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Anotace k diplomové práci 

V předloţené diplomové práci je zpracován roční plán těţební divize 

akciové společnosti na rok 2009 a provedena jeho optimalizace s ohledem na 

aktuální cíle divize. V první části je uvedena charakteristika divize, pro kterou je 

plán tvořen. Dále jsou zde uvedeny podmínky, dle kterých divize plány ve 

skutečnosti zpracovává. V další části je zpracován samotný roční plán s popisem 

veškerých nákladových a výnosových poloţek, které jsou důleţité pro stanovení 

hospodářského výsledku. Na závěr práce je provedeno shrnutí, zda bylo 

dosaţeno předem zadaných hlavních cílů na rok 2009. 
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Annotation of thesis 

In referred graduation paper is worked up year plan of mining division 

corporation company for year 2009 and made his optimalization considering to 

current duties of division.  First part of plan contains characteristics of division, for 

which was the plan made. Next are mentioned the conditions according which the 

division processes the plans. In the other part is processed just year plan with 

description all of the expense and yield items, which are important for setting of 

economic result. In conclusion is made the summary, if has been got ahead 

required main points for year 2009. 
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Seznam použitých zkratek 

• aj.  a jiné 

• atd.  a tak dále 

• bbl  barely 

• ČD  České dráhy 

• ČR  Česká republika 

• DHM  dlouhodobý hmotný majetek 

• DNM  dlouhodobý nehmotný majetek 

• DP  dobývací prostor 

• GIS  geografický informační systém 

• GPS  globální polohový systém 

• CHKO  chráněná krajinná oblast 

• Kč  korun českých 

• kWh  kilowatthodina 

• m3  metry kubické 

• MHČR Ministerstvo hospodářství České republiky 

• mil.  milionů 

• MWh  megawatthodina 

• MŢP  ministerstvo ţivotního prostředí 

• OBÚ  Obvodní báňský úřad 

• OKN  Opatření k nápravě 

• PC  personal computer (osobní počítač) 

• PO  Preventivní opatření 

• příp.  případně 

• PÚ  průzkumná území 

• ŘD  ředitel divize 

• SUV  sport utility vehicle (sportovní uţitkové vozidlo) 

• ST  středisko těţby 

• SVPSL středisko vyhledávání, průzkumu a správy loţisek 

• SW  software 

• t  tun 

• tis.  tisíc 

• tzn.  to znamená 

• ÚEK  úsek ekonomického ředitele 



• ÚGŘ   úsek generálního ředitele 

• USD  americký dolar 

• ÚPB  Ústav půdní biologie 

• ZPF  zemědělský půdní fond 

• ZŘD  zástupce ředitele divize 

• ZZ  závěrečné zprávy 
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1 Úvod 

Hospodářské plánování na úrovni vnitropodnikových útvarů (divizí, 

samostatných středisek) nebývá předmětem prioritního zájmu odborných 

ekonomů zabývajících se naukou o podniku. Odborná literatura však nabízí 

mnoţství titulů pojednávajících o metodice zpracování podnikatelských záměrů, 

„business plánů“, případně plánů strategického rozvoje. Otázka sestavení 

krátkodobého či střednědobého plánu výrobní divize je pojímána jako proces 

rutinní konkretizace příslušné, např. roční výseče dlouhodobého plánu do 

podmínek určitého výrobního segmentu podniku. 

Do jisté míry je tomu tak, nelze však pominout některé důleţité aspekty 

vnitropodnikového plánování. Na prvním místě je to mnohem těsnější vazba plánu 

na konkrétní podmínky realizace, která přináší nejenom přesnější a podrobnější 

vstupní údaje odvozené z parametrů výrobního zařízení (jeho produkční kapacity, 

provozního stavu a případných moţností úprav), případně ze znalosti průběţného 

stavu běţících i připravovaných projektů či zakázek, ale také moţnost zahrnutí 

přímých poznatků o souvisejících rizikových faktorech, jejichţ projevy mohou 

někdy zabránit dosaţení plánovaných výsledků nejen samotné výrobní divize, ale i 

podniku jako celku. Současně je zde moţnost operativnějšího zapracování 

nouzových alternativ podle podmínek konkrétní divize. V tomto smyslu představují 

plány vnitropodnikových útvarů významnou zpětnou vazbu pro posouzení 

správnosti, reálnosti a rizik hospodářského plánu zpracovaného na vyšším stupni 

řízení. Tento aspekt je významný především v podnicích s diverzifikovaným 

výrobním programem zasahujícím do různých, někdy i značně odlišných 

technických oborů, kde nositelem a garantem jsou právě vnitropodnikové 

specializované útvary. 

Z uvedeného pohledu je potřebné věnovat pozornost vnitropodnikovému 

plánování i v rámci odborné přípravy budoucích ekonomů na jejich uplatnění ve 

výrobních podnicích. Lze ostatně předpokládat, ţe v prvních letech jejich 

praktického působení se budou setkávat právě s plánováním na vnitropodnikové 

úrovni. 
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Pro zpracování diplomové práce byla pouţita modelová divize na příkladu 

skutečně existující těţební divize. Z modelu byly vypuštěny vedlejší činnosti a 

náplň plánu byla upravena tak, aby zahrnovala v minimálním nezbytném rozsahu 

základní operace procesu vyhledávání a těţby loţisek zemního plynu a ropy. 

Diplomová práce si dává za cíl tvorbu ročního plánu těţební divize akciové 

společnosti a provedení jeho optimalizace s ohledem na aktuální cíle divize 
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2 Charakteristika těžební divize 

Společnost, pod kterou divize, která je předmětem této práce spadá, 

podniká v širokém rozsahu činností koncentrovaných do určitých oborů. Jedná se 

zejména o tyto obory: 

• geologické práce, 

• ekologické práce, 

• laboratorní práce, 

• stavební a vrtné práce, 

• a těţba loţisek nerostných surovin [1]. 

2.1 Organizační členění, přehled činností 

Těţební divize je v rámci nadřízeného subjektu, akciové společnosti, 

nositelem podnikatelských aktivit v oboru vyhledávání a těţby vyhrazených 

nerostů ropy a zemního plynu. Tato divize je vnitřně členěna na dvě střediska, 

které se zabývají jednotlivými okruhy souvisejících činností. Jedná se o: 

1. Středisko vyhledávání, průzkumu a správy loţisek, 

2. Středisko těţby [1]. 

2.1.1 Středisko vyhledávání, průzkumu a správy ložisek 

Středisko je zaměřeno na vyhledávání a průzkum loţisek ropy a zemního 

plynu a to především v oblasti Moravskoslezských Beskyd. Ve své činnosti 

vyuţívá výsledků dřívějších regionálních geologických výzkumů hrazených ze 

státního rozpočtu a ve vybraných oblastech projektuje a provádí nové vyhledávací 

práce. Jedná se především o seismická měření a hluboké vyhledávací vrty 

zajišťované externími dodavateli. V případě nálezu ropné či plynové akumulace 

středisko ověřuje její geologické a technicko-ekonomické parametry čerpacími 

zkouškami a při pozitivním výsledku předává nalezené loţisko středisku těţby 

k dalšímu vyuţití.  
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Dále také zajišťuje získávání, udrţování a ukončování průzkumných a 

těţebních práv. 

V současné době spravuje tři průzkumná území Morávka (PÚ1), Bystřice 

(PÚ2) a Hrádek (PÚ3) a taktéţ dva dobývací prostory DP1 (zemní plyn) a DP2 

(ropa). V závislosti na dosaţeném stupni prozkoumanosti se v těchto licencích 

provádí následně tyto práce: 

• PÚ1 - rešerše1 a studie pro vyhodnocení loţiskového potenciálu. 

• PÚ2 - seismické práce za účelem vyhledávání potenciálně roponosných a 

plynonosných struktur. 

• PÚ3 - vrtné práce za účelem ověření existence ekonomicky zajímavá 

kumulace uhlovodíků [1]. 

                                            
1
 Proces vyhledávání informací o určité problematice nebo také výsledný soupis vyhledaných informací. 

Obrázek 1: Vyhledávací vrt [1]. 



Bc. Petra SEDLÁČKOVÁ: Tvorba ročního plánu 

Ostrava 2009           5 

2.1.2 Středisko těžby 

Středisko zajišťuje těţbu a taktéţ odbyt ropy a zemního plynu včetně 

související výstavby těţebních a přepravních zařízení. V současné době provádí: 

• Těţbu plynu ze sondy ZP1 v dobývacím prostoru Dolní Lhotka (DP1). 

• Těţbu ropy ze sondy R1 v dobývacím prostoru Nová Ves (DP2). 

• Výstavbu vysokotlakého plynovodu k připojení sondy ZP2 v DP1 [1]. 

Obě tato střediska hospodaří společně. Jejich činnost je financována 

z výnosů z odbytu těţených surovin a taky případně z odprodeje účastí na 

průzkumných a těţebních právech [1]. 

2.2 Vybavení divize 

Tak jako kaţdá organizace potřebuje i tato divize určité prostředky pro 

výkon svých činností. Jedná se jak o hmotný, tak i nehmotný majetek, lidské 

zdroje a v neposlední řadě to jsou pak znalosti, vychytávky atd., týkající se 

problematiky dané společnosti.  

Obrázek 2: Kozlíková těžba ropy [1]. 
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Mezi nehmotný majetek této divize patří: 

• 3 průzkumná území pro ropu a zemní plyn, 

• 2 dobývací prostory pro ropu a zemní plyn, 

• software pro archivování geologických dat, 

• software pro modelování zájmových geologických objektů při vyhledávání 

loţisek (na bázi GIS), 

• software pro modelování rezervoárů2 a pro optimalizací procesu odtěţování 

a sledování stavu těţitelných zásob ropy a plynu. 

