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Anotace 

Má bakalářská práce je zaměřena na zpracování historie a také současného stavu těţby 

ropy na jiţní Moravě, včetně ekonomického vyhodnocení zkoumaného podniku. 

V teoretické části se nejprve věnuji charakteristice vybraného podniku, coţ jsou 

Moravské naftové doly, a. s. Poté se zaobírám tématem ropy všeobecně, zabývám se 

jak světovými tak i českými zásobami. Dále popisuji vývoj těţby ropy od prvopočátků 

aţ po současnost. V praktické části pak poukazuji na další firmy působící na našem 

území, provádím analýzy těţeb a trţeb, zpracovávám dopravu moravské ropy a 

v poslední řadě analyzuji hospodářskou činnost MND, a.s. 

 

 

Klíčová slova: ropa, historie, finanční analýza, těţba ropy 

 

 

Summary 

„Oil extraction in Southern Moravia“ is the subject of my thesis that analyses also its 

actual situation with the inclusion of its financial summary in an analyzed company. In 

the first theoretical part I try to describe a selected company – Moravské naftové doly, 

Inc. After that I attend to the topic of oil generally, also comprehending the question of 

oil–reserves in the world and in the Czech Republic. I also describe crude-oil 

production from the beginning to the present.  

In the practical part I pay attention to other companies which occur in the Czech 

market. Afterwards I compare oil-production with resulting incomes and analyze the 

transport of Moravian oil and finally I evaluate the financial situation of Moravské 

naftové doly,Inc. 
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1. ÚVOD 

Téma mé bakalářské práce je „Těţba ropy na jiţní Moravě“. Toto téma jsem si 

vybrala proto, ţe těţba ropy je zajímavá a v dnešní době hodně diskutovatelná. Dále proto, 

ţe v této oblasti ţiji a také kvůli tomu, ţe mí předkové v tomto oboru pracovali a 

dosahovali značných úspěchů. 

 Ropa patří mezi celosvětově významné suroviny, které ovlivňují ekonomiky všech 

zemí. Její těţba začala asi před 200 lety a od té doby její význam prudce stoupal. Na jiţní 

Moravě patří ropa také mezi strategické suroviny, i kdyţ pokrývá spotřebu České 

republiky pouhými 4 procenty. 

Výskyt ropy a následná těţba v tomto kraji je podmíněna geologickou stavbou. Při 

průzkumech se zde objevilo velké mnoţství této suroviny a to zejména na území Vídeňské 

pánve, Karpatské předhlubně a na jihovýchodních svazích Českého masívu. 

Historie těţby sahá do roku 1899, kdy se prvním podnikatelem stal Julius May a 

vrtba proběhla v Bohuslavicích nad Vláří. Ale první registrovaná těţba se uskutečnila aţ 

v roce 1919 na dvoře Nesyt a u obce Gbely. Vrchol nastal v roce 2003, kdy těţba přesáhla 

300 tisíc tun. 

Cílem mé bakalářské práce bude nejprve zpracovat historii těţby ropy na jiţní 

Moravě a poté současný stav včetně ekonomického vyhodnocení. Celá práce je rozdělena 

do tří kapitol. Za prvé budu charakterizovat vybranou společnost. Já jsem si zvolila 

největší firmu v ČR těţící ropu a zemní plyn, coţ jsou Moravské naftové doly, a. s. Za 

druhé rozeberu všeobecně ropu, její zásoby ve světě i u nás a těţbu od úplných počátků aţ 

po současnost. V poslední kapitole se budu věnovat analýze současného stavu, kde popíši 

další společnosti působící v České republice, dále zhodnotím těţby a trţby MND, rozeberu 

dopravu moravské ropy a na závěr této části provedu analýzu hospodářské činnosti. 
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2. CHARAKTERISTIKA PODNIKU MND, A. S. 

Moravské naftové doly patří mezi největší společnosti v ČR, která se zabývá 

průzkumem, vyhledáváním a těţbou ropy a zemního plynu jak u nás, tak i v zahraničí. 

MND mají téměř stoletou historii. Za tuto dobu existoval podnik pod více názvy. 

Za Rakouska-Uherska to byla Uhersko-královská kutací expozitura. Další název byl 

Moravská těţařská společnost. V období 2. světové války spravovaly firmu německé 

společnosti jako např. DEA nebo I. G. Farben. Rokem 1946 vniká nový název a to 

Československé naftové závody, národní podnik se sídlem v Hodoníně a tímto se stávají 

právním nástupcem původních těţebních organizací. V roce 1960 vznikají podniky 

Moravské naftové doly, n. p. a Nafta Gbely, n. p. Dalším názvem byl roku 1990 Moravské 

naftové doly, s. p. Do tohoto státního podniku byly převedeny všechny vrty a sondy z jiţní 

Moravy a také z podniku Nafta Gbely. V roce 1992 vznikají schválením privatizační 

smlouvy Moravské naftové doly, a. s. 

V současnosti je společnost drţitelem 68 těţebních licencí v České republice a 

denní těţba se pohybuje okolo 6000 barelů ropy (1 barel = 0,159 m³) a například v roce 

2008 společnost vytěţila 223 038 m³ ropy a 127,111 mil. m³ zemního plynu.  

Společnost se také soustřeďuje na těţbu v zahraničí. V současné době společnost 

těţí plyn a ropu v kontinentu Evropy, Asie a Afriky. V Evropě těţí v zemích: Rusko, 

Rumunsko, Německo (Bavorsko), Česká republika a Slovensko. V Asii to jsou země 

Pákistán a Jemen a v Africe je to Maroko. 

Strategií skupiny MND v následujících letech je zvýšení těţby ropy a zemního 

plynu na několikanásobek, ovšem při zachování současné těţby na území České republiky. 

Skupinu Moravských naftových dolů tvoří kromě MND, a. s. také dceřiné 

společnosti: 

 MND Servisní a. s., 

 MND Gas Storage a. s., 

 MND Production a. s., 

 MND Exploration and Production Limited. 
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2.1 Profil společnosti 

Obchodní firma: Moravské naftové doly, a. s. 

Sídlo: Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín 

Zaloţení akciové společnosti: 1992 

Základní kapitál: 2 000 000 Kč – 100 % splaceno 

Hlavní a jediný akcionář: KKCG Oil & Gas B. V. 

