizace Rosky Ostrava se ve sledovaných třech letech 

postupně navyšoval. V roce 2007 zaznamenala Roska Ostrava 115 členů, v roce 2008 118 

členů a v roce 2009 120 členů.  

Co se týče sponzorů Rosky Ostrava, veškeré projekty organizace jsou sponzorovány 

z grantů, dotací a sponzorských darů od Unie Roska, Moravskoslezského kraje, Magistrátu 

města Ostravy, obcí, nadací, podnikatelských subjektů i darů soukromých osob. 

 Mezi sponzory neziskové organizace Roska Ostrava patří např.: Statutární město 

Ostrava, Moravskoslezský krajský úřad, Městské obvody. Ostrava Jih, Ostrava Poruba, 

Děhylov, firmy – Průmyslové montáže, Chmelík, farmaceutické firmy – např.: Sanofi 

Aventis, Biogen Idec, Nadace ČEZ, Nadace OKD aj. 

 

3.2 Analýza výkazů 
 
 V následující části bude věnována pozornost horizontální a vertikální analýze rozvahy 

a výkazu zisku a ztráty. Pro zhodnocení vývoje položek rozvahy, tedy aktiv a pasiv je 

provedena jejich vertikální analýza, která zkoumá podíl jednotlivých položek aktiv a pasiv na 

bilanční sumě.  
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Ke kvantifikaci meziročních změn je využita horizontální analýza rozvahy, jak 

v podobě relativní (na základě vypočteného indexu v procentním vyjádření), tak i v podobě 

absolutní, jenž vyjadřuje změnu v absolutních číslech.  

 V případě výkazu zisku a ztráty je stejně jako u rozvahy provedena horizontální i 

vertikální analýza, které nám znázorní relativní i absolutní meziroční změny jednotlivých 

položek nákladů a výnosů resp. zhodnotí podíl těchto položek na celkové sumě nákladů popř. 

výnosů.  

3.2.1 Analýza rozvahy 
  
 Bilanční suma má rostoucí trend, ale tempo růstu v roce 2009 je oproti tempu růstu 

v roce 2008 znatelně pomalejší. Celková aktiva v roce 2008 vzrostla o 193,18% v relativním 

vyjádření, tj. o 170 tis. Kč. V roce 2009 celková aktiva vzrostla o 5,81%, tedy o 15 tis. Kč.  

 Na růstu celkových aktiv se v roce 2008 podílel zejména dlouhodobý majetek, který 

v tomto roce vzrostl o 3800%, tedy o 114 tis. Kč oproti předešlému roku. Naopak v roce 2009 

došlo k poklesu dlouhodobého majetku o 23,08 %. V absolutním vyjádření se dlouhodobý 

majetek v roce 2009 snížil o 27 tis. Kč.  

 Nárůst dlouhodobého majetku v roce 2008 byl způsoben zejména pořízením 

kancelářského vybavení nově vzniklého MS centra v Ostravě na Mírovém náměstí. Tento 

vysoký růst je spojen i s přijatými dary v podobě cvičebních pomůcek a strojů.  

 Krátkodobý majetek, stejně jako celková aktiva, v obou letech vzrostl. V roce 2008 

došlo k nárůstu o 65,88 % (56 tis. Kč). V následujícím roce došlo ke zvýšení krátkodobého 

majetku o 29,79% (42 tis. Kč).  

Na růstu krátkodobého majetku se podílel zejména růst krátkodobého finančního 

majetku v obou letech (rok 2008 +65,88%; +56 tis. Kč, rok 2009 +29,08%; +41 tis. Kč).  

Dlouhodobý majetek se v roce 2007 podílel na celkové sumě pouhými 3,41%. 

V následujících dvou letech se však tento podíl výrazně zvýšil, a to na 45,34% v roce 2008 a 

32,97% v roce 2009. Tento vývoj je způsoben přírůstkem dlouhodobého hmotného majetku 

v posledních dvou letech. 

 Na straně pasiv pozorujeme velké změny zejména u vlastních zdrojů. Ačkoli v obou 

letech vidíme nárůst vlastních zdrojů, tempo růstu v roce 2009 je značně pomalejší (1,16%; 

+3 tis. Kč) než v roce 2008, kdy došlo k nárůstu vlastních zdrojů o 207,14%; + 174 tis. Kč.

 Při podrobnějším zaměření na změnu vlastních zdrojů zjistíme, že v roce 2008 i v roce 

2009 dochází k růstu vlastního jmění, 88,07%; +96 tis. Kč, resp. 25,37%; +52 tis. Kč. 

Zároveň v obou letech pozorujeme výrazné výkyvy v položce „Výsledek hospodaření“. 
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V roce 2008 došlo k razantnímu nárůstu o 78 tis. Kč, což je relativní změnou vyjádřeno - 

nárůst o 312%. V následujícím roce naopak došlo k výraznému poklesu této položky, o 

92,45%; -49 tis. Kč. Veškeré výsledky analýzy rozvahy viz Příloha č. 4, 5, 6, 7.  

3.2.2 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 
 
 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty ukazuje na růst nákladů i výnosů v roce 

2008 i 2009. V případě obou položek je tempo růstu v roce 2009 rapidně menší.  

Celkové náklady v roce 2008 vzrostly o 73,95%, tedy o 406 tis. Kč a výnosy o 

92,27%, +484 tis. Kč oproti předcházejícímu roku.  

