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Anotace diplomové práce 

Každý podnik (společnost) se snaží během své podnikatelské činnosti 

hospodařit tak, aby dosahoval co největšího zisku, ať už prodejem svých výrobků 

nebo poskytováním služeb. Ale ne vždy se to daří, jsou období, kdy podnik má 

větší zisky a naopak období, kdy jsou zisky menší nebo dokonce žádné. A proto 

se vedení společnosti pomocí svých zaměstnanců snaží zjistit příčiny těchto 

nerovnosti. Pro tuto situaci se používá tzv. analýza, což je rozbor (rozklad) na 

jednotlivé prvky nebo složky. Cílem této diplomové práce je zpracování tzv. 

trendové analýzy vybraného podniku. Analýza je zaměřena na rozbor základních 

účetních výkazů, jako jsou: rozvaha aktiv a pasiv, výkaz zisků a ztrát. Rozbor 

jednotlivých položek účetních výkazů je zde dále doplněn příčinami a důvody 

jejího, ať už pozitivního nebo negativního působení na ekonomickou situaci 

společnosti.  V závěru práce jsou přednesené návrhy a doporučení na případné 

zlepšení stávající situace a dalšího ekonomického vývoje firmy. 

Klíčová slova:  Trendová analýza, účetní výkazy, ekonomická situace. 

Diploma work’s anotation 

Every company (society) try during his entrepreneurial activities manage so, 

to reached what biggest gain, no matter what already sale his products or rendition 

of services. But not always it succeed in, are period, when company has bigger 

making respectively period, when are making smaller or even no. That is why lead 

companies by the help of his employees try find out causes these unevenness.  

To this situation employs so - called analysis, which is analysis (analysis) on 

individual elements or components. Aim those diploma work is processing so - 

called trendy analyses choice company. Analysis is bent on analysis basic 

accounting returns, as are: discretion assets and debts, profit and loss statement. 

Analysis single sums accounting returns is here further supplemented causes and 

reasons her, no matter what already positive or negative impingement upon 

economic situation companies. At the close work are recited suggestions and 

recommendation on pertinent improvement current situation and next economic 

development firm. 

Keywords:  Trendy analysis, account sheet, economic situation. 
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dlouho. dlouhodobý 

krátko. krátkodobý 

nedokon. nedokončená 

fin.  finanční 

vl.  vlastní 

vnitropod vnitropodnikový 

energ.  energetický 



Bc. Lukáš Snopek : Analýza hospodářské činnosti vybraného podniku 

2009 1

1. Úvod 

Každý podnik (společnost) se snaží během své podnikatelské činnosti 

hospodařit tak, aby dosahoval co největšího zisku, ať už prodejem svých výrobků 

nebo poskytováním služeb. Ale ne vždy se to daří, jsou období, kdy podnik má 

větší zisky a naopak období, kdy jsou zisky menší nebo dokonce žádné. A proto 

se vedení společnosti pomocí svých zaměstnanců snaží zjistit příčiny těchto 

nerovnosti. Pro tuto situaci se používá tzv. analýza, což je rozbor (rozklad) na 

jednotlivé prvky nebo složky. Díky analýze se daný problém rozebere na dílčí 

části, díky kterým se dají odstranit nedostatky a zabránit dalším problémům. Cílem 

mé diplomové práce je analýza hospodářské činnosti podniku. Rozhodl jsem se 

proto zaměřit na hospodářskou činnost akciové společnosti Lesostavby Frýdek–

Místek. Ikdyž z názvu vyplývá, že se společnost zabývá pouze lesnickou činnosti, 

není tomu tak. Kromě lesnické činnosti se společnost zabývá také stavební 

činnosti a dopravou. Životní prostředí kolem nás je v dnešní době z velké části 

ovlivňováno počasím a přírodními podmínkami, které mají mnohdy nepříjemné 

následky např. špatný stav vozovek, sesuvy půdy, zničená koryta řek, polámané 

lesní porosty, apod. Z tohoto důvodu je zapotřebí, aby zde existovala firma či 

společnost, která tyto nepříjemné následky na ŽP odstraní. Lesostavby Frýdek–

Místek a.s. bezpochyby takovou společnosti jsou. Díky své činnosti jsou schopni 

poskytovat své služby nejenom v oblasti lesnictví, ale také v oblasti stavebnictví a 

v jiných prospěšných oblastech. 
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2. Charakteristika podniku 

Firma Lesostavby Frýdek-Místek a.s. vznikla v roce 1992. V současné době 

je moderní a stabilní soukromou firmou působící v oblasti stavební výroby a 

lesnictví, viz [1]. 

Strukturu firmy tvoří tři samostatné divize: 

1. Divize stavebnictví 

2. Divize lesnictví 

3. Divize dopravy a mechanizace  

Průměrný roční obrat firmy se pohybuje kolem 450 mil. Kč, v sezóně 

zaměstnává 450 až 500 zaměstnanců, viz [1]. 

Strojní vybavení Lesostaveb Frýdek–Místek a.s. umožňuje společnosti 

provádět veškeré inženýrské stavby. Společnost má zkušenosti s výstavbou 

vodovodů, kanalizací, plynovodů, umí provádět meliorační práce, budovat opěrné 

zdi. V malé míře provádí i pozemní stavby.  

Specializují se především na opravy a regulace vodních toků, při kterých 

využívají bohatých zkušeností kameníků a strojníků, výhodou je používání 

vlastního stavebního kamene, který těží v lomech v Trojanovicích, Řece a Bílé. 

Provádějí opravy a výstavbu komunikací, a to vozovek jak kalených, tak i 

penetrační makadamy, s využitím vlastních distributorů živic a veškeré techniky 

která je k tomu zapotřebí – válce, gradery, nákladní automobily vybavené 

podrcovači. 

Provádí výstavbu chodníků a náměstí v městech a obcích. Realizovali také 

několik sportovních zařízení, jakož i výstavbu golfového hřiště v Ropici a části 

v Šilheřovicích, viz [2]. 
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2.1. Divize stavebnictví 

V oblasti stavebnictví jsou Lesostavby Frýdek-Místek klasickou stavební 

firmou střední velikosti, která je zaměřena především na provádění speciálních 

prací na vodních tocích, výstavbu a opravy komunikací a inženýrské stavby se 

zaměřením především na zemní práce, kanalizace, parkové úpravy, výstavbu 

sportovních hřišť, mají také zkušenosti s výstavbou golfových areálů, viz [1]. 

Střediska hlavní stavební výroby ve Frýdku-Místku, Jablunkově a Brance u 

Opavy provádějí veškeré stavební práce za pomocí vlastních pracovníků, využitím 

dopravních a mechanizačních prostředků divize dopravy a mechanizace, viz [2].  

Do divize stavební výroby spadají i speciální práce: 

a) Biologické práce  

Jsou práce prováděné samostatným střediskem, které kromě sanací a 

rekultivací stavebních prací provádí zároveň parkové a zahradnické úpravy 

veřejných i soukromých prostranství, práce ve výškách za pomocí pojízdné 

plošiny PVP 27 kterými jsou ořezy a kácení stromů, viz [3]. 

b) Opravy výtluk ů komunikací  

Opravy výtluků komunikací jsou prováděný za pomoci tryskové 

technologie CZ Jetpatcher . 

Jedná se o speciální stroj Jetpatcher na podvozku nákladního 

automobilu T815. 

Princip technologie je použití studené asfaltové emulze, která se pod 

tlakem nastříká do děr a prasklin a následně se smíchá z drceným 

kamenivem a touto směsí se zastříká díra v komunikaci. Emulze se vyštěpí 

dle teploty vzduchu v čase od 0,5 – 2 hodin a oprava je hotová, viz [4]. 

Tato technologie se používá na opravy komunikací: 

• opravu výtluků;  

• vyplnění a vodotěsné uzavření větších trhlin;  

• zhotovení konečné úpravy překopů; 

• opravu zlomených okrajů vozovky;  
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• poklesy a výtluky kolem kanálových poklopů;  

• opravu odloupané horní vrstvy vozovky;  

• dorovnání vyjetých kolejí od těžkých vozidel;  

• zhotovení povrchu místních komunikací, cyklistických stezek, 

chodníků, viz [1]. 

Výhody oproti klasickým technologiím: 

• operativní nasazení;  

• rychlost opravy;  

• vysoká kvalita a trvanlivost;  

• bezodpadová technologie;  

• celková cena opravy;  

• záruka na provedenou prací 12 měsíců, viz [4]. 

c) Kamenická výroba  

Středisko Kamenor 

Je klasickou kamenickou dílnou, která zpracovává Godulský pískovec 

těžený v lomu v obci Řeka, který je ve vlastnictví Lesostaveb Frýdek–

Místek a.s.. Jedná se o místní přírodní kámen používaný 

v Moravskoslezském regionu jako tradiční stavební materiál ať už pro 

dlažby, schody nebo obklady soklů domů. 

