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ABSTRAKT 

Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou stanovení závislostí  

u vybraných nerostných surovin na vnějších podmínkách, kdy vnějšími podmínkami  

se rozumí vybrané makroekonomické ukazatele a ukazatele výkonnosti průmyslu v České 

republice. 

Uvedená problematika závěrečné práce doktorského studia je řešena  

na empirických datech poskytovaných např. Českou geologickou službou, Českým 

statistickým úřadem, Eurostatem, agenturou Bloomber apod. Datová základna získaná 

z těchto zdrojů byla zpracovaná pomocí vícerozměrné regresní analýzy s využitím 

skriptovacího jazyka softwarem RKWard.  

Výsledky vícerozměrné regresní analýzy vedly k tomu, že byly navrženy 

ekonometrické modely predikcí těžby v následujících letech podle prognóz renomovaných 

institucí.  

Pro management těžebních společností se jedná o možný podpůrný materiál, který 

by přispěl k přesnějšímu manažerskému rozhodování při rutinním provozu a strategických 

cílech společností v horizontu 1–5 let.   

Klíčová slova: Nerostné suroviny, makroekonomické ukazatele, vícerozměrná regresní 

analýza, software, RKWard, prognóza. 

 

  



SUMMARY 

The presented dissertation deals with the problem of determination of dependence on 

selected mineral raw materials under external conditions, when external conditions are 

selected selected macroeconomic indicators and indicators of industrial performance in the 

Czech Republic. 

This issue of the final thesis is based on empirical data provided by, for example, the 

Czech Geological Survey, the Czech Statistical Office, Eurostat, the Bloomber Agency, etc. 

The data base obtained from these sources was processed by means of a multidimensional 

regression analysis using the RKWard scripting language. 

The results of the multidimensional regression analysis have led to the design of 

economic models of mining predictions in the years to come, according to the forecasts of 

renowned institutions. 

Mining companies' management refers to possible support material that contributes 

to more accurate managerial decision-making in routing operations and strategic goals of 

companies over a 1-5 year horizon. 

Key words: Mineral resources, macroeconomic indicators, multidimensional regression 

analysis, software, RKWard, prognosis 
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Motivace 

V průběhu celého tříletého studia doktorského programu Řízení průmyslových 

systémů a touze najít nové skutečnosti v dané problematice, jsem nastudoval množství 

literatury a dostupných zdrojů, které byly publikovány v této oblasti, resp. v oblastech 

souvisejících. V žádném dostupném zdroji, jsem nenašel problematiku, kde by byla 

stanovována závislost mezi objemem těžby a vnějšími podmínkami a byla provedena 

následná predikce těžby na dané období. Absence těchto skutečností mě vedla k tomu, abych 

našel určité závislosti mezi objemem těžby vybraných nerostných surovin  

a vybranými vnějšími podmínkami a našel tak nový průnik vědního tématu. Výsledky také 

povedou k lepšímu strategickému plánování managementu těžebních společností.  
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Ing. JAKUB CHLOPECKÝ: „Stanovení závislosti exploatace vybraných nerostných surovin na 
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1 

 

1 Úvod 

Nerostné suroviny jsou základním materiálovým vstupem pro celou řadu 

průmyslových odvětví. Hospodárné využívání a zajištění dodávek surovin je základním 

předpokladem pro využití výrobní kapacity České republiky. Nerostné suroviny obklopují 

každého člověka a jsou bezpochyby důležitým mezistupněm pro uspokojování jeho potřeb 

a tužeb. 

Vývoj vnějšího prostředí zejména vnějších podmínek přímo či nepřímo ovlivňuje 

exploataci nerostného bohatství. Zjistit správně vnější podmínky, které ovlivňují těžbu 

jednotlivých surovin a určit váhu závislostí se může jevit jako zajímavá konkurenční výhoda 

v tržním prostředí.  

Dnešní globální turbulentní prostředí po datu 15. 9. 2008 je výjimečné. Právě v tento 

den v USA padly velké investiční banky Lehman Brothers a Merrill Lynch  

a časopis Finance píše o začátku světové finanční krize. Důležitým spouštěcím 

mechanismem bylo zvýšení úrokových sazeb u poskytnutých hypoték v USA a poté propad 

finančních trhů o desítky procent. [65] 

Výjimečnost v období po vypuknutí světové hospodářské krize spočívá v mnoha 

odlišnostech. Nejvýznamnější anomálie od „zavedených pravidel” jsou např. následující: 

záporné úrokové sazby, nízká nebo nulová inflace, nízké ceny ropy, migrační krize, Brexit1 

aj. Také rozdělení investičního kapitálu je zcela jiné, což potvrzují i slova jednoho 

z nejcitovanějších ekonomů v ČR Aleše Michla, v rozhovoru pro DVTV 30. 3. 2016: 

„Poprvé v historii je více peněz na východě než na západě.” [55] 

Dosud nepoznané a výjimečné situace ovlivňují veškeré podnikatelské prostředí,  

do kterého patří také těžba nerostných surovin. Těžební činnosti je i přes svá specifika 

(vysoká investiční náročnost, legislativní zatížení, geologické faktory aj.), standardní 

                                                 

1 Vystoupení Británie z Evropské unie 
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podnikatelskou činností a stejně tak, jako v jiných oblastech podnikání, i zde existuje 

poptávka a nabídka, tedy producenti a zákazníci.  

Úspěch producentů (těžařů) závisí na tom, zda se jim podaří získat a poté si udržet 

své zákazníky. Je třeba si uvědomit, že úspěch těžebního podniku nezávisí pouze  

na zdatnosti manažerů. Závisí také na fundovanosti pracovní síly, lokalizaci těžebního 

podniku apod. Přírodní podmínky ložiska (velikost, kvalita atd.) jsou dané již  

před samotným zahájením těžby. Manažeři jsou však plně kompetentní a zodpovědní  

ve vlastním procesu osvojení si těžené suroviny. Je nezpochybnitelný fakt, že výhodou 

v podnikatelské činnosti je znalost podnikatelského prostředí. Další důležitou konkurenční 

výhodou se jeví schopnost manažerů správně identifikovat vnější podmínky a ty poté 

vyhodnocovat, interpretovat a následně transformovat v rozhodnutí, jejíž realizací těžební 

podnik konkurenční výhody dosáhne.  A je to právě znalost vnějších podmínek a jejich 

vývoje v budoucím období, které ovlivňují těžbu a poté mohou být výhodou 

v nesmlouvavém boji o přízeň zákazníka. [52] 

1.1 Současný stav poznání 

Prameny popisující ČR z pohledu makroekonomických agregátních veličin, jejich 

vývoje a konvergenci se zeměmi EU či světa je celá řada (databáze Eurostatu, OECD, World 

Bank atd). Makroekonomickým pohledem na ČR se zabývají renomovaní ekonomové 

(Sedláček, Zamrazilová, Ševčík), analytici (Michl, Marek) i významné instituce jako 

Ministerstvo financí ČR, Česká národní banka i soukromé společnosti  

a banky např. Ernst & Young, KPMG, ČSOB apod.  

Příkladem uveďme odborné studie věnující se dané problematice. OECD 

Employment Outlook [62], National Accounts of OECD Countries [64], Financial Accounts 

[67], Global economic prospects [86], Global economic prospect [87] s, Europe in figures – 

Eurostat yearbook [90]. Veřejné instituce jako Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR se 

otázkami makroekonomických agregátů, ať už to je jejich měření či predikce zabývá 

v ročních periodikách [112], Ministerstvo financí ČR analyzuje makroekonomickou situaci 

a predikci ve čtvrtletních zprávách.  
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Z ekonomů a analytiků se problematice šířeji věnuje Frait v článku Monetary Policy 

in a Small Economy after Tsunami: A New Consensus on the Horizon? Kdy v článku 

hodnotí pokrizový vývoj v malé otevřené ekonomice a úpravy modelů flexibilního cílování 

inflace v centrální bance. Dále v článku The Czech economy in macroeconomic models, 

zaměřeným na makroekonomické modely a úrokové sazby termínovaných struktur, modely 

odhadu potenciálního produktu pomocí rozšířené Phillipsovy křivky a odhady parametrů 

malé otevřené ekonomiky pomocí měnového modelu metodou maximální 

pravděpodobnosti. [85] 

Galuščák v článku Household resilience to adverse macroeconomic shocks: evidence 

from Czech microdata reaguje na vývoj plného pracovního trhu a přechody mezi 

zaměstnaností a nezaměstnaností. [81] 

Jánského článek Inflation differential among Czech households popisuje lišící se 

vzory utrácení českých domácností a rozdíly v průměrné míře inflace. [88] 

Mnoho užitečných informací lze nalézt v databázích (Českého báňského úřadu, 

Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, Českého statistického 

úřadu, České geologické služby, aj.) [92, 95] a v publikacích České geologické služby, 

konkrétně v publikacích s názvem Surovinová ročenka, vydávaných vždy jednou ročně již 

od roku 1990 a také ve výročních zprávách. [11] Pro základní srovnání ČR se zahraničím 

lze využít např. data Britské geologické služby (British Geological Survey  

např. v publikacích European Mineral Statistics a World Mineral Production. [86, 84] 

Komplexní údaje za jednotlivé státy světa včetně historických dat počínaje rokem 1965 jsou 

publikovány ve Statistical Review of World Energy British Petroleum, také lze využít data  

o těžbě energetických surovin v surovinových ročenkách International Energy Agency 

(publikace, Natural Gas Information, Oil information, Coal information, [75, 76, 77, 78] 

Energy Balances of OECD [106] nebo Energy Statistics of OECD Countries. [106] 

Z českých autorů se problematice nerostných surovin blíže zabývá Sivek v příspěvku 

Some issues related to the energy sources in the Czech Republic, Kavina v článku Factors 

influencing the selection of the past and future strategies for electricity generation in the 
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Czech Republic a také Nouza v publikaci Využívání nerostné surovinové základny v České 

republice. [79, 84, 99] 

Ze studia relevantních informačních zdrojů nabývá autor poznání, že se autoři nejen 

z akademického prostředí věnují jedné (oblast nerostných surovin) nebo druhé (oblast 

makroekonomických ukazatelů) vědecké disciplíně a je nedostatečně zpracován průnik obou 

témat.  

Daná disertační práce je průnikem obou vědeckých témat a analytickým materiálem 

pro potřeby nejen těžebních podniků.  

1.2 Předmět disertační práce 

Předmětem disertační práce je zmapování těžby vybraných nerostných surovin  

a vnějších podmínek a jejich následná podrobná analýza pomocí statistické metody 

vícerozměrné regresní analýzy, kdy cílem je najít kauzality mezi těmito proměnnými. 

Na základě zanalyzovaných a statisticky zhodnocených dat budou, pokud to bude 

možné, pro jednotlivé nerostné suroviny určeny hlavní faktory, které ovlivňují těžbu dané 

nerostné suroviny a navrženy predikční ekonometrické modely pro těžbu surovin v dalších 

letech. 

1.3 Výstupy disertační práce 

Relevantními výstupy disertační práce budou: 

1. seznam vybraných nerostných surovin a určení nejvýznamnějších vnějších 

podmínek, které ovlivňují těžbu; 

2. u vybraných nerostných surovin z pohledu českého průmyslu určení podmínek, které 

ovlivňují těžbu; 

3. ekonometrické modely predikcí těžby u těch nerostných surovin, které jsou podle 

daných závislostí nejvhodnější v horizontu 1-5 let. 
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1.4 Očekávané přínosy disertační práce 

Přínosy dané disertační práce jsou rozděleny na následujících pět oblastí: 

1.4.1 Oblast teoretická 

a) zmapování vnějších podmínek, které ovlivňují těžbu jednotlivých nerostných 

surovin; 

b) určení nejvýznamnějších kauzalit, které ovlivňují těžbu jednotlivých skupin 

nerostných surovin; 

1.4.2 Oblast vědecká 

a) stanovení ekonometrického modelu exploatace vybraných nerostných surovin  

na vnějších podmínkách; 

b) na základě dat bude provedena predikce objemu těžby vybraných nerostných surovin 

podle vývoje vnějších podmínek. 

1.4.3 Oblast pedagogická 

a) využití výsledků práce při edukaci studentů nejen na Hornicko-geologické fakultě; 

b) možnosti rozšíření tématu pro závěrečné práce. 

1.4.4 Oblast aplikační 

a) využití výsledků pro publikování v odborných časopisech; 

b) sjednocení průniku témat nerostného bohatství a vnějších podmínek. 

1.4.5 Oblast praktická 

a) podpůrný materiál pro krátkodobá až střednědobá manažerská rozhodování 

v těžebních podnicích; 

b) podpůrný materiál pro další směřování surovinové politiky krajů a státu. 
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1.5 Hypotézy 

Na začátku samotné práce byly formulovány následující hypotézy, které upřesní 

směrování výzkumných prací. Hypotézy byly autorem stanoveny na základě diskuzí 

s předními odborníky na nerostné suroviny a makroekonomii a vlastním studiem odborných 

textů. 

Hypotéza č. 1: 

Pearsonův koeficient 𝑟 v intervalu < 0,5 − 0,7 > bude mít alespoň jedna stavební 

nerostná surovina v ČR závislá na HDP v ČR. 

Hypotéza č. 2: 

Největší závislost těžby na zahraničním obchodě má stavební kámen. 

Hypotéza č. 3: 

Závislost minimálně dvou stavebních nerostných surovin na sazbách hypoték v ČR bude 

mít Pearsonův koeficient 𝑟 alespoň 0,6. 

1.6 Cíle disertační práce 

Na počátku práce byla vize najít nejvýznamnější vnější podmínky, které ovlivňují 

těžbu nerostných surovin. Vzhledem k rozsahu disertační práce nebyly určovány závislosti 

u všech těžených nerostných surovin na území České republiky, ale jen u surovin, které jsou 

významné pro český průmysl. K naplnění cíle je zapotřebí pokročilé statistiky, resp. 

vícerozměrné regresní analýzy.  

Samotná disertační práce má pět hlavních oblastí zkoumání (podrobněji subkapitola 

1.4 Očekávané přínosy disertační práce) z nich vyplývá hlavní cíl (popsán v subkapitole 

1.6.1 Hlavní cíl). 
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1.6.1 Hlavní cíl 

Stanovení kauzalit mezi objemem těžby vybraných nerostných surovin a vnějšími 

podmínkami je hlavním cílem disertační práce. Náplní tohoto cíle je vytvořit model 

popisující závislost objemu těžby vybraných nerostných surovin na vnějších podmínkách. 

Vnější podmínky budou charakterizovány vybranými ekonomickými faktory potenciálně 

ovlivňujícími objem těžby nerostných surovin. Tyto faktory (například hrubý domácí 

produkt České republiky, hrubý domácí produkt Německa, index stavební produkce, index 

průmyslové produkce atd.) budou stanoveny na základě explorační analýzy. Následně budou 

vytvořeny ekonometrické modely objemu těžby vybraných nerostných surovin.  

1.6.2 Dílčí cíle 

1. databáze nerostných surovin a vnějších podmínek, které mají závislost na objemu 

těžby těchto surovin; 

2. predikce těžby řešených nerostných surovin v následujících letech, podle predikce 

ekonomických ukazatelů renomovanými institucemi.  

1.7 Metodika disertační práce a informační zdroje 

K řešení zadaného tématu, orientaci v základních výzkumných metodách  

a schopnost adekvátní volby sady metod vzhledem k charakteru sledovaných jevů a volbě 

cílů byly použity tyto metody: 

1. indukce – vyvození obecného závěru na základě dřívějších poznatků; 

2. dedukce – přesnější vyvozování nových tvrzení; 

3. explorační analýza – nejlepší možné vysvětlení pro pozorované jevy; 

4. analýza – poznávání jevů a následné stanovení taktiky vědeckovýzkumné činnosti; 

5. vícerozměrná regresní analýza – přesné vyjádření jevů a vztahů mezi zkoumanými 

veličinami; 

6. modelování a experimenty – aplikaci různých druhů modelů na řešení dané 

problematiky. 
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Aby bylo možno dosáhnout všech cílů, stanovených před zahájením výzkumných 

prací, je potřeba disertační práci rozdělit do dvou bloků.  

Teoretická část je prvním blokem disertační práce. Důležitou fází výzkumných 

prací jsou relevantní datové podklady. Sestavení datové základny je provedeno z dostupných 

tuzemských a zahraničních literárních a elektronických zdrojů. 

Vstupní datové podklady, v období 1990–2015, jsou sestaveny z výsledných objemů 

těžby vybraných nerostných surovin, makroekonomických veličin, ukazatelů výkonnosti 

průmyslu a faktorů, které ovlivňují těžbu daných surovin. Výsledný rok 2015 byl zvolen 

jako konečný rok, kdy jsou podle České geologické služby dostupná data objemů těžby 

nerostných surovin. Z prvotních prací na sestavení datové základny vyplývá, že ne všechna 

data, zachycující výkonnost národního hospodářství, budou k dispozici  

od výchozího roku 1990. Tato absence dat je dána např. zavedením měření daného ukazatele 

až v průběhu sledovaného období.  

Informační podklady pro zpracování disertační práce byly získávány z těchto zdrojů: 

1. odborná česká a mezinárodní literatura; 

2. Český statistický úřad, OECD, Eurostat, Světová banka, MFČR; 

3. konzultace s odborníky na těžbu nerostných surovin a makroekonomii; 

4. české a zahraniční odborné studie a články v databázích (EBSCO, WOS, SC). 

Praktická část disertační práce využívá metodu vícerozměrné regresní analýzy, 

která studuje kauzální závislost jedné veličiny na alespoň dvou dalších proměnných. 

Výsledky regresní analýzy budou podkladem pro vytvoření ekonometrických modelů těžby 

jednotlivých surovin. Tyto modely poslouží k modelování těžby nerostných surovin 

v následujících letech.  
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Obrázek č. 1 znázorňuje postup řešení celého tématu disertační práce. 

 

Obr. 1. Schéma jednotlivých postupů disertační práce 

1. Konkretizace tématu 

Stanovení a konkretizace oblasti výzkumu je první krok, kterým se nastínily oblasti 

dalšího zkoumání.  

2. Vymezení a výběr literárních pramenů 

Vhodnost informačních zdrojů předcházející rešeršní činnosti tuzemských  

a zahraničních autorů jsou důležitou přípravou vedoucí ke kritické rešerši. 

3. Rešerše 

Výše uvedené kroky daly základ pro rešeršní šetření dané problematiky v oblastech 

makroekonomie, exploatace nerostných surovin a statistických metod. 
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4. Formulace výzkumných otázek 

Výzkumné otázky byly položeny následovně: 

a) na základě jakých kritérií je potřeba zvolit nerostné suroviny pro výzkum? 

b) na základě jakých kritérií je potřeba zvolit vnější podmínky exploatace již 

vybraných nerostných surovin? 

c) jaká statistická metoda bude nejvhodnější pro stanovení závislostí? 

d) jaký nejvhodnější software je třeba zvolit pro stanovení závislostí? 

5. Formulace hypotéz 

Na základě položených výzkumných otázek na začátku zpracování disertační práce 

byly formulovány hypotézy, které blíže uvádí podkapitola 1.5. 

6. Sestavení datové základny 

Oblast I – objemy těžby jednotlivých surovin v letech 1990–2014. Tato data budou 

primárně získávána ze zdrojů: British petroleum, Česká geologická služba, Český báňský 

úřad, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo životního prostředí. 

Oblast II – vývoj makroekonomických dat. Tato data budou primárně získávána  

ze zdrojů: Český statistický úřad, Organisation for Economic Co-Operation and 

Development, Eurostat, World Bank, Ministerstvo financí a Česká národní banka. 

7. Příprava statistických dat 

Po prvotním zpracování získaných dat, je potřeba pro relevantní statistické 

vyhodnocení upravit daná data podle požadavků software RK Ward. Důležitou částí je 

správná příprava dat tak, aby nedošlo k záměně závislé a nezávislé proměnné a nebyly 

výsledky nesprávně vyhodnoceny. 
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8. Vícerozměrná regresní a korelační analýza 

Před samotnou regresní analýzou je potřeba naprogramovat statistický software 

skriptem. Tento skript poslouží k jednotlivým krokům vícerozměrné regresní analýzy  

pro vybrané nerostné suroviny a vnější podmínky. 

9. Modely 

Na základě dostupných dat, která byla zkoumána pomocí vícerozměrné regresní 

analýzy, budou vytvořeny predikční modely pro suroviny, které budou mít nejvýznamnější 

závislosti na vnějších podmínkách. 

10. Predikce těžby 

Na základě sestavených modelů a predikcí vnějších podmínek budou sestaveny 

modely těžby jednotlivých nerostných surovin pro následující roky. 

11. Diskuze dosažených výsledků 

Předposlední část disertační práce se věnuje diskuzi výsledků. 

12. Závěr  

V této závěrečné části je provedeno shrnutí postupu a zjištění disertační práce. 
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2 Teoretická východiska problematiky disertační práce 

K naplnění výše uvedených cílů je potřeba mít dostatečnou datovou základnu jak 

v oblasti nerostného bohatství, resp. vývoje objemu těžby, tak také ve vývoji vnějších 

podmínek, které bezpochyby mají vliv na exploataci nerostných surovin. Relevantní  

a dostatečná datová základna je jen jedna z podmínek dosažení daných cílů. Další podmínky 

jsou: správná metodika práce, teoretické vymezení nerostného bohatství  

a vnějších podmínek a vhodné statistické metody k určování závislostí pomocí statistického 

software. Druhá kapitola v pořadí se proto zabývá těmito oblastmi. 

Vzhledem k rozsáhlosti tématu disertační práce je obsah práce koncipován tak, aby 

mohla být představena nejen odborné a akademické veřejnosti, ale také pro laickou část 

čtenářů. První teoretickou částí je úvod do nerostného bohatství, následuje: surovinový 

potenciál České republiky, ložiska a zásoby nerostných surovin v České republice, vývoj 

v těžebním sektoru na našem území ve sledovaném období, vnější podmínky, teoretická 

východiska výzkumu a statistický software RKWard. 

2.1 Základní pojmy v nerostném bohatství 

Sivek (2006) uvádí, že definic nerostu existuje dle dostupných literárních zdrojů několik 

desítek. [28] 

Mineralogické hledisko definuje nerost jako chemicky homogenní přírodní těleso 

s pravidelným uspořádáním částic, který je základním stavebním kamenem hornin. 

Z pohledu ložiskové geologie je nerost přirozená součást zemské kůry např. hornina, minerál 

aj., kterou lze přímo nebo po zpracování použít pro potřeby lidstva. [28] 

Stěžejní definice nerostu pro disertační práci uvádí zákon č. 44/1988 Sb. O ochraně a 

využití nerostného bohatství (dále jen horní zákon) a to: „Za nerosty se podle tohoto 

zákona považují, tuhé, kapalné a plynné části zemské kůry.”  
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Za nerosty se podle Horního zákona nepovažují:  

a) vody s výjimkou mineralizovaných vod, z nichž se mohou průmyslově získávat 

vyhrazené nerosty; 

b) rašelina; 

c) bahno, písek, štěrk a valouny v korytech vodních toků, pokud neobsahují vyhrazené 

nerosty v dobyvatelném množství; 

d) kulturní vrstva půdy, která je vegetačním prostředím rostlinstva. 