Generální ředitel: Ing. Zbyněk Parma 

 

Obrázek č. 1 Struktura skupiny MND a dceřiné společnosti 

 

 

Zdroj: http://mnd.cz/133/120/akcionarska-struktura-skupiny-mnd/ - 1. 4. 2011 čas 12:38 
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3. ROPA, POČÁTKY UŽITÍ ROPY, TĚŽBA ROPY NA JIŽNÍ MORAVĚ 

3.1 Charakteristika ropy 

3.1.1 Definice ropy 

Ropa je přírodní směs kapalných, tuhých a plynných sloučenin, převáţně 

uhlovodíků. Zdrojem uhlovodíků je organická hmota vznikající subakvatickým 

biochemickým rozkladem nekromasy. Je to hořlavá olejovitá kapalina tmavohnědé aţ 

černé barvy.  Její hustota se pohybuje okolo 800 aţ 1 000 kg · mˉ³. K jejímu vzniku 

dochází v hloubkách 1 300 – 5 000 metrů. Těţená ropa se označuje jako surová ropa a má 

značně variabilní vlastnosti jako je barva, viskozita, molekulová a měrná hmotnost. Ropa 

je směsí plynných, kapalných a tuhých uhlovodíků. Dále však obsahuje menší mnoţství 

kyslíkatých, sirných a dusíkatých látek. Čerstvě vytěţená ropa obsahuje i příměsi cizích 

látek jako jsou například voda, sůl, písek a hlína. 

Zdroj: Hranoš P., Technologie paliv 

  Prvky mnoţství [%] 

Uhlík 80 - 88 

Vodík 10 - 15 

Kyslík 0,2 - 0,6 

Síra 1,4 - 4,3 

Dusík 0,06 - 0,6 

       Tabulka č.1 Elementární sloţení ropy 

 

Ropa je klasifikována jako lehká, středně těţká nebo těţká. Toto se určuje podle její 

specifické hmotnosti naměřené ve stupních API
1
.  

Podle chemického sloţení se rozlišují 4 základní typy. Je to ropa parafinická, 

naftenická, aromatická a asfaltická.  

Ropa je taky označována jako sladká (sweet) nebo kyselá (sour). Určuje se podle 

toho, kolik obsahuje síry. (Geofond 2008, Hranoš 1995) 

 

                                                           
1
 American Petroleum Institute 
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3.1.2 Vznik ropy 

Existují dvě teorie o vzniku ropy – anorganická a organická.  

Anorganickou teorii rozpracoval ruský chemik Mendělejev. Vznik ropy vysvětloval 

účinkem přehřáté vodní páry na karbidy kovů. Takto vznikly uhlovodíky, které se 

působením vysokých tlaků přemění na ropu. Tuto teorii potvrzuje i fakt, ţe uhlovodíky se 

našly i v lávě, v meteorech. A metan byl nalezen v atmosférách hvězd, na kterých se 

nepředpokládá ţivot. 

Organická teorie naopak předpokládá, ţe ropa vznikala ze zbytků organismů, které 

ţily ve vodě, jako jsou například mořské trávy, řasy, rostlinný a ţivočišný plankton. Tyto 

organismy se po odumření smíchaly na mořském dně a anorganickými látkami. Poté 

podléhaly hnilobě a vytvářely sapropel – hnilobný kal. Tímto způsobem se odbourávaly 

cukry, škroby, celulóza a téměř úplně i bílkoviny. Tuky a vosky podléhaly hydrolýze, 

dekarboxylaci a dalším procesům, které vedly ke vzniku ropy. Na vypracování organické 

teorie se podíleli Lomonosov, Zaloziecki, Engler aj. 

Obě tyto teorie mají své argumenty, ale ţádný z nich nemůţe vyvrátit tu druhou. 

(Hranoš 1995) 

3.1.3 Těžba ropy 

Ropa se pravděpodobně nakupí v místech svého vzniku. Reaguje na vysoké tlaky a 

přemisťuje se do vrstev pórovitých hornin. Hromadí se tedy v sedimentovaných horninách. 

S ropou se pohybují také všechny tekuté látky, jako jsou například voda a zemní plyn. Ty 

se pohybují tak dlouho, dokud nenarazí na překáţku – nepropustnou horninu. Tento pohyb 

se označuje jako migrace ropy. Mezi vrstvami nepropustných hornin se vytváří ropné pole 

tvz. ropná past. Nejrozšířenější typ uloţení ropy je v antiklinále, tj. uloţení v horninové 

vlně s hřebenem nahoře. Opakem antiklinály je synklinála.  Dalším typem je solný peň, 

který vzniká působením zemského tlaku na solnou vrstvu. Méně častým typem je ropa 

uloţená ve zlomu. 

Ropná loţiska se otevírají a těţí hlubinnými vrty. Z nich ropa buď sama vyvěrá, 

někdy dokonce tryská do mnohametrových výšek, nebo se čerpá. Kdyţ ropa samovolně 

vytéká z ústí vrtu, musí se jímat a bezpečně odvádět. Při čerpání lze vyuţívat tlaků plynů 

nashromaţďovaných ve svrchní části loţiska, pod nepropustnou vrstvou hornin. 
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Vrty hloubené pro těţbu ropy procházejí nejrůznějšími horninami o různé tvrdosti a 

soudrţnosti. Aby se stěny nezavalovaly a vrt tak nebyl porušen, zabezpečují se stěny vrtu 

ocelovými paţnicemi. Ty jsou do vrtu spouštěny uţ v průběhu vrtání. Po ukončení vrtu se 

na jejich nejsvrchnější části připojuje jímací zařízení. 

Nejjednodušším a také často nejpouţívanějším způsobem je vrtání nárazové. 

Vrtným nářadím je dláto upevněné na vrtném soutyčí, které tvoří ocelové trubky spojované 

závity. Vţdy, kdyţ se hloubka zvětší, přišroubuje se na soutyčí další díl. Délka vrtné 

soutyčí je vţdy stejně dlouhá jako hloubka vrtu, tudíţ můţe mít několik set metrů. 

Vlastní vrtání probíhá tak, ţe se soutyčí s dlátem nadzvedne a pak prudce spustí na 

dno vrtu. Při tom dláto „odloupne“ kus horniny. Před dalším nárazem se vrtné soutyčí i 

s dlátem pootočí tak, ţe pak dopadá na jiné místo dna vrtu. Dříve se dláto zavěšovalo na 

lano a závaţím zatěţovalo, aby byl úder účinnější. 

