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ANOTACE 

Bakalářská práce se zabývá zhodnocením vybraných ekonomických ukazatelů 

kamenolomu Kobylí v období 2008 – 2012. Předložená práce začíná charakteristikou 

společnosti Kamenolomy ČR. V charakteristice společnosti jsou uvedeny základní 

informace, novodobá historie a rozdělení provozoven. Dále je zde uvedena charakteristika 

kamenolomu Kobylí, jeho přírodní poměry, těžená surovina a používaná strojní zařízení. 

Další kapitola se zabývá teoretickými východisky, jako jsou náklady, výnosy a výsledek 

hospodaření a na ni navazuje nejdůležitější kapitola a to výpočty jednotlivých 

ekonomických ukazatelů. 

Klíčová slova: kamenolom, droba, náklady, výnosy, výsledek hospodaření 

SUMMARY 

The bachelor thesis deals with the evalution of selected economic indicators quarry 

Kobylí in 2008 – 2012. The present work begins characteristics of the company 

Kamenolomy ČR. The characteristics of the company are given basic information, history 

and modern distribution outlets. There is indicated the characteristic quarry Kobylí, its 

natural conditions, raw material mined and used machinery. The next chapter deals with 

the theoretical background, such as costs, revenues and profit, and it builds a most 

important chapter to the calculations of individual economic indicators.  

Keywords: quarry, greywacke, costs, earning, economic profit  
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Kč   koruna česká 

ZC   zůstatková cena 

Kč/t   koruna česká za tunu 
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1 ÚVOD 

Nerostné suroviny jsou pro lidstvo velmi důležité a budou do budoucna dále těženy. 

Jsou základem pro výrobu celých odvětví průmyslu. Geologické zásoby stavebních surovin 

jsou v České republice poměrně velké, jedná se zejména o stavební kámen, štěrky, písky  

a cihlářské suroviny. Rozsah těžby závisí především na poptávce ve stavebnictví. 

Lomové dobývání lze charakterizovat jako dobývání, při kterém se ložisko 

užitkového nerostu dobývá ze zemského povrchu a to buď po odklizu nadloží, nebo i bez 

odklizu nadloží. Lomové dobývání narušuje krajinné prostředí, ale ekonomičtěji využívá 

zásoby těženého ložiska než dobývání hlubinné. Na druhou stranu ale vyžaduje více 

prostředků na zahlazení důlní činnosti při obnově krajiny. 

Pro tuto bakalářskou práci byl vybrán kamenolom Kobylí, který je v provozu od 

roku 1969 a jeho těženou surovinou je moravská droba. Droba se obvykle vyskytuje 

v tmavší šedé, šedozelené až šedočerné barvě. Droba se používá zejména jako stavební 

surovina. [17] 

Tématem bakalářské práce je Zhodnocení vybraných ekonomických ukazatelů 

kamenolomu Kobylí. Bakalářská práce je rozčleněna do pěti kapitol, které se postupně 

zaměřují na popis společnosti, teoretickou a praktickou část. 

V první části této práce je uvedena charakteristika subjektu, tedy základní 

informace, historie, přírodní poměry kamenolomu, zejména geomorfologické  

a hydrogeologické. Dále je v této části popsána otvírka, příprava pro dobývání a používaná 

strojní zařízení. 

V další části jsou popsána teoretická východiska ekonomického zhodnocení, 

zejména náklady, výnosy a výsledek hospodaření, které jsou doplněny použitými vzorci. 

Důležitou kapitolou je zhodnocení vybraných ekonomických ukazatelů 

v jednotlivých letech. Poskytnuté údaje (náklady a výnosy) byly na žádost společnosti 

KAMENOLOMY ČR upraveny. Kapitola se zabývá zejména náklady podniku, a to 

odpisy, mzdami pracovníků, dále výnosy, bodem zvratu, příspěvkem na úhradu fixních 

nákladů a výsledkem hospodaření. Kamenolom je veden manažerským nákladovým 
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účetnictvím a celá analýza je vypracována na tomto podkladu. V závěru bakalářské práce 

jsou uvedena vyhodnocení a shrnutí zjištěných výsledků.  

Cílem bakalářské práce je zhodnocení ekonomických ukazatelů a poskytnutí návrhu 

a doporučení pro zlepšení ekonomického stavu kamenolomu Kobylí. 
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2 CHARAKTERISTIKA SUBJEKTU 

KAMENOLOMY ČR, s. r. o. je společnost s historií začínající v 50. letech 

minulého století, postupně vzniklou z původní firmy SILNICE, národní podnik Ostrava. 

Od této doby prošla společnost významným rozvojem. [16] 

2.1 Základní informace 

Obchodní firma: KAMENOLOMY ČR, s. r. o.  

Sídlo: Polanecká 849, 721 008 Ostrava – Svinov 

IČO: 49452011 

Společnost Kamenolomy ČR, s. r. o. vznikla zápisem do Obchodního rejstříku dne 

1. listopadu 1993 usnesením okresního soudu Brno-venkov pod prvotním názvem  

GOS – Granit Ořechov, s. r. o. se sídlem v Ořechově. Dnešní název KAMENOLOMY ČR, 

s. r. o. využívá společnost od roku 2002. Původně byla společnost založena v roce 1993 

dvěma společníky. V roce 1994 se stala jediným společníkem společnost Bau Holding 

Aktiengesellschaft se sídlem v Rakousku, která je vlastníkem do roku 2000. Od roku 2000 

se stala společníkem společnost Bau Holding Beteiligung AG se sídlem v Rakousku. 

V roce 2004 vstupuje jako společník společnost STRABAG SE, se sídlem v Rakousku, 

která je od roku 2010 jediným společníkem. [16] 

Společnost se zabývá výrobou a prodejem drceného kameniva pro betonárny, 

obalovny asfaltových směsí, silniční a inženýrské stavby, kamenivo pro kolejová lože  

a k úpravě vodních toků. [16] 

2.2 Novodobá historie 

Začátkem roku 2005 zavedla společnost KAMENOLOMY ČR, s. r. o.  

a KSR-KAMEŇOLOMY SR, s. r. o. nové jednotné logo „MINERAL“ jako nadregionální 

označení zajištění surovin. Na obrázku č. 1 lze vidět jednotné logo společnosti. 
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Šedý trojúhelník – symbolizuje skladový materiál 

Červená šipka – zastupuje těžbu surovin 

MINERAL – zastupuje opracovanou formu surovin a ztělesňuje kvalitu výrobků [16] 

2.2.1 Rok 2005 – 2006 

Tyto roky jsou významné, jak už bylo zmíněno novým jednotným logem 

společnosti a také nákupem nových lomů Mokrá a Číhaná od firmy Karlovarské silnice. 

Firma tak dostává svou působnost i na trh Karlovarského kraje, kde dosud nebyla 

zastoupena. V obou lomech se těží hornina čedič. Během roku 2006 došlo ke koupi lomu 

Zdechovice u Kutné Hory. Jedná se o první provozovnu firmy ve Východních Čechách. 