Kromě pískovce zpracovává dílna i dováženou žulu, a to pro domovní 

architekturu, i pro architekturu hřbitovní, viz [5]. 

d) Gabiony  

Je to technologie používaná při zpevňování svahů. Tato technologie 

se začala používat při odstraňování povodňových škod v roce 1997. Jsou to 

opěrné zdi z drátokošů, které jsou vyplněny lomovým kamenem. 

Tato technologie je známá již z 50-tých a 60-tých let, a dodnes je k 

vidění opěrná zeď na Morávce vybudována kolem roku 1960. 

První opěrná zeď, kterou vybudovaly Lesostavby Frýdek-Místek v roce 

1997 je v Příboře - zabezpečení sesuvu břehu řeky Lubiny. 
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V současné době mají Lesostavby Frýdek-Místek za sebou velké 

množství vybudovaných opěrných stěn k zabezpečení sesuvů a zpevnění 

koryt vodních toků. Největší stavba je v délce zhruba 100 m a vysoká 12 m, 

viz [6]. 

2.2. Divize lesnictví 

V oblasti lesnictví provádějí Lesostavby Frýdek-Místek a.s. kompletní 

lesnické práce pro vlastníky lesů, jako těžbu a přibližování dříví, pěstební práce a 

produkci lesních školek, viz [1]. 

Tato společnost patří mezi významné dodavatele komplexních lesnických 

činností pro vlastníky lesů nejen v moravskoslezském regionu, ale i na ostatním 

území ČR, viz [7]. 

Nejdůležitějším partnerem společnosti v oblasti lesnické výroby je státní 

podnik Lesy České republiky, pro který zajišťuje na základě uzavřených 

obchodních smluv veškeré lesnické práce mezí které patří:  

1) Těžba a přibližování d říví 

• Obhospoda řované území 

Na území Moravskoslezských Beskyd a Pobeskydské pahorkatiny 

obhospodařují Lesostavby tyto územní jednotky: Hrčava, Oldřichovice, 

Komorní Lhotka, Frýdek-Místek a Ostrava. Celková plocha těchto 

jednotek činí 85.000 ha, z toho je 17.969 ha výměra porostních ploch, viz 

[7].  

• Těžba dříví 

Těžbu dříví zajišťují Lesostavby vlastními zaměstnanci i 

subdodavateli, viz [7]. 

• Přibližování d říví 

K přibližování dříví jsou používaný traktory zn. Zetor, John Deere, 

lesnický traktor, 1 lanovka, viz [7]. 
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SYNCROFALKE 

Systém pro těžbu a přibližování dříví. SYNCROFALKE je tzv. 

procesorová lanovka. 

Charakteristika: 

Univerzální - Horský Harvestor  

Lanovka Syncrofalke právem nese ozna čení "univerzální" . Pro 

provoz po svahu, proti svahu se používá jediný typ vozíku. 

Montážní buben s polypropylenovým lanem je ve standardním 

provedení, právě tak jako je ve standardu rádiové ovládání z porostu od 

místa kácení, viz [8]. 

Originální a výkonná  

Originální řešení hydraulického pohonu tažného a vratného bubnu 

spočívá v uložení obou pracovních bubnů na společnou hřídel, přičemž 

tažný buben je poháněn jedním regulačním hydromotorem a propojení 

mezi tažným a vratným lanem bubnu je provedeno pomoci druhého 

regulačního hydromotoru. 

Tato konstrukce umožňuje dokonalou synchronizaci rychlostí 

navíjení/odvíjení a s ní související vysokou rychlost pojezdu vozíku 

s nákladem (až 10 m.s), viz [8]. 

Víceopera ční stroj  

Kompletní nástavba je zabudovaná na nákladním automobilu 

IVECO 8 x 8. Nosný, tažný a vratný buben lanovky Syncrofalke je 

vybaven hydrostatickými převody. 

Víceopera ční stroj Syncrofalke 4 T  se skládá z: 

• univerzální lanovky nosnosti 4 t a dosahu 900 m;  

• rádiem řízeného lanového vozíku Sherpa U 4;  

• hydraulického manipulátoru LIV 24.94S se zvedacím momentem 

230 kNm a dosahem 9,3 m;  

• procesorové hlavice WOODY 60, viz [8]. 
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Rentabilita  

Použitím SYNCROFALKE je docíleno nejen nejvyššího zhodnocení 

dřevní hmoty v porostu, ale také vyklizení klestu, minimální škody na 

půdě a případném zmlazení. 

Díky svému výkonu a technologii těžby dřeva, je lanovka 

SYNCROFALKE tím nejlepším prostředkem pro práci v nepřístupném 

terénu a oblastech s hustou sítí odvozních cest, kde lze hotové 

sortimenty dříví nakládat na odvozní soupravy přímo z hromad u 

lanovky, viz [8]. 

2) Středisko lesní mechanizace  

3) Doprava d říví 

Doprava dříví je provozována vlastními odvozními soupravami ze 

střediska dopravy a mechanizace. V sezóně je doprava rovněž zajištěna 

cizími dopravci, viz [7]. 

4) Odbyt d říví 

Dříví, které společnost vytěží, následně od LČR odkupuje ve výši 

60%. Výkupy dříví provádí rovněž od obcí a soukromých vlastníků lesa. 

Mezi odběratele patří např.: 

• Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o.  

• APENAL s.r.o. Ostravice 

• Biocel Paskov a.s.  

• Slovwood Ružomberok, a.s.  

• Timber Production s.r.o.  

• Pila Foldyna Raškovice  

• Kawulok Alois  

• JEWA s.r.o.  

• Pila Kaňovice  

• a spousta dalších ...  
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Část vytěženého dříví zpracovávají Lesostavby na vlastním 

dřevoskladě v Paskově. 

Všem svým odběratelům zaručují, že dříví nepochází z kontroverzních 

zdrojů. V roce 2004 obdržela společnost certifikát C-o-C systému ověřování 

spotřebitelského řetězce dříví podle směrnice CFCS 1004-1:2002, v roce 

2006 pak dle směrnice CFCS 1004:2005, viz [7]. 

5) Prodej palivového d řeva 

V roce 2008 společnost pořídila štípací stroj na výrobu palivového 

dříví. Tento stroj umožňuje lépe zhodnotit jinak již neprodejnou dřevní 

hmotu napadlou hnilobou. Vyrábí sortiment štípaného dříví v délkách  od 25 

do 40 cm. Součástí této technologie je i balicí a paletovací zařízení, viz [7]. 

6) Pěstební činnost  

Kromě těžebních prácí provádí Lesostavby pro LČR rovněž práce 

pěstební, které mj. zahrnují: 

• ochranu a obnovu lesa;  

• výchovu mladých lesních porostů formou prořezávek a prostřihávek;  

• výchovné zásahy charakteru probírek až do mýtního věku;  

• ochranu proti buření a ochranu kultur proti zvěři;  

• oplocování lesních kultur;  

• úklid klestu;  

• vyvětvování porostů;  

• výsek nežádoucích dřevin;  

• zpřístupnění porostů;  

• dočišťování plochy po těžbě, viz [7]. 

7) Školka řská činnost  

Školkařskou činností se Lesostavby zabývají již od r.1953 a následně 

po privatizaci od r. 1992. 

Kromě vlastní lesní školky v Lískovci obhospodařují lesní školky LČR 

v Komorní Lhotce, Lučině, Těrlicku a Žermanicích. 
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Pro lesnickou a školkařskou činnost zavedla společnost systém 

managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001, viz [7]. 

2.3. Divize dopravy a mechanizace 

Divize dopravy a mechanizace zajišťuje veškeré zemní práce, práce 

speciálními stroji, především na výstavbu a opravy komunikací, je vybavena 

velkým vozovým parkem terénních nákladních automobilů, viz [1]. 

Tato divize disponuje vozovým parkem nákladních sklápěcích vozidel 

TATRA. Je vybavena stavebními stroji pro veškeré zemní práce od malých 

mechanizmů až pro velká pásová a kolová rýpadla a dozery, viz [9]. 

