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ABSTRAKT 

Podnikání v báňském průmyslu má řadu specifických rysů, které se nevyskytují 

v jiných průmyslových oborech. Je investičně náročné, musí vycházet z přírodních 

podmínek určujících množství a kvalitu nerostné suroviny, je časově omezené, závisí na 

výši zásob, intenzitě těžby. Existuje malá možnost změny sortimentu produkce, kromě 

pozitivních přínosů pro ekonomiku státu má i řadu negativních faktorů. 

Předkládaná disertační práce „Analýza příčin změn hospodářského výsledku lomů“ 

se zabývá hledáním klíčových faktorů, které mají vliv na výsledek hospodaření lomových 

provozů. 

Klíčová slova: lomové dobývání, stavební suroviny, změna hospodářského 

výsledku, analýza. 

 

  



 

 

SUMMARY 

The mining industry business has a number of specific features that do not occur in 

other industries. It is investment-intensive, it must be based on natural conditions 

determining the quantity and quality of the mineral, it is limited in time, it depends on the 

amount of the reserves, the intensity of mining. There is little possibility of changing the 

product range, in addition to the positive benefits for the state's economy, it has a number 

of negative factors. 

The presented dissertation "Analysis of the causes of changes in the economic 

results of quarries" deals with the search for key factors that influence the result of quarry 

operations. 

Key words: quarry mining, raw materials, change in profit, analysis.  
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Motivace 

Snahou každého podniku by mělo být dosažení zisku, ne jinak je tomu i u podniků 

zabývajících se těžbou stavebních nerostných surovin.  

Hlavním motivem pro zpracování disertační práce „Analýza příčin změn 

hospodářského výsledku lomů“, je skutečnost, že v současné dostupné literatuře není 

věnována dostatečná pozornost výsledku hospodaření lomových provozů, jeho změnám  

a příčinám těchto změn. 
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1 ÚVOD 

Nerostné suroviny se řadí mezi zdroje, které člověk využívá pro zajištění svých 

každodenních potřeb vedoucích ke zkvalitnění života. Charakteristickým rysem nerostných 

surovin je jejich neobnovitelnost a nepřemístitelnost, právě z těchto důvodu je zapotřebí 

jejich hospodárného využívání. 

Současné ekonomické a technické podmínky umožňují využívat zdroje nerostných 

surovin do hloubek 10 km pod povrchem kontinentů nebo šelfových oblastí světových 

oceánů (René, 2007). 

Těžbu nerostných surovin ovlivnily ve 20. století dvě významné události. V prvé 

řadě se jednalo o celosvětové válečné konflikty v první polovině 20. století, které zvýšily 

poptávku po surovinách spojených s válečným průmyslem. V druhé řadě došlo 

k enormnímu nárůstu technologií, jež vedly k efektivnější těžbě nerostných surovin  

a současně ke zvýšení poptávky. V druhé polovině 20. století došlo ke změně politického 

systému v naší zemi. Vládou v minulosti stanovená přednostní orientace na těžký průmysl 

měla za následek enormní nárůst těžby některých nerostných surovin. S koncem studené 

války na počátku 90. let 20. století a uvolněním podmínek, byla těžba na ložiscích rudních 

surovin vlivem ekonomické nerentability likvidována (René, 2007). Těžba uhlí hlubinným  

i povrchovým způsobem klesla na polovinu nejvyšších hodnot těžby dosahovaných 

v minulosti. Zvýšila se ale těžba ropy a zemního plynu, těžba stavebních surovin kolísala 

podle stavu tuzemské ekonomiky. 

René (2007) odhaduje životnost stavebních nerostných surovin následovně: 

1. Stavební kámen – 85-99 let. 

2. Štěrkopísky – 103-107 let. 

3. Cihlářské suroviny – 136-140 let. 

Primární otázkou v současné době u většiny ložisek stavebních nerostných surovin 

je zajištění těžby nezbytné pro příští období. Je zapotřebí zmínit, že otvírka nových ložisek 

je do značné míry problém. Příčina těchto problémů spočívá ve třech oblastech. Prvním 

problémem je složitá legislativa. Druhý problém tkví ve financích, neboť investice do 

nových technologií jsou finančně náročné. V neposlední řadě ovlivňují otvírku nových 

ložisek ekologové a obecně odpor veřejnosti, jenž brání v těžbě nerostných surovin.  



Ing. Jaroslav HUBÁČEK: „Analýza příčin změn hospodářského výsledku lomů“ 

2019  2 

 

Velké těžební podniky se zahraničními majiteli vlastní řadu ložisek, získávaných 

v řadě případů koupí od původních majitelů, mnohdy restituentů, kteří pro jejich 

dlouhodobé provozování nemají odborné znalosti, zkušenosti ani kapitál. Nákup i lomů 

s nízkou efektivností provozu je pro zahraniční majitelé zajímavý vzhledem k problémům 

s otvírkou nových kapacit. Ekonomické výsledky lomů jsou různé, avšak pokud je lom 

ztrátový a zavře se, jsou s tím spojeny náklady na technickou likvidaci a rekultivaci. 

V budoucnu se těžko otevře. Musí se udržovat v provozu, protože otevřít novou lokalitu je 

nesmírně obtížné, především z důvodů legislativních a environmentálních. 

Snahou každého podniku by mělo být dosažení zisku, ne jinak je tomu i u podniků 

zabývajících se těžbou stavebních nerostných surovin. Výsledek hospodaření těchto 

podniků je však ovlivněn řadou faktorů, ať už se jedná o přírodní podmínky, technologie či 

lidský faktor. Disertační práce bude zkoumat příčiny změn výsledku hospodaření lomů, 

zapříčiněné právě těmito faktory, což by mohlo být přínosem pro management podniku 

týkající se řízení těchto provozů. 

1.1 Současný stav poznání 

Vliv jednotlivých faktorů, tj. přírodních, technologických, ekonomických atd. na 

dosahované výsledky hospodaření je v literatuře zkoumán, ne však příliš rozsáhle. 

V zemědělství je působení přírodních faktorů na výsledky hospodaření věnována 

pozornost. Chrastinová (2008) považuje v případě diferencované efektivnosti zemědělství 

na Slovensku přírodní podmínky, jako jsou např. kvalita půdy a její zrnitost, topografie 

terénu, nadmořská výška a klimatické podmínky, za rozhodující faktor. Menším 

významem se podílí organizace a řízení podniku, právní forma podnikání a koncentrace 

zemědělské půdy. Rozhodující vliv na ztrátu úrody v podmínkách Turecka přisuzuje 

Tatlidil et al. (2005) přírodním faktorům jako jsou např. povodně v období před sklizní. 

Jasinevičius (2008) uvádí oteplování a vichřice jakožto přírodní faktor způsobující úbytek 

jehličnatých lesů v Litvě. Klimmins (1996) dává do souvislosti udržitelnost lesního 

hospodářství v kanadských lesích s dostupností výživy stromů, jež je ovlivněna teplotou 

půdy, rychlostí rozkladu odumřelých částí, charakterem lesní půdy a odtokem vody. Wolff 

(2000) uvádí, že rozvoj populace ústřic v Nizozemí je ovlivňován zejména studenou zimou 
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a bouřemi, tedy opět přírodními podmínkami. Biswanger (1998) upozorňuje z teoretického 

hlediska jako nezbytné zahrnovat přírodní podmínky do produkční funkce. 

Přírodním faktorům v jiných odvětvích národního hospodářství je věnována malá 

pozornost. Albavera et al. (2001) uvádí, že konkurenceschopnost chilského hornictví 

významně závisí na přírodních faktorech, jako je geografické umístění, typ rudných 

surovin, dostupnost, kvalita a kovnatost rud. Již na první pohled je patrné, že v těžebním 

průmyslu mají přírodní podmínky rozhodující vliv na to, zda se ložisko vůbec začne 

dobývat a jaké budou jeho ekonomické výsledky. 

Výše uvedené tvrzení platí i pro lomy v nichž se dobývají stavební suroviny. Mezi 

základní přírodní faktory lze řadit druh a kvalitu suroviny, skrývkový poměr, topografii  

a hydrogeologické podmínky. Významnou měrou se rovněž podílejí technologické a lidské 

faktory, kdy v 90. letech 20. století se bývalé státní podniky, zabývající se stavebními 

surovinami, pomocí privatizačních procesů dostaly do soukromého vlastnictví, což vedlo 

mnohdy k neodbornému řízení lomů a vytěžení nejkvalitnějších částí ložisek. Tyto lomy 

pak následně ukončily činnost, případně byly koupeny velkými těžebními společnostmi. 

Zůstává však otázkou, zda nový majitel je bude schopen provozovat se ziskem. 

Server ExproBase (2012) uvádí, že jedním z faktorů ovlivňujících zisk firmy je 

úroveň řízení firmy, např. pro ropný průmysl je uváděno využití výrobní kapacity, ztráty 

vyplývající z plánovaného nebo neplánovaného přerušení výrobní činnosti a provozní  

i investiční náklady. Caan (2014) považuje za ovlivňující faktory objem prodeje, náklady  

a produktivitu práce. Burja (2011) uvádí, že pro podmínky Rumunska je uváděno 

využívání zásob, míra zadlužení firmy, finanční páka, obrat kapitálu, provozní náklady, 

případně dle Ungureanu a Tanase (2012) výnosy firmy a objem produkce. Lunch (2012) 

uvádí jako základní faktory ve filipínských podmínkách cenu výrobku, objem prodeje, 

jednicové variabilní a fixní náklady. 

Dalším z faktorů ovlivňujících zisk firmy je úroveň firmy s akceptací vnějších 

podmínek. Hultgren a Maude (1963) vycházejí ze stavu hospodářského cyklu, který 

ovlivňuje na úrovni firmy objem prodeje, ceny výrobku, jednicové náklady. V podmínkách 

Velké Británie se za faktory mimo podnik považuje stav hospodářského cyklu, vliv 

poptávky, stupeň konkurence, cena substitučního zboží. Server Economics Help (2014) 
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uvádí jako faktory spojené s podnikem vývoj nákladů, úroveň fixních nákladů, výsledky 

reklamní kampaně, možnost cenové diskriminace. 

Portál Wikinvest (2014) vychází z všeobecných ekonomických podmínek země  

a dostupnosti úvěrového financování pro zákazníky. Na úrovni firmy považuje za 

ovlivňující faktory výrobní sortiment, objem produkce, náklady vstupů. Pro podmínky 

USA se uvádí vnější vlivy ovlivňující prodej firmy (stav ekonomiky, stabilita trhu, počasí), 

vnitřní podmínky ovlivňující prodej firmy (marketing, ceny produkce, platební podmínky 

pro zákazníky). Kromě změny prodeje firmy se uvádí ceny vstupů, náklady práce, případně 

účetní postupy (účtování spotřeby zásob) – portál Chron (2014). Dle portálu Statista (2014) 

vychází německá ekonomika ze stavu mezinárodní a národní ekonomiky, úrovně 

konkurence. Na úrovni firmy jsou za nejvýznamnější faktor považovány ceny produkce. 

Portál Buzzle (2010) klade důraz na faktory mimo podnik – hospodářský cyklus, 

poptávka, nabídka úvěrů, úroveň cenové hladiny, zaměstnanost a příjmy obyvatelstva, 

vládní regulace, uspokojení ze spotřeby výrobků. Na úrovni firmy ponechává vliv 

směnného kurzu. Samostatnou problematikou jsou výrobní obory závislé na přírodních 

podmínkách, jako je např. hornictví. Jako příklad lze uvést výše zmíněnou problematiku 

chilského hornictví. 

Výše uvedený přehled je spojen s určitými problémy: 

1. Závěry jsou příliš obecné a daly se předpokládat např. náklady celkem. 

2. V řadě případů jde o empirické názory, případně dotazníkové šetření 

s výjimkou práce Burja (2011). 

3. Zpravidla jsou uváděny faktory ovlivňující zisk bez rozlišení, které faktory 

jsou nejvýznamnější. Výjimkou je opět publikace z podmínek Rumunska – 

Burja (2011). 

1.2 Předmět disertační práce 

Empirické zkušenosti ukazují na lomy dlouhodobě dosahující zisku nebo naopak 

dlouhodobě se potýkající se ztrátou. Existuje však řada případů, kdy ziskové lomy se 

propadají do ztráty nebo naopak lom se záporným výsledkem hospodaření se stane 

ziskovým. Je zřejmé, že cílem řízení těžebních kapacit je jejich ziskový provoz. Proto 
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vzniká otázka, co je příčinou změn výsledků hospodaření lomů, tedy přechodů ze zisku do 

ztráty nebo opačného vývoje.  

Předmětem disertační práce je tedy provést analýzu změn výsledků hospodaření 

lomových provozů, neboť právě zisk, případně ztráta rozhodují o jejich budoucím vývoji. 

1.3 Výstupy disertační práce 

Výstupem disertační práce bude analýza změn výsledků hospodaření lomových 

provozů a uvedení faktorů, které výrazně ovlivňují výsledek hospodaření a jeho změny. 

1.4 Očekávané přínosy disertační práce 

Přínosy pro teorii: zjištění vlivu přírodních faktorů na výsledek hospodaření. 

Přínosy pro praxi: možnost zaměření managementu na nejvýznamnější faktory 

ovlivňující výsledek hospodaření s cílem zjištění ziskového provozu lomů. 

1.5 Hypotézy 

1. Výše prodeje. 

2. Úroveň fixních nákladů. 

1.6 Cíle disertační práce 

Podkladovým materiálem práce bude nákladové účetnictví a produkční statistiky 

lomů v rámci významného koncernu se zahraničními majiteli, přičemž podnik ani 

jednotlivé lokality není nutno konkretizovat. Vybrané lomy jsou charakterizované 

přechody mezi ziskovým a ztrátovým výsledkem hospodaření v jednotlivých letech. 

Účetnictví v celé společnosti je vedeno v eurech. 

Hlavním cílem disertační práce je zjištění faktorů ovlivňujících změnu výsledku 

hospodaření ze zisku do ztráty a dále zjištění příčin těchto změn. Výsledek hospodaření 

ovlivňuje řada ekonomických, přírodních faktorů, resp. jiných faktorů. Cílem manažera 

lomového provozu je řízení nákladů a výnosů spojených s těžbou a úpravou nerostné 

suroviny tak, aby provoz vykazoval co nejlepší výsledek hospodaření. 
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Dílčími cíli disertační práce, jež povedou ke splnění hlavního cíle, budou: 

1. Analýza objemu a sortimentu produkce. 

2. Analýza výnosů z hlediska objemu produkce, cen a sortimentu. 

3. Analýza nákladů. 

a. Analýza variabilních nákladů: 

i. Vertikální analýza (struktura variabilních nákladů). 

ii. Absolutní (relativní) rozdíly jednotlivých položek 

variabilních nákladů. 

iii. Nákladovost jednotlivých položek variabilních nákladů 

vztažená k tržbám z prodeje, vyčíslení rozdílu mezi roky. 

b. Analýza fixních nákladů: 

i. Vertikální analýza (struktura fixních nákladů). 

ii. Absolutní (relativní) rozdíly jednotlivých položek fixních 

nákladů. 

iii. Nákladovost fixních nákladů vzhledem k tržbám z prodeje. 

4. Hledání nejvýznamněji působících faktorů na výsledek hospodaření. 

1.7 Metodika a postup řešení disertační práce 

V disertační práci jsou použity následující metody: 

1. Analýza výsledku hospodaření z hlediska meziroční změny. 

2. Aplikace regresní a korelační analýzy. 

3. Aplikace diskriminační analýzy. 

Disertační práce obsahuje tři stěžejní části, přičemž posloupnost respektuje logický 

sled uspořádaných celků. 

Informace jsou převážně čerpány z: 

1. Článků v bibliografických databázích zejména Scopus a Web of Science. 

2. Článků a příspěvků ve sbornících. 

3. Studia odborné české i zahraniční literatury. 

4. Internetu. 
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První část disertační práce je věnována současnému stavu řešené problematiky. 

V druhé části práce je charakterizován vybraný podnik a dále jsou analyzovány náklady, 

výnosy a výsledek hospodaření, přičemž se bude blíže zkoumat: 

• Vliv změny výroby a prodeje. 

• Vliv množství, cen a sortimentu na změny tržeb. 

• Vliv vývoje variabilních nákladů, jejich řízení. 

• Vliv vývoje fixních nákladů, jejich rozpouštění na jednici produkce. 

• Srovnání dynamiky vývoje variabilních nákladů a vývoje výroby v tunách. 

• Skokové změny fixních nákladů vzhledem k objemu výroby. 

• Aplikace diskriminační analýzy. 

Poslední část práce bude obsahovat konkrétní závěry a nově uvedené poznatky. Pro 

lepší názornost je na obr. č. 1 znázorněn postup zpracování disertační práce. 
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Obr. č. 1 Schéma postupu zpracování disertační práce 

Zdroj: vlastní zpracování 
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V úvodu disertační práce je naznačen problém, kterým se práce zabývá, rovněž 

kapitola obsahuje současný stav poznání, předmět, výstupy a přínosy práce. Dále je zde 

definován hlavní cíl a dílčí cíle, jež vedou k naplnění hlavního cíle. V neposlední řadě je 

zde popsán komplexní postup a metodická část práce. Náplní druhé kapitoly jsou 

teoretická východiska, jsou zde definovány základní pojmy, které souvisí s danou 

problematikou a rovněž i problémy související s těžbou stavebních nerostných surovin. 

Třetí kapitola je věnována charakteristice podniku a jeho ekonomickým výsledkům 

v období 2013–2018. Stěžejní částí celé disertační práce je čtvrtá kapitola, v níž proběhne 

analýza výnosů, fixních i variabilních nákladů a v neposlední řadě také i analýza výsledku 

hospodaření. Na základě zjištěných výsledků se budou hledat charakteristiky, jež ovlivňují 

změny výsledku hospodaření lomu. Bude se zkoumat vliv změny výroby a prodeje, vliv 

množství, cen a sortimentu na změny tržeb, vliv variabilních nákladů a jejich řízení, vliv 

vývoje fixních nákladů a jejich rozpuštění, srovnání dynamiky vývoje variabilních nákladů 

a vývoje výroby v tunách, skokové změny fixních nákladů k objemu výroby. U každé 

lokality se budou sledovat meziroční změny. Budou se srovnávat lokality se stejnou nebo 

příbuznou surovinou z hlediska příčin změn výsledku hospodaření. Na základě analýz 

jednotlivých oblastí budou vytvořeny ukazatelé z produkčních statistik a nákladového 

účetnictví, které budou přiřazeny k ziskovým nebo ztrátovým lokalitám. Pomocí 

diskriminační analýzy (kapitola 5) budou hledány faktory významně ovlivňující 

dosahované výsledky hospodaření. V předposlední kapitole jsou popsány výsledky  

a přínosy, ke kterým se dospělo v průběhu řešení disertační práce. Konkrétní závěry jsou 

uvedeny v poslední kapitole disertační práce.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Základní pojmy 

2.1.1 Nerost 

Prvním pojmem, který je zapotřebí definovat, je nerost. Sivek (2007) nahlíží na 

definici tohoto pojmu z dvou hledisek: 

a) Mineralogického, kdy nerostem je anorganická homogenní přírodnina 

pevného či tekutého skupenství, jež tvoří součást Země, jejíž chemické 

složení se dá vyjádřit chemickým vzorcem. 

b) Ložiskové geologie, kdy nerostem se rozumí veškeré pevné, kapalné  

a plynné části zemské kůry, které jsou, nebo by mohly být v budoucnu 

využity lidskou společností. 

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství „horní zákon“, 

považuje za nerosty tuhé, kapalné a plynné části zemské kůry. 

2.1.2 Sortiment 

Sortimentem lze chápat skladbu produkce téhož nebo podobného druhu z hlediska 

jejího užití, přičemž jednotlivé druhy se liší určitými znaky, především velikostí nebo 

kvalitou. V podmínkách lomu se sortimentem rozumí např. písky, drtě, lomový kámen 

apod. Vlivem skutečností, že jednotlivé druhy produkce se liší náklady, cenou apod., 

změna sortimentu vede k ovlivňování výsledku hospodaření. Zjistit tento dopad na 

ekonomiku lomu je úkolem analýzy sortimentu. (Dvořáček, 1997) 

Postup při analýze sortimentu je následující: 

1. Přepočet objemu produkce v období (1) cenami období (0). Simuluje se 

situace, že nedošlo ke změně cen. 

2. Výpočet struktury odbytu období (0). Dle této struktury se rozdělí celkové 

množství produkce období (1). Předpokládá se, že došlo pouze ke změně 

celkového množství, ale struktura zůstala zachována. 

