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Příloha č. 1: Poznatky o velké hospodářské krizi 30. let 20. století 

Hospodářský růst ve dvacátých letech 

Charakteristika hospodářství Spojených státu na počátku roku 1929 od prezidenta 

Hoovera i jeho sliby, že hmotný blahobyt amerických občanů za jeho vlády nadále poroste, 

nebyly nepodložené. V průběhu dvacátých let dosáhla země výrazného reálného 

hospodářského růstu. Zatímco v roce 1919 vyrobily automobilky 1 658 000 aut, do roku 1929 

se produkce skoro ztrojnásobila. V letech 1923 až 1929 vzrostl reálný příjem na osobu  

o 12,6 %. Za stejné období vzrostl počet obyvatel z 111,9 na 121,8 milionů. I další údaje 

poukazují na silný hospodářský růst v průběhu dvacátých let.
1
  

Americké hospodářství přitom neprodukovalo jen více stejných věcí, nýbrž vyrábělo 

mnoho zcela nových výrobků a služeb. Hlavním motorem růstu bylo všeobecně rozšíření 

komerční elektřiny. Elektřina byla základem pro spoustu zbrusu nových spotřebních výrobků, 

jako jsou lednice, žehličky, fény, toustovače, vysavače a další domácí spotřebiče. Aby se 

elektřina dostala do domácností, vznikly elektrické rozvodové závody, které produkovaly  

a distribuovaly elektrickou energii. Na počátku dvacátých let se také poprvé objevil rozhlas  

a rozhlasové stanice. Rychle se stal důležitým zdrojem zpráv i zábavy a úspěšně začal 

prolamovat izolaci zemědělského venkova. Rostoucí příjmy a postupně se snižující pracovní 

doba, jakož i rychlejší cestování a větší pohodlí, které bylo spjato s používáním automobilů, 

přinesly revoluci ve volnočasových aktivitách.
2
  

Rostoucí výroba a příjmy byly důsledkem nepřetržitého růstu produktivity 

v zemědělství a průmyslu. Vývoj traktorů na naftu šel společně s vývojem osobních  

a nákladních aut. Mechanizace zemědělských statků se zvětšila, když se v polovině dvacátých 

let objevil univerzální traktor s velkým rozchodem kol. Průměrná velikost rodinných 

hospodářství začala růst.  Henry Ford byl v roce 1913 průkopníkem rozvoje pohyblivých 

linek, které změnily charakter výroby. Ale práce u výrobních pásů byla tvrdá a fluktuace 

pracovníků vysoká. Když ford použil svůj dodatečný zisk k tomu, aby schopným 

zaměstnancům poskytl podíl na zisku, čímž ve skutečnosti zdvojnásobil mzdovou sazbu na 

pět dolarů denně, problém s vysokou fluktuací zaměstnanců zmizel. Během dvacátých let se 

pohyblivé linky rozšířily do dalších automobilek a do výroby mnoha jiných druhů zboží. 
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Mnoho dalších průběžných vylepšení vedly k neustálému růstu produktivity a ke zvyšujícím 

se výdělkům většiny obyvatel.
3
 

Problémové oblasti ve dvacátých letech 

Během všeobecného růstu dvacátých let zažívaly některé oblasti hospodářství horší 

období. Zemědělci pěstující obilí čelili nejistotě na trzích. V průběhu první světové války  

a těsně po ní zemědělství expandovalo. Zemědělství si tedy brali půjčky, aby si mohli 

zakoupit další půdu i mechanizaci. Věřitele jim obvykle ochotně půjčovali, neboť zárukou za 

půjčky byla zemědělská půda a její hodnota prudce rostla. Zemědělci, kterým chybělo 

dostatečné množství peněz, si velmi často brali druhou hypotéku, aby získali prostředky 

potřebné na zaplacení akontace. Ale dobré časy netrvaly dlouho. Evropská zemědělská výroba 

se po válce rychle vzpamatovala. Obrovský pokles poptávky po amerických potravinách 

v Evropě začal na počátku dvacátých let srážet zemědělské ceny dolů. Reálné břemeno dluhů, 

jimž byli zemědělci zatíženi, dramaticky stouplo. Zemědělské ceny i jejich příjmy totiž 

mohutně poklesly, avšak výše jejich dluhů byla pevně daná. Dvacátá léta byla svědkem 

nepřetržité vlny konfiskací zadlužených statků, přičemž cena zemědělské půdy trvale klesala. 