Tabulka 1: Seznam strojů 

Typ Zna čka 

Rýpadla pásová JCB 210; CAT 320 + bourací kladivo KRUPP; DH 411 

Kolová rýpadla CAT 316 C; CAT 315; CAT 212; UDS 114; DH 112 

Kráčivá rýpadla SCHAEFF 40, 41 D; KAISER S2-1; KAISER S2-2 

Rýpadla - nákladače 
JCB 1CX; JCB 4CX; JCB 4 CX Sitemaster; Komatsu 97 
WB 

dozer CAT D6R 

nakladače (2 x): 
VOLVO 641; VOLVO 60 E; UNO 180; manipulátor CAT 
TH 63 

gradery (3 x): MBU 150 A; SHM – 4 

válce:   VV 111; VV 113; VV 170; VV 500D; WACKER RD 11 

distributor živic (2 x): T 148; RŽ 7 – ADR 

autojeřáb: AD 20; AB 063 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Nákladní vozidla: 

• TATRA 815 S3, S1 - 20 ks 

• TATRA 148 S3, S1 - 2 ks 

• PRAGA P V 3 S1 - 2 ks  
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• TATRA 815 valník s hydraulickou rukou + vlek  

• domíchávač TATRA T 815 AM 369  

• odvozní souprava na dřevo T 815  

• odvozní souprava na dřevo VOLVO FH 12 + návěsy LEMEX - 2 x  

• odvozní souprava na dřevo MAN TGA, E 2000 + návěsy Doll, LEMEX - 2 x 

• tahač návěsů VOLVO FH 12 + podvalník na přepravu strojů, sklápěcí návěs 

- 2 x 

• tahač přívěsů T 815 TP + Transporta P 50 

• AVIA nosič kontejnerů - 3 x 

• AVIA sklápěč - 3 ks 

• autocisterna LIAZ 110 

• přeprava živic cisternový návěs NPŽ 21-ADR  

• sklápěcí návěs - 2 ks 

• přeprava nafty AVIA DAEWOO ADR, viz [9]. 

Drobná mechanizace: 

• hutnící válce VV 3403  

• vibrační desky WACKER, BOMAG  

• elektrocentrály HONDA  

• kompresory PD 200, Holman  

• sbíjecí a vrtací kladiva BOSCH, ATLAS COPCO, WACKER  

• kalová čerpadla  

• traktor Zetor + zametač HORAL  

• sekačka travních porostu, viz [9]. 
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3. Teoretická část 

Cílem mé diplomové práce, jak už bylo zmíněno v úvodu, je „Analýza 

hospodářské činnosti podniku Lesostavby Frýdek-Místek a.s.“. Analýzu jsem se 

rozhodl provádět meziročně tzv. Analýzu trendů (Horizontální analýza).  

Základní účetní výkazy jako je např. rozvaha a výkaz zisků a ztrát obsahují 

údaje týkající se nejen běžného účetního období, ale i skutečnosti v minulém 

účetním období, resp. stavu k počátku účetního období (roku) v případě rozvahy. 

Z těchto výchozích údajů lze vypočíst změnu daného ukazatele ve formě 

bazického indexu (základem je skutečnost minulého účetního období nebo jeho 

počátku) nebo lze určit absolutní výši změny a její procentní vyjádření 

k výchozímu období. Použijeme-li k těmto výpočtům účetní výkazy za více 

účetních období, můžeme sestavit časové řady vývoje daného ukazatele, z nichž 

lze zkoumat průběh změn a zjišťovat dlouhodobější trendy vývoje příslušných 

finančních ukazatelů, viz [10]. 

Z rozboru základních účetních výkazů se zde zaměřují na dílčí rozbory: 

a) z analýzy rozvahy: 

• rozbor hmotného investičního majetku a investic 

• rozbor oběžného majetku 

• rozbor pohledávek 

• rozbor finančního majetku 

b) z analýzy výkazu zisk ů a ztrát: 

• rozbor výnosů 

• rozbor nákladů 

• rozbor hospodářského výsledku 

Du Pont ův pyramidální rozklad 

Du Pontův pyramidální rozklad (diagram) je příkladem pyramidové struktury 

podílových ukazatelů (viz. Příloha č. 1). Pyramidální rozklad vychází z názoru, že 

cílem vrcholového managementu je maximalizovat výnos na vlastní jmění, neboť 
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tento ukazatel je kritériem výhodnosti kapitálu investovaného do dané společnosti. 

Protože však aktiva podniku nepocházejí pouze z vlastních, ale i cizích zdrojů, 

dochází k nutnosti hodnocení efektivnosti použití celkových aktiv (výnos na aktiva) 

a k hodnocení zesilujícího vlivu cizích zdrojů na objem zisku podniku. Cizí kapitál 

je tedy používán pro zvýšení výnosnosti vlastního kapitálu (vlastního jmění), 

odkud se odvozuje název ukazatele v první úrovni pyramidálního rozkladu. 

Další nižší úroveň rozkladu v levé větvi pyramidy umožňuje analyzovat 

ziskovost podnikatelské činnosti včetně spotřeby vstupních potenciálů ve formě 

nákladovosti příslušných nákladových položek, jejichž použití v podniku vede 

k dosažení této ziskovosti. 

V pravé větvi pyramidálního rozkladu dochází k analýze obratu celkových 

aktiv a vázanosti jejich jednotlivých forem tak, aby byla dosažena úroveň tržeb a 

zisku analyzovaná v levé části pyramidy, viz [10]. 
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4. Analýza sou časného stavu 

4.1. Analýza dlouhodobého hmotného majetku 

DHM je takový majetek, který v podniku slouží dlouhou dobu a postupně se 

opotřebovává (znehodnocuje). Jsou to budovy, stavby, stroje, výrobní zařízení, 

přístroje, inventář, dopravní prostředky aj.). Nebo se používá dlouhou dobu, aniž 

by se znehodnotil (např. pozemky, umělecká díla, zlato aj.), viz [11]. 

Tabulka 2: Dlouhodobý hmotný majetek 

objem v obdobích 
[v tis. K č] rozdíl [%] [%] 

název 
(0) 2006 (1) 2007 (2) 2008 (1)/(0) (2)/(1) (0) 2006 (1) 2007 (2) 2008 

Dlouhodobý hmotný majetek 35 432  37 241 66 395 105,11 178,28 100,00 100,00 100,00 

Pozemky 2 174 2 174 2 174 100,00 100,00 6,14 5,84 3,27 

Stavby 22 597 20 654 19 656 91,40 95,17 63,78 55,46 29,60 

Sam. mov. věci a soubory mov. věcí 10 573 13 736 44 237 129,92 322,05 29,84 36,88 66,63 

Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nedokončený DHM 88 677 328 769,32 48,45 0,25 1,82 0,49 

Poskytnuté zálohy na DHM 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Oceňovací rozdíl k nabytému 
majetku 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zdroj: Podnikové údaje doplněné o vlastní výpočty 

Dlouhodobý hmotný majetek je ovlivňován 2 faktory, a to: odpisy a pořízením 

nového DHM. Co se týče odpisů, tak ty charakterizují fyzické opotřebení. Odpisy 

ovlivňují především položku stavby, zde dochází k meziročnímu poklesu, 

způsobené právě opotřebením. V daných obdobích není zaznamenána žádná 

výstavba staveb, budov a ani hal. Vysoký nárůst zaznamenala převážně položka 

samostatné movité věci a soubory movitých věcí a to v roce 2008, kdy společnost 

nakoupila dopravní prostředky a pracovní stroje v pořizovací ceně zhruba 36 mil. 

Kč. V další tabulce lze vidět stupeň opotřebení jednotlivých položek odpisovaného 

DHM.  
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Tabulka 3: Stupeň opotřebení DHM 

skupin DHM pořizovací ú četní 
cena [v K č] 

zůstatková ú četní 
cena [v K č] 

stupe ň 
opot řebení 

[%] 
DHM odpisovaný 179 451 572,54  62 199 663,52 65,34 

v tom:  budovy, haly, stavby 48 532 425,34 19 381 056,14 60,07 

budovy a haly 32 213 330,07 13 355 936,07 58,54 

stavby 16 319 095,27 6 025 120,07 63,08 
v tom:  samostatné movité věci a soubory   

movitých věcí 
       130 919 147,20           42 818 607,38    67,29 

energ. a hnací stroje a zařízení              337 939,70                 39 896,00    88,19 

pracovní stroje          75 262 113,13           28 665 425,79    61,91 

dopravní prostředky          52 610 169,96           12 615 439,18    76,02 

inventář            2 708 924,41             1 497 846,41    44,71 

Zdroj: Podnikové údaje doplněné o vlastní výpočty 

Podle vyššího stupně opotřebení můžeme zjistit, které položky DHM mají 

díky vyšším odpisovým sazbám kratší životnost.  

4.2. Analýza ob ěžných aktiv 

Za oběžná aktiva jsou považovány peněžní prostředky (hotovostní peníze 

v pokladně i peníze na účtě) a další položky majetku, u nichž lze předpokládat, že 

se přemění na peněžní prostředky během 1 roku nebo během jednoho provozního 

cyklu podniku podle toho, které z obou období je delší. Struktura oběžných aktiv je 

tvořena zásobami, dlouhodobými a krátkodobými pohledávkami, finančním 

majetkem, viz [10]. 