Největší růst na straně výnosů roku 2008 připadá zejména přijatým provozním 

dotacím. Jejich nárůst v roce 2008 činil 111,92%. V absolutní částce jde o nárůst o 385 tis. Kč 

ve srovnání s předcházejícím rokem. Nárůst tržeb za vlastní výkony a výrobky v roce 2008 

také není zanedbatelný. V absolutním vyjádření došlo k nárůstu o 59 tis. Kč.  

Ze strany nákladových položek za rok 2008 je třeba zmínit nárůst osobních nákladů o 

125,34%; +183 tis. Kč ve srovnání s předchozím rokem. Nárůst osobních nákladů je způsoben 

zaměstnáním jednoho pracovníka MS centra na plný úvazek a pracovníka na pozici „ekonom“ 

na půl úvazku. Největší relativní změnu lze spatřit na straně nákladů v roce 2008 v položce 

„Odpisy, prodaný majetek tvorba rezerv a opravných položek“. Výše této změny je 575% 

v porovnání s rokem 2007. K nárůstu došlo z důvodu, nabytí dlouhodobého hmotného 

majetku (+110 tis. Kč) v roce 2008.  

Výsledek hospodaření se v roce 2008 oproti roku 2007 zvýšil o 312%, v absolutním 

čísle došlo ke zvýšení o 78 tis. Kč.  

V roce 2009 v porovnání s rokem 2008 celkové náklady vzrostly o 8,59%, tedy o 82 

tis. Kč a výnosy porostly o 3,27%; +33 tis. Kč. V roce 2009 došlo k poklesu výsledku 

hospodaření o 92,45%, což je vyjádřeno rozdílem -49 tis. Kč.  

V případě výnosů v roce 2009 pozorujeme pokles tržeb za vlastní výkony a zboží 

oproti roku 2008 o 35 tis. Kč, tedy o 19,55%. Přijaté příspěvky, stejně jako podpoložka přijaté 

dary i v roce 2009 vzrostly. Nárůst v obou případech přesahuje 100% - přijaté příspěvky 

115,15%, resp. přijaté dary 124,18%.  

Veškeré výsledky horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty viz Příloha č. 8.  
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3.2.3 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 
 
 Největší podíl na celkových nákladech v jednotlivých letech pozorujeme u celkových 

služeb (zahrnují cestovné, opravy a údržbu, náklady na reprezentaci a jiné náklady). Jejich 

podíl v letech 2007, 2008 a 2009 je 53,92%, 56,44% a 47,44%. Jak můžeme vidět, v prvních 

dvou sledovaných letech tyto náklady představují více než polovinu celkových nákladů.  

 Nezanedbatelný podíl na celkových nákladech mají ve všech třech letech také osobní 

náklady, a to zejména vlivem nárůstu podílu mzdových nákladů. 

 Na straně výnosů je zřejmé, že jako vztažná veličina – 100% jsou použity tržby za 

vlastní výkony a zboží, což nám umožňuje vidět, jak velká je která položka ve vztahu 

k tržbám neziskové organizace.  

Stejně jako roste podíl provozních dotací, tak i podíl přijatých příspěvků narůstá. 

V roce 2007 činil podíl přijatých příspěvků na tržbách 49,17%. V následujícím roce se tento 

podíl zvýšil o 6,14% a v roce 2009 došlo k nárůstu na 147,92%.  

 Jestliže se podíváme na podíl výsledku hospodaření na tržbách, zjistíme rentabilitu 

tržeb. V roce 2007 byl výsledek hospodaření záporný, takže rentabilita tržeb v tomto roce 

byla -20,83%. V následujícím roce došlo ke zvýšení rentability tržeb na 29,61%. V roce 2009 

došlo k poklesu, což v případě tohoto ukazatele neznačí příliš dobrý vývoj. 

 Veškeré výsledky vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty viz Příloha č. 9. 

 

3.3 Vývoj nákladů a výnosů 
 
 Celkové náklady se ve sledovaných letech postupně zvyšují. Tento trend můžeme 

pozorovat na Grafu č. 3, viz Příloha č. 10. Růst celkových nákladů je způsoben zejména 

nárůstem osobních nákladů, konkrétně nákladů mzdových.  

 Regionální organizace Roska Ostrava zaměstnává jediného zaměstnance. V roce 2008 

zaměstnávala navíc zaměstnance na půl úvazku, proto v tomto roce sledujeme nárůst 

mzdových nákladů. V roce 2009 mzdové náklady rostly, ale již ne tak rapidně jako 

v předešlém roce. Výše mezd se v neziskové organizaci Roska Ostrava mění podle výše 

peněz, která na výplatu mezd zbývá.  

 V případě nákladové položky „služby celkem“ v roce 2008 sledujeme nárůst a 

v následujícím roce naopak mírný pokles. Výše těchto prostředků se také odvíjí od 

poskytnutých dotací a peněz, které má organizace k dispozici. Značná část prostředků je 

vynakládána na vzdělávání a školení cvičitelů.  
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 Položka „spotřebované nákupy celkem“ zaznamenala v roce 2009 mírný nárůst. 

V tomto případě se jedná především o nárůst podpoložky „prodané zboží“, která zahrnuje 

náklady na tisk a vydávání vlastního časopisu, náklady na propagační materiál - tisk letáků 

(papíry, tonery), trička, obnova počítače aj.  