3. Vynásobením zmíněných čísel cenami období (0) se simuluje situace, že 

v období (1) zůstala zachována struktura a ceny produkce jako v období (0). 
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Matematicky: 

• Produkce období (1) v cenách období (0) 

𝑞1 × 𝑝0      (1) 

• Struktura období (0) 

𝑘𝑜𝑖 =
𝑞𝑜𝑖

∑𝑞𝑜𝑖
     (2) 

• Produkce období (1) ve struktuře období (0) 

𝑞𝑝 = 𝑘𝑜𝑖 × ∑𝑞1     (3) 

• Produkce období (1) ve struktuře období (0) a cenách období (0) 

𝑞𝑝 × 𝑝0      (4) 

Na výše uvedeném základě lze určit: 

Celková změna tržeb:   ∑𝑞1 × 𝑝1 − ∑𝑞0 × 𝑝0   (5) 

v tom:  vliv změny cen:  ∑𝑞1 × 𝑝1 − ∑𝑞1 × 𝑝0   (6) 

 vliv změny sortimentu: ∑𝑞1 × 𝑝0 − ∑𝑞𝑝 × 𝑝0   (7) 

 vliv změny množství:  ∑𝑞𝑝 × 𝑝0 − ∑𝑞0 × 𝑝0   (8) 

2.1.3 Náklad 

Synek (2011) definuje náklady podniku jako peněžní částky, které podnik účelně 

vynaložil na získání výnosů. Z hlediska finančního účetnictví nahlíží Král a kol. (2018) na 

náklady jako na úbytek ekonomického prospěchu projevující se poklesem aktiv nebo 

přírůstkem dluhů což ve sledovaném období současně vede ke snížení vlastního kapitálu. 

Synek (2011) dále upozorňuje na skutečnost, že náklady musí vždy souviset s výnosy 

příslušného období, tj. musí být zajištěna věcná a časová shoda výnosů a nákladů 

s vykazovaným obdobím. 

2.1.4 Variabilní náklady 

Dle Synka (2011) se jedná o takové náklady, které se mění v závislosti na změnách 

objemu produkce. Pokud se variabilní náklady mění přímo úměrně s objemem produkce, 

pak se jedná o variabilní náklady proporcionální. Pokud variabilní náklady rostou rychleji 

než objem produkce, pak jde o náklady nadproporcionální neboli progresivní. V případě, 
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že variabilní náklady rostou pomaleji než objem produkce, pak jde o náklady 

podproporcionální neboli degresivní. 

2.1.5 Fixní náklady 

Dle Popeska a Papadaki (2016) jde o náklady, které zůstávají neměnné při různých 

úrovních aktivity, v průběhu určitého času. Charakteristickým rysem fixních nákladů je 

skutečnost, že zatímco celkové fixní náklady zůstávají při různých úrovních objemu 

produkce konstantní, jednotkové fixní náklady, tedy fixní náklady připadající na jednotku 

produkce, se s růstem objemu výkonu podniku snižují. 

2.1.6 Výnos 

Knapková a kol. (2017) rozumí pod pojmem výnosy peněžní částky, jež získal 

podnik z veškerých svých činností za dané účetní období bez ohledu na to, zda v tomto 

období došlo k jejich inkasu. 

2.1.7 Výsledek hospodaření 

Knapková a kol. (2017) definují výsledek hospodaření jako rozdíl mezi výnosy  

a náklady. Pokud je výsledek hospodaření kladný, pak firma dosahuje zisku, v opačném 

případě jde o ztrátu. 

2.1.8 Zisk 

Jak již bylo uvedeno výše, jedná se o kladný rozdíl mezi výnosy a náklady. Každý 

podnik by se měl snažit o jeho maximalizaci. 

Synek (2011) uvádí následující funkce zisku: 

1. Kriteriální, tj. zisk je kritériem pro rozhodování v otázkách zabývajících se 

např. objemem produkce, nových výrobků, investic apod. 

2. Akumulační, tj. zisk jako prostředek tvorby finančních zdrojů pro další 

rozvoj podniku.  

3. Alokační, tj. zisk jakožto základ rozdělování důchodů mezi vlastníky, 

investory a státem. 

4. Motivační, tj. zisk je základním motivem veškerého podnikání. 
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2.2 Vývoj těžby nerostných surovin 

Na území současné ČR se vyskytují četná ložiska rudných a nerudných surovin 

včetně kaustobiolitů. Člověk již od pravěku uměl svým způsobem tato ložiska využívat 

k výrobě předmětů a v pozdější době i ke zhotovování uměleckých výrobků, šperků, zbraní 

a dalších výrobků, jež se staly základem obchodu. (Kafka, ed., 2003). Dle serveru 

geologie.vsb.cz je nejstarší doložená těžba nerostů na území České republiky z Písečného 

vrchu u Bečova nedaleko Mostu, kde byly do doby bronzové získávány křemence.  

Dle Mrázka (1996) kromě kamenných nástrojů byly již v paleolitu využívány jíly a hlíny 

k výrobě keramiky. 

Významný posun v těžbě a využívání nerostů nastal po objevu tavby některých 

kovů. Měď se stala prvním masověji využívaným kovem, a to především díky relativně 

nižší teplotě tavení. V případě cínu je prokázáno rýžování cínových krupek z náplavů řek 

v Krušných horách (Jangl, 1971). Co se týče nerudních surovin, byly v době bronzové 

využívány především jíly a spraše vhodné pro výrobu keramiky, rovněž ve velkém 

množství byly využívány žuly, křemenné porfyry či železité písky, které byly získávány 

sběrem z náplavů, případně těžbou v mělkých lomech (Holodňák, Mikuláš, 1991). 

V době železné se v případě nerudních surovin situace nezměnila, dominantní byla 

výroba keramiky. Ve zmiňovaném období byla těžena ložiska grafitu (Hlava, 1993).  

Dle Štencla a Maliny (1975) se v období do 12. století dostává do popředí stavební kámen, 

který byl uplatňován při církevních stavbách a budování hradeb. 

V období od počátku našeho letopočtu do 12. století se velmi omezila těžba rud  

a kovů. V případě železa začíná počet používaných předmětů růst od 7. století, do té doby 

stačil pro omezenou výrobu povrchový sběr a těžba oxidických rud. Dokonalejší hutnické 

procesy za období Velkomoravské říše v 9. a na začátku 10. století umožnily tavit bohaté 

železné rudy (magnetit a hematit) (Majer, 2004). V případě nerudních surovin se dostal  

do popředí stavební kámen, jež byl využíván při církevních i světských stavbách a při 

výstavbě hradeb. V daném období je doloženo užívání pískovců a vápenců (Štencl, Malina 

1975). 

Počátkem 13. století byla na území Jihlavy nalezena ložiska stříbra. Rovněž 

v Kutné Hoře byla v druhé polovině tohoto století objevena a otevřena všechna hlavní žilná 

pásma. V polovině 13. století byl i vydán první horní zákon (Vosáhlo, 1996). Co se týče 
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nerudních surovin, situace se nikterak ve 13. století nezměnila. Masově byla produkována 

keramika a sklářské výrobky (Majer, 2004). 

Počátkem novověku (15.-16. století) zůstala hlavním střediskem těžby stříbra Kutná 

Hora. Mimořádný ekonomický význam měl cín a olovo (Majer, 2004). Z nerudních 

surovin je stále větší zájem o stavební kámen a cihlářské výrobky vlivem rozvoje měst, na 

vzestupu byla rovněž keramika, ve velké míře bylo použito barvících látek a glazur 

(Vondruška, 2002). Do konce 16. století byla objevena i řada uhelných ložisek, zejména se 

jednalo o lokality Duchcov, Malé Přílepy u Kladna a dnešní Sokolov (Sternberk, 2003). 

V období před I. průmyslovou revolucí (17.-18. století) dochází na našem území 

k poklesu produkce stříbra, zlata, cínu a mědi. V případě olova, kobaltu byla situace 

příznivá. V případě olova dochází po 30leté válce k nejdelšímu období rozvoje hornického 

podnikání, které skončilo v první polovině 20. století (Majer, 2004). Z hlediska těžby bylo 

výjimečným kovem v tomto období železo. Nejproduktivnější oblastí byly Brdy, Plzeňsko 

a Rokycansko. Důležitou oblastí na území Slezska byla oblast Jesenicka (Majer, 2004).  

Co se týče stavebních surovin, pak v tomto období nebyly zaznamenány velké změny 

oproti minulému období. Do předprůmyslového období lze datovat počátek těžby uhlí 

(Kořan, 1973). 

Průmyslová revoluce v 19. století zaznamenala přechod od manufakturní k tovární 

výrobě. Užití strojů poháněných parou se projevilo i v těžbě nerostných surovin, což 

zapříčinilo zvýšení počtu využívaných rud i nerud. Objevil se mimořádný zájem o železo  

a o uhlí (Majer, 2004). 

Ve 20. století ovlivnily těžbu nerostných surovin dvě významné události. První 

z těchto událostí představovaly celosvětové válečné konflikty v první polovině 20. století, 

které zvýšily poptávku po surovinách spojených s válečným průmyslem. Druhou událostí 

byl enormní nárůst technologií, jež vedl k efektivnější těžbě nerostných surovin a současně 

ke zvýšení poptávky. Změna politického systému v naší zemi v druhé polovině 20. století 

měla za následek enormní nárůst těžby některých nerostných surovin, zejména černého  

a hnědého uhlí. S koncem studené války na počátku 90. let 20. století a uvolnění 

podmínek, byla ložiska rudních surovin vlivem ekonomické nerentability likvidována 

(René, 2007). Těžba uhlí hlubinným i povrchovým způsobem klesla na polovinu 
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nejvyšších hodnot těžby dosahovaných v minulosti. Zvýšila se ale těžba ropy a zemního 

plynu, těžba stavebních surovin kolísala podle stavu tuzemské ekonomiky. 

2.3 Význam výsledku hospodaření 

Výsledek hospodaření podniku má enormní význam pro navázání hospodářských 

vztahů mezi podniky, účast ve veřejných soutěžích, přidělování příp. úvěrů či dotací apod. 

Obvykle je vyžadováno předložení základních účetních výkazů1 za poslední období nebo 

je prováděno srovnání s jinými podniky, resp. oborovými průměry. 

Nalezení ukazatelů nejvýrazněji ovlivňujících výsledek hospodaření podniku 

umožní mnohem lépe predikovat vývoj hodnoceného podniku. 

Východiskem řešení je dostupnost dat dostatečně velkého souboru srovnatelných 

podniků. Pro účely disertační práce je soubor tvořen lomovými provozy těžícími stavební 

nerostné suroviny v rámci mezinárodního koncernu se zahraničními majiteli. Srovnatelnost 

je zajištěna stejnou technologií těžby a zpracování nerostné suroviny, mimo jiné se zde 

promítají přírodní faktory (druh podobné nerostné suroviny, výše zásob), jež nejsou závislé 

na managementu jednotlivých organizačních složek. 

Je zřejmé, že přírodní faktory nelze měnit, lze však měnit variabilní a fixní náklady 

jednotlivých lokalit, aktivně vyhledávat nová odbytiště, snažit se zvýšenou kvalitou 

ovlivnit cenu odbytu. Úsilí managementu by mělo být zaměřeno na změny těch faktorů, 

které ovlivňují výsledek hospodaření. Jde tedy o úsilí udržet výsledky hospodaření  

v „černých číslech“ resp. převést lom ze ztráty do zisku. Prvním předpokladem těchto 

změn je znalost faktorů, které vedou k propadu výsledku hospodaření do ztráty  

a které na tento proces mají největší vliv. 

Získání těchto poznatků je hlavním cílem disertační práce. 

V některých případech lomové lokality vykazují stabilně zisk, jiné jsou dlouhodobě 

ztrátové, u některých dochází k přechodu ze zisku do ztráty, proto je nutno hledat cesty, jak 

ztrátový lom dostat ze ztráty a dále zjišťovat, které faktory vedou k tomu, že výsledek 

hospodaření přechází ze zisku do ztráty a naopak. 

                                                 
1 Základními účetními výkazy se má na mysli Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Výkaz o peněžních 

tocích. 
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2.4 Diskriminační analýza 

Každý lom má detailně vedené nákladové účetnictví a produkční statistiku. Z těchto 

údajů lze zpracovat řadu ukazatelů vztahující se k dosahovanému typu výsledku 

hospodaření. Výběr ukazatelů vztahujících se k ziskovému nebo ztrátovému provozu lze 

provést některými složitějšími statistickými metodami. Lze uvažovat především 

s diskriminační analýzou vzhledem ke kvalitativnímu typu výsledku hospodaření (kladný, 

záporný) a kvantitativním ukazatelům charakterizujícím jednotlivé lokality. 

Na každý lom lze nahlížet jako na vícerozměrný objekt charakterizovaný několika 

nezávislými proměnnými a jednou závisle proměnnou, jímž je výsledek hospodaření. 

Ukazuje se, že vhodnou metodou, jak roztřídit lomy do skupin ziskových a ztrátových 

jednotek, je diskriminační analýza. Tato metoda umožňuje hodnotit rozdíly mezi dvěma 

nebo více skupinami objektů charakterizovanými určitým počtem znaků neboli 

diskriminátorů. Na základě tohoto hodnocení pak lze zkoumané objekty (v tomto případě 

lomy) klasifikovat do tříd. Diskriminační analýza může mít dle Hebáka et al. (2004) 

podobu lineární diskriminační analýzy nebo kvadratické diskriminační analýzy. 

Lineární diskriminační analýzu lze použít právě tehdy, když data obou tříd mají 

vícerozměrné normální rozdělení lišící se pouze středními hodnotami. V praxi je však 

předpoklad vícerozměrné normality těžko splnitelný a předpokládá se, že modely jsou 

dostatečně robustní a dávají rozumné aproximace i bez splnění tohoto předpokladu. 

Kvadratickou diskriminační analýzu je nutné užít v případech, kdy existují velké rozdíly 

mezi kovariančními maticemi tříd. Nejsou-li splněny předpoklady vícerozměrné normality, 

je možné užít jako alternativní metodu klasifikace logistickou regresi (Meloun, Militký, 

2004). 

Meloun a Militký (2004) tvrdí, že lineární analýza je výpočetně nejjednodušší, 

navíc má výraznou přednost spočívající v možnosti posouzení, které diskriminátory 

charakterizující skupinu ziskových a ztrátových lomů mají největší význam pro zatřídění 

do příslušné skupiny: „Relativní důležitost diskriminátorů lze posoudit pomocí 

standardizovaných diskriminačních koeficientů. Ty se vypočítají tak, že koeficienty 

diskriminační funkce se vynásobí příslušnými směrodatnými odchylkami. Diskriminátory 

s relativně velkými koeficienty přispívají více k odlišení jednotlivých tříd.“ 
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Dle Melouna a Militkého (2004) umožňuje diskriminační analýza hodnocení 

rozdílů mezi dvěma nebo více skupinami objektů charakterizovaných více znaky. 

Diskriminační analýzu lze dále dělit na techniky interpretující rozdíly mezi předem 

stanovenými skupinami objektů, a techniky kde je cílem klasifikace objektů do více 

skupin. Porovnávají se znaky objektu se znaky ostatních objektů, kde na základě 

podobností nebo rozdílu se provede subjektivně (na základě zkušeností) či objektivně 

klasifikace objektů. 

Klasická klasifikační diskriminační analýza patří mezi metody zkoumání vztahu 

mezi skupinou nezávislých znaků (p), nazývaných diskriminátory, a jednou kvalitativní 

závisle proměnou (výstupem). Výstupem je v nejjednodušším případě binární proměnná 

(y), jež nabývá hodnotu 0 pro případ, že objekt je v první třídě, případně hodnotu 1, kdy je 

objekt ve druhé třídě (Meloun a Militký, 2004). 

Dle Melouna a Militkého (2004) je účelem diskriminační analýzy nalézt predikční 

model umožňující zařadit nové objekty do tříd. 
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3 ANALYZOVANÝ PODNIK 

3.1 Charakteristika podniku 

Společnost, jejíž název nebude dle jejího požadavku uváděn, zajišťuje těžbu, 

výrobu a prodej drceného kameniva pro betonové a asfaltové směsi, silniční a inženýrské 

stavby a v neposlední řadě pro kolejové lože a regulaci vodních toků. Firma je součástí 

mezinárodního stavebního koncernu, ve kterém je výhradním výrobcem kameniva v ČR. 

Společnost prodává přibližně 70 % produkce zákazníkům mimo koncern. 

Předmětem podnikání je: 

• Hornická činnost podle zákona č. 440/92 Sb.2 

• Činnost prováděná hornickým způsobem podle zákona č. 440/92 Sb.3 

• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona. 

Předmětem činnosti společnosti je: 

• výroba a prodej drceného kameniva pro betonárny,  

• výroba a prodej drceného kameniva pro obalovny asfaltových směsí, 

• výroba a prodej drceného kameniva pro silniční a inženýrské stavby, 

• výroba a prodej kameniva pro kolejová lože a regulace vodních toků. 

Na území ČR, v současné době (2018), provozuje firma 30 lomů a pět pískoven, 

které jsou situovány na severní a střední Moravě a v jižních, středních a západních 

Čechách. Sedm lomů je provozováno na území Slovenska. Firma dále provozuje lomy 

v Polsku a na Ukrajině. Společnost je držitelem certifikátu systémů řízení kvality ČSN EN 

ISO 9001:2016, bezpečnosti práce ČSN OHSAS 18001:2008 a životního prostředí ČSN 

EN ISO 14001:2016. 

Společnost si klade za cíl systematicky zvyšovat kvalitu vyráběného kameniva, při 

současném zachování vysoké stability jeho jakosti zajistit neustálý růst objemu produkce  

a v neposlední řadě uspokojit zákazníkovy potřeby. 

                                                 
2 Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. Zákon  

č. 440/1992 Sb. 
3 Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. Zákon  

č. 440/1992 Sb. 
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3.2 Členění ukazatelů v lomových provozech 

Členění ukazatelů je ve všech lomových provozech koncernu stejné a praxí 

ověřené. Každý lom má k dispozici přehled o prodeji a produkci jak v peněžních (euro), 

tak i naturálních jednotkách (tuna). 

3.2.1 Produkce 

Ukazatel produkce je vyjádřen jak v peněžních, tak i naturálních jednotkách. 

Produkční proces představuje přeměnu vstupů na výstupy, které mají nějakou hodnotu. 

V ekonomickém pojetí jsou výstupem peníze.  

3.2.2 Prodej 

Jednotlivými položkami prodeje jsou: 

• písky, 

• štěrky, 

• drtě, 

• granulované směsi, 

• lomový kámen, 

• jiné produkty. 

Jednotlivé položky mají určitou prodejní cenou určenou trhem, která má tendenci 

oscilovat kolem rovnovážné ceny, určené poměrem mezi nabídkou a poptávkou. Konečnou 

cenu vytěžené suroviny rovněž ovlivňuje doprava k zákazníkovi. 

3.2.3 Tržby 

V koncernu jsou rozlišovány tři druhy tržeb: 

• Tržby z prodeje netto, což jsou „čistě“ tržby za prodané výrobky, tj. písky, 

štěrky, drtě apod. 

• Tržby celkem – zahrnují tržby z prodeje netto, ostatní tržby, tržby 

z přepravy a opravné položky. 

• Tržby z prodeje jsou tvořeny celkovými tržbami, od nichž jsou odečteny 

přepravní náklady, přičten nákup kameniva z jiného koncernu a přičtena 

změna stavu zásob. 
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3.2.4 Variabilní náklady 

Položky variabilních nákladů v analyzovaném podniku tvoří: 

• Nákup kameniva 

• Ložisko variabilní – jedná se o náklady spojené s nákupem a otvírkou lomu, 

které se jako souhrnné náklady odepisují na tunu produkce. 

• Skrývky 

• Vrtání a odstřely – tvoří ji náklady na vrtací stroje a subdodavatelské 

odstřelovací práce. Tyto náklady určují množství vytěžené suroviny, 

z hlediska ex post závisí na množství těžby. 

• Nafta, maziva, oleje 

• Elektrické energie 

• Rezervy na rekultivace 

• Rezervy na zimní opravy 

• Náklady na opravy – jedná se o náklady, které nevyžadují přerušení těžby 

v dlouhodobém horizontu. Do těchto nákladů lze řadit např. výměnu 

pneumatik, interní opravárenský materiál apod. 

• Subdodavatelé – jde o náklady spojené především s úkony provedenými 

subdodavateli na základě smlouvy. Řadí se zde např. použití cizího stroje. 