Dalším způsobem je otáčivé neboli rotační vrtání. Při tomto způsobu vrtání se 

pouţívají místo dláta tzv. vrtné korunky, které jsou většinou osázené průmyslovými 

diamanty. Ty se pouţívají proto, aby měly korunky co největší tvrdost. Vrtný stroj otáčí 

soutyčím s korunkou tak, ţe na dně vrtu obrušuje a rozmělňuje horninu. Vrtat se můţe buď 

za sucha, nebo s tzv. výplachem. Výplach je kapalina o vysoké hustotě, která jednak chladí 

stroj a také brání zavalení dosud nezapaţených částí vrtu. Do vrtu se z povrchu vhání a 

zase odčerpává. Tímto způsobem se ze dna odstraňuje rozemletá hornina a vrt se tak 

pravidelně čistí. U vrtání za sucha je čistění sloţitější. Drť se musí vynášet vzhůru zvláštní 

válcovitou nádobou s odklápěcím dnem. (Hranoš 1995) 

3.2 Zásoby ropy 

3.2.1 Zásoby ropy ve světě 

Celkové ověřené zásoby ve světě se odhadují na 165 mld. tun a z toho asi 75 % 

zásob připadá na členské země OPEC. Největší podíl ověřených zásob se nalézá na území 

Saudské Arábie (22 %), Íránu (11 %), Iráku (téměř 10 %), Kuvajtu a Spojených arabských 

emirátů (po 8 %), dále Ruska a Venezuely (téměř po 7 %). 

Perspektivním zdroje jsou tzv. ropné, také ţivočišné nebo dehtové písky, jejichţ 

zdroje jsou odhadovány na 472,5 mld. tun. Největší světová loţiska se v současnosti 
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nacházejí ve Venezuele a v Kanadě. Ovšem kvůli ekonomické a technické náročnosti se 

těţí zatím pouze povrchově v Kanadě. (Geofond 2008) 

3.2.2 Zásoby ropy v ČR 

Na rozdíl od uhlí nemá Česká republika dostatečné zdroje ropy a zemního plynu. 

Zdroje a loţiska máme soustředěny především na jiţní Moravě a jsou vázána na 

geologické jednotky Západních Karpat a jv. svahy Českého masívu. Přestoţe domácí 

produkce v posledních letech neustále roste, pokrývá pouze asi 5 % tuzemské potřeby. 

V oblasti vídeňské pánve leţí loţiska převáţně v hloubkách 2000 metrů. Největším 

loţiskem v této oblasti je loţisko Hrušky, jehoţ značná část je uţ vytěţena. Průzkum 

v oblasti však stále pokračuje. Nové loţisko ropy s plynovou čepicí bylo objeveno a je 

těţeno v oblasti Stará Břeclav a Břeclav Poštorná a celkový podíl z této oblasti je asi 6 %. 

Dosud nenalezená loţiska v oblasti karpatské předhlubně a jv. svahů Českého 

masívu patří k největším ropným loţiskům na území ČR. Velkým a důleţitým loţiskem 

ropy zůstávají Dambořice. Neustálým průzkumem vedeným na základě interpretace 3D 

seismiky byla objevena další významná lokalita Ţarošice a Uhřice - Jih. V současnosti jsou 

tato loţiska těţena a podílejí se zhruba 88 % celkové těţby ropy v ČR. 

Ropa těţená v ČR je převáţně lehká, bezsirná, parafinická aţ parafinicko-

naftenická. (Geofond 2008) 
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Obrázek č. 2 Výskyt ropy na území ČR 

 

Zdroj: http://img.aktualne.centrum.cz/3/96/39622-teba-ropy-v-cesku.jpg   8. 4. 10 čas 18:07  
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3.3 Začátek těžby 

3.3.1 Nafata čili staropersky ropa 

Těţba a zpracování ropy má tisíciletou tradici a to zejména v zemích, které i dnes 

patří k největším světovým producentům. Civilizace starověké Mezopotámie, Číny i 

Egypta ropu znaly. Vyuţívaly ji například ve stavebnictví a to v podobě asfaltu a ropným 

olejem se také svítilo. Ten dále slouţil k mazání strojů a své vyuţití našel i v medicíně. 

Ropa byla k dispozici všude tam, kde prosakovala na povrch. Staří Peršané ji dokonce 

těţili ze studní a rozdělovali na různé frakce a také rozlišovali světlou ropu od tmavé. Tu 

světlou označovali jako nafata, coţ znamenalo prosakující látka. Číňané údajně ropu i 

destilovali od 11. století před Kristem. A uţ v té době prý uměli vrtat aţ do hloubek     

1000 m. (Čiţmář 2004) 

V Evropě se začala ropa objevovat aţ mnohem později, asi od 16. století. Prvenství 

mezi evropskými objeviteli se přiznává polskému lékaři I. Lukasiewiczovi. Ten roku 1853 

zahájil těţbu v Bóbrce u Krosna a ve stejnou dobu zaloţil i rafinérii. Téhoţ roku se mu 

podařilo destilací ropy vyrobit dnes známý petrolej. Od té doby se stala ropa ţádanou 

surovinou a rakouská monarchie ji formálně prohlásila za svoje exportní zboţí. Od 

poloviny 19. století se ropa dobývala ručně. Teprve v 80. letech 19. století se ropa začala 

těţit za pomoci vrtných věţí. V Haliči se uţ tehdy údajně jejich denní kapacita pohybovala 

okolo 12 tun za den. Ropná horečka vyvrcholila v Haliči kolem roku 1909, kdy se zdejší 

naftová pole stala třetím největším producentem ropy na světě s více neţ 1 milionem tun 

ročně.  Mezi průkopníky evropské těţby patřila i Morava. (Bednaříková, Thon, 1984). 

