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1 Úvod 

Finanční analýza je významnou součástí finančního řízení společnosti a představuje její 

důležitou oblast. Pro získání hodnocení finanční situace a výkonnosti společnosti se zde 

využívá celá řada poměrových ukazatelů. Výsledky těchto ukazatelů slouží nejen k posouzení 

různých úrovní finanční situace společnosti v současnosti, ale dokáží dát také náhled blízké 

budoucnosti a připravit tak možnosti ke zlepšení ekonomické situace společnosti. Výsledky 

analýzy však mohou také sloužit jako kritérium k porovnání společnosti s konkurencí. 

Na základě výpočtu finanční analýzy bude vypracován cíl bakalářské práce zaměřený               

na analýzu vývoje zadluženosti společnosti JOSPO, a.s. za účetní období 2007 – 2010. Práce 

bude rozdělena na teoretickou a praktickou část. 

Pomocí metodologie finanční analýzy bude vypracována teoretická část, která bude 

detailněji zpracována v následujících částech, jako jsou charakteristika finanční analýzy, 

uživatelé finanční analýzy, zdroje informací pro finanční analýzu, ze kterých finanční analýza 

čerpá informace, základní metody finanční analýzy z pohledu deterministických                                

a matematicko-statistických metod a způsoby srovnávání výsledků finanční analýzy pomocí 

plánovaných a normovaných hodnot. Závěr kapitoly je věnován poměrovým ukazatelům 

s podrobnějším popisem ukazatelů zadluženosti a likvidity z důvodu bližší vzájemné vazby 

mezi těmito ukazateli. 

Cílem praktické části bude charakteristika společnosti JOSPO, a.s., dále bude provedena 

horizontální a vertikální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty, včetně grafů a podrobné 

analýzy. Pomocí poměrových ukazatelů zadluženosti a likvidity bude analyzována 

zadluženost společnosti. Jelikož má zadluženost společnosti úzkou vazbu s ukazateli 

rentability díky finanční páce, bude proveden rozklad rentability vlastního kapitálu společně 

s rozkladem celkové zadluženosti a vysvětleny vlivy dílčích ukazatelů. Závěr kapitoly bude 

věnován shrnutí a zhodnocení zjištěných výsledků. 
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2 Popis metodiky finanční analýzy 

Cílem této kapitoly je charakteristika finanční analýzy, uživatelé finanční analýzy, zdroje 

informací a základní metody, které se využívají při finanční analýze. Kapitola bude dále 

zaměřena na horizontální a vertikální analýzu, pyramidové rozklady rentability vlastního 

kapitálu a celkové zadluženosti a na poměrové ukazatele se zaměřením především                          

na ukazatele zadluženosti a ty, které s touto problematikou nejvíce souvisí. Tato část 

bakalářské práce vychází především z publikací Dluhošová a kol. (2010), Grünwald                 

a Holečková (2007), Kislingerová a kol. (2010), Marek a kol. (2009). 

2.1 Charakteristika finanční analýzy 

Finanční analýza je oblast, která představuje významnou součást soustavy podnikového 

řízení. Představuje ohodnocení minulosti, současnosti a doporučení vhodných řešení             

do předpokládané budoucnosti finančního řízení společnosti a jejím hlavním cílem je 

především zjistit její slabé stránky, který by mohli v blízké nebo vzdálené budoucnosti vést 

k finančním problémům. Tyto slabé stránky společnost zjišťuje pomocí poměrových 

ukazatelů, které čerpají údaje z účetnictví, především z rozvahy, výkazu zisků a ztráty               

a přehledu peněžních toků (cash-flow) za jednotlivé období. 

Finanční analýza vyjadřuje co nejpřesněji majetkovou a finanční situaci společnosti          

a nahlíží na všechny její složky. Na základě podrobnější analýzy ukazatelů rentability, 

aktivity, zadluženosti, likvidity atd. poté společnost tyto složky zhodnocuje a zjišťuje, jaké 

jsou příčiny současné situace pomocí identifikace hlavních položek negativního vývoje, které 

se snaží v rámci dalšího plánování odstranit. 

Cílem společnosti je dosáhnout uspokojivé finanční situace. Za finančně zdravou 

společnost se považuje taková společnost, která je trvale schopná zhodnotit svůj vložený 

kapitál a dosahuje značného přebytku výnosů nad svými náklady. Důležité také je,                          

aby společnost byla schopna hradit své závazky a neměla by mít problémy s likviditou. Pokud 

má společnost s těmito ukazateli problémy, případně dosahuje ztráty nebo neumí dobře 

zhodnotit svůj vložený kapitál, dostává se do finanční tísně a je potřeba, aby došlo k zásadním 

změnám v řízení společnosti. 

Společnost by měla finanční analýzu provádět soustavně a měla by se stát běžnou 

součástí každého řízení společnosti. 



4 
 

2.2 Uživatelé finanční analýzy 

Různé informace, týkající se finančního stavu podniku, nejsou předmětem zájmu pouze               

pro management a investory dané společnosti, ale také pro mnoho dalších různých subjektů, 

které jsou v různém kontaktu se společností. Mezi uživatele finanční analýzy patří především: 

manažeři, investoři, banky a jiní věřitelé, odběratelé, dodavatelé, zaměstnanci, stát a jeho 

orgány, konkurenti. 

Manažeři  

Manažeři využívají informace, které jsou základem pro finanční analýzu dlouhodobého                 

i operativního řízení společnosti. Znalost těchto informací jim pomáhá rozhodovat se správně 

při získávání různých finančních zdrojů, při zajišťování vhodné finanční struktury podniku, 

dále při rozdělování případného zisku atd.. Výsledky finanční analýzy pomáhají manažerům 

přijmout správnou finanční strukturu podniku, která pomáhá se zpracováním správného 

podnikatelského záměru. Podnikovému managementu se dostává více informací o finanční 

situaci podniku než externím subjektům, kteří dostávají informace o finanční situaci 

společnosti především ve formě finančních účetních výkazů. 

Investoři  

Investoři využívají informace společnosti z investičního a kontrolního hlediska. 

Z hlediska investičního představují tyto informace rozhodování o budoucích příležitostech          

či investicích. Hlavním zájmem investorů je soustředění se na míru rizika a výnosnosti 

daného vloženého kapitálu. Oproti tomu kontrolní středisko uplatňují akcionáři především 

vůči manažerům společnosti, jejichž akcie společnost vlastní. Akcionáři si žádají zprávy               

o tom, jak manažeři nakládají se zdroji, které řídí, a to pomocí výročních nebo i častějších 

zpráv o finančním stavu podniku. 

Banky a jiní věřitelé  

Banky a jiní věřitelé požadují především co nejvíce informací o finanční situaci 

potencionálního dlužníka, aby se mohli na základě těchto informací správně rozhodnout,       

zda poskytnout úvěr a případně v jaké výši a za jakých podmínek. Banky se především 

zajímají o bonitu klienta, která je prováděna analýzou finančního hospodaření a snaží             

se pomocí ní získat strukturu majetku a zdroje financování majetku společnosti. Úvěry        

pro společnosti mohou být doplňovány i dalšími rozbory, např. analýzou obchodního obratu, 

zajištěnosti odbytu zakázkami, mírou zadluženosti, průzkumem daného trhu společnosti aj. 
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Obchodní partneři  

Ze strany dodavatelů jsou to především informace týkající se toho, zda-li bude společnost 

schopna hradit své závazky. Dlouhodobé dodavatele zase zajímají mimo jiné také informace, 

které jsou součástí dlouhodobé stability společnosti, trvalé obchodní kontakty společnosti a cíl 

zajištění odbytu společnosti u perspektivního zákazníka. 

Odběratelé chtějí mít jistotu, že společnost, jako dodavatel, bude schopna dostát svých 

závazků a zejména při dlouhodobém obchodním vztahu chtějí, aby v případě finančních potíží 

společnosti neměla potíže s vlastním zajištěním výroby. 

Zaměstnanci  

Zaměstnanci chtějí mít přehled o finanční situaci společnosti, ve které pracují. Přejí         

si prosperitu, hospodářskou a finanční stabilitu společnosti z důvodu zachování svého 

pracovního místa, stálého či zvyšujícího se důchodu, který je úzce spojen s jejich sociálními 

podmínkami. 

Stát a jeho orgány 

Stát a jeho orgány se zajímají o informace dané společnosti především z důvodu kontroly 

společnosti nebo také z důvodu finančních informací, které se týkají daňových povinností 

společnosti. 

Konkurenti 

Konkurenti chtějí mít informace podobných společností či podniků z daného odvětví              

za účelem různých srovnání společností. Na základě ročních nebo i častějších zpráv poté 

srovnává s vlastními výsledky různé ukazatele, výsledky hospodaření a další údaje. 

2.3 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Podle Dluhošové a kol. (2010) jsou výchozím a základním zdrojem informací                

pro finanční analýzu především tyto následující výkazy. 

Výkazy finančního účetnictví (neboli externí) poskytují informace společnosti 

především externím uživatelům. Podávají přehled o stavu a struktuře majetku a zdrojích              

jeho krytí, který je uveden v rozvaze, přehled o tvorbě a užití výsledku hospodaření, který je 

uveden ve výkazu zisků a ztráty a také přehled o pohybu peněžních toků, který je uveden 

v cash flow. 

Výkazy vnitropodnikového účetnictví si každá společnost vytváří podle vlastních 

potřeb. Mohou sem patřit různé výkazy týkající se vynakládání podnikových nákladů 
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v různém detailním členění, např. na prvotní a druhotné, přímé a nepřímé, druhové a účelové 

atd. Tyto výkazy mohou být také sestavovány v rámci jednotlivých výkonů společnosti                    

či v jednotlivých vnitropodnikových útvarech společnosti. Informace z těchto výkazů mají 

interní charakter a nejsou veřejně dostupnými pro různé externí subjekty. 

Mimo těchto základních zdrojů využívá společnost mnoho dalších získaných informací, 

které lze získat v následujících třech oblastech. 

Finanční informace se skládají z různých výkazů a výročních zpráv, vnitropodnikových 

informací, prognóz analytiků a vedení společnosti, burzovních informací, zpráv o vývoji 

měnových relací a nebo také z informací o úrokovém výměru. 

  Mezi kvantifikovatelné nefinanční informace se řadí různé firemní statistiky produkce, 

odbytu, zaměstnanosti, různé prospekty, normy spotřeby nebo interní směrnice. 

 Mezi nekvantifikovatelné informace patří zprávy vedoucích pracovníků jednotlivých 

útvarů firmy, komentáře manažerů, nezávislé hodnocení či různé prognózy. 

2.4 Základní metody finanční analýzy 

Dluhošová a kol. (2010) tvrdí, že metody finanční analýzy lze různě členit, přesto se však 

za základní metody považují deterministické a matematicko-statistické metody finanční 

analýzy. Deterministické metody jsou klasickými nástroji finanční analýzy a využívají                   

se při výpočtu menšího počtu období. Matematicko-statistické metody vychází naopak 

z delších časových období a slouží především k posouzení faktorů vývoje společnosti. 

Deterministické metody 

Analýza vývojových trendů (horizontální analýza) 

 Slouží k posouzení vývoje výsledků daných hodnot v určitém časovém rozmezí u tržeb, 

zisku, nákladů, aktiv, pasiv atd. Z daných výsledků lze poté rozpoznat průběh změn daných 

položek a pomocí nich také určit jejich dlouhodobý trend. 

Analýza struktury (vertikální analýza) 

 Znázorňuje podíl jednotlivých položek ve vybraném souhrnném ukazateli včetně vývoje 

souhrnného ukazatele v čase. Využívá se především u analýzy aktiv, kde souhrnný ukazatel 

tvoří především položky stálých aktiv, oběžných aktiv; u analýzy pasiv, kde souhrnný 

ukazatel tvoří především položky vlastní kapitál, cizí zdroje; ale využívá se také i u tržeb, 

zisku, nákladů a další různých ukazatelích. 
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Vertikálně horizontální analýza 

 Vytváří přehled vývoje souhrnných finančních ukazatelů a jejich struktury v čase            

na základě horizontální a vertikální analýzy. Pomocí této analýzy lze poté zjistit změny 

celkových ukazatelů a jejich dílčích složek v čase, ale i jejich struktuře, a zda-li je tato změna 

příznivá nebo nepříznivá. 

Poměrová analýza 

 Skládá se ze systematických soustav vybraných poměrových ukazatelů, kdy záleží                

na společnosti, jak bude tyto poměrové ukazatele vypočítávat. Lze je vypočítat z údajů 

výkazů zisků a ztráty, z údajů rozvahy, kombinací z údajů výkazů zisků a ztráty a rozvahy        

a nebo kombinací z účetních a tržních dat. Podle způsobu sestavení poměrové analýzy se poté 

rozlišuje na pyramidovou soustavu a paralelní soustavu ukazatelů. 

 Pyramidové soustavy jsou charakterizovány rozložením základního ukazatele na jeho 

dílčí ukazatele vysvětlující základní vysvětlující ukazatel. Dalším charakteristickým rysem je 

funkční závislost těchto ukazatelů, což ve výsledku umožňuje podrobně vysvětlit jednotlivé 

vlivy těchto ukazatelů na základní ukazatel. Pro zjištění vlivů jednotlivých ukazatelů                        

na základní ukazatel se v praxi využívají převážně tyto následující metody: metoda 

postupných změn, metoda logaritmická, metoda rozkladu se zbytkem a funkcionální metoda. 

