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Anotace 

Diplomová práce je zaměřená na analýzu odbytu stavebních surovin ve vybraných 

lokalitách Ústeckého kraje za období 2008-2012. Cílem diplomové práce je zhodnocení 

vývoje produkce stavebních surovin. 

Úvodní teoretická část obsahuje informace o členění stavebních surovin a stručnou 

charakteristiku vybraných organizací, které provádí těžbu nerostů. V další části práce je 

přehled vývoje těžby a s ní související tržby, finanční rezervy a úhrady za sledované období. 

Následující část diplomové práce je zaměřena na nejvýznamnější vlivy, které způsobily změnu 

produkce a na to, co bylo hlavním důvodem těchto změn ve vývoji produkce.  

V závěru práce je celkové zhodnocení produkce a některá doporučení na další období. 

Klíčová slova:  analýza, stavební suroviny, produkce, POPD 

 

Summary 

The thesis is focused on the analysis of sales of construction materials in selected 

locations of the Ústí region for the period 2008-2012. The thesis aims to assess the 

development of production of construction materials.  

The theoretical part contains information on the breakdown of construction materials and 

brief descriptions of selected organizations, which performs the extraction of minerals. The 

next section is an overview of the development of mining and related revenues, financial 

reserves and payments for the reporting period. The following part of the thesis focuses on the 

most significant factors that caused the change in output and what was the main reason for 

these changes in the development of production. 

In conclusion, of the work is the overall assessment of the production and some 

recommendations for further periods. 
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Seznam použitých zkratek 

ČBÚ  Český báňský úřad 

ČPHZ  činnost prováděná hornickým způsobem 

ČSN  česká technická norma 

DHM  dlouhodobý hmotný majetek 

DP   dobývací prostor 

DŠ   důlní škody 

FR   finanční rezervy 

HČ   hornická činnost 

CHLÚ  chráněné ložiskové území 

IČ   identifikační číslo 

KFM  krátkodobý finanční majetek 

MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MŽP  Ministerstvo životního prostředí 

OBÚ  Obvodní báňský úřad 

OA   oběžná aktiva 

OR   obchodní rejstřík 

POPD  Plán otvírky, přípravy a dobývání 

ROE  poměrový ukazatel rentability 

SaR  sanace a rekultivace 

VK   vlastní kapitál 

VZZ  Výkaz zisku a ztráty  
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1. Úvod 

Naše republika má velké geologické zásoby stavebních surovin. Evidence ložisek se vede 

u České geologické služby, kde jsou vykazované i údaje o těžbě jednotlivých druhů nerostů, 

včetně stavebních surovin.   

Do roku 1998 se ložiska dělila na výhradní a nevýhradní. Při těžbě nevýhradních ložisek 

nebyla pro těžaře povinnost předkládat statistické výkazy GeO(MŽP)V3-01, čímž byly údaje  

o těžbě do určité míry zkreslené. Skutečná těžba stavebních surovin proto mohla být vyšší než 

ta, která byla uváděná. Ke zpřesnění údajů o těžbě došlo po zavedení povinnosti předkládání 

statistických výkazů i u nevýhradních ložisek.   

Tématem diplomové práce je analýza odbytu vytěžených stavebních surovin vybraných 

lokalit Ústeckého kraje za období 2008-2012. Od roku 2008 značným způsobem ovlivnila 

ekonomická krize hospodaření všech společností, včetně těch, které jsou zaměřeny na stavební 

průmysl. Cílem diplomové práce je zhodnocení produkce stavebních surovin.  

Diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol, které se postupně zaměřují na vybrané 

společností, teoretickou část a praktickou část.  

Hned po úvodu je v druhé kapitole obecné rozdělení stavebních surovin a stručná 

charakteristika vybraných společností, které patří v Ústeckém kraji dle objemu produkce mezi 

nejvýznamnější. 

Třetí kapitola obsahuje analýzu vývoje těžby za sledované období. Teoretická část se 

skládá z analýzy poměrových ukazatelů a popisu informačních zdrojů potřebných k provedení 

analýzy. Následná praktická část je rozdělená dle vybraných lokalit, u kterých byla podrobněji 

provedena analýza přehledu vývoje těžby, tržeb, nákladů a výpočty povinných úhrad, které 

organizacím ukládá naše současná legislativa, konkrétně dle zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně 

a využití nerostného bohatství (horní zákon). 

.  
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Další kapitola je analýzou nejvýznamnějších vlivů, které způsobují změnu produkce 

stavebních surovin.  

Pátá kapitola je zaměřena na zhodnocení produkce dle stavebních surovin a doporučení, 

které z provedené analýzy vyplývají.  

V závěru diplomové práce je shrnutí a vyhodnocení zjištěných výsledků. 
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2. Přehled vybraných lokalit dobývajících stavební 

suroviny 

Druhá kapitola je zaměřena na druhy stavebních surovin a dále na stručnou charakteristiku 

vybraných společností, které těží tyto suroviny v Ústeckém kraji.  

2.1. Druhy stavebních surovin 

Stavební suroviny dělíme na:  

 dekorační kámen – jde o všechny horniny magmatického, sedimentárního, ale        

i metamorfního původu. Jsou dobývané blokově, čímž jsou vhodné pro hrubou 

kamenickou výrobu (pro výrobu dlažebních kostek, obrubníků, stavebních bloků), 

nebo pro ušlechtilou výrobu (vhodné pro sochařství, kamenické a speciální práce).  

 cihlářské suroviny – jsou všechny suroviny vhodné k cihlářské výrobě. Ložiska 

spraší, sprašových hlín, písků a hlíny jílů jsou po celém území České republiky 

rozložena nerovnoměrně, zato jsou nejčastěji těžená. Mezi nejvýznamnější lokality 

ústeckého kraje patří Libochovice, kde těžbu surovin provádí společnost HELUZ 

cihlářský průmysl, v.o.s.  

 štěrkopísky – jedná se o směsi štěrku a písku. Jsou to sedimenty, které vznikly 

usazením úlomků rozpadlých hornin. Využití štěrkopísků je dáno především 

velikostí a tvarem zrn, obsahem minerálů a stavbou hornin. V severních Čechách 

mají ložiska menší význam. K těm nejvýraznějším patří ložisko Lišany, kde těží 

společnost PÍSKY - J.Elsnic s.r.o. 

 stavební kámen – jsou všechny pevné magmatické, sedimentární a metamorfované 

horniny s fyzikálně-mechanickými vlastnostmi. Nejčastěji se používají horniny    

ve vytěženém stavu (např. lomový kámen) nebo drcené kamenivo. V Ústeckém 

kraji se těží stavební kámen (diabas, čedič, žula, pískovce,…). Těžbou tohoto 

druhu stavebních surovin se v Ústeckém kraji zabývá nejvíc těžařských organizací. 
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K nim patří organizace BASALT s.r.o. a BASALT CZ s.r.o., které zastávají na 

trhu důležité posty.  

2.2. Stručná charakteristika vybraných lokalit 

Na území Ústeckého kraje je evidováno mnoho ložisek, ve kterých se těží stavební 

suroviny. Často se jedná pouze o menší lokality s nepatrným objemem zásob těžené suroviny. 

V diplomové práci je pro zpracování analýzy odbytu stavebních surovin zaměřena pozornost 

na významnější společnosti, mezi které patří společnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., 

PÍSKY - J. Elsnic spol. s r.o., BASALT s.r.o. a BASALT CZ s.r.o.  

2.2.1. HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s. 

Cihlářská výroba má v Dolním Bukovsku dlouhou tradici více než 130 let. První záznamy 

o výrobě tradičního stavebního materiálu pochází již z roku 1876, kdy Jan Řehoř vystavěl 

žárovou pec a zahájil první těžbu cihlářské suroviny. Pracovalo zde dle historických záznamů 

8 mužů a 10 žen. Tito veškerou práci dělali ručně - hlínu kopali krumpáčem, po navlhčení 

vodou ji šlapali bosýma nohama a ručně dusali do dřevěných forem. Vyražené cihly sušili 

proudícím vzduchem v prostorných kolnách. Na konci 19. století se řízení podniku ujal syn 

zakladatele, František, který podnik zmodernizoval. Postavil kruhovou pec s komínem 

vysokým 36 m a brzy na to i 33 m vysoký komín parního stroje. Výroba cihel a střešních tašek 

tak postupně byla zmechanizovaná.  

Cihelna se v roce 1950 stala jedním z výrobních závodů tehdejšího národního podniku 

Jihočeské cihelny. Na počátku sedmdesátých let byla postavena nová moderní cihelna. V roce 

1992 byla v restitucích vrácena přímým potomkům původních majitelů, kteří vedením firmy 

pověřili svého zetě Dipl. Ing. Vladimíra Heluze. 

Společnost byla dle výpisu z obchodního rejstříku (dále OR), vedeného Krajským soudem 

v Českých Budějovicích oddíl A, vložka 1867 zapsána dne 22. května 1992 pod obchodním 

názvem firmy "Cihelna Dolní Bukovsko, v.o.s." a identifikačním číslem (dále IČ) 466 80 004. 

Dne 4. prosince 2000 došlo ke změně názvu společnosti na HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. 
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Sídlo společnosti zůstává stejné jako již v roce 1992 na adrese Dolní Bukovsko čp. 295           

u Českých Budějovic.  