V případě hmotného majetku jde o: 

• 2 plynové sondy s vystrojením pro těţbu plynu (produkční kříţ, stupačky), 

• technologii pro úpravu těţeného plynu (dehydratační jednotky, separátory, 

nástřiková čerpadla atd.), 

• jedna ropnou sondu s vystrojením pro těţbu ropy (produkční kříţ, stupačky, 

hlubinné čerpadlo, kozlík), 

• technologii pro těţbu ropy (separátor, nádrţe, kotlík, hořák atd.), 

• těţební vysokotlaké plynovody v délce 10 km, 

• dopravní prostředky (osobní vozidla, terénní vozidlo SUV), 

• výpočetní a reprografická techniku, 

• komunikační a topometrické přístrojové vybavení (satelitní a mobilní 

telefony, GPS) [1]. 

 

Jak jsem jiţ na začátku uvedla, důleţité pro výkon činností, ať uţ se jedná 

o tuhle společnost nebo jakoukoliv jinou organizaci, jsou určité znalosti v oboru, čili 

know-how. V případě této těţební divize se jedná zejména o: 

• dlouholeté zkušenosti v oboru vyhledávání, průzkumu a těţby loţisek ropy 

a zemního plynu, 

• disponibilní databáze ZZ, geofyzikální měření hlubokých vrtů, 

hydrodynamických zkoušek, 

                                            
2
 Jedná se o nádrţ příp. zásobník. 
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• prověřené postupy v oblasti zajišťování externího financování a sdruţování 

prostředků na nákladné a rizikové geologické práce (sdílení rizik), 

• fungující kontakty na hlavní dodavatele odborných sluţeb a odběratele 

těţených surovin, 

• korektní vztahy a vybudovaná důvěra ze strany státních orgánů 

dohlíţejících na geologické práce, hornickou činnost a ochranu ţivotního 

prostředí a ze strany samosprávných orgánů v regionu (MŢP, OBÚ, CHKO, 

Stavební úřady, Obecní úřady) [1]. 

2.3 Lidské zdroje 

2.3.1 Ložiskový geolog 

Náplní jeho práce je studovat archivní materiály (databáze Geofondu ČR 

aj.) a vybírat nadějné oblasti z hlediska moţnosti výskytu loţisek ropy a plynu. 

Projektuje, řídí a vyhodnocuje vyhledávací a průzkumné geologické práce, provádí 

výpočty počátečních zásob ropy či plynu v nalezeném loţisku. Dále projednává 

s externími dodavateli geologických technických prací (seismická měření, vrtání 

hlubokých vrtů, provádění čerpacích zkoušek) parametry těchto prací a způsob 

zabezpečení jejich kvality [1]. 

2.3.2 Geolog VŠ 

Zajišťuje získání a udrţování vyhledávacích, průzkumných a těţebních 

práv (tj. stanovení průzkumných území a dobývacích prostorů ve správních 

řízeních vedených státními orgány; PÚ stanovuje Ministerstvo ţivotního prostředí, 

DP stanovuje Obvodní báňský úřad po předchozím souhlasu MŢP; v rámci těchto 

řízení tento geolog zajišťuje i vyjádření dotčených obcí a organizací, tzn. jejich 

souhlasy. Dotčenými organizacemi bývají např. Lesy ČR, Správa CHKO Beskydy, 

Povodí Odry aj.) [1]. 

Dále zajišťuje práva ke vstupu na dotčené pozemky při provádění 

geologických prací či těţby, tj. nájemní smlouvy s vlastníky, případně odkup těchto 

pozemků. 
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Zajišťuje také územní rozhodnutí, případně stavební povolení potřebná 

k budování vrtných a těţebních pracovišť a k výstavbě plynovodů. K tomu je 

obvykle potřeba vyřídit i dočasné odnětí půdy ze ZPF [1]. 

2.3.3 Báňský inženýr (vedoucí těžby plynu, vedoucí těžby ropy) 

Organizuje a řídí odtěţování zásob loţiska co nejhospodárnějším 

způsobem a zodpovídá za bezpečnost celého procesu. Má na starosti i technické 

zabezpečení dopravy vytěţené suroviny k odběrateli.  

Řídí také výstavbu těţebních pracovišť a jejich osazení technologiemi, 

případně výstavbu plynovodů. 

Po vytěţení loţiska zajišťuje řádnou likvidaci následků hornické činnosti 

(likvidaci sond, demontáţ technologie, technickou a biologickou rekultivaci 

pozemků) [1]. 

2.3.4 Těžaři plynu či ropy (zaměstnanci kategorie D) 

Provádějí obsluhu a běţnou údrţbu těţební technologie a přímé sledování 

parametrů produkce (tlaky na ústí sondy, objemy těţeného plynu či ropy, 

průběţné vzorkování kvality suroviny) a vedou příslušné provozní záznamy. 

Současně zajišťují ostrahu pracovišť proti vstupu nepovolaných osob [1]. 

2.3.5 Ekonom divize 

Zajišťuje nákup materiálu a sluţeb. Vystavuje podklady pro fakturaci 

dodávek vytěţených surovin, případně téţ fakturaci sluţeb divizních specialistů 

externím i vnitropodnikovým zákazníkům. 

Podle pokynů ŘD připravuje obchodní smlouvy s dodavateli i odběrateli, 

nájemní smlouvy (pozemky, technická zařízení), podílí se na organizaci 

předepsaných veřejných výběrových řízení na dodavatele (u zakázek 

přesahujících objem 400.000 euro). 

Aktivně se účastní přípravy hospodářského plánu a průběţně vyhodnocuje 

jeho plnění. 
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Náplní jeho práce je také vystavování podkladů pro mzdovou účtárnu 

(mzdy a cestovní náhrady pro všechny zaměstnance divize) [1]. 

2.3.6 Ředitel divize 

Organizuje a řídí veškerou činnost divize, za jejíţ výsledky odpovídá. 

Vyhledává investory (zejména zahraniční – Kanada, Austrálie) zajímající 

se o financování rizikových geologických prací. Připravuje a projednává příslušné 

partnerské smlouvy a zajišťuje související potřebnou propagaci divizních projektů. 

Projednává dlouhodobé rámcové smlouvy s odběrateli zemního plynu a 

ropy. 

Zajišťuje výběr, získávání a odbornou přípravu specialistů a jejich 

vybavení moderními technickými prostředky (měřicí přístroje, výpočetní technika, 

software apod.) 

V neposlední řadě řídí a odpovídá za správnost provádění veřejných 

výběrových řízení na dodavatele významných vyhledávacích a průzkumných prací 

[1]. 

2.4 Pozice na trhu, strategické cíle 

V oboru vyhledávání, průzkumu a těţby ropy a zemního plynu není v ČR 

trh dostatečně rozvinut. Aktivně na tomto trhu působí několik „olejářských“ 

společností jako jsou např. Moravské naftové doly a.s., Česká naftařská 

společnost s.r.o., Unigeo a.s., těţbou zemního plynu se zabývá např. Green Gas 

DPB a.s. Taktéţ počet servisních společností je velmi omezen. Příkladem mohou 

být MND Servisní a.s. zabývající se hlubokými vrty, podzemními opravami sond 

atd. dále pak KaC a.s. zabývající se karotáţním3 měřením, cementaci, perforaci, 

intenzifikaci produkce, Geofyzika GP s.r.o. zabývající se taktéţ karotáţním 

měřením a v neposlední řade to můţe být pak Montpetrol s.r.o., která zajišťuje 

dodávky a montáţe těţebních technologií a také výstavbu těţebních plynovodů. 

                                            
3
 Karotáţ – geofyzikální metoda určování geologického profilu vrtu. 
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Celková produkce ropy na území ČR dosáhla v roce 2007 úrovně 227,7 

tis. tun a produkce zemního plynu z konvenčních zdrojů 96,4 mil. m3. Vzhledem k 

celkovému objemu importu těchto komodit do ČR (7.186,3 tis. tun ropy, v případě 

zemního plynu 8.378,8 mil. m3) nemají místní těţaři problémy s odbytem 

produkce. Situace je jiná pouze v těch případech, kdy těţená mnoţství jsou pro 

odběratele příliš malá, to jsou pak těţaři nuceni dohodnout se o sdruţených 

dodávkách. To současně znamená, ţe s výjimkou soutěţe o nová průzkumná 

území si těţaři nekonkurují, často si dokonce poskytují odborné sluţby v zájmu 

vyuţívání svých volných kapacit. Hlavními odběrateli ropy jsou tuzemské rafinérie 

koncernu UNIPETROL, příp. i zahraniční rafinérie (např. Polsko – Jedlicze, 

Slovensko – Slovnaft a Dubová, Rakousko – OMV) a plyn je dodáván 

licencovaným obchodníkům s plynem vyuţívajícím veřejné regionální distribuční 

plynovodní sítě ve správě – RWE: SMP Net s.r.o., případně RWE: JMP Net s.r.o. 