Všeobecný blahobyt minul rovněž uhelný průmysl. Toto odvětví trápily příliš vysoké výrobní 

kapacity a klesající poptávka. Nízké ceny znamenaly pro horníky nízké příjmy  

a nejistou práci. Technologický pokrok umožňoval odběratelům uhlí, jako byly elektrické 

rozvodné závody, průmysl, vytápění domácností i parní stroje, aby získali z méně uhlí stejné 

nebo větší množství energie. Také zastaralý textilní a obuvnický průmysl trpěl pomalým 

růstem a klesajícími zisky. Pro dělníky v těchto odvětvích byly přizpůsobení se novým 

podmínkám i změnám zaměstnání často pomalé a bolestivé. Přesto tato problémová odvětví 

nijak nesnížila všeobecný blahobyt dvacátých let, období technologických změn a zrodu 

nových výrobků a nových procesů. V takto dynamických obdobích některá odvětví rostou, 

zatímco jiná se ocitají v úpadku. Dotyčná odvětví jednoduše patřila k těm, která ve dvacátých 

letech přirozeně upadala.
4
  

Ekonomika se začala pomalu „zasekávat“. Ohromná nabídka vyvolaná prudkým 

růstem produkce dopadla na podniky především tím, že domácí trh již nezvládal absorbovat 

novou výrobu a začaly se plnit sklady – situace v zahraničním obchodu sice ještě nebyla 
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devastována následnou vlnou protekcionářských opatření, nicméně ani externí poptávka 

nemohla při cenách daných silou dolaru konzumovat dramaticky rostoucí nabídku, zvláště 

v situaci, kdy samotné Spojené státy svůj trh ochraňovaly poměrně silným způsobem, a tak se 

jen obtížně hledali partneři ochotní přijímat americké zboží. Firmy pak logicky snížily 

produkci, což se začalo dít na jaře roku 1929. Přitom burza stále ještě rostla – mohlo by se to 

nazvat setrvačností, především však šlo o to, že investoři nebrali věc zatím příliš vážně.
5
  

Boom na akciovém trhu a následný propad 

V roce 1924 začaly růst ceny kmenových akcií a v roce 1925 překonal index 

kmenových akcií Standard & Poor své maximum z roku 1916. Kurzy akcií pokračovaly 

v růstu i na konci dvacátých let, kdy propukl jeden z největších spekulativních boomů na 

akciovém trhu v historii. Akciový trh v mnoha ohledech odrážel růst mrakodrapů. Stejně jako 

krize zastavila stavbu mrakodrapů až do padesátých let, signalizoval pád akciového trhu 

v říjnu 1929 konec spekulativního boomu dvacátých let. Ceny akcií v letech 1928 i 1929 

prudce stoupaly nahoru až do svého pádu na podzim 1929. Akciový boom urychloval fúze 

společnosti a také stimuloval vznik holdingových společností, které vydávaly nové cenné 

papíry, aby mohly z rostoucích cen akcií profitovat. Velké americké společnosti začaly 

půjčovat peníze makléřům z Wall Streetu, aby jim umožnily poskytovat půjčky, tzv. marže. 

Pro firmy byly půjčky makléřům lákavé, protože úrokové sazby z „marží“ stoupaly. 

V některých případech úroky z marží převyšovaly očekávaný výnos z nových investičních 

projektů. Na otázku proč tenhle boom začal a proč na konci desetiletí nabral takovou sílu, 

neexistuje jednoznačná odpověď. V první polovině dvacátých let se ukázalo, že kmenové 

akcie jsou podhodnoceny. Růst cen kmenových akcií byl vyvolán, mino jiné tím, že firmy 

rozhodly vyplácet akcionářům stabilní dividendy a zvyšovaly se taky zisky společnosti. 