Těžba nerostu probíhá v Chráněném ložiskovém území (dále CHLÚ) Libochovice, 

dobývacího prostoru (dále DP) Libochovice. Celková mocnost ložiska v oblasti lokality dle 

geologického posouzení je kolem 60-80 m, provedenými průzkumnými díly byly ověřeny       

v maximální mocnosti 34 m.  Hlavní část surovinové základny tvoří slíny (asi 96%), které jsou 

nepísčité, barvy světle zelenošedé, hnědošedé až namodralé, místy rezavě skvrnité. Obsah 

uhličitanu vápenatého CaCO3 se pohybuje od 32 do 46%, s hloubkou jeho hodnota stoupá 

(maximální hodnota je udávaná 57,7%). 

Hydrologicky patří ložisko i okolí do povodí řeky Ohře, která protéká jižně od ložiska 

cihlářské suroviny. Vzhledem k špatné propustnosti slínů dochází na dně ložiska k hromadění 

vod. Ty jsou samospádem odváděny do jímky, která je vybudovaná v jihozápadní části již 

vytěženého ložiska cihlářské suroviny. 

Na ložisku Libochovice bylo ověřeno celkem 2 655 060 m3 cihlářské suroviny. Z tohoto 

množství bude odtěženo celkem 2 078 385 m3 suroviny. Zbytek o objemu 576 675 m3 bude 

vázán v závěrných svazích těžebního prostoru. V rámci těžební činnosti se počítá s ročním 

objemem těžby v průměru 80 000 m3 suroviny. Na základě výše uvedeného objemu roční 

těžby cihlářské suroviny lze předpokládat dosažení hranic těžby v roce 2032.  

2.2.2. PÍSKY - J. Elsnic, spol s r.o. 

Firma byla založena 1. srpna 1995 pro činnost prováděnou hornickým způsobem při těžbě 

štěrkopísku. Je zapsaná dle výpisu z OR, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl 

C, vložka 9369 dne 1. srpna 1995 pod obchodním názvem "PÍSKY - J. Elsnic spol. s r.o."        

a IČ: 631 47 939. Jedná se o firmu rodinnou v čele s majitelkou Hanou Elsnicovou. 

Ložisko Lišany je součástí střední terasy řeky Ohře. Ložisková výplň je tvořena 

štěrkopísky, jejichž mocnost se pohybuje v rozpětí od 0,7 do 8,3 m, převážně je o mocnosti 

2,5 - 6 m. Barva štěrkopísků je převážně světle hnědá až hnědá, jen ojediněle rezavá. Nadloží 

tvoří spraše a ornice o mocnosti v průměru 0,7 m.  
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Podzemní voda vzniká pouze z infiltrovaných srážek. Štěrkopísky v propustném podloží 

jsou nezvodnělé, pouze v místech s jílovitým podložím je ložisko zvodnělé. 

Na ložisku Lišany I bylo v roce 1968 vyhodnoceno celkem 8 538 000 m3 bilančních zásob 

štěrkopísků, na ložisku Lišany III bylo v roce 1965 vyhodnoceno celkem 9 977 000 m3 

bilančních zásob a v nově otevřené části CHLÚ na ložisku Selibice I bylo vyhodnoceno 

celkem 3 761 000 m3 bilančních zásob. 

Těžba písků a kameniva je od roku 1995 prováděná postupně na pískovnách Rvenice, 

Seník, Postoloprty, Lišany a nově od roku 2012 taky na pískovně Selibice v CHLÚ Lišany, 

postupně v DP Lišany, Lišany I, Lišany II, Selibice I, Lišany III, Tvršice a Tvršice 1.  

2.2.3. BASALT s.r.o.  

Společnost BASALT s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským 

soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 1816, dne 27. dubna 1992 s IČ: 445 64 368. Sídlo 

společnosti je po poslední změně z 15. září 2004 na adrese Všechlapy č.e. 3, pošta Zabrušany.  

Ložisko Měrunice je ložiskem nevyhrazeného nerostu stavebního kamene – čediče, který 

patří mezi vysoce ceněný stavební materiál. Ložisko je výhradním ve smyslu zákona č. 541/91 

Sb., v platném znění (§ 43a, odst. 1). Z důvodu vhodnosti pro národní hospodářství, dochází 

od roku 2008 k rozšíření dobývacího prostoru – těžba probíhá v DP Měrunice a Měrunice I.  

Dle geologické charakteristiky ložiska tvoří hlubší podloží nejstarší horniny - křídové 

slíny a slínovce, především na severním okraji lokality.  

Celkový rozsah čedičového tělesa ložiska není přesně znám. Předběžný průzkum z roku 

1974 provedl vrty do hloubky 370 m n.m. Hloubka podloží se pohybuje mezi 312 a 318 m 

n.m.  

V roce 1973 byl proveden předběžný průzkum geologických zásob na ložisku, které byly 

vyčísleny na 8 972 723 m3. Nové přírůstky zásob nebyly dosud na ložisku zjištěny. 

Chráněné ložiskové území Měrunice bylo stanoveno pro ochranu ložiska rozhodnutím 

OBÚ v Mostě ze dne 21.9.1989 pod č.j. 4021/89/II. 

http://www.elsnic.com/piskovna-senik-lenesice/
http://www.elsnic.com/piskovna-lisany/
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2.2.4. BASALT CZ s.r.o. 

Také společnost BASALT CZ s.r.o. sídlí na adrese Všechlapy č. e. 3, pošta Zabrušany. 

Společnost je zapsána dle obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad 

Labem oddíl C, vložka 24860, dne 22. října 1991 s IČ: 182 34 160. Dne 2. března 2010 byla  

po fúzi sloučením společností ATS-SILNICE, spol. s r.o. a STONE s.r.o., přejmenována       

na společnost BASALT CZ s.r.o.  

Hlavním předmětem činnosti provozovny Všechlapy je těžba a zpracování přírodního 

kamene včetně dopravy, velkoobchod se stavebními materiály a drceným kamenivem a HČ.  

Výhradní ložisko stavebního kamene – čediče se nachází v severní okrajové části Českého 

středohoří v těsném sousedství se Severočeskou hnědouhelnou pánví v CHLÚ Všechlapy        

a stanoveném DP Všechlapy. Je tvořeno neovulkanickými horninami olivinického nefelinitu 

na křídovém podkladu.  

Dle geologického průzkumu v roce 1960 byly na ložisku stanoveny bilanční zásoby ve 

výši 8 022 000 m3. Nově provedeným průzkumem z roku 1982 bylo ověřeno 10 038 000 m3 

bilančních zásob.  

Hlavním produktem je přírodní  drcené kamenivo vyráběné v jednotlivých zrnitostních 

třídách dle ČSN EN norem. Vzhledem k jeho jakostním parametrům je kamenivo využíváno 

v pozemním, silničním, železničním, vodohospodářském stavitelství a pro speciální účely. 

Obě posledně zmiňované společnosti jsou dceřiné firmy zahraniční společnosti BAG se 

sídlem v Linci nad Rýnem.  

Výrobky těchto společností se dělí na:  

 kamenivo do betonu 

 kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, 

letištních a jiných dopravních ploch 

 kamenivo pro malty 
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 kamenivo pro nestmelené směsi    a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro 

inženýrské stavby a pozemní komunikace 

 kamenivo pro kolejové lože 

 přírodní kamenivo pro stavební účely  
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3. Vývoj těžby vybraných lokalit 

Analýza vývoje těžby slouží těžařské společnosti ke komplexnímu zhodnocení finanční 

situace společnosti. Pomáhá zjistit, zda je společnost na konci sledovaného období zisková, 

zda je schopná plnit své závazky včas, zda svoje aktiva využívá efektivně a další skutečnosti. 

Zároveň plní funkci zpětné informace, ze které lze zjistit, zda se povedlo společnosti splnit její 

předpoklady nebo naopak se to nepodařilo. 

V diplomové práci je tato kapitola rozdělena na teoretickou část, která se skládá z popisu 

informačních zdrojů potřebných k provedení analýzy a poměrových ukazatelů. V praktické 

části, která je rozdělená dle vybraných lokalit, byla podrobněji provedena analýza vývoje 

těžby, tržeb, nákladů, investic a výpočty povinných úhrad, které organizacím ukládá naše 

současná legislativa, konkrétně dle zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného 

bohatství (horní zákon). 

Výsledky analýzy slouží nejenom pro potřeby samotné společnosti, ale také pro potřeby 

jiných subjektů. Mezi ně patří např. banky, investoři, stát a jeho orgány.  