V bakalářské práci bude níže využita metoda postupných změn a metoda logaritmická,            

proto budou tyto dvě metody rozebrány podrobněji. 

Metoda postupných změn je hojně využívána pro svůj charakteristický jednoduchý 

výpočet. Naopak mezi její nevýhody patří možnost zkreslení výsledků na základě pořadí 

jednotlivých ukazatelů. Pří výpočtu jednotlivých pěti ukazatelů, kde 1 2 3 4 5. . . .x a a a a a= , 

využívá tato metoda následující postup: 

 

1 1 2,0 3,0 4,0 5,0

2 1,1 2 3,0 4,0 5,0

3 1,1 2,1 3 4,0 5,0

4 1,1 2,1 3,1 4 5,0

5 1,1 2,1 3,1 4,1 5

. . . . ,

. . . . ,

. . . . ,

. . . . ,

. . . . ,

a

a

a

a

a

x a a a a a

x a a a a a

x a a a a a

x a a a a a

x a a a a a

∆ = ∆

∆ = ∆

∆ = ∆

∆ = ∆

∆ = ∆

        (2.1) 

kde aix∆  představuje změnu vrcholového ukazatele, která je vyvolaná změnou dílčího 

ukazatele ia , ia∆  představuje změnu dílčího ukazatele ia , ,0ia  představuje hodnotu dílčího 

ukazatele v čase 0 a ,1ia  představuje hodnotu dílčího ukazatele ia  v čase 1. 
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Metoda logaritmická je naopak charakterizována tím, že je poskládána na změně všech 

ukazatelů, a proto nedochází v případě změny pořadí ukazatelů ke změně výsledků. 

Nevýhodou této metody je, že vychází z výpočtu logaritmických indexů, které nesmí 

dosahovat záporných hodnot. V případě dosaženíí záporných hodnot bývá nadále k výpočtům 

použita funkcionální metoda nebo metoda postupných změn. Logaritmická metoda                

při výpočtu postupuje následovně: 

 
ln

. ,
ln

ai
ai

x

I
x x

I
∆ = ∆          (2.2) 

kde aix∆  představuje změnu vrcholového ukazatele, která je vyvolaná změnou dílčího 

ukazatele ia , aiI  představuje index změny vrcholového ukazatele a x∆  představuje změnu 

vrcholového ukazatele. 

 ,1

,0

,i
ai

i

a
I

a
=           (2.3) 

1

0

,x

x
I

x
=           (2.4) 

kde 1x  představuje hodnotu vrcholového ukazatele v čase 1 a 0x  představuje hodnotu 

vrcholového ukazatele v čase 0. 

 1 0x x x∆ = −           (2.5) 

Analýza citlivosti 

 Bývá součástí každé důsledné a úplné finanční analýzy, kdy se používá především 

k posouzení vlivu faktorů na výsledném hodnocení finančních výsledků společnosti                            

a také hledání těchto pozitivních či negativních faktorů. 

Matematicko-statistické metody 

Regresní analýza 

 Regresní analýza se využívá pro hledání závislostí mezi finančními ukazateli a vychází 

zároveň i z časových řad daných finančních ukazatelů. Závislostmi finančních ukazatelů        

se myslí např. závislost mezi celkovými náklady a produkcí, rentabilitou  a obratem atd.. 
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Diskriminační analýza 

 Jedná se o statistickou metodu, která na základě časových řad umožňuje finančním 

ukazatelům vytvářet skupiny společností s podobnou nebo obdobnou finanční úrovní.                 

Jako příklad diskriminační analýzy se nejčastěji využívá Altmanův model. 

Analýza rozptylu 

 Tato analýza se dá uplatnit ve finanční analýze při rozkladu celkového rizika na rizika 

přiřaditelná vybraným faktorům a reziduální odchylku.  

Testování statistických hypotéz 

 Jejím smyslem je ověřit statistickou spolehlivost odhadnutých parametrů a tedy i jejich 

zařaditelnost a použitelnost v odhadnutých modelech. 

2.5 Způsoby srovnávání výsledků finanční analýzy 

Existuje několik způsobů, pomocí nichž se dají srovnat výsledky jednotlivých ukazatelů 

finanční analýzy, které mohou být srovnávány vůči normě v prostoru, v čase, srovnávání 

v oboru či legislativě. Tyto výsledky finanční analýza srovnává pomocí určitého poměru 

výsledků poměrových ukazatelů. 

Srovnání vůči normě 

Jedná se o srovnání výsledků jednotlivých poměrových ukazatelů s jejich plánovanými            

a na základě třeba i výrobní kapacity normovanými hodnotami, které mohou být vypočítány 

pomocí průměrných, minimálních nebo třeba i maximálních hodnot. Tyto výsledky a srovnání 

ovšem nejsou v praxi doporučovány a využívají se jiné metody. Předem vypočítané hodnoty 

mohou vycházet s předem stanovených norem firmy, které nemusí odpovídat současnému 

stavu společnosti a daného prostředí, a proto nemusí být přesné. 

Srovnání v prostoru 

Srovnáním v prostoru společnost srovnává své jednotlivé výsledky poměrových 

ukazatelů s výsledky stejných ukazatelů u konkurenčních společností, které se pohybují         

na daném trhu s podobnou výrobou či službami. Při tomto mezipodnikovém srovnání musíme 

ale také dodržovat časovou, legislativní a oborovou srovnatelnost, aby srovnání výsledků bylo 

co nejpřesnější. 

Srovnání v čase 

Výsledky společností je potřeba srovnávat ve stejném časovém horizontu a vycházet      

tak i z daných účetních uzávěrek daného období. 
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Oborová srovnatelnost 

Jeden z nejdůležitějších způsobů srovnávání je oborová srovnatelnost, kdy je potřeba 

srovnávat jednotlivé výsledky poměrové analýzy se společností, která má podobné portfólio   

a zabývá se podobnou či téměř stejnou výrobou. 

Legislativní srovnatelnost 

Při srovnání společností je důležitá nejen podobnost jejich výroby a zaměření na produkt, 

ale také legislativní srovnání. V praxi to znamená, že se lépe srovnávají výsledky společností, 

které operují na daném území, než srovnání se společností na mezinárodní úrovni, která má 

v rámci daného území jiné účetní zákony, kterými se musí řídit a tudíž i jinou finanční úroveň 

a výsledky se můžou v rámci úprav těchto zákonů lišit. 

2.6 Poměrové ukazatele 

 Výsledky jednotlivých poměrových ukazatelů vyjadřují všechny části výkonnosti dané 

společnosti. Uspořádání, počet výpočtů jednotlivých ukazatelů, jejich konstrukce,                 

ale i srovnatelnost je různá z důvodů jednotlivých cílů společností a s nimi spojeného 

blízkého okruhu subjektů, které také vyžadují znalost finanční analýzy, a pro které je také tato 

analýza vypočítávána. Mezi základní členění poměrových ukazatelů patří: 

- ukazatele rentability, 

- ukazatele likvidity, 

- ukazatele aktivity, 

- ukazatele zadluženosti, 

- ukazatele kapitálového trhu. 

Oblasti daných ukazatelů mohou být dále srovnávány do paralelních nebo pyramidových 

soustav. Paralelní soustavy se od pyramidových soustav liší tím, že nejsou založeny                 

na rozkladu vrcholového ukazatele, ale tvoří je více různých ukazatelů, které jsou poté 

přiřazeny do skupin dle jejich podobnosti. Pyramidové soustavy naopak vycházejí z rozkladu 

vrcholového ukazatele, který se rozkládá postupně na další dílčí ukazatele. Nejznámějším 

pyramidovým rozkladem je ukazatel rentability vlastního kapitálu, neboli Du Pontův rozklad, 

který bude v  této bakalářské práci aplikován. 

Ukazatele zadluženosti 

 Společnost tyto ukazatele využívá v případě financování aktiv cizími zdroji. Tímto 

financováním společnost ovlivňuje výnosy, které plynou z vlastního kapitálu společnosti        

a také úroveň rizika podnikání. Současný situace nastavuje společnostem směr, při kterém by 
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měly ke svému financování využívat jak vlastní, tak i cizí zdroje. Hlavním důvodem 

financování z cizích zdrojů je okamžitá dostupnost peněžních prostředků, ušetřený čas a nižší 

cena za pořízení cizích zdrojů. 

 Základními poměrovými ukazateli zadluženosti jsou: celková zadluženost, dlouhodobá 

zadluženost, běžná zadluženost, podíl vlastního kapitálu na aktivech, stupeň krytí stálých 

aktiv, finanční páka, zadluženost vlastního kapitálu, úrokové krytí a úrokové zatížení.            

Pro detailnější rozbor zadluženosti bude v této práci rozložen a vypočítán rozklad celkové 

zadluženosti pomocí metody postupných změn v prvním a druhém stupni. 

 Celková zadluženost znázorňuje podíl cizího kapitálu na celkových aktivech společnosti. 

Na základě tohoto ukazatele se dá zjistit, do jaké míry je majetek financován cizím kapitálem. 

Čím vyšší je poté výsledek daného ukazatele, tím vyšší je i riziko věřitelů. Celková 

zadluženost ovšem udává i celkový obraz o výnosnosti dané společnosti. Pokud je výsledek 

celkové zadluženosti negativní, není třeba na základě tohoto výsledku dělat unáhlené závěry, 

protože společnost nemusí ke svému financování používat pouze vlastní kapitál. 

cizí kapitál
Celková zadluženost

celková aktiva
=   (2.6) 

 Analytickými ukazateli celkové zadluženosti jsou ukazatele dlouhodobé a krátkodobé 

zadluženosti. Dlouhodobá zadluženost představuje podíl dlouhodobého cizího kapitálu,                

kde patří rezervy, dlouhodobé závazky a dlouhodobé úvěry, na celkových aktivech 

společnosti. Běžná zadluženost počítá s podílem krátkodobého cizího kapitálu, kde patří 

krátkodobé závazky, krátkodobé úvěry a přechodné a dohadné položky, na celkových 

aktivech.  

 Dlouhodobá zadluženost 

dlouhodobý cizí kapitál
Dlouhodobá zadluženost

celková aktiva
=   (2.7) 

 Běžná zadluženost 

 
krátkodobý cizí kapitál

Běžná zadluženost
celková aktiva

=   (2.8) 
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Celkovou zadluženost lze na základě jejího rozkladu vypočítat v rámci společnosti 

podrobněji a lze ji rozložit na pět vysvětlujících ukazatelů, které ukazují své dílčí vlivy                   

na celkovou zadluženost společnosti. 

,
CK krátkodobý CK dlouhodobý

Rozklad celkové zadluženosti
aktiva aktiva

= +   (2.9) 

kde 
CK krátkodobý

aktiva
 představuje běžnou zadluženost, která je dále rozložena na 

.kr závazky

aktiva
           

a 
.kr BÚ

aktiva
 a 

CK dlouhodobý

aktiva
 představuje dlouhodobou zadluženost, která je dále rozložen                   

na 
rezervy

aktiva
, 

.dl závazky

aktiva
 a 

.dl BÚ

aktiva
. 

 Podíl vlastního kapitálu na aktivech nám pomáhá odhadnout dlouhodobou finanční 

stabilitu dané společnosti a zjistit tak, do jaké výše je případně společnost schopná krýt svůj 

majetek vlastním kapitálem. 

 
vlastní kapitál

Podíl vlastního kapitálu na aktivech
celková aktiva

=  (2.10) 

 Stupeň krytí stálých aktiv znázorňuje finanční stabilitu společnosti. Čím je hodnota vyšší, 

tím je i lepší finanční stabilita společnosti. Výsledek daného ukazatele by měl dosahovat 

alespoň 100%, což znamená, že je dlouhodobý majetek financován dlouhodobými zdroji.  

 
dlouhodobý kapitál

Stupeň krytí stálých aktiv
stálá aktiva

=  (2.11) 

 Majetkový koeficient (finanční páka) vypočítává, jaká část majetku je financována cizím 

kapitálem. Z jiného pohledu tento ukazatel hledá optimální bod finanční struktury a je                 

na něj kladen velký důraz při rozkladu ukazatele rentability (ROE). Výše majetkového 

koeficientu poté závisí na podílu cizího a vlastního kapitálu na celkové skladbě financování 

společnosti. Čím vyšší bude podíl cizího kapitálu, tím vyšší bude i hodnota finanční páky. 

 
celková aktiva

Majetkový koeficient
vlastní kapitál

=  (2.12) 
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 K měření zadluženosti na ROE slouží ziskový účinek finanční páky. Je-li výsledek vyšší 

než jedna, tak zvyšování zadluženosti podniku má za následek růst ROE. Pokud je výsledek 

nižší než jedna, pak má zvyšování zadluženosti za následek snižování ROE. 

    

 ,
EBT celková aktiva

Ziskový účinek finanční páky
EBIT vlastní kapitál

= ⋅  (2.13) 

kde 
EBT

EBIT
představuje úrokovou redukci a 

celková aktiva

vlastní kapitál
 představuje finanční páku. 

