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Anotace 

Finanční analýza je nerozlučnou součástí podnikového řízení. Díky jejím údajům má 

podnik lepší přehled o celkovém hospodaření a finanční i majetkové situaci. Ve své 

bakalářské práci se zabývám finanční analýzou nestátního zdravotnického zařízení, 

které se nazývá Dům ošetřovatelské péče (DOP). Pomocí absolutních a poměrových 

ukazatelů vyhodnocuji postavení firmy. První část práce věnuji teorii těchto ukazatelů, 

vymezení základních pojmů a výpočtům. Dále popisuji jednotlivé finanční výkazy a to 

rozvahu a výkaz zisku a ztráty. V druhé části se zaměřuji na výpočty hodnot 

konkrétních ukazatelů a jejich interpretaci. Závěr věnuji návrhu na zlepšení finanční 

situace firmy. 

Klí čová slova: finanční analýza, horizontální analýzy, vertikální analýza, 

poměrové ukazatele, rentabilita, likvidita, aktivita, zadluženost. 

Annotation 

Financial analysis is inseparable part of business management. Thanks to its indication 

has company better view of final management and financial and property situation. I  

consider  about financial analysis  non state medical facility, which is called House of 

Nurse Care  in  my Bachelor work. I evaluate status of company by help of absolute and 

ratio indicator. I follow to theory of these indicators, determinatition of basic concepts 

in the first part of my work. Then I describe individual financial statements namely 

balance and statement of profit and loss. I focus to calculation value of  contrete 

indicators and their interpretation in the second part. I apply to suggestion of better 

financial situation of company in conclusion. 

Passwords:  financial analysis,  horizontal, vertical analysis, ratio indicator, 

profitability, liquidity, activity, indebtedness. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
 
 
DHM    dlouhodobý hmotný majetek 

DOP    dům ošetřovatelské péče 

HV    hospodářský výsledek (výsledek hospodaření) 

MZ    ministerstvo zdravotnictví 

SAK ČR   Spojená akreditační komise ČR 

Z/Z    výkaz zisku a ztráty 
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1. ÚVOD, CÍL PRÁCE 

Každý ekonomický subjekt, který působí na trhu, musí neustále analyzovat svou činnost 

a výsledky, kterých dosáhl. Tato skutečnost vyplývá především z toho, že veškeré 

rozhodování v podniku je třeba přizpůsobit změnám, aby podnik neztratil na trhu své 

postavení (či své postavení zlepšil) a mohl být dále konkurenceschopný. Znamená to 

například adekvátně měnit strukturu financování nebo počet zaměstnanců v závislosti 

na změnách tržního prostředí. Proto se snad v každém prosperujícím podniku 

vypracovává finanční analýza, která vyhodnocuje základní finanční ukazatele a 

vyvozuje z nich závěry pro podnik. 

Hlavním úkolem finanční analýzy je komplexní posouzení současné finanční a 

ekonomické situace podniku za pomoci specifických postupů a metod. Poukazuje nejen 

na silné stránky podniku, ale zároveň pomáhá odhalit případné poruchy ve finančním 

hospodaření. Zdrojem informací pro její sestavení jsou účetní výkazy, které umožňují 

nastínit budoucí vývojové trendy. 

Zvolenou modelovou organizací, jíž se budu v této práci zabývat, je nestátní 

zdravotnické zařízení – Dům ošetřovatelské péče (DOP) poskytující svým klientům 

lůžka následné péče. Její hlavní náplní je ošetřovatelská péče o pacienty po zvládnutí 

akutního stavu, kde již hospitalizace není nutná, ale stále je žádoucí ošetřovatelská 

pomoc a dohled lékaře.  

Cílem mé bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci Domu ošetřovatelské péče 

(DOP). Pro přehlednost je práce rozdělena na dvě části. 

V první části práce se zaměřím na teoretické vymezení finanční analýzy, dále na popis 

jednotlivých finančních výkazů a to rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Druhou  část pak 

věnuji výpočtům hodnot konkrétních ukazatelů a jejich interpretaci. Cílem práce je 

zhodnocení finanční situace Domu ošetřovatelské péče (DOP) pomocí ukazatelů jak 

absolutních tak poměrových a předložení návrhu na zlepšení finanční situace firmy.  
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2. CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ SPOLE ČNOSTI 

Dům ošetřovatelské péče (dále jen DOP) – byl otevřen před 12 lety v roce 1998. Slouží 

občanům starým a dlouhodobě nemocným, klientům s tělesným postižením a klientům 

v terminálním stadiu života. Hlavním cílem firmy je poskytovat služby zákazníkům 

k jejich spokojenosti a stále je zkvalitňovat.  

Ošetřovatelství poskytované zdravotnickým zařízením DOP je zaměřeno zejména na 

udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti, dosažení duševního a 

sociálního zdraví a pohody v souladu s prostředím, provádění prevence onemocnění, 

zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného člověka. Firma DOP se tedy snaží všemi 

možnými prostředky dosáhnout zlepšení zdravotního stavu pacienta, tak aby měl 

možnost návratu do domácího prostředí či do sociálních ústavů, jako je např. domov 

důchodců.  Kromě ošetřovatelství nabízí dále rehabilitaci, fyzioterapii, ergoterapii, ale i 

zprostředkování služeb kadeřnice, pedikérky, maséra, atd. Vzhledem k dlouhodobějším 

hospitalizacím je snahou vedení DOP, co nejvíce přiblížit život pacientů domácímu 

prostředí (vlastní televize, rádia na pokojích, rozlišení dne a noci oblečením, neomezené 

návštěvní hodiny, pořádání společenských a kulturních akcí a účast příbuzných na nich, 

možnost rodinných oslav narozenin či svátků nemocného). 

Firma DOP zaměstnává dohromady 78 pracovníků, z toho 45 zdravotního personálu,  

6 lékařů a 20 sester. 

Firma získává prostředky z pojistného pacienta, přičemž nejvíce příjmu pramení od 

Všeobecné Zdravotní Pojišťovny, kde je většina pacientů zaregistrována. Za služby 

nehrazené ze zdravotního pojištění firmě vznikají nemalé náklady, a proto si u nás 

pacient hradí 175 Kč denně, regulační poplatek činí 60 Kč za den. Celková úhrada za 

den činí tedy 235 Kč. V částce je zahrnuto ubytování, praní prádla a terapeutické 

činnosti. 

V závěru roku 2007 Dům ošetřovatelské péče jako první léčebna pro dlouhodobě 

nemocné v republice, získal národní akreditaci kvality od Spojené akreditační komise 

ČR (SAK ČR). Přípravy k akreditaci trvaly přibližně dva roky [4]. 
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2.1 SLUŽBY POSKYTOVANÉ DOP 
 
Firma DOP je zdravotnické zařízení, které poskytuje komplexní 24 hodinovou 

zdravotní péči pacientům s chronickým onemocněním, tělesně postiženým pacientům a 

občanům, kteří jsou závislí na odborném ošetřovatelství na lůžkách následné péče. 