3.1. Teoretická část analýzy vývoje těžby 

3.1.1. Informační zdroje 

Velký důraz při zpracování analýzy společnosti je kladen na vstupní data. Mezi základní 

informační zdroje patří účetní výkazy zisku a ztráty (dále VZZ), rozvaha a cash flow: 

 výkaz zisku a ztráty - informuje o výsledku hospodaření za aktuální účetní období, 

který představuje rozdíl mezi výnosy dosaženými v určitém účetním období          

a náklady, které souvisí s jejich vytvořením. Výnosy jsou peněžní částky, které 

organizace získala v daném účetním období bez ohledu na to, zda došlo k jejich 

inkasu. Náklady jsou ty částky, které byly vynaloženy na zisk výnosů a opět bez 

ohledu na to, zda byly v daném účetním období zaplaceny.  
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 rozvaha - je to základní účetní výkaz každé organizace, který obsahuje majetkovou 

a finanční strukturu podniku. Na straně aktiv jsou údaje o výši a struktuře majetku, 

na straně pasiv jsou způsoby financování tohoto majetku. U rozvahy k určitému 

datu musí vždy platit, že aktiva se rovnají pasivům. 

 cash flow - informuje o příjmech a výdajích, které v minulém účetním období 

organizace realizovala. Cash flow zachycuje skutečný pohyb peněžních prostředků 

a doplňuje výkaz zisku a ztráty a rozvahu.   

3.1.2. Poměrové ukazatele analýzy  

Analýza účetních výkazů pomocí poměrových ukazatelů umožňuje rychlé získání 

informace o finanční situaci společnosti, proto tato metoda analýzy patří mezi nejoblíbenější. 

Rentabilita 

Z ekonomického hlediska je velice důležitým cílem řízení zásob, což znamená zvyšovat 

rentabilitu podniku. Za klíčovou míru rentability je považována rentabilita aktiv ROA, která 

poměřuje zisk s celkovými aktivy bez ohledu na to, zda byly financovány z vlastního nebo 

cizího kapitálu: 

 

Dalším z klíčových ukazatelů rentability vlastního kapitálu je ukazatel rentability 

vlastního kapitálu ROE:  

 , 

který měří, kolik čistého zisku připadá na 1 Kč investovaného kapitálu. Proto je důležitý 

jak pro akcionáře, tak i pro společníky a další investory. 
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Likvidita 

Likvidita je ukazatelem, který vyjadřuje schopnost firmy uhradit si své závazky. Jinak lze 

říci, že likvidita je schopnost jednotlivých aktiv podniku přeměnit se na peníze. Likviditu 

dělíme na:   

 

Běžná likvidita ukazuje, kolik Kč oběžných závazků máme na 1 Kč. Doporučená hodnota 

tohoto ukazatele je v rozmezí 1,6 - 2,5. 

 

Pohotová likvidita vychází z běžné likvidity a vylučuje nejméně likvidní části oběžných 

aktiv. Doporučená hodnota je v rozmezí 1,1 - 1,5. 

 

Okamžitá likvidita patří k nejpřísnějším sledovaným ukazatelům, vyjadřuje poměr 

KFM/krátkodobým závazkům a její doporučená hodnota ukazatele se uvádí v rozsahu 0,2 či 

0,9 - 1.1 [1] 

Aktivita 

Ukazatelé aktivity vyjádřením vzájemných vztahů jednotlivých položek z Rozvahy aktiv, 

pasiv a z Výkazu zisku a ztráty. Mezi ně patří: 

 

Obrat aktiv (rychlost obratu) udává, kolikrát se celková aktiva obrátí za 1 rok a měl by 

dosahovat min. hodnoty 1. 
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Obrat dlouhodobých aktiv měří efektivnost využívání dlouhodobého majetku a udává, 

kolikrát se obrátí v tržby za 1 rok. 

 

Obrat zásob - kolikrát se každá položka zásob v průběhu roku prodá a opět naskladní.  

 

Doba obratu zásob udává počet dnů, kdy jsou zásoby vázané do doby jejich spotřeby.  

 

Doba obratu pohledávek - snahou je dosáhnout co nejkratší dobu a zároveň klesající 

tendence hovoří o příznivém vývoji.  

 

Doba obratu závazku představuje počet dní, kdy zůstávají krátkodobé závazky 

neuhrazeny, z čehož vyplývá, že tak využívá bezplatný obchodný úvěr.  

Zadluženost 

K financování svých aktiv společnost kromě vlastních aktiv využívá také cizí zdroje, což 

vyjadřuje pojem zadluženost. Čím vyšší zadluženost společnost má, tím narůstá i její riziko, 

protože závazky musí splácet bez ohledu na to, jak se ji momentálně daří. Na druhou stranu je 

určité zadlužení pro společnost důležité, protože cizí kapitál je levnější než vlastní kapitál. 
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Celková zadluženost (ukazatel věřitelského rizika) je základním ukazatelem zadluženosti. 

3.2. Praktická část analýzy vývoje těžby 

Tato kapitola diplomové práce je praktickou částí analýzy, která je zaměřena na vývoj 

těžby ve sledovaném období 2008-2012.  

V úvodě je souhrnné zpracování přehledu těžby, tržeb a povinných úhrad za dobývací 

prostory a za úhradu z vytěžených nerostů. V další části je analýza vývoje těžby podrobněji 

zpracovaná dle jednotlivých lokalit. 

Tabulka č. 1 obsahuje souhrnné informace o výši těžby v tunách vybraných těžebních 

organizací v jednotlivých letech.  

Tabulka č. 1 – Přehled těžby všech vybraných společností  

Těžba [v t] 

Organizace 
Období 

2008 2009 2010 2011 2012 

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. 144 000 246 000 249 000 204 000 211 600 

PÍSKY - J. Elsnic spol. s r.o. 206 638 227 821 239 959 486 344 332 427 

BASALT s.r.o. 684 273 545 385 465 209 502 879 295 425 

BASALT CZ s.r.o. 629 915 683 101 491 622 593 368 540 692 

Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

S vývojem těžby vydobytých nerostů souvisí i získaná tržba za prodej výrobků. Celková 

tržba za vytěžený nerost se vypočítá jako součin objemu produkce a ceny vytěženého nerostu 

za 1 tunu. Tržby jsou v tomto případě provozními výnosy organizace. 

Vzorec pro výpočet tržby: 

 T = Q * c  [Kč] 

kde  Q = objem produkce (t) 
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   c = cena nerostu za 1 tuny (Kč/t)  

Tabulka č. 2 je souhrnným přehledem informací o získaných tržbách v korunách za prodej 

vytěžených nerostů po jednotlivých těžebních organizacích a v jednotlivých letech.  

Tabulka č. 2 – Přehled tržeb za prodej výrobků  

Tržby za prodej výrobků [v Kč] 

Organizace 
Období 

2008 2009 2010 2011 2012 

HELUZ cihlářský průmysl 
v.o.s. 274 828 388 208 731 565 141 196 881 180 985 889 204 372 828 

PÍSKY - J. Elsnic spol. s r.o. 24 478 315 26 669 635 26 231 627 53 225 159 35 616 986 

BASALT s.r.o. 82 105 640 85 271 652 78 435 778 84 524 174 62 048 312 

BASALT CZ s.r.o. 79 379 000 101 940 000 67 756 000 88 702 000 92 454 000 

Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

Při pohledu na získané hodnoty tržeb za prodej výrobků lze předpokládat, že v tomto 

ukazateli je na tom nejlépe organizace HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. Zda to je pravda 

vypovídá podrobnější analýza v další podkapitole diplomové práce.  

Pro každého držitele dobývacího prostoru, případně pokud provádí těžbu, vyplývá dle 

zákona 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) povinnost platit 

úhradu z DP, případně i úhradu za těžbu z VN. 

Úhrada z dobývacího prostoru 

Výpočet úhrady z DP se vypočítá dle ustanovení § 32a odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb.,     

ve znění pozdějších předpisů a podrobněji je uveden ve vyhlášce 617/1992 Sb., část druhá, 

výpočet úhrad podle ustanovení § 2 (úhrada z dobývacího prostoru). Organizace je povinná 

uhradit ročně částku v rozmezí 100 - 1.000,- Kč za každý (i započatý) hektar plochy. 

Úhrada z vydobytých nerostů 

Výpočet úhrady z VN se vypočítá dle ustanovení § 32a odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů a podrobněji ve vyhlášce 617/1992 Sb., část druhá, výpočet úhrad 

podle ustanovení § 3 (úhrada z vydobytých nerostů). [2], [3] 

Způsob výpočtu úhrady z vydobytých nerostů:  
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kde  Nd = náklady na dobývání nerostu (tis. Kč) 

      Nc = celkové náklady organizace na zhotovení výrobků (tis. Kč) 

      T  = tržby za prodej výrobků (tis. Kč) 

S  = sazba úhrady dle vydobytého nerostu (%) 

U  = výše sazby úhrady celkem (tis. Kč) 

Tabulka č. 3 obsahuje souhrnný přehled roční výše úhrad z VN od vybraných organizací 

za sledované období 2008 až 2012.   

Tabulka č. 3 – Přehled úhrad za těžbu 

Úhrada z vydobytých nerostů [v Kč] 

Organizace 
Období 

2008 2009 2010 2011 2012 

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. 111 600 69 900 58 145 81 826 60 000 

PÍSKY - J. Elsnic spol. s r.o. 191 495 175 188 142 939 276 181 215 854 

BASALT s.r.o. 429 001 476 376 420 309 337 428 308 984 

BASALT CZ s.r.o. 389 129 606 462 400 000 497 091 465 600 

Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

V další části diplomové práce pokračuje vlastní zpracování podrobnější analýzy vývoje 

těžby ve sledovaném období dle jednotlivých lokalit. Údaje v následujících tabulkách č. 5, 6, 7 

a 8 jsou zpracovány z účetních uzávěrek uvedených v Rozvaze a ve Výkazu zisku a ztráty      

v  průběhu sledovaného období 2008 - 2012. 