Těţební divize, jejíţ roční plán je předmětem této práce, by se svou 

produkcí ropy a zemního plynu řadila na 3. – 4. místo v ČR, ovšem se značným 

odstupem od „lídra trhu“ Moravských naftových dolů a. s. Strategickým cílem této 

divize je dosaţení stabilizované roční produkce v úrovni 3 tis. tun ropy a 15 mil. m3 

zemního plynu a dále pak také dlouhodobé zabezpečení těţitelnými zásobami 

obou surovin ve výši nejméně desetinásobku roční produkce. Naplnění tohoto cíle 

by pro divizi znamenalo dosaţení soběstačnosti ve smyslu nezávislosti na 

vnějších finančních zdrojích a zajištění potřebné stability pro rozvoj dlouhodobých 

vyhledávacích programů [1], [2], [3], [4]. 
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3 Proces plánování v podmínkách těžební divize akciové 
společnosti 

3.1 Vnitropodniková pravidla pro hospodářské plánování 

Plánování je jedním z hlavních ekonomických nástrojů řízení. 

Východiskem je stav poptávky a nabídky na relevantním trhu, zaměstnanců a 

další celopodnikové zájmy. Plán je stanovován k 1. 1. příslušného roku a vychází 

z dokumentu Strategický rozvoj a. s. pro příslušné období s tím, ţe k 6. 6. 

běţného roku dochází k jeho dílčímu vyhodnocení a případnému zpřesnění, a 

obsahuje tyto dílčí plány: 

• plán hospodářského výsledku, 

• plán investic, 

• plán fondu rozvoje a inovací, 

• plán fondu propagace, 

• plán vzdělávacích akcí [1]. 

3.1.1 Plán hospodářského výsledku 

Metodika stanovení plánu hospodářského výsledku vychází jednak ze 

záměrů představenstva a vedení společnosti v oblasti rozvoje společnosti, tvorby 

volných zdrojů na investice a výplaty dividend a jednak ze základních 

ekonomických ukazatel firmy. Plán hospodářského výsledku je určován na třech 

úrovních a to: 

• podnikové, 

• divizní 

• a střediskové [1]. 

Podnikový plán 

Podnikový plán hospodářského výsledku je součtem divizních a 

střediskových plánů hospodářského výsledku sníţený o poloţky určené 

k financování nákladových středisek [1]. 
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Divizní plán 

Tento plán je sestavován pro kaţdou divizi individuálně, přičemţ 

základním kritériem je objem vlastního kapitálu, kterou tyto organizační jednotky 

potřebují ke své činnosti. Toto kritérium je poté korigováno o hodnoty, jeţ vychází 

z fyzického a morálního stavu stálých aktiv příslušné divize, stavu na trhu a jiných 

podnikových úkolů plněných příslušnou divizí [1]. 

Střediskový plán 

Tento plán hospodářského výsledku je stanovován formou rozpočtu pro 

střediska útvary zřízené v rámci ÚGŘ a ÚEŘ. Dále pak je rozpočtování uplatněno 

u reţijních středisek jednotlivých divizí, tedy X891 a vybraná výrobní střediska, u 

nichţ je to z povahy jejich vykonávané činnosti efektivní [1]. 

3.1.2 Plán investic 

Plán je zpracováván útvarem majetku a zásobování na základě 

poţadavků divizí. Jeho plnění probíhá prostřednictvím majetkové komise, která 

doporučuje generálnímu řediteli pořízení, prodej či likvidaci konkrétního 

dlouhodobého majetku [1]. 

3.1.3 Plán rozvoje a inovací 

Tento plán zahrnuje úkoly, které byly vybrány vedením společnosti a 

jejichţ financování probíhá prostřednictvím nákladového střediska č. 8901 pod 

názvem Fond rozvoje a inovací. Vedení společnosti tyto úkoly vybírá na základě 

předloţených zadávacích listů, na nichţ je uvedeno jak zadání, tak harmonogram 

je plnění, a tedy i průběh čerpání finančních prostředků, které probíhá 

prostřednictvím vnitropodnikového zúčtovacího dokladu s přiloţeným popisem. 

Kaţdý úkol je po skončení kalendářního roku ředitelem divize písemně 

vyhodnocen a to včetně rozpočtu ve formě tabulky [1]. 

3.1.4 Plán propagace 

Zpracovat ho, má za úkol útvar marketingu a řízení jakosti, který je na 

podnikové úrovni odpovědný za jeho plnění. Tento plán obsahuje poloţky 
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s finanční vyjádřením a předpokládaným termínem čerpání. Jeho prostřednictvím 

si divize pořizují propagační materiály ve schváleném finančním objemu tak, aby 

bylo dosaţeno maximální hospodárnosti. Financování probíhá prostřednictvím 

nákladového střediska č. 8903 pod názvem Fond propagace a nákladů divizí [1]. 

3.1.5 Plán vzdělávacích akcí 

Ten je zpracováván na základě poţadavků jednotlivých organizačních 

útvarů a poté sledován a vyhodnocován ÚPB v souladu s OS-7.01 [1]. 

3.2 Plánování realizace produktu 

Plánován je v tomto případě zajišťováno prostřednictvím provozně 

hospodářského plánování. Provozně hospodářské plány slouţí k bilancování 

zdrojů a potřeb pro realizaci výrobní činnosti divize v daném časovém období a 

k optimalizaci organizace práce. Tyto plány zahrnují jak roční, tak i operativní plán 

divize a k jejich zpracování se vyuţívá těchto podkladů: 

• schválené harmonogramy geologických-průzkumných úkolů, 

• schválené podnikatelské záměry těţebního vyuţití jednotlivých loţisek, 

• výstupy ze systému ekonomických informací, 

• úkoly stanovené vedením společnosti, 

• výstupy z analýzy poptávky po poskytovaných sluţbách a výrobcích 

• a jiné informace [1]. 

3.2.1 Roční plán 

Jedná se o dokument, který stanovuje cíle a hodnotí moţnosti rozvoje 

divize pro následující kalendářní rok.  

Sestavuje ho ZŘD nebo příp. zaměstnanec určený ŘD záznamem 

v pořadači OKN a PO a to v termínu stanoveném vedení společnosti, nejpozději 

však k 25 lednu příslušného kalendářního roku. Podklady pro sestavení ročního 

plánu předávají ZŘD vedoucí jednotlivých středisek divize nejméně 

s desetidenním předstihem. Roční plán schvaluje ŘD, přičemţ hlavní ukazatele 
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jako jsou investice či hospodářský výsledek podléhají schválení vedením 

společnosti. 

Změnové řízení plánu není v průběhu roku prováděno, je zahrnuto 

v operativním plánu [1]. 

3.2.2 Operativní plán 

Jedná se o plán, který konkretizuje úkoly, činnosti a cíle divize stanovené 

ročním plánem pro období kalendářního čtvrtletí. 

Zpracovává ho ZŘD, případně zaměstnanec určený ŘD záznamem 

v pořadači OKN a PO a to vţdy nejpozději k 25. kalendářnímu dni posledního 

měsíce předcházejícího období. Plán schvaluje ŘD. Změnové řízení tohoto plánu 

není prováděno, je zahrnuto do OKN resp. PO. 

Obsahem tohoto plánu je přehled úkolů operativního plánu, tedy 

předpoklad věcného plnění běţících a připravovaných geologicko-průzkumných 

úkolů, podnikatelských záměrů a jiných úkolů v návaznosti na úkoly ročního plánu 

s uvedením termínů plnění a odpovědných zaměstnanců. V další části je zahrnut 

předpoklad ekonomických výsledků v plánovaném období, čili hospodářský 

výsledek [1]. 

3.3 Dosavadní zkušenosti z aplikace plánu v minulých letech 

Zkušenosti z předchozích let ukazují na značnou závislost dosahovaných 

objemů těţby a tím i dosahovaného hospodářského výsledku na vývoji tlakových 

poměrů v těţeném loţisku (určují intenzitu přítoku plynu či ropy), ale také na 

technickém stavu těţených sond. Zatímco vývoj poměrů v loţisku lze do jisté míry 

modelovat a při přípravě plánu zohlednit, případné poruchy a odstávky těţebních 

sond jsou obtíţně předvídatelné a mají často za následek významné výpadky 

v plnění plánu. Je proto nutné věnovat pozornost řádné údrţbě technického 

zařízení. Při sestavování ročního plánu je proto počítáno s preventivními 

odstávkami pro údrţbu a menší opravy v rozsahu cca dvou týdnů [1]. 
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Větší odstávky v důsledku závaţnějších poruch vyţadujících velmi 

nákladné opravy za účasti externích specializovaných firem (např. výměna 

těţebních stupaček spojená s tzv. umrtvením sondy pracovní kapalinou) mohou 

vést i k celkovému nesplnění přijatého plánu v důsledku významných dodatečných 

nákladů a citelných výpadků produkce. V případě modelové těţební divize 

s pouhými dvěma produkčními sondami by nebylo moţné takové výpadky 

kompenzovat. Vedení společnosti musí proto s rizikem nepříznivého výsledku 

hospodaření počítat a vytvářet odpovídající rezervy, zejména v příznivých 

obdobích, kdy jsou do těţby uváděna nově nalezená loţiska, a je dosahováno 

skokového nárůstu produkce. 
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4 Tvorba ročního plánu 

4.1 Hlavní cíle na rok 2009 

Tvorba ročního plánu divize vychází ze tří základních poţadavků, jejichţ 

plnění je zásadní podmínkou hospodářské ţivotachopnosti divize:  

1. Dosaţení hospodářského výsledku stanoveného vedením akciové 

společnosti a to včetně pokrytí předepsaného podílu na reţijních nákladech 

společnosti. Je poţadováno dosaţení hospodářského výsledku ve výši 

6.500.000 Kč. 

2. Realizace rozvojových programů divize v rozsahu roční výseče 

dlouhodobého strategického plánu jako je seismické měření a průzkumné 

vrty. Částka pokrývající tyto aktivity je stanovena na 50.000.000 Kč. 