Hospodářský pokles, který začal na počátku léta 1929, snížil zisková očekávání a našel si 

cestu i na Wall Street. Dne 3. září 1929 dosáhl Dow Jonesům index při hodnotě 381 bodů 

svého vrcholu a následně nerovnoměrně klesal až k hodnotě 320 bodů, na kterou spadl  

21. října. Akciový trh se zhroutil následující týden, kdy během černého čtvrtku 24. řijna  

a černého úterý 29. října ceny akcií rekordně poklesly a rekordní počet akcií změnil svého 

majitele. Index nadále klesal, protože makléři vybírali své účty a prodávali akcie klientům, 

kteří v důsledku pádu cen akcií nebyli schopni dostát svým závazkům z marží. Pokles se 
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zastavil 13. listopadu 1929, kdy Dow Jonesův index spadl na 198 bodů. V následujících 

měsících se objevilo určité ozdravení a v dubnu 1930 dosáhl index 294 bodů. Pak začal opět 

padat a v pádu pokračoval až do léta 1932, kdy už byla velká hospodářská krize v plném 

proudu.
6
 

Dopady na světové hospodářství 

Krize se neomezovala na Spojené státy – byla celosvětová. Německo se dostalo 

do krize od roku 1928 a v roce 1929 začal propad v mnoha dalších zemích. Do roku 1930 

krize zasáhla všechny rozvinuté země. Pád byl mimořádně krutý zejména ve střední Evropě, 

kde jednotlivé země prošly těžkým obdobím přizpůsobování se po rozpadu Rakousko-

Uherské říše v závěru první světové války. Rakousko bylo finančním centrem regionu  

a rakouské banky měly těsné vazby na odvětví a firmy, které financovaly. Ale rozpad tyto 

vazby přerušil. Stejně jako v Německu a Británii zůstala v Rakousku po celá dvacátá léta 

vysoká nezaměstnanost a pomalý růst. Koncem dvacátých let spojování často relativně 

slabých bank prudce snížilo počet bank v Rakousku. Do konce května 1931 se rakouská krize 

rozšířila do sousedních středoevropských zemí. Domácí a zahraniční vkladatelé vzali v panice 

útokem banky v Polsku, Československu, Rumunsku, Maďarsku a Německu. Ozdravení od 

poloviny roku 1935 do poloviny roku 1937 a pak opět po skončení krize uvnitř krize, která se 

objevila v letech 1937 až 1938, postupovalo pomalu, protože podniky měly strach investovat, 

expandovat ani provádět rizikovější inovace. Pociťovaly stále větší nejistotu ohledně pravidel, 

v jejichž rámci podnikaly – včetně nejistoty týkající se jejich majetkových práv.
7
 

Historický odkaz velké hospodářské krize 

Velká hospodářská krize a pomalé zotavování se z ní po celá třicátá léta byly pro 

každého frustrující zkušeností. V tomto období se zdálo, že nikdo nedokáže tyto události 

uspokojivě vysvětlit. Vypadalo to, že tradiční ekonomická teorie není schopna objasnit, proč 

krize vypukla a proč byla tak dlouhá a rozsáhlá. Zrovna tak se neobjevilo nic, co by 

uspokojivě vysvětlovalo pomalou obnovu a opětovnou krizi v letech 1937 až 1938. Tato 

zkušenost však přivedla jednoho anglického ekonoma k tomu, že navrhl novou teorii, jež 

podle něj objasňovala příčiny hospodářských krizí a nabízela recept, jak se z nich dostat. 
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Zdálo se, že zjevné oživení hospodářství na počátku druhé světové války tuto teorii potvrzuje. 

V poválečném období se keynesiánská makroekonomie, jak začala být nazývaná, stala 

hlavním proudem ekonomické analýzy.
8
  

John Maynard Keynes publikoval v roce 1936 novou teorii, jež měla vysvětlit, proč se 

objevují hospodářské fluktuace a jak lze obnovit stabilitu a plnou zaměstnanost 

v hospodářství zasaženou krizí. Keynesova nová teorie se lišila od tehdejší hospodářské 

teorie. Před rokem 1936 byla dominantní hospodářská teorie založena na trzích. Popisovala, 

jak systém relativních (nebo reálných) cen alokuje zdroje mezi různé trhy tak, že v úhrnu se 

zdroje využívají k produkci těch komodit a služeb, kterým jednotlivci přisuzují největší 

hodnotu. Její základ spočíval na předpokladu, že spotřebitelé jednají tak, aby maximalizovali 

svůj užitek, a firmy tak, aby maximalizovaly zisk. Hlavním mechanizmem, který jednání 

tržních aktérů slaďuje, jsou pružné relativní (nebo reálné) ceny. Keynes zvolil jiný přístup. 