 Na straně výnosů ve sledovaném období pozorujeme rostoucí trend. Největší nárůst 

zaznamenala nezisková organizace Roska Ostrava v roce 2008, a to zejména díky vysokým 

provozním dotacím, které jsou spojeny s nabytím dlouhodobého hmotného majetku. V roce 

2009 je nárůst výnosů nižší. Na tomto nárůstu se podílejí převážně přijaté dary v podobě 

cvičebních pomůcek. Vývoj výnosů v jednotlivých letech viz Příloha č. 11.  

 Celková výše výsledku hospodaření je v jednotlivých letech různá. V roce 2007 Roska 

Ostrava zaznamenala záporný výsledek hospodaření. Jeho výše však byla v následujících 

letech vyrovnána. Vývoj výsledku hospodaření viz Příloha č. 12.  

 

3.4 Přehled peněžních toků 
 
 S využitím nepřímé metody sestavení cash flow bylo zjištěno, že nezisková organizace 

Roska Ostrava má v roce 2007 a 2008 záporné peněžní toky. Tento výsledek je způsoben 

zejména záporným výsledkem hospodaření, kterého organizace dosáhla v roce 2007 a 

záporným cash flow z investiční činnosti. Tato záporná hodnota je zapříčiněna vysokým 

nárůstem dlouhodobých aktiv. 

 Situace se v následujícím roce zlepšuje. Rok 2009 zaznamenal pro neziskovou 

organizaci Roska Ostrava kladné hodnoty jak v cash flow z provozní činnosti, tak i investiční. 

V tomto roce dosahuje nezisková organizace nejvyšší hodnoty celkového cash flow.  

 Cash flow z finanční činnosti je ve všech letech nulové, jelikož nezisková organizace 

Roska Ostrava nevyvíjí finanční činnost. Výše jednotlivých cash flow v letech 2007 – 2009 je 

součástí, viz Příloha č. 13.  
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3.5 Analýza s využitím poměrových ukazatelů 

3.5.1 Ukazatele rentability 
 
 Hodnoceným subjektem je nestátní nezisková organizace, která neplatí daň z příjmů. 

Pro výpočet ukazatelů rentability můžeme využít jak zisk před zdaněním, tak i čistý zisk a 

výsledky budou stejné, protože zisky před a po zdanění jsou si rovny. Vypočtené ukazatele 

rentability jsou součástí, viz Tabulka č. 1. 

 

Ukazatele rentability 2007 2008 2009 

ROA -28,41% 20,54% 1,47% 
ROE -29,76% 20,54% 1,53% 
ROCE  -29,76% 20,54% 1,53% 
ROS -20,83% 29,61% 2,78% 
Rentabilita nákladů -4,55% 5,55% 0,39% 
Obrat celkových aktiv 1,36 0,69 0,53 

 

Tabulka 1 Ukazatele rentability 
 
 Prvním z ukazatelů je rentabilita celkových aktiv – ROA. ROA ve sledovaném období 

značně kolísá. Vidíme, že v roce 2007 je rentabilita aktiv záporná, což je způsobeno 

záporným výsledkem hospodaření. V následujícím roce rentabilita aktiv vzrostla. Tento nárůst 

je pozitivní, zejména díky nárůstu rentability tržeb. V roce 2009 je rentabilita aktiv opět na 

nízké, i když ne záporné úrovni.  

 Na ROA může negativně působit pokles obratu celkových aktiv, i když jsme 

v horizontální analýze zjistili, že objem celkových aktiv roste.  

 Obdobný vývoj jako u rentability aktiv můžeme pozorovat u rentability vlastního 

kapitálu – ROE a rentability dlouhodobého investovaného kapitálu – ROCE. V případě těchto 

dvou ukazatelů je vývoj zcela stejný, jelikož nezisková organizace nemá žádné dlouhodobé 

dluhy, se kterými se počítá ve jmenovateli zlomku pro výpočet ROCE, tudíž jsou oba vzorce, 

jak pro výpočet ROE, tak pro výpočet ROCE stejné.  

 Rentabilita tržeb - ROS i rentabilita nákladů mají také kolísavý vývoj, stejně jako 

předcházející ukazatele. Nízká úroveň ukazatele ROS značí spíše chybné vedení organizace. 

Rentabilita nákladů vypovídá o zhodnocení vložených nákladů. V tomto případě je úroveň 

nízká, z čeho vyplývá, že vložené náklady nebyly nejlépe zhodnoceny.   
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3.5.2 Ukazatele likvidity 
 
 Vzhledem k tomu, že objektem hodnocení je nestátní nezisková organizace, která 

nevytváří zásoby a v roce 2008 jí nevznikly žádné krátkodobé závazky, jsou výsledné 

hodnoty ukazatelů likvidity ve většině případů v daném roce stejné. 

 Získané hodnoty likvidity jsou znázorněny, viz Tabulka č. 2.  

 

Ukazatele likvidity 2007 2008 2009 

Okamžitá likvidita 21,25 0,00 15,17 
Pohotová likvidita 21,25 0,00 15,25 
Běžná likvidita 21,25 0,00 15,25 
Provozní likvidita 21,25 0,00 15,25 
Pracovní kapitál (tis. Kč) 81,00 141,00 171,00 
Obrátka pracovního kapitálu 1,48 1,27 0,84 

 

Tabulka 2 Ukazatele likvidity 

  

 Jak můžeme vidět v tabulce č. 2, ani jeden z ukazatelů likvidity neodpovídá 

doporučeným hodnotám, které se pohybují v rozmezí 1,0 – 1,5 v žádném hodnoceném roce. 