3.2.1. Ložisko Libochovice 

Těžba cihlářské suroviny probíhá bez použití trhacích prací pomocí lopatových rýpadel. 

Nákladními automobily je surovina dále dopravována k úpravě a zušlechťování, které taky 

probíhá v zařízení závodu Libochovice. Úpravou a zušlechťováním suroviny se rozumí 

homogenizace na mezideponii (bude ještě dále upravováno). 
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Tabulka č. 4 – Libochovice - přehled důležitých ukazatelů  

Sledované ukazatele Období 

2008 2009 2010 2011 2012 

Výše těžby [v t] 144 000 246 000 249 000 204 000 211 600 

Náklady na dobývání [v tis. Kč] 7 471 8 801 6 534 9 167 5 968 

Celkové náklady [v tis. Kč] 219 458 210 991 156 336 202 757 233 203 

Tržby za prodej [v tis. Kč] 274 828 208 732 141 197 180 986 204 373 

Provozní výsledek hospodaření 
[v tis. Kč] 

182 385 77 930 20 832 87 757 82 149 

Výnosy z dlouhodobého 
finančního majetku [v tis. Kč] 

8 500 0 8 500 6 375 3 825 

Výsledek hospodaření za účetní 
období [v tis. Kč] 

180 116 18 972 -17 764 45 587 59 511 

Dlouhodobý majetek [v tis. Kč] 2 573 792 2 441 184 2 363 054 2 266 570 2 192 072 

Oběžná aktiva [v tis. Kč] 351 666 436 693 446 392 477 990 459 191 

Časové rozlišení [v tis. Kč] 13 977 10 814 21 166 16 447 13 585 

Aktiva celkem [v tis. Kč] 2 939 455 2 888 691 2 830 612 2 761 007 2 664 848 

Vlastní kapitál [v tis. Kč] 2 037 507 1 879 498 1 909 460 2 023 184 2 088 654 

Cizí zdroje [v tis. Kč] 884 012 1 005 188 914 540 682 959 554 144 

Časové rozlišení [v tis. Kč] 17 936 4 005 6 612 54 864 22 050 

Pasiva celkem [v tis. Kč] 2 939 455 2 888 691 2 830 612 2 761 007 2 664 848 

Zdroj:[Účetní výkazy + vlastní zpracování] 

Z tabulky č. 4 vyplývá, že organizace v roce 2009 zaznamenala ve vývoji těžby nárůst         

o 70,83 % oproti roku 2008, v následujícím roce 2010 jen o 1,21 % proti roku 2009. V roce 

2011 došlo k poklesu těžby o 18 %, ale v dalším roce 2012 opět k mírnému nárůstu (o 3,72 

%). Je ovšem nutno podotknout, že po roce 2008 došlo k velkému poklesu tržeb za prodej, což 

bylo připisováno vlivu dopadu ekonomické krize - přestože těžba narůstala, menší objem 

poptávky se projevil do celkového výsledku hospodaření společnosti.  

Položku cizí zdroje tvoří z větší části již dříve poskytnutý bankovní dlouhodobý úvěr, 

který organizace získala již v roce 2003, kdy docházelo k fúzi několika společností včetně 

organizace  HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. Tento úvěr je splácen včas a pravidelně.  

Rok 2010 byl dle výsledků hospodaření společnosti zlomový. Sídlo společnosti v Českých 

Budějovicích bylo zasaženo povodněmi, což mělo velký vliv na celkové výsledky hospodaření 

za dané období. Došlo k navýšení nákladových položek z důvodu nutných oprav po vzniklé 
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povodni. Nadále trvala situace menší poptávky po vytěžené surovině, proto se toto projevilo 

záporným výsledkem hospodaření za účetní období. Organizace přes všechny překážky ale 

dokázala dostát svým závazkům.  

V následujícím období 2011-2012 dochází ke zlepšení celkové situace společnosti. 

Projevilo se to opět zvýšením poptávky a nárůstem tržeb za prodej (v roce 2011 o 28,18 %, 

v roce 2012 o 12,92 %), zvýšením hospodářského výsledku společnosti. Došlo také k nárůstu 

počtu zaměstnanců (o 2,79 % oproti roku 2010) na konečných 118.   

3.2.2. Ložisko Lišany 

Na ložisku Lišany je štěrkopísek těžen lžícovými bagry a kolovými nakladači přímo na 

nákladní auta. Vytěžená surovina je dopravována přímo pásovými dopravníky k dalšímu 

zpracování do úpravny, která je v blízkosti těžby. V úpravně se surovina v čelisťovém drtiči 

drtí, v bubnových pračkách propírá, třídí a ukládá se dle zrnitosti.  

Dle získaných údajů z tabulky č. 5 docházelo od roku 2008 neustále ke zvyšování objemu 

těžby a tržby za prodej výrobků štěrkopísku až do roku 2011, kdy došlo k výraznému nárůstu 

(proti roku 2010 až o 102 %).  V následujícím roce objem těžby i tržeb za prodej výrobků 

poklesl dokonce o 31 %. Hlavním důvodem je opět snížená poptávka po štěrkopísku.  

Dle výsledků hospodaření do roku 2009 organizace vykazuje dobré výsledky. 

V porovnání období 2008-2009 došlo k navýšení dlouhodobého majetku o 96,94 % na straně 

aktiv, zároveň ale na straně pasiv došlo k navýšení vlastního kapitálu o 85,46 % a cizího 

kapitálu téměř o 46 %. V letech 2010 a 2011 organizace odmítla zveřejnit výsledky 

hospodaření. Bližší vysvětlení organizace nesdělila a toto období nebylo zpracováno.  

V roce 2012 byla ukončena těžba v DP Lišany II a přesunula se do nového DP Selibice I. 

Zde byla postavena nová úpravárenská linka, což se projevilo v pasivech roku 2012 zvýšeným 

objemem vlastního kapitálu.  

Organizace zaměstnává k datu 31. 12. 2012 celkem 19 stálých pracovníků. Mzdové 

náklady narůstají v průběhu celého sledovaného období, což se projevuje ve VZZ. Průměrná 
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mzda vzrostla z částky 22.307,-Kč v roce 2008 na částku 34.882,- Kč v roce 2012, což 

představuje celkový nárůst mezd až o 56,37 %. 

Tabulka č. 5 - Lišany - přehled důležitých ukazatelů 

Zdroj:[ Účetní výkazy + vlastní zpracování] 

Společnost několikaletým působením ve svém oboru získala dobré jméno, které ji přineslo 

spolupráci se spolehlivými a dobrými dodavateli materiálů a zároveň také mnoho letitých 

obchodních partnerů.  

Činnosti společnosti se dělí na: 

 těžbu a zpracování - písku a kameniva pro stavební a betonářskou výrobu 

 prodej - písků, kameniva, kačírka, štěrkopísků, štěrků, drtě 

 půjčovny - stavebních strojů a nářadí 

 pronájem - stavebních a zemních strojů s posádkou 

Sledované ukazatele Období 

2008 2009 2010 2011 2012 

Výše těžby [v t] 206 638 227 821 239 959 486 344 332 427 

Náklady na dobývání [v tis. Kč] 6 100 7 113 4 324 6 940 4 680 

Celkové náklady [v tis. Kč] 23 392 32 484 23 805 40 121 23 166 

Tržby za prodej [v tis. Kč] 24 478 26 670 26 232 53 225 35 617 

Provozní výsledek hospodaření 
[v tis. Kč] 

8 018 14 877    4 451 

Výnosy z dlouhodobého 
finančního majetku [v tis. Kč] 

0 0    0 

Výsledek hospodaření za účetní 
období [v tis. Kč] 

5 840 11 328    350 

Dlouhodobý majetek [v tis. Kč] 20 147 39 657    69 827 

Oběžná aktiva [v tis. Kč] 12 177 15 945    17 473 

Časové rozlišení [v tis. Kč] 4 479 3 269    6 722 

Aktiva celkem [v tis. Kč] 36 803 58 871    94 022 

Vlastní kapitál [v tis. Kč] 13 253 24 580    60 884 

Cizí zdroje [v tis. Kč] 23 550 34 291    32 911 

Časové rozlišení [v tis. Kč] 0 0    224 

Pasiva celkem [v tis. Kč] 36 803 58 871    94 022 
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3.2.3. Ložisko Měrunice 

Ložisko Měrunice je dobýváno povrchovým způsobem 4 těžebními řezy. Rozpojování 

horniny se provádí trhacími pracemi velkého rozsahu (clonovými odstřely), při větší 

fragmentaci jsou použity příložné nebo vrtné nálože. Surovina je po naložení odvážena 

nákladními auty k úpravě, kde dochází k drcení a třídění (různé frakce). Nakonec je surovina 

dopravena do zásobníků, odkud se expeduje nákladními automobily a rozváží se ke klientům. 