Ošetřovatelství, které zdravotnické zařízení DOP poskytuje, je zaměřeno zejména na 

udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti, dosažení duševního a 

sociálního zdraví a pohody, provádění prevence onemocnění, zmírňování utrpení 

nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění klidného umírání a smrti.  

Následná lůžková zdravotní péče, kterou poskytuje, je vymezena dle Metodického 

opatření č. 12/1998 Věstníku MZ jako léčebná, léčebně rehabilitační a ošetřovatelská 

péče, která je poskytována pacientům se stanovenou diagnózou, u kterých došlo ke 

zvládnutí a u nichž nelze důvodně očekávat zvrat stability zdravotního stavu, který 

vyžaduje lůžkovou péči, a to do té podoby a v těch případech, pokud tuto zdravotní péči 

nelze nebo není účelné poskytovat ambulantně [4]. 

2.2 LÉKA ŘSKÝ TÝM, SPECIALISTÉ A PARTNE ŘI 

Již od založení DOP její tehdejší řiditelka Maria Scholzová dbala o kvalitu a rozvoj 

poskytované péče. Také nyní je personál pečlivě vybírán a odborně vzděláván. 

• V současné době pracují v DOP zkušení lékaři s interní specializací II. stupně 

a se specializací v oboru všeobecného lékařství II. stupně; 

• tým vysokoškolsky vzdělaných odborníků doplňuje psycholožka, která 

potřebným klientům poskytuje psychoterapeutickou podporu. Kromě toho 

psycholožka pořádá vzdělávací semináře pro naše zaměstnance, zejména 

v oblastech přístupu ke klientům, také se účastní výběrových řízení 

uchazečů o zaměstnání; 

• firma spolupracuje s dalšími lékařskými obory – do DOP pravidelně přichází 

lékař s psychiatrickou specializací II. stupně, kožní lékařka, chirurg  apod.; 

• pacienty také pravidelně navštěvuje nutri ční terapeutka. Její pomoc je pro 

pacienty nezanedbatelným přínosem; 
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• v úzkém kontaktu je i spolupráce s odděleními nemocnice Sokolov, využívány 

jsou především komplementární nemocniční služby – oddělení radiologické, 

oční, kožní, chirurgické atd.; 

• v neposlední řadě je pro DOP významná spolupráce s epidemioložkou 

a s Diagnostickým centrem SangLab – certifikovanou klinickou laboratoří 

biochemie, hematologie, mikrobiologie a imunologie v Karlových Varech [4]. 

2.3  OŠETŘOVATELSKÝ TÝM 

Realizace ošetřovatelského procesu předpokládá organizovanost práce. V zařízení DOP 

je zaveden tzv. systém autonomních pracovních týmů: 

 
• ošetřovatelské týmy tvoří zdravotní sestry s nejvyšší odbornou kvalifikací, 

ošetřovatelé, ošetřovatelky a dvě fyzioterapeutky s dlouholetými 

zkušenostmi z praxe v nemocničním zařízení;  

• autonomní týmy plánují, organizují, usměrňují a kontrolují sami svou vlastní 

práci. Přebírají na sebe odpovědnost za další procesy (tvorba ošetřovatelských 

standardů, řízení nákladů, stanovení kriterií pro hodnocení a odměňování svých 

členů, plánování směn, dovolených apod.) a zejména za vlastní rozvoj svých 

členů; 

• vrchní sestra a staniční sestra ve spolupráci s autonomními týmy vytvářejí 

ošetřovatelské standardy, podle kterých se autonomní týmy chovají 

a v souladu s nimi poskytují pacientům zdravotní péči [4]. 
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3. TEORETICKÉ VYMEZENÍ FINAN ČNÍ ANALÝZY 

Finanční analýza je jeden z manažerských informačních modelů, je možné ji úspěšně 

využít u firem všech velikostí a oborového zaměření. Protože manažerská rozhodnutí 

se ve firmě dělají neustále, měla by být finanční analýza prováděna průběžně a 

podrobně vyhodnocována nejméně jednou ročně. 

Finanční analýza (můžeme ji také nazvat rozbor výkonnosti podniku) je systém, který 

představuje významnou součást soustavy podnikového řízení, kompletně vyhodnotí 

finanční situaci firmy. Pro finanční analýzu je základním zdrojem informací účetnictví, 

jako podklad pro výpočet ukazatelů, které dávají ucelený obraz o ekonomickém stavu 

podniku [1].  

O ukazatele finanční analýzy, jako o jeden z podstatných zdrojů informací, se pak 

opírají rozhodnutí managementu o dalším směřování firmy. Hlavní úlohou finanční 

analýzy je trvale vyhodnocovat ekonomickou situaci podniku, která je výsledkem 

působení ekonomických i neekonomických faktorů. 

První oblastí, kterou by se měl manažer zabývat je tzv. horizontální analýza 

absolutních ukazatelů účetních výkazů. Jde o porovnání vývoje minimálně tří za sebou 

jdoucích období v jednotlivých údajích – např. jak se ve zkoumaném období meziročně 

vyvíjely výnosy, jednotlivé druhy nákladů, pohledávky, závazky, atd. a srovnat, který 

z těchto ukazatelů se vyvíjí v čase jinak než ostatní.  

Druhou oblastí, která by měla být zkoumána je vertikální analýza absolutních 

ukazatelů účetních výkazů. V rámci ní zjišťujeme, jak se například jednotlivé 

majetkové skupiny podílely na bilanční sumě a neměli bychom ani opomenout 

porovnání struktury majetku firmy s ostatními – obdobnými – firmami stejné velikosti, 

odvětví nebo povahy [1].  

Velmi významnou skupinou ukazatelů, se kterou se nejčastěji v rámci finanční analýzy 

pracuje, a která navazuje na absolutní ukazatele účetních výkazů, jsou vypočtené 

poměrové ukazatele. Ty jsou zaměřeny do všech oblastí výkonnosti firmy. Jejich 

struktura i uspořádání se mohou lišit podle účelu, ke kterému jsou využívány. Obvykle 

je dělíme na: 

• rentability (Profitability Ratios); 

• likvidity (Liquidity Ratios); 

• aktivity (Activity Ratios); 
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• zadluženosti (Leverage Ratios). 

Tyto ukazatele nám umožňují přímo srovnávat firmy různé velikosti – i takové, které se 

v absolutních ukazatelích mohou jevit jako nesrovnatelné (např. objem výkonů, 

základním kapitálem, počtem pracovníků a podobně). Je výhodné, že toto srovnání 

můžeme provádět i v mezinárodním měřítku, neboť se jedná o ukazatele využívané po 

celém světě.  

U některých poměrových ukazatelů ekonomická teorie ověřená praxí  definuje obvyklé 

hodnoty, kterých by měly zdravé firmy dosahovat – odchylka od těchto obvyklých 

hodnot nejčastěji signalizuje problém ve firmě a vyžaduje podrobnější rozbor příčin 

tohoto jevu. 