V USA se první loţisko otevřelo v srpnu roku 1853 v Pensylvánii. Vrt byl hluboký 

22 metrů. Ropa se začala na trhu běţně objevovat od roku 1860. Vyuţívala se k topení i ke 

svícení. Pensylvánská a kanadská ropa se prodávala dokonce v malých lahvičkách 

v lékárnách, protoţe jí byly přičítány léčivé vlastnosti. (Bednaříková, Thon, 1984) 

3.3.2 Elixír chemického průmyslu  

S rozvojem haličské těţby vznikaly v zemích Rakouska-Uherska, především 

v Čechách, nové rafinerie. Ty zpracovávaly ropu z Rumunska, Kavkazu a od roku 1883 

také z Ameriky, hlavně z Pensylvánie. Tak byly zaloţeny rafinerie v různých místech 

České republiky. Například v roce 1887 byla zaloţena v Bohumíně rafinerie na petrolej, 
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v roce 1888 vznikala rafinerie v Přívoze na Ostravsku, v roce 1889 vznikají slavné Fantovy 

závody v Pardubicích a v roce 1891 začíná fungovat rafinerie v Kralupech. Protoţe se ropa 

stávala pořád více lukrativnější a pro průmysl stále ţádanější, uvalil na ni stát v roce 1882 

spotřební daň. V té době to bylo krátce po objevení prvního petrolejového spalovacího 

motoru. Tomu ale v roce 1883 vyrostl konkurent – Daimlerům vůz s výbušným 

benzinovým motorem. Benzin byl však povaţován za pouhý odpad při zpracování ropy, 

zatímco petrolej na svícení, parafín k výrobě svíček, ropné oleje a mazací tuky patřily mezi 

ceněné produkty. (Čiţmář 2004, Bednaříková, Thon, 1984). 

Po nových loţiscích ropy se od konce 19. století začalo pátrat i na dalších místech 

habsburského mocnářství, v sousedství Haliče, na severozápadním Slovensku v okolí 

Turzovky a Mikové. I zde se od poloviny 19. století z primitivních ručně kopaných jam 

dobýval údajně metrák husté mazlavé nafty týdně. (Čiţmář 2004) 

3.3.3 Počátky moravského kutání 

Také na Moravě byla známá místa s výskytem „studánek s olejnatou vodou“ jako 

například v okolí Halenkova, Malenovic, Nového Jičína, Frenštátu, Bojkovic a v dalších 

místech karpatského oblouku. A právě do těchto míst směřovali první naftoví prospektoři. 

Prvním a nejznámějším byl podnikatel a majitel cukrovaru ze Starého Města u Uherského 

Hradiště Julius May, který od roku 1899 tři roky prováděl průzkumné vrty v Bohuslavicích 

nad Vlárou a na několika dalších místech Uherskobrodska. První vrt pojmenoval Helena a 

těţba probíhala od července 1899 do 13. dubna 1900. Tento vrt byl zaloţen asi 50 metrů od 

studny, na které se tehdy objevil silný naftový povlak. May vrtal pomocí kanadské vrtní 

soupravy poháněné parním strojem. Vrt dosáhl hloubky asi 450 metrů. (Bednaříková, 

Thon, 1984) 

I kdyţ Julius May spolupracoval s renomovaným brněnským profesorem              

A. Rzehakem a se známým vídeňským geologem J. Tietzem, jeho vrty úspěch nepřinesly. 

Naftu sice zachytili, ale její mnoţství nebylo dostačující. Podle pamětníků při hloubení 

třetího vrtu v Bohuslavicích musela být na humnech jejich domku zbourána stodola. Na 

tomto vrtu došlo k plynové erupci, která rozmetala těţební věţ a gejzír tryskající ropy 

vtékal do říčky Vlárky. Polští naftaři, kteří na vrtu spolupracovali, museli po vsi poshánět 

pytle a hadry a pomocí těţebního dláta jimi vrt ucpali. Tímto skončilo hledání ropy 

v Bohuslavicích. Ovšem Plevovi, za jejichţ domkem se vrt nacházel, z něj ještě za první 
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světové války plechovkou sbírali ropu a vyuţívali ji na svícení v petrolejkách. (Čiţmář 

2004) 

Jen o rok později, jak Julius May zahájil první hlubinnou vrtbu v Bohuslavicích, 

byla provedena druhá nejstarší hlubinná vrtba na Moravě, a to v blízkosti dvora Nesyt u 

Hodonína. Na hladině řeky Moravy i v písku byly jiţ dříve pozorovány četné naftové 

stopy. Proto dne 25. 9. 1900 sem podnikl cestu geolog E. Tietze. Jejím účelem bylo zjistit, 

zda by se na Nesytu dalo počítat s těţitelným mnoţstvím ropy. Nejprve dal na jihozápad od 

dvora Nesyt vykopat šachtici o hloubce 6 metrů. Ta se ale zaplnila vodou. Rourou 

ponořenou pod její hladinu unikal plyn. To však Tietze dával do souvislosti s lignitem. 

Poté byla u řeky Moravy, kde byly lokalizovány mastné skvrny, provedena vrtba do 

hloubky 217 metrů. Slabé naftové indicie se objevovaly jiţ po 10 metrech vrtání a 

v hloubce 150 metrů byly zachyceny znovu společně s hořlavými plyny. Mezi 192-203 

metry se naftové stopy zesílily. Přesto však byla vrtba zastavena. (Čiţmář 2004) 

Mezi první „kutéře“, kteří na jiţní Moravě vlastnili ropná pole a prováděli vrty, 

patří ing. Karel Galler, který působil na Hustopečsku. V letech 1902 aţ 1904 prováděl 

východně od Hustopečí geologický průzkum ručně vrtanými sondami. 

Dalším „kutéřem“ byl ing. Antonín Kuba. Ten se zaměřil na více obcí, mezi nimiţ 

byly i Hrušky, Týnec, Luţice, Sokolnice, Ţatčany, Ratíškovice, Vacenovice a Dolní 

Dunajovice. V předválečných letech však nikde nekonal práce, které by stály za zmínku. 