Dále Horní zákon dělí nerosty na vyhrazené2 a nevyhrazené3. 

Vyhrazené nerosty jsou ložiska ve vlastnictví státu, bez ohledu na to, kdo je vlastníkem 

pozemku, pod nímž se nacházejí. § 3 tohoto zákona rozděluje jako vyhrazené nerosty např.  

a) radioaktivní nerosty; 

b) všechny druhy ropy a hořlavého zemního plynu (uhlovodíky), všechny druhy uhlí  

a bituminosní horniny; 

c) nerosty, z nichž je možno průmyslově vyrábět kovy; 

d) magnezit; 

e) nerosty, z nichž je možno průmyslově vyrábět fosfor, síru a fluór nebo jejich 

sloučeniny; 

f) tuha, sklářský a slévárenský písek, minerální barviva, bentonit; 

g) granit, diabas, hadec, dolomit a vápenec, pokud jsou blokově dobyvatelné  

a leštitelné;  

h) mineralizované vody, z nichž se mohou průmyslově získávat vyhrazené nerosty. 

Surovina je jakákoliv výchozí látka připravená k výrobě. Do surovin nepatří jen nerosty, 

ale také jakékoliv organické materiály vyhovující definici a recyklovaný materiál (druhotné 

suroviny). [19, 58] 

                                                 

2 Vyhrazené nerosty jsou vyjmenovány v § 3 zákona a jejich ložiska jsou ve vlastnictví státu bez ohledu  

na to, kdo je vlastníkem pozemku, pod nímž se nacházejí. 
3 Nevyhrazené nerosty jsou ty, které ve výčtu v § 3 nejsou uvedeny. Nejběžnější z nich jsou stavební kámen, 

štěrkopísky a cihlářské hlíny. Ložiska nevyhrazených nerostů jsou ve vlastnictví majitele pozemků. 
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Zjednodušeně lze říci, že nerostné suroviny jsou tuhé, kapalné a plynné části zemské 

kůry, které jsou připravené k výrobě či dalšímu zpracování.  

Ložisko je přírodní nahromadění nerostné suroviny, jež dovoluje nebo by mohlo dovolit 

její praktické využití. Podle druhu suroviny se rozeznávají ložiska kaustobiolit (uhlí, ropa)  

a ložiska kovových a nekovových surovin neboli rudní a nerudní (rudy – nerudy). Toto 

dělení je velmi subjektivní a různě chápané, např. bauxit, magnezit a beryl mají typický 

nekovový vzhled a bývají obvykle řazeny k nerudám, ačkoliv jsou zdrojem kovů hliníku, 

hořčíku a beryllia. [28, 83] 

2.2 Surovinový potenciál České republiky 

Nerostné bohatství je na území České republiky (dále jen ČR) rozmístěno velmi 

nerovnoměrně a jejich výskyt je ovlivněn geologickou stavbou. Území státu se dělí  

na Český masiv a Karpaty. Oblast Českého masivu má z evropského hlediska významná 

ložiska uranu, kaolinu, živců a hnědého uhlí. Nadregionálně významná jsou ložiska 

stavebních surovin, štěrkopísků a vápenců. Z historického pohledu mají svůj význam ložiska 

polymetalických rud (Pb-Zn-Cu-Ag), stříbra, zlata a grafitu. [28, 98, 99] 

Oblast Karpat má přírodní potenciál nerostných surovin relativně chudý. Strategická 

jsou zde ložiska energetických surovin (černé uhlí, zemní plyn a ropa), nadregionálně 

význam mají ložiska štěrkopísků a cihlářských surovin. Celá oblast je deficitní na naleziště 

rud, omezena jsou ložiska stavebního kamene. [28, 98] 

2.2.1 Surovinový potenciál ČR na regionální úrovni 

Surovinový potenciál ČR je výrazně regionálně diferencován. Po přihlédnutí 

k ekonomicky těženým a těžitelným nerostným surovinám a jejich územnímu členění, ale 

také rovněž k ekologickým důsledkům těžby, pak lze pro území krajů ČR sestavit následující 

přehled slabých a silných stránek surovinového potenciálu. Podrobnosti uvádí tabulka č. 1. 

  



Ing. JAKUB CHLOPECKÝ: „Stanovení závislosti exploatace vybraných nerostných surovin na 

vnějších podmínkách“ 

 

15 

 

Tabulka 1. Potenciál ČR z pohledu nerostných surovin a jeho silné slabé stránky 

Kraj 

Silná stránka 

Slabá stránka ekonomicky 

významné 

nadregionálního 

významu 

Praha 

některé stavební 

suroviny v okrajové 

části hlavního města 

- 
omezené zdroje, absence 

energetických surovin 

Středočeský 
stavební kámen, 

vápence, štěrkopísky 
stavební kámen, vápence 

absence energetických 

surovin 

Jihočeský 
štěrkopísky, cihlářské 

suroviny, živce, jíly 
živce, štěrkopísky 

absence energetických 

surovin 

Plzeňský 
kaolin, stavební kámen, 

štěrkopísky 
kaolin 

absence energetických 

surovin 

Karlovarský 
štěrkopísky, kaolin, 

bentonit 
kaolin, hnědé uhlí 

zatížení životního 

prostředí těžbou 

Ústecký 

hnědé uhlí, 

štěrkopísky, stavební 

kámen 

hnědé uhlí, štěrkopísky, 

stavební kámen 

vysoké zatížení území 

těžbou, potenciál v 

chráněných územích 

Liberecký 
stavební uranová ruda, 

štěrkopísky 

uranová ruda, stavební 

kámen 

dlouhodobá těžba uranu 

metodou loužení s tím 

související velké zatížení 

životního prostředí 

Královehradecký 

sklářské a slévárenské 

písky, štěrkopísky, 

dolomit 

dolomit, sklářské a 

slévárenské písky 

absence energetických 

surovin, vyčerpané zdroje 

paliv, stavební suroviny 

jsou vázány v lokalitách 

NP a CHKO 

Pardubický 
štěrkopísky, vápence, 

stavební kámen 
vápence, štěrkopísky 

koncentrace těžby do tří 

již těžbou postižených 

lokalit 

Vysočina stavební kámen, uran uran, stavební kámen 
druhově omezená 

surovinová základna 

Jihomoravský 
pestrá surovinová 

základna 

ropa, zemní plyn, 

štěrkopísky, cihlářské 

suroviny 

nedostatek energetických 

surovin 

Olomoucký 
dostatek stavebních 

surovin 
vápence, štěrkopísky 

absence energetických 

surovin 

Zlínský štěrkopísky - 

omezená struktura i 

množství nerostných 

surovin 

Moravskoslezský 

zemní plyn, černé uhlí, 

vápence, sádrovec, 

štěrkopísky 

černé uhlí, zemní plyn, 

vápence 

přírodní prostředí značně 

narušeno těžbou, druhově 

omezená surovinová 

základna 

Pramen: vlastní zpracování na základě [29, 83] 

2.3 Ložiska a zásoby nerostných surovin v ČR 

Podle nejnovějších dat České geologické služby (dále také ČGS) bylo v České 

republice k 31. 12. 2015 registrováno 1 492 výhradních a 756 nevýhradních ložisek 
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nerostných surovin s evidovanými zásobami. Počet těžených ložisek byl výrazně nižší a to 

505 výhradních a 208 nevýhradních. Ve zvláště chráněných územích přírody České 

republiky se dobývalo pouze 39 výhradních a 13 nevýhradních ložisek. Tedy 2,6 %, resp. 

1,7 % z celkových počtů. [48] 

O přehledu báňských aktivit na území ČR je možno si udělat představu podle mapy  

na obrázku č. 2.  

Obr. 2. Báňské aktivity na území ČR 

Pramen: vlastní zpracování na základě [48] 

2.3.1 Energetické suroviny 

ČR má v sektoru energetických surovin vedle uranové rudy bohatý potenciál 

v uhelných ložiscích, a to jak hnědého, tak i černého uhlí (koksovatelného i energetického). 

Ložiska jsou na našem území rozmístěna velmi nerovnoměrně, ale ani tento fakt nebrání 

zabezpečit dostatek energetických surovin v jednotlivých částech regionů ČR. Údaje  



Ing. JAKUB CHLOPECKÝ: „Stanovení závislosti exploatace vybraných nerostných surovin na 

vnějších podmínkách“ 

 

17 

 

o ložiscích a zásobách energetických surovin na území ČR k 31. 12. 2015 jsou zachyceny 

v tabulce č. 2. 

Tabulka 2. Ložiska a zásoby energetických surovin v ČR 

Ložiska a zásoby Černé uhlí Hnědé uhlí Uran** Ropa 
Zemní 

plyn*** 

Počet ložisek celkem 62 52 7 38 95 

z toho těžených* 8 9 1 28 46 

Zásoby celkem, (kt) 16 304 846 8 775 056 135 071 28 953 30 948 

bilanční prozkoumané 1 475 464 2 239 328 1 321 21 402 7 494 

bilanční vyhledané 5 746 510 2 062 445 19 463 1 735 2 998 

nebilanční 8 839 345 4 473 282 114 287 5 816 20 456 

vytěžitelné 41 844 749 075 314 1 379 5 057 

Těžba, (kt) 7 640 38 351 165 126 200 

Koncentrát, (tU) - - 146 - - 
Poznámky: 

Bilanční zásoby – ověřené zásoby, které lze ekonomicky těžit. 

Bilanční prozkoumané – zásoby, u kterých byl po realizovaném geologickém průzkumu proveden výpočet a jejich 

zařazení do kategorií. 

Bilanční vyhledané – zásoby s provedeným geologickým průzkumem. 

Nebilanční zásoby – v současné doně svými parametry nemají pro těžbu ekonomický význam. 

* K 27. 4. 2017 ukončen poslední činný důl v ČR 

** Těžba uranu se udává v tunách 

*** Těžba zemního plynu se udává v mil. m3 

Pramen: vlastní zpracování na základě [48] 

Ložiska černého uhlí jsou v ČR soustředěna do sedmi pánví karbonského stáří, které 

jsou následující: Ostravské, Vnitrosudecké (Žacléřsko-svatoňovicko), Středočeské 

(Kladensko-rakovnicko), Podkrkonošské, Plzeňsko-radnické pánve a Boskovické brázdy 

(Rosicko-oslavansko). Největší význam má česká část hornoslezské pánve nazývaná 

Ostravská pánev či ostravsko-karvinský revír (Górnośląskie Zagłębie Węglowe) a zaujímá 

plochu o rozloze více jak 7 tis. km2. Zásoby uhlí jsou rozděleny státní hranicí cca v poměru 

30 % v ČR a 70 % v Polsku. [27, 28, 29, 98] 

Ložiska hnědého uhlí se nacházejí v oblasti podkrušnohorských hnědouhelných 

pánví. Celková rozloha hnědouhelné sedimentace činí 1900 km2. Nejrozsáhlejší severočeská 

pánev se dále člení na tři dílčí pánve a to: chomutovskou, teplickou  

a mosteckou. Severočeská pánev se na produkci hnědého uhlí v ČR podílí přibližně 80 %, 

zbývajících 20 % pochází ze sokolovské pánve. [27, 28, 29, 98] 
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Roponosná ložiska jsou v ČR soustředěna ve flyšových pohořích Vnějších 

Západních Karpat v okrajových částech Českého masivu a moravských úvalech. Nejvíce 

těžených ložisek je těžených v moravské části Vídeňské pánve (Dolnomoravský úval).  

[27, 28, 29, 98] 

Ložiska zemního plynu se nacházejí na území ČR dvojího typu. Prvním typem jsou 

ložiska, která „doprovázejí“ těžbu ropy a jsou soustředěna v Dolnomoravském úvalu. Druhý 

typ ložiska je vázán na černouhelné karbonové sloje v území Hornoslezské pánve. [28, 29] 

Významné postavení mají v ČR ložiska uranu4. Český masiv je klasifikován jako 

jedna z nejrozsáhlejších uranonosných provincií v Evropě, což z ČR dělá významného hráče 

na světovém energetickém trhu. [27, 28 ,29, 98] 

2.3.2 Nerudní suroviny 

Potenciál nerudních surovin v ČR tvoří zejména světově významná ložiska kaolinu, 

živcových surovin sklářských písků a bentonitu. Svou kvalitou jsou známá také ložiska 

stavebního kamene cihlářských surovin a štěrkopísků. Údaje o ložiscích a zásobách 

nerudních surovin na území ČR k 31. 12. 2015 jsou ilustrovány v tabulce č. 3. 

  

                                                 

4 K 27. 4. 2017 byl uzavřen poslední činný uranový důl v ČR Důl Rožná I. 



Ing. JAKUB CHLOPECKÝ: „Stanovení závislosti exploatace vybraných nerostných surovin na 

vnějších podmínkách“ 

 

19 

 

Tabulka 3. Ložiska a zásoby nerudních surovin v ČR 

Ložiska a 

zásoby 
Bentonit Diatomit Dolomit Jíly Kaolin a) 

Počet ložisek 

celkem 
36 1 12 108 71 

   z toho 

těžených 
7 1 2 17 15 

Zásoby 

celkem, (kt) 
306 793 2 463 525 936 921 734 1 180 891 

   bilanční 

prozkoumané 
73 316 1 755 84 426 1 757 666 225 756 

   bilanční 

vyhledané 
128 326 0 348 288 398 216 499 669 

   nebilanční 105 151 708 93 222 347 752 455 466 

    vytěžitelné 30 656 1 575 11 320 43 485 98 842 

Těžba, (kt) 369 15 451 569 3 454 

Ložiska a 

zásoby 

Křemenné 

suroviny 

Sklářské a 

slévárenské 

písky 

Sádrovec 

Vápence a 

cementářské 

suroviny 

Živec 

Počet ložisek 

celkem 
15 6 5 85 36 

   z toho 

těžených 
1 4 1 22 9 

Zásoby 

celkem, (kt) 
25 651 253 186 504 205 4 757 736 69 271 

   bilanční 

prozkoumané 
763 83 170 119 088 1 983 957 25 047 

   bilanční 

vyhledané 
20 266 25 077 302 990 1 894 356 31 052 

   nebilanční 4 622 144 939 82 137 879 423 13 171 

    vytěžitelné 497 76 914 2 247 1 514 091 28 041 

Těžba, (kt) 14 812 11 10 568 433 
   Poznámky: 

   Vzhledem k složitosti popisu zásoby byly drahé kameny z tabulky autorem vyloučeny. 

   a) surový kaolin, celková těžba všech technologických typů 

Pramen: vlastní zpracování na základě [48] 
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2.3.3 Stavební suroviny 

Stavební suroviny (zejména tedy stavební kámen a štěrkopísky) patří spolu 

s některými nerudními surovinami mezi komodity v ČR s kvalitními a dostatečnými 

zásobami. Životnost průmyslových zásob se odhaduje desítky až stovku let. Určitým limitem 

se jeví pouze roztříštěnost zásob stavebních surovin na našem území. Údaje  

o ložiscích a zásobách stavebních nerostných surovin na území ČR k 31. 12. 2015 vyplývají 

z tabulky č. 4. 

Tabulka 4. Ložiska a zásoby stavebních nerostných surovin v ČR 

Ložiska a zásoby 
Cihlářské 

suroviny 

Dekorační 

kámen 

Stavební 

kámen 
Štěrkopísky 

Počet ložisek celkem 131 159 320 204 

   z toho těžených 14 54 166 69 

Zásoby celkem, (kt) 535 810 181 702 2 416 382 2 099 731 

   bilanční prozkoumané 200 670 77 584 1 165 330 1 077 433 

   bilanční vyhledané 232 227 65233 1 107 722 793 371 

   nebilanční 102 913 38885 143 330 228 927 

    vytěžitelné 58 835 90 148 665 434 406 787 

Těžba výhrad. lož., (tis. m3) 736 187 13740 6 063 

Pramen: vlastní zpracování na základě [48] 

I přestože se na území ČR vyskytuje 166 těžených výhradních ložisek stavebního 

kamene a 69 těžených výhradních ložisek štěrkopísků a desítky nevýhradních ložisek, není 

jejich rozložení rovnoměrné a jsou oblasti, které jsou deficitní na zásoby stavebních surovin 

(např. Zlínský kraj). Tento deficit pokrývají sousední regiony (okres Přerov  

a Nový Jičín). [29]  

2.4 Nerostné suroviny sledované pro účely výzkumu 

Tabulka č. 5 popisuje podle údajů ze surovinové ročenky (2016) všechny těžené 

nerostné suroviny v ČR podle údajů k 31. 12. 2015 České geologické služby. Z těchto 

surovin byl proveden následný výběr 13 surovin pro další vědecké zkoumání.  Výběr surovin 

probíhal pomocí expertní analýzy, kdy daná surovina musela být pro český průmysl 

významná, ať už objemem těžby nebo svými vlastnostmi a možností využití zejména pro 

průmysl.    
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Tabulka 5: Nerostné suroviny v současnosti těžené v ČR 

Energetické 

suroviny 

Nerudní 

suroviny 

Stavební 

suroviny 

Černé uhlí 
Bentonit Cihlářské 

suroviny Diatomit 

Hnědé uhlí 
Dolomit Dekorační 

kámen Drahé kameny 

Ropa 
Jíly 

Kamenivo 
Kaolin 

Uran 

Křemenné 

suroviny 

Stavební kámen Sklářské a 

slévárenské 

písky 

Zemní plyn 

Sádrovec 

Štěrkopísky 

Vápence a 

cementářské 

suroviny 

Živec 

Pramen: vlastní zpracování na základě [interní data MPO 29, 30, 48] 

Energetické suroviny  

Energetické suroviny jsou důležitým zdrojem energie nejen v ČR. Podle 

Energetického regulačního úřadu (dále jen ERÚ) se fosilní zdroje podílejí na výrobě energie 

v ČR v roce 2015 celkově 55,10 % z toho hnědé uhlí 42,15 % resp. černé uhlí 6,31 %. [61] 

Při rozhodování, zda zahrnout danou energetickou surovinu k určování závislostí na vnějších 

podmínkách hrály roli faktory, které jsou podrobněji uvedeny v tabulce č. 6. 

Tabulka 6. Výběr energetických surovin pro určení kauzalit na vnějších podmínkách 

Surovina Výběr Důvody 

Černé uhlí Ano 

Strategická surovina pro těžký průmysl, 

útlumové programy těžby, vývoj cen komodity, 

privatizace 

Hnědé 

uhlí 
Ano 

Strategická surovina pro energetický a 

teplárenský průmysl, částečně prolomené 

územně ekologické limity těžby 

Ropa Ne Těžba v ČR v rozmezí 1-2 % spotřeby v ČR 

Uran Ne Do konce roku 2017 celkový útlum těžby 

Zemní 

plyn 
Ne Těžba v ČR v rozmezí 2–3 % spotřeby v ČR 

Pramen: vlastní zpracování na základě [interní data MPO 29, 30, 48] 
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Nerudní suroviny 

Nerudní suroviny zcela nepochybně mají návaznost na stavební průmysl a jeho 

celkovou kondici. Dalšími průmysly jsou např. sklářský a slévárenský průmysl, výroba 

porcelánu aj. Tabulka č. 7 uvádí těžené nerudní suroviny v ČR a nerudní suroviny,  

u kterých je prováděno určování závislostí na vnějších podmínkách.   

Tabulka 7. Vybrané nerudní nerostné suroviny 

Surovina Výběr Důvody 

Bentonit Ano 
Pojivo odlévacích forem ve slévárenství, použití  

ve stavebním průmyslu 

Diatomit Ano 
Relativně malá těžba, ale poměrně významná  

v evropském kontextu 

Dolomit Ano Používá se jako tavivo v hutnickém průmyslu 

Drahé kameny Ne Zanedbatelná těžba, neúplná data 

Jíly Ano 

Využití pro výrobu žáruvzdorného materiálu, šamotu 

používaného v energetice, hutnictví, keramickém 

průmyslu ve stavebnictví 

Kaolin Ne 
Téměř polovina produkce se používá v papírenském 

průmyslu 

Křemenné suroviny Ne Velká spotřeba křemene je ve sklářském průmyslu 

Sklářské a 

slévárenské písky 
Ano 

Největší spotřeba průmyslových písků je ve sklářství a 

slévárenství. 

Sádrovec Ne Jeden z největších poklesů těžby od konce 80. let 

Vápence a 

cementářské suroviny 
Ano Významné použití ve stavebním průmyslu 

Živec Ano 
Velmi významná surovina – v rámci Evropy i světa 

patří ČR v těžbě k předním producentům 

Pramen: vlastní zpracování na základě [interní data MPO 29, 30, 48] 

Stavební nerostné suroviny 

Stavební nerostné suroviny jsou specifické výrazně velkým podílem přepravních 

nákladů na koncové ceně daného produktu. Tento fakt omezuje konkurenční prostředí. Podle 

ekonomické teorie z daného specifika vyplývá, že se jeví jako nejvýhodnější varianta těžit 

stavební nerostné suroviny v oblastech, kde jsou využívány, resp. v místě spotřeby.    

[25, 29, 74] 
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Jak dodávají fakta ČSÚ české stavebnictví ve sledovaném období 1990–2015 prošlo 

poklesem z důvodů transformace českého hospodářství, dynamickým rozvojem  

i dlouhodobým propadem. Podrobněji obrázek č. 3. 

 

Obr. 3. Vývoj českého stavebnictví od roku 1948 do roku 2014 

Pramen: vlastní zpracování na základě [105] 

Vývoj stavebního sektoru v ČR v období 1990–2015, byl impulsem pro výběr všech 

stavebních nerostných surovin k určování kauzalit na vnějších podmínkách, viz tabulka č. 8. 

Tabulka 8. Vybrané stavební nerostné suroviny 

Surovina Výběr 

Cihlářské suroviny Ano 

Dekorační kámen Ano 

Stavební kámen Ano 

Štěrkopísky Ano 

Pramen: vlastní zpracování na základě [interní data MPO 29, 30, 48] 
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2.5 Vývoj těžebního sektoru ve sledovaném období 

Těžební průmysl, resp. využití nerostného bohatství na území ČR má velmi dlouhou 

tradici. Tradice je důsledkem staleté až tisícileté těžby, kdy i těžba formovala české území 

především z hospodářského rozvoje. Již za panování Přemyslovců vyneslo tomuto rodu 

nerostné bohatství Čech, mimořádné postavení mezi evropskými panovníky. Král Přemysl 

Otakar II. (1233–1278) byl proto nazýván „král železný a zlatý.“ Jednotlivá historická 

období těžby nerostných jsou charakteristická rozdílnou intenzitou a významem. [19] 

V disertační práci je pozornost zaměřena na období 1990–2015.  