• Ostatní variabilní náklady – jedná se o náklady, které nelze zařadit do výše 

uvedených položek. 

3.2.5 Fixní náklady 

Položky fixních nákladů v analyzovaném podniku tvoří: 

• Mzdové náklady 

• Platy 

• Materiálové zkoušky 

• Služby 

• Režie 

• Náklady na stroje – tvoří především interní nájmy za stroje a odpisy. 

• Náklady na nemovitost – jde o náklady na pronájem cizích pozemků a 

náklady na pozemky, ve kterých neprobíhá těžba. 
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• Ložisko fixní – interní zúročení zásob. 

• Pojištění a daně – tvoří ji různé daně a odvody a interní pojištění. 

• Ostatní náklady – jedná se o náklady, které nelze zařadit do výše 

uvedených položek. 

Je zřejmé, že třídění nákladů na fixní a variabilní je zjednodušené, neboť řada 

nákladových položek má smíšený charakter (např. mzdy). Důvodem je snaha o zvýšení 

přehlednosti a zjednodušení práce s daty. 

3.2.6 Výsledek hospodaření 

Výsledek hospodaření daného lomu je dán rozdílem celkových nákladů a tržeb 

z prodeje. Na základě výsledků může výsledek hospodaření nabývat tří podob: 

1. Pokud jsou tržby z prodeje větší než celkové náklady, pak lom dosahuje 

zisku. 

2. Pokud jsou tržby z prodeje menší než celkové náklady, pak se lom nachází 

ve ztrátě. 

3. Pokud se tržby z prodeje rovnají celkovým nákladům, pak lom nedosahuje 

ani zisku ani ztráty, taková situace je nazývána bodem zvratu. Jde o čistě 

teoretický případ. 
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4 ANALÝZA VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ LOMOVÝCH 

PROVOZŮ 

Podniky zabývající se těžbou stavebních nerostných surovin se svou činností 

odlišují od ostatních průmyslových podniků. Specifickým rysem těchto podniků je 

skutečnost, že podnik je zcela závislý na přírodních podmínkách, vlastnostech ložiska  

a lokalitě, ve které se nachází. 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 3, podnik, který je v rámci disertační práce 

analyzován, se zabývá těžbou a výrobou kameniva pro betonárny, obalovny asfaltových 

směsí, pro výstavbu silnic a železnic apod. Jedná se o společnost, jež je součástí 

mezinárodního koncernu. 

Pro účely disertační práce byly vybrány lomové provozy, které v období let 2013-

2018 vykazují meziročně změnu výsledku hospodaření. Zisk lomových provozů ovlivňuje 

z dlouhodobého hlediska řada faktorů, především se jedná o přírodní podmínky, náklady 

spojené s exploatací ložiska, poptávka po surovině, prodejní cena, technologické faktory  

a v neposlední řadě rovněž lidský činitel. 

V disertační práci bylo identifikováno sedm lokalit, které vyhovují níže uvedeným 

kritériím: 

1. Majitelem lokalit je jedna vybraná obchodní společnost, která je součástí 

zmíněného nadnárodního koncernu. 

2. Provozy se nachází na území České republiky a Slovenské republiky. 

3. Analyzovaným obdobím je období 2013-2018. 

4. V analyzovaném období došlo v lomových provozech ke změnám výsledku 

hospodaření, a to jak ze zisku do ztráty, tak i naopak, tedy ze ztráty do 

zisku. 

4.1 Lom 1 

Těženou horninou v prvním analyzovaném lomu je žula. Lom se nachází v oblasti 

Morava jih. Vyráběny jsou frakce: 16/32, 32/63, 0/8, 0/16, 0/32, 0/63, 0/125, 63/125 a lze 

je použít pro silniční a inženýrské stavby, opravy rybníků a zimní posyp. Geologické 



Ing. Jaroslav HUBÁČEK: „Analýza příčin změn hospodářského výsledku lomů“ 

2019  23 

 

zásoby byly stanoveny na celém ložisku ve výši 4 326 000 m3. Stav vytěžitelných zásob 

v dobývacím prostoru činí 2 929 000 m3. 

V období 2013-2014 došlo na lokalitě 1 k přechodu ze zisku do ztráty. 

Změna tržeb netto [€]:  - 148 529 

V tom: vliv změny cen:    + 18 957 

 vliv změny sortimentu:   + 59 111 

 vliv změny množství:  - 226 597 

Změna tržeb z prodeje [€]:  - 21 555 

Změna nákladů celkem [€]:  + 49 034 

V tom: vliv změny VN:    + 8 986 

 vliv změny FN:    + 40 048 

Změna VH [€]:   - 70 589 

 

Produkce v tunách: změna výroby (těžby): + 7 151 

   změna stavu zásob:  + 50 921 

   změna nákupu kameniva: + 2 387 

   Změna prodeje:  - 41 383 

 

Nejvýznamnější absolutní změna VN [€]: 

• „nafta, maziva, oleje“: + 40 739 

 

Nejvýznamnější absolutní změna FN [€]: 

• „náklady na stroje“:  + 69 055 
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Příčiny: 

1. Pokles tržeb z prodeje způsobený poklesem prodeje vlastní produkce, neboť 

15,38 % těžby šlo do zásob. 

2. Zvýšení fixních nákladů o 9,74 % způsobené především růstem „nákladů na 

stroje“ o 60,76 %. 

3. Růstem variabilních nákladů o 1,96 % způsobené zvýšením položky „nafta, 

maziva, oleje“ o 54,54 %. 

 

V období 2014-2015 došlo na lokalitě 1 k přechodu ze ztráty do zisku 

Změna tržeb netto [€]:  + 361 652 

V tom: vliv změny cen:    + 138 261 

 vliv změny sortimentu:   + 7 844 

 vliv změny množství:    + 215 547 

Změna tržeb z prodeje [€]:  + 244 357 

Změna nákladů celkem [€]:  + 23 936 

V tom: vliv změny VN:    - 46 320 

 vliv změny FN:    + 70 256 

Změna VH [€]:   + 220 418 

 

Produkce v tunách: změna výroby (těžby): + 13 304 

   změna stavu zásob:  - 24 107 

   změna nákupu kameniva: - 681 

   Změna prodeje:  + 36 730 
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Nejvýznamnější absolutní změna VN [€]: 

• „nafta, maziva, oleje“: - 45 768 

 

Nejvýznamnější absolutní změna FN [€]: 

• „mzdové náklady“:  + 45 961 

 

Příčiny: 

1. Zvýšení těžby o 8,62 %, prodej 24 107 tun ze zásob vedlo k růstu tržeb 

z prodeje o 27,69 %. Kromě vlivu množství i vliv cen. 

2. Snížení variabilních nákladů „nafta, maziva, oleje“ o 45 768 € (39,65 %) 

špatným zúčtováním veškerého nákupu nafty v roce 2014, i když čerpání 

proběhlo v roce 2015. Personální řešení v oblasti účtování. 

3. Růst fixních nákladů „mezd“ o 45 961 € (37,76 %), vazba na zvýšení těžby. 

Pokles variabilních nákladů při růstu produkce ukazuje na vliv účetních operací. 

 

V období 2015-2016 došlo na lokalitě 1 k poklesu zisku. 

Změna tržeb netto [€]:  - 116 110 

V tom: vliv změny cen:    + 23 185 

 vliv změny sortimentu:   - 20 539 

 vliv změny množství:    - 118 756 

Změna tržeb z prodeje [€]:  - 50 233 

Změna nákladů celkem [€]:  + 5 875 

V tom: vliv změny VN:    + 3 586 

 vliv změny FN:    + 2 289 

Změna VH [€]:   - 56 108 
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Produkce v tunách: změna výroby (těžby): - 1 726 

   změna stavu zásob:  + 13 944 

   změna nákupu kameniva: - 1 609 

   Změna prodeje:  - 17 279 

 

Nejvýznamnější absolutní změna VN [€]: 

• „rezerva na zimní opravy“: + 35 866 

 

Nejvýznamnější absolutní změna FN [€]: 

• „mzdové náklady“:  + 27 694 

Příčiny: 

1. Pokles tržeb způsobený poklesem prodeje o 10,18 % (vliv nižší těžby  

a přesun části produkce do zásob). 

2. Mírné zvýšení variabilních nákladů vlivem zvýšené nákladovosti 

variabilních nákladů, zejména položky „mzdové náklady“. 

 

V období 2016-2017 došlo na lokalitě 1 ke zvýšení zisku. 

Změna tržeb netto [€]:  + 307 671 

V tom: vliv změny cen:    + 18 848 

 vliv změny sortimentu:   + 27 512 

 vliv změny množství:    + 261 311 

Změna tržeb z prodeje [€]:  + 254 523 

Změna nákladů celkem [€]:  + 184 747 

V tom: vliv změny VN:    + 111 650 

 vliv změny FN:    + 73 097 

Změna VH [€]:   + 69 776 
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Produkce v tunách: změna výroby (těžby): + 23 784 

   změna stavu zásob:  - 14 305 

   změna nákupu kameniva: - 97 

   Změna prodeje:  + 37 992 

 

Nejvýznamnější absolutní změna VN [€]: 

• „náklady na opravy“: + 67 732 

• „subdodavatelé“:  + 45 061 

 

Nejvýznamnější absolutní změna FN [€]: 

• „mzdové náklady“: + 17 936 

• „platy“:   + 18 882 

Příčiny: 

1. Zvýšení tržeb z prodeje vlivem vyšší těžby o 14,33 %, zvýšení prodeje  

o 24,92 % (vliv prodeje ze zásob). 

2. Zvýšení variabilních nákladů, zejména vlivem zvýšení nákladovosti „oprav“ 

a „subdodavatelů“ (vliv zvýšené produkce). 

3. Zvýšení fixních nákladů vlivem růstu mzdových položek. 

  



Ing. Jaroslav HUBÁČEK: „Analýza příčin změn hospodářského výsledku lomů“ 

2019  28 

 

V období 2017-2018 došlo na lokalitě 1 ke snížení zisku. 

Změna tržeb netto [€]:  - 99 275 

V tom: vliv změny cen:    + 15 343 

 vliv změny sortimentu:   - 80 768 

 vliv změny množství:    - 33 850 

Změna tržeb z prodeje [€]:  - 41 580 

Změna nákladů celkem [€]:  + 76 315 

V tom: vliv změny VN:    + 14 530 

 vliv změny FN:    + 61 785 

Změna VH [€]:   - 117 895 

 

Produkce v tunách: změna výroby (těžby): + 23 162 

   změna stavu zásob  + 27 932 

   změna nákupu kameniva: 0 

   Změna prodeje:  - 4 770 

 

Nejvýznamnější absolutní změna VN [€]: 

• „vrtání a odstřely“:  + 20 141 

 

Nejvýznamnější absolutní změna FN [€]: 

• „mzdové náklady“:  + 32 375 

Příčiny: 

1. Snížení tržeb z prodeje vlivem poklesu prodeje o 2,50 % (vliv přesunu 

27 932 tun do zásob) i při růstu výroby o 12,21 %. 

2. Růst variabilních nákladů o 2,71 % (podproporcionální náklady), zejména 

vlivem zvýšení nákladovosti u „vrtání a odstřely“ (růst těžby). Růst celkové 

nákladovosti VN. 
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3. Růst fixních nákladů, zejména vlivem položky „mzdy“. Růst celkové 

nákladovosti fixních nákladů. 

Tabulka č. 1 shrnuje změny výsledků hospodaření4 na lokalitě 1. 

 

Tab. č. 1 Změny výsledků hospodaření na lokalitě 1 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů 

 

  

                                                 
4 Žlutě jsou vyznačeny změny větší než 10 000 €. 

ROK 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

VH z + do -  z – do +  snížení +  zvýšení +  snížení + 

Změna výroby (těžby) [t] + 7 151 + 13 304 - 1 726 + 23 784 + 23 162 

Změna stavu zásob [t] + 50 921 - 24 107 + 13 944 - 14 305 + 27 932 

Změna prodeje [t] - 41 383 + 36 730 - 17 279 + 37 992 - 4 770 

Změna tržeb netto [€] - 148 529 + 361 652 - 116 110 + 307 671 - 99 275 

Změna tržeb z prodeje [€] - 21 555 + 244 354 - 50 233 + 254 523 - 41 580 

Změna VN [€] + 8 986 - 46 320 + 3 586 + 111 650 + 14 530 

V tom: nafta maziva, oleje + 40 739 - 45 768 -1 160  + 4 830 + 17 896 

nákup kameniva - 61 638 -1 625    

náklady na opravy  + 22 416 + 33 372 - 48 059 + 67 732 + 12 446 

rezerva na zimní opravy + 23 501 - 28 131 + 35 866 -48 413 + 11 728 

ložisko variabilní - 18 372 -1 857  + 162  + 10 581 -478 

skrývky - 9 964     

elektrická energie  + 7 333  + 2 916 -2 686  + 1 557 -397 

vrtání a odstřely + 2 888 -4 356 + 18 478 + 30 198 + 20 141 

subdodavatelé  + 2 163 -895  + 957 + 45 061 - 46 892 

Změna FN [€] + 40 048 + 70 256 + 2 289 + 73 097 + 61 785 

v tom: mzdové náklady -1 526 + 45 961 + 27 694 + 17 936 + 32 375 

náklady na stroje + 69 055 - 23 683  + 3 793  + 5 768 -9 849 

režie - 13 562  + 6 075 + 13 367 + 17 867  + 6 635 

platy - 10 493  + 1 066 -3 847 + 18 882 + 11 029 

materiálové zkoušky  + 1 945  + 1 297 -1 654  + 9 457 - 6 831 

služby  + 6 557  + 9 765 -9 080  + 8 114  + 2 047 

náklady na nemovitost -2 376  + 4 910 -8 889  + 2 655  + 10 799 

pojištění a daně -4 786 + 21 398 - 10 720 - 11 693  + 3 206 

ostatní náklady -3 297  + 3 932 -7 880  + 4 099 + 13 215 

Změna VH - 70 589 + 220 418 - 56 108 + 69 776 - 117 895 

Nákladovost VN ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ 

Nákladovost FN ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ 

ROK 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
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Obecné závěry k lokalitě 1 

Zlepšení výsledku hospodaření v letech 2013-14 a 2016-17 

• Růst produkce dvakrát. 

• Prodej ze zásob dvakrát. 

• Růst prodeje v tunách i tržbách z prodeje dvakrát. 

• Pokles VN a pokles nákladovosti VN jedenkrát. 

• Růst FN a pokles nákladovosti FN jedenkrát. 

• Růst VN a růst nákladovosti VN jedenkrát. 

• Růst FN a pokles nákladovosti FN jedenkrát. 

 

Zhoršení výsledku hospodaření v letech 2013-14, 2015-16 a 2017-18 

• Růst produkce i snížení produkce ve třech případech: 

o Část produkce do zásob (zvýšení zásob). 

o Pokles prodeje v tunách i tržeb z prodeje. 

o Růst FN a růst nákladovosti FN. 

o Růst VN a růst nákladovosti VN. 

 

Nejvýznamnější položky z kvantitativního hlediska: 

• Variabilní náklady 

o Náklady na opravy pětkrát. 

• Fixní náklady 

o Mzdové náklady čtyřikrát. 

 

Pro konstatování o nadproporcionálním nebo podproporcionálním vývoji 

variabilních nákladů jsou uvedeny v tabulce č. 2 procentuální meziroční výsledky těžby  

a variabilních nákladů. 

Tab. č. 2 Meziroční průběh variabilních nákladů na lokalitě 1 v období 2013-2018 

Lokalita a období Δ těžby (výroby) [%] Δ VN [%] Průběh 

Lokalita č. 1 13-14 4,86  1,96  Podproporcionální 

Lokalita č. 1 14-15 8,62  -9,92  Podproporcionální 

Lokalita č. 1 15-16 -1,03  0,85  Nadproporcionální 

Lokalita č. 1 16-17 14,33  26,33  Nadproporcionální 

Lokalita č. 1 17-18 12,21  2,71  Podproporcionální 
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Souhrnný vývoj nákladů, tržeb a výsledku hospodaření na lokalitě 1 je znázorněn 

na obr. č. 2. 

 

 

Obr. č. 2 Vývoj nákladů, tržeb a výsledku hospodaření na lokalitě 1  

Zdroj: vlastní zpracování 

4.2 Lom 2 

Druhý analyzovaný lom spadá do skupiny Slovensko západ. Dobývanou horninou 

je andezit. Vyráběny jsou frakce 0/4, 2/4, 4/8, 8/11, 8/16, 16/22, 32/63, 0/32, 0/63. 

Sortiment je vhodný především na výrobu betonu, na výstavbu silničních a inženýrských 

staveb a asfaltových a obalových směsí. 

V období 2013-2014 došlo na lokalitě 2 k snížení ztráty. 

Změna tržeb netto [€]:  - 244 919 

V tom: vliv změny cen:    + 47 821 

 vliv změny sortimentu:   + 29 937 

 vliv změny množství:    - 322 677 

Změna tržeb z prodeje [€]:  - 199 085 

Změna nákladů celkem [€]:  - 265 290 
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V tom: vliv změny VN:    - 139 296 

 vliv změny FN:    - 125 994 

Změna VH [€]:   + 66 205 

Produkce v tunách: změna výroby (těžby): - 54 517 

   změna stavu zásob:  + 9 827 

   změna nákupu kameniva: 0 

   Změna prodeje:  - 64 344 

 

Nejvýznamnější absolutní změna VN [€]: 

• „subdodavatelé“:  - 45 349 

Nejvýznamnější absolutní změna FN [€]: 

• „mzdové náklady“: - 39 029 

Příčiny: 

1. Pokles těžby vedl k poklesu tržeb z prodeje. Pokles těžby o 54,06 %. 

2. Současně výrazný pokles nákladů: 

a. Variabilní náklady se snížily o 42,51 % (nadproporcionální 

náklady), téměř všechny položky. 

b. Fixní náklady se snížily o 26,58 % (mzdy, služby, režie). 

 

V období 2014-2015 došlo na lokalitě 2 k přechodu ze ztráty do zisku. 

Změna tržeb netto [€]:  + 732 829 

V tom: vliv změny cen:    - 12 938 

 vliv změny sortimentu:   + 20 789 

 vliv změny množství:    + 724 978 

Změna tržeb z prodeje [€]:  + 832 791 

Změna nákladů celkem [€]:  + 561 529 

V tom: vliv změny VN:    + 323 462 
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 vliv změny FN:    + 238 067 

Změna VH [€]:   + 271 262 

 

Produkce v tunách: změna výroby (těžby):  + 130 770 

   změna stavu zásob:   + 15 126 

   změna nákupu kameniva:  0 

   Změna prodeje:   + 115 644 

 

Nejvýznamnější absolutní změna VN [€]: 

• „subdodavatelé“:  + 131 651 

Nejvýznamnější absolutní změna FN [€]: 

• „služby“:   + 92 416 

 

Příčiny: 

1. Zvýšení těžby o 203,84 % vedlo k zvýšení tržeb z prodeje o 214,83 %. 

2. Variabilní náklady se zvýšily o 171,67 % (podproporcionálně) vlivem růstu 

téměř všech položek kromě rezervy na zimní opravy. Vazba na zvýšenou 

těžbu – skrývky, vrtání, subdodavatelé. 

3. Fixní náklady se zvýšily o 68,41 % vlivem zvýšení všech položek. 

 

V období 2015-2016 došlo na lokalitě 2 k snížení zisku. 

Změna tržeb netto [€]:  - 137 264 

V tom: vliv změny cen:    + 52 260 

 vliv změny sortimentu:   + 86 551 

 vliv změny množství:    - 276 075 

Změna tržeb z prodeje [€]:  - 82 360 

Změna nákladů celkem [€]:  + 38 552 
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V tom: vliv změny VN:    - 110 319 

 vliv změny FN:    + 148 841 

Změna VH [€]:   - 120 882 

 

Produkce v tunách: změna výroby (těžby): - 4 642 

   změna stavu zásob  + 39 090 

   změna nákupu kameniva: 0 

   Změna prodeje:  - 43 732 

 

Nejvýznamnější absolutní změna VN [€]: 

• „subdodavatelé“:  + 41 810 

Nejvýznamnější absolutní změna FN [€]: 

• „služby“:   + 151 801 

Příčiny: 

1. Pokles výroby o 2,38 % a výrazné zvýšení zásob snížilo prodej o 24,63 %. 

2. Variabilní náklady se snížily o 21,55 %, tedy výrazně více než těžba, 

především v položkách „subdodavatelé“ a „rezervy rekultivace a zimní 

opravy“. 