  Společnost BASALT s.r.o., provozovna Měrunice, patří mezi nejvýznamnější výrobce 

drceného kameniva nejen v rámci Ústeckého regionu. V posledním desetiletí se řadí na první 

místa v objemu kameniva dodávaného pro výstavbu vysokorychlostního železničního koridoru 

v rámci celé České republiky. Moderní vybavení provozovny umožňuje produkovat drcené 

kamenivo do živičných a betonových směsí, vodohospodářských staveb a výrobu speciálních 

stavebních směsí používaných pro tyto účely. Společnost BASALT s.r.o. je dceřinou firmou 

zahraniční společnosti BAG se sídlem v Linci nad Rýnem.    

Předmětem podnikání společnosti je dobývání, úprava a zušlechťování kameniva včetně 

dopravy, velkoobchod se stavebními materiály a drceným kamenivem a HČ. 

Společnost také ovlivnil dopad finanční krize, především snížením likvidity v bankovním 

sektoru, zvýšení mezibankovních úrokových měr a velmi vysoké nestabilitě na kapitálových 

trzích.    

Společnost vykazovala k 31. 12. 2008 poskytnutou půjčku ve výši 7,211.000,- Kč, která 

byla splatná k 31. 3. 2008 + nesplacené úroky ve výši 211.000,- Kč. Z toho vyplývají závazky 

po splatnosti v celkové výši 7,444.000,- Kč. 

Dle tabulky č. 6 společnost BASALT s.r.o. zaznamenala ve sledovaném období kolísavý 

průběh v tržbách za prodej výrobků. V letech 2008 až 2011 docházelo k nárůstu o 3,85 %, pak 

docházelo k poklesu tržeb o 8 % a opět k nárůstu o 7,76 %. V roce 2012 zaznamenala hodnota 

za tržby pokles až o 26,59 %. U výše těžby docházelo k postupnému snižování od roku 2009 

(o 20,3 %), v roce 2010 o 14,7 % a v roce 2012 dokonce až o 41,25 % (proti roku 2011). 

Pouze v roce 2011 došlo k mírnému nárůstu o 8,1 %. 
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Tabulka č. 6 - Měrunice - přehled důležitých ukazatelů 

Sledované ukazatele Období 

2008 2009 2010 2011 2012 

Výše těžby [v t] 684 273 545 385 465 209 502 879 295 425 

Náklady na dobývání [v tis. Kč] 23 004 21 811 19 760 18 371 16 725 

Celkové náklady [v tis. Kč] 88 053 78 084 73 749 92 038 67 174 

Tržby za prodej [v tis. Kč] 82 106 85 272 78 436 84 524 62 048 

Provozní výsledek hospodaření 
[v tis. Kč] 

16 810 21 335 10689  10 689 9 131 

Výnosy z dlouhodobého 
finančního majetku [v tis. Kč] 

neuvedeno neuvedeno neuvedeno neuvedeno neuvedeno 

Výsledek hospodaření za účetní 
období [v tis. Kč] 

9 886 12 822 6 425 4 201 4 201 

Dlouhodobý majetek [v tis. Kč] 71 786 72 966 65 742 76 163 76 242 

Oběžná aktiva [v tis. Kč] 78 885 72 671 73 071 66 954 43 393 

Časové rozlišení [v tis. Kč] 15 016 35 805 47 548 46 528 44 954 

Aktiva celkem [v tis. Kč] 165 687 181 442 186 361 189 645 154 569 

Vlastní kapitál [v tis. Kč] 50 552 63 374 69 799 74 001 69 059 

Cizí zdroje [v tis. Kč] 114 076 116 107 114 843 109 570 93 309 

Časové rozlišení [v tis. Kč] 1 059 1 961 1 719 6 074 2 201 

Pasiva celkem [v tis. Kč] 165 687 181 442 186 361 189 645 154 569 

Zdroj:[ Účetní výkazy + vlastní zpracování] 

V průběhu sledovaného období 2008 – 2011 docházelo k navýšení vlastního kapitálu 

v průměru o 10 % proti předchozímu období. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 

společnost nezveřejňuje. Provozní výsledek hospodaření a následně i výsledek hospodaření   

za účetní období vykazuje v roce 2010 pokles téměř o 50 %. Došlo především k poklesu tržeb 

za prodej a ke změnám stavu zásob vlastní činnosti (opravné položky), na druhou stranu se 

zvýšily odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a ostatní provozní náklady. 

Pasiva za rok 2012 vykazují proti roku 2011 pokles o 18,5 %, což způsobilo především snížení 

krátkodobých závazků a splacení kontokorentního úvěru vedeného u Banhhaus Werhahn KG   

3.2.4. Ložisko Všechlapy 

Ložisko Všechlapy je ložiskem nevyhrazeného nerostu – stavebního kamene (čediče). 

Surovina je vhodná pro potřeby a rozvoj národního hospodářství je toto ložisko ve smyslu 

zákona č. 541/91 Sb., v platném znění (horního zákona), považováno za výhradní. 
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Předmětem podnikání společnosti BASALT CZ s.r.o. je těžba a zpracování kamene včetně 

dopravy, velkoobchod se stavebními materiály a drceným kamenivem a HČ. Předpokládaná 

doba dobývání je dle POPD a při předpokládané roční těžbě cca do roku 2019. 

Po fúzi sloučením společností STONE s.r.o. a ATS-SILNICE, spol. s r.o., se následnickou 

společností ke dni 2. březnu 2010 stala společnost BASALT CZ s.r.o.  

Ložisko Všechlapy je dobýváno povrchovým způsobem, je roztěženo čtyřmi těžebními 

řezy a jedním skrývkovým řezem. Pro dotěžení zásob se nepočítá se zakládáním dalšího řezu.  

Rozpojování horniny se provádí trhacími pracemi velkého rozsahu – clonovými odstřely, 

ale při větší fragmentaci se surovina rozpojuje vrtanými náložemi. Trhací práce jsou 

zajišťovány dodavatelskou firmou.  

Tabulka č. 7 - Všechlapy - přehled důležitých ukazatelů 

Sledované ukazatele Období 

2008 2009 2010 2011 2012 

Výše těžby [v t] 629 915 683 101 491 622 593 368 540 692 

Náklady na dobývání [v tis. Kč] 21 896 31 062 23 651 24 259 22 330 

Celkové náklady [v tis. Kč] 89 332 104 424 83 822 83 609 88 682 

Tržby za prodej [v tis. Kč] 79 379 101 940 67 756 88 702 92 454 

Provozní výsledek hospodaření 
[v tis. Kč] 

3 182 15 211 -8 838 12 851 4 989 

Výnosy z dlouhodobého 
finančního majetku [v tis. Kč] 

neuvedeno neuvedeno neuvedeno neuvedeno neuvedeno 

Výsledek hospodaření za účetní 
období [v tis. Kč] 

2 030 6 649 -11 627 7 358 1 498 

Dlouhodobý majetek [v tis. Kč] 11 825 106 586 110 528 112 059 91 538 

Oběžná aktiva [v tis. Kč] 51 105 115 439 94 132 83 234 78 327 

Časové rozlišení [v tis. Kč] 1 272 5 988 10 812 9 936 9 222 

Aktiva celkem [v tis. Kč] 64 202 228 013 215 472 205 229 179 087 

Vlastní kapitál [v tis. Kč] 7 457 59 431 47 806 47 084 48 582 

Cizí zdroje [v tis. Kč] 56 646 168 173 167 441 155 995 129 843 

Časové rozlišení [v tis. Kč] 99 409 226 2 150 662 

Pasiva celkem [v tis. Kč] 64 202 228 013 215 472 205 229 179 087 

Zdroj:[ Účetní výkazy + vlastní zpracování] 
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Těžba rozrušené horniny se provádí lopatovým nebo dieselovým rýpadlem, kterým se 

surovina nakládá na velkoobjemové automobily a dále se dopravuje k další úpravě, kde se drtí 

a třídí. Drcení probíhá v několika řadách drtičů, kde dochází dle požadované kvality drceného 

kameniva ke třídění až po konečnou expedici finálních výrobků. 

Jak je patrné z hodnot uvedených v tabulce č. 7 organizace BASALT CZ s.r.o. oproti roku 

2008 vykazovala v roce 2009 velký nárůst tržeb a těžby (až o 28,43 %), přestože stagnovala 

výstavba posledního úseku dálnice D8, která byla pro společnost důležitá z pohledu odbytu. 

Proto byla velká část odbytu vytěžené suroviny směřována pro stavební práce ve společnosti 

Severočeské doly, a.s.  

Již v roce 2009 proběhly některé kroky, které vedly k fúzi společností ATS-SILNICE, 

spol. s r.o. a STONE s.r.o. Sloučení vlastního kapitálu se projevilo především nárůstem 

dlouhodobého hmotného majetku (dále DHM). V roce 2008 činil DHM 11,706.000,- Kč, o rok 

později je tato hodnota 104,771.000,- Kč. Zároveň společnost převzala od zanikající 

organizace půjčku v celkové výši 87,854.000,- Kč (včetně nesplacených úroků) od Bankhaus 

Werhahn KG. Tato půjčka nebyla nijak zajištěna.  