3. Tvorba rezerv na likvidaci následků hornické činnosti a zdrojů na údrţbu a 

obnovu pouţívaného hmotného majetku. Výši rezervy stanovil báňský úřad 

dle horního zákona a to ve výši 561.250 Kč [1].  

4.2 Stanovení předpokládaných výnosů 

Výnosy jsou peněţním vyjádřením provedených výkonů účetní jednotky a 

jejich nejdůleţitější sloţkou jsou trţby za prodané výkony. 

Výnosy jsou zahrnuty v účtové třídě č. 6, ta obsahuje výnosy narůstajícím 

způsobem od začátku účetního období. [5], [6]. 

Součástí jsou také vnitropodnikové výnosy. Vnitropodnikové účetnictví 

není upraveno ţádnými závaznými předpisy. Podstata vnitropodnikového 

účetnictví spočívá v tom, ţe jednotlivé vnitropodnikové útvary (divize) si evidují své 

náklady, výnosy a zjišťují svůj hospodářský výsledek. Strukturu tohoto účetnictví si 

stanovuje společnost tak, aby nejlépe vyhovovala potřebám řízení společnosti. 

Tyto výnosy spadají do účtové třídy č. 9. 

V případě těţební divize, o které tato práce pojednává, jsou naplánované 

tyto výnosy: 
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4.2.1 Tržby za vlastní výkony 

Jelikoţ mezi hlavní aktivity těţební divize patří zejména těţba zemního 

plynu a ropy, bude tvořit velkou část těchto trţeb právě prodej těchto komodit. 

Jsou zde také zahrnuty trţby za sluţby poskytnuté divizí jako např. 

vypracování posudku loţiskové studie pro MŢP. 

Dále sem patří aktivace majetku, coţ znamená, ţe dojde-li k pořízení 

DHM či DNM vlastní výrobou a k jeho zařazení do aktiv (majetek nebyl pořízen 

dodavatelsky, ale byly na něj při tvorbě vynaloţeny náklady v účetní jednotce), 

musí být náklady aktivovány do výnosů [5]. 

Součástí jsou také trţby z prodeje materiálu, v tomto případě úhrada 

spotřeby PHM pro soukromé účely. 

Další poloţkou je zde podíl divize na vypořádání účasti ve sdruţení. 

Prodej zemního plynu 

Důleţité při stanovení prodejní ceny zemního plynu je přepočet 

z objemové jednotky m3 na jednotku energetickou a to kWh. Znamená to, ţe 

odběratel nebude platit za odebrané mnoţství, nýbrţ za mnoţství energie, které 

bude moci z odebraného zemního plynu získat. K přepočtu se pouţívá tohoto 

vztahu . Jelikoţ obchodníci s plynem stanovují cenu plynu za 

MWh, musí následovat další jednoduchý přepočet.  

Podle uzavřené dlouhodobé smlouvy s odběratelem je odbytová cena 

plynu stanovována měsíčně v závislosti na vývoji světových cen importovaného 

zemního plynu a alternativních energetických surovin (ropy, uhlí). 

Výnosy z prodeje zemního plynu se skládají z: 

• Denní těţby v m3. Naplánována je denní těţba o objemu 17 500 m3. 

• Počtu dnů, kdy byla těţba prováděna. V tomto případě je stanoveno 

350 dnů/rok a to z toho důvodu, ţe zde vznikají určité rezervy a to např. na 

opravu strojů, pozastavení těţby z důvodu nepříznivého počastí aj. 

• Předpokládané ceny plynu. Naplánováno je 553 Kč/MWh. 

Výnosy z prodeje zemního plynu jsou tedy stanoveny na částku 35.734.168,75 Kč. 
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Prodej ropy 

Jedná se o ropu typu Brent. Toto označení se pouţívá pro lehkou ropu 

s niţším obsahem síry. 

Výnosy z prodeje ropy se skládají z: 

• Denní těţby v tunách. Naplánováno je odtěţení 26 t/den. 

• Počtu dnů, kdy byla těţba prováděna. Těţba je stanovena na osm měsíců 

a to mimo zimní období. Jedná se o 230 pracovních dnů, coţ představuje 

těţbu od dubna do listopadu roku 2009. 

• Přepočtu tun na barely. Tento přepočet je prováděn dle závazných tabulek, 

v tomto případě jde o 7,3 bbl. 

• Cena v amerických dolarech za barel. Podle odhadu je stanoveno  

52 USD/bbl. 

• Průměrného kurzu amerických dolarů. Tento kurz je 20 USD. 

• Procentuální vyjádření čisté ropy bez podílu vody. Přípustné je 1 % vody. 

V tomto případě obsahuje vytěţená ropa 15 % vody, coţ znamená, ţe je 

potřeba ropu odvodnit. Po provedení této úpravy jde o 86 % čisté ropy 

z celkových 100 % ropy surové. 

Výnosy z prodeje ropy jsou tedy stanoveny na částku 39.044.137,60 Kč. 

4.2.2 Vnitropodnikové výnosy 

Jsou zde zahrnuty trţby za sluţby realizované uvnitř podniku. Jedná se 

např.  o posudek ropného znečištění či podíl na archívu. 

Dále zde dochází k přeúčtování výnosů střediskové reţie a to v podílu 

podle externích nákladů. 

4.3 Stanovení předpokládaných nákladů 

Náklad je účelné a účelové vynaloţení prostředků a práce ve vztahu 

k určitým výkonům. Náklad tedy znamená účelový úbytek prostředků s cílem 

získání ekonomického prospěchu. 



Bc. Petra SEDLÁČKOVÁ: Tvorba ročního plánu 

Ostrava 2009           19 

Náklady spadají do účtové třídy č. 5 a na jednotlivých účtech této třídy se 

účtují účetní případy narůstajícím způsobem od začátku účetního období. 

Analytické účty v této třídě je třeba přizpůsobit ustanovením zákona o daních 

příjmů. Zejména je nutné sledovat odděleně ty poloţky nákladů, které jsou 

připočitatelné a odpočitatelné pro zjištění základu pro výpočet daňové povinnosti 

[4], [7]. 

I zde se setkáme s vnitropodnikovými účty a to s náklady spadajícími do 

účtové třídy č. 8. 

4.3.1 Spotřeba materiálu 

Tato poloţka zahrnuje spotřebu základního materiálu, pomocných látek, 

obalů a movitých věcí s dobou pouţitelnosti 1 rok a kratší [5]. 

Technický líh 

Při těţbě plynu v zimních měsících můţe docházet k zamrzání plynovodu. 

Tomu lze předcházet právě vstřikováním technického lihu [8]. 

Technologické náplně 

Jelikoţ se jiţ při těţbě vyskytuje v zemním plynu vlhkost je nutné se této 

vlhkosti zbavit. Toho lze docílit sušením plynu.  

Obrázek 3: Technologie sušení plynu [1]. 
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Sušení se můţe provádět několika metodami, v našem případě se provádí 

adsorpční dvoustupňově, a to nízkoteplotní separací (kondenzace vodních par 

v důsledku prudkého ochlazení při expanzi plynu) s adsorpčním dosušováním na 

molekulových sítech. Náplně sít se však časem opotřebují, takţe je potřeba jejich 

pravidelná regenerace a nakonec výměna. 

Regenerace je prováděna zpětným vysušováním sít horkým plynem. 

K ohřevu plynu je pouţíván ohřívací kotlík se speciální olejovou náplní (Slovterm), 

kterou je rovněţ nutno pravidelně obměňovat [1], [8]. 

Technické plyny 

Jde o dusík, případně helium, pouţívané jako provozní náplně v měřicích 

přístrojích (sonolog, chromatograf), doplňované podle jejich skutečné provozní 

spotřeby [1]. 

Čistící a dekontaminační prostředky 

Při těţbě ropy můţe docházet k určitým haváriím, jako je například 

znečištění zemského povrchu. Z tohoto důvodu se pouţívá Vapex a posypová sůl 

k odstranění neţádoucích ropných látek [1]. 

Drobný materiál na opravy a údržbu 

Zde je zahrnut materiál na opravy a údrţbu a to včetně drobného nářadí. 

Drobný kancelářský materiál 

Pod tímto pojmem si můţeme představit veškerý běţně pouţívaný 

materiál v kancelářích, jako jsou tonery, papíry, CD, psací potřeby aj. 

4.3.2 Spotřeba drobného majetku 

Pod pojmem drobný majek je zahrnut veškerý majetek, jehoţ pořizovací 

cena nepřesáhne hranici 40.000 Kč. Jde např. o PC s příslušenstvím, drobný SW, 

kancelářský nábytek aj. [1]. 
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4.3.3 Spotřeba paliv 

Jedná se o spotřebu motorové nafty a benzínu a to ať uţ pro pohon 

automobilů anebo elektrocentrály, která je potřebná v případech kdy není moţnost 

připojení k elektrickému proudu. 

4.3.4 Spotřeba energie 

Je tím myšlena spotřeba elektřiny a to jak v kancelářích, tak i na těţebních 

pracovištích. 

4.3.5 Opravy a udržování majetku 

Opravou se rozumí odstraňování účinků částečného fyzického opotřebení 

nebo poškození za účelem uvedení do původního nebo provozuschopného stavu. 

Udrţování je oproti tomu soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické 

opotřebení a tím se např. předchází poruchám [5]. 