[16] 

2.2.2 Rok 2007 – 2008 

V roce 2007 se firma KČR Herous, s. r. o. sloučila se společností KAMENOLOMY 

ČR, s. r. o.  Začátkem roku 2008 společnost KAMENOLOMY ČR, s. r. o. rozšířila svoji 

působnost ve Středočeském kraji. Sloučila se s firmou Picaso s. r. o. a do vlastnictví přibyl 

lom Mrač, Řeporyje a pískovny Tišice, Kolín. Během roku 2008 přibyla pod správu 

společnosti KAMENOLOMY ČR, s. r. o. společnost Štěrkovny, s. r. o. Dolní Benešov se 

šesti provozovnami. Rozšířila se tak působnost zejména na Severní Moravě a to konkrétně  

na Opavsku a Bruntálsku. [16] 

2.2.3 Rok 2009 – 2011 

V roce 2009 zanikla společnost Picaso, s. r. o. a novým majitelem provozoven  

se stává společnost KAMENOLOMY ČR, s. r. o., která dosud firmu vlastnila. Od roku 

Obrázek 1 Logo společnosti  Zdroj:[16] 
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2010 je prodej kameniva a těžba pod společností KAMENOLOMY ČR, s. r. o.  

a společnost Štěrkovny, s. r. o. Dolní Benešov zaniká. V následujícím roce převzala 

společnost KAMENOLOMY ČR, s. r. o. v důsledku odštěpení část majetku rozdělované 

společnosti FRISCHBETON, s. r. o. Předmětem odštěpení byl závod pískovna Hostín  

ve Středočeském kraji. Pískovna Hostín tedy prodává kamenivo pod obchodním názvem 

KAMENOLOMY ČR, s. r. o. [16] 

2.3 Provozovny 

Společnost má provozovny po celé České republice, pro lepší přehlednost jsou 

rozděleny do jednotlivých šesti skupin: 

1. Morava Sever; 

- Kamenolom Bohučovice; 

- Kamenolom Bílčice; 

- Kamenolom Bukovice; 

- Kamenolom Kobylí; 

- Kamenolom Nejdek; 

- Kamenolom Valšov I; 

- Kamenolom Valšov II; 

- Pískovna Závada; 

- Štěrkovna Bohumín; 

- Štěrkovna Dolní Benešov; 

2. Morava Střed; 

- Kamenolom Podhůra; 

- Kamenolom Hanušovice; 

- Kamenolom Horní Žleb; 

- Kamenolom Kozí Vrch; 

- Kamenolom Veselíčko; 

- Štěrkovna Štěpánov; 

3. Morava Jih; 

- Kamenolom Lhota Rapotina; 

- Kamenolom Dačice; 
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- Kamenolom Deštná; 

- Kamenolom Horní Němčice; 

- Kamenolom Ondřejov; 

- Kamenolom Ořechov; 

- Kamenolom Těchobuz; 

4. Čechy Střed; 

- Kamenolom Zdechovice; 

- Kamenolom Mrač; 

- Kamenolom Ouštice; 

- Kamenolom Řeporyje; 

- Pískovna Hostín; 

- Pískovna Kolín; 

- Pískovna Tišice; 

5. Čechy Jih; 

- Kamenolom Lašovice; 

- Kamenolom Bližná; 

- Kamenolom Kaplice; 

- Kamenolom Kožlí; 

- Kamenolom Nihošovice; 

- Kamenolom Těšovice; 

6. Čechy Západ; 

- Kamenolom Mokrá; 

- Kamenolom Číhaná; 

- Kamenolom Kladruby; 

- Kamenolom Oráčov; 

- Kamenolom Zaječov. [16] 

Firma prodává cca 65 % produkce zákazníkům mimo koncern. Nyní provozuje  

30 lomů, 4 pískovny a 3 štěrkovny v Čechách a na Moravě. Hlavními provozovnami jsou 

kamenolomy Bohučovice a Podhůra ležící na obrázku č. 2 a obrázku č. 3. Společnost klade 

důraz na modernizaci a zvyšování kvality vyráběného kameniva, při zachování vysoké 

stability jeho jakosti. [16] 
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Obrázek 2 Mapa skupiny Morava Sever  Zdroj: [16] 

 

Obrázek 3 Mapa skupiny Morava Střed  Zdroj: [16] 

 

2.4 Kamenolom Kobylí 

Jak již bylo v úvodu zmíněno, práce bude zaměřena na kamenolom Kobylí, který 

spadá do skupiny Morava Sever a nachází se 7 km od Krnova v jedné z městských částí 

Krásné Loučky. Tato pohraniční ves, kterou rozdvojil vratislavský mír v roce 1742, se 

nachází i mimo naše státní území. V sousedním státě Polsku, kde leží druhá část obce, se 

také nachází náhrobní kámen označující hrob rytíře Jana Kobylky z Kobylí, tehdejšího 
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majitele zdejších statků. Osada Kobylí se táhne údolím Kobylího potoka, jehož pravý břeh 

lemuje lesnatý výběžek. Nejvyšší vrchol Uhlířov připomíná, že les u Kobylího potoka 

poskytoval surovinu pro starodávnou výrobu dřevěného uhlí. Kamenolom Kobylí lze vidět 

z leteckého snímku na obrázku č. 4. Další fotografii kamenolomu Kobylí lze vidět příloze 

č. 4.[10] 

 

Obrázek 4 Letecký snímek kamenolomu Kobylí  Zdroj: [13] 

2.4.1 Přírodní poměry 

Geomorfologie 

Z geomorfologického hlediska patří katastrální území Krásné Loučky k provincii 

Česká vysočina, soustavě Krkonošsko-jesenická, podsoustavě Jesenicka, celku Zlatohorská 

vrchovina, podcelku Jindřichovská pahorkatina, okrsku Opavická niva. Okolí lomu Kobylí 

se nachází v protáhlé depresi, založené v Kulmských horninách zaklesnutých podél 

okrajového zlomu Nízkého Jeseníku. [3] 
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Geologie 

Zájmové území je tvořeno skalním podložím (fundamentem), který byl vybudován 

v prvohorách Českého masívu – spodním karbonem (kulmem). Spodní karbon je tvořen 

hornobenešovským souvrstvím. Jedná se o flyšové souvrství, které je provrásněno, silně 

tektonicky postiženo a prostoupeno rozsáhlou sítí puklin. Kulmské horniny tvořené 

drobami, břidlicemi a slepenci pokrývají většinu území. [3] 

Hydrogeologie 

Hlavní erozivní bázi v této krajině představuje Kobylí potok, který v jihozápadní 

části ložiskové oblasti má úroveň 370 m. n. m. a rychle klesá, takže v severozápadní části 

je již na úrovni 360 m. n. m. Oběh vody probíhá pouze v mělkém pásmu povrchového 

rozpojení puklin a zvětralinového pokryvu. Vlivem husté sítě dislokací zde probíhá 

poměrně rychlá infiltrace povrchových srážek. Podzemní voda v průzkumných dílech 

nebyla nalezena, ve vrtech se projevovala silná ztráta výplachové vody. Stupeň podzemní 

vody se ve vrtech stabilizoval těsně nad erozivní bázi. Prameny pitné vody v ložiskovém 

prostoru nebyly zjištěny. [6] 

2.4.2 Těžená surovina 

V kamenolomu Kobylí se nachází vlastní ložisko moravské droby s ojedinělými 

polohami jílovitých břidlic, prachovců a výjimečně slepenců. Plocha ložiska Kobylí je 

docela malá 0,3730 km
2
 a má složitou geologickou stavbu. V severovýchodní části 

převládají sedimentární typy (prachovce a břidlice), vystupují jen v úzké antiklinále. 