Tabulka 4: Oběžná aktiva 

objem v obdobích [v tis. K č] rozdíl [%] [%] 
název 

(0) 2006 (1) 2007 (2) 2008 (1)/(0) (2)/(1) (0) 2006 (1) 2007 (2) 2008 

oběžná aktiva celkem 106 524  164 978 133 017 154,87 80,63 100,00 100,00 100,00 

v tom: zásoby 14 774 17 181 19 406 116,29 112,95 13,87 10,41 14,59 

          dlouho. pohledávky 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          krátko. pohledávky 76 657 132 511 111 597 172,86 84,22 71,96 80,32 83,90 

          finanční majetek 15 093 15 286 2 014 101,28 13,18 14,17 9,27 1,51 

Zdroj: Podnikové údaje doplněné o vlastní výpočty 

Z údajů v tabulce lze zjistit, že v účetním období 2007 došlo k výraznému 

nárůstu oběžných aktiv oproti předešlému roku a to o 54,87% (58 454 tis. Kč). 

Příčinou tohoto nárůstu bylo výrazné zvýšení krátkodobých pohledávek o 72,86% 
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(55 854 tis. Kč). Krátkodobé pohledávky také nejvíce ovlivňují výši oběžných aktiv. 

V období 2008 klesla celková aktiva oproti předešlému období o 19,37% (31 961 

tis. Kč). V tomto období došlo naopak k mírnému poklesu krátkodobých 

pohledávek, ale hlavně snížil se objem finančního majetku a to až o 86,82% 

(13 272 tis. Kč). 

4.3. Analýza zásob 

Zásobou v hmotném pojetí rozumíme určité množství produkce, která je 

dočasně odňata z koloběhu směřujícího k uspokojení určitých potřeb. Funkčně se 

zásoby projevují jak negativně, tak pozitivně. Negativně tím, že neproduktivně 

vážou kapitál podniku při současném vynakládání dalších prostředků (např. 

náklady na skladování), pozitivně pak tím, že zabezpečují a umožňují plynulý 

průběh výrobního procesu, viz [10]. 

Tabulka 5: Zásoby 

objem v obdobích [v tis. K č] rozdíl [%] [%] 
název 

(0) 2006 (1) 2007 (2) 2008 (1)/(0) (2)/(1) (0) 2006 (1) 2007 (2) 2008 

Zásoby 14 774  17 181 19 406 116,29 112,95 100,00 100,00 100,00 

Materiál 9 197 8 731 13 764 94,93 157,65 62,25 59,10 93,16 

Nedokon. výroba a polotovary 3 711 7 281 4 597 196,20 63,14 25,12 49,28 31,12 

Výrobky 349 0 168 0,00 168,00 2,36 0,00 1,14 

Zvířata 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zboží 1 345 748 552 55,61 73,80 9,10 5,06 3,74 

Poskytnuté zálohy na zásoby 172 421 325 244,77 77,20 1,16 2,85 2,20 

Zdroj: Podnikové údaje doplněné o vlastní výpočty 

Zásoby tvoří ve společnosti druhou největší položku ovlivňující oběžná 

aktiva. Jejich výše je z větší části ovlivňována převážně stavebními zakázkami. 

Hlavně položka materiál, ten je ovlivňován 2 faktory, a to: počtem zakázek a 

charakterem zakázek (materiálová náročnost). V období 2007 došlo k mírnému 

poklesu materiálu o 5,07% (466 tis. Kč), což bylo způsobeno větším počtem 

stavebních zakázek. Kdežto v období 2008 materiál vzrostl o 57,65% (5 033 tis. 

Kč), v tomto období můžeme předpokládat menší počet stavebních zakázek než 

v roce 2007 anebo menší materiálovou náročnost. Druhou velkou položkou 

podílející se na výši zásob je nedokončená výroba a polotovary. Tato položka je 

ovlivňována lesnickou činnosti (charakterem lesnických zakázek). Co se týče 
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lesnické činnosti, tak společnost rozeznává 2 hlavní typy zakázek, a to: zakázky 

pouze na lesnické práce (služby – těžba, zalesňování, ošetřování porostu, atd.) a 

těžbu tzv. „dříví na stojato“. Dříví na stojato je dříví, které je nabídnuto za sníženou 

cenu ke koupi, ale podnik si ho musí na své náklady pokácet, oklestit a odvézt a 

samozřejmě provést úklid po těžbě. Právě tento typ zakázky je hlavní příčinou 

velkého nárůstu položky nedokončená výroba a polotovary v roce 2007 a to o 

96,20% (3 570 tis. Kč). Zde se podnik potýkal s nepříznivým počasím, které mělo 

vliv na stahování a odklizení dříví. Převážně v zimním období byl přístup k tomuto 

dříví lesní technikou komplikován velkým nánosem sněhu a tudíž došlo 

k přerušení těžby a odložení zpracování dříví na kulatinu. 

Tabulka 6: Vázanost zásob 

objem v obdobích [v tis. K č] [%] 
ukazatel 

(0) 2006 (1) 2007 (2) 2008 (1)/(0) (2)/(1) 

průměrný stav zásob materiálových vstupů (Z) 9 197 8 731 13 764 94,93 157,65 

výnosy z provozní činnosti (Q) 508 795 610 688 611 427 120,03 100,12 

spotřeba materiálových vstupů (M) 193 373 201 975 173 133 104,45 85,72 

náklady na provozní činnost (N) 502 066 547 609 604 277 109,07 110,35 

Zdroj: Podnikové údaje doplněné o vlastní výpočty 

V účetním období 2007 došlo k mírnému poklesu stavu zásob materiálových 

vstupů a naopak k větší spotřebě materiálových vstupů, které byly použitý na 

stavební zakázky. V roce 2008 došlo zase k opačnému případu, tentokrát byl 

zaznamenán vyšší nárůst stavu zásob, který byl způsoben větší těžbou 

stavebního materiálu.  

Tabulka 7: Výsledky vázanosti zásob 

ukazatel (2006 - 2007) (2007 - 2008) 

celková změna vázanosti zásob - 3,78 Kč/1 000 Kč + 8,21 Kč/1 000 Kč 

v tom:   vliv změny koeficientu obrátky zásob  

             materiálových vstupů 
- 1,54 Kč/1 000 Kč + 11,02 Kč/1 000 Kč 

             vliv změny podílu nákladů na spotřebu  

             materiálu k celkovým nákladům 
- 0,70 Kč/1 000 Kč - 4,57 Kč/1 000 Kč 

             vliv změny celkové nákladovosti 

             provozní činnosti 
- 1,54 Kč/1 000 Kč + 1,76 Kč/1 000 Kč 

Zdroj: Podnikové údaje doplněné o vlastní výpočty 
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Předchozí tabulka ukazuje vliv ukazatelů na změnu vázanosti zásob podniku. 

V účetním období 2007 došlo ke snížení vázanosti zásob způsobené snížením 

celkové nákladovosti provozní činnosti zpomalením obrátky zásob. V období 2008 

došlo naopak ke zvýšení vázanosti zásob způsobené především zrychlenou 

obrátkou zásob. 

4.4. Analýza krátkodobých pohledávek 

Pohledávky obecně představují právo věřitele požadovat na dlužníkovi plnění 

určitého závazku. Krátkodobé závazky jsou ke dni sestavení rozvahy splatné do 1 

roku, viz [10]. 

Tabulka 8: Krátkodobé pohledávky 

objem v obdobích [v tis. K č] rozdíl [%] [%] 
název 

(0) 2006 (1) 2007 (2) 2008 (1)/(0) (2)/(1) (0) 2006 (1) 2007 (2) 2008 

Krátkodobé pohledávky 76 657  132 511 111 597 172,86 84,22 100,00 100,00 100,00 
Pohledávky z obchodních vztahů 70 885 129 059 107 339 182,07 83,17 92,470 97,395 96,184 
Pohledávky - ovládající a řídící 
osoba 

0 0 0 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 

Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 

Pohledávky za společníky, členy 
družstva a za účastníky sdružení 

0 0 0 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 

Soc. zabezpečení a zdrav. 
pojištění 0 0 0 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 

Stát-daňové pohledávky 1 269 178 180 14,03 101,12 1,655 0,134 0,161 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 3 086 1 679 1 650 54,41 98,27 4,026 1,267 1,479 

Dohadné účty aktivní 572 214 70 37,41 32,71 0,746 0,161 0,063 

Jiné pohledávky 845 1 381 2 358 163,43 170,75 1,102 1,042 2,113 

Zdroj: Podnikové údaje doplněné o vlastní výpočty 

Krátkodobé pohledávky tvoří největší položku ovlivňující oběžná aktiva. 