3. Fixní náklady vzrostly o 98,67 %, především v položce „služby“. 

 

V období 2016-2017 došlo na lokalitě 2 ke zvýšení zisku. 

Změna tržeb netto [€]:  - 15 378 

V tom: vliv změny cen:    + 28 640 

 vliv změny sortimentu:   - 146 183 

 vliv změny množství:    + 102 165 

Změna tržeb z prodeje [€]:  - 121 389 
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Změna nákladů celkem [€]:  - 190 751 

V tom: vliv změny VN:    - 37 144 

 vliv změny FN:    - 153 607 

Změna VH [€]:   + 69 362 

 

Produkce v tunách: změna výroby (těžby): - 36 489 

   změna stavu zásob  - 50 376 

   změna nákupu kameniva: 0 

   Změna prodeje:  + 13 887 

 

Nejvýznamnější absolutní změna VN [€]: 

•  „subdodavatelé“:  + 55 632 

Nejvýznamnější absolutní změna FN [€]: 

• „služby“:   - 175 606 

Příčiny: 

1. Produkce klesla o 19,18 %, ale prodej ze zásob zvýšil prodej v tunách  

o 10,37 %. 

2. Nepříznivá změna sortimentu (téměř dvojnásobný růst prodeje nejlevnější 

položky) způsobil pokles tržeb netto. 

3. Současně pokles variabilních a fixních nákladů: 

a. Variabilní náklady klesly o 9,25 %, tedy méně než pokles těžby. 

b. Fixní náklady klesly o 20,90 %, především poklesem „služeb“. 

Pokles nákladů byl větší než pokles tržeb, proto se zvýšil zisk. 
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V období 2017-2018 došlo na lokalitě 2 k přechodu ze zisku do ztráty. 

Změna tržeb netto [€]:  - 209 564 

V tom: vliv změny cen:    + 111 684 

 vliv změny sortimentu:   + 2 482 

 vliv změny množství:    - 323 730 

Změna tržeb z prodeje [€]:  - 120 234 

Změna nákladů celkem [€]:  + 40 476 

V tom: vliv změny VN:    + 167 145 

 vliv změny FN:    - 126 669 

Změna VH [€]:   - 160 710 

 

Produkce v tunách: změna výroby (těžby): - 5 713 

   změna stavu zásob  + 43 706 

   změna nákupu kameniva: 0 

   Změna prodeje:  - 49 419 

 

Nejvýznamnější absolutní změna VN [€]: 

• „rezerva na zimní opravy“: + 68 280 

Nejvýznamnější absolutní změna FN [€]: 

• „služby“:   - 110 526 

Příčiny: 

1. Těžba klesla o 3,71 %, ale téměř třetina produkce šla do zásob, proto došlo 

k poklesu tržeb z prodeje. 

2. Přes pokles těžby došlo k nárůstu variabilních nákladů o 45,87 %, zejména 

v položce „rezervy na zimní opravy“ a „subdodavatelé“. 

3. Fixní náklady klesly o 21,79 %, především v položce „služby“. 
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Růst variabilních nákladů převážil pokles fixních nákladů, růst celkových nákladů 

spolu s poklesem tržeb z prodeje vedl k propadu do ztráty. 

Tabulka č. 3 shrnuje změny výsledků hospodaření5 na lokalitě 2. 

 

Tab. č. 3 Změny výsledků hospodaření na lokalitě 2 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů 

                                                 
5 Žlutě jsou vyznačeny změny větší než 10 000 €. 

ROK 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

VH snížení – z – do + snížení + zvýšení + z + do – 

Změna výroby (těžby) [t] - 54 517 + 130 770 - 4 642 - 36 489 - 5 713 

Změna stavu zásob [t] + 9 827 + 15 126 + 39 070 - 50 376 + 43 706 

Změna prodeje [t] - 64 344 + 115 644 - 43 732 + 13 887 - 49 419 

Změna tržeb netto [€] - 244 919 + 732 829 - 137 264 - 15 378 - 209 564 

Změna tržeb z prodeje [€] - 199 085 + 832 791 - 82 360 - 121 389 - 120 234 

Změna VN [€] - 139 296 + 323 462 - 110 319 - 37 144 + 167 145 

V tom: nafta maziva, oleje -16 372  + 13 569 -6 378  + 3 520 -1 442 

nákup kameniva -1 077     

náklady na opravy -33 108  + 83 275  + 13 641 -46 623   + 19 401 

rezerva na zimní opravy  + 3 987 -21 841 -35 918 -17 081  + 68 280 

rezerva na rekultivace   + 12 798 -25 596 12 798  

ložisko variabilní -340  + 817 -30 -258  + 26 

skrývky -16 355  + 39 232 -6 113 -42 456  + 34 514 

elektrická energie -14 854  + 30 327 -7 111   + 10 546 -9 072 

vrtání a odstřely -15 828  + 33 634 -1 004 -13 222  + 7 986 

subdodavatelé -45 349  + 131 651 -41 810  + 55 632  + 47 452 

Změna FN [€] - 125 994 + 238 067 + 148 841 - 153 607 - 126 669 

v tom: mzdové náklady -39 029  + 83 382  + 2 519  + 28 701  + 21 575 

náklady na stroje  -44 095   + 5 445 -3 907 -10 168 

režie -33 190  + 76 948 -36 106 -3 411 -27 167 

platy -194  + 8 729  + 11 247  + 2 526  + 5 189 

materiálové zkoušky -3 586  + 4 174 -729  + 6 674 -2 916 

služby -34 524  + 92 416  + 151 801 -175 606 -110 526 

náklady na nemovitost -40  + 175  + 9 503 -7 889 -5 160 

pojištění a daně -78 -1 647  + 987 2 101  + 1 893 

ostatní náklady -15 617  + 18 056  + 4 566 -2 714  + 611 

Změna VH + 66 205 + 271 262 - 120 882 + 69 362 - 160 710 

Nákladovost VN ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ 

Nákladovost FN ↑ ↓ ↑ ↓ ↓ 

ROK 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
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Obecné závěry k lokalitě 2 

Zlepšení výsledku hospodaření v letech 2013-14, 2014-15 a 2016-17 

• Zvýšení produkce 

▪ Část produkce do zásob. 

▪ Růst prodeje v tunách i tržeb z prodeje. 

▪ Růst VN a pokles nákladovosti VN. 

▪ Růst FN a pokles nákladovosti FN. 

• Snížení produkce 

▪ Část produkce do zásob 

• Pokles prodeje v tunách i tržeb z prodeje. 

• Pokles VN a pokles nákladovosti VN. 

• Pokles FN a růst nákladovosti FN. 

▪ Prodej ze zásob 

• Růst prodeje v tunách i tržeb z prodeje. 

• Pokles VN a růst nákladovosti VN. 

• Pokles FN a pokles nákladovosti FN. 

 

Zhoršení výsledku hospodaření v letech 2015-16 a 2017-18 

• Pokles produkce 

o Část produkce do zásob 

o Pokles prodeje v tunách i tržeb 

▪ Pokles VN a pokles nákladovosti VN. 

▪ Růst FN a růst nákladovosti FN. 

▪ Pokles VN a růst nákladovosti VN. 

▪ Pokles FN a pokles nákladovosti. 

 

Ve všech případech nejvýznamnější kvantitativní položky: 

• Variabilní náklady 

o Subdodavatelé pětkrát. 

o Náklady na opravy čtyřikrát. 

o Skrývky čtyřikrát. 
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• Fixní náklady 

o Služby pětkrát. 

o Mzdové náklady čtyřikrát. 

o Režie čtyřikrát. 

 

Pro konstatování o nadproporcionálním nebo podproporcionálním vývoji 

variabilních nákladů jsou uvedeny v tabulce č. 4 procentuální meziroční výsledky těžby  

a variabilních nákladů. 

Tab. č. 4 Meziroční průběh variabilních nákladů na lokalitě 2 v období 2013-2018 

Lokalita a období Δ těžby (výroby) [%] Δ VN [%] Průběh 

Lokalita č. 2 13-14 -45,94  -42,51  Nadproporcionální 

Lokalita č. 2 14-15 203,84  171,67  Podproporcionální 

Lokalita č. 2 15-16 -2,38  -21,55  Podproporcionální 

Lokalita č. 2 16-17 -19,18  -9,25  Nadproporcionální 

Lokalita č. 2 17-18 -3,71  45,87  Nadproporcionální 

 

Souhrnný vývoj nákladů, tržeb a výsledku hospodaření na lokalitě 2 je znázorněn 

na obr. č. 3. 

 

Obr. č. 3 Vývoj nákladů, tržeb a výsledku hospodaření na lokalitě 2  

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.3 Lom 3  

Čedič je hornina těžená v třetím analyzovaném lomu. Lom se nachází v oblasti 

Čechy západ. Vyráběny jsou frakce 0/2, 0/4, 2/5, 4/8, 8/11, 8/16, 11/22, 16/22, 0/32, 0/22, 

11/16, 0/63, 32/63, 63/125. Sortiment je možné použít na výrobu obalovaných asfaltových 

směsí, betonů a silničních a inženýrských staveb. 

V období 2013-2014 došlo na lokalitě 3 ke snížení ztráty. 

Změna tržeb netto [€]:  + 253 123 

V tom: vliv změny cen:    - 171 048 

 vliv změny sortimentu:   + 25 226 

 vliv změny množství:    + 398 945 

Změna tržeb z prodeje [€]:  - 12 353 

Změna nákladů celkem [€]:  - 296 039 

V tom: vliv změny VN:    - 197 807 

 vliv změny FN:    - 98 232  

Změna VH [€]:   + 283 686 

 

Produkce v tunách: změna výroby (těžby): + 85 008 

   změna stavu zásob  + 14 837 

   změna nákupu kameniva: 0 

   Změna prodeje:  + 70 171 

 

Nejvýznamnější absolutní změna VN [€]:  

• „vrtání a odstřely“: + 62 151, rovněž zvýšení nákladovosti; 

• „nafta, maziva, oleje“ - 389 950, rovněž snížení nákladovosti. 
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Nejvýznamnější absolutní změna FN [€]: 

• „mzdové náklady“: + 25 847, rovněž zvýšení nákladovosti; 

• „služby“:  - 49 858, rovněž snížení nákladovosti. 

 

Příčiny snížení ztráty: 

1. Zvýšení těžby o 24,88 %. 

2. Zvýšení objemu prodeje vlastní výroby o 20,65 %. 

3. Pokles variabilních nákladů o 13,15 % vlivem poklesu nejnákladnější 

položky VN – nafta, maziva, oleje. 

4. Pokles fixních nákladů o 9 %, vlivem poklesu téměř všech položek FN. 

Největší pokles u položky služby. 

V období 2014-2015 došlo k přechodu ze ztráty do zisku. 

Změna tržeb netto [€]:  + 991 128 

V tom: vliv změny cen:    + 167 429 

 vliv změny sortimentu:   + 29 574 

 vliv změny množství:    + 794 125 

Změna tržeb z prodeje [€]:  + 834 462 

Změna nákladů celkem [€]:  + 410 300 

V tom: vliv změny VN:    + 198 430 

 vliv změny FN:    + 211 870 

Změna VH [€]:   + 424 162 

 

Produkce v tunách: změna výroby (těžby): + 116 283 

   změna stavu zásob:  - 24 897 

   změna nákupu kameniva: - 7 859 

   Změna prodeje:  + 149 039 
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Nejvýznamnější absolutní změna VN [€]: 

• „vrtání a odstřely“:  + 109 671, současně nejvyšší nákladovost; 

• „nafta, maziva, oleje“: - 93 916, nejvyšší meziroční pokles 

nákladovosti. 

Nejvýznamnější absolutní změna FN [€]: 

• „mzdové náklady“: + 77 537, současně růst nákladovosti; 

• „režie“   - 1 675, růst nákladovosti. 

 

Příčiny: 

1. Růst prodeje o 149 039 tun. 

2. Pokles zásob o 24 897 tun. 

3. Změna tržeb z prodeje o 834 462 €. 

4. Snížení položky variabilních nákladů „nafta, maziva, oleje“ o 93 916 €. 

 

V období 2015-2016 došlo ke snížení zisku. 

Změna tržeb netto [€]:  - 918 873 

V tom: vliv změny cen:    + 76 610 

 vliv změny sortimentu:   + 153 205 

 vliv změny množství:    - 1 148 188 

Změna tržeb z prodeje [€]:  - 842 254 

Změna nákladů celkem [€]:  - 439 041 

V tom: vliv změny VN:    - 362 398 

 vliv změny FN:    - 76 643 

Změna VH [€]:   - 403 213 
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Produkce v tunách: změna výroby (těžby): - 109 355 

   změna stavu zásob  + 87 591 

   změna nákupu kameniva: + 5 221 

   Změna prodeje:  - 202 167 

 

Nejvýznamnější absolutní změna VN [€]: 

• „vrtání a odstřely“: - 96 079, současně nejvyšší nákladovost z VN. 

 

Nejvýznamnější absolutní změna FN [€]: 

• „náklady na stroje“:  + 45 316, současně nejvyšší nákladovost z FN. 

• „náklady na nemovitosti“:  - 52 241 

 

Příčiny: 

1. Pokles tržeb netto vlivem snížení prodaného množství. 

2. Pokles nákladů. 

 

V období 2016-2017 došlo ke zvýšení zisku. 

Změna tržeb netto [€]:   + 352 448 

V tom: vliv změny cen:     + 42 774 

 vliv změny sortimentu:    - 80 850 

 vliv změny množství:     + 390 524 

Změna tržeb z prodeje [€]:  + 227 284 

Změna nákladů celkem [€]:  + 183 225 

V tom: vliv změny VN:     + 59 173 

 vliv změny FN:     + 124 052 

Změna VH [€]:   + 44 059 
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Produkce v tunách: změna výroby (těžby): - 11 251 

   změna stavu zásob:  - 71 959 

   změna nákupu kameniva: - 874 

   Změna prodeje:  + 61 582 

 

Nejvýznamnější absolutní změna VN [€]: 

• „elektrická energie“: + 17 529 

 

Nejvýznamnější absolutní změna FN [€]: 

• „mzdy“:   + 54 723 

• „náklady na nemovitosti“: - 7 006 

 

Nejvyšší nákladovost VN: 

• „vrtání a odstřely“. 

 

Nejvyšší nákladovost FN: 

• „náklady na stroje“. 

 

Příčiny: 

1. Růst tržeb netto vlivem růstu prodaného množství. 

2. Zvýšená poptávka krytá prodejem ze zásob. 

 

V období 2017-2018 došlo ke zvýšení zisku. 

Změna tržeb netto [€]:  + 77 078 

V tom: vliv změny cen:    + 266 854 

 vliv změny sortimentu:   + 96 379 

 vliv změny množství:    - 286 155 
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Změna tržeb z prodeje [€]:  + 349 264 

Změna nákladů celkem [€]:  + 73 547 

V tom: vliv změny VN:    + 202 504 

 vliv změny FN:    - 128 957 

Změna VH [€]:   + 275 717 

 

Produkce v tunách: změna výroby (těžby): + 30 629 

   změna stavu zásob:  + 78 924 

   změna nákupu kameniva: - 2 285 

   Změna prodeje:  - 46 010 

 

Nejvýznamnější absolutní změna VN [€]: 

• „subdodavatelé“: + 72 427 

• „skrývky“:   - 5 988 

 

Nejvýznamnější absolutní změna FN [€]: 

• „mzdy“:  + 67 840 

• „náklady na stroje“: - 264 992 

 

Nejvyšší nákladovost VN: 

• „vrtání a odstřely“. 

 

Nejvyšší nákladovost FN: 

• „náklady na stroje“. 
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Příčiny: 

1. Růst tržeb netto, způsobený růstem cen a změnou sortimentu. 

2. Pokles fixních nákladů meziročně o 10,29 %. 

Největší pokles u položky FN – náklady na stroje, meziročně o 42,51 %. 

 

Tabulka č. 5 shrnuje změny výsledků hospodaření6 na lokalitě 3. 

 
Tab. č. 5 Změny výsledků hospodaření na lokalitě 3 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů 

                                                 
6 Žlutě jsou vyznačeny změny větší než 10 000 €. 

ROK 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

VH snížení –  z – do + snížení + zvýšení + zvýšení + 

Změna výroby (těžby) [t] + 85 008 + 116 283 - 109 355 - 11 251 + 30 629 

Změna stavu zásob [t] + 14 837 - 24 897 + 87 591 - 71 959 + 78 924 

Změna prodeje [t] + 70 171 + 149 039 - 202 167 + 61 582 - 46 010 

Změna tržeb netto [€] + 253 123 + 991 128 - 918 373 + 352 448 + 77 078 

Změna tržeb z prodeje [€] - 12 353 + 834 462 - 842 254 + 227 284 + 349 264 

Změna VN [€] - 197 807 + 198 430 - 362 398 + 59 173 + 202 504 

V tom: nafta maziva, oleje - 383 950 - 93 916 - 30 487 + 9 415 + 12 976 

nákup kameniva - 2 720    + 6 047 

náklady na opravy + 34 334 + 104 073 - 84 858 + 6 281 + 15 821 

rezerva na zimní opravy + 20 722 + 5 257 - 39 810 + 6 422 + 16 311 

ložisko variabilní + 356 + 666 - 584 + 21 + 210 

skrývky + 23 414 + 17 567 - 20 504 -82 - 5 988 

elektrická energie -12 093 + 532 - 36 340 + 17 259 + 4 923 

vrtání a odstřely + 62 151 + 109 671 - 96 079 + 4 391 + 36 631 

subdodavatelé + 27 520 + 50 199 - 49 897 + 15 290 + 72 427 

Změna FN [€] - 98 232 + 211 870 -76 643 + 124 052 - 128 957 

v tom: mzdové náklady + 25 847 + 77 537 - 24 679 + 54 723 + 67 840 

náklady na stroje -27 971 + 23 236 + 45 316 + 30 059 - 264 992 

režie -32 985 + 61 598 - 10 216 + 44 613 + 37 542 

platy + 443 + 3 803 + 6 134 + 4 642 + 4 407 

materiálové zkoušky + 3 711 - 1 675 - 4 071 + 6 090 - 2 670 

služby - 49 858 + 1 895 - 1 150 - 4 892 + 16 156 

náklady na nemovitost - 4 971 + 2 433 - 53 241 - 7 006 + 5 388 

pojištění a daně -2 569 + 16 940 - 23 710 - 3 727 + 7 450 

ostatní náklady - 9 628 + 26 175 - 10 944 - 425 - 35 

Změna VH + 283 686 + 424 162 - 403 213 + 44 059 + 275 717 

Nákladovost VN ↓ ↓ ↑ ↓ ↑ 

Nákladovost FN ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ 

ROK 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
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Obecné závěry k lokalitě 3 

Zlepšení výsledku hospodaření v letech 2013-14, 2014-15, 2016-17 a 2017-18 

• Zvýšení produkce třikrát 

▪ Část produkce do zásob dvakrát 

• Pokles tržeb z prodeje 

o Pokles variabilních nákladů i pokles nákladovosti 

jedenkrát. 

o Pokles fixních nákladů i nákladovosti jedenkrát. 

• Růst tržeb z prodeje 

o Růst variabilních nákladů i pokles nákladovosti 

jedenkrát. 

o Pokles fixních nákladů i nákladovosti jedenkrát. 

▪ Prodej ze zásob  

• Růst tržeb z prodeje 

o Růst variabilních nákladů i pokles nákladovosti. 

o Růst fixních nákladů i pokles nákladovosti. 

 

Zhoršení výsledku hospodaření v období 2015-16 

• Pokles produkce jedenkrát 

o Část produkce do zásob 

o Pokles tržeb z prodeje 

▪ Pokles variabilních nákladů i růst nákladovosti. 

▪ Pokles fixních nákladů i růst nákladovosti. 

 

Ve všech případech nejvýznamnější kvantitativní položky: 

• Variabilní náklady 

o Subdodavatelé pětkrát. 

o Vrtání a odstřely čtyřikrát. 

o Náklady na opravy čtyřikrát. 

o Nafta, maziva, oleje čtyřikrát. 
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• Fixní náklady 

o Mzdové náklady pětkrát. 

o Náklady na stroje pětkrát. 

o Režie pětkrát. 

 

Pro konstatování o nadproporcionálním nebo podproporcionálním vývoji 

variabilních nákladů jsou uvedeny v tabulce č. 6 procentuální meziroční výsledky těžby  

a variabilních nákladů. 