Místo uvažování o jednotlivých trzích, jako jsou trh s botami, trh s bochníky chleba, trh 

s kadeřnickými službami a podobně, zkoumal úhrnné sektory hospodářství – konkrétně sektor 

domácností, podnikový sektor, vládní sektor a zbytek světa. Celkové výdaje spotřebitelů 

představovaly poptávku domácností po nově vyrobeném zboží a službách. Poptávku podniků 

po nově vyrobeném zboží a službách tvořily úhrnné investiční výdaje všech obchodních 

firem. Úhrnné vládní výdaje představovaly poptávku vlád po nově vyrobeném zboží  

a službách. Celá domácí poptávka po novém zboží a službách tak mohla být rozdělena na 

spotřebu, investice a vládní výdaje. Poptávka po nové domácí výrobě ze zbytku světa mohla 

být vyjádřena jako čistý vývoz (neboli vývoz minus dovoz).
9
 

Keynes tvrdil, že takový propad hospodářské aktivity, jako byla velká hospodářská 

krize, je výsledkem nezávislého poklesu investičních výdajů. Aby se povzbudilo oživení, 

musí existovat nezávislý růst výdajů, který by zvýšil agregátní poptávku. Zvýšená agregátní 

poptávka by potom automaticky začala zvyšovat hospodářskou aktivitu, vedla by k vyšším 

útratám spotřebitelů a posunula by hospodářství blíže k plné zaměstnanosti. Při hlubokých 

krizích nejsou podle Keynesova názoru nízké úrokové sazby schopny dostatečně povzbudit 

investiční výdaje. Vláda však není omezená důchody nebo zisky. Vláda tedy může iniciovat 

potřebný nárůst úhrnné poptávky, aby HDP začal růst. Federální vláda tak může učinit buď 
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tím, že zvýší výdaje a daně ponechá na stálé úrovni, nebo může postupovat nepřímo, kdy 

vládní výdaje sice udrží na konstantní úrovni, ale sníží daně. Snížení daní přinese dodatečný 

disponibilní příjem spotřebitelů a podnikům. Ti pak zvýší svoje výdaje. Cílené změny 

vládních výdajů se nazývají „fiskální politika“. Keynes byl přesvědčen, že fiskální politiku je 

možno použít ke zvýšení vládní agregátní poptávky v situaci, kdy to neprovede soukromý 

sektor. Tím by se hospodářství posunulo blíže k plné zaměstnanosti. Do 30. let dvacátého 

století byl pojem „fiskální politika“ neznámý. Účelem vládních výdajů a zdanění byla výroba 

a distribuce těch nezbytných výrobků a služeb, které soukromý sektor vůbec nevyráběl nebo 

je neprodukoval v požadovaném množství.
10
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Příloha č. 2: Váhy k indexu důvěryhodnosti IN95 – věřitelská verze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKEČ Název odvětví V1 V2 V3 V4 V5 V6 

A Zemědělství 0,24 0,11 21,35 0,76 1,0 14,57 

B Rybolov 0,05 0,11 10,76 0,90 1,0 84,11 

C Dobývání 

nerostných surovin 

0,14 0,11 17,74 0,72 1,0 16,89 

CA Dobývání 

energetických 

surovin 

0,14 

 