Jejich výše je ovlivňována rozsahem tržeb a dobou splatnosti. Z tabulky lze vyčíst, 

že v roce 2007 došlo výraznému zvýšení krátkodobých pohledávek a to až o 72,86 

% (55 854 tis. Kč). Tento nárůst byl způsoben převážně zvýšením pohledávek 

z obchodních vztahů. Příčinou je především prodlužování splatnosti. Společnost 

Lesostavby Frýdek-Místek mají stanovenou dobu splatnosti na 90 dnů. Většina 

podniků čeká se zaplacením svých závazků až do konce doby splatnosti a tudíž 

dochází k nárůstu pohledávek, naproti tomu jsou i podniky (např. povodí Odry), 

které své závazky hradí ještě před uplynutím doby splatnosti a tudíž dochází 



Bc. Lukáš Snopek : Analýza hospodářské činnosti vybraného podniku 

2009 18

k snížení položky pohledávky z obchodních vztahů. V následující tabulce můžeme 

vidět, jak dlouho musela v daných letech společnost čekat na inkaso plateb za 

provedení svých služeb.  

Tabulka 9: Doba obratu 

  dny 
doba obratu pohledávek (2006) 53 
doba obratu pohledávek (2007) 83 

doba obratu pohledávek (2008) 79 

Zdroj: Vlastní výpočty 

V posledních letech jde opravdu vidět, že podniky čekají se zaplacením až 

do poslední chvíle. 

4.5. Analýza finan čního majetku 

Finanční majetek představuje aktiva podniku ve formě jimiž může platit. 

Mohou to být prostředky ve formě peněz, ať už v pokladně nebo na běžném účtě 

anebo ve formě pohotově přeměnitelných v peníze, viz [10]. 

Tabulka 10: Krátkodobý finanční majetek 

objem v obdobích [v tis. K č] rozdíl [%] [%] 
název 

(0) 2006 (1) 2007 (2) 2008 (1)/(0) (2)/(1) (0) 2006 (1) 2007 (2) 2008 

Krátkodobý finan ční majetek 15 093  15 286 2 014 101,28 13,18 100,00 100,00 100,00 

Peníze 565 754 722 133,45 95,76 3,74 4,93 35,85 

Účty v bankách 14 528 14 532 1 292 100,03 8,89 96,26 95,07 64,15 

Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pořizovaný krátkodobý fin. majetek 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zdroj: Podnikové údaje doplněné o vlastní výpočty 

Akciová společnost Lesostavby Frýdek-Místek, jak lze vidět z tabulky 

disponuje dostatečně velkým množstvím krátkodobého finančního majetku, 

především peněz na bankovních účtech. Zde bych zmínil pouze rok 2008, kdy 

došlo k nadměrnému čerpání peněz z bankovního účtu a to ve výši 91,11% 

(13 240 tis. Kč). Toto nadměrné čerpání bylo způsobeno především velkou ztrátou 

na lesní výrobě a také snížením hospodářského výsledku. 
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4.6. Analýza náklad ů 

Náklady podniku jsou definovány na peněžně oceněná spotřeba výrobních 

faktorů včetně veřejných výdajů, která je vyvolána tvorbou podnikových výnosů. 

Náklady jsou – kromě hospodářského výsledku – nejsouhrnnějším ukazatelem 

hospodaření výrobní jednotky, odráží se v nich výrobní, zásobovací, odbytová 

činnost podniku a jeho technická, ekonomická a organizační úroveň, viz [10]. 

Tabulka 11: Nákladovost 

období [%] absolutní 
diference název 

(0) (1) (2) (1) - (0) (2) - (1) 

Náklady vynaložené na prodané zboží 0,88 4,37 15,77 3,49 11,40 

Výkonový spot řeba 72,03 62,48 59,71 -9,56 -2,76 

  1. Spotřeba materiálu a energie 38,00 33,07 28,25 -4,94 -4,82 

  2. Služby 34,03 29,41 31,46 -4,62 2,05 

Osobní náklady 20,56 21,63 20,29 1,07 -1,34 

  1. Mzdové náklady 14,98 15,72 14,63 0,74 -1,09 

  2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 5,24 5,49 5,19 0,25 -0,30 

  4. Sociální náklady 0,34 0,42 0,47 0,08 0,05 

Daně a poplatky 0,49 0,44 0,56 -0,05 0,12 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1,12 0,97 1,32 -0,15 0,35 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a mate riálu 1,60  0,87 0,25 -0,73 -0,62 

  1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 

  2. Prodaný materiál 1,60 0,87 0,25 -0,73 -0,62 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období 1,22 -1,44 0,18 -2,66 1,62 

Ostatní provozní náklady 0,77 0,33 0,51 -0,44 0,18 

Nákladové úroky 0,14 0,15 0,21 0,01 0,07 

Ostatní finanční náklady 0,17 0,29 1,02 0,13 0,73 

Daň z příjmů za běžnou činnost 0,22 2,45 0,00 2,23 -2,45 

  - splatná 0,18 2,28 0,00 2,10 -2,28 

  - odložená 0,04 0,17 0,00 0,13 -0,17 

Mimořádné náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Daň z příjmů z mimo řádné činnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  - splatná 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  - odložená 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Náklady celkem 99,21 92,55 99,83 -6,66 7,28 

Zdroj: Vlastní výpočty 
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Z údajů výkazu zisků a ztrát (viz. příloha č. 3) můžeme vidět, že největší 

podíl na celkových nákladech mají položky výkonová spotřeba a osobní náklady. 

Pomoci ukazatele nákladovosti můžeme zjistit podíl jednotlivých nákladových 

položek k celkové produkci (celkovým výnosům). Co se týče celkové nákladovosti, 

můžeme ji hodnotit příznivě. Především v roce 2007, i přes menší nárůst 

nákladových položek výkonová spotřeba a osobní náklady, zde došlo k poklesu 

celkové nákladovosti a to o 6,66 [Kč/100 Kč]. Zvýšení nákladů bylo způsobeno 

především nákupem nových strojů v lesnictví a s tím také zvýšení leasingových 

nákladů. Nárůst zaznamenaly také mzdové náklady, kdy společnost zvýšila mzdy 

zaměstnanců o 3 – 5%. V období 2008 se náklady skoro rovnaly výnosům, a tudíž 

se celková nákladovost zvýšila o 7,28 [Kč/100 Kč]. V oblasti služeb bylo příčinou 

nárůst cen energií, především plynu. Nemalý podíl na nárůstu nákladů měly také 

finanční náklady. Společnost zaznamenala také kurzovou ztrátu ve výši 5 mil. Kč. 

Tato kurzová ztráta vznikla při výstavbě automobilového závodu Hyundai 

v Nošovicích. Při zadávání zakázky společnosti byl kurz 27 – 28Kč/ EURO, ale 

v době realizace tento kurz klesl na 24 Kč/EURO, což mělo nepříznivý vliv na výši 

výnosů. Také zde došlo k nárůstu úrokových nákladů v důsledku lesnické činnosti. 

Společnost byla proto nucena si více půjčovat peníze. Následující tabulka je 

zaměřena na relativní změnu nákladů. 

Tabulka 12: Spotřeba materiálu a energie 

období absolutní diference 
název 

(0) 2006 (1) 2007 (2) 2008 (1) - (0) (2) - (1) 
spotřeba materiálu a energie (N)                                                                                                
[v tis. Kč] 

193 373 201 975 173 133 8 602 -28 842 

výnosy celkem (Q)                                                                                                                             
[v tis. Kč] 

508 813 610 795 612 864 101 982 2 069 

nákladovost (n)                                                                                                                            
[v Kč/100 Kč] 

38,01 33,07 28,25 -4,94 -4,82 

Zdroj: Podnikové údaje doplněné o vlastní výpočty 
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Pomocí výpočtu relativní změny nákladů, můžeme zjistit, zda v daném 

období došlo k relativní úspoře nebo k relativní ztrátě. 

∆ Nrel =  

N 0, N 1 …….. náklady za minulé a současné období 

Q 0, Q 1 …….. produkce (výnosy) za minulé a současné období 

n 0, n 1 ……… nákladovost za minulé a současné období 

V období 2007 došlo k překročení spotřeby materiálu a energie zhruba o 9 

mil. Kč, kdežto v roce 2008 naopak ke snížení a to o zhruba 29 mil. Kč. I přes tyto 

rozdíly byla v obou obdobích zaznamenána úspora ve výši zhruba 30 mil. Kč.  

4.7. Analýza výnos ů 

Výnosy podniku jsou peněžní částky, které podnik získal ze svých veškerých 

činnosti za určité období, bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich 

inkasu, viz [10]. 