Tab. č. 6 Meziroční průběh variabilních nákladů na lokalitě 3 v období 2013-2018 

Lokalita a období Δ těžby (výroby) [%] Δ VN [%] Průběh 

Lokalita č. 3 13-14 24,88  -13,15  Podproporcionální 

Lokalita č. 3 14-15 27,25  15,19  Podproporcionální 

Lokalita č. 3 15-16 -20,14  -24,08  Podproporcionální 

Lokalita č. 3 16-17 -2,59  5,18  Nadproporcionální 

Lokalita č. 3 17-18 7,25  16,85  Nadproporcionální  

 

Souhrnný vývoj nákladů, tržeb a výsledku hospodaření na lokalitě 3 je znázorněn 

na obr. č. 4. 

 

Obr. č. 4 Vývoj nákladů, tržeb a výsledku hospodaření na lokalitě 3  

Zdroj: vlastní zpracování 

-500000

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Č
ás

tk
a 

v 
EU

R

Roky

Vývoj nákladů, tržeb a výsledku hospodaření 
na lokalitě 3

Tržby z prodeje [€]

Varianilní náklady [€]

Fixní náklady [€]

Hospodářský výsledek [€]



Ing. Jaroslav HUBÁČEK: „Analýza příčin změn hospodářského výsledku lomů“ 

2019  49 

 

4.4 Lom 4  

Čtvrtý analyzovaný lom spadá do skupiny Slovensko východ. Dobývanou horninou 

je čedič, z kterého jsou vyráběny především frakce 0/4, 4/8, 8/11, 8/16, 0/63, 0/32, 32/63, 

0/150. Sortiment je možno použít na výrobu betonu, asfaltových a obalových směsí, 

tavených izolačních materiálů a na výstavbu silničních a inženýrských staveb.  

V období 2013-2014 došlo na lokalitě 4 ke snížení ztráty. 

Změna tržeb netto [€]:  - 257 991 

V tom: vliv změny cen:    - 11 194 

 vliv změny sortimentu:   + 35 285 

 vliv změny množství:    - 282 082 

Změna tržeb z prodeje [€]:  - 145 027 

Změna nákladů celkem [€]:  - 321 180 

V tom: vliv změny VN:    - 86 650 

 vliv změny FN:    - 234 530 

Změna VH    + 176 153 

 

Produkce v tunách: změna výroby (těžby): - 33 023 

   změna stavu zásob  + 13 886 

   změna nákupu kameniva: 0 

   Změna prodeje:  - 46 909 

 

Nejvýznamnější absolutní změna VN [€]: 

• „rezerva na zimní opravy“: + 61 393 

• „nafta, maziva, oleje“:  - 77 090 
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Nejvýznamnější absolutní změna FN [€]: 

• „náklady na stroje“:  + 10 912 

• „režie“:   - 105 776 

 

Nejvyšší nákladovost VN: 

• „náklady na opravy“. 

Nejvyšší nákladovost FN: 

• „náklady na stroje“. 

 

Příčiny: 

1. Meziroční snížení variabilních nákladů o 8,38 %, při poklesu těžby  

o 10,10 %, nejvyšší pak u položky „nafta, maziva, oleje“ – meziroční 

snížení o 36,64 %. 

2. Meziroční snížení fixních nákladů o 22,49 %, nejvyšší pak u položky 

„ostatní náklady“ – meziroční snížení o 344,36 %. 

 

V období 2014-2015 došlo na lokalitě 4 ke snížení ztráty 

Změna tržeb netto [€]:  - 111 025 

V tom: vliv změny cen:    + 46 948 

 vliv změny sortimentu:   - 57 986 

 vliv změny množství:    - 99 987 

Změna tržeb z prodeje [€]:  - 47 216 

Změna nákladů celkem [€]:  - 123 062 

V tom: vliv změny VN:    - 35 871 

 vliv změny FN:    - 87 191 

Změna VH [€]:   + 75 846 
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Produkce v tunách: změna výroby (těžby): - 33 487 

   změna stavu zásob:  - 17 199 

   změna nákupu kameniva:  0 

   Změna prodeje:  - 16 288 

 

Nejvýznamnější absolutní změna VN [€]: 

• „rezerva na rekultivace“: + 90 600 

• „rezerva na zimní opravy“:  - 198 635 

 

Nejvýznamnější absolutní změna FN [€]: 

• „služby“:   + 56 829 

• „náklady na stroje“:  - 213 310 

 

Nejvyšší nákladovost VN: 

• „skrývky“ 

 

Nejvyšší nákladovost FN: 

• „náklady na stroje“ 

 

Příčiny: 

1. Meziroční snížení fixních nákladů o 10,79 %, nejvyšší pak u položky 

„náklady na stroje“ – meziroční snížení o 45,90 %. 

2. Meziroční snížení variabilních nákladů o 3,79 %, při snížení těžby  

o 11,40 % nejvyšší pak u položky „rezerva na zimní opravy“ – meziroční 

snížení o 192,66 %. 
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V období 2015-2016 došlo na lokalitě 4 ke zvýšení ztráty. 

Změna tržeb netto [€]:  - 408 592 

V tom: vliv změny cen:    + 24 499 

 vliv změny sortimentu:   + 20 383 

 vliv změny množství:    - 453 474 

Změna tržeb z prodeje [€]:  - 877 052 

Změna nákladů celkem [€]:  - 705 394 

V tom: vliv změny VN:    - 594 099 

 vliv změny FN:    - 111 295 

Změna VH [€]:   - 171 658 

 

Produkce v tunách: změna výroby (těžby): - 167 276 

   změna stavu zásob:  - 84 572 

   změna nákupu kameniva: - 7 982 

   Změna prodeje:  - 74 722 

 

Nejvýznamnější absolutní změna VN [€]: 

• „rezerva na zimní opravy“: + 25 591 

• „rezerva na rekultivace“:  - 181 200 

 

Nejvýznamnější absolutní změna FN [€]: 

• „náklady na stroje“:  + 29 780 

• „mzdové náklady“:  - 65 009 

 

Nejvyšší nákladovost VN: 

• „náklady na opravy“. 
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Nejvyšší nákladovost FN: 

• „náklady na stroje“. 

 

Příčiny: 

1. Meziroční snížení variabilních nákladů o 65,19 %, při snížení těžby  

o 64,25 %, nejvyšší pak u položky „rezerva na rekultivace“ – meziroční 

snížení o 178,98 %. 

2. Meziroční snížení fixních nákladů o 36,19 %, nejvyšší pak u položky 

„mzdové náklady“ – meziroční snížení o 35,01 %. 

3. Meziroční téměř trojnásobný růst nákladovosti u položky „náklady na 

stroje“. 

 

V období 2016-2017 došlo na lokalitě 4 ke snížení ztráty 

Změna tržeb netto [€]:  - 42 445 

V tom: vliv změny cen:    + 67 890 

 vliv změny sortimentu:   + 36 176 

 vliv změny množství:    - 146 511 

Změna tržeb z prodeje [€]:  + 326 502 

Změna nákladů celkem [€]:  + 215 956 

V tom: vliv změny VN:    - 55 414 

 vliv změny FN:    + 271 370 

Změna VH [€]:   + 110 546 

 

Produkce v tunách: změna výroby (těžby): + 51 693 

   změna stavu zásob:  + 66 829 

   změna nákupu kameniva: + 7 643 

   Změna prodeje:  - 22 779 
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Nejvýznamnější absolutní změna VN [€]: 

• „náklady na opravy“: + 92 166 

• „skrývky“:  - 298 476 

Nejvýznamnější absolutní změna FN [€] 

• „služby“:  + 200 014 

• „režie“   - 14 931 

 

Nejvyšší nákladovost VN: 

• „náklady na opravy“. 

Nejvyšší nákladovost FN: 

• „náklady na stroje“. 

 

Příčiny: 

1. Růst tržeb z prodeje vlivem zvýšené těžby o 55,53 %, vliv růstu poptávky. 

2. Pokles variabilních nákladů meziročně o 17,47 %. 

3. Nejvyšší absolutní pokles VN u položky „skrývky“ (příznivé přírodní 

podmínky). 

V období 2017-2018 došlo na lokalitě 4 k přechodu ze ztráty do zisku. 

Změna tržeb netto [€]:  + 1 229 273 

V tom: vliv změny cen:    + 87 774 

 vliv změny sortimentu:   + 85 408 

 vliv změny množství:    + 1 056 091 

Změna tržeb z prodeje [€]:  + 1 206 538 

Změna nákladů celkem [€]:  + 995 968 

V tom: vliv změny VN:    + 1 112 900 

 vliv změny FN:    - 116 932 

Změna VH [€]:   + 210 570 
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Produkce v tunách: změna výroby (těžby): + 179 065 

   změna stavu zásob:  + 37 465 

   změna nákupu kameniva: + 339 

   Změna prodeje:  + 141 261 

 

Nejvýznamnější absolutní změna VN [€]: 

• „subdodavatelé“: + 476 382 

 

Nejvýznamnější absolutní změna FN [€] 

• „režie“:  + 70 702 

• „služby“:  - 169 199 

 

Nejvyšší nákladovost VN: 

• „subdodavatelé“. 

 

Nejvyšší nákladovost FN: 

• „mzdové náklady“. 

Příčiny: 

1. Růst prodeje vlivem vyšší těžby (vyšší poptávka a odbyt). 

2. Pokles nákladů na služby. 

3. Pokles nákladů na stroje. 
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Tabulka č. 7 shrnuje změny výsledků hospodaření7 na lokalitě 4. 

 
Tab. č. 7 Změny výsledků hospodaření na lokalitě 4 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů 

 

Obecné závěry k lokalitě 4 

Zlepšení výsledku hospodaření v letech 2013-14, 2014-15, 2016-17 a 2017-18 

• Pokles produkce 

▪ Část produkce do zásob. 

▪ Prodej ze zásob. 

                                                 
7 Žlutě jsou vyznačeny změny větší než 10 000 €. 

ROK 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

VH snížení –  snížení –  zvýšení –  snížení –  z – do + 

Změna výroby (těžby) [t] - 33 023 - 33 487 - 167 276 + 51 693 + 179 065 

Změna stavu zásob [t] + 13 886 - 17 199 - 84 572 + 66 829 + 37 465 

Změna prodeje [t] - 46 909 - 16 288 - 74 722 - 22 779 + 141 261 

Změna tržeb netto [€] - 257 991 - 111 025 - 408 592 - 42 445 + 1 229 273 

Změna tržeb z prodeje [€] - 145 027 - 47 216 - 877 052 + 326 502 + 1 206 538 

Změna VN [€] - 86 650 - 35 871 - 594 099 - 55 414 + 1 112 900 

V tom: nafta maziva, oleje - 77 090 + 7 299 - 99 838 + 18 986 + 15 872 

nákup kameniva - 2 862 + 43 119 + 25 591 - 68 710  

náklady na opravy - 41 833 - 61 858 - 83 609 + 92 166 + 26 492 

rezerva na zimní opravy + 61 393 - 198 635 + 47 149 + 3 207 + 155 243 

ložisko variabilní      

skrývky + 41 567 + 35 364 - 99 364 - 298 476 + 258 238 

elektrická energie - 27 298 - 21 719 - 45 149 + 25 739 + 27 860 

vrtání a odstřely - 28 599 + 12 175 - 90 636 + 45 634 + 152 813 

subdodavatelé + 89 498 + 57 784 - 67 043 + 35 440 + 476 382 

Změna FN [€] - 234 530 - 87 191 - 133 795 + 271 370 - 116 932 

v tom: mzdové náklady - 50 686 - 22 105 - 65 009 + 51 172 + 66 939 

náklady na stroje + 10 912 - 213 310 + 29 780 + 21 370 - 110 795 

režie - 105 776 + 34 069 - 14 736 - 14 931 + 70 702 

platy - 2 672 - 2 032 + 1 435 + 2 356 + 2 394 

materiálové zkoušky - 5 240 + 1 701 - 4 921 + 5 877 + 5 253 

služby - 42 698 + 56 829 - 50 762 + 200 014 - 169 199 

náklady na nemovitost + 842 + 15 181 - 4 838 - 6 560 + 5 395 

pojištění a daně + 5 558 + 1 918 - 2 330 + 8 027 + 12 209 

ostatní náklady - 31 769 + 40 558 + 68 + 4 045 + 170 

Změna VH + 176 153 + 75 846 -171 658 + 110 546 + 210 570 

Nákladovost VN ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ 

Nákladovost FN ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ 

ROK 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
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▪ Pokles variabilních nákladů. 

• Malý růst nákladovosti. 

• Pokles nákladovosti. 

▪ Pokles fixních nákladů i nákladovosti. 

• Zvýšení produkce 

▪ Část produkce do zásob. 

▪ Zvýšení tržeb z prodeje. 

• Pokles variabilních nákladů i pokles nákladovosti. 

• Pokles fixních nákladů i pokles nákladovosti. 

• Růst variabilních nákladů i růst nákladovosti. 

• Pokles fixních nákladů i růst nákladovosti. 

 

Zhoršení výsledku hospodaření v období 2015-16 

• Pokles produkce. 

• Prodej ze zásob. 

• Pokles tržeb z prodeje. 

• Pokles variabilních nákladů i pokles nákladovosti. 

• Pokles fixních nákladů i růst nákladovosti. 

 

Ve všech případech nejvýznamnější kvantitativní položky: 

• Variabilní náklady 

o Náklady na opravy pětkrát. 

o Skrývky pětkrát. 

o Elektrická energie pětkrát. 

o Vrtání a odstřely pětkrát. 

o Subdodavatelé pětkrát. 

 

• Fixní náklady 

o Mzdové náklady pětkrát. 

o Náklady na stroje pětkrát. 

o Režie pětkrát. 

o Služby pětkrát. 



Ing. Jaroslav HUBÁČEK: „Analýza příčin změn hospodářského výsledku lomů“ 

2019  58 

 

 

Pro konstatování o nadproporcionálním nebo podproporcionálním vývoji 

variabilních nákladů jsou uvedeny v tabulce č. 8 procentuální meziroční výsledky těžby  

a variabilních nákladů. 

Tab. č. 8 Meziroční průběh variabilních nákladů na lokalitě 4 v období 2013-2018 

Lokalita a období Δ těžby (výroby) [%] Δ VN [%] Průběh 

Lokalita č. 4 13-14 -10,10  -8,38  Nadproporcionální 

Lokalita č. 4 14-15 -11,40  -3,79  Nadproporcionální 

Lokalita č. 4 15-16 -64,25  -65,19  Podproporcionální 

Lokalita č. 4 16-17 55,53  -17,47  Podproporcionální 

Lokalita č. 4 17-18 123,68  425,06  Nadproporcionální  

 

Souhrnný vývoj nákladů, tržeb a výsledku hospodaření na lokalitě 4 je znázorněn 

na obr. č. 5. 

 

 

Obr. č. 5 Vývoj nákladů, tržeb a výsledku hospodaření na lokalitě 4 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.5 Lom 5 

Těženou horninou v pátém analyzovaném lomu je granodiorit. Lom se nachází 

v oblasti Morava jih. Vyráběny jsou frakce: 0/4, 0/8, 4/8, 8/16, 11/22, 32/63, 0/16, 0/22, 

0/32, 0/63, 32/63 a lze je využít při výrobě obalovaných asfaltových směsí, betonů, silniční 

a inženýrské stavby, kolejová lože. Geologické zásoby byly vyčísleny na 2 721 700 m3. 

Stav vytěžitelných zásob v dobývacím prostoru činí 1 580 000 m3. 

V období 2013-2014 došlo na lokalitě 5 k přechodu ze ztráty do zisku. 

Změna tržeb netto [€]:  + 314 212 

V tom: vliv změny cen:    - 68 886 

 vliv změny sortimentu:   + 111 734 

 vliv změny množství:    + 271 364 

Změna tržeb z prodeje [€]:  + 345 672 

Změna nákladů celkem [€]:  + 266 840 

V tom: vliv změny VN:    + 212 033 

 vliv změny FN:    + 54 807 

Změna VH [€]:   + 78 832 

 

Produkce v tunách: změna výroby (těžby): + 77 257 

   změna stavu zásob:  + 20 350 

   změna nákupu kameniva: - 555 

   Změna prodeje:  + 52 462 

 

Nejvýznamnější absolutní změna VN [€]: 

• „náklady na opravy:  + 75 738 

Nejvýznamnější absolutní změna FN [€]: 

• „mzdy“:   + 47 484 
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Nejvyšší nákladovost VN: 

• „náklady na opravy“. 

Nejvyšší nákladovost FN: 

• „mzdy“. 

 

Příčiny: 

1. Růst prodeje vlivem zvýšené těžby o 51,53 % (rostoucí poptávka). 

2. Podproporcionální růst variabilních nákladů. 

 

V období 2014-2015 došlo na lokalitě 5 ke snížení zisku 

Změna tržeb netto [€]:  + 164 578 

V tom: vliv změny cen:    + 49 774 

 vliv změny sortimentu:   - 146 050 

 vliv změny množství:    + 260 854 

Změna tržeb z prodeje [€]:  + 200 527 

Změna nákladů celkem [€]:  + 215 694 

V tom: vliv změny VN:    + 108 867 

 vliv změny FN:    + 106 827 

Změna VH [€]:   - 15 167 

 

Produkce v tunách: změna výroby (těžby): + 34 678 

   změna stavu zásob:  + 15 653 

   změna nákupu kameniva: + 555 

   Změna prodeje:  + 18 470 
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Nejvýznamnější absolutní změna VN [€]: 

• „náklady na opravy:  + 96 929 

• „rezerva na zimní opravy“:  - 42 285 

 

Nejvýznamnější absolutní změna FN [€]: 

• „mzdové náklady“:  + 68 905 

 

Nejvyšší nákladovost VN: 

• „náklady na opravy“. 

 

Nejvyšší nákladovost FN: 

• „mzdové náklady“. 

 

Příčiny: 

1. Růst variabilních nákladů, meziročně o 17,75 %. Největší nárůst u položky 

náklady na opravy, meziročně o 96 926 €, současně se jedná o nejvíce 

nákladovou položku VN. 

2. Růst fixních nákladů, meziročně o 24,03 %. Největší nárůst u položky 

mzdové náklady, meziročně o 68 905 €, současně se jedná o nejvíce 

nákladovou položku FN. 

3. Růst celkových nákladů překonal zvýšení tržeb z prodeje. 
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V období 2015-2016 došlo na lokalitě 5 ke snížení zisku. 

Změna tržeb netto [€]:  - 130 457 

V tom: vliv změny cen:    + 142 875 

 vliv změny sortimentu:   - 188 238 

 vliv změny množství:    - 85 094 

Změna tržeb z prodeje [€]:  - 192 466 

Změna nákladů celkem [€]:  - 188 187 

V tom: vliv změny VN:    - 237 445 

 vliv změny FN:    + 49 258 

Změna VH [€]:   - 4 279 

Produkce v tunách: změna výroby (těžby): - 49 071 

   změna stavu zásob:  - 35 544 

   změna nákupu kameniva: 0 

   Změna prodeje:  - 13 527 

 

Nejvýznamnější absolutní změna VN [€]: 

• „rezerva na zimní opravy“: + 25 498 

• „rezerva na rekultivace“: - 89 888 

 

Nejvýznamnější absolutní změna FN [€]: 

• „náklady na stroje“:  + 53 310 

• „náklady na nemovitost“: - 20 850 

 

Nejvyšší nákladovost VN: 

• „náklady na opravy“. 
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Nejvyšší nákladovost FN: 

• „mzdové náklady“. 

 

Příčiny: 

1. Pokles tržeb zapříčiněný poklesem prodeje při poklesu těžby o 19,85 % 

(snížená poptávka). 

2. Růst fixních nákladů, meziročně o 8,93 %. Nejvyšší nárůst u položky 

„náklady na stroje“, meziročně o 53 510 €. 

3. Růst nákladovosti mzdových nákladů. 

4. Meziroční téměř dvojnásobný nárůst nákladovosti položky „náklady na 

stroje“. 

 

V období 2016-2017 došlo na lokalitě 5 ke zvýšení zisku 

Změna tržeb netto [€]:  + 392 545 

V tom: vliv změny cen:    + 124 628 

 vliv změny sortimentu:   + 78 361 

 vliv změny množství:    + 189 556 

Změna tržeb z prodeje [€]:  + 467 095 

Změna nákladů celkem [€]:  + 307 512 

V tom: vliv změny VN:    + 255 520 

 vliv změny FN:    + 51 992 

Změna VH [€]:   + 159 583 

 

Produkce v tunách: změna výroby (těžby): + 69 311 

   změna stavu zásob:  + 34 525 

   změna nákupu kameniva: 0 

   Změna prodeje:  + 34 786 
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Nejvýznamnější absolutní změna VN [€]: 

• „rezerva na rekultivace“: + 101 602 

• „náklady na opravy“  - 19 516 

 

Nejvýznamnější absolutní změna FN [€]: 

• „náklady na stroje“:  + 32 511 

• „služby“:   - 36 840 

 

Nejvyšší nákladovost VN: 

• „náklady na opravy“. 