 Zadluženost vlastního kapitálu udává, kolik korun cizího kapitálu připadá na 1 Kč 

vlastního kapitálu. Výsledek tohoto ukazatele také závisí na fázi vývoje firmy a na postoji 

manažerů k riziku. Kislingerová a kol. (2010) tvrdí, že by stabilní společnost měla dosahovat 

hodnot mezi 80 % a 120 %. V praxi bývá tento ukazatel často využívaný pro investory 

společně s ukazatelem úrokového krytí. 

 .
cizí kapitál

Zadluženost vl kapitálu
vlastní kapitál

=  (2.14) 

 Úrokové krytí ukazuje efektivní vývoj hospodaření společnosti. Je-li hodnota rovna             

100 %, znamená to, že tržby společnosti plynou pouze na úroky a zisk je nulový. Pokud je 

výsledná hodnota nižší než 100%, společnost si nevydělá ani na úroky a společnost dosahuje 

ztráty, tvrdí Dluhošová a kol. (2010). 

 ,
EBIT

Úrokové krytí
nákladové úroky

=  (2.15) 

kde EBIT  představuje zisk před zdaněním a nákladovými úroky. 

 Úrokové zatížení je převrácená hodnota ukazatele úrokového krytí, který udává, kolik 

zisku společnosti je čerpáno na uhrazení úroků společnosti. Čím nižší bude celkový výsledek 

ukazatele, tím je úrokové zatížení pro danou společnost nižší, což je pro společnost 

příznivější. 

 
nákladové úroky

Úrokové zatížení
EBIT

=  (2.16) 
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Ukazatele rentability 

 Ukazatele rentability, nazývané také jako ukazatele výnosnosti, znázorňují poměr zisku 

(výstupu) k určitému vstupu, který zde znázorňují nejčastěji aktiva, pasiva nebo tržby. 

Veškeré ukazatele rentability mají podobné postupy při výpočtu a udávají, kolik Kč zisku 

připadá na 1 Kč vstupu, který je znázorněn ve vzorcích ve jmenovateli. 

Rentabilita aktiv (ROA) je nejdůležitější a klíčový ukazatel rentability, kdy se zisk 

(výstup) poměřuje s celkovými aktivy (vstup), které jsou v dané společnosti bez ohledu na to, 

jestli byla tato aktiva financována vlastním kapitálem nebo cizími zdroji. Výsledkem je poté 

celková efektivnost společnosti, která uvádí, jak daná společnost využívá svůj majetek. 

 
EBIT

ROA
aktiva

=  (2.17) 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) znázorňuje výsledný efekt pomocí podílu 

zisku před úroky a zdaněním (výstup) vůči vlastnímu kapitálu a dlouhodobým cizím zdrojům 

(vstup), kde patří rezervy, dlouhodobé závazky a bankovní úvěry dlouhodobé. Výsledek poté 

znázorňuje efekt, jakého zisku společnost dosáhla z jedné koruny, která byla investována 

akcionáři a věřiteli. 

 
. .

EBIT
ROCE

vl kapitál dl cizí zdroje
=

+
 (2.18) 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) je velice důležitá a zajímá především společníky, 

akcionáře a další investory dané společnosti. Výsledek získáme podílem zisku (výstup) vůči 

vlastnímu kapitálu (vstup) a udává efekt, jakého zisku dosáhla společnost z jedné koruny, 

která byla investována akcionářem společnosti. 

 ,
EAT

ROE
VK

=  (2.19) 

kde EAT  představuje čistý zisk a VK  představuje vlastní kapitál. 

Rentabilitu vlastního kapitálu lze na základě jeho rozkladu vypočítat v rámci společnosti 

podrobněji a lze ji rozložit na dalších pět vysvětlujících ukazatelů, které ukazují své dílčí 

vlivy na celkovou rentabilitu vlastního kapitálu. Rozklad rentability vlastního kapitálu            

se nazývá Du - Pontův rozklad. 
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 ,
. .

EAT EAT EBT EBIT tržby aktiva
ROE

vl kapitál EBT EBIT tržby aktiva vl kapitál
= = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  (2.20) 

kde 
EAT

EBT
 představuje daňovou redukci zisku, 

EBT

EBIT
 představuje úrokovou redukci zisku, 

EBIT

tržby
představuje provozní rentabilitu, 

tržby

aktiva
 obrat aktiv a 

.

aktiva

vl kapitál
 finanční páku.  

Rentabilita tržeb udává, kolik korun připadá na 1 korunu tržeb. Rentabilita tržeb se člení 

na provozní ziskovost tržeb, která počítá se ziskem před úroky a zdaněním a na čistou 

ziskovost tržeb, nazývanou také jako zisková marže, která počítá pouze s čistým ziskem. 

Provozní rentabilita se používá pro porovnání podniků s proměnlivými podmínkami. Tento 

ukazatel se velmi liší u společnostech v různých odvětví, a proto je nutné posuzovat                    

ho ve spojení s obratem společnosti. 

 provozní

EBIT
ROS

tržby
=  (2.21) 

 
čistá

EAT
ROS

tržby
=  (2.22) 

Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity slouží ke zjištění, zda společnost bude či nebude mít problémy              

se splácením svých závazků, které budou splatné v blízké budoucnosti. Tyto ukazatelé tedy 

vyjadřují, zda-li je společnost schopna dostát svých závazků v dané výši a v daném čase. 

Pokud by nebyla společnost schopna splácet své závazky včas, mohly by jí nastat finanční 

problémy, v nejhorším případě i bankrot. V rámci ukazatelů likvidity se zde obvykle pracuje 

s běžnou, pohotovou a okamžitou likviditou. 

Běžná likvidita, někdy nazývaná také jako likvidita třetího stupně, měří, jak je daná 

společnost schopná pomocí oběžných aktiv pokrýt krátkodobé závazky a uspokojit                      

tím své věřitele. V praxi to znamená, kolikrát by byla společnost schopna zaplatit                      

své závazky, kdyby přeměnila veškerá svá oběžná aktiva na peněžní prostředky. 

 
oběžná aktiva

Běžná likvidita
cizí kapitál krátkodobý

=  (2.23) 
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Pohotová likvidita, nazývaná také jako rentabilita druhého stupně, měří, jak je daná 

společnost schopna pomocí oběžných aktiv pokrýt krátkodobé závazky bez své nejméně 

likvidní položky, kterou představují zásoby. 

 
oběžná aktiva zásoby

Pohotová likvidita
cizí kapitál krátkodobý

−
=  (2.24) 

Okamžitá likvidita (likvidita prvního stupně) opět měří schopnost splácení krátkodobých 

závazků z oběžných aktiv pomocí nejvíce likvidní položky, kterou představují peněžní 

prostředky. Cizí krátkodobý kapitál zůstává neměnný. 

 
peněžní prostředky

Okamžitá likvidita
cizí kapitál krátkodobý

=  (2.25) 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) je rozdílový ukazatel, který představuje přebytek oběžného 

majetku nad krátkodobými cizími zdroji. Ukazatel je využíván managementem podniku např. 

při řízení pracovního kapitálu. 

ČPK oběžná aktiva cizí kapitál krátkodobý= −  (2.26) 

Ukazatele aktivity 

 Ukazatele aktivity jsou často používány pro řízení aktiv, přičemž díky těmto výpočtům 

společnost získává informace o tom, v jaké míře je kapitál vázaný v jednotlivých položkách 

majetku společnosti, případně jaká je rychlost, účinnost a intenzita využití daných položek 

(majetku) společností. Tyto ukazatele jsou také nazývány jako ukazatele relativní vázanosti 

kapitálu a pomocí nich můžeme vypočítat dobu obratu jednotlivých položek majetku (aktiv).  

 Doba obratu znázorňuje, jak dlouho trvá přeměna položky na peníze. Někdy ovšem 

společnost zajímá rychlost obratu aktiv (obrátka), kdy je pro společnost nejlepší, aby obrátka 

byla nejvyšší. V praxi to znamená, že sledovanou skutečností je to, kolikrát určitá část 

majetku projde všemi stádii výroby v průběhu dané doby, tedy kolikrát se za určité období 

přemění na peníze. 

Ukazatele tržní hodnoty 

 Ukazatele tržní hodnoty zpracovávají informace o tom, jak vidí budoucnost společnosti 

jeho investoři. Tyto ukazatele lze využít jen u těch akciových společností, s jejichž akciemi  

se obchoduje na kapitálovém trhu. Pomocí výsledků ukazatelů kapitálového trhu investoři 

získávají informace týkající se návratnosti investic, a proto investory zajímají jak současné 
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výsledky, tak i hrubé odhady do budoucnosti. Mezi nejvýznamnější ukazatele kapitálového 

trhu patří čistý zisk na akcii, dividendový výnos a krytí, výplatní poměr, poměr tržní ceny 

akcie k zisku na akcii nebo poměr tržní ceny akcie a její účetní hodnoty. 
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3 Představení společnosti JOSPO, a.s. 

Společnost JOSPO a. s. je společností, která se dlouhodobě angažuje v oblasti 

pohostinství a stravování. Specializuje se především na výrobu teplých a chlazených pokrmů. 

Mezi další služby společnosti patří realizace společného stravování, catering pro veškeré akce 

v rámci teplého i studeného rautu a především také i rozvoz teplých a studených pokrmů           

dle potřeb zákazníků po celé České republice. Společnost se vyznačuje kladením silného 

důrazu na individuální přístup k zákazníkům a jeho specifickým potřebám. Při výrobě pokrmů 

dbá společnost na čerstvost a na širokou škálu nabízených pokrmů od šťavnatých steaků 

počínaje po speciality asijské kuchyně či „gurmánských zážitků“ konče. V rámci 

individuálního přístupu k zákazníkům nabízí společnost také možnost prohlídky nové 

kuchyňské linky v Holešově nebo možnost prohlídky stravovacích provozů. 

V rámci chlazených pokrmů společnost nabízí více než 30 druhů pokrmů včetně 

doplňkového jídelního lístku, který se 2x týdně mění a obsahuje další druhy pokrmů. 

Teplé pokrmy se vyznačují tradiční českou kuchyní, kdy se společnost při sestavování 

jídelního lístku řídí hlavně požadavky zákazníků a v nabídce je tak více než 700 druhů 

hlavních jídel. Do této nabídky jsou pravidelně zařazovány také nabídky týkající se jídel 

světové kuchyně. 

3.1 Produkty společnosti 

 Základní výrobní sortiment společnosti je rozdělen do dvou základních skupin. 

 První skupinou jsou hotové chlazené pokrmy, kde patří tradiční polévky (gulášová, 

dršťková, fazolová, zelná, česneková, hovězí vývar atd.), tzv. „maloporcovky“ bez příloh 

(těstovinové saláty, nudle s kuřecím masem, kuřecí gyros atd.) a hotová jídla všech druhů 

(bramborové šišky plněné uzeným masem se zelím, hovězí guláš s knedlíkem, kuřecí řízek 

s bramborem, pikantní masová směs s bramborákem, kynuté knedlíky, vepřové výpečky, 

uzené maso se špenátem a bramborovým knedlíkem atd.). 

 Druhou skupinou jsou hotové teplé pokrmy, které jsou individuální dle dohodnutých 

smluvních podmínek s různými subjekty. Jelikož je kladen individuální přístup na každého 

zákazníka, liší se stravování svým složením, množstvím i úpravou jídel jednotlivě. Společnost 

mj. nabízí jídla také pro „dietáře“, diabetiky či vegetariány. 

 K dalším službám patří také pořádání společenských akcí, mezi které patří např. oslavy, 

svatby nebo školení. 
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3.2 Úspěchy společnosti 

 Společnost JOSPO, a. s. dosahuje každoročně velkých úspěchů, např. v roce 2011 firma 

dosahuje úspěchu a ocenění Perla Zlínska a Regionální potravina Zlínského kraje. Kolekce 

jídel v ten samý rok získává cenu hejtmana zlínského kraje. V roce 2012 dosahuje opět 

ocenění Perla Zlínska. 

3.3 SWOT analýza 

Pomocí SWOT analýzy je možné nalézt silné a slabé stránky společnosti, případně také 

identifikovat různé existující hrozby či příležitosti společnosti. Díky SWOT analýze 

společnost dokáže komplexně vyhodnotit své fungování, nalezne problematické oblasti          

nebo nové možnosti pro její rozvoj. SWOT analýza by měla být součástí strategického řízení 

všech společností. 

Silné stránky 

- dlouholetá zkušenost a znalost výrobku, 

- tradice výroby a silná pozice především regionálního trhu, 

- široké množství vyrábějících pokrmů, 

- nová moderní kuchyňská linka v Holešově, 

- obchody s nabídkou polotovarů ve větších městech, 

- vozový park. 

Slabé stránky 

- marketing společnosti, 

- řetězce supermarketů, které vyrábějí podobné výrobky, 

- trvanlivost. 

Příležitosti 

- rozšíření marketingu, 

- rozšíření sortimentu výroby za hranice České republiky. 