V dalším období, počínaje rokem 2010, se také na ložisku Všechlapy projevil dopad vlivu 

globální ekonomické krize. Těžba i tržby zaznamenaly výrazný pokles, dle údajů z tabulky    

č. 7 u těžby tento pokles byl o 27,6 % a u tržby ještě více (o 33,53 %). Záporné výsledky         

z VZZ  u provozního výsledku hospodaření a také u výsledku hospodaření za účetní období    

v roce 2010 byly dosaženy hlavně z důvodu sloučení společností, při kterém došlo ke zvýšení 

rezerv a opravných položek téměř o 360 %. Roky 2011 a 2012 znamenaly opět zlepšením 

finanční situace celé společnosti. Důkazem jsou údaje o růstu těžby a tržby, ale také plusové 

výsledky hospodaření. 

Časové rozlišení aktiv (náklady příštích období) představují náklady na odstranění 

skrývky v roce otvírky lomu, případně jeho rozšíření. Ke dni 31. prosinci 2010 tyto náklady 

činily 10,375.000,- Kč (proti roku 2009 ve výši 5,638.000,- Kč). V dalším období 2011 - 2012 

byly tyto náklady nižší o 8,1 % , respektive o 7,19 %.  
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4. Analýza vlivů působících na změnu produkce stavebních 

surovin 

Předchozí část diplomové práce byla zaměřena na ekonomickou analýzu jednotlivých 

lokalit. V této kapitole je diplomová práce zaměřena na vlivy, které působí na změnu produkce 

stavebních surovin. Na změnu produkce stavebních surovin působí mnoho dalších vlivů, např.  

přírodní zásoby nerostů, podnikatelský záměr společnosti, ekonomická situace společnosti,  

4.1. Zásoby ložiska a jejich změny  

Zásoby ložiska jsou z pohledu podnikové ekonomie oběžným majetkem, teda oběžnými 

aktivy. To znamená, že je to majetek společnosti, který se přemění na peněžní prostředky 

během jednoho roku nebo během jednoho provozního cyklu. V případě organizace, která těží 

nerostné suroviny, které dále upravuje, vyrábí další produkty a pak je prodává, lze tyto zásoby 

označit jako zásoby vytvořené vlastní výrobou.  

V minulé kapitole diplomové práce v tabulkách č. 4, 5, 6 a 7 jsou v řádku s označením 

oběžná aktiva (dále OA) zpracované údaje o zásobách, dlouhodobých pohledávkách, 

krátkodobých pohledávkách a krátkodobém finančním majetku každé společnosti.  

Tabulka č. 8 - Libochovice - oběžná aktiva a zásoby  

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. Období 

2008 2009 2010 2011 2012 

Oběžná aktiva [v tis. Kč] 351 666 436 693 446 392 477 990 459 191 

Zásoby [v tis. Kč] 163 454 172 550 220 494 222 623 266 172 

Podíl [v %] 46,48 39,51 49,39 46,57 57,97 

Zdroj:[ Účetní výkazy + vlastní zpracování] 

Dle údajů z tabulky č. 8 zásoby produkce u společnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. 

tvoří téměř polovinu objemu celkových OA, což znamená, že v případě snížení zásob by to 

mělo pro další fungování společnosti velký dopad.    
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Tabulka č. 9 - Lišany - oběžná aktiva a zásoby  

PÍSKY - J. Elsnic spol. s r.o. Období 

2008 2009 2010 2011 2012 

Oběžná aktiva [v tis. Kč] 12 177 15 945     17 473 

Zásoby [v tis. Kč] 1 979 1 839     2 805 

Podíl [v %] 16,25 11,53     16,05 

Zdroj:[ Účetní výkazy + vlastní zpracování] 

U společnosti PÍSKY - J. Elsnic spol. s r.o. zásoby tvoří téměř necelou pětinu objemu 

celkových OA (viz tabulka č. 9). Znamená to, že část majetku společnosti, kterou představují 

zásoby, by v případě poklesu zásob neměla takový dopad na celkovou finanční situaci 

společnosti. Z dříve uvedených důvodů nebylo možné zpracovat údaje za roky 2010 a 2011. 

Tabulka č. 10 - Měrunice - oběžná aktiva a zásoby  

BASALT s r.o. Období 

2008 2009 2010 2011 2012 

Oběžná aktiva [v tis. Kč] 78 885 72 671 73 071 66 954 43 393 

Zásoby [v tis. Kč] 35 227 37 347 36 449 27 188 12 956 

Podíl [v %] 44,66 51,39 49,88 40,61 29,86 

Zdroj:[ Účetní výkazy + vlastní zpracování] 

Také společnost BASALT s.r.o. klade velký důraz na majetek, obsažený v zásobách, které 

tvoří téměř polovinu OA (viz tabulka č. 10). Obdobně jako u společnosti HELUZ cihlářský 

průmysl v.o.s. by snížením zásob došlo k oslabení majetkové struktury společnosti. 

 Tabulka č. 11 - Všechlapy - oběžná aktiva a zásoby  

BASALT CZ s r.o. Období 

2008 2009 2010 2011 2012 

Oběžná aktiva [v tis. Kč] 51 105 115 439 94 132 83 234 78 327 

Zásoby [v tis. Kč] 35 888 46 451 39 330 33 888 27 547 

Podíl [v %] 70,22 40,24 41,78 40,71 35,17 

Zdroj:[ Účetní výkazy + vlastní zpracování] 

Společnost BASALT CZ s.r.o. postupně ve sledovaném období snižuje podíl zásob v OA. 

Z výsledků, uvedených v tabulce č. 11 je patrné, že v roce 2012 tato položka struktury majetku 

společnosti klesla dokonce na polovinu podílu z roku 2008. Je z toho patrné, že společnost 

hledá další možnosti zvyšování svého majetku a nespoléhá pouze na využitelnost zásob 

ložiska Všechlapy. 
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Zásoby se dle využitelnosti dělí na (viz tab. č. 12): 

 bilanční - jsou využitelné v současnosti a vyhovují stávajícím ekonomickým         

a technickým podmínkám 

 nebilanční - nejsou v současnosti využitelné a je předpoklad, že budou využitelné 

v budoucnosti 

Dále se zásoby dělí podle přípustnosti k dobývání na:  

 vázané - jsou to zásoby v ochranných pilířích  

 volné - ostatní zásoby 

Tabulka č. 12 – Stav zásob nerostů 

Organizace Ložisko (dle DP) 

Zásoby stavebních surovin [v tis. m3] 

Počáteční 
stav zásob 

Stav k 31. 12. 2008 Stav k 31. 12. 2012 

Bilanční Nebilanční Bilanční Nebilanční 

HELUZ cihlářský 
průmysl v.o.s. Libochovice 2 655 1 083 114 758 114 

PÍSKY - J.Elsnic 
spol. s r.o. 

Lišany-DP Lišany I 8 538 1 944 1 278 1 229 924 

Lišany-DP Lišany III 9 977 4 492 2 252 4 470 2 248 

Lišany-DP Selibice I 3 761 těžba od r. 2009 432 831 

BASALT s.r.o. Měrunice 8 973 6 310 0 5 964 0 

BASALT CZ s.r.o. Všechlapy 12 774 3 900 94 2 250 94 

Zdroj:[7] 

Již v průběhu vyhledávání a průzkumu výhradního ložiska jsou výsledky vyhodnocovány. 

Podmínky využitelnosti zásob jsou podkladem pro výpočet zásob výhradního ložiska. Tento 

soubor se skládá z ukazatelů množství a jakosti nerostů, báňsko-technických, ekologických, 

geologických a jiných ukazatelů, dle kterých se posuzuje vhodnost zásob výhradního ložiska  

k využití. 

Ve výpočtu zásob uvádí organizace zásoby, které plánuje vytěžit (vytěžitelné zásoby). 

Jedná se o bilanční zásoby, které jsou ponížené o předpokládané ztráty těžby. Ke ztrátám 

může dojít vlivem přírodních podmínek nebo to může souviset s použitou technologií 

dobývání. 
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Zásoby výhradního ložiska lze odepisovat. Jedním z důvodů odpisů zásob je, pokud by 

dobýváním mohlo dojít k ohrožení ochrany životního prostředí nebo zákonem chráněné 

obecné zájmy. Dále k odpisu zásob dochází, když vydobytí zásob je pro firmu ekonomicky 

nevýhodné (velké náklady, spojené s těžbou a proti tomu nízká využitelnost vytěženého 

nerostu v dané části ložiska).   

U vytěžené suroviny může dojít ke změně kvality (anomálii) např. až o 50%, kdy se jedná 

o geologickou poruchu. Toto může hodně ovlivnit těžbu organizace. Proto v rámci těžebních 

prací se sleduje stav těžebních řezů. Případné změny oproti schválené geologické dokumentaci 

ložiska jsou zaznamenány do provozní knihy, následně jsou pak zaneseny i do již vypracované 

provozně-geologické dokumentace, která je 1x ročně doplňována. Uvedené práce jsou 

prováděny v souladu s vyhláškou MŽP č. 368/2004 Sb. o geologické dokumentaci. [7] 

4.2. Podnikatelský záměr  

Dalším důležitým faktorem, který má velký vliv na změnu produkce je podnikatelský 

záměr dané firmy.  

U vybraných organizací, které jsou podrobněji zpracované v diplomové práci, jsou 

nepatrné rozdíly v použití dobývací metody při těžbě nerostů a při rozpojování horniny.  