2.5.1 Transformace těžebního sektoru po roce 1989 

Těžební sektor má v ČR velmi důležité místo mezi průmyslovými odvětvími  

i přesto, že ČR není ve světovém měřítku velkým hráčem s výjimkou např. uranu  

a kaolinu. Je to právě pestrost surovinové základny, která v minulosti dala vzniknout řadě 

průmyslových odvětví a těžba některých komodit byla tak významná, že se ČR stala 

soběstačnou či dokonce exportující zemí. [29] 

Období před rokem 1989 byla těžba založena na podpoře extenzivního využívání 

nerostného bohatství, které zásadním způsobem dokázalo poznamenat ráz regionů. 

Přeměnou politického zřízení na pluralitní demokracii, a s tím související ekonomicko-

sociální změny po roce 1990, došlo k výraznému útlumu těžby většiny surovin. Objemově 

útlum nejvíce poznamenal energetické suroviny (černé a hnědé uhlí). Druhou stránkou změn 

bylo to, že narůstá objem těžby ropy, stavebních nerostných surovin (cihlářské suroviny, 

štěrkopísky a stavební kámen), bentonitů, živců. Tento nárůst je i na územích, kde je 

stanoven ochranný režim životního prostředí. [5, 29, 99, 110] 

2.5.2 Útlumový program těžby 

Maximální využitelnost tuzemských zdrojů i přes ekonomické ztráty a nerentabilitu 

ložisek, to byla cesta českého hornictví v poválečné historii, kterou se vydaly stejně také 

středoevropské a východoevropské země. Zpomalení v útlumu uhelného a rudného hornictví 

za západní Evropou se pohybovalo přibližně na úrovni 30. let. Pokles těžby uhlí v západní 

Evropě započal přibližně v 60. letech 20. století a trvá prakticky dodnes. Středoevropské a 
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východoevropské země, kam se řadí i ČR, se problémem útlumu hornictví začaly zabývat 

až po roce 1990. I přes určité rozdílné podmínky českého hornictví oproti hornictví západní 

Evropy, měl restrukturalizační proces společné základy vedoucím k cílovým řešením.   

[18, 29] 

Útlum v rudném hornictví 

Usnesení vlády ČSFR č. 356/19905 a č. 440/1990 legislativně upravovalo útlum 

v rudném hornictví. Tato usnesení pomohla realizovat postupné ukončování těžby ve všech 

revírech, a to i přes bilanci zásob některých rud. Těžba rud byla definitivně ukončena6  

na českém území k 31. 12. 1993 na rudném ložisku Zlaté Hory – západ. [5, 29] 

Na počátku transformačního období bylo v ČR činných 22 lokalit, na kterých 

probíhala těžba rud. Z tohoto počtu bylo 10 činných ložisek těženo jako uranová ruda. 

Ekonomické důvody těžby, a především rentabilita byly důvody, proč došlo k ukončení 

těžby. Ještě před rokem 1989 bylo rozhodnuto, že budou výrazně sníženy dotace na tyto 

provozy nejpozději v roce 1993, dojde k ukončení dotací do těžby ze strany státu. Změny 

v politickém a společenském prostředí po roce 1989 tento proces urychlily. Ukončení těžby 

má za následek situaci, kdy se ČR stala zcela závislou na importu ze zahraničních trhů.   

[5, 29] 

Útlum v uhelném hornictví 

Usnesení vlády ČSFR z června7 a listopadu8 1990, byly první dokumenty, které se 

zabývaly útlumovými programy na území ČSFR a na základě těchto dokumentů byl 

schválen program útlumu těžby černého koksovatelného uhlí do roku 1992 na Žacléřsko-

svatoňovicku, Rosicko-oslavansku a Plzeňsku. [29] 

                                                 

5 Usnesení vlády ČSFR č. 356/1990 ze dne 19. 12. 1990 o řešení rudného hornictví a realizaci útlumového 

programu pro odvětví rudného hornictví v České republice.  
6 S výjimkou uranové rudy, zde poslední činný důl skončil 27. 4. 2017 a to důl Rožná I. 
7 Usnesení vlády ČSFR č. 397/1990 ze dne 11. 6. 1990 o útlumovém programu těžby černého energetického 

uhlí na období let 1990–1992 v podnicích se státní účastí Východočeské doly Malé Svatoňovice, Západočeské 

doly Zbůch a Rosické doly Zbýšov u Brna.  
8 Usnesení vlády ČSFR č. 827/1990 ze dne 22. 11. 1990 o strukturálních změnách a útlumovém programu 

v uhelném hornictví pro období let 1990-1992. 
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Transformace sektoru nerudních surovin 

Transformace nerudních surovin byla zahájena na počátku 90. let 20. století 

výrazným poklesem celkového objemu jejich těžby. Příkladem transformačního procesu je 

také snížení počtu a rozlohy dobývacích prostorů. Důvodem bylo jednak vyčerpání 

některých ložisek, ale také zrušení dobývacích prostorů ve zvláště chráněných krajinných 

územích. Většinu nerudních surovin v polovině 90. let minulého století postihlo období 

stagnace, od roku 2004 s výjimkami. [29, 68] 

2.6 Vnější podmínky exploatace vybraných nerostných surovin 

Mezi vnější podmínky patří např. ekonomická síla země, kondice navazujících 

průmyslových odvětví, prodejní ceny produkce, výše úhrady apod. Vzhledem k zaměření 

disertační práce byly vnější podmínky pro všechny zkoumané suroviny určeny vybrané 

makroekonomické ukazatele a ukazatele výkonnosti průmyslu, které jsou popsány níže. 

Podle charakteru těžené suroviny, může být dalším faktorem např. cena komodity.  

Pro potřeby určování kauzalit daných surovin pomocí vícerozměrné regresní analýzy  

a následně pro tvorbu ekonometrických modelů je potřeba mít data, která nejsou statická, 

ale dynamicky se vyvíjející v čase.  

2.6.1 Vybrané makroekonomické ukazatele 

Celkový ekonomický výkon dané země se měří pomocí tzv. makroekonomických 

agregátů. Těmito agregáty se rozumí souhrnné národohospodářské veličiny, s jejichž pomocí 

se od počátku 30. let 20. století měří výkonnost hospodářství jednotlivých zemí. [6] 

Dříve než bude věnována pozornost jednotlivým makroekonomickým agregátům, je 

důležité rozlišovat tokové a stavové veličiny. 

Stavové veličiny – měří ekonomickou veličinu (množství peněz v oběhu, objem 

úspor atd.) v daném časovém okamžiku. 
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Mezi tokové veličiny se řadí ty veličiny, které jsou měřeny za určitý časový úsek či 

období. Vyjadřují diferenci měřené veličiny (investice, úroky apod.) za jednotku času, 

nejčastěji za čtvrtletí a rok. [4, 12, 23, 26] 

Hrubý domácí produkt 

„Ještě nikdo neviděl, nedotkl se, necítil ani nejedl jednotku národního produktu – je 
to však abstrakce, na níž je budována makroekonomická analýza“ 

William J. Baumol 

Jedním z ukazatelů zachycující výkonnost dané ekonomiky je hrubý domácí produkt. 

Jedná se vůbec o nejsledovanější makroekonomický ukazatel. Jurečka definuje hrubý 

domácí produkt (dále také HDP) jako součet peněžních hodnot finálních výrobků  

a služeb, vyprodukovaných během jednoho roku výrobními faktory alokovanými v dané 

zemi. Jedná se o hodnotu produkce dané ekonomiky, kterou si lze představit jakou součin 

množství jednotlivých finálních produktů a jejich cen. Pavelka používá definici „Hrubý 

domácí produkt je tržní hodnota veškerých finálních statků a služeb vyprodukovaných v dané 

ekonomice za dané časové období.“ [15, 23] 

Metody výpočtu HDP 

Obecně pro měření HDP bývají používány tři metody, z nichž každá z metod vychází 

z jiného hlediska: 

a) výdajová metoda; 

b) metoda založená na sumarizaci hodnot přidaných zpracováním (výrobní metoda); 

c) důchodová (příjmová metoda). [4, 12, 50, 74] 

Cílem disertační práce není detailní charakteristika ekonomických veličin, a proto je 

blíže definována pouze výdajová metoda, podle které budou získána data  

pro naplnění cílů disertační práce. 
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Výdajová metoda 

Touto metodou se zjistí HDP tak, že se sečtou všechny výdaje vynaložené  

na finální statky a služby (obr. č. 1). Dalo by se říci, že tato metoda měří výkon HDP 

„obchvatem,“ protože z daných výdajů se usuzuje o velikosti produktu. [4, 12, 49] 

Sčítají se výdaje domácností, firem, vlády a zahraničních subjektů na nákup výrobků 

a služeb, které byly vyprodukovány v dané zemi za rok. Podrobněji ve vzorci č. 1. 

Obr. 4. Výdajová metoda měření HDP 

 

 

 

 

Výdaje statků a služeb 
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𝐻𝐷𝑃 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑁𝑋 
                                                                                               

(1) 

kde: 

C  spotřeba domácností (consuption) 

I  hrubé soukromé investice (investment) 

G  výdaje vlády (státu) na nákup výrobků a služeb (goverment – vláda) 

NX  čistý export (rozdíl mezi exportem X a importem M čili X – M) [12] 

K jednotlivým složkám blíže: 

• spotřeba domácností (C)  

Výdaje domácností na spotřebu v sobě zahrnují tyto položky: 

- statky krátkodobé spotřeby, „životnost“ do jednoho roku (potraviny, 

oblečení atd.); 

- statky dlouhodobé spotřeby „životnost“ větší než jeden rok (auta, televize 

atd.); 

- služby (zdravotnictví, vzdělání, doprava atd.). [12] 

• investiční výdaje (I) 

Představují přírůstek kapitálu během jednoho roku. Dělí se na tzv. investice 

soukromé a investice soukromých podniků a firem. Výdaje na investice společností a firem 

mají dvě komponenty: 

- investice do fixního kapitálu jsou výdaje podniků na nákup nových 

budov, výrobních strojů atp. Charakteristikou těchto investice je 

amortizace (opotřebení) v průběhu životnosti. 

- investice do zásob jsou změny v zásobách finálních statků, které jsou dále 

určeny k prodeji a zásoby materiálu, který je určen pro další použití ve 
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výrobním procesu. Souhrn všech investic představují hrubé investice – Ig 

(gross). Ty investice, které pouze nahrazují opotřebené výrobní zařízení a 

budovy Jurečka definuje jako investice restituční a značí je Ir. Investice 

pro rozšiřování výrobních kapacit jsou nazývány čistými investicemi - In.  

[12] 

Vyjádřeno matematicky: 

𝐼𝑔 = 𝐼𝑟 + 𝐼𝑛   (2) 

Ekonomický růst podporují především investice čisté, protože právě ony umožňují 

zvyšovat produkční možnosti firem a zahrnovat technologický vývoj. Vyjádření pomocí 

vzorce je následující: 

𝐼𝑛 = 𝐼𝑔 − 𝑎   
                                                                                               

(3) 

Přičemž veličina „a“ vyjadřuje amortizaci, účetně vyjádřenou jako odpisy.    

[12, 22, 23] 

Výdaje vlády na nákupy výrobků a služeb (G) 

Celkové vládní výdaje lze rozdělit na vládní nákupy statků a služeb, a na vládní 

transfery. Do HDP se započítávají pouze výdaje na statky a služby. 

- vládní výdaje na nákup statků a služeb se odlišují od transferů tím,  

že stát za ně dostane určitou protihodnotu. Nakupuje například vybavení 

pro armádu, zařízení pro školy, zdravotnictví atd. 

- transferové platby jsou druhem výdajů vlády, za které nedostává žádnou 

protihodnotu. Jsou to např. podpory v nezaměstnanosti, sociální výdaje 

apod. 

- investiční výdaje [12] 
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• Čistý export (NX) 

Čistý export je poslední položkou výdajové metody měření HDP. Výpočet se provádí 

tak, že se od celkového exportu (𝑋) odečte import (𝑀).  

Vyjádřeno v symbolech: 

𝑁𝑋 =  𝑋 − 𝑀  
                                                                                               

(4) 

Měnový kurz 

„Při pohledu na prosperující evropskou ekonomiku neexistuje skutečně žádný 
důvod k obavám ohledně stability eura. 

 Ekonomická síla stojící za touto měnou je ohromná.“ 

Gerhard Schröder 

Pod pojmem měnový kurz si lze představit směnný poměr dvou měn. Stejně jako 

některé výše uvedené veličiny, které charakterizují vývoj národního hospodářství, tak také 

měnový kurz lze sledovat ve dvou charakteristikách, a to jak v nominálním tzn. v běžných 

cenách, tak také v reálném vyjádření, tj. v reálných cenách. Jurečka a Holman ve svých 

publikacích tvrdí, že laická veřejnost sleduje především nominální kurzy. Politické špičky, 

ekonomičtí analytici, ekonomové a odborné autority sledují reálné kurzy. [12, 23, 24] 

„Nominální měnový kurz představuje cenu jedné měny vyjádřené v jednotkách měny druhé.“ 

[12] Přímé kótování je vyjádřením číselné domácí měny a jednotkové měny – zahraniční 

měny. „Reálný měnový kurz je poměr, v jakém se směňují statky jedné země se statky druhé 

země.“ [12, 17] 

Zahraniční obchod 

Zahraniční obchod definuje tu část vnějších vztahů země, která obsahuje relevantní 

zboží či služby směňované se zahraničím. Směna má dvě části – dovoz  

a vývoz. Jedná se tedy o provázanost ekonomického celku (dané země) s ostatními zeměmi 

světa. Vymezení mezinárodního obchodu je dle některých autorů obdobné. [3, 20] 
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Jurečka a Soukup definují zahraniční obchod jako toky zboží a služeb, které opouštějí 

národní ekonomiku, popř. do ní přicházejí. Měří se objemem světových dovozů  

a vývozů.  

Český statistický úřad (dále jen ČSÚ) definuje zahraniční obchod ze dvou pohledů: 

Prvním pohledem je tzv. přeshraniční pojetí zahraničního obchodu, které 

vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda dochází k 

obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje mohou sloužit jako indikátor 

vývoje hodnoty obchodu a jsou mezinárodně srovnatelné s jinými zeměmi. [107, 108] 

Národní pojetí zahraničního obchodu vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti 

české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje 

skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tzn. změnu 

vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty. [107, 108] 

Existenci mezinárodního obchodu vysvětluje také např. teorie absolutních výhod, 

teorie komparativních výhod apod. V případě posílení exportní výkonnosti dané země často 

dochází ke zvýšení objemu výroby, z čehož plyne snížení nezaměstnanosti, zvyšování mezd 

a celkově toto může signalizovat zlepšení obchodně politické situace dané země i za cenu 

vyšší míry inflace. [3, 12, 25] 

Průmyslová výroba má na území ČR hlubokou historickou stopu. Průmysl tvoří  

v České republice i dnes významné odvětví její ekonomiky. ČSÚ uvádí, že v roce 2015 bylo 

v ČR zaměstnáno přibližně 5 milionů osob z toho v průmyslovém odvětví přibližně  

1,5 milionů osob, což je téměř třetina všech zaměstnaných. [3, 12] 

2.6.2 Index stavební produkce 

Index stavební produkce (dále jen ISP) je základní ukazatel konjunkturální  

(v budoucnu očekávající) statistiky stavebnického průmyslu. Při jeho výpočtu se vychází  

z vývoje stavebních prací přeceněných do stálých cen. Je publikován za celou populaci 

podniků s převažující stavební činností. Růst nebo pokles stavební produkce charakterizuje 
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ISP, vycházející z výpočtu měsíčního bazického ISP, od kterého jsou odvozeny měsíční  

a kumulativní meziroční ISP. [111] 

2.6.3 Index průmyslové produkce 

Index průmyslové produkce (dále také IPP) měří vlastní výstup průmyslových 

odvětví i průmyslu celkem očištěný od cenových vlivů. Jedná se o základní ukazatel 

konjunkturální statistiky průmyslu. [111] 

Při jeho výpočtu se z větší části vychází z tržeb za vlastní výrobky a služby přeceněné 

do stálých cen, v případě vybraných odvětví (oddíly CZ-NACE9 05, 06, 19, 35)10 

charakterizují vývoj odvětví fyzické objemy produkce výrobkových reprezentantů. Index je 

primárně počítán jako měsíční bazický index, v současné době k průměrnému měsíci roku 

2005. Od bazických indexů jsou dále odvozeny indexy meziroční a případné kumulace   

v čase (čtvrtletní, pololetní, roční kumulace). V souladu s předpisy Eurostatu IPP pokrývá 

sekce klasifikace ekonomických činností CZ-NACE B, C, D (kromě skupiny 35.3)11. [111] 

2.6.4 Index cen výrobců – průmyslových 

Ceny průmyslových výrobců jsou zjišťovány měsíčně na základě údajů  

z vybraných organizací (cca 1100) za vybrané reprezentanty (cca 4600). Vykazované ceny 

jsou ceny sjednané mezi dodavatelem a odběratelem v tuzemsku bez daně z přidané hodnoty 

(dále jen DPH) a spotřební daně (bez nákladů na dopravu k zákazníkovi a nákladů s ní 

spojených) fakturované za významnější obchodní případy. Z vykázaných cen  

se na stálých vahách počítá index cen průmyslových výrobců. Ten měří průměrný cenový 

                                                 

9 Klasifikace ekonomických činností 

10 05 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí, 06 Těžba ropy a zemního plynu, 19 Výroba koksu  

a rafinovaných ropných produktů, 35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 

11 B Těžba a dobývání, C Zpracovatelský průmysl, D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla  

a klimatizovaného vzduchu (kromě skupiny Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu). 
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vývoj všech průmyslových výrobků vyrobených a prodaných na domácím trhu.  

Za průmyslové výrobky se považují výrobky vyrobené v odvětvích kategorií B až E12 podle 

CZ-NACE. [111] 

2.6.5 Index cen výrobců – stavebních prací 

Indexy cen stavebních prací jsou počítány čtvrtletně na základě dat z výkaznictví. 

Měsíční cenové indexy stavebních prací jsou odhadovány pomocí výsledků dalších 

měsíčních šetření ČSÚ. Vstupními hodnotami pro odhady cenových indexů stavebních prací 

jsou především indexy cen materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví  

za běžný měsíc a indexy cen stavebních prací ze čtvrtletního šetření. Do výpočtu hodnot 

odhadů cenových indexů stavebních prací jsou kromě materiálových vlivů zahrnuty také 

vlivy nemateriálové povahy. Odhady měsíčního vývoje cenových indexů stavebních prací 

se vždy po uplynutí čtvrtletí (tj. 45. den) zpětně zpřesňují podle nejnovějších výsledků 

přímého čtvrtletního šetření o pohybu cen stavebních prací. [111] 

2.6.6 Hypoindex  

Hypoindex je uznávaným měřítkem průměrné úrokové sazby u hypoték v ČR,  

na kterém spolupracuje celkem jedenáct nejvýznamnějších bank poskytujících hypoteční 

úvěry. Ukazatel se vypočítává jako vážená průměrná úroková sazba, za kterou jsou 

poskytovány v daném kalendářním měsíci nové hypoteční úvěry pro fyzické osoby. Vahami 

jsou objemy poskytnutých úvěrů. Výpočet tedy bere v potaz podíl banky  

na hypotečním trhu s tím, že čím větší tento podíl je, tím více banka ovlivňuje celkovou 

hodnotu hypoindexu. Jsou zde zahrnuty všechny hypoteční úvěry bez rozlišení doby fixace 

úrokové sazby. Údaje hypoindexu jsou shromažďovány od roku 2003.  

Hypoteční úvěry, které jsou nebo v okamžiku jejich čerpání budou zajištěny 

zástavním právem k nemovitosti (zákon č.190/2004 Sb. o dluhopisech), anebo bude  

v okamžiku jejich čerpání podán návrh na vklad zástavního práva k nemovitosti a jejichž 

účelem je financování nemovitostí jsou zahrnovány do výpočtu hypoindexu. Některé úvěry, 

                                                 

12 E Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi 
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byť jsou hypotečního charakteru, se do výpočtu nezahrnují. Jedná se např. o ostatní úvěry 

fyzickým osobám jištěné zástavním právem (tzv. typ americká hypotéka) a úvěry 

právnickým osobám jištěné zástavním právem k nemovitosti apod. [72,89] 

2.6.7 Objem poskytnutých hypoték 

Objem poskytnutých hypoték je důležitým ukazatelem pro sektor stavebnictví. 

Objem hypoték poskytnutý na území ČR závisí také na sazbách a fixacích hypoték, 

podmínkách poskytnutí úvěrů ze strany České národní banky, komerčních bank  

a hypotéčních ústavů. [60, 72] 

2.7 Statistické metody pro stanovení závislostí 

Metody regresní analýzy jsou využívány v situacích, kdy nás zajímá závislost určité 

kvantitativní (spojité) proměnné na jedné nebo více dalších kvantitativních proměnných, tzv. 

regresorech. Předem je dáno, která proměnná je nezávislá a která je závislá Cílem regresní 

analýzy je popsat tuto závislost pomocí vhodného (matematického nebo ekonometrického) 

modelu. [102] 

Daná kapitola také popisuje ekonometrické modelování, testování hypotéz, 

vícerozměrnou regresní analýzu a statistický software RKWard, který je využit při určování 

závislostí mezi vybranými nerostnými surovinami a zvolenými vnějšími podmínkami.  

2.7.1 Ekonometrické modelování 

Realita je mnohdy velmi náročná na přiblížení témat veřejnosti a někdy je nemožné 

tuto realitu aplikovat. Proto se používá zjednodušení reality a tím se rozumí model. Než 

dojde k samotnému ekonometrickému modelování a sestavení modelů je třeba 

charakterizovat některé základní pojmy vyskytující se v dané oblasti. 