Nejvyšší nákladovost FN: 

• „mzdové náklady“. 

 

Příčiny: 

1. Růst tržeb netto, zapříčiněný růstem cen a růstem prodaného množství při 

zvýšení těžby o 34,99 %, i když část produkce se neprodala a šla do zásob. 

2. Podproporcionální růst variabilních nákladů. 

 

V období 2017-2018 došlo na lokalitě 5 ke snížení zisku 

Změna tržeb netto [€]:  - 277 349 

V tom: vliv změny cen:    - 29 058 

 vliv změny sortimentu:   + 127 101 

 vliv změny množství:    - 375 392 

Změna tržeb z prodeje [€]:  - 187 264 

Změna nákladů celkem [€]:  - 28 574 

V tom: vliv změny VN:    - 327 119 

 vliv změny FN:    + 298 545 

Změna VH [€]:   - 158 690 
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Produkce v tunách: změna výroby (těžby): - 41 958 

   změna stavu zásob:  + 18 048 

   změna nákupu kameniva: 0 

   Změna prodeje:  - 60 006 

 

Nejvýznamnější absolutní změna VN [€]: 

• „subdodavatelé“: + 56 310 

• „náklady na opravy“: - 166 963 

Nejvýznamnější absolutní změna FN [€]: 

• „služby“:  + 417 480 

• „mzdové náklady“: - 181 138 

 

Nejvyšší nákladovost VN: 

• „vrtání a odstřely“. 

 

Nejvyšší nákladovost FN: 

• „služby“. 

 

Příčiny: 

1. Výrazný propad poptávky, kdy i při snížení těžby šla část produkce do 

zásob. 

2. Snížení tržeb netto vlivem poklesu cen a poklesem prodaného množství. 

3. Růst fixních nákladů, zejména pak u položky „služby“, současně má tato 

položka nejvyšší nákladovost. 

 

Tabulka č. 9 na str. 66 shrnuje změny výsledků hospodaření8 na lokalitě 5.  

                                                 
8 Žlutě jsou v tabulce vyznačeny změny větší než 10 000 €. 
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Tab. č. 9 Změny výsledků hospodaření na lokalitě 5 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů 

Obecné závěry k lokalitě 5 

Zlepšení výsledku hospodaření 

• Zvýšení produkce. 

• Část produkce šla do zásob. 

• Zvýšení prodeje v tunách i tržeb z prodeje. 

• Zvýšení VN i zvýšení nákladovosti. 

• Zvýšení fixních nákladů i snížení nákladovosti. 

ROK 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

VH z – do + snížení + snížení + zvýšení + snížení + 

Změna výroby (těžby) [t] + 77 257 + 34 678 - 49 071 + 69 311 - 41 958 

Změna stavu zásob [t] + 20 350 + 15 653 - 35 544 + 34 525 + 18 048 

Změna prodeje [t] + 52 462 + 18 470 - 13 527 + 34 786 - 60 006 

Změna tržeb netto [€] + 314 212 + 164 578 - 130 457 + 392 545 - 277 349 

Změna tržeb z prodeje [€] + 345 672 + 200 527 - 192 466 + 467 095 - 187 264 

Změna VN [€] + 212 033 + 108 867 - 237 445 + 255 520 - 327 119 

V tom: nafta maziva, oleje + 39 455 - 12 219 - 30 759 + 26 970 - 69 224 

nákup kameniva - 6 193 - 2 078   + 3 717 

náklady na opravy + 75 738 + 96 929 - 71 409 - 19 516 - 166 963 

rezerva na zimní opravy + 33 672 - 42 285 + 25 498 + 27 847 - 46 038 

ložisko variabilní + 5 914 + 3 500 - 4 500 + 7 421 - 3 753 

skrývky      

elektrická energie + 13 871 - 8 833 - 7 973 + 8 514 -47 170 

vrtání a odstřely + 47 048 + 17 895 - 52 457 + 99 900 + 6 765 

subdodavatelé + 370 + 6 568 - 5 957 + 2 782 + 56 310 

Změna FN [€] + 54 807 + 106 827 + 49 258 + 51 992 + 298 545 

v tom: mzdové náklady + 47 484 + 68 905 - 4 592 + 31 086 - 181 138 

náklady na stroje + 9 363 - 8 143 + 53 310 + 32 511 + 101 748 

režie - 5 569 + 11 799 + 12 312 + 20 608 + 3 090 

platy - 139 + 3 097 + 249 +2 185 - 26 305 

materiálové zkoušky + 851 + 183 + 461 + 3 998 - 2 674 

služby + 6 770 + 3 231 + 28 090 - 36 840 + 417 480 

náklady na nemovitost - 5 156 + 13 450 - 20 850 + 2 499 - 12 762 

pojištění a daně + 2 188 + 6 778 - 13 217 + 5 517 + 6 611 

ostatní náklady + 142 + 8 315 - 5 771 - 8 853 - 6 625 

Změna VH + 78 832 - 15 167 - 4 279 + 159 583 - 158 690 

Nákladovost VN ↑ ↓ ↓ ↑ ↓ 

Nákladovost FN ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ 

ROK 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
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Zhoršení výsledku hospodaření 

• Zvýšení produkce 

o Část produkce do zásob. 

o Zvýšení prodeje v tunách i tržeb z prodeje. 

o Zvýšení VN i snížení nákladovosti. 

o Zvýšení FN i zvýšení nákladovosti. 

• Snížení produkce 

o Část produkce do zásob. 

o Prodej ze zásob. 

o Snížení prodeje v tunách i snížení tržeb z prodeje. 

o Snížení variabilních nákladů i snížení nákladovosti. 

o Zvýšení fixních nákladů i zvýšení nákladovosti. 

 

Ve všech případech nejvýznamnější kvantitativní položky: 

• Variabilní náklady 

o Nafta, maziva, oleje pětkrát. 

o Náklady na opravy pětkrát. 

o Rezerva na zimní opravy pětkrát. 

o Vrtání a odstřely čtyřikrát. 

• Fixní náklady 

o Mzdové náklady čtyřikrát. 

 

Pro konstatování o nadproporcionálním nebo podproporcionálním vývoji 

variabilních nákladů jsou uvedeny v tabulce č. 10 procentuální meziroční výsledky těžby  

a variabilních nákladů. 

Tab. č. 10 Meziroční průběh variabilních nákladů na lokalitě 5 v období 2013-2018 

Lokalita a období Δ těžby (výroby) [%] Δ VN [%] Průběh 

Lokalita č. 5 13-14 51,53  52,82  Nadproporcionální 

Lokalita č. 5 14-15 16,32  17,75  Nadproporcionální 

Lokalita č. 5 15-16 -19,85  -32,87  Podproporcionální 

Lokalita č. 5 16-17 34,99  52,70  Nadproporcionální 

Lokalita č. 5 17-18 -15,69  -44,18  Podproporcionální  
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Souhrnný vývoj nákladů, tržeb a výsledku hospodaření na lokalitě 5 je znázorněn 

na obr. č. 6. 

 

 

Obr. č. 6 Vývoj nákladů, tržeb a výsledku hospodaření na lokalitě 5  

Zdroj: vlastní zpracování 

4.6 Lom 6  

Poslední analyzovaný lom se nachází v lokalitě Čechy jih. Těženými nerostnými 

surovinami jsou granodiorit a rula. Lom vyrábí frakce: 0/8, 8/16, 16/32, 31,5/63, 32/63, 

0/32, 0/63, 63/125 a využívají se při výrobě asfaltových směsí, betonů, silničních  

a inženýrských stavbách a pro kolejová lože. Stav vytěžitelných zásob v dobývacím 

prostoru činí 971 000 m3.  

V období 2013-2014 došlo na lokalitě 6 k přechodu ze ztráty do zisku. 

Změna tržeb netto [€]:  + 262 711 

V tom: vliv změny cen:    - 122 750 

 vliv změny sortimentu:   + 38 439 

 vliv změny množství:    + 347 022 
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Změna tržeb z prodeje [€]:  + 287 588 

Změna nákladů celkem [€]:  + 209 725 

V tom: vliv změny VN:    + 169 263 

 vliv změny FN:    + 40 462 

Změna VH [€]:   + 77 863 

 

Produkce v tunách: změna výroby (těžby): + 74 399 

   změna stavu zásob:  + 15 038 

   změna nákupu kameniva: - 1 780 

   Změna prodeje:  + 61 141 

 

Nejvýznamnější absolutní změna VN [€]: 

• „rezerva na zimní opravy“: + 86 814 

• „nákup kameniva“:  - 20 502 

 

Nejvýznamnější absolutní změna FN [€]: 

• „mzdové náklady“:  + 40 466 

• „náklady na stroje“:  - 17 804 

 

Nejvyšší nákladovost VN: 

• „vrtání a odstřely“. 

 

Nejvyšší nákladovost FN: 

• „náklady na stroje“. 
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Příčiny: 

1. Růst tržeb netto způsobený růstem prodaného množství (zvýšení poptávky) 

i přes pokles cen některých položek sortimentu. 

2. Podproporcionální růst variabilních nákladů. 

 

V období 2014-2015 došlo na lokalitě 6 ke snížení zisku. 

Změna tržeb netto [€]:  - 249 239 

V tom: vliv změny cen:    + 46 922 

 vliv změny sortimentu:   + 45 539 

 vliv změny množství:    - 341 700 

Změna tržeb z prodeje [€]:  - 216 453 

Změna nákladů celkem [€]:  - 167 645 

V tom: vliv změny VN:    - 134 579 

 vliv změny FN:    - 33 066 

Změna VH [€]:   - 48 808 

 

Produkce v tunách: změna výroby (těžby): - 48 471 

   změna stavu zásob:  + 15 696 

   změna nákupu kameniva: + 154 

   Změna prodeje:  - 64 167 

 

Nejvýznamnější absolutní změna VN [€]: 

• „náklady na opravy“:  + 61 143 

• „rezerva na zimní opravy“: - 94 230 
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Nejvýznamnější absolutní změna FN [€]: 

• „služby“:   + 18 366 

• „náklady na stroje“:  - 46 345 

 

Nejvyšší nákladovost VN: 

• „náklady na opravy“. 

Nejvyšší nákladovost FN: 

• „náklady na stroje“. 

 

Příčiny: 

1. Pokles tržeb zapříčiněný poklesem prodaného množství – vliv poklesu 

poptávky, kdy i při snížení těžby se část produkce nepodařila prodat a šla do 

zásob. 

2. Nižší pokles variabilních nákladů při poklesu těžby. 

 

V období 2015-2016 došlo na lokalitě 6 ke zvýšení zisku. 

Změna tržeb netto [€]:  + 211 168 

V tom: vliv změny cen:    + 28 969 

 vliv změny sortimentu:   - 67 290 

 vliv změny množství:    + 249 489 

Změna tržeb z prodeje [€]:  + 184 775 

Změna nákladů celkem [€]:  - 37 319 

V tom: vliv změny VN:    - 40 178 

 vliv změny FN:    + 2 859 

Změna VH [€]:   + 222 094 
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Produkce v tunách: změna výroby (těžby): + 9 884 

   změna stavu zásob:  - 34 390 

   změna nákupu kameniva:  1 687 

   Změna prodeje:  + 42 587 

 

Nejvýznamnější absolutní změna VN [€]: 

• „rezerva na zimní opravy“: + 40 955 

•  „náklady na opravy“: - 56 894 

 

Nejvýznamnější absolutní změna FN [€]: 

• „náklady na stroje“:  +53 029 

•  „služby“:   - 36 973 

 

Nejvyšší nákladovost VN: 

• „vrtání a odstřely“. 

 

Nejvyšší nákladovost FN: 

• „náklady na stroje“. 

 

Příčiny: 

1. Růst tržeb netto zapříčiněný růstem prodeje a růstem ceny – vliv růstu 

poptávky, kdy i při zvýšení těžby se realizoval prodej ze zásob. 

2. Pokles variabilních nákladů meziročně o 7,98 %. Nejvyšší pokles 

o 56 894 € (34,98 %) u položky „náklady na opravy“. 
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V období 2016-2017 došlo na lokalitě 6 ke snížení zisku. 

Změna tržeb netto [€]:  + 150 835 

V tom: vliv změny cen:    + 59 171 

 vliv změny sortimentu:   + 63 910 

 vliv změny množství:    + 27 754 

Změna tržeb z prodeje [€]:  + 172 285 

Změna nákladů celkem [€]:  + 242 292 

V tom: vliv změny VN:    + 8 988 

 vliv změny FN:    + 233 304 

Změna VH [€]:   - 70 007 

 

Produkce v tunách: změna výroby (těžby): + 24 786 

   změna stavu zásob:  + 19 077 

   změna nákupu kameniva: - 467 

   Změna prodeje:  + 6 176 

 

Nejvýznamnější absolutní změna VN [€]: 

• „náklady na opravy“:  + 37 773 

•  „rezerva na zimní opravy“: - 80 049 

 

Nejvýznamnější absolutní změna FN [€]: 

• „náklady na stroje“:  + 187 900 

 

Nejvyšší nákladovost VN: 

• „vrtání a odstřely“. 
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Nejvyšší nákladovost FN: 

• „náklady na stroje“. 

 

Příčiny: 

1. Výrazný růst fixních nákladů, meziročně o 46,30 %, vliv nákladů na stroje 

spojený s používáním nové technologie (odpisy). 

 

 

V období 2017-2018 došlo na lokalitě 6 ke snížení zisku. 

Změna tržeb netto [€]:  - 178 690 

V tom: vliv změny cen:    + 30 097 

 vliv změny sortimentu:   + 33 794 

 vliv změny množství:    - 242 581 

Změna tržeb z prodeje [€]:  - 164 315 

Změna nákladů celkem [€]:  - 87 236 

V tom: vliv změny VN:    + 1 069 

 vliv změny FN:    - 88 305 

Změna VH [€]:   - 77 079 

 

Produkce v tunách: změna výroby (těžby): - 29 606 

   změna stavu zásob:  + 9 549 

   změna nákupu kameniva: - 177 

   Změna prodeje:  - 38 978 

 

Nejvýznamnější absolutní změna VN [€]: 

• „rezerva na zimní opravy“: + 68 089 

•  „náklady na opravy“: - 52 107 
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Nejvýznamnější absolutní změna FN [€]: 

• „služby“:   + 100 728 

•  „náklady na stroje“:  - 207 794 

 

Nejvyšší nákladovost VN: 

• „vrtání a odstřely“. 

 

Nejvyšší nákladovost FN: 

• „náklady na stroje“. 

 

Příčiny: 

1. Pokles tržeb způsobený poklesem prodaného množství, vliv poklesu 

poptávky, kdy i při poklesu těžby se část produkce nepodařilo prodat a šla 

do zásob. 

2. Růst VN, zejména meziroční nárůst u položky „rezerva na zimní opravy“ 

(vliv plánování). 

 

Tabulka č. 11 na str. 76 shrnuje změny výsledků hospodaření9 na lokalitě 6.  

                                                 
9 Žlutě jsou v tabulce vyznačeny změny větší než 10 000 €. 
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Tab. č. 11 Změny výsledků hospodaření na lokalitě 6 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů 

  

ROK 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

VH z – do + snížení + zvýšení + snížení + snížení + 

Změna výroby (těžby) [t] + 74 399 - 48 471 + 9 884 + 24 786 - 29 606 

Změna stavu zásob [t] + 15 038 + 15 696 - 34 390 + 19 077 + 9 549 

Změna prodeje [t] + 61 141 - 64 321 + 42 587 + 6 176 - 38 978 

Změna tržeb netto [€] + 262 711 - 249 239 + 211 168 + 150 835 -178 690 

Změna tržeb z prodeje [€] + 287 588 - 216 453 + 184 775 + 172 285 - 164 315 

Změna VN [€] + 169 263 - 134 579 - 40 178 + 8 988 + 1 069 

V tom: nafta maziva, oleje + 20 017 - 44 462 - 6 497 + 3 973 -37 

nákup kameniva - 20 502 + 9 558 - 9 558   

náklady na opravy - 3 141 + 61 143 - 56 894 + 37 773 -52 107 

rezerva na zimní opravy + 86 814 - 94 230 + 40 955 - 80 049 + 68 089 

ložisko variabilní + 3 341 - 2 331 + 155 + 1 811 - 1 169 

skrývky + 543 + 17 774 - 18 503   

elektrická energie - 3 039 -6 848 - 9 606 + 9 262 + 1 512 

vrtání a odstřely + 56 408 -52 095 + 23 887 + 35 781 - 15 940 

subdodavatelé + 27 282 - 20 709 - 4 899 + 322 + 3 370 

Změna FN [€] + 40 462 - 33 066 + 2 859 + 233 304 - 88 305 

v tom: mzdové náklady + 40 466 -14 042 - 5 973 + 12 568 + 6 967 

náklady na stroje - 17 804 - 46 345 + 53 029 + 187 900 - 207 794 

režie - 5 093 + 14 683 + 9 509 + 18 653 - 2 258 

platy + 3 048 + 176 + 423 + 8 721 + 14 782 

materiálové zkoušky + 2 196 + 551 - 3 212 + 4 632 - 2 528 

služby + 7 008 + 18 366 - 36 973 + 286 + 100 728 

náklady na nemovitost + 3 881 - 1 368 - 4 190 - 7 470 + 2 146 

pojištění a daně + 3 712 - 1 548 - 6 346 + 5 936 + 316 

ostatní náklady + 4 129 - 3 197 - 3 150 + 2 303 - 428 

Změna VH + 77 863 - 48 808 + 222 094 - 70 007 - 77 079 

Nákladovost VN ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ 

Nákladovost FN ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ 

ROK 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

ROK 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
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Obecné závěry k lokalitě 6 

Zlepšení výsledku hospodaření v letech 2013-14 a 2015-16 

• Část produkce do zásob. 

• Prodej ze zásob. 

▪ Zvýšení prodeje v tunách i tržeb z prodeje v obou případech. 

• Zvýšení VN i zvýšení nákladovosti. 

• Snížení VN i snížení nákladovosti. 

▪ Zvýšení FN i snížení nákladovosti. 

 

Zhoršení výsledku hospodaření v letech 2014-15, 2016-17 a 2017-18 

• Zvýšení produkce 

o Část produkce do zásob. 

o Zvýšení prodeje v tunách. 

o Zvýšení tržeb z prodeje. 

o Zvýšení VN i snížení nákladovosti. 

o Zvýšení FN i zvýšení nákladovosti. 

• Snížení produkce 

o Část produkce do zásob. 

o Snížení prodeje v tunách i tržeb z prodeje. 

o Snížení prodeje v tunách i snížení tržeb z prodeje. 

o Snížení variabilních nákladů i snížení nákladovosti. 

o Snížení fixních nákladů i zvýšení nákladovosti. 

o Zvýšení variabilních nákladů i zvýšení nákladovosti. 

o Snížení fixních nákladů i snížení nákladovosti. 

 

Ve všech případech nejvýznamnější kvantitativní položky: 

• Variabilní náklady 

o Rezerva na zimní opravy pětkrát. 

o Vrtání a odstřely pětkrát. 

o Náklady na opravy čtyřikrát. 

• Fixní náklady 

o Náklady na stroje pětkrát. 
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Pro konstatování o nadproporcionálním nebo podproporcionálním vývoji 

variabilních nákladů jsou uvedeny v tabulce č. 12 procentuální meziroční výsledky těžby  

a variabilních nákladů. 

Tab. č. 12 Meziroční průběh variabilních nákladů na lokalitě 6 v období 2013-2018 

Lokalita a období Δ těžby (výroby) [%] Δ VN [%] Průběh 

Lokalita č. 6 13-14 45,37  36,10  Podproporcionální 

Lokalita č. 6 14-15 -20,33  -21,09  Podproporcionální 

Lokalita č. 6 15-16 5,20  -7,98  Podproporcionální 

Lokalita č. 6 16-17 12,41  1,94  Podproporcionální 

Lokalita č. 6 17-18 -13,18  0,23  Podproporcionální  

 

Souhrnný vývoj nákladů, tržeb a výsledku hospodaření na lokalitě 6 je znázorněn 

na obr. č. 7. 