Každá z oblastí poměrových ukazatelů má své místo a vypovídací schopnost [1]. 

Ukazatele rentability umožňují zjistit a porovnat, zda je pro nás výhodnější pracovat 

s vlastním nebo cizím kapitálem, umožňují nám porovnat výkonnost naší firmy ve 

srovnání s konkurencí a současně i naznačit slabá místa v efektivnosti hospodaření. Je 

jich celá řada, např.  

 

• průměrná rentabilita (ROI) – ukazuje poměr vydělaných peněz k penězům 

investovaným. ROI tedy udává zisk v procentech z utracené částky. Vypočítá se 

dle následujícího vztahu: 

 

ROI =
kapitálvložený 

zisk 
 ; 

 

 

• rentabilita celkových aktiv (ROA) – ukazuje poměr zisku s celkovými aktivy 

investovanými do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financována 

(vlastních, cizích, krátkodobých, dlouhodobých). Čím je hodnota tohoto 

ukazatele vyšší, tím je situace sledovaného podniku příznivější. Ukazatel se 

vypočítá dle níže uvedeného vztahu: 

 

ROA = 
aktiva celková
ziskčistý 

 [1]; 
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• rentabilita vlastního kapitálu (ROE) – je ukazatelem, jímž vlastníci 

(akcionáři, společníci a další investoři) zjišťují, zda jejich kapitál přináší 

dostatečný výnos, zda se využívá s intenzitou odpovídající velikosti jejich 

investičního rizika: 

 

ROE = 
kapitálvlastní 
ziskčistý 

; 

 

• rentabilita tržeb (ROS) – charakterizuje zisk vztažený k tržbám. Tvoří základ 

efektivnosti celého podniku. Je-li v tomto ukazateli dosahováno trvale přiměřené 

úrovně, lze se domnívat, že i ostatní aspekty budou přiměřené: 

 

ROS = 
tržby

ziskčistý 
 [1]; 

 

• ukazatel nákladovosti (1 – ROS) – celkové náklady tvoří rozdíl tržeb a zisku. 

Tento ukazatel lze ovšem vypočítat i přímo z údajů výkazu zisku a ztrát jako 

podíl nákladů a tržeb.  

 

Ukazatele aktivity vyjadřují, jak efektivně firma hospodaří se svými aktivy, tedy mimo 

jiné také jak dlouho v nich má firma vázány finanční prostředky. Nejčastěji se můžeme 

setkat s ukazateli: 

 

• vázanost celkových aktiv – čím je hodnota  ukazatele nižší, tím lépe. Udává, 

kolik aktiv je vázáno na 1 Kč výkonu. Jestliže se v čitateli uvádí zůstatková 

hodnota stálých aktiv, ukazatel se s počtem let zlepšuje bez zásluhy podniku 

 

vázanost celkových aktiv = 
tržby

aktiva celková
; 
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• rychlost obratu zásob – udává počet obrátek zásob za sledované období (jak 

rychle jsou zásoby přeměněny v peníze. U rychlosti obratu se usiluje o vyšší 

hodnoty 

 

rychlost obratu zásob = 
zásoby průměrné
 tržby

; 

 

• doba obratu zásob – ukazuje intenzitu využití zásob a je udána ve dnech, po 

které jsou zásoby vázány v podnikání. Zájem je většinou na zkracování doby 

obratu. 

 

doba obratu zásob = 
zásob obraturychlost 

360
; 

 

• rychlost obratu pohledávek – tento ukazatel udává v podobě počtu obrátek, jak 

rychle jsou pohledávky přeměňovány v peněžní prostředky 

 

rychlost obratu pohledávek = 
pohledávky průměrné

tržby
; 

 

• doba obratu (splatnosti) pohledávek – uvádí za jak dlouho jsou pohledávky 

v průměru spláceny, tedy jak dlouho jsou v nich vázány finanční prostředky 

 

doba obratu pohledávek = 
pohledávek obraturychlost 

360
; 

 

• doba obrátek závazků – vyjadřuje, kolik dnů v průměru uběhne mezi nákupem 

materiálu, zboží nebo služeb a úhradou částky dodavatelům. Tento ukazatel by 

neměl výrazně převyšovat hodnoty ukazatele doby obratu pohledávek, jinak 

firmě hrozí vážné problémy s hotovostí 
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doba obratu závazků = 
závazků obrátekpočet 

360
[5]. 

Ukazatele aktivity, zejména v oblasti zásob, často ukazují, jak firmy neefektivně 

nakupují a skladují materiál potřebný pro výrobu, či jak vysoké objemy zásob vlastních 

výrobků nebo zboží mají na skladech – rychlá přeměna zásob na hotové peníze je 

předpokladem přežití firmy v období recese. 

Ukazatele zadluženosti vyjadřují míru užití cizího kapitálu při financování firmy. 

Soustřeďují se především na oblast dlouhodobého fungování firmy, na rozdíl od 

ukazatelů likvidity a aktivity. Typicky se můžeme setkat s ukazateli 

 

• celková zadluženost – obecně platí, že čím je větší hodnota ukazatele, tím vyšší 

je zadluženost podniku a tím vyšší je riziko jak pro věřitele, tak i akcionáře. Je 

nutné ho však posuzovat s celkovou výnosností, kterou podnik dosahuje 

z celkového vloženého kapitálu i v souvislosti se strukturou cizího kapitálu 

 

celková zadluženost = 
aktiva celková

kapitálcizí 
; 

 

• kvóta vlastního kapitálu – při hodnocení vývoje ukazatele v čase je třeba 

vycházet z konkrétních podmínek. Dlouhodobý kapitál (vlastní kapitál + 

dlouhodobé závazky) by měl krýt dlouhodobý majetek (hmotný a nehmotný 

majetek, finanční investice) a případně i část trvale vázaných oběžných aktiv  

kvóta vlastního kapitálu = 
aktiva celková

kapitálvlastní 
. 

Ukazatele likvidity signalizují, jaká je schopnost firmy splácet své krátkodobé 

závazky. Nejčastěji používanými ukazateli jsou: 

 

• běžná likvidita  – udává, o kolik korun z oběžných aktiv je kryta 1 koruna 

krátkodobých závazků, tzn. kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele, 

kdyby v daném okamžiku přeměnil všechna svá aktiva na peníze. Doporučená 

hodnota ukazatele se podle různých autorů pohybuje v rozmezí od 1,5 do 2,5 
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běžná likvidita =
závazky krátkodobé

aktiva oběžná
; 

 

• pohotová likvidita – charakterizuje schopnost podniku krýt svými 

pohledávkami a peněžními prostředky své běžné potřeby a krátkodobé dluhy. 