Tabulka 13: Výnosy 

objem v obdobích [v tis. K č] období [%] 
název 

(0) 2006 (1) 2007 (2) 2008 (0) 2006 (1) 2007 (2) 2008 

Tržby za prodej zboží 5 658 34 363 104 643 1,112 5,626 17,074 

Výkony 487 694 568 792 497 992 95,849 93,123 81,257 

  1. Tržby za prodej vl. výrobků a služeb 477 271 559 884 490 610 93,801 91,665 80,052 

  2. Změna stavu vnitropod. zásob vl. výroby -455 3 221 -2 516 -0,089 0,527 -0,411 

  3. Aktivace 10 878 5 687 9 898 2,138 0,931 1,615 

Tržby z prodeje dlouho. majetku a materiálu 13 819  7 090 8 276 2,716 1,161 1,350 

  1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 390 148 5 988 0,077 0,024 0,977 

  2. Tržby z prodeje materiálu 13 429 6 942 2 288 2,639 1,137 0,373 

Ostatní provozní výnosy 1 624 443 516 0,319 0,073 0,084 

Výnosové úroky 12 18 73 0,002 0,003 0,012 

Ostatní finanční výnosy 6 89 1 364 0,001 0,015 0,223 

Mimořádné výnosy 0 0 0 0,000 0,000 0,000 

I.    Provozní výnosy celkem 508 795 610 688 611 427 99,996 99,982 99,766 

II.   Finanční výnosy celkem 18 107 1 437 0,004 0,018 0,234 

III.  Mimořádné výnosy celkem 0 0 0 0,000 0,000 0,000 

Výnosy celkem 508 813 610 795 612 864 100,00 100,00 100,00 

Zdroj: Podnikové údaje doplněné o vlastní výpočty 
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Z tabulky je zřejmé, že nejvíce se podílející na pozitivním zvyšování 

celkových výnosů mají výnosy provozní. A to převážně tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb. Tuto položku nejvíce ovlivňují, jak lze vidět z níže uvedeného 

grafu tržby ze stavebních a lesnických zakázek. Největší nárůst byl zaznamenán 

v roce 2007 a to o 20,04% (101 982 tis. Kč), tento příznivý nárůst tržeb byl 

způsoben výstavbou automobilového závodu Hyundai v Nošovicích. Také v roce 

2008 došlo k nárůstu celkových výnosů oproti předešlému období, ale pouze o 

0,34% (2 069 tis. Kč). Kromě položky tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

se velkou měrou na nárůstu celkových výnosů podílela také položka tržby za 

prodej zboží a tržby z prodeje dlouhodobého majetku. Zvýšení tržeb za prodej 

zboží a to o 70 280 tis. Kč bylo způsobeno lesnickou výrobou a to převážně 

prodejem kulatiny. Ta byla získaná z těžby obecních lesů. Poněvadž obce nemají 

dostatečnou techniku a možnosti na těžbu dříví a ani marže, zadávají proto 

zakázku právě společnosti Lesostavby Frýdek-Místek, která je schopna těmto 

obcím poskytnout veškeré služby v oblasti lesnické činnosti. Tato varianta je 

výhodná pro obě strany. Společnost dostane zaplaceno za provedené služby a 

také získá dřevo, s kterým dále disponuje a na druhé straně obec získá od 

společnosti lepší ceny. Co se týče zvýšení tržeb z prodeje dlouhodobého majetku, 

zde musela společnost prodat část svého majetku (stroje – buldozer + 2 gradery) 

a to proto aby si vylepšila hospodářský výsledek. 
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Graf 1: Podíl jednotlivých divizí na celkových tržbách v daném období 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

4.8. Analýza hospodá řského výsledku 

Z formálního, výpočetního hlediska je hospodářský výsledek rozdílem mezi 

celkovými výnosy a všemi vynaloženými náklady. Jsou-li výnosy vyšší než 

náklady, dosahuje podnik zisku, v opačném případě je ztrátový, viz [10]. 

Tabulka 14: Hospodářský výsledek 

objem v obdobích [v tis. K č] absolutní diference [%] 
název 

(0) 2006 (1) 2007 (2) 2008 (1) - (0) (2) - (1) (1)/(0) (2)/(1) 

výnosy celkem 508 813 610 795 612 864 101 982 2 069 120,04 100,34 

náklady celkem 504 770 565 276 611 833 60 506 46 557 111,99 108,24 

hospodářský výsledek 4 043 45 519 1 031 41 476 -44 488 1125,87 2,26 

Zdroj: Podnikové údaje doplněné o vlastní výpočty 

Různá výše výnosů a nákladů ovlivňovala v daných letech hospodářský 

výsledek. V roce 2007 díky výraznému nárůstu výnosů o 101 982 tis. Kč dosáhl 

hospodářský výsledek společnosti až 11 násobku předešlého období. Jak už bylo 

výše zmíněno, tento vysoký nárůst byl způsoben převážně stavebními zakázkami.  

V roce 2008 se už náklady skoro rovnaly výnosům, ale i přesto společnost 

dokázala dosáhnout zisku a to díky už zmíněnému prodeji DHM, který následně 
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odkoupila zpátky. Ale z důvodu garance, reference a ekonomických ukazatelů, 

které v dnešní době určují kvalitu podniku byla společnost nucena učinit tento 

postup. V následující tabulce je znázorněná velikost a směr jednotlivých položek 

výnosů a nákladů, tak jak ovlivňovala výši zisku.   

Tabulka 15: Podíl jednotlivých položek na výši zisku 

(2006 - 2007) (2007 - 2008) 
ukazatel  

[v tis. K č] 

celkové zvýšení zisku + 41 476 -44 488 

vliv zvýšení výnosů celkem + 101 982 2 069 

v tom: vliv zvýšení provozních výnosů + 101 893 739 

  vliv zvýšení finančních výnosů + 89 1 330 

  vliv snížení mimořádných výnosů - 0 0 

vliv zvýšení nákladů celkem - 60 506 46 557 

v tom: vliv zvýšení spotřebovaných nákupů - 37 325 54 300 

  vliv zvýšení osobních nákladů - 27 502 -7 775 

  vliv zvýšení daní a poplatků - 210 746 

  vliv zvýšení odpisů, rezerv, opravných položek - -17 608 8 309 

  vliv snížení ostatních provozních nákladů + -1 886 1 088 

  vliv snížení finančních nákladů + 1 124 4 867 

  vliv snížení mimořádných nákladů + 13 839 -14 978 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zvýšení jakékoli položky výnosů ovlivní zisk pozitivně, snížení výnosů pak 

ovlivní zisk záporně. U nákladů je vazba opačná. 

V účetním období 2007 měla výše provozních výnosů velmi pozitivní vliv na 

zvýšení zisku, naopak negativní vliv měly položky spotřebované nákupy (spotřeba 

materiálů a energie, služby) a osobní náklady. V roce 2008 došlo naopak 

k výraznému snížení zisku a to negativním působením spotřebovaných nákupů 

(nárůst ceny energií). 
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Graf 2: Vývoj výnosů a nákladů v daném období 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 3: Vývoj hospodářského výsledku v daném období 
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Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.9. Výsledky pyramidálního rozkladu 

V následující tabulce jsou interpretovaný výsledky získané z Du Pontova 

pyramidálního rozkladu. Z těchto výsledků můžeme zjistit, které faktory působily 

na výslednou změnu výnosu na vlastní aktiva pozitivně a které negativně, viz [10]. 

Tabulka 16: Výsledky pyramidálního rozkladu 

období 
ukazatel 

(2006 - 2007) (2007 - 2008) 

celková změna výnosu na vlastní jmění 39,113% -43,371% 

v tom: 1. vliv změny multiplikátoru -1,336% 0,007% 

  2. vliv změny výnosu na aktiva 40,449% -43,378% 

    2.1. vliv změny ziskové marže 40,582% -41,672% 
      2.1.1. vliv změny nákladovosti nákladů na prodané zboží -21,290% -65,203% 

     2.1.2. vliv změny nákladovosti výrobní spotřeby 58,247% 15,807% 

     2.1.3. vliv změny nákladovosti osobních nákladů -6,516% 7,676% 

     2.1.4. vliv změny nákladovosti daní -13,295% 13,341% 

     2.1.5. vliv změny nákladovosti odpisů 5,363% 1,513% 

     2.1.6. vliv změny nákladovosti finančních nákladů 15,409% -13,796% 

     
2.1.7. vliv změny nákladovosti ostatních a mimořádných 
nákladů 

2,665% -1,009% 

    2.2. vliv změny obratu aktiv -0,133% -1,706% 

      2.2.1. vliv změny vázanosti stálých aktiv 0,681% -0,867% 

        2.2.1.1. vliv změny vázanosti DNM 0,013% 0,004% 

      2.2.1.2. vliv změny vázanosti DHM 0,663% -0,872% 

      2.2.1.3. vliv změny vázanosti DFM 0,006% 0,000% 

      2.2.2. vliv změny vázanosti oběžných aktiv -0,616% -0,726% 

        2.2.2.1. vliv změny vázanosti zásob 0,017% -0,128% 

      2.2.2.2. vliv změny vázanosti dlouhodobých pohledávek 0,000% 0,000% 

      2.2.2.3. vliv změny vázanosti krátkodobých pohledávek -1,391% -0,971% 

      2.2.2.4. vliv změny vázanosti finančního majetku 0,758% 0,374% 

      2.2.3. vliv změny vázanosti ostatních aktiv -0,198% -0,113% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z výsledků můžeme usoudit, že v účetním období 2007 došlo k pozitivnímu 

nárůstu výnosů na vlastní jmění. 