0,11 21,83 0,74 1,0 16,31 

CB Dobývání ostatních 

surovin 

0,16 0,11 5,39 0,56 1,0 25,39 

D Zpracovatelský 

průmysl 

0,24 0,11 7,61 0,48 1,0 11,92 

DA Potravinářský 

průmysl 

0,26 0,11 4,99 0,33 1,0 17,36 

DB Textilní a oděvní 

průmysl 

0,23 0,11 6,08 0,43 1,0 8,79 

DC Kožedělný průmysl 0,24 0,11 7,95 0,43 1,0 8,79 

DD Dřevařský průmysl 0,24 0,11 18,73 0,41 1,0 11,57 

DE Papírenský a 

polygrafický 

průmysl 

0,23 0,11 6,07 0,44 1,0 16,99 

DF Koksování a 

rafinerie 

0,19 0,11 4,09 0,32 1,0 26,93 

DG Výroba chemických 

výrobků 

0,21 0,11 4,81 0,57 1,0 17,06 

DH Gumárenský a 

plastikářský průmysl 

0,22 0,11 5,87 0,38 1,0 43,01 

DI Stavební hmoty 0,20 0,11 5,28 0,55 1,0 28,05 

DJ Výroba kovů 0,24 0,11 10,55 0,46 1,0 9,74 

DK Výroba strojů a 

přístrojů 

0,28 0,11 13,07 0,64 1,0 6,36 

DL Elektrotechnika a 

elektronika 

0,27 0,11 9,50 0,51 1,0 8,27 

DM Výroba dopravních 

prostředků 

0,23 0,11 29,29 0,71 1,0 7,46 

DN Jinde nezařazený 

průmysl 

0,26 0,11 3,91 0,38 1,0 17,62 

E Elektřina, voda a 

plyn 

0,15 0,11 4,61 0,72 1,0 55,89 

F Stavebnictví 0,34 0,11 5,74 0,35 1,0 16,54 

G Obchod a opravy 

motor. vozidel 

0,33 0,11 9,70 0,28 1,0 28,32 

H Pohostinství a 

ubytování 

0,35 0,11 12,57 0,88 1,0 15,97 

I Doprava, 

skladování, spoje 

0,07 0,11 14,35 0,75 1,0 60,61 

Ekonomika Ekonomika ČR 0,22 0,11 8,33 0,52 1,0 16,80 

 

Zdroj: RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýzy: Metody, ukazatelé, využití v praxi. 

s. 109 
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Příloha č. 3: Rozvaha aktivních položek v letech 2006 – 2010 v tis. Kč. 

 Zdroj: výroční zprávy 2006 - 2010 

 

 

 

Rozvaha 2006 2007 2008 2009 2010 

Aktiva celkem 49844 89235 99756 105271 113376 

Stálá aktiva 8910 21385 31234 30330 44249 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 

 

0 

 

0 

Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 

Nedokončený dlouhodobý 

nehmotný majetek 0 0 0 

 

0 

 

0 

Dlouhodobý hmotný majetek 8910 21385 31234 30330 44249 

Stavby 0 8270 8132 19997 34478 

Pozemky 130 130 130 130 382 

Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí 8780 10891 11806 

 

10203 

 

9318 

Nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek 0 1213 11166 

 

0 

 

10 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

hmotný majetek 0 881 0 

 

0 

 

61 

Oběžná aktiva 40655 67672 68436 74822 68815 

Zásoby 7313 19279 16884 13231 21392 

Materiál 6825 17262 14819 12843 20417 

Výrobky 488 2011 2065 388 975 

Zboží 0 6 0 0 0 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0 

Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 19953 23380 18113 18837 25507 

Pohledávky z obchodních vztahů 19529 22240 13094 

 

17056 

 

16495 

Stát – daňové pohledávky 137 0 783 333 5210 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 83 640 9 26 0 

Dohadné účty aktivní 204 0 146 0 2602 

Jiné pohledávky 0 500 4081 1421 1200 

Krátkodobý finanční majetek 13389 25013 33439 42754 21916 

Peníze 3106 2508 1522 4052 765 

Účty v bankách 10283 22505 31917 38702 21151 

Časové rozlišení 279 178 86 119 312 

Náklady příštích období 279 178 86 119 144 

Příjmy příštích období 0 0 0 0 168 
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Příloha č. 4: Rozvaha pasivních položek v letech 2006 – 2010 v tis. Kč. 

Rozvaha 2006 2007 2008 2009 2010 

Pasiva celkem 49844 89235 99756 105271 113376 

Vlastní kapitál 26364 56429 87178 97249 94271 

Základní kapitál 200 200 200 200 200 

Základní kapitál 200 200 200 200 200 

Změny základního kapitálu 0 0 0 0 0 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 

Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 0 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku 10 20 20 

 

20 

 

20 

Zákonný rezervní fond/nedělitelný 

fond 10 20 20 

 

20 

 

20 

Výsledek hospodaření minulých let 11721 37338 56210 86958 87028 

Nerozdělený zisk minulých let 11852 37469 56341 87089 87162 

Neuhrazená ztráta minulých let - 131 - 131 - 131 -131 - 131 

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 14433 18871 30748 

 

10071 

 

7023 

Cizí zdroje 23480 32806 12578 8022 18970 

Rezervy 0 0 0 0 0 

Ostatní rezervy 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 

          

8934 9567 535 

 

1250 

 