Kromě vrtu u Ratíškovic, který byl hluboký 112 metrů. U většiny výše jmenovaných 

lokalit objevili naftu nebo zemní plyn jiní podnikatelé nebo aţ státní naftové doly 

socialistického Československa. (Bednaříková, Thon, 1984) 

Nečekaný výsledek zato přinesla v roce 1908 hlubinná vrtba, která sahala aţ do 

hloubky 529 metrů, u Slavkova. Původně se zde mělo těţit uhlí. Ovšem místo uhlí se zde 

narazilo na bohaté loţisko zemního plynu. Traduje se, ţe jeho zásoby vyuţíval slavkovský 

cukrovar jako palivo pro generátory k výrobě elektřiny, která slouţila k osvětlování 

vlastního provozu. (Bednaříková, Thon, 1984) 
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3.4 Těžba ropy od roku 1913 

3.4.1 Těžba ropy v letech 1913 – 1945 

Počátky historie průmyslové těţby moravské ropy vedou aţ do slovenské obce 

Gbely. Na počátku roku 1913 zde zničil výbuch zemního plynu domek Jana Mendlena, 

místního domkáře, podivínského kutila a samotáře. Na svém pozemku od začátku 

pozoroval, ţe z bahnité země v okolí probublává plyn, který je hořlavý. Napadlo ho, ţe by 

s ním mohl ve svém domku topit. O jeho primitivním zatřízení neměl nikdo ze vsi ani 

potuchy. Ve sklepě jímal zemní plyn a trubkou ho vedl přímo do kamen. Bylo pouze 

otázkou času, kdy tato „hra s ohněm“ skončí nehodou. Výbuch nestal v době, kdy Mendlen 

spal, ale naštěstí výbuch přeţil. Jelikoţ se výbuch odehrál v blízkosti trati uherských 

ţeleznic, přivedl na místo nehody další geologické odborníky. Na základě jejich 

dobrozdání zde zavedla uherská vláda na těţbu ropy a zemního plynu státní monopol. 

(Čiţmář, 2004) 

V říjnu roku 1913 byl ve Gbelích nedaleko místa výbuchu zahájen zkušební vrt pod 

vedením A. Thona. V hloubce přibliţně 145 metrů bylo navrtáno loţisko zemního plynu, 

které dávalo denně přes 7 tisíc m³. Vrtalo se dál a památného 10. ledna 1914 vrt v hloubce 

kolem 160 metrů narazil na velké loţisko lehké ropy. V této hloubce uţ nikdo ropu 

nepředpokládal. Byl to první objev ropy na území vídeňské pánve. Z vrtu začalo denně 

vyvěrat 1,5 tuny ropy a unikat 12 tisíc m³ plynu. Tento gbelský objev otevřel novou 

kapitolu rozvoje naftového průmyslu v Rakousko-Uhersku a předznamenal i počátky 

průmyslové těţby na jiţní Moravě. Právě rok 1914 byl počítán také za skutečný počátek 

rozvoje naftového průmyslu v našich zemích. (Čiţmář, 2004) 

V roce 1914 se ve Gbelích vytěţilo 1631 tun ropy a za čtyři roky stoupla těţba více 

neţ šestkrát. Také počet dělníků vzrostl z původních 14 na 400 (koncem války).  Začátek 

války kupodivu nenarušil těţbu. Ba naopak. V důsledku válečných událostí a velké 

poptávky po ropě zaznamenaly státní naftové doly markantní rozkvět. V roce 1915 

okupovala ruská vojska Halič a deficit chtěl vládní kabinet vyrovnat zvýšenou těţbou na 

slovenské Mikové a především ve Gbelích. V roce 1916 byl název dolů změněn na 

Uhersko-královská kutací expozitura a ropa odtud směřovala do rafinérií po celém 

Rakousko-Uhersku. (Čiţmář, 2004) 
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Po objevu ropy ve Gbelích následovala nová vlna naftových průzkumů po jiţní 

Moravě. V očekávání dalšího obdobně bohatého objevu zahájili v roce 1915 na příkaz 

ministerstva veřejných prací hloubení 1268 m hlubokého vrtu u Lanţhota. I v Bzenci 

zahájila armáda roku 1917 vrtání. Ani jeden z vrtů však neobjevil loţisko. Petrolejové 

horečce v moravské Pensylvánii podlehly i mezinárodní petrolejářské společnosti. Na 

Hodonínsku zahájila v roce 1916 průzkum vídeňská firma OPTEG. Na základě jejich 

výsledků zaloţila prostřednictvím své servisní firmy OPIAG u Ratíškovic první hlubinný 

vrt pojmenovaný Svatopluk. Úspěch se dostavil aţ v dubnu 1919, kdy vrtná souprava 

zachytila bohaté loţisko ropy. Tento objev vyvolal velký ohlas – podle dobových 

komentářů to byl „objev geologického klíče k moravské pokladnici, moravské 

Pensylvánii“. (Čiţmář, 2004) 

Vznik samostatného státu roku 1918 znamenal, ţe stát byl ochuzen o naftu, která 

k nám proudila z polského Haliče. Doly ve Gbelích a Mikové byly zestátněny a jejich 

produkce nepokryla potřeby národního hospodářství. 

V roce 1920 vláda zákonem prohlásila těţbu nafty za státní monopol. Vzhledem 

k nedostatku volného kapitálu hledalo ministerstvo zahraničního investora. Jednání se 

zahraničními firmami úspěch nepřineslo, a proto stát roku 1924 přijal novelu zákona a 

vzdal se monopolu na naftu a ponechal si pouze výhradní právo na těţbu tzv. lehké ropy. 

(Čiţmář, 2004) 

V roce 1921 byla udělena první výjimka z naftového monopolu a v Olomouci byla 

zapsána pod označením „Naftové doly Nesyt“. Kromě něho vlastnila Moravská těţařská 

společnost i řadu dalších kutisek u Hodonína, Luţic a Ratíškovic. V roce 1921 provedla vrt 

č. 2 a zachytila naftu v hloubce asi 147 metrů. Do konce roku činila celková zatímní 

produkce dolů asi 16 cisteren, coţ bylo asi 160 tun. V roce 1924 těţba stoupla aţ na 4 

cisterny denně, zatímco ve Gbelích byla denní těţba pouze 1,5 cisterny denně. Toto období 

ovšem ukončil rok 1925, kdy vrtba X přinesla z hloubky 133 m asi 60 tun ropy a první 

bilanční zisk. V tomto roce dosáhla denní těţba na Nesytu 8 cisteren a mluvilo se o ní jako 

o národohospodářsky významné. Na Nesytu bylo uskutečněno do konce roku 1925 celkem 

12 hlubinných vrteb. V tomto roce se spojila firma s rafinérskou společností Apollo 

Bratislava. Z ropy, která se těţila na Nesytu, se mohly vyrábět pouze plynové a strojní 
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oleje. Proto se společnost soustředila na navrtání hlubinné lehké nafty. Povolení dostala na 

základě slibu, ţe v případě objevu nebude tuto naftu vyváţet. (Bednaříková, Thon, 1984). 

V roce 1928 se firma Apollo stala členem velké trojky vrtných společností 

sdruţených pod názvem AFO. Součástí byly rafinerie Fanto Pardubice a Odra Bohumín.  