Tato znatelná odchylka od optimálních hodnot vznikla z důvodu, že krátkodobé závazky jsou 

nízké oproti poměřovaným aktivům. V případě okamžité likvidity v roce 2007 jsou pohotové 

peněžní prostředky téměř rovny celkovým aktivům, proto je výsledná hodnota vysoká. V roce 

2008 je u všech ukazatelů nulová hodnota, protože v tomto roce organizace nezaznamenala 

žádné krátkodobé závazky, se kterými se při výpočtech likvidity počítá. 

 V roce 2009 jsou hodnoty ukazatelů likvidity ve srovnání s rokem 2007 nižší, a to 

z toho důvodu, že došlo ke zvýšení krátkodobých závazků.  

 Z uvedených výsledných hodnot ovšem vyplývá, že nezisková organizace má dostatek 

prostředků pro zaplacení svých krátkodobých dluhů.  

3.5.3 Ukazatele aktivity 
 
 Ukazatele aktivity jsou zaměřeny na míru využívání aktiv. Toková veličina – tržby je 

poměřována ke stavové veličině, a to položce aktiv či pasiv.  

 V tomto případě můžeme vidět, že ve sledovaném období došlo k poklesu obratu 

aktiv, což znamená, že míra efektivnosti využívání aktiv postupně klesá. V případě ukazatele 

doby splatnosti závazků sledujeme zkrácení doby nesplacených závazků z 30 dnů v roce 2007 

na 12 dnů v roce 2009. V roce 2008 nezaznamenala hodnocená nezisková organizace žádné 

závazky, proto je hodnota ukazatele 0. Se snižujícím se počtem dnů, po které jsou závazky 
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organizace nesplaceny, se zvyšuje rychlost splácení těchto závazků. Hodnoty jednotlivých 

ukazatelů aktivity jsou uvedeny, viz Tabulka č. 3.  

 Na straně pohledávek neziskové organizace nedochází k žádným změnám, jelikož 

organizace v roce 2007 a 2008 neměla žádné pohledávky. V roce 2009 je doba inkasa 

pohledávek zhruba 3 dny. V tomto roce platí, že doba splatnosti pohledávek je kratší než doba 

splatnosti závazků. Tento jev můžeme pozorovat na Grafu č. 7, viz Příloha č. 14. 

 Z grafu je patrné, že doba splatnosti pohledávek je ve všech třech sledovaných letech 

nižší než doba splatnosti závazků, což je vhodné pro jakoukoli organizaci. Protože nezisková 

organizace Roska Ostrava ve sledovaném období nevytváří zásoby, obrat a doba obratu zásob 

nejsou zmiňovány.  

  

Ukazatele aktivity 2007 2008 2009 

Obrat aktiv 1,36 0,69 0,53 
Doba obratu aktiv (dny) 264,00 518,88 682,50 
Doba splatnosti závazků (dny) 12,00 0,00 30,00 
Obrat závazků 30,00 0,00 12,00 
Doba splatnosti pohledávek (dny) 0,00 0,00 2,50 
Obrat pohledávek  0,00 0,00 144,00 

 

Tabulka 3 Ukazatele aktivity 

3.5.4 Ukazatele zadluženosti 
 
 Soustava ukazatelů zadluženosti sleduje vztah mezi cizími a vlastními zdroji 

v organizaci. Zadluženost nemusí být nepříznivou charakteristikou firmy, jelikož optimální 

míra zadluženosti přináší své výhody, zejména v případě finanční páky.  

 Finanční páka se lépe projeví např. u investičních projektů nebo u ziskových 

organizací. V případě neziskové organizace Roska Ostrava je vidět, že majetek organizace je 

financován především vlastními zdroji. Celková zadluženost, stejně tak i zadluženost 

vlastního jmění dosahují necelých 5%.  

 Výsledky analýzy zadluženosti jsou součástí, viz Tabulka č. 4.  

  

 

 

 

 

Tabulka 4 Ukazatele zadluženosti 
 

Ukazatele zadluženosti 2007 2008 2009 

Celková zadluženost 4,55% 0,00% 4,40% 

Podíl vlastního jmění na celkovém 
kapitálu 

95,45% 100,00% 95,60% 

Finanční páka 104,76% 100,00% 104,60% 
Zadluženost vlastního jmění 4,76% 0,00% 4,60% 
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Z Grafu č. 8 viz Příloha č. 15 je zřejmý vysoký podíl vlastního jmění na celkovém 

kapitálu, což následně způsobuje, že celkové zadluženost je téměř rovna zadluženosti 

vlastního jmění.  

 

3.6 Ukazatele s využitím cash flow 
 
 Ukazatele na bázi cash flow využívají k výpočtu cash flow z provozní činnosti. 

Vypočtené hodnoty cash flow z provozní činnosti za rok 2007, 2008 a 2009 pro výpočet této 

skupiny ukazatelů viz Příloha č. 13. Vypočtené hodnoty jednotlivých ukazatelů jsou 

znázorněny, viz Tabulka č. 5. 