1460 

Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0  

Závazky ke společníkům, členům 

družstva a k účastníkům sdružení 0 0 0 

 

0 

 

Jiné závazky 8334 8334 0 0  

Odložený daňový závazek 600 1233 535 1250 2450 

Krátkodobé závazky 14546 22982 11662 6589 9503 

Závazky z obchodních vztahů 10940 17897 6893 3191 7105 

Závazky ke společníkům 0 0 0 32 32 

Závazky k zaměstnancům 760 1320 1326 809 1000 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 246 556 283 

304 346 

Stát - daňové závazky a dotace 2539 3159 3125 2220 102 

Dohadné účty pasivní 51 36 26 28 57 

Jiné závazky 10 14 9 5 61 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 257 138 183 8 

Bankovní úvěry dlouhodobé 0 257 138 183 8 

Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0 0 0 

Časové rozlišení 0 0 0 0 135 

Výdaje příštích období 0 0 0 0 135 

Zdroj: výroční zprávy 2006 - 2010 
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Příloha č. 5: Výkaz zisku a ztráty v letech 2006 – 2010 v tis. Kč. 

Výkaz zisku a ztráty 2006 2007 2008 2009 2010 

Tržby za prodej zboží 23253 19185 8219 3942 4370 

Náklady vynaložené na prodané zboží 20697 17179 6887 2893 3347 

Obchodní marže 2556 2006 1332 1049 1031 

Výkony 89226 153843 154678 86058 90322 

Tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb 89768 152395 154341 

 

87735 

 

89735 

Změna stavu zásob vlastní výroby - 542 1448 54 - 1677 587 

Aktivace 0 0 283 0 0 

Výkonová spotřeba 54265 102325 92685 58343 61214 

Spotřeba materiálu a energie 48096 93485 86279 48313 53025 

Služby 6169 8840 6406 10030 8189 

Přidaná hodnota 37517 53524 63325 29564 30138 

Osobní náklady 15744 24840 27951 16496 18863 

Mzdové náklady 11673 18439 20720 12498 14200 

Náklady na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 3877 6268 7066 

 

3871 

 

4563 

Sociální náklady 194 133 165 127 99 

Daně a poplatky 16 22 28 32 49 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 717 2102 2850 

 

3615 

 

4150 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 707 0 1707 

 

0 

 

92 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku   707 0 1707 0 92 

Tržby z prodeje materiálu 0 0 0 0 0 

Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku a materiálu 19 0 1748 

 

0 

 

41 

Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku   19 0 1748 

 

0 

 

41 

Prodaný materiál 0 0 0 0 0 

Změna stavu rezerv a oprav. položek v 

provoz. oblasti a komplexních nákl. 

příštích o. 1655 2181 - 2237 

 

 

-1258 

 

 

242 

Ostatní provozní výnosy 470 1513 3549 3497 2320 

Ostatní provozní náklady 230 329 1172 1564 356 

Provozní výsledek hospodaření 19713 25563 37069 12612 8850 

Výnosové úroky 24 16 126 270 145 

Nákladové úroky 0 11 53 35 72 

Ostatní finanční výnosy 751 281 747 371 231 

Ostatní finanční náklady 883 623 197 177 490 

Finanční výsledek hospodaření -108 - 337 623 425 - 126 

Daň z příjmu za běžnou činnost 5172 6255 6935 2907 1672 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 14433 18971 30757 10134 7052 

Mimořádné výnosy 0 0 2 - 6 - 1 

Mimořádné náklady 0 0 11 57 28 

Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 - 9 - 63 - 29 

Výsledek hospodaření za účetní období 14433 18871 30748 10071 7023 

Výsledek hospodaření před zdaněním 19605 25126 37683 12979 8695 

Zdroj: výroční zprávy 2006 – 2010
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Příloha č. 6: Mapa umístění firmy 

 

Zdroj: MAPY. [online]. 2012.  [cit. 2012-01-30]. Dostupné z: 

http://www.mapy.cz/#t=s&x=18.060645&y=49.537720&z=15&u=u&umc=9pS.nxUqR9&um

l=Mo%C5%99kov%2C%20okres%20Nov%C3%BD%20Ji%C4%8D%C3%ADn 
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Příloha č. 7: Monitoring konkurence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Firma KON-KYS s.r.o. 

                 Konkurenční firmy 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 