U lokality Libochovice je těžba prováděna stěnovým lomem. Po skrytí vrstvy ornice, 

případně skrývkových zemin probíhá samotné dobývání cihlářské suroviny. Dobývání probíhá 

buď ve stupních pomocí lopatových rypadel nebo po vrstvách např. dozery dle parametrů 

dobývání. Surovina je odvážena nákladními automobily na mezideponii k homogenizaci a pak 

do přípravny. Cihlářská surovina je těžena bez použití trhacích prací. Těžbu v lomu lze 

považovat za sezónní a nárazovou. 

Na lokalitě Lišany se těžba provádí jedním nebo dvěma dobývacími stroji (lopatovými 

rýpadly). Těžebním řezem je dobývaná celá mocnost štěrkopískové terasy. Ani u těžby 

štěrkopísku nejsou použity při rozpojování horniny trhací práce, protože se jedná o sypké 

zeminy. Nakladačem se přepravuje štěrkopísek na rošt pasového dopravníku a dále je 

dopravován k třídícímu zařízení. Na lokalitě je možno využít mobilního třídícího zařízení typu 
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Finlay 303, který surovinu třídí maximálně na 3 frakce. Dále se zde používají dva druhy 

technologické dopravy: 

 kolová - slouží v převážné míře k přepravě skrývky a distribuci finálních produktů 

 pásová - slouží k přepravě vytěženého nerostu 

Na lokalitách Měrunice a Všechlapy se těžba provádí stejnou dobývací metodou 

povrchovým způsobem v podúrovňovém lomu těžebními řezy. Rozpojování horniny je 

prováděno clonovými odstřely. Dále je rubanina dopravována nákladními auty k úpravě        

do drtírny. Tam dochází k několika navazujícím drtícím procesům a zároveň i k třídění 

drceného kameniva dle požadované frakce. Dále je surovina expedována, popř. skládkována. 

V současné době každá společnost hledá okruh nových zákazníků, u kterých by si tak 

zajistila odbyt produktu na další období. Další možností pro společnost je inovace nabízeného 

produktu, což může představovat výrobu nových produktů nebo například uplatnit využití 

vyrobených produktů v jiných oborech (vytěžené stavební suroviny nabízet mimo stavebnictví 

například v silniční či železniční dopravě). Další způsob změny produkce vzniká, když 

organizace vyrábí nejenom pro sebe, ale vyrábí i pro jiné firmy.  

4.3.  Ekonomická situace společnosti 

Změnu produkce stavebních surovin ovlivňuje také momentální ekonomická situace 

společnosti. Patří sem např. momentální politická situace v zemi, platná legislativa, daňová 

politika a další.  

V tržní ekonomice hovoříme na jedné straně o velikosti nabídky produkce (od výrobců, 

v našem případě těžařských společností) a na straně druhé je to objem poptávky (ze strany 

zákazníků - odběratelů). Ideální stav nastává, pokud se nabídka rovná poptávce.  

Cílem všech výrobců je snaha prodat svoje výrobky za nejvýhodnější (maximální) ceny. 

Závisí na tom akceptovatelnost ceny nabízených produktů ze strany odběratelů. Mezi 

jednotlivými společnostmi, které produkují stejné výrobky, dochází při získání nových 

zákazníků a udržení si letitých zákazníků k velkému konkurenčnímu boji. Z těchto důvodů 

společnosti nabízí různé slevy, například dočasné časově omezené snížení ceny prodávaných 
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produktů (především pro získání nových zákazníků), množstevní slevy, ale také zavádění 

věrnostních bonusů (pro stálé zákazníky).  

U společností, které jsou v diplomové práci zmiňované, je otázka cenotvorby považovaná 

za obchodní tajemství, proto nebylo možné tuto problematiku zpracovat podrobněji.  

  Velmi důležité pro každého obchodníka je udržet si dobré jméno. Souvisí s tím kvalita 

nabízených produktů a včasné dodávky produktů za předem stanovenou cenu. Z toho vyplývá, 

že také spokojenost zákazníků je jedním z důležitých faktorů, které mají vliv na ekonomickou 

situaci každé společnosti.   
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5. Zhodnocení produkce stavebních surovin 

V další kapitole diplomové práce je zpracované vyhodnocení produkce jednotlivých druhů 

stavebních surovin. 

5.1. Cihlářské suroviny  

Ložisek cihlářských surovin je na území ČR mimořádně velké množství. V Ústeckém 

kraji mezi nejvýznamnější ložiska patří ložisko Libochovice organizace HELUZ cihlářský 

průmysl v.o.s., který dle ročního objemu těžby zastává třetí místo v celé ČR. [6] 

Společnost provádí těžbu v průměru 80 000 m3 za rok, z čehož vyplývá předpoklad doby 

těžby do roku 2032. Z údajů o výši těžby, tržby, úhradách, zásobách a také hospodářském 

výsledku, které jsou zpracované v tabulkách č.  1, 2, 3, 4, 8 a 12 je patrné, že se společnost 

potýkala ve sledovaném období s problémy vývoje odbytu vytěžené suroviny.  

Jako u jiných organizací, tak i těžbu cihlářské suroviny ovlivnil dopad ,,ekonomické 

krize". V případě měnší poptávky než je nabídka to pro těžařskou společnost znamená, že její 

finanční prostředky jsou bez dalšího oběhu (,,mrtvé peníze“), což není pro společnost 

výhodné. Ke snížení poptávky docházelo z mnoha důvodů. Jedním z nich je ten, kdy se mnoho 

odběratelů dostávalo do platební neschopnosti, což se projevilo zvýšením neuhrazených 

pohledávek z obchodních vztahů. Toto bylo způsobeno mimo jiné i povodněmi, které zasáhly 

území ČR na mnoha místech v průběhu celého sledovaného období. Jak je uvedeno 

v diplomové práci, kapitola 3.2.1., bylo postiženo přímo i sídlo společnosti HELUZ cihlářský 

průmysl v.o.s., čemuž se nedalo předejít. Dalším důvodem je, že ve stavebním průmyslu 

dochází k téměř zastavení bytové výstavby, což se projevilo velkým poklesem poptávky. Na 

trhu docházelo k využívání nových výrobků (s novou technológií, novým složením produktů), 

které nahrazovaly stávající výrobky. Proto organizace musela zareagovat na tyto změny. 

Došlo  k rozšíření produkce (nové zvukověizolační výrobky) a získání nových odbytních míst 

(zákazníků). Dále se zaměřila na snížení nákladových položek, kdy došlo mimo jiné ke snížení 

počtu zaměstnanců z původních 32 na současných 26. Organizace je připravena k obnově 
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zařízení ve výrobě. Dle dosažených výsledků se od roku 2010 v tomto směru společnosti 

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. úspěšně daří. Zvyšující se hospodářský výsledek a výše 

vlastního kapitálu je jasným důkazem.  

Po ukončení těžby bude následovat technická a biologická část rekultivace dle 

Souhrnného plánu sanace a rekultivace území dotčeného HČ pro toto ložisko. Dojde k 

zatravnění a výsadbě zeleně tak, aby lom navazoval na okolní krajinu. [9]   

5.2. Štěrkopísky  

Ložiska štěrkopísků jsou rozšířená všude po celém světě a i v České republice je velké 

množství ložisek s tímto nerostem.  

Organizace se zabývá těžbou, zpracováním (drcení, třídění, zušlechťování) a prodejem 

nerostu. Dle propočítaných výsledků zásob a vzhledem k roční těžbě je plánovaná těžba až do 

roku 2027 (někde se uvádí až rok 2029). Sledovaná výrubnost je 89 %.  

Dle výsledků z tabulek č. 1, 2, 3, 5, 9 a 12 je společnost PÍSKY - J. Elsnic spol. s r.o. 

velice stabilní. Bližší rozbor výsledků hospodaření společnosti je uváděn v kapitole 3.2.2. 

Zvyšování těžby dosáhla i tím, že průběžně zvětšovala působiště těžby o další lokality.         

Po vytěžení nerostu v dříve stanovených dobývacích prostorech se těžba přesouvala na jiný 

dobývací prostor, takže organizaci nevznikají žádné ztráty (odběratelů ani zásob). Poslední 

rozšíření se týká DP Selibice I, který byl stanoven již v roce 2008, ale těžba byla započata až 

v roce 2012, kdy došlo k ukončení těžby na jiné části ložiska. S tím souvisí zvýšení 

nákladových položek - je postavena nová úpravárenská linka, dochází k přeložení vedení 

vysokého napětí, k prodloužení pásového dopravníku. Na druhé straně dochází ke zvýšení 

vlastního majetku společnosti. Protože organizace neposkytla informace o výsledcích 

hospodaření v letech 2010 a 2011, ale vzhledem k poskytnutým výsledkům hospodaření za rok 

2012 bylo ověřeno, že k navýšení majetku (vlastního kapitálu) skutečně došlo.  

Objem produkce v posledních letech ovlivňuje výstavba silnice R7 a také výstavby 

plynové elektrárny v Počeradech. Mimo toho společnost rozšířila svoje služby o půjčování 

stavebních strojů a nářadí, dále pronajímání stavebních a zemních strojů včetně obsluhy. [10] 
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Dle rozboru výsledku hospodaření (poskytnutých) by se mohlo zdát, že na rozdíl od jiných 

společností organizaci, se u ní neprojevil vliv finanční krize. Pravdou ale je, že organizace 

nezveřejňuje na vlastních webových stránkách, ani ceník produktů a nabízených služeb 

s odůvodněním, že se jedná o obchodní tajemství společnosti. 