Horniny v této části však vyhovují pro výrobu drceného kameniva. V jihozápadní části 

ložiska v ploché antiklinále převládá střídání břidlic a prachovců, jen v jádře vystupují 

místa jemnozrnných drob. [6] [11] 

Droba 

Droba je obvykle tmavší, šedé, šedozelené až šedočerné barvy, struktura je 

psamitická. Hornina je složena z jednoho druhu částic psamitického materiálu a základní 

hmoty. Průměrná velikost úlomků je 0,15 mm do 0,4 mm. Draselné živce jsou někdy zcela 

čerstvé, někdy pertitické. Plagioklasy jsou slabě kaolinizované. Slídy tvoří malé šupinky, 

často plasticky deformované. Chlorid má převahu nad muskovitem a biotinem. Křemen  
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a stabilní úlomky představují asi 20 % celkového objemu, živec a nestabilní úlomky 55 %. 

[17], [6] 

Prachovce 

Hornina je barvy šedé, strukturu má vrstevnatou, páskovanou. Proužky tmavší 

jemnozrnné se střídají s poměrně hrubozrnnými a světlými. Hornina je tvořena klastickým, 

ostrohranným polymiktním materiálem, který je zhruba shodný jako u droby, ale bez 

úlomků hornin. Nejhojnější součástí jsou ostrohranné úlomky křemene, podřadně se 

vyskytují úlomky živců draselných i sodnovápenatých, lístky muskovitu, chloritu, biotitu. 

[6] 

2.4.3 Otvírka, příprava dobývání 

Předběžný a důkladný geologický průzkum ložiska byl proveden v letech  

1975 – 1979. Předpokládaný objem skrývkových prací činí cca 61 300 m
3
. Z tohoto 

množství bude asi 10 000 m
3
 humusové zeminy, která bude uložena odděleně od ostatní 

skrývky a bude použita pro následnou rekultivaci ložiska. [6] 

Dobývání ložiska na I. etáži proběhlo způsobem „do pole“ a byla využívána 

stávající lomová komunikace na úrovni 405 m. n. m. Dobývání na II. a III. etáži proběhlo 

způsobem „z pole“ a byla použita nově vybudovaná komunikace. Základní IV. etáž je 

dobývána opět „do pole“. Dobývací metody byly zvoleny z hlediska ekonomického 

využívání stávajících komunikací a snižování nákladů na technologickou přepravu. [6] 

Vyráběné frakce v kamenolomu Kobylí jsou v mm: 

- 0/4; 

- 0/125; 

- 0/32; 

- 0/63; 

- 4/8; 

- 8/16; 

- 16/32; 

- 32/63; 
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- 63/125. [16] 

Jednotlivé frakce se používají na výrobu obalových asfaltových směsí, betonů, 

silniční a inženýrské stavby. Frakce 16/32 na obrázku č. 5, se například používá nejčastěji 

jako podklad pro chodníky, dlažby, vozovky a zpevnění terénu. [16] 

 
 

Obrázek 5 Vzorek frakce 16/32    Zdroj: Vlastní zpracování 

2.4.4 Používaná strojní zařízení 

V kamenolomu Kobylí se využívají dvě lopatová rýpadla DH 103 a rýpadlo DH 

411, která byla vyrobena v Uničově, ve firmě UNEX. Lopatová rýpadla jsou 

nejrozšířenější stroje pro zemní práce. Z oblasti technologie jsou docela výhodná, 

z hlediska jednoduché konstrukce a možností těžby různorodých surovin. Dle velikosti 

obsahu lopaty řadíme tato lopatová rýpadla mezi střední lopatová rýpadla s obsahem lopaty 

1 m
3
. Obě rýpadla jsou na housenicovém podvozku, který je mezi těmito rýpadly 

nejrozšířenější. Pohon ovládání a lopaty je pomocí hydrauliky. V kategorii středních 

lopatových rýpadel jsou hydraulická rýpadla z hlediska technických vlastností výhodnější. 

Mají menší hmotnost a jednodušší ovládání základních činností rýpadla. Průměrný 

teoretický výkon u těchto lopatových rýpadel je 140 m
3
/h. Tato rýpadla jsou však 

majetkem externí firmy.[6], [2] 

V roce 2004 byl pořízen v kamenolomu čelní kolový nakladač VOLVO L 120 E, 

jehož technické parametry jsou uvedeny v tabulce č. 1 a lze ho vidět na obrázku č. 6.  
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Obrázek 6 Čelní kolový nakladač VOLVO L 120 E  Zdroj: [19] 

 

Tabulka 1 Technické parametry nakladače VOLVO L 120 E  Zdroj: [18], [20] 

Motor D7E LA E3 

Výkon motoru [kW] 165 

Maximální výkon [ot/min] 1800 

Pneumatiky 23.5 R25, 750/65 R25 

Objem lopaty [m
3
] 2,6-9,5 

Plocha drapáku [m
2
] 1,1 - 2,4 

Provozní hmotnost [t] 19 - 21 

Nosnost [t] 120 

Maximální rychlost [km/h] 35 

Poloměr otáčení [m] 12,81 

 

Pro vnitropodnikovou dopravu je v kamenolomu Kobylí k dispozici vozidlo  

T 138 – S1. Vozidlo slouží k navážce, jeho obsah je 11 tun a má možnost vyklápění korby  

do jedné strany. Toto vozidlo je však majetkem externí firmy, která zde zajišťuje navážku. 