Hrozby 

- konkurence, 

- hrozba finanční krize, 

- úbytek stávajících zákazníků. 
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3.4 Horizontální analýza rozvahy a výkazu zisků a ztráty 
Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztráty znázorňuje různé porovnávání změn                  

jednotlivých položek výkazů v čase. Pro celkové zhodnocení změn je vhodné použít                 

jak absolutní, tak i procentuální vyjádření. 

Horizontální analýza rozvahy 

Vývoj jednotlivých položek aktiv a pasiv v letech 2007 – 2010 je znázorněn v grafech       

3.1 až 3.6. 

Vývoj aktiv 

Z celkových výsledků horizontální analýzy vyplývá, že celková aktiva v roce 2008 

stoupla oproti roku 2007 o necelých 10 %, přesně 8,668 %, oproti roku 2008 však aktiva 

v roce 2009 stoupla více než dvakrát, celkově o 147,133 %. V roce 2010 došlo oproti roku 

2009 opět k růstu celkových aktiv, a to o 29,054 %. 

Graf 3.1: Vývoj dlouhodobých a krátkodobých aktiv společnosti JOSPO, a. s. v letech 

2007-2010 

 

Firma JOSPO, a. s. je poměrně mladá společnost, která se neustále rozrůstá, snaží                  

se rozšířit nabídku svého gastronomického sortimentu, rozšiřuje své služby v oblasti 

cateringu, díky vlastní dopravě je schopna zajistit plynulý a stabilní rozvoz jídel dle potřeby 

zákazníka. V roce 2009 je také dostavěna a otevřena nová moderní kuchyně, která vyrobí            

až 500 000 jídel měsíčně. 
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  Při detailnějším zaměření aktiv můžeme celková aktiva rozdělit na stálá a oběžná aktiva. 

Díky tomuto rozdělení můžeme aktiva podrobněji sledovat a rozčlenit jejich jednotlivé 

příčiny, které měly sebemenší vliv na vývoj aktiv ve sledovaném období. 

Graf 3.2: Vývoj dlouhodobého majetku společnosti JOSPO, a. s. v letech 2007 - 2010 

 

Díky nově otevřené moderní kuchyni stálá aktiva ve sledovaném období stále rostou,               

což je znázorněno v grafu 3.2. Zatímco v roce 2008 oproti 2007 rostou stálá aktiva                            

o 23,651 %, tak v roce v roce otevření kuchyňské linky rostou oproti roku 2008 více                 

než 2,5krát. V roce 2010 nám oproti roku 2009 stálá aktiva opět rostou především vlivem 

nedokončeného dlouhodobého majetku, ale už ne o tolik jako v předchozím roce. 

Graf 3.3: Vývoj krátkodobého majetku společnosti JOSPO, a. s. v letech 2007 - 2010 

 

0 Kč

5 000 Kč

10 000 Kč

15 000 Kč

20 000 Kč

25 000 Kč

2007 2008 2009 2010

čá
st

ky
 v

 t
is

íc
íc

h
 K

č

roky

Dloluhodobý hmotný majetek Dloluhodobý nehmotný majetek Dloluhodobý finanční majetek

0 Kč

2 000 Kč

4 000 Kč

6 000 Kč

8 000 Kč

10 000 Kč

12 000 Kč

2007 2008 2009 2010

čá
st

ky
 v

 t
is

íc
íc

h
 K

č

roky

Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek



22 
 

U oběžných aktiv se jedná o podobný průběh, ovšem v menším nárůstu, kdy v roce 2008 

oproti 2007 rostou oběžná aktiva o 0,675 %, zatímco v roce 2009 oproti roku 2008 rostou 

oběžná aktiva o 60,338 %. Opět je to dáno otevřením nové moderní kuchyně,                          

kdy se zrychlila a rozšířila příprava jídel a společnost tak dokázala zvýšit svou výrobní 

kapacitu. Rok 2010 je opět ve znamení růstu oběžných aktiv oproti roku 2009 vlivem růstu 

materiálu a krátkodobých pohledávek, kdy její přesný nárůst je 6,908 %. 

Vývoj pasiv 

Z výsledků pasiv vyplývá, že celková pasiva, oproti roku 2007, stoupla v roce 2008               

o 8,668 %, v roce 2009 celková pasiva opět rostou oproti roku 2008 dokonce o 147,133 %             

a v roce 2010, oproti roku 2009, se trend růstu nemění a celková pasiva rostou o 29,054 %. 

Graf 3.4: Vývoj celkových pasiv společnosti JOSPO, a. s. v letech 2007 – 2010 
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Graf 3.5: Vývoj vlastního kapitálu společnosti JOSPO, a. s. v letech 2007 – 2010 

 

Cizí zdroje nejprve v roce 2008 oproti roku 2007 klesají, ale poté v roce 2009, oproti 

roku 2008, dosahují skoro 3x vyšší částky. Růst cizích zdrojů je i v roce 2010, ovšem zdaleka 

ne tak velký, jako v roce 2009. Na tuto situaci má nejvyšší vliv růst krátkodobých závazků, 

které jsou především v roce 2009 oproti roku 2008 2krát větší, a také bankovní úvěry                        

a výpomoci. Ty opět stoupají mnohonásobně v roce 2009 oproti roku 2008 kvůli úvěru,              

který byl pravděpodobně poskytnut za účelem výstavby a modernizace nové kuchyně. 

Společnost JOSPO, a. s. se musí zaměřit na dlouhodobé závazky, které jim sice v roce 2010 

oproti roku 2009 nepatrně poklesly, ale naopak v roce 2009 oproti roku 2008 stouply skoro                   

o dvojnásobek. 

Graf 3.6: Vývoj cizích zdrojů společnosti JOSPO, a. s. v letech 2007 – 2010 
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Horizontální analýza výkazu zisků a ztráty 

Vývoj položek výkazu zisků a ztráty ve sledovaném období je graficky zobrazen 

v grafech č. 3.7. až 3.9.  

Vývoj výsledku hospodaření 

Z grafu 3.7 lze vyčíst, že v roce 2008, oproti roku 2007, ukazuje téměř u všech položek 

výsledku hospodaření nárůst o zhruba 420 %. Konkrétně je to u provozního výsledku 

hospodaření (EBIT) nárůst o 431,18 %, u výsledku hospodaření z běžné činnosti nárůst                     

o 420,67 % a nárůst u výsledku hospodaření za účetní období o 420,67 %, oproti roku 2007. 

Výjimku tvoří v daném roce finanční výsledek hospodaření, který po celé sledované období 

dosahuje záporných hodnot, ale v roce 2008 se na rozdíl od roku 2007 nepatrně snižuje           

o 2,27 %. Po celou dobu sledovaného období, tj. 2007 – 2010, nedochází k žádné změně                               

u mimořádného výsledku hospodaření, který po celou dobu sledovaného období dosahuje 

nulové hodnoty. V roce 2009, oproti roku 2008 nastala opačná situace, kdy došlo k poklesu 

provozního výsledku hospodaření o 56,41 %, k poklesu výsledku hospodaření z běžné 

činnosti o 65,56 % a k poklesu výsledku hospodaření za účetní období o 65,59 %. Nastává 

také prohloubení záporných hodnot u finančního výsledku hospodaření, které se snižují                     

o 294,19 % oproti roku 2008. Rok 2010 se téměř stejně vyvíjí s rokem 2009. Oproti roku 

2009 dochází k poklesu záporných hodnot u finančního výsledku hospodaření o 7,08 %, 

přesto stále dosahuje ztráty. 

Graf 3.7: Vývoj VH společnosti JOSPO, a. s. v letech 2007 - 2010 
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Vývoj výnosů a nákladů 

Velice zásadní roli výnosů u společnosti představují tržby za prodej vlastních výrobků               

a služeb, které od roku 2008 neustále stoupají nejdříve o 22,64 %, o 23,30 %                               

a naposledy v roce 2010 o 14,79 %. Výkonová spotřeba má také vzrůstající trend z důvodu 

stále se zvyšující položky spotřeba materiálu a energie, která především v roce 2009, oproti 

roku 2008, stoupla o zhruba 10 000Kč a je pravděpodobně způsobeno zprovozněním nové 

moderní kuchyňské linky a tedy i vyšší spotřebou elektrické energie. Vzrůst výkonové 

spotřeby ukazuje, že na 1 korunu tržeb připadají při neustálém nárůstu této položky vyšší 

náklady než v předchozích letech. Položka tržby z prodeje zboží v roce 2008 a 2009 klesá                    

a to o 17,27 % a poté pouze mírně o 4,50 %. V roce 2010 dochází k obratu a položka tržby 

z prodeje zboží začíná stoupat o 4,56 %. Náklady vynaložené na prodej zboží se oproti 

položce tržby z prodeje zboží vyvíjejí lépe, kdy v roce 2008 klesají o 71,24 %, čili o více,               

než klesají tržby, což je z našeho pohledu pozitivní. V následujícím roce sice stoupají o něco 

více než tržby, ale tržby z prodeje zboží dosahují stále vyšší hodnoty. Rok 2010 je opět 

pozitivní, kdy tržby z prodeje zboží dosahují vyšší procentní hodnoty, přesněji stoupají o 4,56 

%, než náklady vynaložené na prodej zboží, které jsou nižší a dosahují vrůstající hodnoty 3,67 

%. Osobní náklady se neustále zvyšují v důsledku neustálého zvyšování mzdových nákladů, 

kde roční procentní zvýšení se pohybuje neustále kolem hodnoty 15 %. Ostatní provozní 

výnosy ve sledovaném období neustále stoupají, ale od roku 2009 dosahují nižších hodnot 

z důvodu nadměrného zvýšení ostatních provozních nákladů, kdy oproti roku 2008 stoupají 

náklady o 87 300 %. Ostatní provozní náklady se o toto procento zvyšují pravděpodobně 

z důvodu pojištění nové kuchyňské linky a především z důvodu smluvních pokut úroku 

z prodlení, protože se společnosti stále navyšují krátkodobé závazky. Ostatní finanční výnosy 

dosahují nulové hodnoty za celé sledované období. Zatím, co ostatní finanční náklady 

nejdříve od roku 2008 rostou o 6,68 % a 175 %, v roce 2010 dochází k poklesu o 45,45 %. 

Nejvyšší vliv na ostatní finanční náklady mají poplatky za vedení bankovního účtu v bance                   

a náklady spojené se získáním bankovních záruk pro dlouhodobý bankovní úvěr,                         

který společnost v roce 2009 získala. 

Vývoj výnosů společnosti je znázorněn v grafu 3.8 a obsahuje položky tržby za prodej 

zboží, tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, ostatní provozní výnosy a ostatní finanční 

výnosy. 
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Graf 3.8: Vývoj výnosů společnosti JOSPO, a. s. v letech 2007 – 2010 

 

Graf 3.9 znázorňuje vývoj nákladů společnosti JOSPO, a.s. za sledované období               

a obsahuje tyto položky: náklady vynaložené na prodané zboží, výkonovou spotřebu, osobní 

náklady, ostatní provozní náklady a ostatní finanční náklady. 

Graf 3.9: Vývoj nákladů společnosti JOSPO, a. s. v letech 2007 - 2010 
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Vertikální analýza rozvahy 

Vývoj jednotlivých položek aktiv a pasiv ve sledovaném období 2007 – 2010 je 

znázorněn v grafech číslo 3.10 až 2.16. 

Vývoj aktiv 

Na začátku sledovaného období měly největší podíl na celkových aktivech oběžná aktiva.             

Podíl oběžných aktiv na celkových aktivech v roce 2007 dosahoval hodnoty 61,76 % a v roce 

2008 hodnoty 57,22 %. Od roku 2009 ovšem dochází ke změně, a především vlivem zavedení 

nové kuchyňské linky a budovy, ve kterém se tato linka nachází, získávají největší podíl                 

na aktivech stálá aktiva. V roce 2009 dosahují hodnoty 62,16 % a v roce 2010 poté hodnoty 

66,96 %.  

Graf 3.10: Podíl stálých, oběžných a ostatních aktiv na celkových aktivech společnosti 

JOSPO, a. s. v letech 2007 – 2010 
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nijak výrazně neliší a zůstává na hodnotě 18,19 %. Hodnota zásob se ovšem mění výrazněji, 

pravděpodobně se zavedením nové moderní kuchyňské linky a s větší potřebou zásob            

do výroby, a proto také klesá podíl zásob na 5,02  %. V roce 2010 se stále zvyšuje podíl 

krátkodobých pohledávek, které dosahují hodnoty 81,07 %. Změna nastává opět u zásob,           

kdy se podíl zvyšuje na hodnotu 16,06 %, což zapříčinilo dokoupení zásob z důvodu zvýšení 

výrobní kapacity, která má za následek nejspíše i pokles krátkodobého finančního majetku     

na konečnou hodnotu 2,87 %. 

Graf 3.11: Podíl oběžných aktiv na celkových aktivech společnosti JOSPO, a. s. v letech 

2007 – 2010 
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Graf 3.12: Podíl stálých aktiv na celkových aktivech společnosti JOSPO, a. s. v letech   

2007 – 2010 

 

Ostatní položky aktiv dosahují ve sledovaném období nízkého podílu na tvorbě 

celkových aktiv. Podíl pohledávek za upsaný základní kapitál na aktivech dosahoval                  

ve sledovaném období nulových hodnot a položky ostatních aktiv dosahovaly postupně 

hodnot 1,27 %; 0,82 %; 0,71 % a v roce 2010  2,29 %. 