 

Obr. č. 7 Vývoj nákladů, tržeb a výsledku hospodaření na lokalitě 6 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.7 Shrnutí a zobecnění výsledků analýz 

Základní soubor sestával z šesti lomů, u každého byly k dispozici účetní  

a statistické informace za dobu šesti let, během nichž docházelo ke změnám výsledku 

hospodaření ze zisku do ztráty a naopak. 

Přechody ze zisku do ztráty, a naopak však lze obecně považovat za zhoršení nebo 

zlepšení výsledku hospodaření, které mohou ponechat lom v oblasti zisku nebo oblasti 

ztráty, tedy v oblasti stejného znaménka výsledku hospodaření, nebo mohou znaménko 

výsledku hospodaření změnit. Pak je nutno hledat příčiny zlepšení nebo zhoršení výsledku 

hospodaření lomu. 

Výsledek hospodaření lomů v analyzované společnosti je určován pomocí 

následujícího schématu: 

• hospodářský výsledek = tržby z prodeje – náklady celkem 

• tržby z prodeje = tržby netto + ostatní výnosy + změna stavu zásob 

kameniva 

Tržby netto jsou tržby za prodej drceného kameniva a odvíjejí se od prodeje 

produkce v tunách, přičemž: 

• prodej v tunách = celková těžba – změna stavu zásob + nákup kameniva 

z jiných lomů 

Celkové náklady jsou součtem variabilních nákladů (závisejících na objemu 

produkce) a fixních nákladů (nezávisejících na objemu produkce). Je však nutno upozornit, 

že některé nákladové položky mají smíšený charakter, avšak z důvodu zjednodušení jsou 

považovány za plně variabilní nebo plně fixní. Tržby netto závisí na objemu prodané 

produkce, cenách jednotlivých položek produkce a sortimentní skladbě, tj. podílu 

jednotlivých položek sortimentu na celkovém prodeji. 

Pak změna výsledku hospodaření může mít podobu: 

• zlepšení výsledku hospodaření: změna tržeb z prodeje je větší než změna 

celkových nákladů; 

• zhoršení výsledku hospodaření: změna tržeb z prodeje je menší než změna 

celkových nákladů. 
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Změna tržeb z prodeje nebo změna nákladů může představovat jejich růst nebo 

pokles. Pokud je dodržena příslušná nerovnost, dojde ke zlepšení nebo zhoršení výsledku 

hospodaření. Protože výše tržeb je závislá na objemu produkce, jeho struktuře a cenách 

jednotlivých položek, lze nejprve posoudit vliv jednotlivých faktorů na změnu výsledku 

hospodaření. 

Výsledky lze uvést následovně: 

• počet případů zlepšení HV: 17; 

• počet případů zhoršení HV: 13. 

Vliv množství prodeje 

• Pozitivní vliv změny množství a pozitivní změna VH: 12krát. 

• Pozitivní vliv změny množství a negativní změna VH: 2krát. 

• Negativní vliv změny množství a pozitivní změna VH: 5krát. 

• Negativní vliv změny množství a negativní změna VH: 11krát. 

Vliv změny množství prodeje se projevuje výrazně – při růstu prodeje se zlepšuje 

VH, při poklesu množství prodeje se VH zhoršuje, neplatí to však absolutně. 

Vliv sortimentu 

• Pozitivní vliv změny sortimentu a pozitivní změna VH: 13krát. 

• Pozitivní vliv změny sortimentu a negativní změna VH: 9krát. 

• Negativní vliv změny sortimentu a pozitivní změna VH: 9krát. 

• Negativní vliv změny sortimentu a negativní změna VH: 4krát. 

Obecně vliv sortimentu není příliš výrazný. 

Vliv cen 

• Pozitivní vliv změny cen a pozitivní změna VH: 12krát. 

• Pozitivní vliv změny cen a negativní změna VH: 12krát. 

• Negativní vliv změny cen a pozitivní změna VH: 5krát. 

• Negativní vliv změny cen a negativní změna VH: 1krát. 

Je zřejmé, že vliv změny cen nemůže být přeceňován, neboť pozitivní vliv změny 

cen byl 12krát spojován se zlepšením a 12krát se zhoršením výsledku hospodaření. 
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Při šesti lomech a šesti letech údajů došlo k meziročním změnám šesti lomů, 

pětkrát za období, základní soubor tedy obsahoval 30 případů. Vyhodnocení změn tržeb 

z prodeje a nákladů vedlo k následujícím výsledkům: ke zlepšení výsledku hospodaření 

došlo v 17 případech (56,67 %), ke zhoršení výsledku hospodaření ve 13 případech  

(43,33 %). 

Ze 17 případů zlepšení výsledku hospodaření došlo 12krát při růstu tržeb 

z prodeje (70,59 %) a 5krát při poklesu tržeb z prodeje (29,41 %). K růstu tržeb z prodeje 

došlo převážně při růstu těžby (11 případů) a jednou při poklesu těžby. Z 11 případů růstu 

těžby však sedmkrát šla část produkce do zásob a 4krát se prodávalo kromě těžby také ze 

zásob. Z 12 případů růstu celkových nákladů bylo sedmkrát spojeno s růstem 

variabilních i fixních nákladů. 1 případ poklesu celkových nákladů byl spojen se 

současným poklesem variabilních i fixních nákladů. 

Pokles tržeb z prodeje v pěti případech byl čtyřikrát spojen s poklesem těžby 

(dvakrát šla část produkce do zásob, dvakrát se prodávalo ze zásob) a jedenkrát s růstem 

těžby (část produkce šla do zásob). Pokles tržeb z prodeje byl 5krát spojen s poklesem 

celkových nákladů způsobeným 5krát poklesem variabilních i fixních nákladů. 

Z 13 případů zhoršení výsledku hospodaření došlo 11krát (84,62 %) při poklesu 

tržeb z prodeje a dvakrát při růstu tržeb z prodeje (15,38 %). K poklesu tržeb z prodeje 

došlo převážně při poklesu těžby (devět případů) a dvakrát při růstu těžby. Z devíti případů 

poklesu těžby šla sedmkrát část produkce do zásob a dvakrát se prodávalo ze zásob. Růst 

těžby byl v obou případech spojen s uložením části produkce do zásob.  

Z 11 případů poklesu tržeb z prodeje bylo 5 případů spojeno s růstem celkových nákladů  

a 6 případů s poklesem celkových nákladů. 5 případů růstu celkových nákladů bylo 

třikrát způsobeno současným růstem variabilních i fixních nákladů, jedenkrát růstem 

variabilních nákladů a současným poklesem fixních nákladů, jedenkrát poklesem 

variabilních nákladů a současným růstem fixních nákladů. 6 případů poklesu celkových 

nákladů bylo třikrát způsobeno současným poklesem variabilních i fixních nákladů, 

dvakrát poklesem variabilních nákladů a současným růstem fixních nákladů, jedenkrát 

růstem variabilních nákladů a současným poklesem fixních nákladů. 
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Zhoršení výsledku hospodaření při růstu tržeb z prodeje bylo spojeno dvakrát 

s růstem celkových nákladů způsobeným v obou případech současným růstem variabilních 

i fixních nákladů. 

Zlepšení výsledku hospodaření v 17 případech: 

• převážně při růstu tržeb z prodeje (12krát) ovlivněným většinou růstem 

těžby (11krát); 

• růst tržeb z prodeje byl převážně spojen s růstem celkových nákladů  

(11krát); 

• růst celkových nákladů byl způsoben růstem variabilních a současně  

i fixních nákladů (7krát) nebo růstem variabilních nákladů při současném 

poklesu fixních nákladů nebo naopak (vždy dvakrát); 

• pokles celkových nákladů byl výjimečný (jedenkrát) a byl způsoben 

poklesem jak variabilních, tak fixních nákladů; 

• zlepšení výsledku hospodaření při poklesu tržeb z prodeje (pětkrát) bylo 

vždy spojeno s poklesem celkových nákladů způsobeným poklesem jak 

variabilních, tak fixních nákladů. 

Vzhledem k tomu, že mezi změnou tržeb z prodeje a změnou těžby stojí změna 

stavu zásob a změna ostatních výnosů, lze považovat popsaný vývoj ve většině případů za 

ekonomicky zdůvodnitelný: – změna těžby – změna tržeb z prodeje – změna nákladů – 

změna výsledku hospodaření s ohledem na kvantitativní změnu tržeb a nákladů. Pozornost 

však zasluhují minoritní případy: 

• pokles těžby a růst variabilních nákladů: pokles těžby je velmi malý  

(2,59 %) a jedna z nejvýznamněji rostoucích položek nákladů jsou náklady 

na subdodavatele. Tito subdodavatelé z důvodu úspory fixních nákladů 

(např. doprava) provádějí v některých případech větší objem prací, než jaký 

lom v daném období vyžaduje; 

• růst těžby a pokles variabilních nákladů: mezi nejvýznamněji klesající 

nákladové položky patří náklady na skrývky a rezerva na zimní opravy. 

V prvním případě jde o otázku časového rozlišení, v druhém případě  

o reálnost stanovení této rezervy. 

Graficky je situace podrobněji zachycena na obrázku č. 8 na str. 83. 
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Obr. č. 8 Příčiny zlepšení výsledku hospodaření 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Zhoršení výsledku hospodaření ve 13 případech: 

• převážně při poklesu tržeb z prodeje v 11 případech (devětkrát při poklesu 

těžby a dvakrát při růstu těžby); 

• pokles tržeb z prodeje je v pěti případech spojen s růstem celkových 

nákladů a v šesti případech s poklesem celkových nákladů; 

• růst celkových nákladů je ve třech případech spojen s růstem variabilních 

nákladů i fixních nákladů, v jednom případě spojen s růstem variabilních 

nákladů a poklesem fixních nákladů, v jednom případě spojen s poklesem 

variabilních nákladů a růstem fixních nákladů; 

• pokles celkových nákladů je ve třech případech spojen se současným 

poklesem variabilních i fixních nákladů, ve dvou případech spojen 

s poklesem variabilních nákladů a růstem fixních nákladů, v jednom případě 

spojen s růstem variabilních nákladů a poklesem fixních nákladů; 

• zhoršení výsledku hospodaření při růstu tržeb z prodeje je dvakrát spojeno 

s růstem celkových nákladů, v obou případech způsobených současným 

růstem variabilních i fixních nákladů. 

Ve většině případů se jedná o ekonomicky zdůvodnitelný vývoj: – změna těžby – 

změna tržeb z prodeje – změna nákladů – změna výsledku hospodaření podle kvantitativní 

změny tržeb z prodeje a celkových nákladů. Pozornost zasluhují minoritní případy: 

• pokles tržeb a růst variabilních nákladů: ve dvou případech se jedná  

o zanedbatelný přírůstek variabilních nákladů (0,23 % a 0,85 %), takže jde 

spíše o účetní záležitost. V jednom případě patří mezi nejvýznamnější 

položky rezerva na zimní opravy a subdodavatelé. Pak lze uvažovat  

o reálnosti stanovení rezervy a o potřebném rozsahu prací ze strany 

subdodavatelů. 

Pokusíme-li se o zobecnění, pak za zlepšením nebo zhoršením výsledku 

hospodaření stojí následující faktory: 

a) změna těžby: rostoucí těžba ukazuje na očekávání vyššího odbytu  

(ze 17 případů zlepšení výsledku hospodaření 12krát došlo k růstu těžby, tj. 

v 70,59 %), klesající těžba ukazuje na odbytové problémy (ze 13 případů 
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zhoršení výsledku hospodaření došlo devětkrát k poklesu těžby,  

tj. 69,23 %); 

b) změna stavu zásob: zvýšení stavu zásob ukazuje na problémy 

s plánováním produkce nebo na problémy s odbytem, protože zvýšení stavu 

zásob znamená ztrátu ziskové přirážky při prodeji, neboť zásoby se 

zpravidla oceňují nákladovými cenami, které jsou nižší než tržní ceny. Z 12 

případů růstu těžby při zlepšení výsledku hospodaření došlo osmkrát ke 

zvýšení stavu zásob, z devíti případů poklesu těžby při zhoršení výsledku 

hospodaření došlo sedmkrát ke zvýšení stavu zásob; 

c) změna ostatních výnosů: ostatní výnosy představují rozdíl mezi tržbami za 

produkci a celkovými tržbami z prodeje, které se používají při výpočtu 

výsledku hospodaření. Meziroční pokles těchto ostatních výnosů může 

způsobit pokles tržeb z prodeje, i když celkové náklady paradoxně rostou; 

d) řízení variabilních nákladů: jestliže vezmeme v úvahu změny 

nákladových položek ve výši nad 10 000 €, pak mezi nejvýznamnější  

a nejčastější náklady v oblasti variabilních nákladů patří: 

• při zlepšení výsledku hospodaření v 17 případech 

o náklady na vrtání a odstřely 11krát 

o náklady na subdodavatele sedmkrát 

o náklady na opravy sedmkrát 

• při zhoršení výsledku hospodaření ve 13 případech 

o náklady na opravy sedmkrát 

o náklady na naftu, maziva, oleje sedmkrát 

o náklady na vrtání a odstřely šestkrát. 

Lze tedy konstatovat, že mezi nejvýznamnější nákladové položky 

variabilních nákladů patří náklady na vrtání a odstřely a náklady na opravy. 

e) řízení fixních nákladů: při stejném přístupu k nákladovým položkám lze 

určit nejvýznamnější položky fixních nákladů: 

• při zlepšení výsledku hospodaření v 17 případech 

o náklady na mzdy 12krát 

o náklady na režie osmkrát 
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• při zhoršení výsledku hospodaření ve 13 případech 

o náklady na mzdy sedmkrát 

o náklady na služby šestkrát. 

Lze konstatovat, že mezi nejvýznamnější nákladové položky fixních 

nákladů patří náklady na mzdy. 

Graficky je situace podrobněji zachycena na obrázku č. 9 na str. 87. 
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Obr. č. 9 Příčiny zhoršení výsledku hospodaření 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Přechod ze zisku do ztráty, a naopak lze považovat za extrémní zhoršení nebo 

zlepšení výsledku hospodaření. Podíváme-li se z tohoto pohledu na tyto extrémní změny 

obsažené v našem výchozím souboru, lze konstatovat, že mezi základní příčiny patří: 

Přechod ze zisku do ztráty ve dvou případech: 

• odbytové problémy, resp. reálnost plánování produkce, kdy v obou 

případech, a to i při poklesu těžby i mírném nárůstu těžby šlo do zásob 40-

50 tisíc tun produkce; 

• pokles tržeb netto i tržeb z prodeje v důsledku poklesu prodeje v tunách; 

• růst rezervy na zimní opravy v obou případech a růst nákladů na 

subdodavatele v jednom případě, což lze opět spojit s málo realistickým 

plánováním; 

• výsledkem je růst nákladovosti, což přes celkové náklady vyústilo 

v záporný výsledek hospodaření. 

Přechod ze ztráty do zisku v šesti případech: 

• většinou výrazný růst těžby pouze s malým zvýšením zásob, ve dvou 

případech prodej ze zásob při růstu těžby, což ukazuje na dobré podmínky 

odbytu; 

• výsledkem je výrazný růst tržeb z prodeje; 

• vyšší produkce vedla k růstu variabilních nákladů s jedinou výjimkou, kdy 

pokles variabilních nákladů spojený s poklesem rezervy na zimní opravy  

a poklesem spotřeby ropných produktů ukazuje na problémy s plánováním  

a účtováním spotřeby; 

• podproporcionální růst nákladovosti variabilních nákladů nebo její pokles, 

což ukazuje na odpovídající řízení variabilních, resp. celkových nákladů, 

které vede k dosažení kladného výsledku hospodaření. 

Pak za základní faktory ovlivňující změny výsledku hospodaření lomu lze 

považovat poptávku po produkci a řízení variabilních a fixních nákladů. Zatímco první 

faktor lze považovat za externí a málo ovlivnitelný podnikem, resp. lomem (snad 

s výjimkou určitého marketingu), řízení fixních a variabilních nákladů je interní faktor 

spojený s problematikou: 
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• přesnosti plánování nákladů – např. subdodávky, rezervy na rekultivace; 

• vyhodnocení přírodních podmínek – rezervy na skrývky; 

• přesnosti stanovení potřeby některých činností – rezerva na opravy, 

mzdové náklady. 

Je nutno zdůraznit, že pro podnikovou praxi by analýza měla být dovedena až na 

samotné příčiny analyzovaných jevů, což je obtížné zjišťovat po několika letech a je to 

otázka dostupnosti informací i ochoty podniku tyto věci veřejně rozebírat. 

  



Ing. Jaroslav HUBÁČEK: „Analýza příčin změn hospodářského výsledku lomů“ 

2019  90 

 

5 REGRESNÍ A KORELAČNÍ ANALÝZA 

Dosavadní postup analýzy byl založen na empirickém přístupu. Lze se pokusit  

o použití dalších metod analýzy s cílem zjistit, zda závěry, ke kterým se došlo, mají 

obecnější platnost nebo zda se jedná o specifika určitých lomů. Jednou z těchto metod je 

regresní a korelační analýza. 

Hlavním úkolem regresní a korelační analýzy je najít takovou regresní funkci, která 

by co možná nejlépe vyjadřovala závislost a tvar závisle proměnné. Posuzovaný vztah je 

tím silnější a regresní funkce tím přesnější, čím více jsou empirické hodnoty vysvětlované 

proměnné soustředěné kolem odhadnuté regresní funkce a obráceně, čím slabší je vztah, 

tím více jsou empirické hodnoty vzdáleny od hodnot vyrovnaných. (Hindls a kol., 2007) 

Pro nejpoužívanější a nejdůležitější případ regresní analýzy (přímkovou regresi) se 

používá koeficient korelace, jež je zvláštním případem indexu korelace. Tento koeficient 

měří těsnost závislosti popsané lineární regresní funkcí. Na rozdíl od indexu korelace může 

koeficient korelace vzhledem k čitateli nabývat i záporných hodnot. Definiční obor je 

v intervalu od - 1 do + 1. Jestliže koeficient korelace nabývá hodnotu + 1, pak mezi 

proměnnými existuje přímá lineární závislost. V případě, kdy koeficient korelace nabývá 

hodnotu -1, existuje mezi proměnnými nepřímá lineární závislost. Pokud koeficient 

korelace je roven nule, pak se jedná o lineární nezávislost, tzv. nekorelovanost 

proměnných. Čím více se koeficient korelace blíží jedničce v absolutní hodnotě, tím je 

závislost silnější. Pokud se koeficient korelace blíží nule pak lze považovat závislost za 

volnější. (Hindls a kol., 2007) 

V rámci disertační práce byla zpracována regresní a korelační analýza. Byla použita 

lineární regrese, pro výpočet byl použit program Microsoft Excel. 

Jako proměnné byly zvoleny: 

1. Cena jako nezávisle proměnná, výsledek hospodaření jako závisle 

proměnná. 

2. Těžba jako nezávisle proměnná, výsledek hospodaření jako závisle 

proměnná. 

3. Podíl FN jako nezávisle proměnná, výsledek hospodaření jako závisle 

proměnná. 
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4. Nákladovost FN jako nezávisle proměnná, výsledek hospodaření jako 

závisle proměnná. 

5. Podíl VN jako nezávisle proměnná, výsledek hospodaření jako závisle 

proměnná. 

6. Nákladovost VN jako nezávisle proměnná, výsledek hospodaření jako 

závisle proměnná. 

7. Změna stavu zásob v tunách jako nezávisle proměnná, výsledek 

hospodaření jako závisle proměnná. 

8. Prodej v tunách jako nezávisle proměnná, výsledek hospodaření jako závisle 

proměnná. 

9. Těžba jako nezávisle proměnná, fixní náklady jako závisle proměnná. 

10. Těžba jako nezávisle proměnná, variabilní náklady jako závisle proměnná. 

 

Obr. č. 10 Vliv průměrné ceny na výsledek hospodaření 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Obr. č. 11 Vliv těžby na výsledek hospodaření 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Obr. č. 12 Vliv podílu fixních nákladů na výsledek hospodaření 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Obr. č. 13 Vliv nákladovosti fixních nákladů na výsledek hospodaření 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Obr. č. 14 Vliv podílu variabilních nákladů na výsledek hospodaření 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Obr. č. 15 Vliv nákladovosti variabilních nákladů na výsledek hospodaření 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Obr. č. 16 Vliv změny stavu zásob na výsledek hospodaření 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Obr. č. 17 Vliv těžby na podílu fixních nákladů 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Obr. č. 18 Vliv těžby na podílu variabilních nákladů 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Obr. č. 19 Vliv prodeje v tunách na výsledek hospodaření 

Zdroj: vlastní zpracování 
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o korelační koeficient: r = -0,4340 

o 5% hladina významnosti: 0,3291 

o 1% hladina významnosti: 0,4238 

 

Význam těchto zjištění snižuje skutečnost, že je bylo možno předpovídat. 