Součástí lomu je také násypka lomového kamene s obsahem 6 m
3
. Pod násypkou je 

položen vibrační podavač s odhliňovačem. Pod vibračním podavačem je umístěný 

dopravník typu D5, jehož šířka je 650 mm a délka 7 m. Na tento dopravník dále navazuje 
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dopravník typu D11 se šířkou 650 mm a délkou 35 m. Tento dopravník navazuje na 

zásobník, do kterého spadá odval. Obsah zásobníku je od 60 tun
 
do cca 100 tun. [6] 

Z velké části většina stavebních nerostných surovin se upravuje drcením. Význam 

drcení je získání produktu takové velikosti, která je požadovaná odběrateli. V kamenolomu 

Kobylí se používá čelisťový drtič PSB, jehož teoretický výkon je 50 m
3
/hod. Jeho 

základním prvkem jsou dvě rovinné nebo mírně vyklenuté desky, ze kterých jedna nebo 

obě vykonávají kývavý pohyb, při kterém dochází k drcení materiálu. Drcený materiál 

z čelisťového drtiče navazuje na dopravník D4, jehož šířka je 800 mm a délka 6 m a ten 

dále navazuje na dopravník D14, jehož šířka je 800 mm a délka 15 m. Kamenolom Kobylí 

využívá i kuželový drtič TPKB a TFKG. Jejich základním prvkem je komolý kužel, který 

rotuje a navíc koná vzhledem k vnějšímu pevnému kuželu kyvný pohyb. Tyto drtiče 

pracují na principu podobném jako u čelisťového drtiče. Oproti čelisťovému drtiči mají 

výhodu v tom, že mají rovnoměrný chod a pro rozpojování využívají smykové síly. [6], 

[14] 

Třídění je proces rozdělování užitkových surovin nebo produktů podle velikosti 

zrn. V kamenolomu Kobylí využívají vibrační třídiče dvousítné, vodorovné typu T1, T2  

a T3. Každý třídič se skládá z třídící skříně, roštů, násypky, budiče vibrací a konzol pro 

pružiny. [15] 
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA  

Kapitola se týká vymezení teorie vybraných ekonomických ukazatelů kamenolomu 

Kobylí, které budou analyzovány v této práci. V této části budou popisovány náklady  

a jejich členění, mzdové náklady, odpisy a výsledek hospodaření.  

3. 1 Náklady 

Náklady podniku jsou definovány jako peněžně oceněná spotřeba výrobních 

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

představují důležitý souhrnný ukazatel kvality činnosti podniku. Náklady musí vždy 

souviset s výnosy příslušného období, musí být zajištěna věcná a časová shoda výnosů  

a nákladů s vykazovaným obdobím. Náklady členíme dle druhů vynaložených 

ekonomických zdrojů (druhové), bezprostředního účelu jejich vynaložení (účelové), vztahu 

k výrobku, přičitatelnosti k výrobku, objemu výkonů, z hlediska potřeb kontroly  

a rozhodování a ostatní způsoby členění. [7] 

3. 1. 1 Druhové členění nákladů 

Druhové členění nákladů je jejich koncentrování do homogenních skupin spojených 

s činností jednotlivých výrobních faktorů. Členění odpovídá tomu, co bylo spotřebováno. 

Hlavními nákladovými druhy jsou: 

1. spotřeba surovin a materiálu, provozních látek, paliv a energie; 

2. odpisy budov, strojů, nástrojů, výrobního zařízení, nehmotného investičního 

majetku; 

3. mzdové a ostatní osobní náklady, které zahrnují platy, mzdy, provize, sociální  

a zdravotní pojištění; 

4. náklady na externí služby jako jsou nájemné, dopravné, opravy a udržování, 

cestovné. [7] 

 

Nákladové druhy představují externí náklady, jsou to náklady prvotní, které 

vznikají kontaktem podniku s jeho okolím nebo s jeho zaměstnanci. Tyto náklady jsou 

jednoduché, protože je nelze dále členit. Druhotné náklady se vytvářejí spotřebou 
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vnitropodnikových výkonů, jsou označovány za interní náklady, které se dají rozložit na 

původní nákladové druhy. [7] 

3. 1. 2 Účelové členění nákladů 

Náklady můžeme za účelem jejich řízení rozdělit podle: 

1. výkazu zisku a ztráty a to na provozní, finanční a mimořádné; 

2. nákladových druhů – na materiálové, energetické, osobní, služby, odpisy, apod.; 

3. účelu jejich vynaložení, které zjišťují: 

- místo vzniku nákladů; 

- podnikový výkon, který spotřebu výrobních faktorů zapříčinil; 

4. závislosti na změnách objemu výroby – fixní, variabilní; 

5. zákon o daních z příjmů – daňově uznatelné, neuznatelné; 

6. obecná ekonomická teorie. [8] 

3. 1. 3 Členění nákladů dle objemu výkonu 

Variabilní náklady souvisí se změnami objemu výroby, kdy se mění celková část 

nákladů. Tyto náklady dělíme na proporcionální, které se vyvíjí stejně rychle jako objem 

výroby. Pokud se náklady vyvíjí rychleji než objem výroby, jedná se o nadproporcionální 

náklady a pokud pomaleji než objem výroby, náklady označujeme jako podproporcionální. 

[7] 

Fixní náklady jsou nezávislé na změnách objemu výroby, nemění se. Jejich 

neměnnost je však relativní - i fixní náklady se mění a to například při rozsáhlé změně 

výrobního programu. Fixní náklady tvoří režie a to například odpisy, nájemné, pojištění, 

školení a vzdělávání pracovníků, mzdy správních a technicko-hospodářských pracovníků. 

[7] 

Celkové náklady jsou všechny náklady vynaloženy na celkový objem produkce. 

Průměrné náklady jsou náklady na jednotku produkce. Vypočteme je tak, že celkové 

náklady dělíme celkovým množstvím produkce. [7] 
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3. 1. 4 Mzdové náklady 

Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty poskytované zaměstnavatelem 

zaměstnanci za vykonanou práci. Mzda je většinou vyplácena jednou za měsíc a to  

ve stanoveném termínu. Hrubá mzda zahrnuje vše, co náleží pracovníkovi za vykonanou 

práci, tj. součet základní mzdy, náhrady mzdy a pohyblivých složek. [4] 

Čistou mzdu zaměstnance vypočítáme tak, že SHM vynásobíme koeficientem 1,34. 

SHM se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru. Záloha na daň se stanoví 15% ze SHM. 

Ze zálohy na daň se odečtou slevy na dani a tím vznikne daň nebo daňový bonus. Sociální 

pojištění z hrubé mzdy činí 6,5 % a zdravotní pojištění 4,5 %. Od hrubé mzdy se tedy 

odečte daň po slevách, zdravotní a sociální pojištění a výsledkem je čistá mzda.  

3. 1. 5 Odpisy 

Odpis je peněžní vyjádření hodnoty, kterou dlouhodobý majetek předal maximálně 

za jedno účetní období. Oprávky tvoří součet odpisů od počátku odepisování, ke dni 

zjištění oprávek. 