Je zde zahrnuta údrţba a revize těţebních zařízení, které se provádí 

jednou ročně a také opravy hmotného majetku jako automobilů, těţebních zařízení 

aj. [1]. 

Deparafinace ropné sondy 

Jelikoţ dochází při těţbě ropy k vylučování tuhých parafínů a tím ke 

znečištění technologického zařízení, je nutné jejich odstraňování. 

Těţená ropa se při pohybu těţebními stupačkami ochlazuje a dochází 

k vypadávání parafinických uhlovodíků, s maximem jejich tvorby v hloubce cca 

700 m.  Usazené parafiny jsou částečně odstraňovány škrabáky na táhlicích 

hlubinného čerpadla, čtyřikrát za sezónu je prováděna deparafinace sondy 

aplikací speciálních činidel rozpouštějících parafinový povlak (metoda Thermo U) 

[9]. 

4.3.6 Cestovné 

Jedná se o náklady týkající se obchodních cest, terénních prací atd. a to 

především stravné a ubytování [1]. 
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Výdaje za ubytování se vyplácí na základě prokazatelných dokladů a to ve 

skutečné výši.  

V případě stravného je zaměstnavatel povinen, dle zákoníku práce, jej 

vyplácet za kaţdý kalendářní den pracovní cesty. Výše stravného se odvíjí od 

délky pracovní cesty a schvaluje ji Ministerstvo financí podle úrovně cen potravin. 

Nejniţší hranice pro vyplácení stravného je 5 hodin. Stravné je vypláceno nejméně 

ve výši: 

• 60 Kč, trvá-li cesta od 5 do 12 hodin, 

• 92 Kč, trvá-li cesta od 12 do 18 hodin, 

• 144 Kč, trvá-li pracovní cesta déle jak 18 hodin [5]. 

4.3.7 Náklady na reprezentaci 

Jsou zde zahrnuty veškeré náklady vynaloţené právě na prezentaci. 

Jedná se především o občerstvení, pohoštění příp. i o dary atd. Z důvodu daňové 

neúčinnosti těchto nákladů musí být ze základu daně vyloučeny. O jejich výši 

rozhoduje ředitel divize, tzn., ţe je zde předem stanoven limit [1], [5]. 

4.3.8 Poštovné a telekomunikační poplatky 

Jedná se o náklady zahrnující spotřebu poštovních známek, poštovní 

poukázky, dobírky, poplatky za balíky, poplatky v telekomunikačním platebním 

styku, karty k mobilním telefonům, jsou-li přenosné atd. [5]. 

4.3.9 Přepravné 

Přeprava ropy autocisternou 

Vytěţená ropa musí je převáţena speciální dvouplášťovou autocisternou o 

objemu 10 m3 do vzdálené úpravny k odvodnění (cca 50km). Úpravnu provozuje 

externí dodavatel sluţeb [1]. 
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Přeprava ropy po železnici 

Odvodněná ropa je v úpravně skladována v ţelezničních cisternách o 

objemu 50 m3 a cca 1x měsíčně odesílána po ţeleznici k odběrateli. Přepravu 

zajišťují České dráhy [1]. 

Odvoz odpadních vod 

Odpadní a kontaminované sráţkové vody jímané na těţebních 

pracovištích jsou periodicky odváţeny k likvidaci na čističce odpadních vod 

v úpravně ropy, kde jsou likvidovány společně s odpadní vodou po odvodnění 

ropy. 

4.3.10 Leasing 

Jde o pořízení investice, plně nebo částečně, z cizích zdrojů. V tomto 

případě byly na leasing pořízeny dva automobily [1], [5]. 

4.3.11 Vzdělávání zaměstnanců 

Mimo jiné jsou zde zahrnuty jazykové kurzy, odborné konference, 

semináře, nákup odborných časopisů, knih atd. 

Školení těžebních osádek 

Jelikoţ v ČR jiţ neexistuji školy, které jsou zaměřeny na tuto profesi, je 

těţební divize nucena si své zaměstnance v oboru těţby ropy a plynu vyškolovat 

sama [1]. 

4.3.12 Ostatní služby 

Jedná se např. o poskytnuté právní sluţby, měřické sluţby, reprografické 

sluţby, překlady a tlumočení, odborné rešerše a posudky (posouzení seismiky, 

biologické hodnocení), čerpací a hydrodynamické zkoušky a v neposlední řadě 

také provozování vysokotlakého plynovodu. Pod čímţ si můţeme představit 

udrţování tohoto plynovodu, dozor nad ním, aby nedošlo k jeho příp. poškození, či 

k únikům plynu atd. 
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Odvodnění ropy 

Jak jiţ bylo výše popsáno, je nutné vytěţenou ropu odvodnit a to z toho 

důvodu, ţe surová ropa obsahuje aţ 15 % vody oproti přípustnému 1 % vody 

podle poţadavku odběratele (rafinerie ropy). 

Likvidace odpadních vod 

Tím, ţe bylo provedeno odvodnění ropy, musí být tato voda příslušně 

zlikvidována a to z toho důvodu jelikoţ obsahuje škodlivé látky. S touto vodou je 

nakládáno jako s vodou odpadní a o této likvidaci musí být vystaven příslušný 

doklad. V tomto případě musí být zlikvidováno 14 % vody [1]. 

Laboratorní rozbory 

Laboratorní rozbory těţených uhlovodíků jsou prováděny za účelem 

sledování jejich kvalitativního sloţení, které musí odpovídat technickým a dodacím 

podmínkám uzavřených odbytových smluv. V případě plynu jde zejména o 

Obrázek 4: Čerpací zkouška se spalováním plynu [1]. 
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stanovení obsahu metanu a sledování maximální přípustné vlhkosti plynu, 

případně neţádoucího obsahu vyšších uhlovodíků. U ropy je určujícím 

parametrem její hustota (v kg/m3), frakční podíly podle destilační křivky, bod 

tuhnutí (ovlivněn obsahem parafinu) a obsahy škodlivin (těţké kovy, chloridy, 

sírany aj.) [1]. 

Služby hlavní báňské záchranné služby Lužice 

Organizace provádějící hornickou činnost, které vykonávají práce 

v podzemí a v případech stanovených Českým báňským úřadem, jsou povinny si 

zajistit báňskou záchrannou sluţbu. V případě této těţební divize jde o hlavní 

báňskou záchrannou stanici v Luţicích. Dohodou je stanovena částka, kterou je 

divize povinna přispívat na zřízení, vybavení a provoz této stanice. V případě, ţe 

by k domluvě nedošlo, byla by částka stanovena Českým báňským úřadem [10]. 

4.3.13 Mzdové náklady 

Jsou zde zahrnuty pracovněprávní nároky zaměstnancům, především tedy 

mzdové nároky z pracovního poměru nebo z dohod konaných mimo pracovní 

poměr [10]. 

4.3.14 Zákonné sociální a zdravotní pojištění 

Jedná se o sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců hrazené 

zaměstnavatelem. Přičemţ sociální pojištění je upraveno zákonem č. 589/1992 

Sb. a zdravotní pojištění, mimo jiné, zákonem č. 592/1992 Sb. 

Pojistné na sociální zabezpečení 

Výše pojistného je stanoveno na 25 % z vyměřovacího základu a to z toho 

2,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na politiku 

státní zaměstnanosti [11]. 

Pojistné na zdravotní zabezpečení 

Výše tohoto pojištění je stanoveno na úrovni 13,5 % z vyměřovacího 

základu, přičemţ jednu třetinu, coţ představuje 4,5 %, si hradí zaměstnanec sám 

a zbývající dvě třetiny, coţ je 9 %, hradí zaměstnavatel [12]. 
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4.3.15 Daně a poplatky 

Úhrady za průzkumná území 

Dle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích je stanovena povinnost 

hradit poplatek, jehoţ výše se odvozuje z plochy průzkumného území. Poplatek 

činí 2.000 Kč v prvním roce platnosti za kaţdý i započatý km2 tohoto území. Kaţdý 

další rok se tento poplatek zvyšuje o 1.000 Kč za kaţdý km2.  

V zákoně je uvedena taktéţ doba splatnosti tohoto poplatku. Tento 

poplatek je příjmem obce, na jejímţ pozemku se průzkumné územní nachází. 

V případě, ţe se průzkumné území nachází na území více obcí, je pak poplatek 

rozdělen podle poměru v jakém toto území zabírá určitou část katastrálního území 

dané obce [13]. 

Úhrady z dobývacích prostorů 

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a vyuţití nerostného bohatství ukládá 

povinnost uhradit hned dva poplatky. 

Jedním poplatkem je roční úhrada z dobývacího prostoru za kaţdý i 

započatý hektar plochy dobývacího prostoru a to ve vymezení na povrchu. Částka 

se pohybuje v rozmezí od 100 Kč – 1.000 Kč na hektar a to např. v závislosti na 

stupni ochrany ţivotního prostředí dotčeného území.  

Platba se provádí na účet příslušného obvodního báňského úřadu s tím, 

ţe platba pak bude převedena na účet příslušné obce, na jejímţ území se 

dobývací prostor nachází. V případě více obcí, bude platba opět rozdělena podle 

poměru [14]. 

Úhrady z vydobytých nerostů 

Další platbou podle zákona č. 44/1988 Sb. je roční poplatek z vydobytých 

nerostů na výhradních loţiskách nebo nerostů na výhradních loţiskách po jejich 

úpravě a zušlechtění, provedené v souvislosti s jejich dobýváním. U ropy a 

zemního plynu činí úhrada nejvýše 5 % z trţní ceny těchto nerostů. Ve skutečnosti 

tomu tak však není a to z důvodu moţnosti odečtení si nákladů na úpravu atd. U 

zemního plynu tedy činí tato platba 4,67 % z trţní ceny a u ropy 4,05 % a to taktéţ 

z trţní ceny.  