Doporučená hodnota ukazatele se pohybuje v rozmezí od 1 do 1,5 

 

pohotová likvidita =
závazky krátkodobé

zásoby) -aktiva (oběžná
; 

 

• okamžitá likvidita  – vyjadřuje schopnost zaplatit okamžitě své krátkodobé 

závazky pomocí prostředků na běžném nebo jiném účtu, v pokladně, ale rovněž 

volně obchodovatelnými krátkodobými cennými papíry, šeky apod. Doporučená 

hodnota ukazatele se pohybuje v rozmezí od 0,9 do 1,1  

okamžitá likvidita =
závazky krátkodobé

prostředkypeněžní  pohotové
[1]. 
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4. FINANČNÍ ANALÝZA  

Finanční analýza představuje ohodnocení minulosti, současnosti a předpokládané 

budoucnosti finančního hospodaření firmy. Jejím cílem je poznat finanční zdraví firmy, 

identifikovat slabiny, které by mohly v budoucnu vést k problémům a determinovat 

silné stránky, na kterých by firma mohla stavět. 

Finanční analýza představuje systematický rozbor dat obsažených zejména v účetních 

výkazech, rozbor jednotlivých jejich položek, rozbor agregovaných dat a rozbor vztahů 

a vývojových tendencí. Finanční analýza určitého objektu je metoda získávání 

souhrnných, ucelených informací o stavu a vývoji objektu analýzy v minulosti, 

současnosti a předpokládané budoucnosti, metoda identifikace problémů, silných a 

slabých stránek objektu, metoda získávání doporučení pro rozhodnutí o dalším postupu 

[6]. 

4.1 ANALÝZA ABSOLUTNÍCH UKAZATEL Ů 

 
Analýza absolutních ukazatelů porovnává změny ukazatelů v časové řadě [2]. Výchozí 

data jsou obsažena v účetních výkazech firmy a ve výročních zprávách. Při analýze 

bereme v úvahu jak změny absolutní hodnoty, tak i procentní změny jednotlivých 

položek výkazů, jak vidíme v následující tabulce č. 1. 
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Tabulka č. 1: Horizontální analýza rozvahy v tis. Kč za období 2004 – 2006 
  tis.Kč změna [tis.Kč] změna [%] 
Položka rozvahy 2004 2005 2006 ∆11 ∆22 ∆33 ∆44 
Aktiva celkem 17 852 20 448 22 740 2 596 2 292 14,5 11,2 
Stálá aktiva 11 027 12 959 15 566 1 932 2 607 17,5 20,1 
Budovy 10 014 9 693 14 984 -321 5 291 -3,2 54,6 
Stroje 833 515 402 -318 -113 -38,2 -21,9 
Nedokončené hmotné a nehmotné investice 0 1 521 0 1 521 -1 521 0,0 0,0 
Poskytnuté zálohy na DHM 0 1 050 0 1 050 -1 050 0,0 0,0 
Ostatní stálá aktiva 180 180 180 0 0 0,0 0,0 
Oběžná aktiva 6 606 6 886 4 629 280 -2 257 4,2 -32,8 
Zásoby 103 294 339 191 45 185,4 15,3 
Krátkodobé pohledávky 3 119 3 771 348 652 -3 423 20,9 -90,8 
Peníze v hotovosti 73 64 105 -9 41 -12,3 64,1 
Účty v bankách 3 311 2 757 3 837 -554 1 080 -16,7 39,2 
Ostatní aktiva – přechodné účty aktivní 219 603 2 546 384 1 943 175,3 322,2 
Pasiva celkem 17 852 20 448 22 740 2 596 2 292 14,5 11,2 
Vlastní jmění 7 151 12 013 17 283 4 862 5 270 68,0 43,9 
Základní jmění 1 885 5 337 10 249 3 452 4 912 183,1 92,0 
HV běžného období 5 266 6 676 7 033 1 410 357 26,8 5,3 
Cizí zdroje 10 526 8 218 5 024 -2 308 -3 194 -21,9 -38,9 
Dlouhodobé závazky 4 538 3 127 2 272 -1 411 -855 -31,1 -27,3 
Krátkodobé závazky 4 411 4 078 2 303 -333 -1 775 -7,5 -43,5 
Bankovní úvěry 1 577 1 013 449 -564 -564 -35,8 -55,7 
Ostatní pasiva – přechodné účty 175 217 434 42 217 24,0 100,0 
Pramen [interní informace + vlastní informace]  

                                                 
1 ∆1 = údaje2005 – údaje2004 [tis. Kč] 
2 ∆2 = údaje2006 – údaje2005 [tis. Kč] 
3 ∆3 = (údaje2005/údaje2004) *100 -100 [%] 
4 ∆4 = (údaje2006/údaje2005) *100 -100 [%]. 
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Tabulka č. 2: Horizontální analýza výkazu Z/Z v tis. Kč za období 2004 – 2006 
  tis.Kč změna [tis.Kč] změna [%] 
Položka výkazu Z/Z 2004 2005 2006 ∆15 ∆26 ∆37 ∆48 
Výkony 25 547 28 039 33 348 2 492 5 039 9,8 18,9 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 25 479 27 986 33 295 2 507 5 309 9,8 19,0 
Výkonová spotřeba 6 684 7 038 9 354 354 2 316 5,3 32,9 
Spotřeba materiálu a energie 3 869 4 358 5 271 489 913 12,6 20,9 
Služby 2 815 2 680 4 028 -135 1 348 -4,7 50,3 
Osobní náklady 8 714 10 007 11 755 1 293 1 748 14,8 17,5 
Odpisy 1 575 1 461 2 331 -114 870 -7,2 59,5 
Ostatní provozní náklady 139 165 55 26 -110 18,7 -66,7 
Ostatní provozní výnosy 132 336 303 204 -33 154,5 -9,8 
Provozní HV 8 547 9 680 10 130 1 133 450 13,2 4,6 
Ostatní finanční výnosy 64 316 81 252 -235 393,8 -74,4 
Ostatní finanční náklady 84 220 143 136 -77 161,9 -35,0 
HV z finančních operací -20 96 61 116 -157 -                       -163,5 
Daň z příjmu za běžnou činnost 3 295 3 032 3 150 -263 118 -7,9 3,9 
HV za účetní období 5 266 6 676     7  033 1 410 357 26,8 5,3 
Pramen [interní informace + vlastní zpracování]  

                                                 
5 ∆1 = údaje2005 – údaje2004 [tis. Kč] 
6 ∆2 = údaje2006 – údaje2005 [tis. Kč] 
7 ∆3 = (údaje2005/údaje2004) *100 -100 [%] 
8 ∆4 = (údaje2006/údaje2005) *100 -100 [%]. 
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V průběhu sledovaného období firma DOP zvýšila objem celkového majetku. Jak je 

patrné z tabulky č. 1. krátkodobé pohledávky vzrostly během roku 2005 oproti 

loňskému roku 2004 o 20,9 %, následující rok klesaly o 90,8 %, což bylo způsobeno 

opožděnými úhradami za služby hrazené ze zdravotního pojištění. 

Dlouhodobý majetek vzrostl mezi lety 2004 – 2006 o 29,2 % a to hlavně kvůli tomu, že 

firma existuje na trhu od roku 1998, což ještě není tak dlouho a nyní se stále rozrůstá. 