Vývoj pasiv 

Ve sledovaném období měly na pasivech největší podíl cizí zdroje, poté vlastní kapitál                   

a nejméně ostatní pasiva. Podíl jednotlivých položek je znázorněn v grafu číslo 3.13. 

Graf 3.13: Podíl vlastního kapitálu, cizích zdrojů a ostatních pasiv na celkových 

pasivech společnosti JOSPO, a. s. v letech 2007 - 2010 
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Cizí zdroje v roce 2007 dosáhly dokonce 97,68 % podílu na celkových pasivech.          

Její hlavní položku tvořily především krátkodobé závazky, které měly podíl vůči cizím 

zdrojům ve výši 94,91 % a jejich podstatnou část tvořily především závazky z obchodních 

vztahů. Druhý největší podíl na cizích zdrojích představovali v roce 2007 bankovní úvěry                           

a výpomoci, které vytvořily hodnotu 5,33 %. V roce 2008 dochází u krátkodobých závazků 

sice ke snížení celkového podílu na cizích zdrojích, ale stále tvoří podstatnou část těchto 

zdrojů, kdy jejich hodnota dosahuje výše 81,15 %. Druhou nejvíce zastoupenou položkou                

jsou dlouhodobé závazky s jejich celkovým podílem 15,64 % na cizích zdrojích                       

a bankovní úvěry a výpomoci, které dosahují podílu 3,21 %. Podstatný podíl na cizích 

zdrojích zůstává krátkodobým závazkům i v roce 2009, kdy je jejich hodnota ve výši 57,01 %,                          

ale ve výši 33,25% se zvyšuje i podíl položky bankovních úvěrů a výpomocí, a to především 

díky navýšení dlouhodobého bankovního úvěru. V roce 2009 dosahují dlouhodobé závazky 

hodnoty 9,73 % na cizích zdrojích. V roce 2010 se zvyšují krátkodobé závazky na hodnotu 

72,57 %, snižuje se hodnota bankovních úvěrů a výpomocí na hodnotu 20,06 %  a hodnota 

dlouhodobých závazků na hodnotu 7,33 %. Mezi cizí zdroje patří i rezervy,                              

které ve sledovaném období společnosti JOSPO, a.s. dosahují nulové hodnoty a nejsou           

proto znázorněny v následujícím grafu číslo 3.14. 

Graf 3.14: Podíl cizích zdrojů na celkových pasivech společnosti JOSPO, a. s. v letech          

2007 - 2010 
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Podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech byl největší v roce 2008, kdy dosáhl 

hodnoty ve výši 25,32 %. V roce 2007 dosáhl celkového podílu ve výši 1,54%, v roce 2009 

13,58 % a v roce 2010 podílu ve výši 11,41 %. Nejvýznamnějšími položkami vlastního 

kapitálu byly výsledek hospodaření běžného období a výsledek hospodaření minulých let, 

které tvořily podstatnou část vlastního kapitálu. Především na začátku sledovaného období 

tvořil významnou položku také základní kapitál, ovšem jeho podíl se v následujících letech 

stále snižoval až se v roce 2010 dostal na hodnotu 5,27 %. Minimální podíl na tvorbě 

vlastního kapitálu měly položky rezervních a kapitálových fondů, které se ve sledovaném 

období pohybovaly okolo nulové hodnoty. 

Graf 3.15: Podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech společnosti JOSPO, a. s.           
v letech 2007 - 2010 
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Graf 3.16: Způsob financování majetku  společnosti JOSPO, a. s. v letech 2007 - 2010 

 

Vertikální analýza  výkazu zisku a ztráty 

Položky výkazu zisků a ztráty ve sledovaném období jsou znázorněny v grafech číslo 

3.17 až 3.19.  

Vývoj výsledku hospodaření 

Podíl provozního výsledku hospodaření na tržbách za prodej vlastních výrobků                       

a služeb a za tržby za prodej zboží v roce 2007 činil 1,01 %, v roce 2008 stoupl na 4,41 %                        

a poté začal opět klesat. Nejdříve v roce 2009 dosahoval hodnoty 1,56 %, v roce 2010           

pak hodnoty 0,62 %. Finanční výsledek hospodaření dosahoval po celou dobu v celkovém 

podílu záporných hodnot, kdy dosahoval v roce 2007 hodnoty -0,15 %, v roce 2008 hodnoty                         

-0,12 %, v roce 2009 hodnoty -0,39 % a v roce 2010 opět záporné hodnoty -0,32 %. Výsledek 

hospodaření za běžnou činnost v období 2007-2010 dosahoval při stále stejném podílu vůči 

tržbám kladných hodnot. V roce 2007 dosáhl na hodnotu 0,83 %, v roce 2008 na 3,53 %, 

v roce 2009 na 0,99 % a v roce 2010 na hodnotu 0,29 %. Vývoj podílu výsledku hospodaření 

za účetní období a tržeb dosahoval také kladných hodnot. V roce 2007 dosáhl hodnoty              

0,83 %, v roce 2008 stoupl až k hodnotě 3,53 % a poté opět klesal, nejdříve v roce 2009                 

na hodnotu 0,99 % a v roce 2010 na hodnotu 0,29%. Podíl mimořádného výsledku 

hospodaření dosáhl ve všech sledovaných obdobích hodnoty nula. Podíl jednotlivých položek 

výsledku hospodaření na tržbách společnosti ve sledovaném období je nadále zobrazen 

v grafu 3.17. 
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Graf 3.17: Podíl jednotlivých položek výsledku hospodaření na tržbách společnosti 

JOSPO, a. s. v letech 2007 - 2010 

 

Vývoj výnosů a nákladů 

Nejvíce podílející se výnosovou položkou na tržbách jsou v daném sledovaném období 

výkony, které dosahují v roce 2007 hodnoty 98,61 %, v roce 2008 99,06 %, v roce 2009    

99,27 % a v roce 2010 hodnoty 99,33 %. Další položky dosahují v celkovém podílu malých 

hodnot, nejvyšší z nich je položka tržby za prodej zboží, která dosahuje v roce 2007 hodnoty 

1,39 %, v roce 2008 hodnoty 0,94 %, v roce 2009 hodnoty 0,73 % a v roce 2010 hodnoty    

0,67 %. Položka ostatní provozní výnosy ve sledovaném období mírně stoupá a dosahuje 

v průběhu období hodnot 0,07 %; 0,17 %;  0,19 % a v roce 2010 hodnoty 0,28 %.  

Graf 3.18: Podíl jednotlivých položek výnosů na tržbách společnosti JOSPO, a. s.               
v letech 2007 – 2010 
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V nákladových položkách činí největší podíl položka výkonová spotřeba, která postupně 

od roku 2007 až do roku 2010 dosáhla těchto hodnot: 70,21 %, 68,80 %, 71,68 %                   

a 69,94 %. Významného podílu dosahuje také položka osobních nákladů, které ve sledovaném 

období dosáhla hodnot kolem 25%. Náklady vynaložené na prodané zboží a ostatní provozní 

náklady dosáhly v následujících letech minimálního podílu, kdy jejich hodnota nebyla vyšší, 

než 3%. Ostatní finanční náklady dosahovaly za sledované období nulových hodnot. 

Graf 3.19: Podíl jednotlivých položek nákladů na tržbách společnosti JOSPO, a. s.             

v letech 2007 - 2010 
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4 Zhodnocení vývoje zadluženosti 

Čtvrtá část bakalářské práce se zabývá zhodnocením ukazatelů zadluženosti vybrané 

společnosti. Jelikož s ukazateli zadluženosti úzce souvisí také ukazatele likvidity, budou      

tyto ukazatele pro zhodnocení lepšího vývoje společnosti taktéž vypočítány.  

V druhé části je pomocí pyramidového rozkladu rentability vlastního kapitálu a celkové 

zadluženosti provedeno zhodnocení vývoje společnosti na základě zjištěných výsledků. 

4.1 Výpočet ukazatelů zadluženosti, likvidity a jejich grafické znázornění 

Nejdříve jsou pomocí výpočtů jednotlivých poměrových ukazatelů vypočítány ukazatele 

zadluženosti a likvidity. Výpočty těchto ukazatelů budou vypočítány v tabulce 4.1. a 4.2.          

a graficky znázorněny v grafech číslo 4.1 až 4.7. 

Ukazatele zadluženosti 

Tyto ukazatele patří mezi poměrové ukazatele, které bývají také označovány jako 

ukazatele dlouhodobé finanční stability. Ukazatele zadluženosti měří, jak společnost využívá 

k financování cizí zdroje a jak hradí své závazky. Jsou ovlivňovány především těmito 

základními faktory: typem aktiv, rizikem, daněmi a stupněm finanční volnosti podniku. 

K základním ukazatelům patří ukazatel celkové, dlouhodobé a běžné zadluženosti; 

zadluženost vlastního kapitálu na celkových aktivech; stupeň krytí stálých aktiv; finanční 

páka; úrokové krytí a ukazatel úrokového zatížení.  

Tabulka 4.1: Výpočet ukazatelů zadluženosti ve sledovaném období 

ukazatele zadluženosti 

  Vzorec 2007 2008 2009 2010 

Celková zadluženost (2.6) 97,68% 74,68% 86,42% 86,68% 

Dlouhodobá zadluženost (2.7) 4,97% 14,07% 37,15% 23,74% 

Běžná zadluženost (2.8) 92,71% 60,60% 49,27% 62,91% 

Podíl vlastních zdrojů na aktivech (2.10) 1,54% 25,32% 13,58% 11,41% 

Zadluženost vlastního kapitálu (2.14) 6334,46% 294,93% 636,25% 759,99% 

Stupeň krytí stálých aktiv (2.11) 0,1978 0,9390 0,8161 0,5535 

Finanční páka (2.12) 64,8514 3,9493 7,3625 8,7678 

Ziskový účinek FP (2.13) 59,9903 3,9011 6,2410 5,3203 

Úrokové krytí (2.15) 13,3409 82,0526 6,5652 2,5432 

Úrokové zatížení (2.16) 0,0750 0,0122 0,1523 0,3932 
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Celková zadluženost 

Celkovou zadluženost je nutné posuzovat z hlediska celkové výnosnosti kapitálu              

a z daného složení cizích zdrojů společnosti. Obecně lze ale říci, že pokud se bude 

zadluženost společnosti zvyšovat, bude se současně zvyšovat i finanční riziko. Pomocí 

tabulky 4.1 zjistíme, že celková zadluženost společnosti JOSPO a. s. je vysoká. V roce 2008 

nastává oproti roku 2007 pokles, který je daný především snížením cizích zdrojů v oblasti 

krátkodobých závazků. V roce 2009 se ovšem hodnota celkové zadluženosti navyšuje, hlavně 

z důvodu dlouhodobého bankovního úvěru využitého k financování stálých aktiv. V roce 

2010 dochází opět k mírnému navýšení celkové zadluženosti z důvodu zvyšující se hodnoty 

krátkodobých závazků i přes to, že se hodnota aktiv také zvyšuje. 

V daném období ukazatele dosahují hodnoty nad 60 %, což je pro vývoj společnosti 

nepříznivé, dosahuje velkého rizika celkové zadluženosti a v případě potřeby získání nového 

potřebného kapitálu pro ni bude získání daného kapitálu obtížnější. 

Dlouhodobá zadluženost 

Dlouhodobá zadluženost je jednou ze dvou ukazatelů, které více specifikují vývoj 

celkové zadluženosti. Dlouhodobá zadluženost obsahuje dlouhodobé závazky, dlouhodobé 

bankovní úvěry a rezervy. Ani u tohoto ukazatele nelze hovořit o nějaké doporučené hodnotě, 

protože je u něj důležité posuzovat ho z hlediska celkové výnosnosti vloženého kapitálu                  

a struktury cizích zdrojů. V roce 2007 dosahuje společnost nízkého procenta dlouhodobé 

zadluženosti z důvodu nízké hodnoty dlouhodobých závazků, kterou tvoří položka 

dlouhodobé bankovní úvěry. V roce 2008 se dlouhodobá zadluženost zvyšuje o 9 %                   

na 14,07 %, kde v daném roce dochází k mírnému nárůstu stálých aktiv a tím i celkových 

aktiv a k vyššímu nárůstu dlouhodobých závazků. Stoupající tendence ukazatele pokračuje 

v roce 2009, kdy jeho hodnota dosahuje 37,15 %. U aktiv vrostla především stálá aktiva, 

naopak na straně pasiv dochází k nárůstu závazků vůči společníkům, ale hlavně k nárůstu 

dlouhodobých bankovních úvěrů, kdy tento úvěr pravděpodobně slouží k financování nové 

moderní kuchyňské linky. V roce 2010 hodnota dlouhodobých závazků, především 

dlouhodobých bankovních úvěrů, klesá, což vede ke snížení dlouhodobé zadluženosti                     

na hodnotu 23,74 %. 