 

Ukazatele cash flow 2007 2008 2009 

Obratová rentabilita  -0,14 0,42 0,29 
Finanční efektivita kapitálu -0,16 0,37 0,16 
Úvěrová způsobilost z cash flow -0,24 0,00 0,29 

 

Tabulka 5 Ukazatele cash flow 
 
 Cash flow z provozní činnosti je v prvním sledovaném roce záporné, proto jsou 

záporné i ukazatele cash flow v tomto roce. Efektivita hospodaření organizace je díky 

záporným hodnotám v roce 2007 nízká. Následující rok znamená pro neziskovou organizaci 

dle obratové rentability a finanční efektivity kapitálu, nižší schopnost využití kapitálu než je 

finanční rentabilita obratu. V roce 2009 nastává stejná situace – vyšší obratová rentabilita, což 

znamená, že celkový vložený kapitál není příliš produktivně využíván.  

 Z ukazatele úvěrové způsobilosti cash flow v roce 2009 vyplývá, že nezisková 

organizace musí asi 0,3krát vytvořit sumu finančních zdrojů, aby pokryla všechny závazky. 

V roce předcházejícím je hodnota tohoto ukazatele rovna nule, jelikož organizace nemá žádné 

závazky.  

 

3.7 Ukazatele tržní hodnoty 
 
 V případě této bakalářské práce hodnotíme finanční zdraví neziskové organizace. Bylo 

by obtížné aplikovat ukazatele tržní hodnoty na neziskovou organizaci, jelikož jejím 

základním cílem není maximalizace tržní hodnoty, nýbrž dosažení stanovených cílů a 

vyrovnaného financování. Proto nebude s ukazateli tržní hodnoty počítáno.   
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3.8 Bonitní modely  

3.8.1 Kralickův Quicktest 
 
 Kralickův Quicktest je založen na čtyřech základních rovnicích, (2.35) – (2.38). Na 

základě zjištěných hodnot jednotlivých rovnic jsou jejich výsledky obodovány: v roce 2007 

získala nezisková organizace Roska Ostrava celkem 4 body, v roce 2008 12 bodů a 

v následujícím roce 9 bodů. 

Výsledky testu sou součástí Tabulky č. 6, Vyhodnocení výsledků Kralickova 

Quicktestu. 

 

  2007 2008 2009 
Finanční stabilita 2 2 2 
Výnosová situace 0 4 2,5 
Celková situace 1 3 2,25 

  

Tabulka 6 Vyhodnocení výsledků Kralickova Quicktestu 
  
 
 Z tabulky vyplývá, že finanční stabilita je ve všech třech letech stejná, nachází se 

v intervalu 1 – 3, což znamená, že nelze jednoznačně určit, zda je organizace bonitní či nikoli.  

Z pohledu výnosové situace v roce 2007 nezisková organizace Roska, Ostrava 

vykazuje problémy v hospodaření, jelikož je hodnota nižší než 1. Následující rok představuje 

bonitní situaci, hodnota výnosové situace je vyšší než 3. V roce 2009 došlo z pohledu 

výnosové situace k mírnému poklesu a organizace se tak dostala do šedé zóny. 

 Celková situace na základě Karlickova Quicktestu odpovídá po dobu všech 

sledovaných let šedé zóně, tedy nelze jednoznačně určit, zda byla organizace bonitní či se 

spíše potýkala s finančními problémy.  

3.8.2 Index bonity 
 
  Index bonity je vypočten podle šesti různých ukazatelů, kterým je přiřazena určitá 

váha. V roce 2007 jsou některé z ukazatelů záporné, což způsobuje záporný výsledek 

hospodaření, se kterým dané ukazatele počítají. U ukazatele X2 vidíme v roce 2007 a 2009 

poměrně vysoké číslo oproti ostatním ukazatelům (celková aktiva jsou vysoká a cizí zdroje 

naopak nízké). Dále si můžeme všimnout, že hodnoty ukazatele X5 jsou ve všech letech 

nulové. Je to z důvodu poměru zásob k výkonům – nezisková organizace Roska Ostrava 

nevytváří žádné zásoby.  
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Výsledné hodnoty Indexu bonity jsou spočteny dle rovnice (2.39), jsou zobrazeny 

v Tabulce č. 7, Index bonity.  

 

Ukazatel 2007 2008 2009 

X1 -20,75 0,00 7,08 
X2 22,00 0,00 22,75 
X3 -0,28 0,21 0,01 
X4 -0,21 0,30 0,03 
X5 0,00 0,00 0,00 
X6 1,36 0,69 0,53 
Bi -33,11 3,60 12,78 

 

Tabulka 7 Index bonity 

 

 Situace v neziskové organizaci Roska Ostrava s postupem času zlepšuje. Čím vyšší je 

hodnota Bi, tím lepší je finančně-ekonomická situace organizace. Nejlepší situace nastala 

v roce 2009, kdy Roska Ostrava dosáhla výsledné hodnoty Indexu bonity 12,78, což značí 

extrémně dobrou situaci.  

 

3.9 Bankrotní modely  

3.9.1 Altmanův index finančního zdraví 
 
 Vypočtené hodnoty jednotlivých ukazatelů Altmanova indexu můžeme vidět v 

Tabulce č. 8. Ukazatel X6 platný pro Českou republiku je ve všech třech sledovaných letech 

nulový, jelikož neziskový organizace Roska, Ostrava neeviduje v daném období žádné 

závazky po lhůtě splatnosti.  