Budují se nové prostory, vnitřní vybavení apod. Zvýšilo se také vlastní jmění podniku, 

v roce 2005 vzrostlo oproti loňskému roku 2004 o 68 % a také v následujícím roce 2006 

došlo k nárůstu oproti roku 2005 o 43,9 %, což je způsobeno převážně dobrými 

hospodářskými výsledky v minulých letech. Společnost se tak přibližuje k situaci, kdy 

vlastní kapitál převyšuje nad cizím více jak 50 %. Firma už příliš nevyužívá možnosti 

levnějšího cizího kapitálu ke krytí aktiv. Zpočátku firma financovala oběžná aktiva 

(především krátkodobé pohledávky z obchodního styku) krátkodobými závazky 

(závazky z obchodního styku, daňové závazky ke státu, závazky k zaměstnancům). 

V roce 2006 firma zaznamenala pokles krátkodobých závazků o 43,5 % (tabulka č.1.) 

oproti předchozímu roku. Firma směřuje ke konzervativnímu přístupu způsobu 

financování pracovního kapitálu. Využívá dlouhodobého kapitálu (vlastní jmění, 

dlouhodobá pasiva) nejen ke krytí dlouhodobých aktiv, ale i oběžných. Tento způsob 

financování je dražší, ale méně rizikový (např. dojde-li k platbám od pojišťoven s delší 

časovou prodlevou – musí být firma natolik likvidní, aby pokryla veškeré náklady). 

Firma se může ,,chlubit‘‘ dobrou finanční stabilitou. Pokud se však nadále bude ubírat 

tímto směrem, výnosnost se bude snižovat v důsledku vysoké likvidity – peníze na 

účtech (nárůst o 39,2 % v roce 2006) s nulovou výnosností. Úroky z cizího kapitálu 

totiž snižují daňové zatížení, z toho důvodu firma nemůže těžit z tzv. daňového efektu.  

Už ne tak dobrá situace je v oblasti nákladů. V tabulce č. 2. vidíme, že se v roce 2005 

oproti předcházejícímu období zvýšily náklady ve všech třech oblastech a to osobní – 

14,8 %, výkonová spotřeba – 5,3 % a ostatní finanční o celých 161,9 %. Vysoká 

položka vydaná na služby v roce 2006 – 4 028 tis. Kč, je o 50,3 % více než v roce 2005, 

kdy se dokonce o 4,7 % snížila oproti předchozímu roku 2004 (tabulka č. 2.). Je to 

způsobeno tím, že v roce 2006 došlo ke zvýšení plateb lékařů (pracují v DOP na 

základě živnostenského oprávnění), uzavřením smluv s novým lékařem a s novou 

rehabilitační sestrou, poskytující rehabilitace rovněž na základě živnostenského listu. 
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V roce 2006 došlo k výraznému poklesu finančních nákladů (dlouhodobé závazky 

poklesly oproti roku 2005 o 27,3 %, krátkodobé o 43,5 % a bankovní úvěry dokonce o 

55,7 %). Firmě se dařilo dlouhodobé závazky a úvěry bankám splácet, zároveň 

dokončila rekonstrukci budovy a inovace interiéru. Nárůst osobních nákladů o 17,5 % 

mezi lety 2005 – 2006 (tabulka č.2.) byl způsoben především narůstajícími mzdami. 

Firma DOP se snaží dosáhnout vyššího standardu poskytovaných služeb a snaží se tedy 

motivovat pracovníky navyšováním mezd. Takový trend růstu mzdových nákladů však 

může firmě v budoucnu působit potíže. 

Z výkazu Z/Z je dále možné vyčíst, že tržby rostou v celém sledovaném období. V roce 

2005 došlo ke zvýšení tržeb o 9,83 %, v následujícím roce došlo k nárůstu o 19 % oproti 

předchozímu roku, což bylo způsobeno zejména příchodem zpožděných plateb od 

zdravotních pojišťoven. Přitom náklady související s tržbami z poskytovaných služeb se 

nejdříve zvýšily o 5,3 % (rok 2005) a poté už o 32,9 % (rok 2006).  

V rozvaze je vidět stav zásob (zdravotnického materiálu, léků, desinfekčních prostředků 

a potravin) které v roce 2005 vzrostly o 185,4 %, a v roce 2006 o 15,3 %. Z velké části 

je takový markantní nárůst důsledkem přijetí diagnosticky náročnějších pacientů v roce 

2005, kteří mají podstatně vyšší spotřebu léků a zdravotnického materiálu, dále 

výrazným snížením počtu pacientů na sociálních lůžkách ve stejném roce (tato výjimka 

může nastat v případě, že pro pacienta není místo v žádném ústavu sociální péče 

v okolí). Tito klienti měli léky předepisovány od svých vlastních lékařů. Firma také 

dostala slevy od dodavatelů zdravotnického materiálu za odběr většího množství zboží 

v roce 2005, nezanedbatelné je také rozšíření stravovacích služeb pro zaměstnance 

firem z okolí. Přesto bych doporučovala větší kontrolu nad řízením zásob. 

Následující tabulka č. 3. popisuje vertikální analýzu rozvahy, kde jsou jednotlivé 

položky výkazu vyjádřeny jako procento z celkových aktiv, resp. z celkových pasiv, 

tedy z bilanční sumy. Tabulka č. 4. se věnuje vertikální analýze Z/Z kde jsou jako 

základ pro procentní vyjádření položky výkony. 
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Tabulka č. 3: Vertikální analýza rozvahy v % za období 2004 – 2006 
  % 
Položka rozvahy 2 004 2 005 2 006 
Aktiva celkem 100,0 100,0 100,0 
Stálá aktiva 61,8 63,4  68,5 
Budovy 56,1  47,4 65,9  
Stroje  4,7  2,5  1,8 
Nedokončené hmotné a nehmotné investice  0,0  7,4  0,0 
Poskytnuté zálohy na DHM  0,0  4,7  0,0 
Ostatní stálá aktiva  1,0  0,9  0,8 
Oběžná aktiva  37,0  33,7  20,4 
Zásoby  0,6  1,4  1,5 
Krátkodobé pohledávky  17,5  18,4  1,5 
Peníze v hotovosti  0,4  0,3  0,5 
Účty v bankách  18,5  13,5  16,9 
Ostatní aktiva – přechodné účty aktivní  1,2  2,9  11,2 
Pasiva celkem  100,0  100,0  100,0 
Vlastní jmění  40,1  58,7  76,0 
Základní jmění  10,6  26,1  45,1 
HV běžného období  29,5  32,6  31,0 
Cizí zdroje  59,0  40,2  22,1 
Dlouhodobé závazky  25,4  15,3  10,0 
Krátkodobé závazky  24,7  19,9  10,1 
Bankovní úvěry  8,8  5,0  2,0 
Ostatní pasiva – přechodné účty  1,0  1,1  1,9 
Pramen [interní informace + vlastní zpracování]  

 