Daňové odpisy se používají pro stanovení daně z příjmů a jsou pro všechny účetní 

jednotky stejné. Daňové odpisy se řídí zákonem o dani z příjmů. Daňové odpisy  

se rozlišují na rovnoměrné, kdy jsou odpisovým skupinám přiřazeny maximální roční 

odpisové sazby a při zrychleném odpisování jsou odpisovým skupinám přiřazeny 

jednotlivé koeficienty pro zrychlené odepisování. [9] 

Rovnoměrné odepisování      
         

   
 

Zrychlené odpisování 

Odpis v 1. roce      
            

          
 

Odpis v dalších letech    
                  

                    
  

Účetní odpisy udávají přehled o skutečném opotřebení majetku. Způsoby 

odepisování si stanoví účetní jednotka sama a to podle doby životnosti nebo výkonů. [9] 
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RO – roční odpis dlouhodobého majetku (v Kč) 

n – počet let používání a zároveň i odepisování 

VC – vstupní cena dlouhodobého majetku (v Kč) [9] 

3. 2 Výnosy 

Výnosy jsou peníze, které podnik dosáhl ze všech svých činností za účetní období, 

bez ohledu na to, zda došlo k jejich inkasu. Hlavními výnosy výrobního podniku jsou tržby 

za prodej vlastních výrobků a služeb. [7] 

Výnosy podniku tvoří: 

a) provozní výnosy, které jsou dosaženy z provozně-hospodářské činnosti 

podniku; 

b) finanční výnosy, které jsou dosaženy z finančních investic, cenných papírů, 

vkladů a účastí; 

c) mimořádné výnosy, které jsou dosaženy mimořádně. [7] 

3. 3 Výsledek hospodaření 

Výsledek hospodaření se zjišťuje v účetním výkazu zisku a ztráty. Pro sestavování 

výkazu zisku a ztráty musí být k dispozici náklady a výnosy. Výsledek hospodaření se tedy 

vypočítá jako rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady a jeho výsledkem je buď 

zisk, nebo ztráta. Výsledek hospodaření členíme na provozní, z finančních operací za 

běžnou činnost, mimořádný, za účetní období a před zdaněním. [9] 
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4. VYHODNOCENÍ VÝVOJE VYBRANÝCH UKAZATELŮ 

Podklady pro vyhodnocení vývoje vybraných ukazatelů byly poskytnuty 

společností KAMENOLOMY ČR, proto veškeré poznatky a výpočty budou vycházet 

z nich. Tyto údaje jsou na požádání společnosti mírně poupraveny. V podkladech jsou 

zahrnuty tržby, jednotlivé náklady na výrobu a taky výsledek hospodaření. 

4. 1 Přehled nákladů kamenolomu 

Fixní a variabilní náklady kamenolomu jsou rozděleny do tabulek, kde variabilní 

náklady jsou patrné z tabulky č. 2 a fixní náklady jsou patrné z tabulky č. 3. 

Tabulka 2 Variabilní náklady kamenolomu v letech 2008 – 2012 

Zdroj: Vlastní zpracování upraveno z materiálů poskytnutých společností KAMENOLOMY ČR 

Variabilní náklady 
Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 

Vrtání a odstřely 2 715 119 1 945 490 2 027 720 1 615 530 1 514 642 

Nafta, maziva, oleje 1 138 965 751 455 888 472 1 019 154 735 418 

Elektrická energie 1 366 540 1 368 144 1 274 769 1 128 655 1 000 117 

Rezerva na rekultivaci 365 400 365 400 365 400 365 400 117 280 

Rezerva na zimní opravy 136 650 96 117 -91 289 242 699 -886 410 

Náklady na opravy 1 558 928 1 480 975 1 273 002 936 036 931 868 

Subdodavatelé 3 035 918 2 259 802 2 361 019 2 062 355 1 890 797 

Mzdy 678 916 575 132 488 950 536 314 413 131 

Ostatní náklady 134 198 127 974 130 021 110 452 177 615 

Celkem 11 130 634 8 970 489 8 718 064 8 016 595 5 894 458 

 

Z tabulky č. 2 je patrné, že nejvyšší hodnota variabilních nákladů byla v roce 2008 

a to v důsledku zvýšení rezerv na opravy hmotného majetku a zvýšení nákladů z hlediska 

subdodavatelů. 

Náklady na opravy zahrnují například náhradní díly, revizi, opravy materiálu, 

údržbu. Do ostatních variabilních nákladů jsou zahrnuty kovové výrobky  

a profily, chemické suroviny, plyn.  
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Tabulka 3 Fixní náklady kamenolomu v letech 2008 – 2012 

Zdroj: Vlastní zpracování upraveno z materiálů poskytnutých společností KAMENOLOMY ČR 

Fixní náklady 
Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 

Náklady na stroje 3 449 753 3 186 855 3 194 062 3 204 594 2 904 068 

Náklady na nemovitosti 477 481 490 065 495 806 708 922 665 121 

Mzdy 2 715 661 2 300 525 1 955 799 2 145 254 1 652 522 

Platy 780 385 855 227 797 247 763 563 786 517 

Školení a vzdělávání 183 048 156 923 127 416 231 646 168 939 

Pojištění, daně 1 899 25 047 42 239 48 246 76 223 

Úroky, poplatky 262 374 181 406 122 633 144 340 193 171 

Režie 1 384 902 821 055 688 901 640 764 667 291 

Ostatní náklady 453 383 391 957 457 343 375 564 379 937 

Celkem 9 708 886 8 409 060 7 881 446 8 262 893 7 493 789 

 

Z tabulky č. 3 jde vidět, že nejvyšší hodnota fixních nákladů je opět v roce 2008  

a to z důvodu vysokých režijních nákladů, kde se zvýšily náklady z hlediska 

elektroinstalace, likvidací starého odpadu, odpisem DHM. 

4.1.1 Mzdové náklady 

V lednu roku 2014 pracovalo v kamenolomu Kobylí 8 zaměstnanců, z toho se jedná 

o 5 dělníků, 1 ekonoma, 1 expedičního pracovníka a 1 vedoucího kamenolomu. Z externí 

firmy zde pracují 2 zaměstnanci, kteří zajišťují technologickou dopravu firmy  

SE-DO s. r. o. V kamenolomu se pracuje na jednosměnný provoz – ranní směna a to od 

pondělí do pátku. Výpočty ČM zaměstnanců v kamenolomu, lze vidět v tabulce č. 4. 

V kamenolomu se v nákladech objevují mzdy, které se dělí na fixní a variabilní a na platy. 

Platy zde dostává THP, což je vedoucí kamenolomu. 

ČM se vypočte jako HM – daň – sociální pojištění, které činní  

6,5 % z HM – zdravotní pojištění ve výši 4,5% z HM. 
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Tabulka 4 Výpočet čisté měsíční mzdy zaměstnanců za rok 2012 

Zdroj: Vlastní zpracování upraveno z materiálů poskytnutých společností KAMENOLOMY ČR 

2012 

Počet zaměstnanců HM ZP SP SHM daň ČM ČM celkem 

1 28 580 1 286 1 858 38 300 5 745 19 691 19 691 

2 22 671 1 020 1 474 30 400 4 560 15 617 31 234 

3 19 489 877 1 267 26 200 3 930 13 415 40 246 

2 17 481 787 1 136 23 500 3 525 12 033 24 066 

Plat THP pracovníka 37 656 1 695 2 448 50 500 7 575 25 939 25 939 

 

Mzdy obsahují kromě HM ještě prémie zaměstnanců a sociální a zdravotní 

pojištění, které odvádí zaměstnavatel za své zaměstnance. Výpočet měsíčního zdravotního 

a sociálního pojištění odváděného zaměstnavatelem za rok 2012, lze vidět v tabulce č. 5. 

V roce 2012 činila sazba za zdravotní pojištění 9 % a sociální pojištění 25 %.  