Slovo „model“ je dle Neelemana (1983) odvozeno od latinského „modulus“ = míra, 

veličina a „modus“ = obraz. Model je tedy soustava mnoha prvků a nelze jej omezit pouze 

na modelový objekt. V ekonomické teorii se můžeme setkávat s teoretickými modely, které 

vytvářejí soubor předpokladů, které postihují určité zákonitosti probíhající  



Ing. JAKUB CHLOPECKÝ: „Stanovení závislosti exploatace vybraných nerostných surovin na 

vnějších podmínkách“ 

 

36 

 

v realitě. Takovéto modely objasňují např. chování ekonomických subjektů, tvorbu cen, 

produkční funkci apod. Modelování představuje experimentální proces, při němž  

se zkoumanému objektu – modelovanému systému podle určitých kritérií jednoznačně 

přiřadí fyzický nebo abstraktní model. Smyslem modelování je náhrada zkoumaného 

systému jeho modelem a pomocí experimentů s modelem získat informaci o původním 

zkoumaném systému. Výsledkem modelování je vytvořený model. [7, 8, 21] 

Stěžejním smyslem ekonomického modelu na základě definovaného systému je 

zkoumaný jev včetně konkretizace vazeb mezi jednotlivými proměnnými do slovní formy  

a následně do matematického jazyka. Ekonometrický model je specifická forma 

algebraického modelu, zahrnující alespoň jednu, či více náhodných proměnných. [51] 

Na obrázku č. 5 je graficky zpracován algoritmus, který se zpravidla dodržuje   

při konstrukci ekonometrického modelu. Je však nutné v úvodu popisu algoritmu zdůraznit: 

• konstrukce ekonometrického modelu je iterativní proces, kdy velmi často „metodou 

pokusu omylu“ dojde k výslednému modelu, který je naprosto odlišný od počáteční 

představy; 

• dva různí ekonometři, kteří provádějí nezávisle na sobě ekonometrickou analýzu 

stejného problému s týmiž daty, mohou mít nakonec výsledky své analýzy velmi 

odlišné, které by ale měly implikovat podobné závěry. 
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Obr. 5. Algoritmus konstrukce ekonometrického modelu 

Pramen: vlastní zpracování na základě [1] 

Jednotlivé kroky tohoto algoritmu, lze zobecnit následovně: 

Krok č. 1: Jednoznačná formulace problému, který je řešen (tzn. vymezení příslušné teorie 

a rešerše případných předchozích pokusů a řešení stejného nebo podobného problému). 

Krok č. 2: Formulace teoretického modelu adekvátního teorii z předcházejícího kroku (často 

se zde uplatní zkušenosti a intuice analytika). 

Krok č. 3: Vyhledání vhodné datové základny, která jsou buď známa apriori k analýze, nebo 

se musí vyhledat z relevantních zdrojů (např. Bloomberg, World Mining Geology apod.) 
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Krok č. 4: Volba vhodné odhadové metody (většinou je podmíněna softwarem, který je 

použit pro zpracování modelu) včetně ověření předpokladů vyžadovaných zvolenou 

metodou.  

Krok č. 5: Statistická verifikace odhadnutého modelu bývá zpravidla statistickým testem (na 

určité hladině významnosti viz subkapitola 2.7.2.), zda odhadnutý model je statisticky 

kompatibilní s datovou základnou. Pokud není kompatibilní, je třeba provést revizi kroků  

2, 3 a 4. Revizí kroků se např. myslí zvolení jiné odhadové metody, výběr většího vzorku 

dat apod. 

Krok č. 6: Interpretace modelu je věcné posouzení, zda odhadnutý model je kompatibilní 

s realitou (znaménka, platnost apriorních omezení aj.). Pokud není opět kompatibilita mezi 

výsledky, je třeba provést revizi kroků 2, 3 a 4, pokud je kompatibilní, následuje krok  

č. 7. 

Krok č. 7: Praktické využití modelu pro řešení problému z kroku č. 1. Zpravidla je 

výsledkem doporučení určité akce) ukončení těžby, investiční aktivita aj.), pokud určité 

veličiny (např. vývoj HDP), překročí určité mezní hodnoty. [1] 

2.7.2 Testování hypotéz 

V rámci zpracování disertační práce je třeba stručně definovat testování hypotéz, 

které jsou představeny v podkapitole 1.5 a které se také testují při vícerozměrné regresní 

analýze. Statistická hypotéza je tvrzení o rozdělení pozorované náhodné veličiny zakládající 

se na předchozí zkušenosti, na rozboru dosavadních znalostí nebo na pouhé domněnce. [100] 

𝐻0 tedy nulová hypotéza představuje tvrzení, že sledovaný efekt je nulový a bývá 

vyjádřena rovností mezi testovaným parametrem 𝜃 a jeho očekávanou hodnotou 𝜃0.  
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Nulovou hypotézu lze matematicky zapsat: 

𝐻0: 𝜃 =  𝜃0                          (5) 

Po zformulování nulové hypotézy a získání výběrového souboru se definuje 

alternativní hypotéza 𝐻𝐴, která svým způsobem popírá tvrzení dané nulovou hypotézou. Pro 

alternativní hypotézu existují tři možné zápisy: 

𝐻𝐴:  𝜃 ≠  𝜃0                          (6) 

𝐻𝐴:  𝜃 <  𝜃0                          (7) 

𝐻𝐴:  𝜃 >  𝜃0                          (8) 

Na základě softwarem statisticky vyhodnocených údajů je nutné zamítnout nulovou 

hypotézu, či ji nezamítnout na základě alternativní hypotézy. [10, 100] 

Nejčastějším způsobem rozhodnutí o nulové hypotéze se používá tzv. klasický test 

(p-hodnota). Zhodnocení velikosti p-hodnoty je jednou z možností, které říkají, zda je 

výsledek testu významný nebo nikoliv. Podstata hodnoty p-value a hladiny významnosti 𝛼 

je v podstatě stejná.  

Hladina významnosti testu (chyba 𝛼 zvolená řešitelem) je pravděpodobnost, že se 

zamítne nulová hypotéza, ačkoliv ona platí. Je třeba si uvědomit, že testovanou hypotézu 

vždy zamítáme nebo nezamítáme na základě výsledků náhodného výběru, a proto může být 

zamítnutí i nezamítnutí hypotézy 𝐻0 správné, ale i nesprávné. Obecně je možné se dopustit 

jedné z 2 chyb:  

• chyba 1. druhu 𝛼 – zamítneme hypotézu 𝐻0, když platí; 

• chyba 2. druhu ß - nesprávně nezamítáme hypotézu 𝐻0, když neplatí. [9, 10, 100] 

Chyby 𝛼 a 𝛽 při testování hypotéz uvádí tabulka č. 9. 
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Tabulka 9. Chyby 𝜶 a 𝜷 při testování hypotéz 

Rozhodnutí/skutečnost Zamítáme 𝑯𝟎 Nezamítáme 𝑯𝟎 

𝑯𝟎 platí Chyba I. druhu 𝛼   Správně 1 −  𝛼 

𝑯𝟎 neplatí Správně 1 −  𝛽 (síla testu) Chyba II. druhu 𝛽 

Pramen: vlastní zpracování na základě [10, 80] 

V praxi se vždy hledá kompromis mezi spolehlivostí a významností odhadu. Je-li 

označena spolehlivost odhadu 1 −  𝛼, pak 𝛼 se nazývá hladinou významnosti. S rostoucí 

spolehlivostí odhadu klesá hladina významnosti. V technické praxi se spolehlivost odhadu 

volí nejčastěji 95% (hladina významnosti tedy bývá 5%). [7, 9, 80] 

2.7.3 Vícerozměrná regresní analýza 

Před samotným definováním vícerozměrné regresní analýzy je potřeba popsat 

lineární regresní model, kterým je dán předpis vícerozměrné regresní analýzy.  

Lineární regresní model je dán matematickým předpisem: 

𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑓1(𝑥1𝑖) + ⋯+ 𝛽𝑘 + 𝛽𝑘𝑓𝑘(𝑥𝑘𝑖) + 𝜀𝑖     (9) 

kde:  

𝛽0  absolutní člen 

𝛽1, … , 𝛽𝑘 vlastní regresory 

𝜀𝑖  náhodná složka 
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Pro 𝒏 pozorování platí: 

𝑦1 = 𝛽0 + 𝛽1𝑓11 + ⋯+ 𝛽𝑘 + 𝛽𝑘𝑓𝑘1 + 𝜀1      (10) 

𝑦2 = 𝛽0 + 𝛽1𝑓12 + ⋯+ 𝛽𝑘 + 𝛽𝑘𝑓𝑘2 + 𝜀2      (11) 

. 

. 

. 

𝑦𝑛 = 𝛽0 + 𝛽1𝑓𝑛 + ⋯+ 𝛽𝑘 + 𝛽𝑘𝑓𝑛𝑘 + 𝜀𝑛      (12) 

Soustavu je možno zapsat v maticovém tvaru: 

[

𝑦1

𝑦2

⋮
𝑦𝑛

] =  [

1 𝑓11 𝑓1𝑘

1 𝑓21 𝑓2𝑘

⋮
1

⋮
𝑓𝑛1

⋮
𝑓𝑛𝑘

] [

𝛽0

𝛽1

⋮
𝛽𝑛

] + [

𝜀0

𝜀1

⋮
𝜀𝑛

] = 𝐹𝛽 +  𝜺     (13) 

Metoda nejmenších čtverců  

Slouží k nalezení takového řešení, aby součet druhých mocnin chyb nalezeného 

řešení byl minimální. Chyby nalezeného řešení (rezidua) jsou definována jako: [8, 9, 80] 

𝜀𝑖 = 𝑦𝑖 − �̂�𝑖                  (14) 

Pro každé 𝑖 = 1,… , 𝑛 

Neboli maticově: 

e =  [

𝑒1

𝑒2

⋮
𝑒𝑛

] =  [

𝑦1

𝑦2

⋮
𝑦𝑛

] − 

[
 
 
 
�̂�1

�̂�2

⋮
�̂�𝑛]

 
 
 

 =  [

𝑦1

𝑦2

⋮
𝑦𝑛

] − [

1 𝑓11 𝑓1𝑘

1 𝑓21 𝑓2𝑘

⋮
1

⋮
𝑓𝑛1

⋮
𝑓𝑛𝑘

] [

𝑏0

𝑏1

⋮
𝑏𝑛

]  = 𝑦 − 𝐹𝑏           (15) 

Testy, jsou tvořeny pomocí software RKWard  

a v disertační práci nejsou kvůli rozsahu blíže teoreticky popsány. Litschmannová (2011) 

definuje doporučený postup při regresní a korelační analýze takto: 
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1. Explorační analýza korelačního pole (případný odhad typu regresní funkce, 

identifikace vlivných bodů); 

2. Posouzení multikolinearity (jde o vadu vyskytující se v matici pozorování 

regresorů X); 

3. Odhad koeficientů regresní funkce (např. pomocí metody nejmenších čtverců viz 

2.7.1.1); 

4. Verifikace modelu, tzn. Ověření předpokladů lineárního modelu. Skládá se z: 

a) Celkový F-test – zde se testuje, zda hodnota vysvětlované proměnné závisí 

na lineární kombinaci vysvětlujících proměnných. Testuje se nulová 

hypotéza 𝐻0: 𝛽1 = ⋯ = 𝛽𝑘 𝑣ůč𝑖 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣ě 𝐻𝐴: (�̅�0). Pokud by došlo 

k nezamítnutí nulové hypotézy, znamenalo by to, že model je chybně 

specifikován a je třeba změnit parametry.  

b) Dílčí t-testy – umožňují testovat oprávněnost setrvání vysvětlující proměnné 

v daném regresním modelu. Dochází k testování (postupně  

pro jednotlivá 𝑖) nulovou hypotézu ve tvaru           

𝐻0: 𝛽𝑖 = 0 𝑣ůč𝑖 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣ě 𝐻𝐴: 𝛽𝑖 ≠ 0 𝑝𝑟𝑜 𝑖 = 0,1… , 𝑘.  Pokud je  

pro konkrétní 𝑖 nelze zamítnout nulovou hypotézu, je třeba opět zvážit 

setrvání příslušné vysvětlující proměnné v modelu.  

c) Analýza reziduí – zde se ověřují předpoklady pro použití lineárního 

regresního modelu. 

1. Ověření normality reziduí – testy dobré shody; 

• ověření nulovosti střední hodnoty – vizuálně na základě 

grafické podoby reziduí a odhadovaných hodnot závisle 

proměnné (rezidua musí kolísat kolem nulové hodnoty) poté 

se provádí jednovýběrový t-test. 

• ověření homoskedasticity – provádí se vizuálně na základě 

grafu reziduí a odhadovaných hodnot závisle proměnné (tzn. 

rezidua se systematicky nezvyšují, ani se systematicky 

nesnižují spolu s rostoucími odhadovanými hodnotami); 

• ověření autokorelace reziduí – provádí se vizuálně  

na základě grafu reziduí a odhadovaných hodnot závisle 

proměnné (autokorelace projeví tak, že se rezidua 
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systematicky snižují nebo zvyšují, resp. se může mezi reziduí 

a předpovídanými hodnotami pozorovat nelineární závislost)  

d) Multikolinearita – v případě vícenásobné regrese je potřeba ověřit, zda 

neexistuje multikolinearita mezi regresory. 

e) Ověření kvality modelu – index determinace 𝑅2 (ten udává, kolik procent 

vysvětlované proměnné bylo dáno modelem), koeficient korelace 𝑟 (míra 

korelace mezi závisle proměnnou a regresorem v případě lineární regrese), 

koeficient vícenásobné korelace 𝑟(𝑌.𝑥1,𝑥2,…,𝑥𝑘) (míra korelace mezi závisle 

proměnnou na lineární kombinaci regresorů 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑘), koeficienty 

parciální korelace, např. 𝑌,(𝑥1,𝑥2,,…,𝑥𝑘 )
(míra korelace mezi závisle proměnnou 

a jedním z regresorů při vyloučení vlivu ostatních regresorů. 

5. Využití verifikovaného modelu k predikci – odhad střední hodnoty závisle 

proměnné při daných hodnotách regresorů (tzv. pás spolehlivosti), odhad 

individuální hodnoty závisle proměnné při daných hodnotách regresorů (tzv. pás 

predikce). [57, 80, 93] 

2.7.4 Identifikace odlehlých pozorování 

Za odlehlá pozorování lze považovat ty hodnoty proměnné, které se mimořádně liší 

od ostatních zjištěných hodnot a tím negativně ovlivňují např. vypovídací hodnotu průměru 

sledovaného statistického souboru neboli populace. Statistika zná několik typů identifikací 

odlehlých pozorování. V disertační práci je použita metoda tzv. vnitřních hradeb.    

[2, 80] 

U této metody se za odlehlé pozorování považuje taková hodnoty 𝑥𝑖, která je  

od kvartilů (dolního a horního) vzdálená více než 1,5krát interkvartilového rozpětí (IQR).  
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Matematicky tedy: 

[(𝑥𝑖  <  𝑥0,25 − 1,5 . 𝐼𝑄𝑅)] ∨  [(𝑥𝑖  >  𝑥0,75 + 1,5 . 𝐼𝑄𝑅)]             (16)      

kde: 

𝑥𝑖  je odlehlým pozorováním 

kde: 

𝐼𝑄𝑅 =  𝑥0,75 − 𝑥0,25                   (17) 

𝑥0,75  horní kvartil 

𝑥0,25  dolní kvartil 

Obecně platí, že pokud je známa příčina odlehlosti (hrubé chyby, překlepy apod., 

technologické chyby, poruchy apod.) a je předpoklad, že se již tak nestane, je autor výzkumu 

oprávněn tato pozorování vyloučit z dalšího předmětu výzkumu. V jiných případech je 

nutno zvážit, zda odlehlá pozorování vyloučit nebo ne, protože vyloučením  

se může autor připravit o důležité informace o jevech vyskytujících se s nízkou četností.  

[2, 80] 

2.7.5 Posouzení multikolinearity  

Multikolinearita jsou silné (avšak nikoliv funkční) závislosti mezi vysvětlujícími 

proměnnými v tomto případě mezi vnějšími podmínkami. Pro jednoznačný odhad vektoru 

regresních koeficientů vícenásobných lineárních modelů je nezbytné, aby vysvětlující 

proměnné byly lineárně nezávislé, tedy aby žádná vysvětlující proměnná nebyla lineární 

kombinací ostatních regresorů. V praxi se obvykle pracuje s daty, jež mají neexperimentální 

charakter. V takových případech se v regresním modelu téměř vždy vyskytuje jistý stupeň 

multikolinearity, tzn., že jeho vysvětlující proměnné jsou určitým způsobem korelovány. 

[80] 
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Důsledky multikolinearity: 

1. má za následek nadhodnocení součtů čtverců regresních koeficientů, což může vést 

k přikládání větší důležitosti některé vysvětlující proměnné; 

2. zvyšuje rozptyly odhadů, což má za následek; 

a) snížení přesnosti odhadů individuálních hodnot; 

b) nízké hodnoty pro dílčí t-testy (paradox-významný F-test, nevýznamné všechny 

dílčí t-testy); 

c) nestabilní odhady regresních koeficientů; 

3. komplikuje rozumnou interpretaci individuálního vlivu jednotlivých vysvětlujících 

proměnných; 

4. nelze odděleně sledovat vliv jednotlivých vysvětlujících proměnných.      

[13, 21, 53, 70] 

Pro posouzení multikolinearity u jednotlivých vnějších podmínek byl využit software 

RKWard. 

2.7.6 Statistický software RKWard 

RKWard (dále také R) je volně šiřitelné programovací prostředí pro statistickou 

analýzu dat a jejich grafické zobrazení pro zařízení s operačním systémem UNIX, Windows 

iMacOS. R je volně dostupný jazyk používaný zejména v akademické a vědecko-výzkumné 

sféře. Standardní distribuce R obsahuje množství funkcí pro manipulaci s daty, výpočty a 

také s grafickými výstupy. Široká baterie dalších funkcí je součástí mnoha podpůrných 

balíčků, které je možno dále doinstalovat, resp. samostatně doprogramovat. Jedná se tedy o 

programovací prostředí umožňující definovat rovněž své vlastní funkce a skripty.  

Ve standardní distribuci, popř. v podpůrných balíčcích je implementováno velké 

množství pokročilých statistických funkcí, jako jsou např. statistické testy, ANOVA apod.) 

Základní prostředí statistického software RKWard, při řešení problematiky, je uvedeno na 

obrázku č. 6. [56 ,71, 94] Velkou předností jazyka R jsou jeho grafické možnosti s 

nepřeberným množstvím 2D i 3D grafů. Tyto možnosti jsou založeny na systému high-level 
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a low-level funkcí. Vhodnou kombinací těchto funkcí se může dosáhnout grafického výstupu 

přesně dle představ uživatele. Pomocí několika příkazů lze graf libovolně upravovat, 

přidávat popisky, měnit barvy atp. Stejně jako MATLAB, i R může být navíc použito k 

maticovým výpočtům, řešení systémů lineárních rovnic i složitých statistických aplikací. 

[56, 71, 94] 

 

Obr. 6. Základní prostřední software RKWard při řešení problematiky 
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3 Vývoj těžby vybraných surovin v ČR v letech 1990–2015 

Kapitola popisuje vývoj sledovaných nerostných surovin, které jsou předmětem 

výzkumu. Tabulka objemů těžby daných surovin je uvedena v příloze č. 25. 

3.1.1 Vývoj těžby energetických surovin v letech 1990–2015 

Těžba po roce 1989 v uhelném hornictví kopíruje se zpožděním trend zemí EU. 

Transformační proces českého uhelného hornictví, začal v roce 1990, kdy byly pro těžbu 

uhlí stanoveny územní a objemové limity. V roce 1992 byla zahájena restrukturalizace  

a byl vyhlášen útlumový program s finanční účastí ČR. [29, 98] 

Vývoj těžby černého uhlí 

Těžba černého uhlí ještě na počátku 90 let probíhala v pěti černouhelných revírech. 

V probíhajících útlumových programech docházelo k uzavírání nerentabilních dolů, ale také 

k odepisování uhelných zásob. V období 1990–2006 bylo odepsáno cca 90 milionů tun 

využitelných zásob, což na objem těžby roku 1990 odpovídá přibližně 30–40 letům reálné 

těžby. Vývoj těžby černého uhlí v období 1990–2015 je blíže představen v obr. č. 7. [29] 

 

Obr. 7. Vývoj těžby černého uhlí v letech 1990–2015 

Pramen: vlastní zpracování na základě [32-48] 
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Vývoj těžby hnědého uhlí 

Hlavním problémem těžby hnědého uhlí v ČR jsou takzvané Územní ekologické 

limity. Územní ekologické limity těžby hnědého uhlí jsou dány usnesením vlády  

č. 444/1991 ke zprávě o územních ekologických limitech těžby hnědého uhlí a energetiky  

v Severočeské hnědouhelné pánvi13. Těžba hnědého uhlí v uvedeném období let 1990–2015 

má spíše sestupnou tendenci, podrobněji obr. č. 8. Je třeba dodat, že roky 1992, 1996, 2000, 

2003, 2005, 2006, 2007 a 2011 byly výjimkou v trendu poklesu těžby, kdy došlo k nárůstu 

těžby. Nárůst těžby v těchto letech byl v jednotkách miliónů tun. [98] 

 

Obr. 8. Vývoj těžby hnědého uhlí v letech 1990–2015 

Pramen: vlastní zpracování na základě [32-48] 

3.1.2 Vývoj těžby vybraných nerudních surovin v letech 1990–2015 

Nejvíce zastoupená těžba na území ČR je u ložisek kaolinu, vápenců, jílů a písků. 

Jejich povrchová těžba vede k antropogenním přeměnám reliéfu s negativními důsledky  

                                                 

13 Dne 19. 10. 2015 Vláda ČR rozhodla o „prolomení“ limitů těžby na lomu Bílina. 
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a má vysoké náklady na dopravu této skupiny surovin. Výrazný pokles těžby nerudních 

surovin na počátku 90. let minulého století byl znakem zahájení transformace tohoto odvětví 

těžebního průmyslu. [98, 99, 110] 

Vývoj těžby bentonitu 

Těžba bentonitu viz obr. č. 9, vykazovala ve sledovaném období značné výkyvy. 

Tyto výkyvy měly vliv na aktuální poptávku, především ze strany domácího průmyslu. 

Propad z cca 139 kt v roce 1990 až na 54 kt v roce 1995 byl odrazem výrazného snížení 

produkce ve sklářském průmyslu. Razantní vzestup na konci 90. let svědčí o tom,       

že producenti této komodity našly pro surovinu celou řadu dalších využití.       

ČR se podílí cca 2 % na světové produkci. [63, 99] 

 

Obr. 9 Vývoj těžby bentonitu v ČR v letech 1990–2015 

Pramen: vlastní zpracování na základě [32-48] 
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Vývoj těžby dolomitu 

Těžba dolomitu je doplňkovou činností při exploataci vápenců. Těžba dolomitu 

v ČR vykazovala v uvedeném období značné výkyvy v návaznosti na výkonnost 

metalurgického průmyslu. Za celé sledované období 1990-2015 má ale trend těžby rostoucí 

charakter. V roce 1990 se vytěžilo na českém území 293 kt suroviny  

a v koncovém roce sledovaného období to bylo 451 kt, což je nárůst o 132 %. 

 

Obr. 10. Vývoj těžby dolomitu v ČR v letech 1990–2015 

Pramen: vlastní zpracování na základě [32-48] 

Vývoj těžby vápenců 

Z obr. č. 11 je zřejmé, že množství vytěžených vápenců v ČR vlnovitě kolísá. 