Organizace je v Ústeckém kraji velice úspěšná. Za všemi úspěchy stojí obrovská práce 

všech, kdo jsou spojeni se společností. Navíc letitá spolehlivost - dobré jméno firmy a kvalitní 

produkty a služby, ji zajišťují zvyšující tržby, a tím i zvyšování vlastního kapitálu. 

5.3. Stavební kámen 

V Ústeckém kraji je nejvíc lomů zaměřeno na těžbu stavebního kamene. V posledních 

letech ceny stavebního kamene stoupají. Surovina je nahraditelná štěrkopísky nebo umělým 

kamenivem. 

Organizace BASALT s.r.o. je velice stabilní společnost, která zastává důležitou roli mezi 

organizacemi, které provádí těžbu stavebního kamene. Jak je patrné z dosavadních výsledků, 

uvedených v předchozí části diplomové práce, roční těžba dosahovala objemu přes 500 tisíc 

tun ročně. Z toho organizace odváděla odpovídající úhrady za těžbu, které představovaly 

nemalý přísun finančních prostředků do rozpočtů obcím, které byly těžbou dotčeny, ale 

zároveň to přinášelo slušný příjem i do státní pokladny.  

Na ložisku Měrunice se těží stavební kámen - čedič již řadu let za účelem výroby 

drceného kameniva. Čedič je surovina, která je plně využita a vyhovuje kvalitativním 

podmínkám využitelnosti. Výtěžnost se pohybuje kolem 90 %, při zahlubování lze 

předpokládat menší znečištění. 

V období zvýšené poptávky je organizace schopna dosáhnout maximálního ročního 

objemu těžby 1 000 000 t, to ale není aktuální stav. Mezi její odběratele patří firmy, které 

realizují projekty výstavby a oprav infrastruktury sítí silnic a železnic a také výrobu 

transportbetonu. [12] 

Z informací, které jsou uvedené v tabulkách č. 1, 2, 3, 6, 10 a 12, je patrné, že společnost 

dosahuje stabilních výsledků. Dlouhodobý majetek roste v průběhu celého sledovaného 
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období mimo roku 2010, kdy se údaj o opravných položkách (viz bod 3.2.3.) projevil 

poklesem. Přestože oběžná aktiva po celou sledovanou dobu klesají, aktiva celkem rostly 

(kromě roku 2012). Zde se právě projevil růst dlouhodobého majetku. Vlastní kapitál roste, 

cizí naopak klesá. Důkazem toho je řádné splácení závazků společnosti (např. úvěr u 

Bankhaus Werhahn KG). 

Těžba nerostu zaznamenává mírný pokles, což je důsledek dopadu ekonomické krize. 

Přesto tržby s výjimkou roku 2012 rostou. Ve svých plánech z hlediska vývoje cen kameniva 

počítá společnost s případnou stagnací. Jejími hlavními cíli je udržet si stávající zákazníky, 

získávat nové a také udržet a zlepšovat kvalitu nabízených produktů.  

Společnost BASALT s.r.o. se zabývá otázkami, které se týkají šetrného zacházení se 

životním prostředím jak při výrobě, tak i při prodeji kamene. Zároveň spolupracuje s obcí 

Měrunice, která je dotčená těžbou stavební suroviny.  

Organizace BASALT CZ s.r.o. dle výše ročního objemu těžby patří v ČR mezi 

společnosti, které dosahují nejlepších výsledků. Ve sledovaném období na ložisku Všechlapy 

a po již zmiňované fúzi (viz bod 2.2.4.), došlo k vyššímu odbytu vytěženého nerostu. [13] 

V roce 2009 významná část odbytu směřovala na poslední úsek dálnice D8, ale taky na 

dodávky pro stavební práce ve společnostech Severočeské doly, a.s., Vodohospodářské stavby 

a.s., EUROVIA CS a.s. a dalším odběratelům, kteří realizují projekty v rozvoji a opravách 

infrastruktury, ale i projekty stavební a projekty terénních sanačních prací.  

V roce 2010 dle tabulky č. 7 se v celkovém hospodářském výsledku společnosti projevilo 

zhoršování provozních podmínek dlužníků z řad odběratelů. Taky zde se projevil vliv dopadu 

finanční krize. V následujícím období 2011 došlo k rozšíření odběratelů o společnosti 

REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s., SD-Rekultivace, a.s. a jiné, což přineslo zvýšení 

odbytu o 35 %.  

Další nárůst poptávky po lomovém kameni se projevil na sanační práce po těžbě uhlí, ale 

rovněž dodávka na stavbu rychlostní komunikace R7 u Chomutova. Vlivem toho došlo 

k výraznému snížení spotřeby nafty a elektrické energie. Také náklady na opravy a údržbu 

byly značně zredukovány. Celkové výrobní náklady tak klesly o 25 %.  
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Hlavním cílem společnosti je udržet si stávající zákazníky a zvyšování kvality produktů. I 

nadále se organizace zabývá vyhledáváním nových možností odbytu, případně získání nového 

provozu. Při těžební a obchodní činnosti organizace klade velký důraz nejen na dobrý chod 

společnosti, ale důkladně sleduje požadavky a potřeby životního prostředí jak při těžbě 

suroviny, tak i při uskladnění a také při prodeji.   

5.4. Návrhy a doporučení 

Stavební suroviny patří u nás k tradičním perspektivním nerudným surovinám. Ve vývoji 

tržního hospodářství docházelo po roce 1989 k postupnému poklesu těžby většiny domácích 

nerostných surovin, což bylo především v důsledku útlumu investování.  

U stavebních surovin byl pokles produkce způsobený snížením domácí poptávky 

(například v oblasti stavebnictví došlo ke snížení bytové výstavby). Zároveň se snížil vývoz 

těchto nerostů do zahraničí. To se projevilo u sledovaných lokalit snížením tržeb a celkovým 

snížením výsledků hospodaření (především v roce 2010) všech sledovaných společností.  

Z výsledků provedené analýzy vývoj odbytu těžby stavebních surovin u vybraných lokalit 

v Ústeckém kraji je patrné, že organizace se snaží vypořádat s nepřízní momentální situace na 

trhu různými způsoby. Jejich hlavním cílem je udržet si stávající pozici na trhu bez ztráty 

odběratelů a při dosažení co nejlepších hospodářských výsledků. 

Společnosti by měly v maximální míře hlídat a okamžitě reagovat na vyhlášené státní 

zakázky, ale i na projekty developerských firem. 

Dle výsledků analýzy (viz tabulky č. 4 a 5) lze společnostem HELUZ cihlářský průmysl 

v.o.s. a PÍSKY - J. Elsnic spol. s r.o. doporučit možné uplatnění daňového štítu při využití 

cizího kapitálu. Jak vyplývá z výsledků analýzy (dle tabulky č. 6 a 7) u dalších společností 

BASALT s.r.o. a BASALT CZ s.r.o. je toho efektivně využito.  
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6. Závěr 

Dle stanoveného cíle diplomové práce, kterým bylo zhodnocení vývoje odbytu stavebních 

surovin vybraných lokalit Ústeckého kraje v období 2008 – 2012, byla provedena analýza. 

Tato byla nejdříve teoreticky definovaná pomocí poměrových ukazatelů, následně byla 

provedena prakticky. 

Diplomová práce je rozdělena tematicky do šesti části. Hned po úvodu je v druhé části 

uvedeno členění stavebních nerostů s krátkým popisem druhu nerostu a dále jsou zde 

charakteristiky vybraných lokalit společností HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., PÍSKY - J. 

Elsnic spol. s r.o., BASALT s.r.o. a BASALT CZ s.r.o.  

Třetí část je rozdělená na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou uvedeny 

informační zdroje a poměrové ukazatele analýzy stručným popisem. V praktické části je ještě 

vymezený postup výpočtů jednotlivých ukazatelů pro výpočet tržby a povinné úhrady za těžbu 

a následuje již samotná analýza za sledované období dle jednotlivých lokalit a vybraných 

společností. Jako zdroj provedení analýzy sloužily účetní výkazy společností: rozvaha, výkazy 

zisku a ztráty a cash flow. 

Ve čtvrté části je zaměření na nejvýznamnější vlivy, které způsobují změnu produkce 

stavebních surovin, mezi které patří z pohledu odbytu zásoby surovin, podnikatelský záměr 

společnosti a ekonomická situace společnosti.   

V páté části je zpracované zhodnocení produkce sledovaného období dle stavebních 

surovin a vybraných lokalit. Zároveň jsou zde i návrhy, které z provedené analýzy vyplývají.  

Závěrem diplomové práce je shrnutí a vyhodnocení zjištěných výsledků. Ložiskové zdroje 

jako ekonomické objekty lze posuzovat především z hlediska současnosti a pak teprve 

z hlediska perspektivních potřeb. Nelze vyloučit, že potřeba a odbyt surovin nemusí být trvalé. 

Lze konstatovat, že v průběhu sledovaného období se na vybraných lokalitách společnosti 

potýkaly především s dopadem snížené poptávky po stavebních surovinách. Poslední 

informace především ze stavebního průmyslu nejsou pro dalším období příznivé.  
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