Statistika v roce 1930 uváděla celkovou spotřebu ropy v Československu na 120 

tisíc tun, coţ představovalo dvanáctinásobný nárůst ve srovnání s rokem 1920. Domácí 

zdroje ropy z dolů ve Gbelích a na Hodonínsku představovali ve 30. letech asi jen 7 % 

z celkové spotřeby. Asi 150 aţ 200 tisíc tun ropy se ročně dováţelo z Ruska, USA, Persie a 

Rumunska. V roce 1931 pracovalo na nesytských polích 28 těţebních věţí a to na rozloze 

100 hektarů. Těţba na poli Svatopluk u Ratíškovic a v dole Nesyt zaměstnávala 150 

dělníků. V roce 1932 zasáhla firmu všeobecná hospodářská krize. Ta ovlivnila těţbu i 

zaměstnanost. Těţba na Nesytu klesla o třetinu a muselo být propuštěno 40 dělníků. 

K potíţím společnosti v roce 1933 také nabýval na ostrosti spor, ve kterém bývalý majitel 

některých kutisek L. Odstrčil ţaloval firmu kvůli výši jeho výnosů ze zisku. Tento spor byl 

řešen dokonce aţ u Nejvyššího soudu v Praze a pokračoval dál ještě za války. Přesto si 

v roce 1932 firma Apollo pronajala další státní těţiště Mína a Wiktor u Mikulčic a roku 

1938 začala s průzkumy. (Čiţmář, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Patricie Thonová: Těţba ropy na jiţní Moravě 
 

15 
2011 
 

      Zdroj: Bednaříková, Thon 1984 

       
          

 
Rok 

Těţba ropy v t 

  

 

Gbely Nesyt ostatní 

  

 

1919  7126,8 0,0 0,0 

  

 

1920 10110,0    13,8 0,0 

  

 

1921 13865,0   146,3    53,7 

  

 

1922 17740,0   558,8 0,0 

  

 

1923 10676,9   124,9    92,1 

  

 

1924  7210,0  3940,9     6,1 

  

 

1925  7340,0 15987,0    25,0 

  

 

1926  8400,0 13699,6    38,4 

  

 

1927  5293,0 11180,9 0,0 

  

 

1928  6293,0  7578,9    57,0 

  

 

1929  8775,9  5042,9    45,0 

  

 

1930 12465,0 10302,1    29,0 

  

 

1931 11577,4  8137,7    21,0 

  

 

1932 11500,7  6963,4    20,0 

  

 

1933 11136,7  6605,9   197,0 

  

 

1934 12377,5 11556,9  2037,0 

  

 

1935 11683,0  7264,4  1140,0 

  

 

1936 11783,3  6051,9   830,0 

  

 

1937 13316,5  4057,3 … 

  

 

1938 15535,1  3315,9 … 

  

 

1939 15987,8  5117,0 … 

          Tabulka č. 2 - Vývoj těţby ropy v ČSR v letech 1919 - 1939 

 

 Po zabrání Sudet a vyhlášení protektorátu ovládly státní kutiska německé firmy 

jako DEA, Grossdeutsche Schachtbau, Steinberg-Naphta nebo I. G. Farben. Ty získaly vliv 

i na bratislavskou rafinerii firmy Apollo. Do Německa tak začala proudit nafta 

z Hodonínska. Doly Nesyt a Svatopluk, které spravovala firma Apollo, zůstaly stále 

největším naftovým podnikem v celém protektorátu. V roce 1940 si Apollo propůjčilo 

další státní těţební pole – Lydie, Rudolf a Emilia. Celkem tedy měla firma Apollo 

v pronájmu stovky kutisek včetně lokalit u Kroměříţe, Bzence nebo Vranovic. U 

Ratíškovic měla firma pole Svatopluk a pronajala si další pole pod názvem Anna a 

Viktorie. Válka naftu potřebovala, a proto Němci věnovali jejímu průzkumu na jiţní 

Moravě velkou pozornost. I v době okupace pokračovaly stále nové průzkumy. Loţiska 
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plynu a ropy byla objevena na Novém poli u Hodonína, u Velkých Bílovic, Luţicích, 

Břeclavi, Podivína nebo Moravského Ţiţkova. Firma DEA provedla v letech 1941 – 1942 

v Břeclavi dosud nejhlubší vrt, který byl hluboký 2325 metrů. Tato stejná firma získala 

v roce 1940 licenční monopol k vyhledávání a těţbě ropy i zemního plynu na celém 

Slovensku, a to na dobu 40 let. V roce 1943 říšská firma Steinberg-Naphta kapitálově 

ovládla i firmu Apollo. (Čiţmář, 2004) 

Aţ postupující válečné fronty přerušily těţbu na nesytských polích 5. dubna 1945. 

V tento den byl vydán rozkaz zničit veškerá těţební zařízení. Německá armáda sebrala vše, 

co jen bylo moţné odvézt. Zmizela také písemná dokumentace geologického oddělení i 

mapový archiv. A co neodvezli, tak to zničili. Aţ v Prachaticích byla po osvobození údajně 

nalezena část jejich kořisti. (Čiţmář, 2004) 

Dobytím Hodonína se naftové doly staly kořistí Rudé armády. Ta je v červnu roku 

1945 oficiálně předala československého státu. 14 dní od německého rabování a sedm dní 

po osvobození Hodonína byla těţba na Nesytu opět zahájena. (Čiţmář, 2004) 

3.4.2 Těžba ropy v letech 1945 – 1990 

Benešovými dekrety byly všechny většinou německé naftařské společnosti 

znárodněny a s účinností od 1. července 1945 začaly pracovat pod hlavičkou nově 

vzniklého státního podniku Československé naftové doly a ředitelstvím v Hodoníně. Po 

roce 1948 bylo znárodněno i zbylých asi 5 naftových společností. Celý podnik byl rozdělen 

do několika provozních závodů se sídly v Mikové, Gbelách, Hodoníně, Břeclavi, Luţicích, 

Mutěnicích, Vacenovicích, Velkých Bílovicích a také v Ţatčanech a Sokolnicích u Brna. 

(Čiţmář, 2004) 

Doly tehdy zaměstnávaly bezmála dvě tisícovky zaměstnanců. Zaslouţenou 

odměnou za jejich tvrdou práci byly platy, které mnohanásobně překračovaly republikový 

průměr, bytová výstavba, podniková rekreace a další sociální výhody. 