Běžná zadluženost 

Běžná zadluženost tvoří druhý ukazatel, který více specifikuje vývoj celkové zadluženosti                    

a v rámci společnosti JOSPO a. s. se na vývoji celkové zadluženosti podílí více než 

zadluženost dlouhodobá. Je velmi důležitou položkou tvořící krátkodobé závazky a tvoří 
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závazky z obchodních vztahů, kdy např. tyto závazky v roce 2009 oproti 2008 stouply                           

dvakrát více a jsou tak i hlavním faktorem výsledků u běžné zadluženosti. 

Graf 4.1: Vývoj celkové, dlouhodobé a běžné zadluženosti společnosti JOSPO, a. s.               

v letech 2007-2010 
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Podíl vlastního kapitálu na aktivech společnosti JOSPO, a.s. je ve sledovaném období 
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Graf 4.2: Vývoj podílu vlastního kapitálu na aktivech společnosti JOSPO, a. s. v letech 

2007-2010 

 

Zadluženost vlastního kapitálu 
Zadluženost vlastního kapitálu vyjadřuje vztah, dlouhodobého cizího kapitálu a vlastního 

kapitálu, kdy při dosažení hodnoty větší než je 100% naznačuje velké věřitelské riziko                  

pro společnost. V daném případě by při splacení svých dlouhodobých závazků společnosti 

nezbyly již žádné další finanční prostředky na splacení svých krátkodobých závazků.                         

Na základě výsledků společnosti JOSPO a. s. lze vidět, že doporučeným hodnotám se neblíží, 

naopak dosahuje velice vysokých hodnot. Extrémních hodnot dosahuje společnost v roce 

2007, kdy společnost oproti cizím zdrojům nevlastní téměř žádný vlastní kapitál a hodnota               

se rovná 6334,46 %. V dalších letech dochází ke snížení této hodnoty, přesto však dosahuje 

stále vysokých hodnot. Celková hodnota vlastního kapitálu je sice každý rok o něco vyšší, 

přesto však hodnota cizích zdrojů roste daleko více než vlastní kapitál v celkové skladbě 

pasiv.  

S ohledem na dlouhodobý charakter použitého cizího kapitálu by ale neměla nastat 

situace, která si žádá jeho okamžité splacení, může se tak tento ukazatel interpretovat poněkud 

mírněji. To ovšem neznamená, že si společnost nesmí přestat dávat pozor na už tak vysoké 

hodnoty, ale měla by se snažit tyto hodnoty zadluženosti vlastního kapitálu alespoň částečně 

zmírnit.  

Jednotlivý vývoj zadluženosti vlastního kapitálu společnosti JOSPO, a.s. ve sledovaném 

období 2007 – 2010 je znázorněna v grafu 4.3. 
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Graf 4.3: Vývoj zadluženosti vlastního kapitálu společnosti JOSPO, a. s. v letech 

2007-2010 

 

Stupeň krytí stálých aktiv 
Stupeň krytí stálých aktiv je graficky znázorněn v grafu číslo 4.4 a vyjadřuje krytí stálých 

aktiv kapitálem dlouhodobým. Měl by dosahovat hodnoty 1, což znamená, že veškerá stálá 

aktiva jsou kryta dlouhodobými zdroji. Trend tohoto ukazatele by měl být tedy rostoucí 

s dosáhnutím optimálního bodu 1. Společnost JOSPO a. s. se optimálnímu bodu přiblížila 

nejvíce v roce 2008, kdy její hodnota dosahovala čísla 0,9390 a v roce 2009 dosáhnutím 

hodnoty 0,8161. Hodnoty stupně krytí stálých aktiv vypovídají o agresivním způsobu 

financování, čili se jedná o  podkapitalizovanou finanční strukturu společnosti. Bylo by tedy 

dobré, kdyby se firma do budoucna zaměřila více na svou finanční strukturu a pokusila                  

se opět o stoupající trend daného ukazatele, čili o větší pokrytí stálých aktiv financováním 

pomocí dlouhodobého kapitálu. 

Graf 4.4: Vývoj stupně krytí stálých aktiv společnosti JOSPO, a. s. v letech 2007-2010 
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Úrokové krytí 
Tento ukazatel se zaměřuje na to, kolikrát zisk před úroky a zdaněním převyšuje úroky. 

Pokud se výsledná hodnota rovná 1, znamená to, že celý zisk společnosti připadne                 

na zaplacení úroků, výsledná hodnota by tedy neměla být menší než 1 a trend by měl být 

rostoucí. Trend u společnosti JOSPO a. s. byl dodržený ve druhém roce s hodnotou vysoko 

nad hodnotou 1, kdy v roce 2007 společnost dosáhla hodnoty 13,3409 a v roce 2008 hodnoty 

82,0526. Tuto změnu zapříčinily nákladové úroky, které se nepatrně snížily, ale hlavně EBIT, 

který mnohonásobně stoupl. V následujících letech není trend dodržen, avšak hodnoty se stále 

vyskytují nad hodnotou jedna, kdy postupně dosahují hodnot 6,5652 a 2,5432. Dochází zde 

postupně k navyšování nákladových úroků a ke snižování EBITU a položky se v tomto 

případě pomalu k sobě přibližují. I přesto však dosahuje společnost stále pozitivních hodnot        

a nebude mít v případě získání nového bankovního úvěru problém s hrazením svých 

nákladových úroků. 

Úrokové zatížení 
Úrokové zatížení vyjadřuje, v jaké míře zatěžují úrokové platby zisk podniku. Tento 

ukazatel je především důležitý pro management, který díky němu může rozhodovat                             

o zvyšování či snižování cizího kapitálu. Trend naopak od úrokového krytí by měl být 

klesající a čím menší jsou výsledky ukazatele, tím méně je odčerpáno z každé koruny 

vytvořeného zisku na úhradu nákladových úroků. Trend se společnosti daří naplnit v prvních 

letech sledovaného období kdy je dosáhnuto i velice malých, ale naopak pozitivních hodnot. 

V roce 2009 a 2010 sice hodnoty postupně stoupají, ale stále se jedná o velice nízké hodnoty. 

Graf 4.5: Vývoj úrokového krytí a úrokového zatížení společnosti JOSPO, a. s. v letech 

2007-2010 
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Finanční páka a ziskový účinek finanční páky 

Ukazatel finanční páka neboli majetkový koeficient nám ukazuje, zda podnik dosahuje 

optimální zadluženosti, která je důležitým cílem finančního řízení každé společnosti. V roce 

2008 prudce klesá hodnota ukazatele z hodnoty 64,8514 na hodnotu 3,9500 a její zadlužení                   

se značně mírní a dostává se do lepší finanční situace. V následujícím roce hodnota ukazatele 

sice opět stoupá a to na hodnotu 7,3625, avšak hodnota i trend se začínají stabilizovat, protože 

v následujícím roce stoupá koeficient nepatrně na hodnotu 8,7678. Tato skutečnost je dána 

vlivem vyššího růstu stálých aktiv před vlastním kapitálem. Přesto, že společnost dosahuje          

na začátku sledovaného období extrémních hodnot a hrozí určité finanční problémy, dostává 

se v průběhu sledovaného období na nižší hodnoty, které se snaží stabilizovat a snižuje tím 

tak i finanční riziko akcionářů a společníků a možný dopad finančních problémů                    

pro ni samotnou. 

Ziskový účinek finanční páky by měl mít vždy hodnotu větší než 1, aby měl pozitivní 

vliv na zvyšování zadluženosti a to z důvodu kladného působení na rentabilitu. Společnost 

dosahuje celkem vysokých hodnot s výjimkou větší odchylky v roce 2007, kdy se ziskový 

účinek finanční páky rovnal hodnotě 59,9903. Poté však dochází k poklesu především díky 

růstu vlastního kapitálu oproti ostatním položkám na hodnotu 3,9011. V roce 2009 dochází 

opět ke vzrůstu na hodnotu 6,2410 vlivem většího vzrůstu celkových aktiv. V roce 2010 

nedochází k větší změně a výsledek ziskového účinku finanční páky se rovná hodnotě 5,3203; 

čili se nepatrně sníží. 

Graf 4.6: Vývoj finanční páky a jejího ziskového účinku společnosti JOSPO, a. s. 

v letech 2007-2010 
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Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity slouží ke zjištění, zda podnik bude nebo nebude mít potíže                         

se splácením závazků, které budou splatné v blízké budoucnosti. Pro lepší posouzení finanční 

situace a stability firmy byly provedeny výpočty ukazatelů likvidity. 

Tabulka 4.2: Výpočet ukazatelů likvidity ve sledovaném období 

ukazatele likvidity 

  Vzorec 2007 2008 2009 2010 

Celková likvidita (2.24) 0,6662 0,9442 0,7535 0,4889 

Pohotová likvidita (2.25) 0,5645 0,7211 0,7157 0,4104 

Okamžitá likvidita (2.26) 0,1317 0,1611 0,1371 0,0140 
 

Celková likvidita 

Problémem ukazatele celkové likvidity je, že pracuje s oběžnými aktivy a vyjadřuje tedy 

hrubý nástin splácení závazků společnosti. Pro společnost je důležitá struktura zásob, 

pohledávek a peněžních prostředků. Výsledek ukazuje, jak jsou krátkodobé závazky jištěny 

oběžným majetkem, respektive kolikrát je společnost schopna uhradit své aktuální platby, 

kdyby proměnila svá veškerá oběžná aktiva v daném okamžiku v peněžní hotovost. 

Společnost doporučených hodnot nedosahuje ani v jednom ze sledovaných období. Výsledky 

společnosti naopak ukazují, že firma uplatňuje agresivní řízení celkové likvidity. 

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita se od celkové likvidity liší tím, že z oběžná aktiva vyřadí nejméně 

likvidní složku zásob. Výsledky pohotové likvidity by měly být zahrnuty v optimálním 

rozmezí 1,1 – 1,5 tvrdí Kislingerová a kol. (2010).  Společnost však optimálních hodnot 

nedosahuje ani v tomto případě a opět to znamená, že na základě výsledků firma uplatňuje 

agresivní styl financování. Optimálnímu rozmezí se společnost přibližuje v letech 2008                     

a 2009, kdy dosahuje hodnot 0,7211 a 0,7157, avšak v následujícím roce výsledek pohotové 

likvidity opět klesá. 

Okamžitá likvidita 
Jedná se o ukazatel obdobný pohotové likviditě, avšak v oběžných aktivech dále nepočítá 

také s krátkodobými pohledávkami a počítá hodnoty okamžité likvidity s peněžními 

prostředky. Okamžitá likvidita dosahuje u společnosti JOSPO a. s. nízkých hodnot a od roku 

2008 se stále snižují, což je pro společnost dobře, protože nedrží své peněžní prostředky                

na účtech, ale využívá je pro různé účely s možností zhodnocení svých financí. 
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Graf 4.7: Vývoj celkové, pohotové a okamžité likvidity společnosti JOSPO, a. s. v letech 

2007-2010 

 

4.2 Pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu 

Pyramidové rozklady jsou jednou z mnoha metod, které se používají při výpočtu finanční 

analýzy. Pomocí pyramidových rozkladů jsme schopni analyzovat vzájemné závislosti mezi 

finančními ukazateli. 

Pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu lze rozložit na pět základních 

dílčích ukazatelů. Pomocí nich zjistíme, jaké změny dílčích ukazatelů působí a ovlivňují 

celkovou rentabilitu vlastního kapitálu. Pro účely této bakalářské práce je proveden                    

jeho výpočet z důvodu finanční páky, která je jedním z dílčích ukazatelů rozkladu. 

Pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu bude zpracován pomocí dvou metod: 

metody postupných změn a logaritmickou metodou, z důvodu porovnání těchto metod a 

určení vlivů jednotlivých dílčích položek. V praxi bychom mohli použít pro tato zjištění i 

dalších metod, např. metody rozkladu se zbytkem nebo funkcionální metody. 

Obrázek 4.1: Rozklad rentability vlastního kapitálu 
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Metoda postupných změn 

Tato metoda byla použita na základě postupu, která je uvedena v teoretické části 

s použitím vzorce 2.1. Stanovené hodnoty ROE a jeho dílčí ukazatelé: daňová redukce, 

úroková redukce, provozní rentabilita, provozní rentabilita, obrat aktiv a finanční páka; jsou 

uvedeny v tabulce č. 4.3. 

Tabulka 4.3: Výpočet hodnot ROE a jeho dílčích ukazatelů ve sledovaném období 

Ukazatel 2007 2008 2009 2010 

ROE= EAT/VK 2,7297 0,9300 0,2359 0,0646 

Daňová redukce= EAT/EBT 0,7440 0,7974 0,7170 0,6533 

Úroková redukce= EBT/EBIT 0,9250 0,9878 0,8477 0,6068 

Provozní rentabilita= EBIT/T 0,0101 0,0441 0,0156 0,0062 

Obrat aktiv= T/A 6,0308 6,7753 3,3732 2,9985 

Finanční páka= A/VK 64,8514 3,9493 7,3625 8,7678 

Součin dílčích ukazatelů 2,7297 0,9300 0,2359 0,0646 

Na základě výpočtu dílčích ukazatelů byly vytvořeny tabulky 4.4, 4.5 a 4.6, kde jsou 

všechny výsledky této metody vyjádřeny. 