Dle vzorečku (2.40) využívaného pro organizace a společnosti, které nejsou veřejně 

obchodovatelné na burze, bylo vypočteno Altmanovo Z-skóre, na základě kterého je 

zhodnocena situace organizace.  

 

Ukazatel 2007 2008 2009 
X1 0,92 0,55 0,63 
X2 -0,28 0,21 0,01 
X3 -0,28 0,21 0,01 
X4 21,00 0,00 21,75 
X5 1,36 0,69 0,53 
X6 0,00 0,00 0,00 
Z-skóre 9,72 1,90 10,17 

 

Tabulka 8 Altmanovo Z-skóre 
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 V roce 2007 a 2009 hodnota Altmanova Z-skóre vyšší než hodnota 2,9, což znamená, 

že organizace Roska Ostrava je minimálně ohrožena bankrotem. Tato vysoká hodnota je 

pravděpodobně způsobena ukazatelem X4, kde hodnota vlastního kapitálu je vysoká a naopak 

hodnota cizích zdrojů nízká. To způsobuje vysokou výslednou hodnotu ukazatele X4. V roce 

2008 zjištěná hodnota značně nižší a spadá do rozmezí 1,2 – 2,9, tzn., že se nachází v šedé 

zóně. Nelze jednoznačně určit, zda byla organizace úspěšná nebo neúspěšná.  

3.8.2 Indexy IN 
 

Výsledná klasifikace hodnocené neziskové organizace je v případě obou indexů stejná. 

V roce 2007 je index IN01 větší než 1,77 a index IN05 větší než 1,6. Tato hodnota vypovídá, 

že nezisková organizace tvoří hodnotu a její finanční situace je uspokojivá. V následujícím 

roce se hodnota obou indexů pohybuje v pásmu šedé zóny, v pásmu nevyhraněných výsledků. 

Hodnota indexu IN01 leží v intervalu 0,75 – 1,77 a hodnota indexu IN05 se nachází 

v intervalu 0,9 – 1,6 (při zaokrouhlení na jedno desetinné místo). V posledním hodnoceném 

roce nastala stejná situace jako v roce 2007, výsledné hodnoty IN indexů znamenají 

prosperitu neziskové organizace. 

Vypočtené hodnoty ukazatelů IN indexů jsou zobrazeny v Tabulce č. 9.  

 

Ukazatel 2007 2008 2009 

A 22,00 0,00 22,75 

B 0,00 0,00 0,00 

C -0,28 0,21 0,01 
D 5,95 3,91 3,81 

E 21,25 0,00 15,25 
IN 01 4,91 1,63 5,19 
IN 05 4,90 1,64 5,19 

 
Tabulka 9 Výsledné hodnoty IN indexů 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 38 

3.8.3 Tafflerův model 
 
 Dle uvedeného kritéria v teoreticko metodické části vidíme, že v roce 2007 je hodnota 

T nejnižší, záporná, způsobena zápornou hodnotou R1 jenž počítá se ziskem před zdaněním, 

který je v tomto roce záporný. Hodnota T je tedy nižší než 0,2 a proto hrozí riziko bankrotu. 

V roce 2008 je hodnota výsledného T opět nižší než 0,2, z čehož plyne stejný závěr jako 

v roce předešlém. V roce 2008 je nízká hodnota T způsobena nulovými hodnotami R1 – R3. 

Tyto ukazatele počítají s krátkodobými závazky a cizím kapitálem, které jsou v roce 2008 

nulové.   

V roce 2009 se výsledná hodnota Tafflerova indexu navýšila na 2,25, tzn., že je větší 

než 0,3 a organizace Roska Ostrava dosáhla do pásma s malou pravděpodobností bankrotu.  

 

Výsledné hodnoty viz Tabulka č. 10.  

 

Ukazatel 2007 2008 2009 
R1 -6,25 0,00 0,33 
R2 21,25 0,00 15,25 
R3 0,05 0,00 0,04 
R4 1,36 0,69 0,53 
T -0,32 0,11 2,25 

 

Tabulka 10 Výsledné hodnoty Tafflerova modelu 
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4 VÝSLEDKY A DOPORUČENÍ 
 
 Pro analýzu neziskové organizace byly aplikovány postupy a modely, které se 

využívají zejména pro hodnocení ziskových organizací. Jelikož objektem analýzy je 

nezisková organizace Roska Ostrava, mohou se některé hodnoty finanční analýzy vymykat 

stanoveným limitům, v návaznosti na odlišných ekonomických základech. organizace.   

 
 Z vypočtených hodnot rentability vidíme, že výsledný efekt, kterého bylo dosaženo 

vloženým kapitálem, není ve sledovaných letech příliš vysoký. Výjimkou je rok 2008, kdy 

nezisková organizace Roska Ostrava dosáhla poměrně vysokého efektu z vloženého kapitálu 

– jak v případě aktiv, tak i tržeb, vlastního kapitálu i dlouhodobého kapitálu. K poklesu 

rentability v roce 2009 došlo z důvodu nižšího dosaženého zisku než v roce předchozím. 

Vzhledem k tomu, že hodnoceným subjektem je nezisková organizace, jejímž cílem není 

dosažení zisku, nýbrž naplnění svých cílů, ukazatele rentability lze považovat v tomto případě 

za doplňující.   