V 50. letech pokračovaly objevy naftových loţisek. Například v roce 1952 byla 

zahájena těţba ropy v Poddvorově. Bylo to jedno z dosud největších nalezených loţisek. A 

dokonce v roce 1959 zde byla zavedena nová technologie a to turbínové vrtání. (Čiţmář, 

2004) 
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Od roku 1951 spravovalo Československé naftové doly nově vzniklé ministerstvo 

paliv a energetiky a v tomtéţ roce vznikl Ústav pro naftový výzkum v Brně. 

Z Československých naftových dolů vznikly v roce 1953 – 1954 nové samostatné podniky 

jako například Hlubinná vrtba, Těţba a geologický průzkum. Období konsolidace skončilo 

aţ v roce 1956, kdy byly všechny podniky sloučeny do jednoho, a vzniká podnik Průzkum.             

Se změnou politiky od poloviny 50. let končí i velkorysá podpora naftového průmyslu. 

V roce 1957 jsou zrušeny naftařská učiliště, je zrušena bytová výstavba atd. V roce 1958 

byla zjednodušena organizace podniku. Vznikly samostatné provozy jako například 

ústřední dílny, karotáţní měření a cementace, stavební závod a nářaďový závod. (Čiţmář, 

2004) 

Roku 1958 dosáhl rozvoj na jiţní Moravě svého vrcholu. Ze 45 mrtvých souprav 

jich zbylo pouze 19. I přes útlum těţby slavili moravští naftaři dílčí úspěchy. V roce 1959 

začalo být vytěţováno největší loţisko ropy na celém území Československa a to 

v Hruškách. Tento vrt byl ve své době největší ve střední Evropě a dosahoval hloubky 

3855 m. O 4 roky později zde bylo otevřeno největší loţisko zemního plynu a po jeho 

částečném vytěţení se v roce 1972 stalo prvním podzemním zásobníkem 

v Československu. (Čiţmář, 2004) 

Od roku 1958 se jihomoravští naftaři účastnili spolu se sovětskými a rumunskými 

kolegy geofyzikálních průzkumů a vrtů v Afganistanu. Tímto byla zahájena jejich další, 

pozdější zahraniční expedice. 

Od poloviny 60. let se geologický průzkum přesouvá z vídeňské pánve na 

severnější úbočí svahů Českého masívu. S tímto přesunem brzy přišel i rozvoj těţby na 

těchto loţiscích. V současné době reprezentuje tato těţba ¾ produkce Moravských 

naftových dolů. (Čiţmář, 2004) 

V roce 1965 přešly ČND z působnosti ministerstva na správu Ústředního 

geologického úřadu. Po vzniku československé federace se ČND rozdělili 1. 1. 1969 na 

Moravské naftové doly se sídlem v Hodoníně a Slovenské naftové závody – Nafta Gbely. 

Pod novým názvem byla v roce 1971 zahájena těţba v Kobylí a o rok později u Ţdánic. 

Další nové objevy pokračovaly v Lubné u Kroměříţe. V roce 1974 bylo v hloubce jednoho 

kilometru ve východní části Ţdánického lesa objeveno další velice významné loţisko o 

kapacitě 4 milionů tun ropy a půl miliardy kubíků plynu. (Čiţmář, 2004) 
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Moravské naftové doly se staly vítězem mezinárodní obchodní soutěţe na 

provedení průzkumných prací v Iráku a v roce 1979 tam vyjel expediční vlak. Práci 

moravských naftařů severně od Basry přerušila válka mezi Irákem a Íránem. Práce byly 

znovu obnoveny aţ v roce 1982 a to na jiné lokalitě. Moravské naftové doly prováděly 

průzkumy i v bývalém Sovětském svazu, Holandsku nebo Švédsku. 

V 80. letech bylo objeveno přes 10 ropných loţisek jako například Nítkovice, Ivaň, 

Zlín, Nové Mlýny, Nový Přerov atd. Téměř polovinu produkce v polovině 80. let 

představovala lokalita Týnec. V roce 1986 provedli ve Ţdánicích první československý 

horizontální vrt. Těţba ropy se pohybovala v průběhu 80. let kolem 50 tisíc tun. (Čiţmář, 

2004) 

3.4.3 Těžba ropy od roku 1990 po současnost 

Na počátku 90. let se zúročily mnohaleté průzkumy dalších lokalit a produkce 

nových ropných vrtů ve Ţdánicích a Dambořicích představovaly téměř 80 % celkové těţby 

Moravských naftových dolů. Na počátku těchto let se na jiţní Moravě vytěţilo 50 tisíc tun 

ropy a produkce stále rostla. Jen pro představu: průměrná denní produkce jednoho 

dambořického vrtu dosahovala 35 tun, zatímco kapacita těţby jedné z 265 těţebních sond 

Moravských naftových dolů byla kolem 1 tuny.  

Rozhodnutím ministerstva paliv a energetiky byl 1. dubna 1990 zřízen státní podnik 

Moravské naftové doly s vlastní právní subjektivitou. 24. dubna 1992 se společnost 

transformovala na základě vítězného privatizačního projektu na akciovou společnost. 

(Čiţmář, 2004) 

V roce 1993 společnost vytěţila pouze 130 tun ropy a z toho 50 % bylo z loţiska 

v Uhřicích. V dalším roce těţba stoupla. Ze 13 loţisek bylo vytěţeno téměř 150 tun ropy a 

opět největší část pocházela z obce Uhřice. Společnost kaţdým rokem prováděla 10 – 20 

nových vrtů v místech jako jsou: Břeclav, Vracov, Uhřice atd. V roce 1995 musela 

společnost pro velkou těţbu začít s výstavbou sběrného naftového střediska 

v Dambořicích. V roce 1998 společnost nalezla nové perspektivní loţisko v Krumvíři. 

V novém miléniu nejprve těţba prudce stoupala a v roce 2003 bylo překonáno 

dokonce historické maximum, kdy společnost vytěţila přes 358 tisíc tun ropy, a potom 

těţba poklesla. V roce 2000 se zrealizovalo 17 vrtů a z toho 14 bylo úspěšných. Vytěţilo se 
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204 tisíc tun ropy a z toho 70 % bylo z obce Dambořice. Dalšími významnými loţisky 

byly např. místa Ţdánice, Hrušky, Luţice, ve kterých se těţí dodnes. V roce 2002 

společnost provedla likvidaci velmi nebezpečného vrtu Lanţhot 3. V témţe roce se stala 

pro společnost významná událost, a to vybudování expedičního systému v Kloboukách u 

Brna s napojením na ropovod Druţba. 