Tabulka 5 Výpočet měsíčního sociálního a zdravotního pojištění odváděného zaměstnavatelem za rok 2012 

Zdroj: Vlastní zpracování upraveno z materiálů poskytnutých společností KAMENOLOMY ČR 

Počet zaměstnanců 
Zaměstnavatel Celkem 

SP ZP SP ZP 

1 7 145 2 572 7 145 2 572 

2 5 668 2 040 11 336 4 081 

3 4 872 1 754 14 617 5 262 

2 4 370 1 573 8 741 3 147 

Plat THP pracovníka 9 414 3 389 9 414 3 389 

 

Přehled vývoje mzdových nákladů v jednotlivých letech lze vidět v tabulce č. 6. 

Tabulka 6 Mzdové náklady v jednotlivých letech 

Zdroj: Vlastní zpracování upraveno z materiálů poskytnutých společností KAMENOLOMY ČR 

Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 

3 394 577 2 875 657 2 444 749 2 681 568 2 065 653 
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Kamenolom rozděluje celkové mzdy na fixní a variabilní. Fixní mzdy představují 

zhruba 80 % z celkových mezd a variabilní tvoří zhruba 20 % z celkových mezd. To 

znamená, že fixní mzdy v roce 2012 byly 1 652 522 Kč a variabilní mzdy v roce 2012 byly 

413 131 Kč. Celkové náklady na mzdy v roce 2012 byly 2 065 653 Kč. Pro lepší přehled je 

rozdělení mezd na variabilní a fixní část vidět v tabulce č. 7. 

Tabulka 7 Rozdělení mzdy na variabilní a fixní 

Zdroj: Vlastní zpracování upraveno z materiálů poskytnutých společností KAMENOLOMY ČR 

Mzdové náklady 
Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 

Variabilní (20 %) 678 915 575 131 488 950 536 314 413 131 

Fixní (80 %) 2 715 662 2 300 526 1 955 799 2 145 254 1 652 522 

Celkem 3 394 577 2 875 657 2 444 749 2 681 568 2 065 653 

 

4.1.2 Odpisy 

Základní strojní zařízení kamenolomu, jsou například dopravníky, třídiče, drtiče, 

jsou z hlediska odpisů již odepsány a provádí se na nich každoroční opravy a údržby. Mezi 

náklady na opravy a údržby patří například elektrická energie a náhradní díly. Údržba 

technologické linky se nejčastěji provádí v zimním období a trvá zhruba 1 až 2 dny. 

Kamenolom vlastní čelní kolový nakladač VOLVO L 120 E, který byl pořízen  

28. 3. 2004 a jeho pořizovací cena byla 4 100 000 Kč. Nakladač byl vložen do používání  

1. 4. 2004. Majetek byl zařazen do odpisové skupiny 2, předpokládaná doba odepisování je 

tedy 60 měsíců. Pro odepisování byly zvoleny účetní odpisy rovnoměrné. Čelní kolový 

nakladač se odepisoval do března roku 2009. Roční účetní odpisy kolového nakladače jsou 

patrné z tabulky č. 8. 

Tabulka 8 Odpisy kolového nakladače 

Zdroj: Vlastní zpracování upraveno z materiálů poskytnutých společností KAMENOLOMY ČR 

Rok Odpis ZC 

2004 615 000 3 485 000 

2005 820 000 2 665 000 

2006 820 000 1 845 000 

2007 820 000 1 025 000 

2008 820 000 205 000 

2009 205 000 0 
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Z tabulky č. 8 lze tedy vidět, že kolový nakladač byl v roce 2009 odepsán a také 

veškeré strojní zařízení kamenolomu Kobylí bylo odepsáno. 

4. 2 Přehled výnosů kamenolomu 

Výnosy (tržby) podniku jsou tvořeny z prodeje stavebních hmot a směsí 

vyráběných v kamenolomu. V tabulkách č. 9 – 13 jsou uvedeny tržby z prodeje v letech 

2008 – 2012. Výnosy z prodeje kamenolomu se vypočítají jako tržby celkem – přepravní 

náklady + změna stavu zásob. Přepravní náklady kamenolomu jsou tvořeny cizí dopravou, 

kterou zajišťuje externí firma SE-DO, s. r. o. Firma SE-DO, s. r. o. poskytuje vnitrostátní  

a mezinárodní nákladní dopravu, spediční činnost, opravárenské služby, zámečnictví  

a obchodní činnost.  

V tomto okolí, do 34 km není žádný kamenolom, který vyrábí stejnou surovinu 

jako kamenolom Kobylí, tudíž kamenolom Kobylí nemá v tomto okolí konkurenci. Mezi 

nejvýznamnější odběratele kamenolomu Kobylí patří například firma Liolios Christos 

sídlící v Městě Albrechticích, která poskytuje mezinárodní a vnitrostátní nákladní 

autodopravu, výrobu, prodej a rozvoz betonové směsi, zemní práce, stavební práce. 

Významným odběratelem je taky stavební firma Ing. Petr Malinovský a firma AF Stav, 

které sídlí v Krnově. 

Tabulka 9 Tržby za stavební hmoty a směsi v roce 2008 

Zdroj: Vlastní zpracování upraveno z materiálů poskytnutých společností KAMENOLOMY ČR 

Stavební hmoty/směsi 
2008 

t Kč/t Kč 

Písek 4 679 127,07 594 561 

Hrubý písek  23 049 181,43 4 181 780 

Štěrk 15 672 152,93 2 396 719 

Granulované směsi 36 764 145,10 5 334 456 

Lomový kámen 6 529 170,62 1 113 978 

Ostatní produkty 97 472 140,01 13 647 055 

Celkem 184 165 148,07 27 268 549 

 

  



Michaela Mužíková: Zhodnocení vybraných ekonomických ukazatelů kamenolomu Kobylí 

23 

 

2014 

Tabulka 10 Tržby za stavební hmoty a směsi v roce 2009 

Zdroj: Vlastní zpracování upraveno z materiálů poskytnutých společností KAMENOLOMY ČR 

Stavební hmoty/směsi 
2009 

t Kč/t Kč 

Písek 10 693 121,82 1 302 621 

Hrubý písek  50 041 192,44 9 629 890 

Štěrk 23 638 154,54 3 653 017 

Granulované směsi 37 171 134,37 4 994 667 

Lomový kámen 6 203 206,20 1 279 059 

Ostatní produkty 790 109,62 86 600 

Celkem 128 536 162,96 20 945 853 

 

Tabulka 11 Tržby za stavební hmoty a směsi v roce 2010 

Zdroj: Vlastní zpracování upraveno z materiálů poskytnutých společností KAMENOLOMY ČR 

Stavební hmoty/směsi 
2010 

t Kč/t Kč 

Písek 4 090 105,31 430 718 

Hrubý písek  43 969 201,66 8 866 789 

Štěrk 30 386 145,83 4 431 190 

Granulované směsi 36 456 119,62 4 360 867 

Lomový kámen 7 319 193,87 1 418 935 

Ostatní produkty 11 602 81,40 944 403 

Celkem 133 822 152,84 20 452 901 

 

Tabulka 12 Tržby za stavební hmoty a směsi v roce 2011 

Zdroj: Vlastní zpracování upraveno z materiálů poskytnutých společností KAMENOLOMY ČR 