Nejvíce pozitivn ě působící vlivy: 

- nákladovost výrobní spot řeby  – náklady výrobní spotřeby v tomto období 

vzrostly o 4,12% a výnosy o 20,04%. Díky vyšším výnosům způsobených 
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převážně tržbami z lesnické činnosti došlo mezi obdobími 2006 a 2007 k poklesu 

nákladovosti výrobní spotřeby o 9,56%.  

- nákladovost finan čních náklad ů – co se týče finančních nákladů za období 

2007, zde došlo k poklesu nákladovosti o 2,53% a to především snížením položky 

změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních 

nákladů příštích období. 

Nejvíce negativní p ůsobící vlivy: 

- nákladovost náklad ů na prodané zboží  – nákladovost této položky vzrostla o 

3,49%. Zvýšení nákladů bylo způsobeno lesnickou činnosti. 

- nákladovost daní  – zde došlo k výraznému zvýšení daní oproti předešlému 

období a to o 2,18%. Nejvíce se však zvýšila položka daň z příjmů za běžnou 

činnost o 2,23%. 

V následujícím období 2008 byl trend opačný, zde došlo k výraznému 

negativnímu poklesu výnosů na vlastní jmění. Tentokrát nejvíce pozitivní vliv měla 

nákladovost výrobní spotřeby a nákladovost daní. Nejvíce negativní vliv měly 

položky nákladovost nákladů na prodané zboží a nákladovost finančních nákladů. 

Nejvíce pozitivní p ůsobící vlivy: 

- nákladovost výrobní spot řeby  – zde byly příčiny stejné jako v předchozím 

období, ale jejich výše nebyla až tak vysoká. Náklady výrobní spotřeby zde klesly 

oproti předchozímu období o 4,1% a výnosy pouze o 0,34%, celková nákladovost 

zde činila pokles o 2,76%. 

- nákladovost daní  – v období 2008 došlo k pozitivnímu poklesu daní o 2,33%. I 

zde se nejvíce na tomto snížení podílela položka daň z příjmů za běžnou činnost, 

ale oproti předchozímu období, kde tato položka tvořila nárůst, zde došlo 

k poklesu o 2,45%. 

Nejvíce negativní p ůsobící vlivy: 

- nákladovost náklad ů na prodané zboží  – nákladovost zde vzrostla o 11,40%. I 

zde byly příčinou větší vynaložené náklady na lesnickou činnost.  

- nákladovost finan čních náklad ů – v období 2008 došlo k nárůstu finančních 

nákladů o 2,41%. Příčinou bylo zvýšení změny stavu rezerv a opravných položek 
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o 1,62%. Došlo zde také k nárůstu finančních úroku, které byly spojeny 

s lesnickou činnosti. 
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5. Návrhy a doporu čení 

Zde bych se zaměřil hlavně na snížení položek, které mají negativní 

ekonomický dopad. Pokusil bych se snížit objem zásob, především materiál. Na 

jedné straně se firma snaží si zajistit dostatek potřebného materiálů, který ji 

později zajistí určitý výnos, ale na druhé straně, velké množství skladovaného 

materiálu vyžaduje náklady (např. náklady spojené se skladováním). Dále bych se 

zaměřil na položku krátkodobé pohledávky. A to na snížení doby splatnosti. 

Poněvadž, jak jsme mohli vidět, tak krátkodobé pohledávky tvoří velký objem 

oběžných aktiv. Každé firmě náleží za provedení práce nebo poskytnutí služeb 

určitá odměna, v našem případě v podobě peněz. Firma Lesostavby Frýdek-

Místek poskytuje podle svých smluv 90 denní dobu splatnosti tzn., že firmy mají na 

zaplacení svých závazků vůči společnosti 90 dnů. A jak jsme mohli vidět podle 

obratu pohledávek v posledních letech, dochází k zaplacení závazků opravdu až 

ke konci doby splatnosti. Během této doby je firma praktický bez peněz. V případě 

výskytu nečekané situace, kdyby se náhodou společnost dostala do finančních 

problémů, ji budou tyto peníze chybět a nebude ji zbývat nic jiného než si je 

obstarat jinou cestou, a to buď prodejem části svého majetku anebo půjčkou a 

z toho plynou zase náklady ve formě úroků. V oblasti provozních nákladů, ať už 

spojených s výkonovou spotřebou anebo mzdové náklady, tady je firma odkázaná 

na ceny na trhu, které bohužel nemůže nijak ovlivnit a tudíž se jím musí 

přizpůsobit. Co se týče podnikatelské činnosti společnosti, tak díky tomu, že má 

firma takovou rozsáhlou podnikatelskou činnost (lesnická činnost, stavební činnost 

a doprava), lze i do budoucna předpokládat pozitivní ekonomický růst. Především 

v oblasti lesnické činnosti, kde firma vykazuje pravidelně vysoké tržby, a to díky 

kvalitním a rozsáhlým lesnickým pracím a moderní technice, která je schopna 

firmě ušetřit náklady spojené s provozem. V dnešní době je především velká 

poptávka po palivovém dříví. Vysoké ceny energií nutí lidí k razantním změnám a 

to hlavně ve výběru způsobu vytápění. Ale není to pouze palivové dříví, také 

spousta lidí se vrací zpět ke dřevu jako stavebnímu materiálu. Právě tyto příčiny 

jsou důvodem pro zvýšení těžby dřeva zajišťující zvýšení tržeb v oblasti lesnické 

činnosti. Co se týče stavební činnosti i zde bych viděl velký pozitivní ekonomický 
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růst, poněvadž i nadále bude zapotřebí zpevňovat svahy a koryta řek, opravovat 

poničené cesty a budovat další. 
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6. Závěr 

V téhle kapitole bych shrnul veškerou analýzu hospodářské činnosti 

společnosti Lesostavby Frýdek-Místek. 

Jako první bych zhodnotil celkovou výši hospodářského výsledku (zisku). Jak 

jistě všichni víme hospodářský výsledek (zisk) je ovlivňován výši celkových 

nákladů a výnosů. V případě společnosti Lesostavby Frýdek-Místek tomu není 

jinak. Společnost díky převážně vysokým tržbám z lesnické činnosti, které se 

v posledních letech pohybovaly kolem 300 000 tis. Kč dosahuje pravidelného 

zisku. Ale kvůli současné situaci na trhu je tento zisk v poslední době nižší a to 

hlavně zásluhou vyššího objemu nákladů. Největší podíl na růstu nákladů mají 

především náklady spojené s výkonovou spotřebou a to hlavně náklady za energií, 

pohonné hmoty, materiál. Vedle těchto nákladových položek stoupají také mzdové 

náklady a ostatní finanční náklady. Co se týče výnosů, tak jak už bylo zmíněno, 

zde dochází k pravidelnému růstu a to díky lesnické činnosti. Dalšími 

analyzovanými položkami byly položky patřící do oběžných aktiv. Tady největším 

problémem byly krátkodobé pohledávky, jejichž výše ovlivňuje stav peněz na 

běžném účtě a v pokladně. Kdyby doba splatnosti těchto pohledávek byla nižší, 

mohla by společnost v kratší době disponovat s větším množstvím finančního 

majetku. Tento návrh jsem také vložil do předchozí kapitoly „Návrhy a doporučení“ 

a moc by mě potěšilo, kdyby byl brán aspoň trochu v potaz. Jinak vidím budoucí 

vývoj společnosti pozitivně, ale musí se zde také počítat s velkou konkurenci a 

také s nepříznivou ekonomickou situaci na trhu. 
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Příloha č. 2 – Rozvaha aktiv a pasiv 

období 
označení AKTIVA 

2005 2006 2007 2008 

  AKTIVA CELKEM 149 679  145 493 211 446 206 826 
A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0  0 0 0 
B. Dlouhodobý majetek 36 506  35 927 37 662 66 743 
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 293  220 146 73 

B. I. 1. Zřizovací výdaje 0 0 0 0 

B. I. 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 

B. I. 3. Software 0 0 0 0 

B. I. 4. Ocenitelná práva 0 0 0 0 

B. I. 5. Goodwill 0 0 0 0 

B. I. 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 293 220 146 73 

B. I. 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 

B. I. 8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek 

0 0 0 0 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 35 938  35 432 37 241 66 395 