 Vlivem zjištěných skutečností je pro sledování závislosti nutné použít 

sofistikovanějších metod, jako vhodná se jeví diskriminační analýza, která je vícerozměrná 

a umožňuje zachytit i závislosti jednotlivých parametrů mezi sebou. 
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6 DISKRIMINAČNÍ ANALÝZA 

Budoucí odhad výsledku hospodaření, z hlediska znaménka (zisk nebo ztráta), je 

možné provádět buď matematicko-statistickými metodami (regresní analýza, korelační 

analýza) nebo vícerozměrnými statistickými metodami (diskriminační analýza). 

Odhadnout výsledek hospodaření těžebních jednotek pomocí diskriminační analýzy 

znamená zatřídit těžební jednotku do jedné či do druhé skupiny. 

Obecný postup pro zatřídění do skupiny ziskových a ztrátových jednotek je 

následující: 

1. Vytvořit základní soubor ze skupin ziskových a ztrátových lokalit. 

2. Charakterizovat každou lokalitu stejnými konkrétními diskriminátory 

ovlivňující výsledek hospodaření. 

3. Pomocí lineární diskriminační analýzy vytvořit kritérium pro zatřídění 

ziskových a ztrátových lokalit. 

4. Provést klasifikaci lokalit z hlediska budoucího výsledku hospodaření. 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 2.4, klasifikační diskriminační analýza zkoumá 

vztah mezi jednou závisle proměnnou a skupinou nezávisle proměnných. 

V nejjednodušším případě je závisle proměnná binární, tj. nabývá hodnot 0 (v případě, že 

objekt spadá do první třídy) a 1 (v případě, že objekt spadá do druhé třídy. Cílem je nalézt 

predikční model, který umožní zařadit nové objekty do tříd. 

Pro praktické použití lineární diskriminační analýzy, v případě, kdy se uvažují dvě 

třídy, se vychází ze vstupních matic, kde řádky matic jsou tvořeny diskriminátory 

jednotlivých ziskových (ztrátových) lokalit a sloupce tvoří hodnoty diskriminátorů pro 

všechny ziskové (ztrátové) lokality.: 

𝑿𝟏 = (𝒙𝟏𝟏 𝒙𝟏𝟐 ⋯ 𝒙𝟏𝒎)      (9) 

𝑿𝟐 = (𝒙𝟐𝟏 𝒙𝟐𝟐 ⋯ 𝒙𝟐𝒎)    (10) 

Kde:  

• rozměr pro první třídu je n1 × m (n1-rozměrné vektory x1j, pro j = 1,…,m 

tvoří sloupce matice X1). 
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• rozměr pro druhou třídu je n2 × m (n2-rozměrné vektory x2j, pro j = 1,…,m 

tvoří sloupce matice X2). 

 

Pro jednotlivé skupiny ziskových a ztrátových lokalit se vyčíslí výběrové průměry 

z hodnot jednotlivých diskriminátorů: 

�̅�1      (11) 

�̅�2      (12) 

a společná kovariační matice 

𝑺 =
(𝑛1−1)𝑺𝟏+(𝑛2−1)𝑺𝟐

𝑛1+𝑛2−2
     (13) 

kde: 

• S1 je kovariační matice pro skupinu ziskových lokalit 

• S2 je kovariační matice pro skupinu ztrátových lokalit 

Koeficienty lineární diskriminační funkce se určí z odhadů 

�̂� = (�̅�𝟏 − �̅�𝟐)𝑺      (14) 

�̂� = −
1

2
𝒂𝑻(�̅�𝟏 − �̅�𝟐) − 𝑙𝑛 (

�̂�1

�̂�2
)    (15) 

Při klasifikaci lokality charakterizované vektorem diskriminátorů x0 plátí-li: 

 

𝒂𝑻𝒙+ 𝑏 > 0    (16) 

kde: 

• a je vektor koeficientů lineární diskriminační funkce 

• b  je absolutní člen 

je daná lokalita zařazena do skupiny ziskových, v opačném případě do skupiny 

ztrátových. 

Lineární diskriminační analýza byla aplikována na soubor n lokalit, jež byly 

rozčleněny do dvou skupin. První skupinu tvoří lokality ziskové (n1) a druhou skupinu 

lokality ztrátové (n2). Každá z těchto lokalit je charakterizována hodnotami m 

diskriminátorů. Cílem je nalézt takovou lineární diskriminační funkci, pomocí které lze 
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další lokalitu charakterizovanou zvolenými diskriminátory zařadit do skupin lokalit 

ziskových, resp. ztrátových. 

První skupina (n1 ziskových lokalit) je charakterizována vektorem výběrových 

průměrů 

𝒙𝟏 = (�̅�11 �̅�12 ⋯ �̅�1𝑚)      (17) 

a kovariační maticí 

𝑺𝟏 =
𝑛1

𝑛1−1
(

𝑐𝑜𝑣(𝒙𝟏𝟏, 𝒙𝟏𝟏) 𝑐𝑜𝑣(𝒙𝟏𝟏, 𝒙𝟏𝟐) ⋯ 𝑐𝑜𝑣(𝒙𝟏𝟏, 𝒙𝟏𝒎)

𝑐𝑜𝑣(𝒙𝟏𝟐, 𝒙𝟏𝟏) 𝑐𝑜𝑣(𝒙𝟏𝟐, 𝒙𝟏𝟐) ⋯ 𝑐𝑜𝑣(𝒙𝟏𝟐, 𝒙𝟏𝒎)
⋮

𝑐𝑜𝑣(𝒙𝟏𝒎, 𝒙𝟏𝟏)
⋮

𝑐𝑜𝑣(𝒙𝟏𝒎, 𝒙𝟏𝟐) ⋯

⋮
𝑐𝑜𝑣(𝒙𝟏𝒎, 𝒙𝟏𝒎)

)  (18) 

Pro druhou třídu (n2 ztrátových lokalit) platí výběrový průměr 

�̅�𝟐 = (�̅�21 �̅�22 ⋯ �̅�2𝑚)     (19) 

a kovariační matice 

𝑺𝟐 =
𝑛2

𝑛2−1
(

𝑐𝑜𝑣(𝒙𝟐𝟏, 𝒙𝟐𝟏) 𝑐𝑜𝑣(𝒙𝟐𝟏, 𝒙𝟐𝟐) ⋯ 𝑐𝑜𝑣(𝒙𝟐𝟏, 𝒙𝟐𝒎)

𝑐𝑜𝑣(𝒙𝟐𝟐, 𝒙𝟐𝟏) 𝑐𝑜𝑣(𝒙𝟐𝟐, 𝒙𝟐𝟐) ⋯ 𝑐𝑜𝑣(𝒙𝟐𝟐, 𝒙𝟐𝒎)
⋮

𝑐𝑜𝑣(𝒙𝟐𝒎, 𝒙𝟐𝟏)
⋮

𝑐𝑜𝑣(𝒙𝟐𝒎, 𝒙𝟐𝟐) ⋯

⋮
𝑐𝑜𝑣(𝒙𝟐𝒎, 𝒙𝟐𝒎)

) (20) 

Koeficienty diskriminační funkce a1,…,am se vypočtou podle vztahu 

𝑎 = 𝑺−𝟏(�̅�𝟏 − �̅�𝟐)      (21) 

Po dosazení výběrových průměrů ziskových a ztrátových lokalit do diskriminační 

funkce dostaneme hodnoty diskriminační funkce pro průměrnou ziskovou lokalitu (�̅�1)  

a pro průměrnou ztrátovou lokalitu (�̅�2). 

Optimální prahový bod C, který slouží k zatřídění nezařazených lokalit do první, 

resp. druhé třídy se vypočítá dle vzorce: 

𝐶 =
(𝑍1+𝑍2)

2
      (22) 

Pokud je lineární diskriminační funkce daná vztahem (16) větší než optimální 

prahový bod, pak lze lokalitu zařadit mezi ziskové, v opačném případě, kdy hodnota 

lineární diskriminační funkce je menší než optimální prahový bod, spadá daná lokalita 

mezi lokality ztrátové. 



Ing. Jaroslav HUBÁČEK: „Analýza příčin změn hospodářského výsledku lomů“ 

2019  101 

 

Metoda diskriminační analýzy byla aplikována na popisovaný vzorek lokalit, a to 

ve dvou skupinách, 17 ziskových a 13 ztrátových.  

Jako diskriminátory byly použity ukazatele, které vyplynuly z předchozích analýz: 

1. změna těžby, 

2. změna stavu zásob v tunách, 

3. změna fixních nákladů, 

4. změna variabilních nákladů, 

5. změna nákladů na opravy, 

6. změna nákladů na mzdy, 

7. změna nákladů na vrtání a odstřely, 

8. změna průměrné ceny. 

Jejich výběr vycházel částečně z empirického přístupu v předchozích kapitolách, 

částečně z obecných vztahů pro výpočet výsledku hospodaření. 

V prvním kroku jsou vypočteny průměrné hodnoty diskriminátorů vedoucích 

k výstupům, tj. jednotlivým koeficientům diskriminační funkce a výpočtu optimálního 

prahového bodu. 

Koeficienty diskriminační funkce a1 až a8 jsou uvedeny v tabulce č. 13 

Tab. č. 13 Koeficienty diskriminační funkce 

Diskriminátor Popis  Koeficient diskriminační funkce 

a1 Δ těžby 0,0000596 

a2 Δ stavu zásob v [t] -0,0000424 

a3 Δ fixních nákladů -0,0000125 

a4 Δ variabilních nákladů -0,0000076 

a5 Δ nákladů na opravy -0,0000098 

a6 Δ nákladů na mzdy 0,0000102 

a7 Δ nákladů na vrtání a odstřely 0,0000114 

a8 Δ průměrné ceny 1,8677387 

Zdroj: vlastní zpracování 

Výpočet optimálního prahového bodu 

𝐶 =
𝑍1̅̅ ̅ + 𝑍2̅̅ ̅

2
=
2,317858636 + (−1,352224962)

2
= 0,779452583 
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Tabulka č. 14 obsahuje výsledky diskriminační analýzy pro ziskové lokality. 

Tab. č. 14 Výsledky diskriminační analýzy pro ziskové lokality 

Lokalita Hodnota lineární diskriminační funkce Klasifikace 

Lokalita č. 1 14-15 2,914 ZISK 

Lokalita č. 1 16-17 0,582 ZTRÁTA 

Lokalita č. 2 13-14 1,059 ZISK 

Lokalita č. 2 14-15 2,230 ZISK 

Lokalita č. 2 16-17 1,267 ZISK 

Lokalita č. 3 13-14 7,143 ZISK 

Lokalita č. 3 14-15 5,520 ZISK 

Lokalita č. 3 16-17 0,784 ZISK 

Lokalita č. 3 17-18 1,330 ZISK 

Lokalita č. 4 13-14 0,798 ZISK 

Lokalita č. 4 14-15 0,499 ZTRÁTA 

Lokalita č. 4 16-17 -0,639 ZTRÁTA 

Lokalita č. 4 17-18 5,629 ZISK 

Lokalita č. 5 13-14 1,813 ZISK 

Lokalita č. 5 16-17 3,283 ZISK 

Lokalita č. 6 13-14 2,426 ZISK 

Lokalita č. 6 15-16 2,768 ZISK 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka č. 15 obsahuje výsledky diskriminační analýzy pro ztrátové lokality. 

Tab. č. 15 Výsledky diskriminační analýzy pro ztrátové lokality 

Lokalita Hodnota lineární diskriminační funkce Klasifikace 

Lokalita č. 1 13-14 -1,401 ZTRÁTA 

Lokalita č. 1 15-16 0,232 ZTRÁTA 

Lokalita č. 1 17-18 -0,900 ZTRÁTA 

Lokalita č. 2 15-16 -1,137 ZTRÁTA 

Lokalita č. 2 17-18 0,434 ZTRÁTA 

Lokalita č. 3 15-16 -5,859 ZTRÁTA 

Lokalita č. 4 15-16 -0,692 ZTRÁTA 

Lokalita č. 5 14-15 -0,249 ZTRÁTA 

Lokalita č. 5 15-16 -0,672 ZTRÁTA 

Lokalita č. 5 17-18 -3,685 ZTRÁTA 

Lokalita č. 6 14-15 -2,448 ZTRÁTA 

Lokalita č. 6 16-17 -1,176 ZTRÁTA 

Lokalita č. 6 17-18 -0,021 ZTRÁTA 

Zdroj: vlastní zpracování 

Na základě výsledků uvedených v tabulkách lze provést kontrolu úspěšnosti 

aplikace diskriminační analýzy. 
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Použijí-li se hodnoty diskriminátorů pro jednotlivé lokality, pak lze pomocí rovnice 

𝑓𝑖 = ∑ 𝑎𝑗𝑥𝑖𝑗
𝑚
𝑗=1      (23) 

vypočíst hodnotu diskriminační funkce. Tato hodnota se srovná s hodnotou 

optimálního prahového bodu C, která je C = 0,7794. 

Na základě porovnání hodnoty lineární diskriminační funkce a optimálního 

prahového bodu je možné zatřídit jednotlivé lokality do skupin ziskových, resp. ztrátových. 

Poměr správně zatříděných lokalit v dané skupině k původnímu počtu lokalit v dané 

skupině základního souboru stanoví procento úspěšného zatřídění. Kontrolní propočet byl 

proveden u skupiny 17 ziskových i 13 ztrátových lokalit, výsledky kontroly úspěšnosti 

aplikace diskriminační analýzy jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. č. 16 Kontrola úspěšnosti aplikace diskriminační analýzy 

 ziskové lokality ztrátové lokality 

úspěšná klasifikace [%] 82,35 100,00 

neúspěšná klasifikace [%] 17,65 0,00 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z tabulky 16 je patrné, že ze skupiny ziskových lokalit byly tři lokality při kontrolním 

zatřídění klasifikovány jako ztrátové.  

V případě lokality 1 16-17 ovlivnil špatné zatřídění růst VN, především pak položka 

náklady na opravy, kde došlo k meziročnímu nárůstu o 60,50 %, tedy  

o 67 732 €.  

V případě lokality 4 14-15 ovlivnil špatné zatřídění meziroční pokles tržeb z prodeje,  

i přesto že došlo ke zlepšení výsledku hospodaření. 

 V případě lokality 4 16-17 ovlivnily špatné zatřídění: 

1. meziroční růst fixních nákladů o 271 370 €, tedy o 44, 50 %; 

2. meziroční růst nákladů na opravy o 92 166 €, tedy o 95,18 %; 

3. meziroční růst nákladů na vrtání a odstřely o 45 634 €, tedy  

o 148,44 %.  



Ing. Jaroslav HUBÁČEK: „Analýza příčin změn hospodářského výsledku lomů“ 

2019  104 

 

Úspěšnost v procentním vyjádření činí 82,35 %. V případě ztrátových lokalit byly 

všechny lokality zatříděny správně. 

Z obrázků č. 8 a 9. lze odvodit, že největší četnost nejvýznamnějších nákladových 

položek se týká nákladů na: 

• mzdy, 

• opravy, 

• vrtání a odstřely. 

Všechny tyto položky byly zahrnuty do diskriminátorů v rámci diskriminační analýzy, 

podle výsledků kontrolního zatřídění lze předpokládat, že správně. 
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7 VÝSLEDKY DISERTAČNÍ PRÁCE 

Výsledky analýzy ukázaly, že v oblasti výsledku hospodaření lomů nelze 

předpokládat jednoduché vztahy typu „samotný růst produkce, růst cen nebo pokles 

celkových nákladů povede ke zlepšení výsledku hospodaření“. Z obrázků č. 8 a 9 plyne, že 

situace je složitější a na změně výsledku hospodaření se podílí více faktorů. Potvrdily to  

i výsledky korelační a regresní analýzy, kdy statisticky významné závislosti se projevily 

jen u objemu produkce a nákladovosti fixních a variabilních nákladů. 

Výsledky ukázaly, že mezi základní faktory ovlivňující změny výsledku 

hospodaření patří: 

1. Změny poptávky promítající se do změny samotné těžby a změny stavu 

zásob. 

2. Řízení variabilních nákladů, kde dominantní vliv představují „náklady na 

vrtání a odstřely“ a „náklady na opravy“. 

3. Řízení fixních nákladů, kde dominantní vliv mají „náklady na mzdy“. 

Prakticky všechny tyto ukazatelé byly použity jako diskriminátory do provedení 

diskriminační analýzy, která správně zatřídila 100 % lomů se zhoršením výsledku 

hospodaření a správně zatřídila 82,35 % lomů se zlepšením výsledku hospodaření. 

Přínosem disertační práce v teoretické oblasti je poznatek, že vliv ceny má menší 

význam pro vývoj výsledku hospodaření, než bylo možno očekávat, protože pozitivní vliv 

změny cen při změně tržeb byl ve stejném počtu případů spojen jak se zlepšením, tak 

s jeho zhoršením. Na druhé straně se prokázal významný vliv změny množství prodeje, 

kdy pozitivní vliv změny množství byl spojen se zlepšením výsledku hospodaření,  

a naopak negativní vliv změny množství byl téměř ve stejném počtu (rozdíl jednoho 

případu) spojen se zhoršením výsledku hospodaření. Lze z toho odvodit, že vzhledem 

k relativně nízkým cenám drceného kameniva lze dát přednost snaze o kvantitativní 

zvýšení produkce před snahou o dosahování vyšších cen, mnohdy na úkor objemu prodeje. 

Přínosem disertační práce v praktické oblasti je zdůraznění významu řízení 

variabilních a fixních nákladů. Meziroční změny nákladových položek o desítky procent 

svědčí o problémech této oblasti. Pozornost by měla být věnována zejména řízení 

variabilních nákladů ve vazbě na možnosti odbytu a vývoj odbytu v průběhu roku. Pokud 
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dodavatelé například vrtných a trhacích prací trvají na provedení většího objemu prací, než 

je potřebné v daném období, mohlo by být použito časové rozlišení nákladů. Situace je 

složitější v oblasti fixních nákladů, zejména mzdových nákladů, kde jsou velmi omezené 

možnosti změn zaměstnanosti ve vazbě na možnosti těžby a odbytu v daném období. 

Součástí řízení fixních a variabilních nákladů je i plánovací činnost, která by měla být 

zpřesněna, opět ve vazbě na odbytové možnosti, neboť čerpání nákladů v souladu s plánem 

je v pořádku pouze při objektivním určení plánovaných hodnot. 

Přínosem v pedagogické oblasti je možnost přenesení získaných poznatků do 

předmětů spojených s organizací a řízením dobývání nerostných surovin a do předmětů 

spojených s ekonomikou nerostných surovin. 
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8 ZÁVĚR 

Změna výsledku hospodaření ze zisku do ztráty nebo ze ztráty do zisku je 

extrémním případem zhoršení nebo zlepšení výsledku hospodaření. Analýza výsledků 

provozu 6 lomů za období 6 let, tedy při 5 meziročních změnách, výsledky regresní  

a korelační analýzy a aplikace diskriminační analýzy vedly k názoru o následujících 

faktorech ovlivňujících zlepšení nebo zhoršení, tedy změnu výsledku hospodaření: 

• změna poptávky odrážející se ve změnách těžby, změně stavu zásob  

a změně prodeje; 

• řízení variabilních nákladů, zejména pokud jde o přesnost plánování 

nákladových položek a následně jejich čerpání; 

• řízení fixních nákladů, zejména ve mzdové oblasti. 

Je však nutno vzít v úvahu faktory praktického managementu, které se někdy 

odchylují od teoretických východisek: 

• z důvodu organizačních a ekonomických jsou někdy prováděny činnosti 

dodavatelských organizací ve větším rozsahu, než je v daném období nutné, 

což vede k výrazným změnám čerpání nákladů mezi jednotlivými roky; 

• některé činnosti smíšeného charakteru z hlediska vztahu nákladů a objemu 

produkce jsou vedeny jako fixní, a ne vždy jejich variabilní složka 

z hlediska vývoje odpovídá vývoji objemu produkce. Platí to zejména  

o mzdové oblasti; 

• při čerpání nákladů se vychází z plánovaných hodnot, které jsou málo 

přizpůsobovány skutečnému vývoji poptávky; 

• existují i účetní nepřesnosti spojené s lidským faktorem. 
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