 

 Nezisková organizace Roska Ostrava ve sledovaných třech letech nevykazuje téměř 

žádné cizí zdroje a žádné závazky. Výjimku tvoří pouze závazky vůči zaměstnancům. 

Organizace také nevytváří zásoby, které jsou nejméně likvidní položkou aktiv, jenž se 

používá k výpočtu pohotové likvidity. Jelikož jsou závazky organizace Roska Ostrava téměř 

zanedbatelné, hodnoty jednotlivých typů likvidit jsou podobné. Z tohoto důvodu nepovažuji 

ukazatele likvidity za příliš vhodné měřítko hodnocení finančního zdraví neziskové 

organizace.  

   

 V případě ukazatelů aktivity pozorujeme neefektivní hospodaření organizace 

s celkovými aktivy. Tomu napovídá klesající trend obratu aktiv a rostoucí počet dnů doby 

obratu. Tato situace je způsobena nárůstem aktiv, zejména dlouhodobého hmotného majetku.   

 Pro vylepšení dané situace a efektivnější využití aktiv by se nezisková organizace 

měla snažit v souladu s nárůstem aktiv zvyšovat tržby tak, aby jejich výše dokázala celková 

aktiva pokrýt. Jak tomu bylo v roce 2007.  

 V roce 2009 organizaci vznikají pohledávky i závazky. Je dodržen princip 

solventnosti, což znamená příznivou situaci pro neziskovou organizaci.  
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 Na základě vypočtených ukazatelů zadluženosti můžeme o neziskové organizaci 

Roska Ostrava říci, že je finančně samostatná, jelikož aktiva jsou financována především 

vlastními zdroji. Podíl cizích zdrojů je nízký, navíc se jedná o krátkodobé cizí zdroje.  

V roce 2008 byl podíl vlastního jmění na celkovém kapitálu dokonce stoprocentní, což 

znamená, že aktiva neziskové organizace v tomto roce byla financována pouze vlastními 

zdroji. Je tedy jasné, že zadluženost vlastního jmění je v daném roce nulová. Stejnou situaci 

pozorujeme i v případě celkové zadluženosti.  

 Pro ziskovou organizaci by se dala tato situace zhodnotit jako nepříznivá, jelikož 

financování pouze vlastními zdroji je finančně nákladné. Pro každý podnik existuje optimální 

míra zadluženosti, která je příznivá a svým způsobem i výhodná.  

 V rámci neziskové organizace Roska Ostrava struktura vlastních a cizích zdrojů je 

příznivá.    

 

Nezisková organizace Roska Ostrava z hlediska ukazatelů cash flow vykazuje nejlepší 

výsledky v roce 2008, kdy je cash flow z provozní činnosti nejvyšší za sledované období. 

V následujícím roce došlo k poklesu cash flow z provozní činnosti, proto poklesly i hodnoty 

jednotlivých ukazatelů. Ovšem celkové cash flow v roce 2009 dosáhlo kladných hodnot, tudíž 

celková situace je z pohledu peněžních toků příznivá.   

  
 Z celkového pohledu bonitních modelů můžeme neziskovou organizaci Roska Ostrava 

zařadit mezi bonitní organizace.  

 
 Z výsledků provedených bankrotních modelů lze tvrdit, že nezisková organizace 

Roska Ostrava není ohrožena v blízké době bankrotem a finanční situace, ve které se 

v současnosti nachází, lze hodnotit jako organizaci s nevyhraněnou finanční situací.  

 
 Na základě provedených výpočtů lze konstatovat, že nestátní nezisková organizace 

Roska Ostrava, regionální organizace Unie Roska v ČR s postupem času vylepšuje svou 

finanční situaci a efektivně hospodaří se získanými zdroji.  

 Za nejúspěšnější rok z hodnocených let lze považovat rok 2009, i když některé 

hodnoty vypočtených ukazatelů toto tvrzení vyvracejí, bankrotní a bonitní modely jej naopak 

potvrzují. V tomto roce byly příjmy a výdaje organizace vyrovnané, netvořila příliš vysoký 

výsledek hospodaření, jehož výše není pro neziskovou organizaci tolik podstatná. Nezisková 

organizace Roska Ostrava dokázala efektivně využít výnosy tak, aby naplnila své cíle a 

poslání.  
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 Jelikož nezisková organizace Roska Ostrava získává prostředky z dotací státního 

rozpočtu, z rozpočtu Moravskoslezského kraje, z dobrovolných příspěvků, darů, členských 

příspěvků eventuelně z vlastní humanitární činnosti apod., je důležité zaměřit se na budoucí 

situaci organizace. Musíme brát v úvahu, že se neustále mluví o finanční krizi a schodku ve 

státním rozpočtu. Proto by se příspěvky organizaci ze státního rozpočtu a ostatních orgánů 

mohly snižovat. Je důležité mít alternativní řešení, jak případnou situaci nedostatku zdrojů 

řešit. Nabízejí se různá řešení.  

 Jednou z možností neziskové organizace Roska Ostrava je přihlášení se do programu 

na podporu osob se zdravotním postižením. Pro takovéto programy jsou přiděleny prostředky 

ze strukturálních fondů Evropské Unie, konkrétně z Evropského sociálního fondu. Česká 

republika, ale konkrétně i Moravskoslezský kraj přijímají dotace z Evropské Unie na podporu 

a pomoc při zkvalitnění života osobám zdravotně postiženým.  