Znatelný pokles je vidět po roce 1990, kdy těžba klesla o cca 40 % z důvodu poklesu objemu 

investic do průmyslu maltovin.  Jako další příčina prudkého poklesu se jeví spotřeba 

cementu, vápna a mletých i tříděných vápenců daný zvýšenou efektivitou v úsporách 

v nastavených nových tržních podmínkách ČR. Od roku 2012 těžba vápenců se ustálila 

kolem 9 000 kt. [101] 
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Obr. 11. Vývoj těžby vápenců v ČR v letech 1990–2015 

Pramen: vlastní zpracování na základě [32-48] 

Vývoj těžby jílů 

Nejvýznamnější částí české produkce jílů je těžba jílů žáruvzdorných, dělených 

v pojetí české bilance na žáruvzdorné na ostřivo a žáruvzdorné ostatní. Těžba obou typů  

se pohybuje cca okolo 500 kt ročně, což je asi 87 % z celkové produkce jílů na našem území. 

Ve sledovaném období od roku 1990 (1 439 000 t) do roku 1994 (823 000 t) poklesla těžba 

jílů asi o 43 % viz obr. č. 12. Pokles těžby o 36 % je patrný v období let 2008–2009     

v důsledku celosvětové krize. V roce 2010 dochází u těžby jílu k vzestupu  

o cca 18 %, což souvisí s oživením ekonomiky. [99,110] 
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Obr. 12. Vývoj těžby jílů v ČR v letech 1990-2015 

Pramen: vlastní zpracování na základě [32-48] 

Vývoj těžby sklářských písků 

Těžba sklářských písků uvedená v obr. č. 13 byla na začátku 90. let minulého století 

ovlivněna vytvořením nových vlastnických struktur společností. Největší pokles     

ve sledovaném období byl v letech 2007–2009 v návaznosti na nejsilnější projevy 

hospodářské krize. Příčinou vzniku tohoto období ve sklářském průmyslu byl vysoký nárůst 

ceny výrobních energií, která srazila poptávku po sklářských výrobcích. [110] 

 

Obr. 13. Vývoj těžby sklářských písků v ČR v letech 1990-2015 

Pramen: vlastní zpracování na základě [32-48] 
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Vývoj těžby slévárenských písků 

Objem produkce slévárenských písků se v ČR od roku 2003 do roku 2008 plynule 

zvyšoval. Důvodem bylo silné oživení hutnického průmyslu ve střední Evropě.  

V celkovém objemu těžby písků, v meziobdobí let 1999 až 2015, je však zřejmá klesající 

tendence, podrobněji v obr. č. 14. Ve výchozím roce 1990 sledovaného období byl objem 

těžby 1 577 kt a v koncovém roce sledovaného období 2015 byl objem těžby již jen 535 kt, 

což znamená 33% objem těžby výchozího roku. [110] 

 

Obr. 14. Vývoj těžby slévárenských písků v ČR v letech 1990-2015 

Pramen: vlastní zpracování na základě [32-48] 

Vývoj těžby živců 

V roce 2010 bylo vytěženo o 25 % suroviny méně než v roce 2007. Těžba živce, 

s výraznějším výkyvem zejména v krizových letech roste v ČR od roku 1994. Příčinou 

vzestupné tendence těžby živců a jejich vývozu byla poptávka po energeticky úsporných 

surovinách, zejména po tavivech, která slouží ke zhutnění keramických směsí a k přípravě 

glazur v keramickém průmyslu. Více v obr. č. 15. V roce 2015 se vytěžilo 433 kt živcové 

suroviny, to je nárůst o 376 % oproti roku 1990, který je brán jako výchozí rok sledovaného 

časového horizontu. 
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Obr. 15. Vývoj těžby živců v ČR v letech 1990-2015 

Pramen: vlastní zpracování na základě [32-48] 

3.1.3 Vývoj těžby vybraných stavebních nerostných surovin v ČR v letech   

1990–2015 

Trendový vývoj stavebních nerostných surovin ve sledovaném období se může 

charakterizovat na počátku 90. let jako výrazně klesající a následně stagnující. 

Transformační období do roku 2006 je charakterizováno koncentrací těžby a doprovázené 

ukončením těžby na menších ložiscích. Ekonomický růst ČR měl společně se sílící investiční 

aktivitou (bytová a inženýrská výstavba) pozitivní vliv na mírně rostoucí těžbu stavebních 

nerostných surovin.  

Nárůst objemu těžby stavebních nerostných surovin v souvislosti s vyšším 

ekonomickým výkonem ČR souvisí nejen se zvýšenou výstavbou, ale také se zvyšujícím se 

podílem nadnárodních společností na českém trhu. Tento fakt se projevuje do zvýšení těžby, 

jelikož část produkce se exportuje na zahraniční trhy. Svůj podíl na těžbě stavebních 

nerostných surovin mají také ničivé povodně na Moravě v roce 1997 a v povodí řek Labe  

a Vltavy v roce 2002. [29, 99] 
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Vývoj těžby dekoračního kamene 

Objem těžby dekoračního kamene (neboli také kamene pro hrubou a ušlechtilou 

kamenickou výrobu) je v posledních letech stabilní, pohybuje se v rozmezí 192–187 tis. m3 

u výhradních ložisek podrobněji obr. č. 16. Jedná se o jedinou stavební surovinu, kde je 

objem těžby vyšší než před rokem 1989, což je výsledkem dobrého uplatnění českých 

dekoračních kamenů na zahraničních trzích. Velkým problémem je zvyšující  

se konkurence ze strany kvalitních materiálů z EU (jižní část Evropy) z Turecka, Indie, Číny 

a Jihoafrické republiky, kde jsou minimální náklady na pracovní sílu, a nebere se ohled   

na kvalitu životního prostředí. [99] 

 

Obr. 16. Vývoj těžby dekoračního kamene v ČR v letech 1990–2015 

Pramen: vlastní zpracování na základě [32-48] 

Vývoj těžby stavebního kamene 

U stavebního kamene na začátku 90. let došlo k poklesu objemu produkce 

stavebního kamene na zhruba polovinu objemu let předešlých. Trendem nejen v ČR je 

recyklace stavebních nerostných surovin (v ČR převyšuje tento recyklovaný materiál 10% 

podíl na těžbě). Poptávka po stavebním kameni je silně spjata s vývojem stavebnictví, jako 

celku, kdy např. v roce 2006 meziročně vzrostla o 6,6 %. [99] 
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Obr. 17. Vývoj těžby stavebního kamene v ČR v letech 1990–2015 

Pramen: vlastní zpracování na základě [32-48] 

Vývoj těžby štěrkopísků 

Objem těžby štěrkopísků jsou na začátku 90. let minulého století velmi obdobné 

jako výše uvedený vývoj těžby stavebního kamene. Štěrkopísky jsou jedinou stavební 

surovinou, kde nevýhradní těžba není jen doplňkovou záležitostí, ale na celkové produkci se 

podílí přibližně 1/3. [99] 

 

Obr. 18. Vývoj těžby štěrkopísků v ČR v letech 1990–2015 

Pramen: vlastní zpracování na základě [32-48] 
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Vývoj těžby cihlářských surovin 

Pokles těžby cihlářských surovin hned po roce 1990 postihl tuto komoditu ze všech 

stavebních surovin nejméně, více v obr. č. 19. Jedná se o jedinou surovinu, u které se 

produkce v posledním období nestabilizovala, ale dochází k jejímu dynamičtějšímu poklesu. 

Objem těžby v roce 2015 byl 736 tis. m3, což je pokles o 2364 tis. m3 oproti roku 1990. [99] 

 

Obr. 19. Vývoj těžby cihlářských surovin v ČR v letech 1990–2015 

Pramen: vlastní zpracování na základě [32-48]  
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4 Vývoj vnějších podmínek ve sledovaném období 

Cílem disertační práce není podrobný popis vnějších podmínek (HDP ČR, HDP 

Německa, měnový kurz, index stavební produkce, index průmyslové produkce, index cen 

výrobců – průmyslových, index cen výrobců – stavebních prací, hypoindex a objem 

poskytnutých hypoték), které vstupují do exploatace vybraných nerostných surovin, a proto 

se daná kapitola zabývá pouze významnými změnami, ke kterým došlo ve sledovaném 

období a daném ukazateli.  

4.1 Vývoj HDP v ČR v letech 199114 - 2015 

Česká ekonomika ve sledovaném období v letech 1991–2015 prošla řadou 

významných změn, více v obr. č. 20. 

Nejdůležitějšími událostmi, kterými ekonomika ČR prošla v daném období, jsou tyto: 

• transformační pokles a rozdělení Československa na dva samostatné státy s vlastními 

ekonomikami; 

• vstup ČR do EU, s tím související čerpání fondů EU; 

• globální světová krize (hypotéční, finanční, dluhová); 

• obnovení růstu české ekonomiky až k nejrobustnějším výsledkům EU. 

Transformační období – na konci roku 1992, vedlo k rozdělení Československa na 

dva státy – Českou republiku a Slovenskou republiku. 1. 1. 1993 začala ČR a její ekonomika 

fungovat zcela samostatně, musela se vypořádat se změnami související s rozpadem 

Československa. ČR pokračovala v transformaci ekonomiky formou privatizace.    

[14, 15, 54] 

Dne 1. 5. 2004 se ČR stala členem Evropské unie. Ekonomický pohled na tento vstup 

země do EU znamenal nejen celkové zlepšení mezinárodního postavení země, ale také 

možnost zlepšovat výkonnost české ekonomiky, větší příliv zahraničního kapitálu, čerpání 

                                                 

14 Jako výchozí rok byl stanoven rok 1991, protože za rok 1990 jsou data nerelevantní z důvodu politicko-

sociálních změn v ČR. 
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fondů EU a v neposlední řadě také možnost občanů ČR cestovat za prací do jiného státu EU. 

[14, 15, 62, 109] 

Globální světová krize – Rok 2007 byl ve znamení propuknutí světové hospodářské 

krize vinou splasknutí hypotéční bubliny na americkém trhu s následnou globální finanční 

krizí. ČR přesto ještě v témže roce rostla rychleji než ekonomika EU jako celku. Tento růst 

s sebou nesl finanční riziko v podobě sílících inflačních tlaků v návaznosti na pokles 

nezaměstnanosti o 1,7 %. [62, 73] 

Rok 2008 v dějinách zůstane zapsán jako rok největší finanční krize za poslední 

desetiletí, s počátkem útlumu ekonomické aktivity národního hospodářství. Dopady krize na 

českou ekonomiku byly nejzřetelnější v posledním čtvrtletí roku. Naplno zasáhla české 

hospodářství krize v roce 2009, HDP klesl na hodnotu -4,5 %, což znamenalo největší 

propad v historii ČR. V regionálním měřítku ČR patřila k méně postiženým zemím, a to  

i přes skutečnost, že ekonomika země je silně proexportní s úzkou provázaností  

na trajektorii vývoje německé ekonomiky. [96] 

Obnovení růstu české ekonomiky – k razantnějšímu růstu došlo až od druhé poloviny 

roku 2013. Národní hospodářství v roce 2014 rostlo nejrychleji od předkrizového roku 2007. 

Mezi členskými zeměmi vstupujícími do EU po roce 2000 patřila ČR  

z hlediska úrovně ekonomické výkonnosti druhá příčka, premiantem byla Malta. ČR 

pomohlo výrazné zrychlení čerpání peněz z fondů EU a nízké ceny ropy na světovém trhu, 

což dokazují i data institucí [64, 69, 96] 
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Obr. 20. Vývoj HDP v ČR v letech 1991–2015 

Pramen: vlastní zpracování na základě [62] 

4.2 Vývoj HDP v Německu v letech 1990–2015 

Ekonomika Německa je lídrem celé EU a čtvrtou největší ekonomiku světa hned  

po ekonomikách USA, Číně a Japonsku. Hospodářství se především zaměřuje  

na sekundární a terciární sektor, protože na rozloze země se minimálně vyskytují surovinová 

naleziště. Německo také patří ke světové velmoci s nejrozvinutějším  

a nejtechnologičtějším hospodářstvím. Dominantou země je automobilový, strojírenský,  

a chemický průmysl. Německo se svými cca 80 miliony obyvatel je nejdůležitějším trhem 

v EU a důležitým obchodním partnerem ČR. Významným časovým údajem byl rok 2003, 

kdy se jednalo o třetí rok přetrvávající stagnace v celkovém výkonu ekonomiky, což je 

nejdelší období ekonomického klidu od roku 1950. Její vývoj v letech 1990–2015 

(podrobněji v obr. č. 21.) byl nejvíce poznamenán světovou hospodářskou krizí. Německá 

ekonomika byla obnovena překvapivě rychle, ekonomický výkon vzrostl o 4,0 % v roce 

2010, oproti poklesu o 5,6 % v předchozím roce. Oživení ve světové ekonomice      
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a ve světovém obchodu byla hlavní hnací silou za cyklického ekonomického oživení v 

Německu. Od roku 2012 již ekonomika Německa nevykazuje zvláštní chování.  

 

Obr. 21. Vývoj HDP v Německu v letech 1990–2015 

Pramen: vlastní zpracování na základě [62, 66, 67] 

4.3 Vývoj měnového kurzu CZK/EUR v letech 199915 - 2015 

Od roku 2002, kdy euro začalo fyzicky platit v zemích eurozóny, bylo první výrazné 

posílení české koruny vůči euru v roce 2005, tento trend trval až do doku 2008, kdy se již 

začaly projevovat první náznaky vzniklé krize zatím zejména finančního sektoru. 

Významným milníkem v měnovém kurzu CZK/EUR bylo datum 7. 11. 2013, kdy Česká 

národní banka začala intervenovat16 na měnovém trhu s dalším nástrojem k uvolnění měnové 

                                                 

15 Euro začalo v devizové podobě platit 1. 1. 1999, ve valutové podobě bylo zavedeno do oběhu 1. 1. 2002 

16 Intervence ČNB skončily 17. 10. 2017 a ČNB intervenovala na kapitálových trzích v hodnotě cca 2 biliony 

(2000 miliard) českých korun. 
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politiky. Podrobněji obr. č. 22. Tyto intervence vedly k tomu, že se hodnota CZK/EUR 

nedostala pod 27 Kč za euro. [59, 73] 

 

Obr. 22. Vývoj měnového kurzu CZK/EUR v letech 1999–2015 

Pramen: vlastní zpracování na základě [59, 82] 

4.4 Vývoj indexu stavební produkce v ČR v letech 200117 - 2015 

Vývoj stavebnictví (viz obr. č. 23) v Česku dosáhl od roku 2001 vrcholu své 

konjunktury v letech 2007 a 2008. Od té doby do roku 2013, s výjimkou roku 2010, neustále 

klesal. Až rok 2014 přinesl návrat ke stabilnímu růstu. Rok 2015 byl také  

ve znamení opětovného růstu. Indexu stavební produkce v jeho růstu pomáhají faktory, jako 

jsou vyšší investice ze strany státu, dočerpání evropských peněz, nízké sazby hypoték, 

zvyšování mezd, nízká inflace, nízké ceny pohonných hmot atd. [104] 
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Obr. 23. Vývoj indexu stavební produkce v ČR v letech 2000–2015 

Pramen: vlastní zpracování na základě [62, 97] 

4.5 Vývoj indexu průmyslové produkce v ČR v letech 200118 - 2015 

Tento index odráží výkonnost českého průmyslu jako celku. Nejvyšší hodnoty 

v letech 2004 a 2007 značily tzv. „přehřátí ekonomiky,“ které mělo také vliv na vyšší míru 

inflace, odliv kapitálu z finančních trhů apod. Podrobněji obr. č. 24. Síla ekonomické krize 

se na indexu projevila naplno v roce 2009, kdy se pokles zastavil na -14,7 % oproti 

předchozímu roku. [103] 
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Obr. 24. Vývoj indexu průmyslové produkce v ČR v letech 2000–2015 

Pramen: vlastní zpracování na základě [91] 

4.6 Vývoj indexu cen průmyslových výrobců v ČR v letech 200519 – 2015 

K lepšímu vyobrazení i menších změn ve vývoji indexu cen průmyslových výrobců 

v ČR v uvedeném období bylo měřítko obr. č.25. autorem upraveno. Nejvýznamnější pokles 

je již tradičně v roce 2009, kdy se promítly nejsilnější následky hospodářské krize  

a s tím souvisely i ceny výrobců a v tomto duchu se změny odrazily i do tržeb průmyslového 

sektoru. Pokles v tomto roce byl o 7,6 % oproti roku 2008. Vrcholu index dosáhl v roce 2011 

a to 105,6 %, kdy se začala obnovovat průmyslová výroba v ČR.  

Pokles, který započal v roce 2012, se dosud průmyslu nepodařilo odvrátit také 

nastupující konkurencí ze strany asijských zemí, levné oceli a železa. Je třeba dodat,  

                                                 

19 Index cen průmyslových výrobců se začal měřit až od roku 2005 
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že intervence ČNB z roku 2013 trvající do roku 2017 a zafixování měnového kurzu vedly 

k vyšším tržbám exportérů v průmyslu a tím nebyl dostatečný tlak na růst cen. [103] 

 

Obr. 25. Vývoj indexu cen průmyslových výrobců v ČR v letech 2005–2015 

Pramen: vlastní zpracování na základě [103] 

4.7 Vývoj indexu cen výrobců – stavebních prací v ČR v letech 200420 - 2015 

K lepšímu vyobrazení i menších změn ve vývoji indexu cen průmyslových výrobců 

v ČR v uvedeném období bylo měřítko obr. č. 26. autorem upraveno. U indexu cen výrobců 

stavebních prací byl postupný pokles od roku 2008 do roku 2013 jako důsledek světové 

krize, kterou stavebnictví postihlo nejdříve a nejsilněji. Pokles korigovaly nízké sazby 

hypoték a nízké ceny nemovitostí. Se zvyšující se investiční aktivitou domácností  

a státu dochází v posledních letech k postupnému nárůstu cen stavebních prací. [104] 

                                                 

20 Index cen stavebnictví se začal měřit až od roku 2004 
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Obr. 26. Vývoj indexu cen výrobců – stavebních prací v ČR v letech 2004–2015 

Pramen: vlastní zpracování na základě [91, 92] 

4.8 Vývoj bilance zahraničního obchodu ČR v letech 1990–2015 

V průběhu posledních deseti let si státy Evropské unie udržovaly významný podíl  

na zahraničním obchodě ČR. ČR dlouhodobě do zemí EU více zboží vyváží, než dováží.  

Pro zahraniční obchod ČR je z hlediska její polohy zásadní obchod se sousedními státy. 

Dlouhodobě nejvýznamnějším obchodním partnerem je Německo. V roce 2013 činil podíl 

Německa na celkovém vývozu České republiky 31,3 %, v dovozu 25,6 %. Ve vývozu    

je v pořadí zemí na druhém místě Slovensko s 8,8 %, dále Polsko, Francie a Velká Británie. 

V dovozu se za Německem umístila Čína (10,7 %), Polsko, Slovensko a Rusko. [16, 107, 

108, 109] 

Dominantní postavení v českém vývozu na světový trh mají stroje a dopravní 

prostředky. V roce 2013 tvořily 53,9 % celkového vývozu. Import této skupiny zboží je   

v porovnání s ostatními komoditami rovněž určující. V roce 2013 činil jeho podíl 41,0 % 
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celkového dovozu ČR. Exportérům také pomohla slabší koruna díky intervencím ze strany 

ČNB. [107, 108, 109] 

 

Obr. 27. Vývoj bilance zahraničního obchodu v ČR v letech 1990–2015 

Pramen: vlastní zpracování na základě [108] 

4.9 Vývoj hypoindexu v ČR v letech 200321 - 2015 

Od roku 2003, kdy se měří hypoindex, byl tento ukazatel na hodnotě 5,16 % do roku 

2015, kdy měl hodnotu 2,12 %, což je pokles o 3,04 %, důvodem je  

i např. konkurence hypotéčních a bankovních ústavů. Dále viz obr. č. 28. Vrcholem sazeb 

hypoték byly roky 2008 a 2009, kdy dosahovaly více jak 5,5 %. Tento fakt souvisel s vyšší 

výstavbou nových bytů, růstem cen nemovitostí a podmínkami poskytování hypoték nejen 

                                                 

21 Hypoindex se začal měřit až od roku 2003 
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v ČR. V současné době dochází k plíživému růstu sazeb hypoték v návaznosti na zvyšující 

se aktivitu stavebnictví i ze strany státu a developerských projektů. [89] 

 

Obr. 28. Vývoj hypoindexu v ČR v letech 2003–2015 

Pramen: vlastní zpracování na základě [62] 

4.10 Objem poskytnutých hypoték v ČR v letech 2002–2015 

Po roce 2000 vzhledem ke snížení úrokových sazeb počet poskytnutých hypoték  

v následujících letech prudce rostl. Lidé přestali hypoteční úvěr pokládat za drahou možnost 

financování vlastního bydlení a brali ji i jako investici do budoucna. Objem hypotečních 

úvěrů v roce 2003 dosáhl 100 miliard Kč, v pololetí roku 2007 vzrost  

na rekordních 400 miliard Kč. Dle údajů Evropské hypoteční federace byl v roce 2006 podíl 

úvěru na HDP ve výši 8 %. [89] 

V současné době i díky nízkým sazbám hypoték dochází k nárůstu objemu 

poskytnutých hypoték až na 104 044 ks v roce 2015, to je skoro pět krát více než  
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na začátku sledovaného období. Grafická podoba objemu poskytnutých hypoték je uvedena 

v obr. č. 29. 

 

Obr. 29. Vývoj objemu poskytnutých hypoték v ČR v letech 2002–2015 

Pramen: vlastní zpracování na základě [60, 89]  
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5 Výzkumný proces stanovení závislostí 

Dle teoretických východisek se tato kapitola věnuje praktické realizaci výzkumného 

procesu stanovení závislosti exploatace vybraných nerostných surovin  

na vybraných vnějších podmínkách.  

5.1 Definice problému a cílů 

Jako problém je definováno stanovení závislosti exploatace vybraných nerostných 

surovin na vnějších podmínkách. Cílem je tedy zjistit sensitivitu objemu těžby vybraných 

nerostných surovin na vnějších podmínkách, a nalézt dané vnější podmínky, které ovlivňují 

těžbu nerostných surovin definovaných výše. Součástí cílů je definování hypotéz (kapitola 

1.5), sestavení ekonometrických modelů těžby podle výsledků vícerozměrné regresní 

analýzy a predikce těžby na následující období.  

5.2 Rámcová analýza 

Dostupnou literární základnou, které se týkají dané problematiky, byly shledány 

odborné publikace (databáze Web of Science a Scopus, České národní banky, Českého 

statistického úřadu a Eurostatu), tištěnou oporou byla odborná literatura a závěrečné práce 

na domovské fakultě, ale také na jiných fakultách v ČR. Rešeršní část této problematiky je 

uvedena v podkapitole 1.1. V rámci příprav datové základny byly vedeny také odborné 

konzultace s ředitelem surovinové politiky Ministerstva průmyslu a obchodu Mgr. Pavlem 

Kavinou, Ph.D. Dále také s vedoucím Odboru 620 - nerostných surovin České geologické 

služby RNDr. Jaromírem Starým, Ph.D., ale také v rámci Vysoké školy báňské – Technické 

univerzity Ostrava konkrétně fakulty elektrotechniky a informatiky a Hornicko-geologické 

fakulty.  