Tabulka č. 4: Vertikální  analýza výkazu Z/Z v % za období 2004 – 2006 

  % 

Položka výkazu Z/Z 2004 2005 2006 

Výkony 100,0  100,0  100,0  

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 99,7  99,8           99,8 

Výkonová spotřeba 26,2  25,1  28,0  

Spotřeba materiálu a energie 15,1  15,5  15,8  

Služby 11,0  9,6  12,1  

Osobní náklady 34,1  35,7  35,2  

Odpisy 6,2  5,2  7,0  

Ostatní provozní náklady 0,5  0,6  0,2  

Ostatní provozní výnosy         0,5 1,2  0,9  

Provozní HV 33,5  34,5  30,4  

Ostatní finanční výnosy 0,2  1,0  0,2  

Ostatní finanční náklady 0,3  0,8  0,4  

HV z finančních operací -0,1  0,3  0,2  

Daň z příjmu za běžnou činnost 12,9  10,8  9,4  

HV za účetní období 20,6  23,8  21,1  

Pramen [interní informace + vlastní zpracování]  
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Graf č. 1: Struktura aktiv 
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Graf č. 2: Struktura pasiv 
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Z grafů č. 1. a č. 2. je vidět, jak se vyvíjela struktura aktiv a pasiv ve sledovaném období 

2004 – 2006. Vývoj je podobný. Firma ale stále více využívá vlastní zdroje než cizí. 

Stálá aktiva rostou a to z hodnoty 61,8 % v roce 2004 na hodnotu 68,5 % v roce 2006. 

Cizí zdroje mají naopak charakter klesající a to z hodnoty 59,0 % v roce 2004 na 
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hodnotu 22,1 % v roce 2006. Z grafu č. 1. je také patrná klesající tendence oběžných 

aktiv z hodnoty 37,0 % v roce 2004 na hodnotu 20,4 v roce 2006.  

Tabulka č. 4. popisuje vertikální analýzu Z/Z. Základnou, ke které jsou vztaženy 

všechny položky jsou výkony (podíl 100 %). Tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb se ve sledovaném období pohybuje od 99,7 % v roce 2004 do 99,8 % v roce 

2006, tudíž jejich poměr je minimální. V průměru představují 99,8 % celkových 

výkonů. Výkonová spotřeba mírně kolísá, nejdříve klesá z hodnoty 26,2  % v roce 2004 

na hodnotu 25,1 % v roce 2005, následující rok mírně stoupá na hodnotu 28,0 %. 

Graf č. 3: Struktura HV 
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Z grafu č. 3. je opět patrný kolísavý charakter provozního HV a to z hodnot 33,5 % 

v roce 2004 na hodnotu 34,5 % v roce 2005, kdy mírně stoupl a dále pak opět klesl na 

hodnotu 30,4 %. Obdobný charakter má také HV z finančních operací a HV za účetní 

období.  
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4.2 ZÁVĚR Z ANALÝZY ABSOLUTNÍCH UKAZATEL Ů 

 
Celkový majetek firmy DOP během sledovaného období vzrostl. Vlastní jmění se 

v posledním roce výrazně zvýšilo a financování vlastní kapitálem převažuje nad cizím 

více než o 70,0026 %. Konzervativní přístup ve způsobu financování podnikatelských 

aktiv na jednu stranu znamená vysokou likviditu a stabilitu, na druhou stranu musí 

firma počítat s nižším výnosem. Vzhledem k tomu, že firma má v úmyslu investovat 

kapitál do rozšíření podnikatelských aktiv a její snahou bude získat úvěr, je rychlá 

přeměna oběžných aktiv v pohotové peněžní prostředky jakožto jeden z významných 

požadavků banky předností. Vrcholové vedení by mělo využít financování investice 

cizím levnějším kapitálem, aby se optimalizovala finanční struktura a podnik mohl mít 

užitek z daňového efektu. 

Problém vidím v oblasti osobních nákladů, které se v roce 2006 zvýšily oproti roku 

2005 o 17,5 %. Management zdravotnického zařízení by se měl zaměřit na efektivnější 

způsob kontroly nákladovosti a učinit i některá nápravná opatření např. v oblasti 

mzdových nákladů. Podobně je třeba více se orientovat na řízení zásob, které je ve 

firmě podceňováno. 

4.3 ANALÝZA POM ĚROVÝCH UKAZATEL Ů 

Nejvíce používaným nástrojem finanční analýzy jsou poměrové ukazatele. Vyjadřují 

vztah mezi absolutními ukazateli, mezi položkami účetních výkazů. Poměrové 

ukazatele se vypočítají jako poměr (podíl) jedné položky (skupiny položek) k jiné. Mezi 

položkami uváděnými do poměru musí existovat vzájemná souvislost. Tyto ukazatele 

umožňují získat rychlý obraz o finančních charakteristikách podniku. 

4.3.1 UKAZATELÉ RENTABILITY 

Ukazatele měří čistý výsledek podnikového snažení [3]. V následující tabulce je vidět 

jak se ukazatele rentability vyvíjely v letech 2004 – 2006. Graficky pak znázorňuje graf 

č. 5. 
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Tabulka č. 5: Ukazatelé rentability 
Výpočet (název ukazatele) 2004 2005 2006 

ROI (zisk/vložený kapitál) % 2,7936 1,2510 0,6862 

ROA (čistý zisk/celková aktiva) % 0,2950 0,3265 0,3093 
ROE (čistý zisk/vlastní kapitál) 0,7364 0,5557 0,4069 
ROS (čistý zisk/ tržby) 0,2067 0,2385 0,2112 
Ukazatel nákladovosti (1 –ROS) 0,7933 0,7615 0,7888 

Pramen [vlastní zpracování] 

 

Finanční poměrové ukazatele rentability signalizují především meziroční snížení 

 (kromě ukazatele ROA). Firma vykazovala nižší zisk v roce 2005 oproti předešlému 

období a stejně tak i v roce 2006. 

Za poslední dva roky došlo ke snížení ukazatele rentability vlastního kapitálu. A to z 

hodnoty 0,7364 v roce 2004 na hodnotu 0,5557 v roce 2005. Oproti předešlému roku 

2004 tedy došlo ke snížení o 24,54 %. V roce 2006 se rentabilita vlastního jmění 

propadla o 26,78 % vzhledem k předešlému období. Tento pokles vyplývá z  nárůstu 

vlastního kapitálu vlivem investic do rozvoje firmy DOP. 

Ukazatel rentability tržeb projevuje nejdříve trend rostoucí – v roce 2005 došlo oproti 

roku 2004 k nárůstu tohoto ukazatele o 15,38 %, a to z hodnoty 0,2067 v roce 2004 na 

hodnotu 0,2385 v roce 2005. Nárůst tohoto ukazatele vyplývá z vyššího nárůstu zisku ze 

současného nižšího nárůstu tržeb společnosti. Rok na to však ukazatel ROS poklesl o 

11,45 %. Tržby tedy rostly v tomto období rychleji než zisk. Především růst mzdových 

nákladů a ostatních provozních nákladů spolu s nižší výnosností vlastního jmění se 

projevil v poklesu ROS v posledním období (rok 2006). 