Tabulka 4.4: Výpočet dílčích ukazatelů metodou postupných změn v letech 2007 – 2008 

  a (2007) a (2008) ∆a ∆x ai (%) pořadí 

a1= EAT/EBT 0,7440 0,7974 0,0534 19,5876 5 (+) 

a2= EBT/EBIT 0,9250 0,9878 0,0628 19,8521 4 (+) 

a3= EBIT/T 0,0101 0,0441 0,0340 1046,885 2 (+) 

a4= T/A 6,0308 6,7753 0,7444 167,7866 3 (+) 

a5= A/VK 64,8514 3,9493 -60,9021 -1434,09 1 (-) 

Celkem       -179,9779   

Rentabilita vlastního kapitálu ve sledovaném období 2007 – 2008 klesá z hodnoty         

272,97 % na hodnotu 93 %. Na tento pokles měla nejvyšší vliv finanční páka,                    

která dosáhla vysoce klesající hodnoty a negativně tak ovlivnila pokles ukazatele ROE                       

i přes pozitivní zvýšení všech ostatních ukazatelů. Největší vliv na zmírnění poklesu 

celkového ROE měla provozní rentabilita, která dosáhla porovnáním s ostatními ukazateli 

také vysokých hodnot. Nejmenší vliv měla na vrcholový ukazatel daňová a úroková redukce, 

kdy daňová redukce snížila negativní pokles ROE o 19,5876 % a úroková redukce                   

o 19,8521 %. 
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Tabulka 4. 5: Výpočet dílčích ukazatelů metodou postupných změn v letech 2008 – 2009 

  a (2008) a (2009) ∆a ∆x ai (%) pořadí 

a1= EAT/EBT 0,7974 0,7170 -0,0804 -9,3751 5 (-) 

a2= EBT/EBIT 0,9878 0,8477 -0,1401 -11,8623 3 (-) 

a3= EBIT/T 0,0441 0,0156 -0,0285 -46,3384 1 (-) 

a4= T/A 6,7753 3,3732 -3,4020 -12,7637 2 (-) 

a5= A/VK 3,9493 7,3625 3,4132 10,9377 4 (+) 

Celkem       -69,4018   

Ve všech sledovaných obdobích dochází k postupnému snižování rentability vlastního 

kapitálu. Oproti předchozímu roku je pokles nižší a rentabilita klesá o 69,41 %. U všech 

dílčích položek dochází k negativnímu poklesu, z toho nejvíce u provozní rentability, která 

klesá o 46,3384 % a u obratu aktiv, který klesá o 12,7637 %. Nejmenšího poklesu dosahuje 

daňová redukce, která klesá o 9,3751 %. Jedinou dílčí položkou, která dosahuje pozitivního 

růstu a alespoň z části zmírňuje negativní pokles rentability vlastního kapitálu je finanční 

páka, která stoupá o 10,9377 %. 

Tabulka 4.6: Výpočet dílčích ukazatelů metodou postupných změn v letech 2009 – 2010 

  a (2009) a (2010) ∆a ∆x ai (%) pořadí 

a1= EAT/EBT 0,7170 0,6533 -0,0637 -2,0954 3 (-) 

a2= EBT/EBIT 0,8477 0,6068 -0,2409 -6,1091 2 (-) 

a3= EBIT/T 0,0156 0,0062 -0,0094 -9,2887 1 (-) 

a4= T/A 3,3732 2,9985 -0,3747 -0,6776 5 (-) 

a5= A/VK 7,3625 8,7678 1,4053 1,0350 4 (+) 

Celkem       -17,1357   

I v posledním roce dochází k poklesu rentability vlastního kapitálu, avšak jeho pokles 

dosahuje nejmenší hodnoty poklesu ve sledovaném období o 17,13 %. Nejvyšší vliv na pokles 

ROE v daném období má opět provozní rentabilita, která klesá o 9,2887 % a úroková redukce, 

která klesá o 6,1091 %. Jediným ukazatelem, který ve sledovaném období dosahuje 

pozitivních stoupajících hodnot je finanční páka, která stoupá o 1,0350 % a alespoň 

minimálně zmírňuje opět negativní pokles rentability vlastního kapitálu. 

Logaritmická metoda 

Tato metoda byla použita na základě postupu, který je uvedený v teoretické části 

s použitím vzorce 2.2. Hodnoty ROE a jeho dílčí ukazatelé: daňová redukce, úroková 

redukce, provozní rentabilita, provozní rentabilita, obrat aktiv a finanční páka; jsou uvedeny  

v tabulce 4. 3. 
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Na základě výpočtu a daných výsledných hodnot byly nadále vytvořeny tabulky 4.7, 4.8  

a 4.9, kde jsou všechny výsledky logaritmické metody. 

Tabulka 4.7: Výpočet dílčích ukazatelů logaritmickou metodou v letech 2007 – 2008 

  a (2007) a (2008) I ai ∆x ai (%) pořadí 

a1= EAT/EBT 0,7440 0,7974 1,0718 11,5827 4 (+) 

a2= EBT/EBIT 0,9250 0,9878 1,0679 10,9734 5 (+) 

a3= EBIT/T 0,0101 0,0441 4,3510 245,7645 2 (+) 

a4= T/A 6,0308 6,7753 1,1234 19,4539 3 (+) 

a5= A/VK 64,8514 3,9493 0,0609 -467,7568 1 (-) 

Celkem       -179,9822   

Pomocí logaritmické metody bylo zjištěno, že největší vliv na pokles rentability vlastního 

kapitálů má finanční páka, jejíž pokles o 467,756 % měl za následek snížení ROE                    

o 179,982 %. Zmírnění negativního snížení nejvíce ovlivnila provozní rentabilita,                

která pozitivně stoupla o 245,7645 % a obrátka aktiv, která stoupla také pozitivně                   

o 19,4539 %. Nejmenší vliv na rentabilitu měla v tomto období daňová a úroková redukce, 

které dosáhly pozitivního zvýšení o 11,5827 % a 10,9734 %. Jediným, ale hlavním negativně 

působícím ukazatelem na ROE v tomto období, které zapříčinilo celkově i pokles rentability, 

měla finanční páka. 

Tabulka 4.8: Výpočet dílčích ukazatelů logaritmickou metodou v letech 2008 – 2009 

  a (2008) a (2009) I ai ∆x ai (%) pořadí 

a1= EAT/EBT 0,7974 0,7170 0,8992 -5,3775 5 (-) 

a2= EBT/EBIT 0,9878 0,8477 0,8581 -7,7419 4 (-) 

a3= EBIT/T 0,0441 0,0156 0,3542 -52,5173 1 (-) 

a4= T/A 6,7753 3,3732 0,4979 -35,2925 2 (-) 

a5= A/VK 3,9493 7,3625 1,8643 31,5202 3 (+) 

Celkem       -69,4091   

V období 2008 – 2009 docházelo opět k poklesu rentability vlastního kapitálu,               

tentokrát ale o nižší hodnotu, a to o 69,4091 %. Hlavním dílčím ukazatelem, který měl 

největší vliv na pokles rentability vlastního kapitálu, měla v daném období provozní 

rentabilita, která ovlivnila vývoj negativně. Dalším nejvíce negativním ukazatelem byl 

v daném období obrat aktiv, který klesl o 35,2925 %. Ukazatelem, který nejvíce pozitivně 

ovlivnil rentabilitu a alespoň částečně ovlivnil pokles ROE v daném období byla finanční 

páka. 
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Tabulka 4.9: Výpočet dílčích ukazatelů logaritmickou metodou v letech 2009 – 2010 

  a (2009) a (2010) I ai ∆x ai (%) pořadí 

a1= EAT/EBT 0,7170 0,6533 0,9112 -1,2299 5 (+) 

a2= EBT/EBIT 0,8477 0,6068 0,7158 -4,4210 2 (-) 

a3= EBIT/T 0,0156 0,0062 0,3964 -12,2367 1 (-) 

a4= T/A 3,3732 2,9985 0,8889 -1,5571 4 (+) 

a5= A/VK 7,3625 8,7678 1,1909 2,3101 3 (+) 

Celkem       -17,1346   
 

V posledním sledovaném období opět klesá rentabilita vlastního kapitálu, avšak hodnota 

poklesu dosahuje nejnižší hodnoty v celkovém poklesu o 17,1346 %. Největší vliv má 

ukazatel provozní rentability, který dosahuje negativního vlivu v poklesu o 12,2367 %. 

Druhým negativně ovlivňujícím ukazatelem je ukazatel úrokové redukce, který dosahuje 

poklesu o 4,4210 %. Jediným ukazatelem, který dosahuje pozitivních hodnot a snižuje                 

tak celkový pokles rentability vlastního kapitálu je opět finanční páka, která roste o 2,3101 %. 

Srovnání výsledků obou provedených metod 

Při daném porovnání jednotlivých výsledků ukazatelů vypočítaných pomocí metody 

postupných změn a logaritmické metody bylo zjištěno, že se jejich výsledky a stejně            

tak i pořadí vlivů dílčích ukazatelů na ROE liší. Co se ovšem týká nejvyššího vlivu 

jednotlivých ukazatelů ve sledovaných období v rámci výpočtu pomocí logaritmické metody 

nebo metody postupných změn, zůstávají pořadí těchto ukazatelů stejné. Srovnání 

vypočtených hodnot v jednotlivých letech je graficky znázorněno v grafech 4.8, 4.9 a 4.10. 

Graf 4.8: Porovnání dílčích výsledků obou metod v letech 2007 – 2008 
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Graf 4.9: Porovnání dílčích výsledků obou metod v letech 2008 – 2009 

 

Graf 4.10: Porovnání dílčích výsledků obou metod v letech 2009 – 2010 
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-500,0000

-400,0000

-300,0000

-200,0000

-100,0000

0,0000

100,0000

200,0000

300,0000

m
ír

a 
vl

iv
u

 u
ka

za
te

le
 n

a 
R

O
E 

v 
%

a1                     a2                        a3                         a4                           a5
dílčí ukazatele

Metoda postupných změn Logiritmická metoda

-15,0000

-10,0000

-5,0000

0,0000

5,0000

m
ír

a 
vl

iv
u

 u
ka

za
te

le
 n

a 
R

O
E 

v 
%

a1                        a2                         a3                         a4                             a5
dílčí ukazatele

Metoda postupných změn Logiritmická metoda



49 
 

Obrázek 4.2: Rozklad celkové zadluženosti 

 

Na základě hodnot zpracovaných v tabulce 4.10 bude proveden rozklad celkové 

zadluženosti logaritmickou metodou v období let 2007 – 2010. Analýzou odchylek bude 

vysvětlen vliv dílčích ukazatelů, které působily na změnu celkové zadluženosti                                 

ve sledovaném období. 

Tabulka 4.10: Výpočet celkové zadluženosti a jejích dílčích ukazatelů ve sledovaném 

období 

Ukazatel 2007 2008 2009 2010 

Celková zadluženost= CK/A 0,9768 0,7468 0,8642 0,8668 

Běžná zadluženost= CK kr./A 0,9271 0,606 0,4927 0,6291 

Zadluženost kr. závazků= Kr. záv./A 0,9271 0,606 0,4927 0,6291 

Zadluženost kr. bank. úvěrů= Kr. BÚ/A 0 0 0 0 

Dlouhodobá zadluženost= CK dl./A 0,0497 0,1407 0,3715 0,2374 

Zadluženost dl. bank. Úvěrů= Dl. BÚ/A 0,0521 0,024 0,2874 0,1739 
Zadluženost dl. neúročených cizích zdrojů= CK dl. 
neúročený/A 

-0,0024 0,1168 0,0841 0,0635 

Zadluženost rezerv= Rez./A 0 0 0 0 

Zadluženost dl. závazků= Dl. záv./Av -0,0024 0,1168 0,0841 0,0635 

Celkem 0,9768 0,7468 0,8642 0,8665 

Z tabulky 4.10 lze zjistit, že během sledovaného období došlo ke snížení celkové 

zadluženosti. Do roku 2008 zadluženost klesala, ale od roku 2009 docházelo k jejímu 

mírnému zvýšení. Ač tedy docházelo v posledních letech k mírnému nárůstu, celková 

zadluženost se ve sledovaném období snížila. Snížení celkové zadluženosti a vlivy 

jednotlivých dílčích ukazatelů jsou znázorněny na obrázku 4.3, z kterého můžeme vyčíst,                              

že celková zadluženost klesla v průběhu sledovaného období o 11 %. Největší podíl                        
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na poklesu celkové zadluženosti má běžná zadluženost, která se snížila o 29,8 %. Dlouhodobá 

zadluženost naopak ve sledovaném období stoupla o 18,77 %, čímž její vývoj snížil pokles 

celkové zadluženosti. V tomto období lze také rozpoznat, jak se výrazně mění velikost vlivů 

dílčích ukazatelů z hlediska struktury jednotlivých zdrojů financování. Největší podíl                       

na poklesu celkové zadluženosti má snížení krátkodobých závazků na aktivech. Pokles tohoto 

ukazatele vypovídá o tom, že společnost JOSPO, a.s. během sledovaného období začala více 

splácet své závazky z obchodních vztahů a závazky vůči zaměstnancům v poměru s celkovou 

sumou aktiv společnosti. 