Bc. Petra SEDLÁČKOVÁ: Tvorba ročního plánu 

Ostrava 2009           27 

Vyhláška MHČR č. 617/1992 Sb. stanovuje způsob výpočtu úhrady 

z vydobytých nerostů a to podle vztahu  , kde Nd - náklady na 

dobývání nerostu v tis. Kč., Nc - celkové náklady organizace na zhotovení výrobku 

v tis. Kč, T - trţby za prodej výrobků v tis. Kč, S - sazba úhrady v % a U - výše 

úhrady celkem v tis. Kč [17]. 

Platba se provádí taktéţ na účet příslušného báňského úřadu s tím, ţe ten 

převede 75 % do rozpočtu příslušné obce a 25 % do státního rozpočtu České 

republiky, kdy tyto prostředky budou vynaloţeny k nápravě škod na ţivotním 

prostředí způsobené dobýváním [14]. 

Ostatní daně a poplatky 

V prvém případě jde o daň silniční (zák. č. 16/1993 Sb., o dani silniční), 

které podléhají veškeré automobily a přípojná vozidla registrovaná a provozovaná 

na území ČR za účelem podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti. Jde 

také o vozidla, která jsou vyuţívána pro pracovní cesty. Předmětem této daně jsou 

vozidla o hmotnosti vyšší neţ 3,5 tuny [15]. 

Dalším poplatkem je poplatek za odnětí půdy ze zemědělského půdního 

fondu. ZPF je přírodním bohatstvím ČR, nenahraditelným výrobním prostředkem 

umoţňujícím zemědělskou výrobu a jednou z hlavních sloţek ţivotního prostředí. 

K odnětí pro nezemědělské účely je třeba souhlasu orgánu ochrany 

zemědělského půdního fondu. Tohoto souhlasu v určitých případech není potřeba 

a to je i ten případ kdy bude půda odňata k nezemědělským účelům po dobu kratší 

neţ 1 rok a to včetně doby potřebné pro uvedení půdy do původního stavu. 

Odvody za odnětí půdy se provádí na základě sazebníku uvedeného v příloze 

k zákonu č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu [16]. 

4.3.16 Ostatní provozní náklady 

Pojištění 

Jde hlavně o pojištění proti ţivelním pohromám a vandalismu. Společnost 

má rámcovou smlouvu s pojišťovnou Kooperativa a jednotlivá těţební pracoviště 
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se do smlouvy individuálně doplňují nebo se z ní naopak vypouštějí, pokud třeba 

pomine. 

4.3.17 Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

U dlouhodobého majetku nelze celkové výdaje na jeho pořízení 

zaznamenávat jednorázově v roce pořízení, ale postupně sniţováním jeho 

hodnoty. Tohle postupné sniţování hodnoty se nazývá odpisování a to ať uţ 

způsobené morálním nebo fyzickým zastaráváním či jeho pouţíváním [5]. 

4.3.18 Tvorba zákonných rezerv 

Jak jiţ název vypovídá je tvorba těchto rezerv ze zákona povinná. Jedná 

se o takové rezervy, které je těţební divize nucena tvořit z důvodu likvidace 

následků hornické činnosti.  

Tvorba rezerv je důleţitá zejména proto, kdyţ nejsou schopny organizace 

a to ať uţ z důvodu krachu, příp. rekultivaci zaplatit. Výši rezerv stanovuje báňský 

úřad. Organizace před zahájením hornické činnosti předloţí báňskému úřadu plán 

likvidace (technické řešení a rozpočet) a na tomto základě pak báňský úřad 

hornickou činnost buď povolí, nebo nepovolí a v případě povolení také stanoví výši 

roční tvorby rezerv. Výše rezerv musí být taková, aby byla schopna pokrýt totální 

rekultivaci [1]. 

4.3.19 Vnitropodnikové náklady 

Zde jsou zařazeny veškeré náklady za poskytnuté sluţby divizi. Jsou to 

např. opravy v dílnách společnosti, vyuţití firemního autojeřábu, reprografické 

sluţby, posudky a dále také úroky ve vnitrobance aj. 

I zde tak jako u výnosu dochází k rozúčtování a to divizní a podnikové 

reţie podle externích nákladů. 
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4.4 Sestavení a optimalizace ročního plánu 

4.4.1 Roční plán na rok 2009 

Tabulka 1: Roční plán těžební divize na rok 2009 

Pol. N á k l a d y   a   v ý n o s y  

Středisko vyhledávání, 
průzkumu a správy ložisek 

Středisko těžby 
Režie Celkem 

VP SL Plyn Ropa 

1 501 SPOTŘEBA MATERIÁLU 10 000 Kč 10 000 Kč 870 000 Kč 105 000 Kč 10 000 Kč 1 005 000 Kč 

1.1 technický líh 0 Kč 0 Kč 430 000 Kč 0 Kč 0 Kč 430 000 Kč 

1.2 technologické náplně 0 Kč 0 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 Kč 400 000 Kč 

1.3 technické plyny 0 Kč 0 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 Kč 20 000 Kč 

1.4 čisticí a dekontaminační prostředky 0 Kč 0 Kč 0 Kč 80 000 Kč 0 Kč 80 000 Kč 

1.5 drobný materiál na opravy a údržbu 0 Kč 0 Kč 15 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 35 000 Kč 

1.6 drobný kancelářský materiál 10 000 Kč 10 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 10 000 Kč 40 000 Kč 

2 501 SPOTŘEBA DM 60 000 Kč 0 Kč 0 Kč 35 000 Kč 15 000 Kč 110 000 Kč 

2.1 výpočetní a reprografická technika 20 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 20 000 Kč 

2.2 spojovací technika 5 000 Kč 0 Kč 0 Kč 35 000 Kč 0 Kč 40 000 Kč 

2.3 drobný SW 15 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 15 000 Kč 

2.4 kancelářský nábytek - doplnění 20 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 15 000 Kč 35 000 Kč 

3 501 SPOTŘEBA PALIV 85 000 Kč 55 000 Kč 70 000 Kč 325 000 Kč 55 000 Kč 590 000 Kč 

3.1 motorová nafta 0 Kč 0 Kč 0 Kč 240 000 Kč 0 Kč 240 000 Kč 

3.2 benzín Natural 95 85 000 Kč 55 000 Kč 70 000 Kč 85 000 Kč 55 000 Kč 350 000 Kč 

4 502 SPOTŘEBA ENERGIE 10 000 Kč 10 000 Kč 75 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 115 000 Kč 

4.1 spotřeba elektřiny 10 000 Kč 10 000 Kč 75 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 115 000 Kč 

5 511 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ MAJETKU 15 000 Kč 10 000 Kč 130 000 Kč 1 350 000 Kč 5 000 Kč 1 510 000 Kč 

5.1 deparafinace ropné sondy 0 Kč 0 Kč 0 Kč 1 200 000 Kč 0 Kč 1 200 000 Kč 

5.2 údržba a revize těžebních zařízení 0 Kč 0 Kč 40 000 Kč 70 000 Kč 0 Kč 110 000 Kč 

5.3 opravy hmotného majetku 15 000 Kč 10 000 Kč 90 000 Kč 80 000 Kč 5 000 Kč 200 000 Kč 

6 512 CESTOVNÉ 5 700 Kč 1 840 Kč 78 300 Kč 55 800 Kč 35 000 Kč 176 640 Kč 

6.1 cestovní náhrady do limitu 5 700 Kč 1 840 Kč 78 300 Kč 55 800 Kč 35 000 Kč 176 640 Kč 

7 513 NÁKLADY NA REPREZENTACI 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 

7.1 náklady na reprezentaci 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 

8 518 TELEFONY, POŠTOVNÉ 10 000 Kč 15 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 85 000 Kč 

8.1 telefony, poštovné 10 000 Kč 15 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 85 000 Kč 

9 518 PŘEPRAVNÉ 0 Kč 0 Kč 240 000 Kč 7 894 200 Kč 0 Kč 8 134 200 Kč 

9.1 přeprava ropy autocisternou 0 Kč 0 Kč 0 Kč 2 571 400 Kč 0 Kč 2 571 400 Kč 

9.2 přeprava ropy po železnici 0 Kč 0 Kč 0 Kč 5 142 800 Kč 0 Kč 5 142 800 Kč 

9.3 odvoz odpadních vod 0 Kč 0 Kč 240 000 Kč 180 000 Kč 0 Kč 420 000 Kč 

10 518 LEASING 0 Kč 0 Kč 180 000 Kč 0 Kč 120 000 Kč 300 000 Kč 

10.1 leasing - osobní vozidla 0 Kč 0 Kč 180 000 Kč 0 Kč 120 000 Kč 300 000 Kč 

11 518 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 53 000 Kč 23 000 Kč 43 000 Kč 108 000 Kč 38 000 Kč 265 000 Kč 

11.1 školení těžebních osádek 0 Kč 0 Kč 0 Kč 10 000 Kč 0 Kč 10 000 Kč 

11.2 odborné konference a semináře 35 000 Kč 10 000 Kč 25 000 Kč 80 000 Kč 25 000 Kč 175 000 Kč 