Výnosnost celkových aktiv se v roce 2006 snížila oproti předchozímu dvouletému 

období především díky tomu, že firma snížila podíl cizích zdrojů, které zvyšují 

rentabilitu. Ukazatel tedy signalizuje nízkou úroveň dlouhodobého cizího kapitálu a 

stálé posilování úrovně vlastního kapitálu, což se projevuje vysokou finanční stabilitou 

a samostatností. 
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Graf č. 4: Vývoj ukazatele ROE, ROS a ROA 
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4.3.2 UKAZATELÉ AKTIVITY 

Ukazatelé měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Má-li jich více, než je 

účelné, vznikají mu zbytečné náklady a tím nízký zisk, má-li jich málo, přichází o tržby, 

které by mohl získat [3]. V následující tabulce je vidět vývoj ukazatele v letech 2004 – 

2006. Graficky nám následně vše popisuje graf č. 5. 

Tabulka č. 6: Ukazatelé aktivity 
Výpočet (název ukazatele) 2004 2005 2006 

Vázanost celkových aktiv (celková aktiva/tržby) 0,7006 0,7307 0,6830 

Rychlost obratu zásob (tržby/průměrné zásoby) 88,7767 95,1905 98,2153 
Doba obratu zásob (360/ rychlost obrátek zásob) 4,0551 3,7819 3,6654 
Rychlost obratu pohledávek (tržby/průměrné 
pohledávky) 

89,6593 7,4214 95,6753 

Doba obratu pohled. (360/ rychlost obratu pohledávek) 4,0152 48,5084 3,7627 
Počet obrátek závazků (tržby/ průměrné (krátkodobé 
závazky + dlouhodobé závazky) 

2,8471 3,8842 7,2776 

Doba obratu závazků (360/ počet obrátek závazků) 126,4444 92,6832 49,4669 

Pramen [vlastní zpracování] 
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Rychlost obratu zásob se postupně zvyšovala. Ve všech sledovaných obdobích je možné 

říci, že firma nemá zbytečně nelikvidní zásoby na skladě. 

Počet dnů, po které podnik musí čekat, než obdrží platby za zdravotní výkony od 

zdravotních pojišťoven byl v letech 2004 (44,0152 dní) a 2005 (48,5084 dní) podstatně 

vyšší oproti roku 2006 (3,7627 dní). V tomto podnikatelském odvětví je vždy nutno 

počítat s určitou rezervou pro případ delší časové prodlevy plateb za výkony. Zdravotní 

pojišťovny se někdy mohou dostat samy do finančních potíží, např. je-li výběr 

pojistného nižší v určitém období než celkové vyplacené částky za zdravotnické výkony 

(např. v důsledku nedobytných pohledávek za státní podniky). 

Doba obratu závazků se snižovala z hodnoty 126,4444 v roce 2004 až na hodnotu 49,83 

v roce 2006 (což je rozdíl 76,9775 dní). Zároveň byla ve všech letech doba obratu 

závazků vždy vyšší než doba obratu pohledávek, což je z hlediska likvidity pro firmu 

žádoucí. 

Graf č. 5: Vývoj ukazatele aktivity 
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 28 

4.3.3 UKAZATELÉ ZADLUŽENOSTI 

Ukazatelé zadluženosti měří rozsah, v jakém podnik užívá k financování dluh. 

Následující tabulka nám ukazuje vývoj tohoto ukazatele v letech 2004 – 2006. Graficky 

znázorňuje graf č. 6. 

Tabulka č. 7: Ukazatelé zadluženosti 
Výpočet (název ukazatele) 2004 2005 2006 

Celková zadluženost (cizí kapitál/celková aktivita) % 58,9626 40,1956 22,0932 

Kvóta vlast. kapitálu (vlastní kapitál/celková aktiva) % 40,0571 58,7490 76,0026 

Pramen [vlastní zpracování] 

Podíl vlastního kapitálu roste, což je žádoucí z hlediska získání úvěru. S růstem 

zadluženosti roste i úroková míra, neboť roste riziko pro banku, avšak substituce 

vlastního kapitálu dluhem přináší zlevnění  nákladů na celkový kapitál. Za ideální proto 

považuji 58,9626 % podíl vlastního kapitálu, který firma vykazovala v roce 2005. 

Graf č. 6: Vývoj ukazatele zadluženosti 
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4.3.4 UKAZATELÉ LIKVIDITY 

Ukazatelé likvidity měří schopnost firmy uspokojit své splatné závazky. Mají nám 

odpovědět na otázku, zda bude firma schopna vyrovnat své dluhy, když nastane doba 

jejich splatnosti [3]. Následující tabulka nám ukazuje vývoj tohoto ukazatele spolu 

s doporučenými hodnotami. Graficky znázorňuje graf č. 7. 

Tabulka č. 8: Ukazatelé likvidity 
 
Výpočet (název ukazatele) 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

doporučená 
hodnota 

Běžná likvidita (oběžná aktiva/krátkodobé závazky)  1,4976 1,6886 2,0100 1,5 - 2,5 
Pohotová likvidita [(oběžná aktiva - 
zásoby)/krátkodobé závazky] 1,4743 1,6165 1,8641 1,0 -1,5 

Okamžitá likvidita (pohotové peněžní 
prostředky/krátkodobé závazky) 0,7672 0,6918 1,7117 0,9 - 1,1 

Pramen [vlastní zpracování] 

 

Od roku 2004 vykazuje podnik trvalý nárůst likvidity. V roce 2005 sice došlo 

k mírnému poklesu podílu oběžných aktiv v celkové bilanční struktuře firmy oproti 

roku 2004, došlo však i k poklesu podílu krátkodobých cizích zdrojů a ostatních pasiv. 

Změny na straně struktury finančních zdrojů v období 2004 – 2005 (pokles 

krátkodobých závazků jen o 333 tis. Kč) i na straně oběžného majetku (zde došlo ke 

zvýšení o 280 tis Kč – hlavně z důvodu větších zásob) vedly ke zvýšení běžné likvidity 

společnosti, a to z hodnoty 1,4743 v roce 2004 na hodnotu 1,6165 v roce 2005, tj. došlo 

k nárůstu o  10 %. Zásoby narostly zejména z důvodu přijetí diagnosticky náročnějších 

pacientů 2005, kteří mají podstatně vyšší spotřebu léků a zdravotnického materiálu. 

Důležitým faktorem pro získání úvěru od banky je právě likvidita, tedy schopnost hradit 

své závazky. Je-li hodnota ukazatele likvidity větší než 1,0 lze tuto hodnotu považovat 

za dobrou. V takovém případě je podnik schopen se vyrovnat se svými závazky,aniž by 

musel prodávat své zásoby. Běžná likvidita ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva 

krátkodobé závazky. V tržních podmínkách je doporučená hodnota vyšší než 1,5. 