Stavební hmoty/směsi 
2011 

t Kč/t Kč 

Písek 7 723 91,03 703 025 

Hrubý písek  32 358 180,39 5 837 060 

Štěrk 26 496 151,16 4 005 135 

Granulované směsi 44 863 95,20 4 270 958 

Lomový kámen 5 822 147,41 858 221 

Ostatní produkty 37 424 53,20 1 990 957 

Celkem 154 686 114,20 17 665 355 
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Tabulka 13 Tržby za stavební hmoty a směsi v roce 2012 

Zdroj: Vlastní zpracování upraveno z materiálů poskytnutých společností KAMENOLOMY ČR 

Stavební hmoty/směsi 
2012 

t Kč/t Kč 

Písek 4 847 99,83    483 876 

Hrubý písek  21 317 204,90 4 367 853 

Štěrk 20 401 141,32 2 883 069 

Granulované směsi 37 416 123,83 4 633 223 

Lomový kámen 2 824 187,48 529 444 

Ostatní produkty  2 988 35,53 106 164 

Celkem 89 793 144,82 13 003 629 

 

Z výše uvedených tabulek lze říci, že v roce 2009 se prodalo nejvíce tun písku,  

na druhou stranu lze říci, že v roce 2010 se prodalo nejméně tun písku. Nejvíce tun štěrku 

se prodalo v roce 2010 a nejméně tun štěrku se prodalo v roce 2008. Lomového kamene se 

nejvíce prodalo v roce 2010 a naopak nejméně tun lomového kamene se prodalo v roce 

2012, kdy cena lomového kamene klesla o 7 Kč za tunu. Přehled tržeb z prodeje, množství 

vyrobených, prodaných stavebních hmot a směsí v jednotlivých letech zobrazuje tabulka  

č. 14. 

Tabulka 14 Výroba, prodej a tržby z prodeje v jednotlivých letech 

Zdroj: Vlastní zpracování upraveno z materiálů poskytnutých společností KAMENOLOMY ČR 

Rok Výroba [t] Prodej [t] Tržby z prodeje [Kč] 

2008 181 496 184 165 27 268 549 

2009 132 133 128 536 20 945 853 

2010 141 829 133 822 20 452 901 

2011 150 955 154 686 17 665 355 

2012 99 462 89 793 13 003 629 

 

Z tabulky je patrné, že nejvíce tun se vyrobilo v roce 2008, což bylo 181 496 tun  

a tržby z prodeje v tomto roce činily 27 268 549 Kč. Naopak nejméně tun se vyrobilo 

v roce 2012 a to bylo 99 462 tun a tržby z prodeje v tomto roce činily 13 003 629 Kč, to 

představuje o 14 264 920 Kč méně než v roce 2008. Pro lepší přehled je výroba a prodej 

suroviny v jednotlivých letech znázorněna v grafu č. 1.  
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Z hlediska porovnání výrobní produkce kamenolomu Kobylí se stavební produkcí 

v České republice, dle údajů ze Statistického úřadu lze říct, že stavební produkce v České 

republice se od roku 2010 postupně snižovala. V roce 2009 se stavební produkce v České 

republice zvýšila o 3,5 %, v roce 2010 klesla o 7,8 %, v roce 2011 klesla o 3,1 % a v roce 

2012 klesla o 6,5 %, útlum stavebnictví v oblasti kam směřuje produkce z Kobylí, byl 

pravděpodobně ještě rychlejší. Situace v kamenolomu Kobylí v roce 2010 byla dobrá, 

protože výroba se oproti roku 2009 navýšila o 7,3 %. Na druhou stranu v roce 2012 

stavební produkce v České republice klesla o 6,5 % a výrobní produkce kamenolomu 

Kobylí klesla o 34, 1 %. [12] 

 

Graf 1 Výroba a prodej suroviny v letech 2008 – 2012 

Zdroj: Vlastní zpracování upraveno z materiálů poskytnutých společností KAMENOLOMY ČR 

 

Z grafu je patrné, že v roce 2009 došlo k výraznému poklesu výroby i prodeje 

suroviny. V tomto roce se vyrobilo 132 133 tun a prodalo 128 536 tun. To znamená, že se 

vyrobilo o 49 363 tun méně a prodalo o 55 629 tun méně než v předchozím roce. Důvodem 

mohla být menší poptávka po surovině, protože kamenolom těží surovinu dle objednávek 

svých odběratelů. Dalším důvodem mohlo být snížení odbytu jednoho z odběratelů, 

z důvodů dokončení staveb či rekonstrukce, pro které suroviny potřeboval. 
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4. 3 Bod zvratu 

Objem výroby, při kterém se tržby rovnají celkovým nákladům, nazýváme bod 

zvratu, který je také označován jako kritický bod rentability, pod krytí nákladů, bod zisku, 

mrtvý bod nebo nulový bod. [7] 

   
  

     
     

BZ ................... bod zvratu [t] 

FN ................... fixní náklady [Kč] 

p ...................... cena 1 tuny suroviny [Kč/t] 

b ...................... variabilní náklady na 1 tunu suroviny [Kč/t] 

 

Rozdíl mezi cenou výrobku a jeho variabilními náklady představuje příspěvek  

na úhradu fixních nákladů a zisku. Bodu zvratu je tedy dosaženo, když se příspěvek na 

úhradu fixních nákladů a zisku rovná fixním nákladům připadajícím na jednotku produkce. 

Lze tedy říci, že kamenolom vytěží takové množství suroviny, které je schopen prodat. 

Body zvratu v jednotlivých letech lze vidět v tabulce č. 15. [9] 

Tabulka 15 Bod zvratu v letech 2008 – 2012  

Zdroj: Vlastní zpracování upraveno z materiálů poskytnutých společností KAMENOLOMY ČR  

Rok FN [Kč] Cena [Kč/t] VN [Kč/t] Bod zvratu [t] 

2008 9 708 886 148,07 60,44 110 797,28 

2009 8 409 060 162,96 69,79 90 257,54 

2010 7 881 446 152,84 65,15 89 878,61 

2011 8 262 893 114,20 51,82 132 468,20 

2012 7 493 789 144,82 65,64 94 650,95 
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Graf 2 Bod zvratu v letech 2008 – 2012  

Zdroj: Vlastní zpracování upraveno z materiálů poskytnutých společností KAMENOLOMY ČR  

 

Dle výše uvedeného grafu můžeme říct, že bod zvratu od roku 2008 až do roku 

2009 klesal. V roce 2011 se začal opět bod zvratu zvyšovat. Největší nárůst bodu zvratu 

byl v roce 2011, kdy byl bod zvratu 132 468, 20 tun. Nejnižší bod zvratu byl v roce 2010  

a to 89 878, 61 tun. 