5.3 Činnosti výzkumného procesu 

Jako činnosti výzkumných prací byly stanoveny ty činnosti, které je potřeba 

v určitých fázích zpracování disertační práce realizovat tak, aby došlo k naplnění hlavního 

cíle.  
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Zásadními činnostmi tedy jsou: 

• sestavení datové základny; 

• identifikace a výběr nerostných surovin pro účely zkoumání; 

• identifikace a výběr vnějších podmínek těžby; 

• stanovení nejvhodnější statistické metody pro účely zkoumání; 

• výběr vhodného statistického software pro určení vícerozměrné regresní analýzy; 

• sestavení ekonometrického modelu objemu těžby u těch surovin, kde došlo 

k nejvýznamnějším výsledkům regresní analýzy; 

• predikce objemu těžby na následující období u těch surovin, kde došlo 

k nejvýznamnějším výsledkům regresní analýzy; 

• intepretace dosažených výsledků. 

5.4 Předvýzkumné práce 

V průběhu doktorského studia proběhl předvýzkum určování závislostí u objemu 

těžby stavebních nerostných surovin na vnějších podmínkách v rámci projektu SGS 

SP2015/11 „Stanovení závislosti exploatace stavebních nerostných surovin na vnějších 

podmínkách.“ Tento SGS projekt vedl k upřesnění výzkumných prací a celého záměru 

zpracování disertační práce, výběru vhodných vnějších podmínek a rozšíření výsledků díky 

pokročilé statistické metodě vícerozměrné regresní analýzy.  

Pomocí krabicového grafu (tzv. box plotu) [2] byla identifikována dvě odlehlá 

pozorování (obr. č. 30. a obr. č. 31 u sledovaných proměnných). Další box ploty vybraných 

ukazatelů jsem uvedeny v příloze č. 26–33. 
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Obr. 30. Odlehlé pozorování u HDP ČR ve sledovaném období 1991–2015 

Krabicový graf HDP ČR graficky identifikoval odlehlé pozorování s hodnotou -9,7 

%. Hodnota -9,7 bude dosazena do metody vnitřních hradeb. 

Interkvartilové rozpětí u HDP ČR:  

𝐼𝑄𝑅 =  𝑥0,75 − 𝑥0,25 

𝐼𝑄𝑅 =  4,4 − (−0,4) 

𝐼𝑄𝑅 =  4,8 

Po dosazení do metody vnitřních hradeb: 

[(−9,7 <  −0,4 − (1,5 . 4,8))] ∨  [(−9,7 >  4,4 + 1,5 . 4,8)] 

Odlehlé pozorování bylo potvrzeno metodou vnitřních hradeb kdy interval je 

následující: 

Horní mez vnitřních hradeb 

Horní kvartil 

Dolní mez vnitřních hradeb 
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[(−9,7 < −6,8)] ∨ [(−9,7 > 11,6)] 

 

Obr. 31. Odlehlé pozorování u HDP Německa ve sledovaném období 1991–2015 

Krabicový graf HDP Německa graficky identifikoval odlehlé pozorování s hodnotou 

-5,6 %. Hodnota -5,6 bude dosazena do metody vnitřních hradeb a výpočet bude analogicky 

stejný jako u určování vnitřních hradeb u HDP ČR a je již uveden pouze výsledný interval. 

[(−5,6 < −6,5)] ∨ [(−5,6 > 10,4)] 

Odlehlá pozorování u HDP ČR (-9,7) a HDP Německa (-5,6) byla odstraněna,  

i přesto, že se v budoucnu dají předpokládat další možné výkyvy ve výkonnosti obou 

ekonomik a může dojít k výraznějším růstům či poklesům. Důvod pro odstranění odlehlých 

pozorování byl ten, že by hodnoty výrazně zkreslovaly lineární průběh regrese. 

5.5 Multikolinearita vybraných vnějších podmínek 

Multikolinearita mezi jednotlivými ukazateli vnějších podmínek by zkreslovala 

výslednou vícerozměrnou regresní analýzu. Proto je nutné stanovit, zda multikolinearita 

Horní mez vnitřních hradeb 

Horní kvartil 

Medián 

Dolní kvartil 

Dolní mez vnitřních hradeb 

Odlehlé pozorování 



Ing. JAKUB CHLOPECKÝ: „Stanovení závislosti exploatace vybraných nerostných surovin na 

vnějších podmínkách“ 

 

74 

 

mezi ukazateli existuje či nikoliv. K tomuto posouzení jsou vhodné dvě metody. Jedna 

metoda je grafická (viz příloha č. 1), kde se posuzují hodnoty veličin a druhá metoda je 

pomocí korelace. 

Tabulka 10. Korelační koeficienty u vybraných vnějších podmínek* 

 HDP 

ČR 

HDP 

Německa 

Měnový 

kurz 
ISP IPP 

ICV-

P 

ICV-

S 

Zahraniční 

obchod 

Objem 

hypoték 
Hypoindex 

HDP ČR 1 0,30 0,69 0,86 0,59 0,06 0,74 -0,57 -0,27 0,19 

HDP 

Německa 
0,30 1 -0,22 -0,02 0,62 0,20 -0,05 -0,23 -0,07 0,23 

Měnový 

kurz 
0,69 -0,22 1 0,79 0,53 0,06 0,74 -0,57 -0,27 0,02 

ISP 0,86 -0,02 0,79 1 0,49 -0,10 0,74 -0,57 -0,27 -0,04 

IPP 0,59 0,62 0,53 0,49 1 0,07 0,26 -0,41 -0,33 0,19 

ICV-P 0,06 0,20 -0,09 0,10 0,07 1 0,35 -0,68 -0,53 0,78 

ICV-S 0,74 -0,05 0,54 0,74 0,26 0,35 1 -0,70 -0,31 0,55 

Zahraniční 

obchod 
-0,57 -0,23 -0,42 -0,30 -0,41 -0,68 -0,70 1 0,79 -0,85 

Objem 

hypoték 
-0,27 -0,07 -0,38 -0,02 -0,33 -0,53 -0,31 0,79 1 -0,70 

Hypoindex 0,19 0,23 0,02 -0,04 0,19 0,78 0,55 -0,85 -0,70 1 

*  červené podbarvení značí, že dané ukazatele jsou vyšší než 0,7 (u záporných hodnot je uvažováno 

v absolutních číslech). 

Studenmund (2014) uvádí, že se korelační koeficient pro posuzování přítomnosti 

multikolinearity mezi veličinami volí  𝑟 >  0,7. [31]  

Výše uvedená tabulka č. 10 zachycuje korelační matici všech uvažovaných vnějších 

podmínek. Červeně podbarvené ukazatele jsou z důvodu multikolinearity z dalších 

výzkumných prací odstraněny.  
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Výsledná matice uvažovaných proměnných tedy je (tabulka č. 11): 

Tabulka 11. Korelační matice proměnných, které nemají vzájemnou multikolinearitu 

Název veličiny 
HDP 

ČR 

HDP 

Německa 
IPP 

Objem 

hypoték 
Hypoindex 

HDP ČR 1 0,30 0,59 -0,27 0,19 

HDP Německa - 1 0,62 -0,07 0,23 

IPP - - 1 -0,33 0,19 

Objem hypoték - - - 1 -0,70 

Hypoindex - - - - 1 

Po odstranění vad vysvětlujících proměnných, které jsou mezi sebou závislé 

z uvažovaných veličin (HDP ČR, HDP Německa, měnový kurz, ISP, IPP, ICV-P ICV-S, 

zahraniční obchod, objem hypoték, hypoindex) zbyly veličiny: HDP ČR, HDP Německa, 

IPP, objem hypoték a hypoindex. Závislost objemu těžby zkoumaných surovin je tedy 

určována na základě těchto vzájemně nezávislých vysvětlujících proměnných. 

5.6 Stanovení závislostí mezi vybranými surovinami a jednotlivými vnějšími 

podmínkami 

Podkapitola pomocí vícerozměrné analýzy zachycuje závislosti mezi objemy těžby 

vybraných nerostných surovin a vnějších podmínek, u kterých mezi sebou nedocházelo 

k multikolinearitě. Správnost určení závislosti mezi proměnnými je důležitá pro relevantní 

výsledky analýzy. Je důležité, aby data (objemy těžby a vnější podmínky) a skript byla 

sestavena ve správném pořadí a nedošlo k záměně proměnných. Přílohy č. 6, 9, 15, 18, 21  

a 24 zachycují korelaci mezi objemy těžby daných surovin a danými vnějšími podmínkami.  

Korelační matice mezi objemy těžby vybraných nerostných surovin  

na vnějších podmínkách je uvedena v tabulce č. 12. Grafická podoba je uvedena v příloze  

č. 2. Podle Studenmunda (2014) je v této práci uvažováno s korelačním koeficientem, pro 

přijetí míry závislosti, 𝑟 2 >  0,4 v absolutních hodnotách. [31] 
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Tabulka 12. Korelační matice mezi objemy těžby vybraných nerostných surovin na vnějších 

podmínkách 

Surovina/veličiny 
HDP 

ČR 

HDP 

Německa 
IPP 

Objem 

hypoték 
Hypoindex 

Černé uhlí 0,36 -0,01 0,27 -0,86 0,87 

Hnědé uhlí 0,41 0,06 0,24 -0,75 0,86 

Jíly 0,73 -0,09 0,26 -0,75 0,27 

Bentonit 0,41 0,19 -0,01 0,47 -0,47 

Dolomit 0,06 0,01 -0,51 0,45 -0,43 

Sklářský písek 0,17 0,23 -0,33 -0,24 0,62 

Slévárenský písek 0,74 -0,03 0,29 -0,49 0,53 

Vápence 0,48 0,33 0,07 -0,21 0,36 

Živce 0,39 -0,06 -0,19 0,51 -0,13 

Cihlářské suroviny 0,52 -0,1 0,28 -0,75 0,79 

Kámen HaUKV 0,66 0,12 0,44 -0,69 0,74 

Stavební kámen 0,38 0,3 0,13 0,64 -0,16 

Štěrkopísky 0,72 0,1 0,34 -0,23 0,55 

*  červené podbarvení značí, že dané ukazatele jsou vyšší než 0,4 (u záporných hodnot je uvažováno 

v absolutních číslech). 

5.6.1 Závislost objemu těžby energetických surovin na vnějších podmínkách 

Závislost těžby černého uhlí na vnějších podmínkách 

Objem těžby černého uhlí podle výsledků analýzy vedlo k těmto závěrům. Podle 

výše uvedeného kritéria pro přijetí závislosti 𝑟 >  0,4, (v absolutních číslech) byly vybrány 

tyto vnějších podmínky, které ovlivňují výši objemu těžby.  

Objem hypoték s koeficientem -0,86 a hypoindex 0,87. Lze usuzovat, že tato analýza 

je ovlivněna klesajícím objemem těžby černého uhlí a výrazným nárůstem objemu hypoték 

v ČR, což dokazuje koeficient s opačnou mírou závislosti -0,86, což koreluje s poklesem 

sazeb hypoték. Nelze očekávat, že těžba černého uhlí má přímou souvislost s objemem 

hypoték a výši sazeb hypoték, protože pokles objemu těžby černého uhlí je dán především 

nízkými cenami této komodity, útlumem černouhelného průmyslu v Moravskoslezském 

kraji a finančními problémy těžební společnosti. V další kapitole je představen 

ekonometrický model těžby černého uhlí. 
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Závislost těžby hnědého uhlí na vnějších podmínkách 

Těžba hnědého uhlí v ČR a závislost na vnějších podmínkách je velice podobná jako 

u výše uvedené analýzy černého uhlí. Koeficienty byly vypočteny následovně: závislost  

na objemu hypoték s koeficientem -0,75 a závislost na hypoindexu 0,86. Lze opět tedy 

usuzovat, že tato analýza je ovlivněna klesajícím objemem těžby této komodity a výrazným 

nárůstem objemu hypoték v ČR, což dokazuje koeficient s opačnou mírou závislosti -0,86, 

což koreluje s poklesem sazeb hypoték. Hranici 𝑟 >  0,4 překročil také ukazatel HDP ČR. 

V další kapitole je představen ekonometrický model těžby hnědého uhlí. 

5.6.2 Závislost objemu těžby nerudních surovin na vnějších podmínkách 

Závislost těžby jílů na vnějších podmínkách 

Objem těžby jílů má koeficienty, které splňují podmínku následující. Koeficient 0,73 

vzhledem k výši HDP ČR a koeficient -0,75 na objemu poskytnutých hypoték. Ostatní 

ukazatelé jsou nevýznamné. Jíly se využívají především pro hutnický a energetický průmysl, 

kde lze sledovat závislost tohoto průmyslu na výkonnosti ekonomiky ČR. Opačná závislost 

na objemu hypoték a těžbě jílů je způsobena stejnými důvody, jako jsou definovány     

u předchozích komodit. I u této komodity je sestrojen ekonometrický model těžby. 

Závislost těžby bentonitu na vnějších podmínkách 

Těžba bentonitu má koeficienty 0,41 u výši HDP ČR, podobného koeficientu 0,47 

dosahuje u objemu poskytnutých hypoték a koeficientu -0,47 u výše hypoindexu. Opačná 

závislost u hypoindexu je způsobena poklesem průměrné sazby hypotéky a zvyšující    

se těžbou bentonitu, který našel nové směry uplatnění v průmyslovém odvětví. Jelikož 

bentonit našel nová uplatnění ve stavebnictví, lze předpokládat, že podíl poskytnutých 

hypoték bude mít zvyšující se vliv na těžbu bentonitu. I u této komodity je sestrojen 

ekonometrický model těžby. 
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Závislost těžby dolomitu na vnějších podmínkách 

Dolomity mají svůj výrazný odbyt v metalurgickém průmyslu. Koeficient -0,51  

u indexu průmyslové produkce je výkyv ve výši indexu, který sleduje celý průmyslový 

sektor. Objem hypoték s koeficientem 0,45 vede k úvaze, že svůj podíl na tomto výpočtu má 

vyšší spotřeba metalurgických výrobků ve stavebnictví. Důvody pro opačnou závislost   

(-0,43) mezi těžbou dolomitu a výši hypoindexu je stejný jako v předešlých případech.  

I u této komodity je sestrojen ekonometrický model těžby. 

Závislost těžby sklářských písků na vnějších podmínkách 

Závislost mezi objemem těžby sklářských písků na vnějších podmínkách byla 

výraznější jen u hypoindexu, kdy koeficient byl 0,62. Nelze předpokládat, že by výše sazeb 

hypoték měla výraznější vliv na objemu těžby sklářských písků z důvodu využití písků 

v hutnickém, a ne stavebním průmyslu. U této komodity není sestrojen ekonometrický 

model těžby. 

Závislost těžby slévárenských písků na vnějších podmínkách 

Závislost mezi objemem těžby slévárenských písků na vnějších podmínkách byla 

výraznější u HDP ČR, kdy koeficient byl 0,74. Závislosti těžby na objemy hypoték (-0,49) 

a hypoindexu (0,53) mají stejné důvody jako u sklářských písků.  U této komodity není 

sestrojen ekonometrický model těžby. 

Závislost těžby vápenců na vnějších podmínkách 

Objemem těžby vápenců a jeho závislosti na vnějších překročila hranici pouze  

u HDP ČR, kdy koeficient byl 0,78. K této závislosti mohlo dojít v závislosti na vývoji 

stavebního sektoru, který se také promítl do výše HDP. U této komodity není sestrojen 

ekonometrický model těžby. 

Závislost těžby živců na vnějších podmínkách 

Závislost mezi objemem těžby živcové suroviny a vnějších podmínek byla vypočtena 

pouze u objemu hypoték a to 0,51. Jelikož je živcová surovina využívána především 
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v keramickém průmyslu nelze brát, na jeden z ukazatelů stavebnictví, větší pozornost. U této 

komodity není sestrojen ekonometrický model těžby. 

5.6.3 Závislost objemu těžby stavebních nerostných surovin na vnějších 

podmínkách 

Závislost těžby cihlářských surovin na vnějších podmínkách 

Cihlářské suroviny mají koeficient 0,52 na výši HDP ČR opačnou závislost  

u objemu hypoték (-0,75) a koeficient 0,79 u hypoindexu. Cihlářské suroviny jsou 

komoditou, jejíž těžba se v posledním období nestabilizovala a dochází k mírnému poklesu 

těžby. Lze ale předpokládat že se zvyšujícím se HDP ČR a snižující se sazbou hypoték 

poroste objem těžby. U této komodity je sestrojen ekonometrický model těžby. 

Závislost těžby kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu na vnějších 

podmínkách 

Objem těžby kamene pro hrubou a ušlechtilou výrobu má koeficient 0,66 k výši HDP 

ČR, koeficient -0,69 k objemu hypoték a 0,74 u hypoindexu, resp. výši průměrné sazby 

hypoték. Lze usuzovat e se zvyšujícím se HDP ČR a poklesem sazeb hypoték poroste objem 

těžby této stavební nerostné suroviny, i přesto, že českou těžbu ohrožují levnější a kvalitnější 

materiály z jižní osy Evropy a zemí třetího světa. U této komodity je sestrojen 

ekonometrický model těžby. 

Závislost těžby stavebního kamene na vnějších podmínkách 

Poptávka po stavebním kameni je silně spjata s vývojem stavebnictví a stavebního 

sektoru obecně, což potvrzuje koeficient mezi objemem těžby a objemem sazeb hypoték   

a to 0,64. Jelikož je většina stavebních indexů vyloučena z analýzy z důvodu 

multikolinearity s dalšími sledovanými ukazateli není u této suroviny sestrojen 

ekonometrický model.  
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Závislost těžby štěrkopísků na vnějších podmínkách 

Objem těžby štěrkopísků koreluje s výši HDP ČR, a to s indexem 0,72  

a hypoindexem s výši 0,55. Tato surovina je spjata s výkonem stavebnictví, což potvrzuje 

závislost mezi hypoindexem. Lze usuzovat, že se zvyšující se životní úrovní (růstem HDP 

ČR) a poklesem sazeb hypoték poroste také těžba štěrkopísků. U této komodity je sestrojen 

ekonometrický model těžby. 

5.6.4 Dílčí výsledky  

Pro přehledné shrnutí těch surovin, u kterých budou sestaveny ekonometrické 

modely, jsou tyto suroviny uvedeny v tabulce č. 13. 

Tabulka 13. Vybrané nerostné suroviny určené pro sestrojení ekonometrických modelů těžby 

Surovina 

Sestrojení 

ekonometrického 

modelu 

Vysvětlující proměnné 

Černé uhlí Ano Objem hypoték, Hypoindex 

Hnědé uhlí Ano Objem hypoték, Hypoindex 

Jíly Ano HDP ČR, Objem hypoték 

Bentonit Ano HDP ČR, Objem hypoték 

Dolomit Ano IPP, Objem hypoték 

Sklářský písek Ne - 

Slévárenský písek Ne - 

Vápence Ne - 

Živce Ne - 

Cihlářské suroviny Ano HDP ČR, Objem hypoték, Hypoindex 

Kámen HaUKV Ano HDP ČR, Objem hypoték, Hypoindex 

Stavební kámen Ne - 

Štěrkopísky Ano Objem hypoték, Hypoindex 

Sestavení ekonometrických modelů je konstruováno na osmi nerostných surovinách 

z celkového počtu třinácti surovin, u kterých byla provedena regresní analýza objemů těžby 

na vnějších podmínkách. V ekonometrických modelech jsou zastoupeny všechny skupiny 

nerostných surovin, tedy následující segmenty: energetické suroviny, nerudní suroviny   

a stavební nerostné suroviny. Z uvažovaných vnějších podmínek (HDP ČR, HDP Německa, 
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IPP, objem hypoték a hypoindex) byla nejvíce zastoupená vysvětlující proměnná 

v modelech objem hypoték, která korelovala u všech osmi nerostných surovin. 

5.7 Ekonometrické modely objemů těžby jednotlivých surovin 

Na základě provedené vícerozměrné regresní a korelační analýzy následuje sestavení 

ekonometrických modelů těžby nerostných surovin viz tabulka č. 13, u kterých došlo 

k výraznějším výsledkům v rámci vícerozměrné regresní analýzy. Vzhledem k rozsahu 

disertační práce je přesný postup sestrojení ekonometrického modelu popsán u těžby černého 

uhlí a poté je u dalších surovin postupováno analogicky v souladu s výše uvedenou 

teoretickou částí. Níže uvedený postup je použit u všech modelovaných surovin při 

sestrojování ekonometrického modelu těžby. Grafické informace o stanovování závislostí 

nerostných surovin na vnějších podmínkách jsou uvedeny v přílohách č. 4–24. 

1) ověření normality 

Ověření normality je provedeno grafickou a exaktní metodou. Grafická metoda 

v tomto případě je pomocí tzv. Q-Q grafu, který umožňuje graficky posoudit, zda data 

pocházejí z nějakého známého rozložení. Q-Q graf je zkratka pro kvantil-kvantil graf.   

Do něj se vykreslují proti sobě teoretické, vůči opravdu naměřeným (pozorovaným) 

kvantilům. Exaktní metoda je realizována pomocí Shapiro-Wilkova testu. Korelační 

koeficient 𝑟 je určován pomocí Pearsonova korelačního koeficientu, není-li uvedeno jinak. 

2) ověření nulovosti střední hodnoty 

Ověření nulovosti střední hodnoty je provedeno pomocí jednovýběrového T-testu 

(tzv. Studentův test), kdy p-hodnota (v software RKWard se jedná o p-value) musí být vyšší 

než zvolená hladina významnosti 0,05. Pomocí této hodnoty se nezamítá nulová hypotéza, 

která popisuje nulovost střední hodnoty.  

3) homoskedasticita  

Provádí se pomocí grafu reziduí, kdy hodnoty 

by měly být v pásu kolem nuly.  
4) autokorelace reziduí  
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5.7.1 Ekonometrické modely energetických surovin 

Daná podkapitola uvádí výsledné ekonometrické modely jednotlivých energetických 

surovin, které jsou uvedeny v tabulce č. 13. 

Ekonometrický model těžby černého uhlí 

Jak je vidět z obr. č. 32, nevyskytují se v Q-Q grafu chybové složky s porušením 

předpokladu regresního modelu z rovnoměrného rozdělení mezi hodnotami cca -3 000   

až 2 000. Jak je vidět z obrázku, toto neovlivňuje odhad parametrů a graf reziduí vypadá 

spolehlivě a bez odlehlých pozorování, která byla odstraněna v předchozích krocích.   

 

Obr. 32. Q-Q graf černého uhlí 

P-hodnota Shapiro-Wilkova testu je: 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 0,25, touto hodnotou 

nezamítáme nulovou hypotézu. 