Okamžitá likvidita by neměla poklesnout pod hodnotu 0,9 v případě tohoto odvětví, 

neboť je vždy nutno počítat se zpožděním plateb od zdravotních pojišťoven. 

Porovnáním ukazatelů firmy s doporučenými hodnotami, můžeme hovořit o úspěšnosti 

firmy dostát svým závazkům. 
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Graf č. 7: Vývoj ukazatele likvidity  
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4.4 ZÁVĚR Z ANALÝZY POM ĚROVÝCH UKAZATEL Ů 

Firma zaznamenala ve sledovaném období snižování zisku a proto i hodnoty ukazatelů 

rentability klesají. Vzhledem k tomu, že firma využívá vlastního kapitálu ke krytí 

majetku, je jeho výnosnost rok od roku vyšší. Firma se však může ,,chlubit“ vysokou 

úrovní stability. Do budoucna to znamená výzvu potenciálním věřitelům, protože 

společnost čeká náročný investiční program a bude tudíž potřebovat značný objem  

kapitálu.  

Zvyšování provozních nákladů tlačí hodnotu ukazatele rentability tržeb směrem dolů. 

Ukazatele aktivity vykazují pozitivní trend (doba obratu závazků i pohledávek se 

snižovala po celé období). Firma DOP by měla mít vždy určitou rezervu při nedodržení 

lhůt splátek za výkony od zdravotních pojišťoven v případě, že by došlo k nečekaným 

událostem, kdy zdravotní pojišťovny nejsou schopny splácet včas. 
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5. NÁVRHY A OPATŘENÍ 

Budeme-li vycházet z konkrétního strategického cíle firemního managementu na příští  

roky – tedy rozšířit služby o sociální péči, a to vybudováním přístavby s dalšími 

přibližně 80 lůžky – je nutné počítat s poměrně náročnou investicí.  

Firma DOP disponuje vysokým vlastním jměním (podíl vlastního kapitálu na celkových 

aktivech činí 76,0026 % v roce 2006) a to je dobrým znamením k zahájení investičního 

projektu. I když je způsob krytí majetku vlastním jměním nákladnější, je méně rizikový 

a vypovídá o likviditě podniku. Rychlá přeměna oběžných aktiv v pohotové peněžní 

prostředky je jeden ze základních požadavků banky, pakliže se firma zajímá o úvěr. 

Proto, aby byla zachována optimální finanční struktura firmy, bych managementu 

doporučovala zahájit jednání s bankou co nejdříve. Důvodem je jednak vysoká likvidita 

a stabilita a jednak celková nízká zadluženost (v roce 2006 – 22,0932 %), která se 

odrazí i v úročení úvěru, neboť čím vyšší je podíl vlastního jmění na aktivech a tedy 

nízká zadluženost, tím více klesá riziko pro banku a úroky jsou nižší. Cizí kapitál je 

totiž levnější než vlastní. Je to způsobeno tím, že úroky z úvěru jsou součástí daňově 

uznatelných nákladů (působí zde ,,daňový efekt“), tedy započtením úroků do daňového 

základu se sníží výše daně z příjmu (snižuje se zisk), což zvyšuje ekonomickou 

efektivnost – respektive výnosy. 

Provozováním služeb sociální péče vedle péče zdravotní, by se částečně vyřešil problém 

se zpožděnými pohledávkami od zdravotních pojišťoven. Závislost zdravotnického 

zařízení DOP na ,,plátcích“ za zdravotnické výkony by se snížila (sociální péči by hradil 

stát se spoluúčastí klienta) a zároveň by si firma mohla dovolit volné peněžní prostředky 

zhodnotit investováním do některých z nástrojů finančního trhu a přispět tak 

k ekonomické výnosnosti. 

Mzdovou politiku formou navyšování platů, sloužící především k posílení motivace 

zaměstnanců, která se odrazí v kvalitě služeb, je možné změnit v jiný způsob finančního 

hodnocení. Nabízí se alternativa důchodového pojištění, kdy zaměstnavatel platí svým 

pracovníkům pravidelné pojistné. To samozřejmě zaměstnanci považují za kladný, 

nelhostejný přístup managementu a odvděčí se mu lépe odváděnou prací a loajalitou 

k firmě. 
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Z výsledků analýzy ukazatelů aktivity je patrné, že firma sice nemá zbytečně nelikvidní 

zásoby na skladě, ale přesto je objem zásob na skladě poměrně vysoký. Navrhovala 

bych větší dohled nad spotřebou zásob (např. nemělo by docházet ke zbytečnému 

plýtvání desinfekčních prostředků, zdravotnického materiálu a léků). Předpis léků by se 

měl s lékaři více konzultovat. Na základě toho by se měly zvážit varianty 

medikamentózní léčby a pokud možno upřednostnit levnější preparáty. 
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6. ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo zhodnotit finanční situaci nestátního zdravotnického 

zařízení – Domu Ošetřovatelské Péče (DOP). V první části je teoretické vymezení 

finanční analýzy a také popis jednotlivých finančních výkazů. Druhá část je věnována 

výpočtům hodnot konkrétních ukazatelů a jejich interpretaci. 

Z analýzy účetních výkazů vyplývá, že celkový majetek firmy DOP za sledované 

období 2004 – 2006 vzrostl. Vlastní jmění se v posledním roce zvýšilo a financování 

vlastním kapitálem převažuje nad cizím více než 70,0026 %. Firma již příliš nevyužívá 

možnosti levnějšího cizího kapitálu ke krytí aktiv. Ve sledovaném období také došlo 

k poklesu jak dlouhodobých tak krátkodobých závazků. Firma využívá dlouhodobého 

kapitálu nejen ke krytí dlouhodobých aktiv, ale i oběžných. Jak již bylo řečeno tento 

způsob financování je sice dražší, ale méně rizikový. 

Z výkazu Z/Z je vidět ne tak dobrá situace v oblasti nákladů. Ty rostly ve všech třech 

oblastech – osobní, výkonová spotřeba i ostatní finanční náklady (v roce 2006 

vykazovaly pokles). Dále je zde možné vyčíst, že tržby rostou v celém sledovaném 

období. V roce 2005 došlo ke zvýšení tržeb o 9,83 %, v následujícím roce došlo 

k nárůstu o 19 % oproti předchozímu roku, což bylo způsobeno zejména příchodem 

zpožděných plateb od zdravotních pojišťoven. 

Z analýzy poměrových ukazatelů vyplývá, že firma zaznamenala ve sledovaném období 

snižování zisku a proto i hodnoty ukazatelů rentability klesají. Ukazatelé aktivity 

vykazují pozitivní trend (firma nemá nadbytečné zásoby, doba obratu závazků i 

pohledávek se snižovala po celé období). Celková zadluženost podniku klesá. Co se 

týče likvidity, tak firma vykazuje její trvalý nárůst. 

Doufám, že cíle  mé práce – vymezení finanční analýzy, popis jednotlivých finančních 

výkazů a jejich aplikace na firmu DOP se podařilo dosáhnout, a že každý čtenář získá 

představu o finančním zdraví tohoto podniku. 
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