Obrázek 4.3: Rozklad celkové zadluženosti ve sledovaném období 
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 Vlivy dalších dílčích ukazatelů a především pořadí jejich vlivů je dále znázorněn 

v tabulce 4.11 
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Tabulka 4.11: Vlivy dílčích ukazatelů na celkovou zadluženost pomocí logaritmické 

metody 

  ukazatel 2007 - 2010 pořadí 

1. úroveň 
Celková zadluženost -0,1100   

Běžná zadluženost -0,2980 1 (-) 

Dlouhodobá zadluženost 0,1877 2 (+) 

Další úrovně rozkladu 

Krátkodobé závazky/A -0,2980 1 (-) 

Krátkodobé BÚ/A 0 4 (  ) 

Dlouhodobé BÚ/A 0,1218 2 (+) 

Rezervy/A 0 4 (  ) 

Dlouhodobé závazky/A 0,0659 3 (+) 

Dalším důležitým ukazatelem, který ovlivnil snížení poklesu celkové zadluženosti, bylo 

zvýšení podílu dlouhodobých bankovních úvěrů na aktivech o 12,18 %. Zvýšení tohoto 

ukazatele má za následek pořízení dlouhodobého bankovního úvěru pro pořízení nové 

kuchyňské linky společnosti. Nejmenšího vlivu dosáhl podíl dlouhodobých závazků                     

na aktivech, který se zvýšil ve sledovaném období o 6,59 %. Nulového vlivu na celkové 

zadluženosti společnosti dosáhly ukazatele krátkodobé bankovní úvěry a rezervy na aktivech. 

Kromě celkové odchylky ukazatele zadluženosti je vhodné analyzovat také změny dílčích 

ukazatelů v jednotlivých obdobích. Velikost meziročních odchylek dílčích ukazatelů,                   

které působí na celkovou zadluženost, je uvedena v tabulce 4.12. 

Tabulka 4.12: Velikost meziročních odchylek jednotlivých ukazatelů zadluženosti                

ve sledovaném období 

  ukazatel 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 

1. úroveň 
Celková zadluženost -0,2300 0,1174 0,0026 

Běžná zadluženost -0,3211 -0,1133 0,1364 

Dlouhodobá zadluženost 0,091 0,2308 -0,1341 

Další úrovně 
rozkladu 

Krátkodobé závazky/A -0,3211 -0,1133 0,1364 

Krátkodobé BÚ/A 0 0 0 

Dlouhodobé BÚ/A -0,0281 0,2634 -0,1135 

Rezervy/A 0 0 0 

Dlouhodobé závazky/A 0,1192 -0,0327 -0,0206 

Největší pokles celkové zadluženosti byl zaznamenán v roce 2008, kdy oproti roku 2007 

klesla celková zadluženost o 23 %. Z hlediska dílčích ukazatelů měl na tento výsledek 

největší vliv ukazatel běžné zadluženosti. V následujícím roce došlo k růstu celkové 
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zadluženosti o 11,74 %. Největší vliv na růst ukazatele měla dlouhodobá zadluženost,          

která se oproti předchozímu roku zvýšila o 23,08 %. V roce 2010 ukazatel celkové 

zadluženosti stoupá minimálně a to o 0,26 %. Takřka stejný vliv má na tento ukazatel                      

jak běžná, tak dlouhodobá zadluženost. Běžná zadluženost stoupá o 13,64 %, zatím                            

co dlouhodobá zadluženost oproti předchozímu roku klesá o 13,41 %. 

Výsledky a zhodnocení ukazatele zadluženosti 

Celková zadluženost společnosti za sledované období sice poklesla, ale i tak ukazuje 

vysoké procento zadlužení. Vysoká zadluženost je zapříčiněna tím, že společnost financuje 

takřka celý svůj majetek cizími zdroji. Největší vliv po většinu sledovaného období vykazuje 

běžná zadluženost a její dílčí položka krátkodobé závazky. Vysokého vlivu především v roce 

2008 – 2009 vykazuje také dlouhodobá zadluženost vlivem pořízení dlouhodobého 

bankovního úvěru. 

4.4 Zhodnocení výsledků celkové analýzy zadluženosti 

Celková analýza zadluženosti společnosti JOSPO a. s. byla zpracována za sledované 

období 2007 – 2010 za použití rozvahy a výkazu zisků a ztráty dané společnosti. Na základě 

práce byla nejdříve zpracována horizontální a vertikální analýza, pomocí kterých byl 

posouzen vývoj jednotlivých sledovaných položek v čase a stav struktury majetku a závazků, 

výnosů a nákladů. Cílem práce bylo zaměření se na analýzu zadluženosti podniku, a jelikož           

tato analýza velice úzce souvisí také s analýzou likvidity, byly propočítány také její ukazatele. 

V rámci výpočtů byl proveden také pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu 

z důvodu finanční páky, která je součásti ukazatelů zadluženosti a ovlivňuje tuto rentabilitu             

a rozklad celkové zadluženosti v rámci zjištění dílčích ukazatelů na celkovou zadluženost 

společnosti. 

Pomocí výpočtů horizontální a vertikální analýzy zjišťujeme, že u aktiv i pasiv docházelo 

za sledované období k velkým změnám, zejména především v roce 2009, kdy vzrůst těchto 

položek byl více než 2krát větší než v roce 2008. Aktiva i pasiva v jednotlivých letech 

dosahují stále větších hodnot a mají vzrůstající trend, nejvyšších hodnot dosahují v roce 2010. 

Stálá i oběžná aktiva si udržovala rostoucí tendenci, kdy především u stálých aktiv docházelo 

k největším změnám a mají hlavní podíl na růstové tendenci aktiv. U pasiv docházelo 

v jednotlivých letech k růstu vlastního kapitálu i cizích zdrojů, které měly naopak největší vliv 

na růstovou tendenci pasiv společnosti. Na základě horizontální a vertikální analýzy 

společnost zjistila, že využívá při financování majetku převážně cizí zdroje, což také 

samozřejmě souvisí s velkou zadlužeností společnosti. 
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V rámci výpočtů horizontální a vertikální analýzy bylo také zjištěno, že v roce 2008 

oproti roku 2007 došlo k navýšení podílu výsledku hospodaření na celkových tržbách                       

a položka dosáhla nejvyšší hodnoty za sledované období. V následujících letech dochází                  

k poklesu  podílu výsledku hospodaření na celkových tržbách, přesto zatím podnik 

nedosahuje žádné ztráty, což je určitě pozitivní. 

Pomocí výpočtů ukazatelů zadluženosti bylo zjištěno, že společnost ve všech letech 

dosahuje negativních výsledků. Největší celkové zadluženosti dosáhla společnost v roce 2007, 

v následujícím roce klesla, avšak v roce 2009 a 2010 opět stoupá, což je určitě pro vývoj dané 

společnosti nepříznivý stav. Po celé sledované období má největší podíl na celkové 

zadluženosti zadluženost krátkodobá. Tuto položku je potřeba více rozčlenit strukturu cizích 

zdrojů, a to z důvodu detailnějšího získání informací ohledně jednotlivých vlivů položek 

běžné a dlouhodobé zadluženosti. Hlavní podíl cizích zdrojů tvoří krátkodobé závazky,                                   

které v roce 2007 dosahují celkového 94,91 % podílu na cizích zdrojích. Velice významného 

podílu v roce 2009 dosahují také bankovní úvěry a výpomoci, které dosahují hodnoty                 

33,25 %. Zadluženost vlastního kapitálu dosahuje v celém sledovaném období velmi 

vysokých hodnot, kdy pro věřitele představují vysoké riziko. Nejvyšší a zároveň nejhorší 

hodnoty získala v roce 2007, kdy hodnota znázorňovala výši 6 334,46 %. Pozitivní úrovně 

dosahuje v následujícím roce, kdy se zadluženost vlastního kapitálu dostala na hodnotu 

294,34 %. Stupeň krytí stálých aktiv se po celou dobu sledovaného období pohybuje pod 

hodnotou 1, což znamená, že podnik využívá k financování stálých aktiv agresivní styl a je ve 

sledovaném období podkapitalizovaný. Hodnoty úrokového krytí jsou    ve všech sledovaných 

obdobích nad hodnotou 1, což je příznivé, ovšem od roku 2008 dochází k postupnému klesání 

těchto výsledných hodnot. 

Ukazatele likvidity podniku dosahují také nepříznivých výsledků v době, kdy se celková 

ani pohotová likvidita neblíží doporučeným hodnotám a podnik tak může mít v budoucnu 

problémy s jeho platební bilancí. 

Pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu byl rozložen na pět jeho dílčích 

ukazatelů: daňovou redukci, úrokovou redukci, provozní rentabilitu, obrat aktiv a finanční 

páku. Z nich jasně vyplynulo, jak tyto dílčí ukazatelé ovlivňují vrcholový ukazatel rentabilitu 

vlastního kapitálu. Pro výpočet byla použita metoda postupných změn a metoda logaritmická, 

kde bylo také zjištěno, že se výsledky zjištěné těmito metodami poněkud liší. Při výpočtech 

těchto metod se ovšem nemění nejdůležitější dílčí ukazatel, který měl v jednotlivých letech 

největší vliv na pohyb rentability vlastního kapitálu. V období 2007 – 2008 to byla 
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s negativním poklesem finanční páka,  v období 2008 – 2009 to byla s záporným poklesem 

provozní rentabilita stejně tak, jako v období 2009 – 2010. 

Rozklad celkové zadluženosti byl rozložen na běžnou zadluženost, která byla dále 

rozložena na zadluženost krátkodobých závazků a krátkodobých bankovních úvěrů                          

a dlouhodobou zadluženost, která je dále rozložena na zadluženost rezerv, dlouhodobých 

závazků a dlouhodobých bankovních úvěrů. Pro výpočet byla použita logaritmická metoda                    

v jednotlivých letech i v celém sledovaném období. Nejvyšší vliv na celkovou zadluženost 

měla položka krátkodobých závazků, která tvořila celkovou část běžné zadluženosti. Méně 

výrazný vliv se odráží v položce dlouhodobých závazků a dlouhodobých bankovních úvěrů, 

které tvořily celkovou část dlouhodobé zadluženosti. 

Společnost JOSPO a.s. je zadluženou, finančně nestabilní společností, která ovšem i přes 

tuto skutečnost dosahovala ve všech sledovaných letech zisku. Společnost se musí 

v následujících letech zaměřit na snižování zadluženosti, kdy jednou z více možností je 

snížení podílu financování svého majetku pomocí cizích zdrojů. Velký podíl běžné 

zadluženosti na celkové zadluženosti také působí na ukazatele likvidity, které se pak vyvíjejí 

negativně, což vede ke zhoršování platební bilance schopnosti a způsobu financování 

majetku. 
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5 Závěr 

Finanční analýza je důležitým nástrojem hodnocení celkové finanční situace společnosti. 

Pomocí získaných dat, obsažených zejména v rozvaze a výkazu zisků a ztráty je možné 

analyzovat dosavadní vývoj společnosti. Pro získání hodnocení finanční situace a výkonnosti 

společnosti bylo využito horizontální a vertikální analýzy, poměrových ukazatelů                       

se zaměřením na zadluženost a likviditu společnosti, pyramidový rozklad rentability vlastního 

kapitálu a rozkladu celkové zadluženosti. 

Cílem bakalářské práce byla analýza vývoje zadluženosti společnosti JOSPO, a.s.                  

za sledované období 2007 – 2010. Práce byla rozdělena na teoretickou a praktickou část. 

Pomocí metodologie finanční analýzy byla zpracována teoretická část, která podrobně 

charakterizovala finanční analýzu a zaměřila se na její uživatele. Dále zde byly vypsány 

zdroje informací pro finanční analýzu, základní metody finanční analýzy, způsoby srovnávání 

výsledků finanční analýzy a poměrové ukazatele. 

Cíl praktické část byl zaměřen na společnost JOSPO, a.s., její SWOT analýzu a výpočet 

horizontální a vertikální analýzy rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Pomocí poměrových 

ukazatelů zadluženosti a likvidity byla analyzována zadluženost společnosti. Jelikož finanční 

páka ovlivňuje ukazatel rentability vlastního kapitálu, byl proveden rozklad rentability 

vlastního kapitálu a poté také rozklad celkové zadluženosti společnosti. 

V závěru byly vyhodnoceny jednotlivé výsledky společnosti JOSPO, a.s.. Na základě 

těchto výsledků bylo zjištěno, že se jedná o společnost finančně nestabilní a zadluženou,   

která je ve všech letech podkapitalizovaná. Pasiva jsou z větší části tvořena cizími 

krátkodobými zdroji, což vede společnost k financování oběžných a části dlouhodobých aktiv 

společnosti. Jedná se o nebezpečný způsob financování, protože díky tomuto financování byla 

negativně ovlivněna likvidita společnosti. Společnost by se měla pokusit o navýšení vlastního 

kapitálu a méně využívat cizí zdroje, které tvoří velice velkou část pasiv společnosti. 

Společnost by se do dalších let by měla zaměřenit na zlepšení své platební schopnosti                    

a způsobu financování majetku. 
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