Korelační koeficient 𝒓 = 𝟎, 𝟗𝟖 udává kvalitu regresního modelu. V tomto případě 

je 98 % rozptylu vysvětlované proměnné vyjádřeno v modelu. P-hodnota by zde měla být 

co nejblíže nuly, což je pouze u ukazatele hypoindexu a to 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 ≪ 0,001. 
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Homoskedasticitu a autokorelaci reziduí popisuje obr. č. 33, který potvrzuje, že se 

data systematicky nezvyšují, ani se systematicky nesnižují spolu s rostoucími odhadovanými 

hodnotami, což vyvrací homoskedasticitu a autokorelaci reziduí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 33. Homoskedasticita a autokorelace reziduí 

Obecná matematická formulace ekonometrického modelu, po provedení 

vícerozměrné regresní analýzy je následující: 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑡ěž𝑏𝑦č𝑒𝑟𝑛é 𝑢ℎ𝑙í =  𝛼 ×(−𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡é𝑘) +  𝛽 × 𝐻𝑦𝑝𝑜𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 +  𝜀 

kde: 

𝛼, 𝛽  vlastní regresory 

𝜀  náhodná složka 

Pro větší přehled je v příloze č. 6 uveden „print screen“ v prostředí RKWard,  

ve kterém byl proveden výpočet výše uvedených hodnot a z modelu je následně odstraněna 

složka objemu hypoték, protože je v tomto modelu nevýznamná. 

 

Pás hodnot 

Odlehlá hodnota, která 

neovlivňuje výpočet 
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Po dosazení vypočtených hodnot je rovnice objemu těžby černého uhlí před úpravou 

následující: 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑡ěž𝑏𝑦č𝑒𝑟𝑛é 𝑢ℎ𝑙í = −0,0015 × 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡é𝑘 +  2550 × 𝐻𝑦𝑝𝑜𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 +  𝜀 

Po úpravě je konečná rovnice objemu těžby černého uhlí formulována jako: 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑡ěž𝑏𝑦č𝑒𝑟𝑛é 𝑢ℎ𝑙í =  2550 × 𝐻𝑦𝑝𝑜𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 +  𝜀 

Matematická korelace mezi těžbou černého uhlí a výši průměrné sazby hypoték byla 

vícerozměrnou regresní analýzou prokázána, ale zde se jedná o tzv. „falešnou“ závislost, 

kdy autor nepředpokládá kauzality mezi energetickou surovinou a čistě stavebním indexem. 

Náhodnou složkou jsou myšleny další faktory (legislativní, politické, ceny na burze, ceny 

substitutů apod.) vstupující do těžby této komodity. 

Ekonometrický model těžby hnědého uhlí 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑡ěž𝑏𝑦ℎ𝑛ě𝑑é 𝑢ℎ𝑙í = −0,1668 × 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡é𝑘 +  8413 × 𝐻𝑦𝑝𝑜𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 +  𝜀 

Uvedená korelace mezi objemem těžby hnědého uhlí a čistě stavebními indexy je 

shodná s výše uvedeným tvrzením u korelace černého uhlí. 

5.8 Ekonometrické modely nerudních surovin 

Daná podkapitola uvádí výsledné ekonometrické modely jednotlivých nerudních 

surovin, ty jsou uvedeny v tabulce č. 13. 

Ekonometrický model těžby jílů 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑡ěž𝑏𝑦𝑗í𝑙𝑦 =  72,87 × 𝐻𝐷𝑃 + (−0,004 × 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡é𝑘)  +  𝜀 

Ekonometrický model těžby bentonitu 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑡ěž𝑏𝑦𝑏𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑖𝑡 =  26,07 × 𝐻𝐷𝑃 Č𝑅 +  0,0024 × 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡é𝑘 +  𝜀 

Ekonometrický model těžby dolomitu 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑡ěž𝑏𝑦𝑑𝑜𝑙𝑜𝑚𝑖𝑡 =  0,0044 × 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡é𝑘 +  𝜀 
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U tohoto modelu byla statisticky nevýznamná vysvětlující proměnná index 

průmyslové produkce, podrobněji příloha č. 15. 

5.8.1 Ekonometrické modely stavebních nerostných surovin 

Ekonometrický model těžby cihlářských surovin 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑡ěž𝑏𝑦𝑐𝑖ℎ𝑙ář𝑠𝑘é 𝑠𝑢𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑦 = 84,30 × 𝐻𝐷𝑃 Č𝑅 +  278,45 × 𝐻𝑦𝑝𝑜𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 +  𝜀 

Ekonometrický model těžby kamene pro hrubou a ušlechtilou výrobu 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑡ěž𝑏𝑦𝑘á𝑚𝑒𝑛 𝐻𝑎𝑈𝐾𝑉 =  19,47 × 𝐻𝐷𝑃 Č𝑅 +  45,42 × 𝐻𝑦𝑝𝑜𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥  +  𝜀 

Ekonometrický model těžby štěrkopísků 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑡ěž𝑏𝑦Š𝑡ě𝑟𝑘𝑜𝑝í𝑠𝑘𝑦 =  0,0052 × 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡é𝑘 +  2175 × 𝐻𝑦𝑝𝑜𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 +  𝜀 

Rekapitulace dílčích výsledků je uvedena v tabulce č. 14, kde jsou uvedeny 

vysvětlované proměnné, hodnoty koeficientů 𝑟, hodnot Shapirovo-Wilkových testů  

a p-hodnot dílčích testů sestavených ekonometrických modelů těžby vybraných nerostných 

surovin na vnějších podmínkách. 

Tabulka 14. Dílčí výsledky ekonometrických modelů těžby vybraných nerostných surovin 

Proměnné 
p-hodnota Shapirovo-Wilkova 

testu 
r p-value 

Energetické 

suroviny 

Černé uhlí 0,25 0,98 ≪0,001 

Hnědé uhlí 0,06 0,99 ≪0,001 

Nerudní 

suroviny 

Jíly 0,95 0,88 ≪0,001 

Bentonit 0,49 0,93 ≪0,001 

Dolomit 0,70 0,87 ≪0,001 

Stavební 

suroviny 

Cihlářské suroviny 0,07 0,98 ≪0,001 

Kámen HaUKV 0,33 0,99 ≪0,001 

Štěrkopísky 0,99 0,98 ≪0,001 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že při provedení vícerozměrné regresní a korelační 

analýzy mělo z energetických surovin nejvyšší hodnotu Shapirovo-Wilkových testů černé 

uhlí s hodnotou 0,25, resp. objem těžby černého uhlí na daných vnějších podmínkách, 

z nerudních surovin to byl objem těžby jílů s hodnotou 0,95 a u stavebních surovin to byl 
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objem těžby štěrkopísků s hodnotou 0,99. Nejvyšší hodnoty korelačních koeficientů (𝑟)  

u objemů těžby a vnějších podmínek jednotlivých skupin nerostných surovin byly 

následující: hnědé uhlí s hodnotou 0,99, bentonit s hodnotou 0,93 a dekorační kámen 

s hodnotou 0,99. U všech těchto surovin byly sestaveny ekonometrické modely, které jsou 

uvedeny výše. 
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6 Predikce těžby vybraných nerostných surovin 

Cílem kapitoly je predikovat objemy těžby jednotlivých surovin na území ČR,  

u kterých byly sestrojeny ekonometrické modely na základě výsledků vícerozměrné regresní 

analýzy z nejnovějších dostupných údajů. Dostupná data vysvětlovaných proměnných 

(objemy těžby) v ekonometrických modelech jsou dostupná ze zdrojů         

[32-48, 66, 67, 86, 87]. Jelikož nejsou k dispozici data objemů těžby vybraných nerostných 

surovin za rok 2016 je v predikčních modelech uvažováno jako výchozím rokem 201622. 

Z toho vyplývá, že objemy těžby jsou prognózovány na roky 2016, 2017 a 2020. Uvedené 

výsledky u energetických surovin vedly autora k rozhodnutí, že nebudou predikovány 

objemy těžby této skupiny surovin 

Tabulka 15. Predikované vysvětlované proměnné v ekonometrických modelech 

Veličina Predikce 1 rok Predikce 2 roky Predikce 5 let 

HDP ČR (%) 2,4 2,2 2,2 

Objem hypoték (ks) 115 087 117 287 123 531 

Hypoindex (%) 2,2 2,5 2,3 
 

Pramen: vlastní zpracování na základě [interní data, 32-48, 66, 67, 86, 87] 

Predikce těžby jílů 

Vzhledem k tzv. „falešné“ závislosti u proměnné objemu hypoték, bylo autorem 

upraveno záporné znaménko u predikčního modelu.  Lze totiž logicky předpokládat, že se 

zvyšujícím se objemem hypoték, poroste objem těžby jílů i vzhledem k využití ve 

stavebnictví. I když hlavní využití je v jiných částech odvětví, na tato odvětví zase nemá vliv 

objem poskytnutých hypoték. 

  

                                                 

22 Uzávěrka podkladů, pro zpracování objemů těžby pro rok 2016 je 31. 8. 2017, po tomto datu budou 

zveřejněny aktuální objemy těžby pro rok 2016. Poté je možno porovnat predikci se skutečnou výši těžby 

daných surovin. 
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• 1 rok prognózy 

 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑡ěž𝑏𝑦𝑗í𝑙𝑦 =  72,87 × 2,4 + (0,004 × 115087)  +  𝜀 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑡ěž𝑏𝑦𝑗í𝑙𝑦 =̇  635 +  𝜀 

Výsledný objem těžby v roce 2016 bez započtení náhodné složky by měl dosahovat 

po zaokrouhlení na celá čísla nahoru 635 kt jílů.  

• 2 rok prognózy 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑡ěž𝑏𝑦𝑗í𝑙𝑦 =  72,87 × 2,4 + 0,004 × 117287 +  𝜀 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑡ěž𝑏𝑦𝑗í𝑙𝑦 =  643 +  𝜀 

Výsledný objem těžby v roce 2017 bez započtení náhodné složky by měl dosahovat 

po zaokrouhlení na celá čísla nahoru 643 kt jílů. 

• 5 rok prognózy 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑡ěž𝑏𝑦𝑗í𝑙𝑦 =  72,87 × 2,4 + 0,004 × 123531 +  𝜀 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑡ěž𝑏𝑦𝑗í𝑙𝑦 =  668 +  𝜀 

Výsledný objem těžby v roce 2020 bez započtení náhodné složky by měl dosahovat 

po zaokrouhlení na celá čísla nahoru 668 kt jílů. 

Predikce těžby bentonitu 

• 1 rok prognózy 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑡ěž𝑏𝑦𝑏𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑖𝑡 =  26,07 × 2,4 +  0,0024 × 115087 +  𝜀 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑡ěž𝑏𝑦𝑏𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑖𝑡 =̇  339 +  𝜀 

Výsledný objem těžby v roce 2016 bez započtení náhodné složky by měl dosahovat 

po zaokrouhlení na celá čísla nahoru 339 kt bentonitu. 

• 2 rok prognózy 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑡ěž𝑏𝑦𝑏𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑖𝑡 =  26,07 × 2,2 +  0,0024 × 117287 +  𝜀 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑡ěž𝑏𝑦𝑏𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑖𝑡 =̇  338 +  𝜀 
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Výsledný objem těžby v roce 2017 bez započtení náhodné složky by měl dosahovat 

po zaokrouhlení na celá čísla nahoru 338 kt bentonitu. 

• 5 rok prognózy 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑡ěž𝑏𝑦𝑏𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑖𝑡 =  26,07 × 2,2 +  0,0024 × 123531 +  𝜀 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑡ěž𝑏𝑦𝑏𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑖𝑡 =̇  353 +  𝜀 

Výsledný objem těžby v roce 2020 bez započtení náhodné složky by měl dosahovat 

po zaokrouhlení na celá čísla nahoru 353 kt bentonitu. 

Predikce těžby dolomitu 

• 1 rok prognózy 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑡ěž𝑏𝑦𝑑𝑜𝑙𝑜𝑚𝑖𝑡 =  0,0044 × 115087 +  𝜀 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑡ěž𝑏𝑦𝑑𝑜𝑙𝑜𝑚𝑖𝑡 =̇  506 +  𝜀 

Výsledný objem těžby v roce 2016 bez započtení náhodné složky by měl dosahovat 

po zaokrouhlení na celá čísla nahoru 506 kt dolomitu. 

• 2 rok prognózy 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑡ěž𝑏𝑦𝑑𝑜𝑙𝑜𝑚𝑖𝑡 =  0,0044 × 117287 +  𝜀 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑡ěž𝑏𝑦𝑑𝑜𝑙𝑜𝑚𝑖𝑡 =̇  516 +  𝜀 

Výsledný objem těžby v roce 2017 bez započtení náhodné složky by měl dosahovat 

po zaokrouhlení na celá čísla nahoru 516 kt dolomitu. 

• 5 rok prognózy 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑡ěž𝑏𝑦𝑑𝑜𝑙𝑜𝑚𝑖𝑡 =  0,0044 × 123531 +  𝜀 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑡ěž𝑏𝑦𝑑𝑜𝑙𝑜𝑚𝑖𝑡 =̇  543 +  𝜀 

Výsledný objem těžby v roce 2020 bez započtení náhodné složky by měl dosahovat 

po zaokrouhlení na celá čísla nahoru 543 kt dolomitu. 
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Predikce těžby cihlářských surovin 

• 1 rok prognózy 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑡ěž𝑏𝑦𝑐𝑖ℎ𝑙ář𝑠𝑘é 𝑠𝑢𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑦 = 84,30 × 2,4 +  278,45 × 2,3 +  𝜀 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑡ěž𝑏𝑦𝑐𝑖ℎ𝑙ář𝑠𝑘é 𝑠𝑢𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑦 =̇ 842 +  𝜀 

Výsledný objem těžby v roce 2016 bez započtení náhodné složky by měl dosahovat 

po zaokrouhlení na celá čísla nahoru 842 tis. m3 cihlářských surovin. 

• 2 rok prognózy 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑡ěž𝑏𝑦𝑐𝑖ℎ𝑙ář𝑠𝑘é 𝑠𝑢𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑦 = 84,30 × 2,2 +  278,45 × 2,5 +  𝜀 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑡ěž𝑏𝑦𝑐𝑖ℎ𝑙ář𝑠𝑘é 𝑠𝑢𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑦 =̇ 881 +  𝜀 

Výsledný objem těžby v roce 2017 bez započtení náhodné složky by měl dosahovat 

po zaokrouhlení na celá čísla nahoru 881 tis. m3 cihlářských surovin. 

• 5 rok prognózy 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑡ěž𝑏𝑦𝑐𝑖ℎ𝑙ář𝑠𝑘é 𝑠𝑢𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑦 = 84,30 × 2,2 +  278,45 × 2,3 +  𝜀 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑡ěž𝑏𝑦𝑐𝑖ℎ𝑙ář𝑠𝑘é 𝑠𝑢𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑦 =̇ 825 +  𝜀 

Výsledný objem těžby v roce 2020 bez započtení náhodné složky by měl dosahovat 

po zaokrouhlení na celá čísla nahoru 825 tis. m3 cihlářských surovin. 

Predikce těžby kamene pro hrubou a ušlechtilou výrobu 

• 1 rok prognózy 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑡ěž𝑏𝑦𝑘á𝑚𝑒𝑛 𝐻𝑎𝑈𝐾𝑉 =  19,47 × 2,4 +  45,42 × 2,2  +  𝜀 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑡ěž𝑏𝑦𝑘á𝑚𝑒𝑛 𝐻𝑎𝑈𝐾𝑉 =̇  146 +  𝜀 

Výsledný objem těžby v roce 2016 bez započtení náhodné složky by měl dosahovat 

po zaokrouhlení na celá čísla nahoru 146 tis. m3 kamene pro hrubou a ušlechtilou výrobu. 

• 2 rok prognózy 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑡ěž𝑏𝑦𝑘á𝑚𝑒𝑛 𝐻𝑎𝑈𝐾𝑉 =  19,47 × 2,2 +  45,42 × 2,5  +  𝜀 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑡ěž𝑏𝑦𝑘á𝑚𝑒𝑛 𝐻𝑎𝑈𝐾𝑉 =̇  156 +  𝜀 
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Výsledný objem těžby v roce 2017 bez započtení náhodné složky by měl dosahovat 

po zaokrouhlení na celá čísla nahoru 156 tis. m3 kamene pro hrubou a ušlechtilou výrobu. 

• 5 rok prognózy 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑡ěž𝑏𝑦𝑘á𝑚𝑒𝑛 𝐻𝑎𝑈𝐾𝑉 =  19,47 × 2,2 +  45,42 × 2,3  +  𝜀 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑡ěž𝑏𝑦𝑘á𝑚𝑒𝑛 𝐻𝑎𝑈𝐾𝑉 =̇  147 +  𝜀 

Výsledný objem těžby v roce 2020 bez započtení náhodné složky by měl dosahovat 

po zaokrouhlení na celá čísla nahoru 147 tis. m3 kamene pro hrubou a ušlechtilou výrobu. 

Predikce těžby štěrkopísků 

• 1 rok prognózy 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑡ěž𝑏𝑦Š𝑡ě𝑟𝑘𝑜𝑝í𝑠𝑘𝑦 =  0,0052 × 115087 +  2175 × 2,2 +  𝜀 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑡ěž𝑏𝑦Š𝑡ě𝑟𝑘𝑜𝑝í𝑠𝑘𝑦 =̇  5383 +  𝜀 

Výsledný objem těžby v roce 2016 bez započtení náhodné složky by měl dosahovat 

po zaokrouhlení na celá čísla nahoru 5 383 tis. m3 štěrkopísků. 

• 2 rok prognózy 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑡ěž𝑏𝑦Š𝑡ě𝑟𝑘𝑜𝑝í𝑠𝑘𝑦 =  0,0052 × 117287 +  2175 × 2,5 +  𝜀 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑡ěž𝑏𝑦Š𝑡ě𝑟𝑘𝑜𝑝í𝑠𝑘𝑦 =̇  6048 +  𝜀 

Výsledný objem těžby v roce 2017 bez započtení náhodné složky by měl dosahovat 

po zaokrouhlení na celá čísla nahoru 6 048 tis. m3 štěrkopísků. 

• 5 rok prognózy 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑡ěž𝑏𝑦Š𝑡ě𝑟𝑘𝑜𝑝í𝑠𝑘𝑦 =  0,0052 × 123531 +  2175 × 2,3 +  𝜀 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑡ěž𝑏𝑦Š𝑡ě𝑟𝑘𝑜𝑝í𝑠𝑘𝑦 =̇  5645 +  𝜀 
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Výsledný objem těžby v roce 2020 bez započtení náhodné složky by měl dosahovat 

po zaokrouhlení na celá čísla nahoru 5 645 tis. m3 štěrkopísků.  

Dílčí výsledky kapitoly zachycuje tabulka č. 16. Tato tabulka popisuje prognózy 

těžby u osmi nerostných surovin, u kterých byly sestaveny, podle výsledků vícerozměrné 

regresní analýzy, ekonometrické modely těžby. 

Tabulka 16. Prognózy vybraných nerostných surovin na vnějších podmínkách v horizontu 1–5 

let* 

Nerostná surovina 
Objem 

těžby 2015 

Predikce 

těžby 2016 

Predikce 

těžby 2018 

Predikce 

těžby 2020 

Černé uhlí (kt) 7 640 4 950 6 375 5 865 

Hnědé uhlí (kt) 38 351 37 705 40 595 39 953 

Jíly (kt) 569 635 643 668 

Bentonit (kt) 369 339 338 353 

Dolomit (kt) 451 506 516 543 

Cihlářské suroviny (tis. m3) 736 842 881 825 

Kámen HaUKV (tis. m3) 187 146 156 147 

Štěrkopísky (m3) 10 859 5 383 6 048 5 645 

   * Rok 2015 je posledním dostupným údajem o objemech těžby  

Pro porovnání predikcí a skutečného stavu objemů (rok 2015) těžby daných surovin 

je níže uvedena tabulka č. 17. 

Tabulka 17. Porovnání prognózy těžby nerostných surovin a skutečných objemů těžby v roce 

2015* 

Nerostná surovina Index 2016/2015 (%) Index 2016/2017 (%) Index 2016/2020 (%) 

Černé uhlí 64,79 83,44 76,77 

Hnědé uhlí 98,32 105,85 104,18 

Jíly 111,60 113,01 117,40 

Bentonit 91,87 91,60 95,66 

Dolomit 112,20 114,41 120,40 

Cihlářské suroviny 114,40 119,70 112,09 

Kámen HaUKV 78,07 83,42 78,61 

Štěrkopísky 49,57 55,70 51,98 
* Rok 2015 je posledním dostupným údajem o objemech těžby 
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Na základě sestavených ekonometrických modelů a predikcí těžby je po přepočtení 

prognózovaných objemů těžby v letech 2016-2020 předpokládán největší pokles těžby  

u štěrkopísků v roce 2016 a to na necelých 50 % objemu těžby v roce 2015.  

Nejvyššího nárůstu objemu těžby je předpokládáno v roce 2020 u těžby komodity 

dolomit s nárůstem o přibližně 20 % oproti roku 2015. Je třeba uvést, že tyto propočty jsou 

založeny na matematických výsledcích vícerozměrné regresní analýzy a nevstupují do těchto 

modelů další vlivy (v modelech je to veličina 𝜀, tedy náhodná složka).  

Náhodnou složkou 𝜀 jsou zejména výše uvedené legislativní a tržní podmínky, 

politická a environmentální rozhodnutí apod. Z daných výsledků je zřejmé, že náhodná 

složka 𝜀 má vliv na objem těžby dané nerostné suroviny, ale není známa výše tohoto vlivu. 

Tyto složky nemohou být zahrnuty do analýzy, protože se nejedná o kvantitativní 

(vyčíslitelné) znaky. Výše uvedený postup u stanovení závislostí vyžaduje taková data, která 

jsou měřitelná a náhodnou složku nelze vyjádřit např. indexy významnosti, které by již byly 

kvantitativními znaky.  

Je třeba také uvést fakt, že objem většiny sledovaných nerostných surovin má 

klesající tendenci, což koreluje s klesajícími vysvětlovanými proměnnými, zejména tedy 

s výši průměrné sazby hypoték v ČR (hypoindexu). Z matematických výsledků nelze 

očekávat přímou závislost mezi výši sazeb hypoték a těžbou např. energetických surovin 

(tzv. „falešná“ závislost). Vyšší index korelace ještě přímo neznamená kauzalitu mezi 

proměnnými, což výše uvedené tvrzení u energetických surovin dokazuje. 

Na začátku výzkumu byly definovány tři hypotézy, které jsou uvedeny v podkapitole 

č. 1.5. Ze tří stanovených hypotéz byly dvě hypotézy zamítnuty a jedna nezamítnuta, 

výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 18.  