4. 4 Příspěvek na úhradu fixních nákladů 

Příspěvek na úhradu je vymezen jako rozdíl mezi celkovými výnosy (CV)  

a variabilními náklady (VN) a vyjadřuje souhrn prostředků, které je možno použít na 

úhradu fixních nákladů a případný přebytek představuje zisk. Příspěvek na úhradu fixních 

nákladů kamenolomu Kobylí lze vidět v tabulce č. 16. [5] 

PÚ = CV – VN [Kč]   [1] 

Celkové výnosy jsou ve zpracování kamenolomu uvedeny jako hrubý výnos 

celkem. 
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Tabulka 16 Příspěvek na úhradu fixních nákladů. 

Zdroj: Vlastní zpracování upraveno z materiálů poskytnutých společností KAMENOLOMY ČR 

Rok CV [Kč] VN [Kč] PÚ [Kč] 

2008 24 353 061 11 130 634 13 222 427 

2009 20 004 491  8 970 489 11 034 002 

2010 19 351 699  8 718 064 10 633 635 

2011 18 168 396  8 016 595 10 151 801 

2012 13 707 436  5 894 458  7 812 978 

 

Z tabulky lze vidět, že příspěvek na úhradu byl nejvyšší v roce 2008, kdy celkové 

výnosy byly 24 353 061 Kč, variabilní náklady v tomto roce byly 11 130 634 Kč. V tomto 

roce bylo také vyrobeno a prodáno nejvíce suroviny. Nejnižší příspěvek na úhradu byl 

v roce 2012, kdy celkové výnosy byly 13 707 436 Kč a variabilní náklady 5 894 458 Kč. 

To znamená, že v roce 2012 klesly výnosy o 44 %, oproti roku 2008. V tomto roce bylo 

také vyrobeno a prodáno nejméně suroviny. Lze tedy říci, že v jednotlivých letech byl 

příspěvek na úhradu vyšší než fixní náklady. 

4. 5 Výsledek hospodaření 

Výsledek hospodaření vypočítáme jako rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými 

náklady. Výsledek hospodaření kamenolomu Kobylí lze vidět v tabulce č. 17. U výpočtu 

výsledku hospodaření byly použity jako celkové výnosy položka hrubý výnos celkem. 

Hrubý výnos celkem se skládá z hrubého výnosu produkce a hrubého výnosu přepravy. 

Hrubý výnos produkce lze vypočítat jako:  

tržby z produktů (stavebních hmot a směsí) + změna stavu zásob – materiálové náklady 

 

Tabulka 17 Výsledek hospodaření v letech 2008 – 2012 

Zdroj: Vlastní zpracování upraveno z materiálů poskytnutých společností KAMENOLOMY ČR  

Název 
Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 

Výnosy [Kč] 24 353 061 20 004 491 19 351 699 18 168 396 13 707 436 

Náklady [Kč] 20 839 520 17 379 549 16 599 510 16 279 488 13 388 247 

Výsledek hospodaření 

[Kč] 
3 513 541 2 624 942 2 752 189 1 888 908 319 189 
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Z tabulky č. 17 vyplývá, že v roce 2008 byl výsledek hospodaření nejvyšší a to 

3 513 541 Kč. Výnosy v roce 2008 byly 24 353 061 Kč. Naopak nejnižší výsledek 

hospodaření byl v roce 2012 a to 319 189 Kč. Výnosy v roce 2012 byly 13 707 436 Kč, lze 

tedy říci, že výnosy v roce 2012 klesly přibližně o 44 %, oproti výnosům v roce 2008. 

Výnosy v roce 2012 klesly z důvodu nižší výroby a prodeje stavebních hmot a směsí. 

V roce 2012 se vyrobilo 99 462 tun a prodalo se 89 793 tun stavebních hmot a směsí. 

4. 6 Návrhy a opatření 

Z hlediska zefektivnění ekonomické situace by bylo dobrým řešením zvážit 

možnost dopravy uvnitř kamenolomu, která je zajišťována externí firmou. I když by bylo 

zapotřebí rozsáhlé investice, zrušily by se náklady na dopravu, která je zajišťována externí 

firmou. Pro představu, navážkové vozidlo TATRA T138 s vyklápěním do jedné strany, 

jehož cena se pohybuje od 2 850 000 Kč. Z hlediska společnosti KAMENOLOMY ČR,  

s. r. o., která má na trhu s kamenivem výrazné postavení, by to neměl být problém. Zrušily 

by se tak roční náklady na dopravu, které jsou v průměru za sledovaná období 1 947 684 

Kč. Možným opatřením je také sledovat technický stav strojního vybavení kamenolomu, 

případně opravy, generálky. 
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5. ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo zhodnocení vybraných ekonomických ukazatelů 

kamenolomu Kobylí, na základě údajů poskytnutých společností KAMENOLOMY ČR, 

s. r. o. a získaných přímo v kamenolomu Kobylí. Důležitou částí této práce byla kapitola č. 

4, která se zabývala vyhodnocením vývoje vybraných ukazatelů.  

Všechny výpočty vycházely ze vstupních údajů kamenolomu Kobylí a na žádost 

společnosti KAMENOLOMY ČR, s. r. o. jsou mírně poupraveny. Údaje, ze kterých se 

vycházelo, byly poskytnuty pro léta 2008 až 2012.  

Důležitou částí bakalářské práce bylo srovnání nákladů a výnosů v kamenolomu. 

Ze srovnání vyplynulo, že největší náklady tvoří položka vrtání a odstřely, které jsou 

v průměru 1 963 700 Kč, elektrická energie v průměru 1 227 645 Kč a subdodavatelé 

v průměru 2 321 978 Kč. Jak už bylo zmíněno v návrzích, tak snížení nákladů 

subdodavatelů, ve kterých je největší nákladová položka doprava v rámci závodu by mohla 

vyřešit vlastní doprava v rámci kamenolomu Kobylí. 

U výnosů jsou důležitou položkou tržby za prodané kamenivo, které převyšují 

náklady a tím vytváří výsledek hospodaření ve všech letech. Kamenolom Kobylí ve svém 

okolí do 34 km nemá žádnou konkurenci. Největší výnosy kamenolomu byly v roce 2008, 

které byly 24 353 061 Kč a naopak nejmenší výnosy kamenolomu byly v roce 2012 a to 

13 707 436 Kč, kdy oproti roku 2008 klesly výnosy přibližně o 44 %. Výnosy v roce 2012 

byly nejnižší, protože se vyrobilo přibližně o 45 % méně suroviny než v roce 2008  

a prodalo se přibližně o 51 % méně suroviny než v roce 2012. Rok 2012 byl tedy oproti 

ostatním rokům slabší, zejména z hlediska výroby a prodeje těžené suroviny. V důsledku 

nižší výroby a prodeje klesly i tržby a výsledek hospodaření, který byl v tomto roce 

319 189 Kč. Výsledek hospodaření 2012 klesl přibližně o 91 % oproti roku 2008. 

Z hlediska vývoje stavební činnosti v České republice dle Statistického úřadu v roce 2010 

klesla stavební produkce o 7,8 %, tak v kamenolomu Kobylí se produkce navýšila o 7,3 %. 

Lze tedy říci, že přes hospodářskou krizi v České republice na tom byl kamenolom Kobylí 

dobře. 
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