11.3 jazykové kurzy 8 000 Kč 8 000 Kč 8 000 Kč 8 000 Kč 8 000 Kč 40 000 Kč 

11.4 odborná literatura a periodika 10 000 Kč 5 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 5 000 Kč 40 000 Kč 
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12 518  OSTATNÍ SLUŽBY 95 000 Kč 85 000 Kč 908 000 Kč 5 583 644 Kč 20 000 Kč 6 691 644 Kč 

12.1 služby HBZS 0 Kč 0 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč 0 Kč 50 000 Kč 

12.2 čerpací zk., hydrodynamické zk. 0 Kč 0 Kč 300 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 650 000 Kč 

12.3 provozování vysokou. plynovodu 0 Kč 0 Kč 228 000 Kč 0 Kč 0 Kč 228 000 Kč 

12.4 odvodnění ropy 0 Kč 0 Kč 0 Kč 4 123 000 Kč 0 Kč 4 123 000 Kč 

12.5 likvidace odpadních vod 0 Kč 0 Kč 350 000 Kč 1 063 244 Kč 0 Kč 1 413 244 Kč 

12.6 laboratorní rozbory 20 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 22 400 Kč 0 Kč 52 400 Kč 

12.7 odborné rešerše a posudky 50 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 80 000 Kč 

12.8 právní služby 0 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 Kč 10 000 Kč 15 000 Kč 

12.9 měřické služby 5 000 Kč 25 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 30 000 Kč 

12.10 překlady a tlumočení 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 

12.11 reprografické služby 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 40 000 Kč 

13 *    NÁKLADY NA MATERIÁL A SLUŽBY 343 700 Kč 209 840 Kč 2 614 300 Kč 15 486 644 Kč 348 000 Kč 19 002 484 Kč 

14 521,3 MZDOVÉ NÁKLADY 600 000 Kč 420 000 Kč 1 560 000 Kč 1 368 000 Kč 1 080 000 Kč 5 028 000 Kč 

14.1 specialisté a technici 600 000 Kč 420 000 Kč 480 000 Kč 504 000 Kč 0 Kč 2 004 000 Kč 

14.2 těžaři ropy a plynu 0 Kč 0 Kč 1 080 000 Kč 864 000 Kč 0 Kč 1 944 000 Kč 

14.3 režijní zaměstnanci 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 1 080 000 Kč 1 080 000 Kč 

15 524  ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ 204 000 Kč 142 800 Kč 530 400 Kč 465 120 Kč 367 200 Kč 1 709 520 Kč 

15.1 zákonné pojištění 204 000 Kč 142 800 Kč 530 400 Kč 465 120 Kč 367 200 Kč 1 709 520 Kč 

16 53   DANĚ A POPLATKY 284 000 Kč 5 000 Kč 1 680 786 Kč 1 593 288 Kč 3 000 Kč 3 566 073 Kč 

16.1 úhrady za průzkumné území 279 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 279 000 Kč 

16.2 úhrady z dobývacího prostoru 0 Kč 0 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 4 000 Kč 

16.3 úhrady z vydobytých nerostů 0 Kč 0 Kč 1 668 786 Kč 1 581 288 Kč 0 Kč 3 250 073 Kč 

16.4 ostatní daně a poplatky 5 000 Kč 5 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 3 000 Kč 33 000 Kč 

17 54   OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 8 000 Kč 8 000 Kč 45 000 Kč 53 000 Kč 15 000 Kč 129 000 Kč 

17.1 pojištění majetku 8 000 Kč 8 000 Kč 45 000 Kč 53 000 Kč 15 000 Kč 129 000 Kč 

18 551  ODPISY DHM A  DNM 131 071 Kč 68 413 Kč 4 297 105 Kč 4 265 836 Kč 162 165 Kč 8 924 590 Kč 

18.1 těžební sondy 0 Kč 0 Kč 2 345 800 Kč 2 743 125 Kč 0 Kč 5 088 925 Kč 

18.2 těžební pracoviště vč. příslušenství 0 Kč 0 Kč 177 139 Kč 248 375 Kč 0 Kč 425 514 Kč 

18.3 VTL těžební plynovod DN100 0 Kč 0 Kč 753 911 Kč 0 Kč 0 Kč 753 911 Kč 

18.4 těžební technologická zařízení 0 Kč 0 Kč 602 528 Kč 925 553 Kč 0 Kč 1 528 081 Kč 

18.5 měřicí a laboratorní přistroje 0 Kč 0 Kč 235 800 Kč 166 856 Kč 0 Kč 402 656 Kč 

18.6 výpočetní a reprografická technika 30 000 Kč 5 000 Kč 20 952 Kč 20 952 Kč 30 000 Kč 106 904 Kč 

18.7 osobní vozidla 58 518 Kč 63 413 Kč 140 175 Kč 140 175 Kč 132 165 Kč 534 446 Kč 

18.8 přívěs 2 803 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 2 803 Kč 

18.9 nehmotný majetek (SW) 39 750 Kč 0 Kč 20 800 Kč 20 800 Kč 0 Kč 81 350 Kč 

19 552 ZÁKONNÉ REZERVY 0 Kč 0 Kč 230 000 Kč 331 250 Kč 0 Kč 561 250 Kč 

19.1 tvorba rezerv na likvidaci následků HČ 0 Kč 0 Kč 230 000 Kč 331 250 Kč 0 Kč 561 250 Kč 

20 *    EXTERNÍ NÁKLADY CELKEM 1 570 771 Kč 854 053 Kč 10 957 591 Kč 23 563 138 Kč 1 975 365 Kč 38 920 917 Kč 

21 811,4 OPRAVY A ÚDRŽBA 0 Kč 0 Kč 3 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 8 000 Kč 

21.1 drobné opravy technického zařízení 0 Kč 0 Kč 3 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 8 000 Kč 

22 812,3 DOPRAVA 0 Kč 0 Kč 3 500 Kč 10 000 Kč 0 Kč 13 500 Kč 

22.1 práce autojeřábu 0 Kč 0 Kč 3 500 Kč 10 000 Kč 0 Kč 13 500 Kč 

23 815  VNITROBANKA 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč -889 000 Kč -889 000 Kč 

23.1 úroky 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč -889 000 Kč -889 000 Kč 

24 816,9 OST. SLUŽBY NEMAT. POVAHY 0 Kč 25 000 Kč 0 Kč 20 000 Kč 0 Kč 45 000 Kč 

24.1 spec. studie, posudky 0 Kč 25 000 Kč 0 Kč 20 000 Kč 0 Kč 45 000 Kč 

24.2 reprografické služby 30 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 Kč 5 000 Kč 45 000 Kč 

25 820  NAJEMNE 48 000 Kč 184 800 Kč 64 000 Kč 48 000 Kč 72 000 Kč 416 800 Kč 

25.1 vnitropodnikové nájemné 48 000 Kč 184 800 Kč 64 000 Kč 48 000 Kč 72 000 Kč 416 800 Kč 

 
  



Bc. Petra SEDLÁČKOVÁ: Tvorba ročního plánu 

Ostrava 2009           31 

26 821,2  REŽIE 107 921 Kč 58 678 Kč 752 847 Kč 1 618 919 Kč -1 158 365 Kč 1 380 000 Kč 

26.1 výrobní režie 49 249 Kč 26 777 Kč 343 557 Kč 738 782 Kč -1 158 365 Kč 0 Kč 

26.2 správní režie 58 672 Kč 31 901 Kč 409 291 Kč 880 137 Kč 0 Kč 1 380 000 Kč 

27 *    VNITROPOD. NÁKLADY CELKEM 155 921 Kč 268 478 Kč 823 347 Kč 1 701 919 Kč -1 975 365 Kč 974 300 Kč 

28 **   NÁKLADY CELKEM 1 726 692 Kč 1 122 531 Kč 11 780 938 Kč 25 265 056 Kč 0 Kč 39 895 217 Kč 

29 60   TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY 145 000 Kč 80 000 Kč 35 734 169 Kč 39 044 138 Kč 100 000 Kč 75 103 306 Kč 

29.1 tržby z prodeje plynu 0 Kč 0 Kč 35 734 169 Kč 0 Kč 0 Kč 35 734 169 Kč 

29.2 tržby z prodeje ropy 0 Kč 0 Kč 0 Kč 39 044 138 Kč 0 Kč 39 044 138 Kč 

29.3 tržby za služby 145 000 Kč 80 000 Kč 0 Kč 0 Kč 100 000 Kč 325 000 Kč 

30 62   AKTIVACE MAT., MAJ. A SLUŽEB 170 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 270 000 Kč 

30.1 aktivace vl. podílu na tvorbě NM, HM 170 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 270 000 Kč 

31 642  TRŽBY Z PRODEJE MATERIÁLU 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 23 000 Kč 23 000 Kč 

31.1 PHM - soukromé km 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 23 000 Kč 23 000 Kč 

32 65-68 FINANČNÍ V.  A MIMOŘÁDNÉ V. 0 Kč 3 500 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 3 500 000 Kč 

32.1 vypořádání účastí 0 Kč 3 500 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 3 500 000 Kč 

33 *    EXTERNÍ VÝNOSY CELKEM 315 000 Kč 3 680 000 Kč 35 734 169 Kč 39 044 138 Kč 123 000 Kč 78 896 306 Kč 

34 900  VNITROPODNIKOVÉ VÝNOSY 40 229 Kč 62 843 Kč 36 480 Kč 78 447 Kč -123 000 Kč 95 000 Kč 

34.1 tržby za vnitropodnikové služby 35 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 95 000 Kč 

34.2 přeúčtování výnosů stř. režie 5 229 Kč 2 843 Kč 36 480 Kč 78 447 Kč -123 000 Kč 0 Kč 

35 **   VÝNOSY CELKEM 355 229 Kč 3 742 843 Kč 35 770 649 Kč 39 122 585 Kč 0 Kč 78 991 306 Kč 

36 ***  ZISK, ZTRÁTA -1 371 462 Kč 2 620 312 Kč 23 989 711 Kč 13 857 528 Kč 0 Kč 39 096 089 Kč 

Pozn.: Ceny prací a sluţeb byly stanoveny odborným odhadem (na základě zkušeností z předchozích akcí). Pak např. cena 

sonologu a SW je stanovena na základě ceníku dodavatelů. 