 

 

 

Tabulka 18. Zvolené hypotézy výzkumu 
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Testování hypotéz bylo prováděno v prostředí RKWard. U hypotézy č. 1 bylo 

nezamítnuto tvrzení, že koeficient 𝑟 = 0,5 bude mít minimálně jedna stavební nerostná 

surovina. Tuto autorem stanovenou hranici překročily štěrkopísky s koeficientem korelace 

𝑟 = 0,72. Druhá hypotéza byla zamítnuta již před samotným testováním, protože 

vysvětlující proměnná (zahraniční obchod) měla multikolinearitu s dalšími proměnnými 

(objem hypoték a hypoindex) a byla tak před provedením regrese vyjmuta, aby nedošlo  

ke zkreslení výsledků. Zamítnutí třetí hypotézy bylo určeno na základě výsledků, kdy 

uvedený korelační koeficient byl pouze u stavebního kamene jakožto stavební nerostné 

suroviny. Další koeficienty značily silnou lineární nezávislost proměnných. 

  

Hypotéza Zamítáme Nezamítáme 

Pearsonův koeficient 𝒓 v intervalu < 𝟎, 𝟓 − 𝟎, 𝟕 > 

bude mít alespoň jedna stavební nerostná surovina 

v ČR závislá na HDP v ČR. 

 ✓ 

Největší závislost těžby na zahraničním obchodě má 

stavební kámen. 
✓  

Závislost minimálně dvou stavebních nerostných 

surovin na sazbách hypoték v ČR bude mít 

Pearsonův koeficient 𝒓 alespoň 0,6. 

✓  
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7 Diskuze dosažených výsledků 

Zajímavým faktem výsledků je, že u daných surovin se neprokázaly žádné závislosti  

na vývoji německé ekonomiky, byť německá síla hospodářství se odráží také v obchodní 

bilanci ČR. České hospodářství je sice závislé na exportu do zemí EU, resp. 

nejvýznamnějším obchodním partnerem je Německo, kdy se export z ČR do Německa 

v roce 2016 zvýšil o 3,3 %, ale export se přímo netýká nerostných surovin. Je možno uvést, 

pro přiblížení struktury českého exportu, následující tvrzení ČSÚ. Tři položky, které se podle 

ČSÚ umístily na špici českého exportu do Německa jsou: motorová vozidla, pozemní 

vozidla, stroje, přístroje a mechanická zařízení. [108] Podle výsledků je nezpochybnitelné, 

že výše HDP Německa nemá přímý vliv na výši objemu těžby českého nerostného bohatství. 

 Závislost na kondici české ekonomiky z pohledu vývoje HDP měly jen 4 nerostné 

suroviny. Tímto faktem se potvrzuje tvrzení z dokumentu Surovinová politika ČR, že    

se těžba nerostných surovin v ČR podílí na HDP 1-2 %. [98] Je třeba brát v potaz, že 

multiplikační efekt těžby nerostných surovin je mnohem větší než její přímé započtení   

do struktury HDP, protože nerostné suroviny jsou velmi často vstupní a nenahraditelnou 

surovinou v průmyslových odvětvích. Tahounem českého HDP jsou především výdaje na 

konečnou spotřebu domácností, což opět dokazuje výše uvedené tvrzení Surovinové politiky 

ČR. 

Především u třech nerostných surovin (jíly, cihlářské suroviny, a dekorační kámen), 

které mají přímou návaznost na stavebnictví, se projevila opačná korelace u objemů těžby 

Ya objemu poskytnutých hypoték. Toto tvrzení je podloženo matematickým aparátem 

s výslednými zápornými koeficienty korelace. Matematicky odpovídá tvrzení, že     

se zvyšujícím se počtem poskytnutých hypoték, poklesne těžba uvedených surovin. 

Z pohledu statistiky ještě toto tvrzení neznamená danou kauzální závislost, ale je čistě   

na autorovi a jeho zkušenostech a znalostech problematiky daného výzkumu, zda modelu 

„uvěří“. Autor se domnívá, že matematicko-statistická opora je zde značná. Přisuzuje jí však 

faktu, že v daném období došlo k poklesu těžby daných surovin, ale razantnímu nárůstu 

objemů poskytnutých hypoték i díky uvolněnému trhu hypoték a konkurenčnímu prostředí. 

Momentálně je tlak ČNB na zpřísnění hypotéčního trhu, se kterým může souviset pokles 
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trendu poskytování hypoték a zvyšování hypoindexu, což by mohlo negativně ovlivnit těžbu 

nerudních nerostných surovin. 

U indexu průmyslové produkce byly korelační koeficienty tak nevýznamné, že nebyl 

zahrnut ani do jednoho ekonometrického modelu objemů těžby daných surovin. Autor tedy 

nabývá dojmu, že daný výčet nerostných surovin ovlivňuje především stavebnictví    

jako celek, a to potvrzují také výše uvedené ekonometrické modely a závěry problematiky. 

Na základě dosažených výsledků je možné přiblížení těžby dané nerostné suroviny 

v časovém horizontu 1-5 let. Jelikož jsou výsledky sestrojovány na základě nejnovějších 

dostupných dat, může se výsledný objem, těžby ekonometrických modelů v závislosti   

na novějších datech měnit. Je také potřeba uvést tvrzení, že s vývojem vnějších podmínek 

existuje „zpoždění“ reakce vývoje těžby daných komodit. V praxi to znamená jev, kdy 

s růstem/poklesem ukazatelů se tyto změny pozitivně/negativně projeví na objem těžby 

minimálně v řádech čtvrtletí. 

7.1 Celkový přínos disertační práce  

Hlavním cílem bylo stanovit kauzality mezi vybranými nerostnými surovinami   

a vybranými vnějšími podmínkami s následně vytvořenými ekonometrickými modely    

u nejvýznamnějších kauzalit.  

Dílčími cíli bylo sestavení databáze nerostných surovin a vnějších podmínek, které 

ovlivňují těžbu a predikce těžby řešených surovin v následujících letech.  

Vize určit kauzality mezi 13. vybranými surovinami a 10. vnějšími podmínkami byla 

v průběhu výzkumu upravena. Přítomnost multikolinearity u některých vnějších podmínek 

vedla ke konečnému výběru 5. vnějších podmínek. Hlavní cíl určení kauzalit mezi danými 

veličinami byl splněn.  

Z dané analýzy byly vytvořeny ekonometrické modely těžby daných nerostných 

surovin v závislosti na uvedených vnějších podmínkách.  



Ing. JAKUB CHLOPECKÝ: „Stanovení závislosti exploatace vybraných nerostných surovin na 

vnějších podmínkách“ 

 

97 

 

Predikční modely byly sestaveny celkově na šesti nerostných surovinách. Z prognózy 

byly autorem odstraněny energetické suroviny (černé a hnědé uhlí) z důvodů „falešné 

závislosti“ na čistě stavebních veličinách. 

Výstupy disertační práce měly celkem dva body: 

1. seznam vybraných nerostných surovin a určení nejvýznamnějších vnějších podmínek 

ovlivňující těžbu byl zpracován v tabulce č. 13. Na základě tohoto seznamu byly 

vytvořeny ekonometrické modely těžby; 

2. predikční modely těžby byly sestaveny u 6. nerostných surovin v horizontu 1-5 let. 

Očekávané přínosy předložené disertační práce byly stanoveny v 5. oblastech a to: 

teoretická, vědecká, pedagogická, aplikační a praktická. 

V teoretické oblasti byly přínosy naplněny zmapováním vnějších podmínek 

ovlivňující těžbu v tabulce č. 12 a tabulka č. 13. zachycuje nejvýznamnější veličiny 

ovlivňující objem těžby dané suroviny. 

Pro vědecký přínos byly sestaveny ekonometrické a predikční modely exploatace 

vybraných nerostných surovin v závislosti na výsledcích výzkumných prací. 

Pedagogickou oblastí je možnost využít dané výsledky pro vzdělávání studentů 

nejen na Hornicko-geologické fakultě a navázání na výsledky pro závěrečné práce v rámci 

některé z etap studia. 

V nebližším období se předpokládá publikování odborných článků s aplikací 

výsledků zjištěnými v disertační práci. Určitým způsobem byl nalezen průnik mezi oblastí 

nerostných surovin a vnějším (makroekonomickým) prostředím. 

Praktickou stránkou výsledků dané práce je snaha nabídnout výsledky manažerům 

těžebních podniků a v tabulce č. 19. jsou uvedeny možná doporučení nejen pro aktualizaci 

surovinové politiky státu. 
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7.2 Možná doporučení vyplývající z výsledků disertační práce 

U daných palivoenergetických surovin je situace poněkud složitější. Situace, ve které 

je uvedený segment nerostného bohatství nezávisí jen na konkurenčních a tržních 

podmínkách, ale především na rozhodnutí státu. Z tohoto důvodu nejsou blíže specifikovány 

doporučení. 

Využívání tuzemských ložisek nerudních a stavebních nerostných surovin     

v návaznosti na velikost zásob jsou v ČR dostatečné, a tudíž není třeba přijímat zvláštní 

legislativní opatření. K udržitelnému zabezpečení surovinových potřeb státu je nutné najít 

řešení, při složitých vztazích těžaře a vlastníka pozemku s ložiskem nerostné suroviny. Střet 

zájmů, těchto zúčastněných stran je potřeba vyřešit již před zahájením těžby.  

Vzhledem k dobré geologické prozkoumanosti území ČR nelze v budoucnu očekávat 

nálezy významných ložisek nerudních nebo stavebních nerostných surovin. Tento fakt by 

měl vést k hospodárnému a maximálně možnému využití domácí surovinové základny    

s dosažením zásad báňských aktivit. 

Nově uvažované zpřísnění legislativy poskytování hypotéčních úvěrů a rozšíření 

rozhodovacích a kontrolních pravomocí ČNB na hypotéčním trhu, může vést zejména 

k těmto změnám. Zvýšení sazeb hypoték a snížení objemu poskytnutých hypoték, což jsou 

proměnné, které vstupují v modelech s významným podílem na výsledné predikci. Autor 

práce souhlasí s určitými změnami v legislativě tak, aby nedošlo k přehřátí hypotéčního   

a nemovitostního trhu s následnou cenovou bublinou. Toto přehřátí a vyšší podíl 

nesplacených hypoték by vedl k hlubokému propadu nejen stavebnictví, ale celkové stagnaci 

ekonomiky, což by se projevilo nejen v exploataci tohoto segmentu těžebního průmyslu. 

K aktualizaci legislativy je potřeba ze strany státního aparátu přistupovat s rozvahou a po 

důsledných analýzách s následnými pozitivními a negativními vlivy na stavební sektor. 

Tabulka č. 19 zachycuje doporučení, se kterými by mělo být uvažováno v rámci 

aktualizace surovinové a regionální politiky státu. 
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Tabulka 19. Navrhovaná opatření z výsledků disertační práce 

Nerostná 

surovina 
Navrhovaná doporučení 

 Energetické suroviny 

Černé uhlí 
vyřešení ekonomických problémů těžební společnosti, prodloužení životnosti 

ložisek 

Hnědé uhlí 
ujasnění dostavby jaderné elektrárny Temelín, další diskuze okolo prolomení 

územních limitů těžby 

 Nerudní suroviny 

Jíly 
podporovat (legislativně, daňově, pobídkami, projekty aj.) výzkum, vývoj a 

rozvoj těžebního sektoru, spolupráce těžebních podniků při vytvoření 

mediální strategie ke zlepšení společenského vnímání těžebního průmyslu, 

aktualizace surovinové politiky státu, posílení a zefektivnění ekonomických a 

legislativních nástrojů (přehodnocení systému úhrad za vydobyté nerosty a 

úhrady za dobývací prostory, novela Horního zákona), investice podniků do 

rozvoje těžby 

Bentonit 

Dolomit 

 Stavební suroviny 

Cihlářské 

suroviny 
podpora růstu ekonomiky, úprava poskytování hypotéčních úvěrů, aktualizace 

surovinové politiky státu, spolupráce těžebních podniků při vytvoření 

mediální strategie ke zlepšení společenského vnímání těžebního průmyslu, 

posílení a zefektivnění ekonomických nástrojů (přehodnocení systému úhrad 

za vydobyté nerosty a úhrady za dobývací prostory, novela Horního zákona), 

investice podniků do rozvoje těžby 

Kámen 

HaUKV 

Štěrkopísky 

 

7.2.1 Doporučení nejen pro těžební podniky vyplývající z výsledků disertační práce 

Pro zpřesnění jednotlivých predikcí objemů těžby daných surovin se na základě 

výsledků disertační práce jeví potřeba sledovat další kvantifikovatelné ukazatele jako jsou 

např. cena komodity, cena substitutů, tržby průmyslového odvětví, rozpočet Státního fondu 

dopravní infrastruktury apod. Je třeba také sledovat nekvantifikovatelné (𝜀) ukazatele jako 

jsou: technologický vývoj, průmysl 4.0, nabídka a poptávka komodit, nové zdroje, 

legislativní změny.  

Těžební podniky mohou na základě provedených výpočtů porovnat vývoj těžby 

v prvním predikovaném roce v návaznosti na nově zveřejněné objemy těžby surovin.   

Na základě doplnění statistické základny a použití volně šiřitelné verze statistického 
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software RKWard je možno provést zpřesňující predikce na další roky s možným doplněním 

výše uvedených měřitelných proměnných. Predikce je možno také provádět v rámci 

programového balíčku Excel s využitím statistických funkcí.  
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8 Závěr 

Česká ekonomika prodělala v uplynulých 25 letech značné politické, sociální, 

ekonomické a legislativní změny, které mimo jiné upravují i podnikatelské prostředí. Změny 

se dotkly ve větší nebo menší míře všech sektorů ekonomiky. Výjimkou tedy nebyl ani 

sektor těžební, na kterém se podepsaly i zejména legislativní úpravy, které zahájily 

privatizaci těžebního sektoru v ČR a v podstatě ukončily některé dotované těžby ložisek.  

Změny v poslední dekádě se promítly také ve světové ekonomice, především  

s nástupem světové hospodářské krize, která se promítla zejména v těžkém průmyslu  

a stavebnictví. Tyto sektory národního hospodářství jsou hlavními odběrateli nerostných 

surovin. Význam tří kategorií nerostných surovin pro české hospodářství je zřejmý, avšak 

doposud nebylo zcela zřejmé, jak vnější podmínky ovlivňují jejich exploataci. Ke snížení 

této neznalosti podle soudu autora přispějí zjištění, které se jsou uvedeny v disertační práci.  

Cílem disertační práce bylo určit závislosti u vybraných nerostných surovin    

na daných vnějších podmínkách a na základě těchto výsledků sestavit ekonometrické 

modely, podle kterých je možno predikovat objemy těžby daných surovin. 

Nejvýznamnější výsledky autor práce vidí především v modelech nerudních  

a stavebních nerostných surovin. Konkrétně tedy v modelech těchto komodit: 

Ekonometrický model těžby jílů, protože do těžby jílů vstupují podle propočtů 

proměnné HDP a objem hypoték, které mají nepochybně vzájemnou kauzalitu na dané 

surovině. Kauzalita je předpokládaná zejména proto, že HDP měří výkonnost ekonomiky  

a s tím souvisejí i spotřební a investiční výdaje domácností v návaznosti na objem 

poskytnutých hypoték.  

Ekonometrický model těžby štěrkopísků. Kauzality byly prokázány u veličin HDP 

ČR a výši hypoindexu. Důvody těchto kauzalit jsou shodné jako u výše zmíněných kauzalit 

těžby jílů a shodných vnějších podmínek. 

Ekonometrický model těžby cihlářských surovin. Kauzality byly opět prokázány   

u veličin HDP ČR a výši hypoindexu. Důvody těchto kauzalit jsou shodné jako u výše 
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zmíněných kauzalit těžby jílů a shodných vnějších podmínek. Propojenost a kauzality 

nejvýznamnějších výsledků, jsou v logické návaznosti na využití těchto surovin v daném 

průmyslovém odvětví.  

Dosažené výsledky této disertační práce, konkrétně ekonometrické modely, katalog 

těžby nerostných surovin a vnějších podmínek je možné aplikovat a využít v podnikové praxi 

těžebních podniků, a to nejen pro management průmyslových podniků. Využití autor vidí 

jako možný podpůrný materiál pro regionální a státní surovinovou politiku ČR, ale také při 

výuce na Hornicko-geologické fakultě a fakultách podobného zaměření.  

Disertační práce přináší nové poznatky v podobě identifikací kauzalit mezi vnějšími 

podmínkami a exploatací ložisek sledovaných komodit, detailních ekonometrických 

modelech nerostných surovin a také v jejich predikci na následující období 1-5 let. 
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9 Conclusion 

The Czech economy has undergone significant political, social, economic and 

legislative changes over the last 25 years, which, among other things, regulate the business 

environment. Changes have affected, to a greater or lesser extent, all sectors of the economy. 

The exception was not the mining sector, which was signed by legislative amendments, 

which started the privatization of the mining sector in the Czech Republic and ended some 

subsidized mining operations. 

Changes in the last decade have also been reflected in the world economy, especially 

with the onset of the global economic crisis, which has been reflected mainly in heavy 

industry and construction. These sectors of the national economy are major customers of the 

mineral resources. The significance of the three categories of minerals for the Czech 

economy is obvious, but so far it has not been quite clear how external conditions affect their 

exploitation. To reduce this ignorance, according to the author's judgment, the findings, 

which are presented in the dissertation work, will contribute. 

The aim of the dissertation was to determine the dependence of three groups of 

selected minerals on given external conditions and to build on these results econometric 

models, according to which it is possible to predict the volumes of extraction of the raw 

materials. 

The most important results of the author of the work are seen mainly in non-metallic 

and building mineral resources. Specifically, in the models of these commodities: 

An econometric model of clay mining, as mines are mined according to the 

calculations of the GDP variable and the volume of mortgages that undoubtedly have 

causality on the raw material. Causality is predominantly because GDP measures the 

performance of the economy and is related to consumer and investment expenditure of 

households in relation to the volume of mortgages provided. 

Econometric Model of Gravel Mining. Causality was demonstrated for the Czech 

Republic's GDP and the amount of hypoindex. The reasons for these causalities are the same 

as those mentioned above for cauldron mines and the same external conditions. 
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Econometric model of mining of brick raw materials. Causes were again proven for 

quantities of GDP in the Czech Republic and the amount of hypoindex. The reasons for these 

causalities are the same as those mentioned above for cauldron mines and the same external 

conditions. Interconnectivity and causality, the most important results, are logically linked 

to the use of these raw materials in the industry. 

The achieved results of this dissertation, namely econometric models, catalog of 

mineral extraction and external conditions, can be applied and used in the business practice 

of mining enterprises, not only for the management of industrial enterprises. The author sees 

the use as a possible support material for the regional and state raw materials policy of the 

Czech Republic, but also for teaching at the Faculty of Mining and Geology and faculties of 

similar orientation. 

The dissertation brings new knowledge in the form of identification of causality 

between external conditions and exploitation of monitored commodity bearings, detailed 

econometric models of minerals and also in their prediction for the next period of 1-5 years.  
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12 PŘÍLOHY 

Příloha 1. Multikolinearita HDP ČR, HDP Německa, měnového kurzu, indexu stavební produkce, indexu 

průmyslové produkce, indexu cen výrobců – průmyslových, indexu cen výrobců-stavebních prací, 

zahraničního obchodu, objemu hypoték a hypoindexu 

Pramen: vlastní zpracování 
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Příloha 2. Multikolinearita HDP ČR, HDP Německa, IPP, objemu hypoték, Hypoindexu u černého 

uhlí 

Pramen: vlastní zpracování 
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Příloha 3. Ukázka korelace mezi černým uhlím a vybranými ukazateli 

Pramen: vlastní zpracování 
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Příloha 4. Q-Q graf hnědého uhlí 

Pramen: vlastní zpracování 
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Příloha 5. Homoskedasticita a autokorelace reziduí u hnědého uhlí 

Pramen: vlastní zpracování 

  



Ing. JAKUB CHLOPECKÝ: „Stanovení závislosti exploatace vybraných nerostných surovin na vnějších podmínkách“ 

 

126 

 

Příloha 6. Print screen skriptu u hnědého uhlí 

Pramen: vlastní zpracování  
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Příloha 7. Q-Q graf jílů 

Pramen: vlastní zpracování 

  



Ing. JAKUB CHLOPECKÝ: „Stanovení závislosti exploatace vybraných nerostných surovin na 

vnějších podmínkách“ 

 

128 

 

 

Příloha 8. Homoskedasticita a autokorelace reziduí u jílů 

Pramen: vlastní zpracování 
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Příloha 9. Print screen skriptu u jílů 

Pramen: vlastní zpracování 
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Příloha 10. Q-Q graf bentonitu 

Pramen: vlastní zpracování 
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Příloha 11. Homoskedasticita a autokorelace reziduí u bentonitu 

Pramen: vlastní zpracování 
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Příloha 12. Print screen skriptu bentonitu 

Pramen: vlastní zpracování 
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Příloha 13. Q-Q graf dolomitu 

Pramen: vlastní zpracování 
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Příloha 14. Homoskedasticita a autokorelace reziduí u dolomitu 

Pramen: vlastní zpracování 
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Příloha 15. Print screen skriptu u dolomitu 

Pramen: vlastní zpracování 
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Příloha 16. Q-Q graf cihlářských surovin 

Pramen: vlastní zpracování 
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Příloha 17. Homoskedasticita a autokorelace reziduí u cihlářských surovin 

Pramen: vlastní zpracování 
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Příloha 18.  Print screen skriptu u cihlářských surovin 

Pramen: vlastní zpracování 
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Příloha 19. Q-Q graf kamene HaUKV 

Pramen: vlastní zpracování 
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Příloha 20. Homoskedasticita a autokorelace reziduí u kamene HaUKV 

Pramen: vlastní zpracování 
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Příloha 21. Print screen skriptu u kamene HaUKV 

Pramen: vlastní zpracování



Ing. JAKUB CHLOPECKÝ: „Stanovení závislosti exploatace vybraných nerostných surovin na 

vnějších podmínkách“ 

 

142 

 

Příloha 22. Q-Q graf štěrkopísků 

Pramen: vlastní zpracování 

  



Ing. JAKUB CHLOPECKÝ: „Stanovení závislosti exploatace vybraných nerostných surovin na 

vnějších podmínkách“ 

 

143 

 

Příloha 23. Homoskedasticita a autokorelace reziduí u štěrkopísků 

Pramen: vlastní zpracování 
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Příloha 24. Print screen skriptu u štěrkopísků 

Pramen: vlastní zpracování 
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Příloha 25. Objemy těžby sledovaných nerostných surovin v letech 1990–2015 
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Příloha 26. Box plot graf měnového kurzu CZK/EUR 
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Příloha 27. Box plot graf indexu stavební produkce 
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Příloha 28. Box plot graf indexu průmyslové produkce 
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Příloha 29. Box plot graf indexu cen výrobců-průmyslových 
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Příloha 30. Box plot graf indexu cen výrobců-stavebních prací 
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Příloha 31. Box plot graf zahraničního obchodu 
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Příloha 32. Box plot graf objemu poskytnutých hypoték 
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Příloha 33. Box plot graf hypoindexu 

 

 