 Nejen Evropská Unie či Moravskoslezský kraj poskytují pomoc v tomto směru. 

Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo na rok 2010 Program podpory nestátních neziskových 

organizací mimo jiné i v oblasti ochrany a podpory zdraví, včetně péče o zdravotně postižené, 

chronicky nemocné a seniory. Nabízí zde poskytnutí dotace ve výši až 70% rozpočtovaných 

nákladů schváleného projektu.  

Existuje celá řada dalších programů pro podporu neziskových organizací se 

zaměřením na osoby se zdravotními potížemi. Spolupráci neziskovým organizacím nabízejí 

také Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zdravotnictví, pod jejichž záštitou se 

konají různé akce, konference, besedy apod.  

Neziskové organizace se samozřejmě podporují navzájem. Konkrétně neziskovou 

organizaci Roska Ostrava podporuje například Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob 

se zdravotním postižením.  

 Nezisková organizace Roska Ostrava má řadu partnerů, sponzorů či dárců, mezi něž 

patří i zmiňovaná ministerstva, která napomáhají jejímu rozvoji a správnému fungování.  

Dle mého názoru, si nemyslím, že by nezisková organizace Roska Ostrava byla 

v blízké budoucnosti ohrožena vážnými problémy nedostatku zdrojů. Tomu napovídají nejen 

předchozí zjištěné výsledky, ale také fakt, že organizaci Roska Ostrava přispívají i 

podnikatelské subjekty i soukromé osoby. Např. v letošním roce daroval ArcelorMittal 10 tis. 

Kč na poplatky spojené s pravidelným plaváním v Klímkovickém bazéně.  

Ovšem neziskové organizaci Roska Ostrava by určitě v budoucnu prospěl kontakt 

s Evropskou Unií v rámci podpůrných programů. Jelikož, je regionální organizace Roska 

Ostrava malou organizací, Evropská Unie jí pomáhá prozatím nepřímo prostřednictvím 
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organizace Unie Roska, která uspěla v grantovém řízení Evropského sociálního fondu 

s projektem Profesionální Roska.  

Tento projekt probíhá od ledna 2010 do prosince 2012. Cílem je zvýšení profesionality 

vedoucích pracovníků ve všech 36 mimopražských regionálních organizací Roska nejen při 

práci, ale také v dalším osobním i profesním životě. Projekt je dále zaměřen na osoby 

s roztroušenou sklerózou se snahou zvýšit dovednost v manuální zručnosti, práci na počítači a 

komunikační dovednosti.  
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5 ZÁVĚR 
 
 Finanční analýza je významnou součástí podnikového řízení. Smyslem finanční 

analýzy je stanovit za pomoci metod a vhodných nástrojů diagnózu finančního zdraví. 

Finančně zdravý podnik je schopen vytvářet zisk v dostatečné výši. V případě neziskové 

organizace můžeme říci, že finančně zdravá nezisková organizace dokáže efektivně 

hospodařit se svěřenými prostředky, které má k dispozici a s jejich pomocí naplňovat své 

poslání. 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo zhodnocení finančního zdraví neziskové 

organizace Roska Ostrava, regionální organizace Unie Roska v ČR využitím poměrových 

ukazatelů rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti, ukazatelů na bázi cash flow a 

v neposlední řadě za pomoci bonitních a bankrotních modelů za období 2007 - 2009.  

Hodnocení finančního zdraví bylo provedeno na teoreticko metodickém základě 

vycházejícím z odborné literatury vztahující se k tématu. Na základě provedených výpočtů 

v praktické části jsem dospěla k závěru, že nezisková organizace Roska Ostrava ve 

sledovaném období hospodaří se získanými zdroji efektivně, s dosažením svého hlavního 

poslání – pomáhat lidem s roztroušenou sklerózou žít kvalitní a důstojný život.   

Ačkoli pro hodnocení finančního zdraví neziskové organizace byly aplikovány metody 

a ukazatele využívané spíše k hodnocení ziskových organizací, jejich vypovídací schopnost 

není odlišná.  

Díky vypovídací schopnosti ukazatelů zadluženosti můžeme vidět, že nezisková 

organizace hospodaří zejména s vlastními zdroji a podíl cizích zdrojů je zanedbatelný. 

V případě neziskové organizace ovšem daná situace není negativní a riziko zde není tolik 

vysoké.  

Rok 2009 by se dal vyhodnotit jako „nejzdravější“ rok z pohledu finanční situace za 

sledované období. Napovídají tomu zejména provedené bonitní a bankrotní modely. Výsledky 

bonitních, tak i bankrotních modelů poukazují na rok 2009 jako na rok bonitní, tzn. 

vytvářející hodnotu organizace. V tomto roce je tedy ekonomicko-hospodářská situace Roska 

Ostrava nejlepší a hrozba bankrotu je minimální.   

Aby si nezisková organizace Roska Ostrava udržela tento trend, je třeba nadále 

rozvíjet své služby a to za pomoci spolupráce s Evropskou Unií, Ministerstvem pro místní 

rozvoj, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem zdravotnictví, nadačními fondy 

či jinými orgány podporujícími nestátní neziskové organizace v oblasti pomoci osobám 

zdravotně postiženým a chronicky nemocným. 
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