4.4.2 Plán investic 

Plánování investic a celý rozhodovací a schvalovací proces je velmi úzce 

spjat se strategií a dlouhodobými cíli podniku [18]. 

Tabulka 2: Plán investic na rok 2009 

Pol. Středisko I n v e s t i c e 
Dílčí samostatné etapy 

pořízení 
Předpokl. cena 

pořízení 

Předpokl. 
termín 

realizace 

1 SVPSL 
2D seismické měření v PÚ 1, 15 profilů, celkem 60 km ( za 
účelem zjištění moţných plynonosných struktur v záp. Části 

průzkumného území PÚ1) 

studie proveditelnosti 100 000 Kč 1Q 09 

terénní měření 17 000 000 Kč 3Q 09 

procesing 1 200 000 Kč 3Q 09 

interpretace 300 000 Kč 4Q 09-1Q 10 

  18 600 000 Kč   

2 SVPSL 
Vyhledávací plynový vrt Lhota VV1, hloubka 1300 m (za účelem 
ověření plynonosnosti miocénní sedimentární výplně struktury S1 

na vých. Svazích paleozoické elevace) 

geologický projekt vrtu 170 000 Kč 2Q 09 

příprava pracoviště 2 250 000 Kč 3Q 09 

vyhloubení vrtu 21 500 000 Kč 3Q 09 

čerpací zkouška 1 130 000 Kč 4Q 09 

  25 050 000 Kč   

3 ST 
Vysokotlaký plynovod DN100 PN40 v délce 2,6 km (ocel, pro 

připojení plynové sondy ZP2 v dobývacím prostoru DP1) 

technický projekt 300 000 Kč 3Q 09 

výstavba plynovodu 3 200 000 Kč 4Q 09-1Q 10 

  3 500 000 Kč 
 

4 ST 
Sonolog (přístroj pro akustickou detekci tlaků a kapalin v 

sondě) 
jednorázový nákup 475 000 Kč 2Q 09 

5 ST SW FlowSimulator (pro analýzu produkčních parametrů sond) jednorázový nákup 124 800 Kč 3Q 09 

    celkem   47 749 800 Kč   
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Dle předpokládaných termínů realizace dojde v roce 2009 k aktivaci pouze 

Sonologu a SW FlowSimulator, coţ znamená, ţe pouze tyhle dvě poloţky jsou jiţ 

zapracované v plánu na rok 2009. 

Dle údajů v tabulce by mělo dojít i k aktivaci Vyhledávacího plynového vrtu 

Lhota VV1, jelikoţ plánovaný termín dokončení je ve 4Q roku 2009. Avšak 

k tomuto dojde pouze v případě pozitivnosti vrtu, coţ není předem zaručeno. 

Jelikoţ některé z investičních poloţek přesáhly hranici 150.000 Kč, bude 

nutné pro kaţdou tuto poloţku sestavit podnikatelský záměr. 

4.4.3 Optimalizace ročního plánu 

Předpokládaný hospodářský výsledek ve výši 39.096.089 Kč odvozený ze 

základní varianty ročního plánu v tabulce významně přesahuje poţadavek ročního 

zisku ze strany vedení společnosti (6,5 mil. Kč). Tato situace dává těţební divizi 

moţnost zařadit do plánu dodatečné náklady spojené např. s provedením 

odkládaných preventivních oprav, případně rozhodnout o likvidaci obtíţně 

vyuţitelných sond nebo vyhledávacích vrtů s problematickými výsledky (zmařené 

investice). V některých případech lze uvaţovat i o preventivním sníţení 

plánovaných výnosů cestou redukce těţebního výkonu sond. Šetrnější odtěţování 

loţiska můţe vést k celkovému zvýšení podílu vytěţitelných zásob (např. při 

potlačování přítoku podestýlající loţiskové vody) a tím i ke zvýšení vyuţitelné 

hodnoty loţiska.  

Optimalizační zásahy do sestavovaného plánu jsou obvykle předkládány 

k projednání a schválení vedením společnosti. V případě této těţební divize 

navrhuji provést následující zásahy: 

1. Provést likvidaci problematického vyhledávacího vrtu z roku 2008 (veden 

jako nedokončená investice), kdy dlouhodobá čerpací zkouška nalezené 

akumulace plynu prokázala nízký objem těţitelných zásob. Aktivace 

takového vrtu, jeho vystrojení jako těţební sondy a připojení na plynovodní 

síť by pravděpodobně nebylo rentabilní. Investice do pořízení vrtu budou 

rozpuštěny do nákladů (18.810.000 Kč). Dodatečně bude navýšena poloţka 
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12 - Ostatní sluţby o náklady na likvidaci vrtu a vrtného pracoviště externí 

firmou (odhadnuto na 1.700.000 Kč). 

2. Zahrnout do plánu odkládanou celkovou opravu a údrţbu těţebních 

pracovišť, která bude provedena jinou divizí společnosti. Vnitronákladová 

poloţka 21 – Opravy a údrţba bude v této souvislosti navýšena o celkem 

850.000 Kč. 

3. Sníţit plánovanou denní produkci plynové sondy o 2.500 m3 na 15.000 

m3/den v zájmu potlačení rizika moţného zavodnění sondy. Celkové 

plánované výnosy v poloţce 29.1 – trţby z prodeje plynu (původně 

35.734.169 Kč) tím poklesnou o 5.104.881 Kč na hodnotu 30.629.288 Kč. 

K poklesu dojde také u poloţky 53 – Daně a poplatky a to v souvislosti se 

sníţením úhrady z vydobytých nerostů a to o 238.398 Kč.  

V případě schválení navrhovaných změn bude optimalizovaná hodnota 

ročního hospodářského výsledku divize činit: 

 

Rozdíl  oproti předepsanému 

plnění ze strany vedení společnosti bude v průběhu roku slouţit jako vnitřní 

rezerva divizního plánu pro krytí moţných výpadků těţby či nepředvídaných 

nákladů. V případě jeho nevyuţití bude přebytek zisku (po odpočtu zdanění) spolu 

s vytvořenými odpisy ve výši 8.924.590 Kč ponechán ve vnitrobance společnosti 

jako zdroj krytí budoucích investičních nákladů. 
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5 Závěr 

V předkládané diplomové práci jsem se věnovala problematice sestavení 

ročního vnitropodnikového hospodářského plánu modelové těţební divize 

zabývající se vyhledáváním, průzkumem a těţbou loţisek zemního plynu a ropy 

v oblasti Moravskoslezských Beskyd. Účelem plánu bylo stanovit a popsat 

předpokládaný průběh tvorby hospodářského výsledku divize v daném roce a 

zajistit splnění hlavních úkolů, podmiňujících udrţení hospodářské 

ţivotaschopnosti divize. To znamená zajistit: (1) dosaţení hospodářského 

výsledku stanoveného vedením společnosti včetně pokrytí předepsaného podílu 

na reţijních nákladech, (2) realizaci rozvojových programů divize v rozsahu roční 

výseče dlouhodobého strategického plánu, (3) tvorbu rezerv na likvidaci následků 

hornické činnosti a zdrojů na údrţbu a obnovu pouţívaného hmotného majetku.  

Těţiště práce spočívá v podrobném stanovení jednotlivých poloţek 

nákladů a výnosů předpokládaných v daném roce s ohledem na probíhající 

vyhledávací a průzkumné práce a dosaţený stupeň odtěţení vyuţívaných loţisek 

zemního plynu a ropy. Tyto poloţky jsem sledovala a popsala v členění podle 

hlavních činností divize (vyhledávání a průzkum, těţba) a jednotlivých dílčích 

pracovišť. Dále jsem sestavila návrh plánu moţných investic, vycházející zejména 

z potřeby zajištění budoucích výnosů z nově nalezených loţisek. Po zpracování 

základní varianty ročního hospodářského plánu jsem navrhla jeho optimalizaci 

s ohledem na vyváţené řešení aktuálních problémů a úkolů divize.  

Výsledný roční plán odpovídá běţným podmínkám těţební divize 

nacházející se ve fázi standardního odtěţování jiţ dříve nalezených loţisek. 

Ukazuje na moţnou ziskovost a rizika těţby zemního plynu a ropy, která bývá 

obecně povaţována za velmi lukrativní podnikatelskou činnost. Takové hodnocení 

však spíše odpovídá situaci, kdy divize úspěšně vyhledá a uvede do těţby nová 

loţiska a vytvoří tak předpoklady ke skokovému navýšení produkce. Současně je 

zřejmé, ţe v případě neúspěchu vyhledávání dojde ke zmaření značného objemu 

vynaloţených investičních prostředků, coţ můţe zásadně ovlivnit výsledek 

hospodaření celé akciové společnosti. Reálně sestavený vnitropodnikový 
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hospodářský plán modelové těţební divize umoţňuje vedení společnosti příznivé i 

nepříznivé dopady kvantifikovat a připravit se v předstihu na jejich řešení.  
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