B. II. 1. Pozemky 2 174 2 174 2 174 2 174 

B. II. 2. Stavby 24 355 22 597 20 654 19 656 

B. II. 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 9 409 10 573 13 736 44 237 

B. II. 4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 

B. II. 5. Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 0 

B. II. 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 

B. II. 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 88 677 328 

B. II. 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 

B. II. 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 

B. III. Dlouhodobý finan ční majetek 275  275 275 275 

B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 0 0 0 

B. III. 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0 0 0 0 

B. III. 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 

B. III. 4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, 0 0 0 0 

B. III. 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 275 275 275 275 

B. III. 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 

B. III. 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 

C. Oběžná aktiva 109 576 106 524 164 978 133 017 
C. I. Zásoby 12 122 14 774 17 181 19 406 

C. I. 1. Materiál 6 265 9 197 8 731 13 764 

C. I. 2. Nedokončená výroba a polotovary 4 515 3 711 7 281 4 597 

C. I. 3. Výrobky 0 349 0 168 

C. I. 4. Zvířata 0 0 0 0 

C. I. 5. Zboží 1 316 1 345 748 552 

C. I. 6. Poskytnuté zálohy na zásoby 26 172 421 325 

C. II. Dlouhodobé pohledávky 0  0 0 0 

C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 

C. II. 2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 
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C. II. 3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 

C. II. 4. Pohledávky za společníky,  0 0 0 0 

C. II. 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 

C. II. 6. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 

C. II. 7. Jiné pohledávky 0 0 0 0 

C. II. 8. Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 

C. III. Krátkodobé pohledávky 74 851  76 657 132 511 111 597 

C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 73 028 70 885 129 059 107 339 

C. III. 2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 

C. III. 3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 

C. III. 4. 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení 

0 0 0 0 

C. III. 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 

C. III. 6. Stát-daňové pohledávky 198 1 269 178 180 

C. III. 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 504 3 086 1 679 1 650 

C. III. 8. Dohadné účty aktivní 229 572 214 70 

C. III. 9. Jiné pohledávky 892 845 1 381 2 358 

C. IV. Krátkodobý finan ční majetek 22 603  15 093 15 286 2 014 

C. IV. 1. Peníze 373 565 754 722 

C. IV. 2. Účty v bankách 22 230 14 528 14 532 1 292 

C. IV. 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 

C. IV. 4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 

D. I. Časové rozlišení 3 597 3 042 8 806 7 066 

D. I. 1. Náklady příštích období 3 362 2 829 8 347 7 054 

D. I. 2. Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 

D. I. 3. Příjmy příštích období 235 213 459 12 

 

 

období 
označení PASIVA 

2005 2006 2007 2008 

  PASIVA CELKEM 149 672  145 493 211 448 206 828 

A. Vlastní kapitál 77 354 80 778 125 066 116 005 

A. I. Základní kapitál 50 123 50 123 50 123 50 123 

A. I. 1. Základní kapitál 50 123 50 123 50 123 50 123 

A. I. 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0 0 0 0 

A. I. 3. Změny základního kapitálu 0 0 0 0 

A. II. Kapitálové fondy 0 0 0 0 

A. II. 1. Emisní ážio 0 0 0 0 

A. II. 2. Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 

A. II. 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0 0 0 0 

A. II. 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 0 0 0 

A. III. Rezervní fondy, ned ělitelný fond a ostatní fondy 
ze zisku 7 916 8 409 8 628 10 221 

A. III. 1. Zákonný rezervní fond/Nerozdělitelný fond 7 740 8 228 8 430 10 025 
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A. III. 2. Statutární a ostatní fondy 176 181 198 196 

A. IV. Výsledek hospoda ření minulých let 9 573  18 204 20 797 54 632 

A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 9 573 18 204 20 797 54 632 

A. IV. 2. Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 

A. V. Výsledek hospoda ření běžného ú četního období 
/+-/ 9 742 4 042 45 518 1 029 

B. Cizí zdroje 70 532 64 600 86 165 90 656 

B. I. Rezervy 5625 11249 0 0 

B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 5 625 11 249 0 0 

B. I. 2. Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 

B. I. 3. Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 

B. I. 4. Ostatní rezervy 0 0 0 0 

B. II. Dlouhodobé závazky 5 845  5 645 6 276 28 513 

B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 

B. II. 2. Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 

B. II. 3. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 

B. II. 4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 0 0 0 0 

B. II. 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 

B. II. 6. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 

B. II. 7. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 

B. II. 8. Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 

B. II. 9. Jiné závazky 5 021 4 613 4 204 26 441 

B. II. 10. Odložený daňový závazek 824 1 032 2 072 2 072 

B. III. Krátkodobé závazky 54 062  47 706 69 889 52 143 

B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 30 736 29 955 30 382 27 217 

B. III. 2. Závazky - ovládající a řídící osoba 5 400 1 255 1 240 1 524 

B. III. 3. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 

B. III. 4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 0 0 0 0 

B. III. 5. Závazky k zaměstnancům 10 601 11 184 14 472 15 451 

B. III. 6. Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. pojištění 2 354 2 133 4 579 2 856 

B. III. 7. Stát-daňové závazky a dotace 4 737 2 808 17 870 4 321 

B. III. 8. Krátkodobé přijaté zálohy 0 61 498 0 

B. III. 9. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 

B. III. 10. Dohadné účty pasivní 109 183 716 640 

B. III. 11. Jiné závazky 125 127 132 134 

B. IV. Bankovní úv ěry a výpomoci 5 000  0 10 000 10 000 

B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 0 

B. IV. 2. Krátkodobé bankovní úvěry 5 000 0 10 000 10 000 

B. IV. 3. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 

C. I. Časové rozlišení 1 786 115 217 167 

C. I. 1. Výdaje příštích období 1 786 115 217 167 

C. I. 2. Výnosy příštích období 0 0 0 0 
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Příloha č. 3 – Výkaz zisků a ztrát 

období 
označení Text 

2006 2007 2008 

 I.  Tržby za prodej zboží 5 658 34 363 104 643 

A   Náklady vynaložené na prodané zboží 4 482 26 714 96 655 

 +  Obchodní marže 1 176 7 649 7 988 

 II.  Výkony 487 694 568 792 497 992 

  1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 477 271 559 884 490 610 

  2. Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby -455 3 221 -2 516 

  3. Aktivace 10 878 5 687 9 898 

B   Výkonový spot řeba 366 509 381 602 365 961 

  1. Spotřeba materiálu a energie 193 373 201 975 173 133 

  2. Služby 173 136 179 627 192 828 

 +  Přidaná hodnota 122 361 194 839 140 019 

C   Osobní náklady 104 635 132 137 124 362 

  1. Mzdové náklady 76 229 96 014 89 646 

  2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0 0 0 

  3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 26 675 33 529 31 815 

  4. Sociální náklady 1 731 2 594 2 901 

D   Daně a poplatky 2 487 2 697 3 443 

E   Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 5 703 5 934 8 103 

 III.  Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 13  819 7 090 8 276 

  1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 390 148 5 988 

  2. Tržby z prodeje materiálu 13 429 6 942 2 288 

F   
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu 8 122 5 288 1 536 

  1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 0 33 

  2. Prodaný materiál 8 122 5 288 1 503 

G   
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
a komplexních nákladů příštích období 

6 215 -8 790 1 102 

 IV.  Ostatní provozní výnosy 1 624 443 516 

H   Ostatní provozní náklady 3 913 2 027 3 115 

 V.  Převod provozních výnosů 0 0 0 

I   Převod provozních nákladů 0 0 0 

 *  Provozní výsledek hospoda ření 6 729 63 079 7 150 

 VI.  Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0 

J   Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 

 VII.  Výnosy z dlouhodobého finan čního majetku 0  0 0 

  1. 
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v 
účetních jednotkách pod podstatným vlivem 

0 0 0 

  2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 0 0 0 

  3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 

 VIII.  Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 

K   Náklady z finančního majetku 0 0 0 

 IX.  Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 



Bc. Lukáš Snopek : Analýza hospodářské činnosti vybraného podniku 

2009 6

L   Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 

M   Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0 0 0 

 X.  Výnosové úroky 12 18 73 

N   Nákladové úroky 722 902 1 308 

 XI.  Ostatní finanční výnosy 6 89 1 364 

O   Ostatní finanční náklady 843 1 787 6 248 

 XII.  Převod finančních výnosů 0 0 0 

P   Převod finančních nákladů 0 0 0 

 *  Finan ční výsledek hospoda ření -1 547 -2 582 -6 119 

Q   Daň z příjmů za běžnou činnost 1 139  14 978 0 

  1. - splatná 931 13 938 0 

  2. - odložená 208 1 040 0 

 **  Výsledek hospoda ření za běžnou činnost 4 043  45 519 1 031 

 XIII.  Mimořádné výnosy 0 0 0 

R   Mimořádné náklady 0 0 0 

S   Daň z příjmů z mimo řádné činnosti 0  0 0 

  1. - splatná 0 0 0 

  2. - odložená 0 0 0 

 *  Mimo řádný výsledek hospoda ření 0 0 0 

T   Převod podílů na hospodářském výsledků společníkům (+/-) 0 0 0 

 ***  Výsledek hospoda ření za účetní období (+/-) 4 043  45 519 1 031 

 