Obrázek č. 3 Ropovod Druţba 

 

Zdroj: http://img.aktualne.centrum.cz/256/50/2565059-ropovod-druzba.jpg -  13. 4. 2010, 18:25 

 

Od roku 2003 mají na těţbě největší podíl Dambořice a Uhřice-Jih, jejichţ těţba je 

kolem 80 % z celkové těţby. V tomtéţ roce se prováděli průzkumné akce v oblasti 

Vídeňské pánve: Poštorná – Lednice - Ladná. V roce 2004 společnost postavila další  

sběrná střediska jako například Ţarošice a v roce 2006 Poštorná. (Výroční správy MND, a. 

s. 2000 – 2006) 

Od roku 2003, kdy bylo vytěţeno maximum přes 300 tisíc tun suroviny, těţba 

pomalu klesá. V roce 2007 se vytěţilo na našem území 252 444m³, v roce 2008 223 030 

m³ a v roce 2009 společnost vytěţila 207 722m³. (Interní zdroje) 
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4. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V současné době působí na jiţní Moravě pouze tři firmy, které těţí ropu. Největší a 

nejznámější firmou je MND, a. s. Další, méně známé jsou dvě firmy a to: dceřiná 

společnost MND firma MND Production a Česká naftařská společnost (ČNS, s. r. o.).       

O společnosti MND, a. s. uţ jsem se rozepsala v bodě číslo 2. 

4.1 Česká naftařská společnost 

Česká naftařská společnost, s. r. o. je jednou ze společností, která se aktivně zabývá 

vyhledáváním, průzkumem a těţbou loţisek ropy a zemního plynu. ČNS byla zaloţena 

roku 1996 bývalými pracovníky MND a Nafty Gbely. Tato společnost má sídlo 

v Hodoníně a její hlavní náplň v letech 1996 – 2000 byla především konzultační činnost a 

vyhledávání vhodných investic do průzkumu a těţby uhlovodíků. Roku 2000 zahájila tato 

firma průzkum v blízkosti Břeclavi, kde nyní provádí těţbu v místech Charvatské Nové 

Vsi a v Poštorné. Zde vlastní 4 vrty, ve kterých těţba dosahuje aţ 75 tun ropy denně. Podle 

původního plánu by se měla tato ropa těţit do roku 2016, ale zjistilo se, ţe v loţiscích je 

mnohem více ropy, neţ se očekávalo, coţ znamená, ţe mohou těţit o mnoho let déle. Proto 

v loňském roce investovala tato firma do rozšiřování těţby aţ 100 milionů korun. ČNS se 

zde dále specializuje na 2D a 3D seismické měření. (http://www.cnsoil.cz/?id=1) 

4.2 Ostatní společnosti 

Na našem území podnikala i společnost Flachs – Union, s. r. o. Tato společnost se 

věnovala průzkumu, vyhledávání a těţbě ropy a zemního plynu v letech 1994 – 1996 a 

sídlo měla v Hodoníně. Kaţdým rokem společnost vytěţila 1000 tun ropy, celkem tedy 

3000 tun. 

V Ostravě sídlí další společnost UNIGEO, a. s. Vznikla roku 1994 a věnuje se 

vyhledávání, průzkumu a těţbě loţisek nerostných surovin, zejména zemního plynu a ropy. 

Koncentruje se na oblast Moravskoslezských Beskyd a jejich předhůří a na prostor 

východního a jihovýchodního okraje české části hornoslezské pánve. Společnost v letech 

2004 – 2006 vytěţila 3400 tun ropy. V současné době se orientuje i na oblasti střední a 

jiţní Moravy, ovšem uţ se věnuje pouze těţbě zemního plynu. 
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V Hodoníně ještě existovala malá společnost TAXES OIL, s. r. o., která zajišťovala 

jedno z nejstarších loţisek v České republice na Hodonínsku a při této práci získala 30 tun 

ropy. (www.unigeo.cz, http://mng.webz.cz) 

4.3 Analýza těžby  

Sehnat údaje, které se týkají těţby, bylo velmi sloţité. MND totiţ veřejnosti tyto 

údaje neposkytují a neměli je ani na svých webových stránkách. Loňským rokem se ale 

v této firmě změnilo vedení, a proto se tyto údaje konečně dostaly na internet. 

V tabulce je uvedena časová řada těţby od roku 1992, kterou uvádí Moravské 

naftové doly na svých internetových stránkách. Právě tímto rokem se MND staly akciovou 

společností. Jelikoţ firma netěţí pouze ropu, jsou v tabulce i údaje o těţbě zemního plynu. 

 

 

 

Zdroj: www.mnd.cz 

    Rok Ropa (m³) Zemní plyn (tis. m³) 
 1992 102 682 96 389 
 1993 130 158 104 051 
 1994 150 442 120 170 
 1995 173 504 119 222 
 1996 180 562 104 000 
 1997 189 084 100 700 
 1998 209 627 113 839 
 1999 213 526 121 963 
 2000 204 319 106 899 
 2001 211 977 71 838 
 2002 296 487 61 764 
 2003 358 703 82 573 
 2004 345 811 127 746 
 2005 340 632 98 750 
 2006 291 604 94 170 
 2007 252 444 102 719 
 2008 223 038 127 111 
 2009 207 722 116 209 
 

        
Tabulka č. 3 Těţba ropy a zemního plynu v ČR (dle MND) 
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Graf č. 1 Těţba ropy a zemního plynu v ČR (dle MND) 

 

Zdroj: vlastní vypracování – viz. tabulka č. 3 

 

V další tabulce uvádím hodnoty, které jsou odlišné od tabulky číslo 3. Tyto údaje 

jsem získala z knihy Surovinové zdroje České republiky, nerostné suroviny, Ročenka 2010 

a také z webových stránek www.geofond.cz. Tyto hodnoty uvádím aţ od roku 2001, 

jelikoţ předcházející léta nebyla oficiálně publikována. 

Protoţe Geofond uvádí těţbu v tunách a MND v m³, tak musím tyto hodnoty 

přepočítat, a proto beru v potaz měrnou hmotnost ropy. Obecně je uváděna od 812 do    

930 kg/m³. Moravské naftové doly uvádějí měrnou hmotnost 911,8 kg/m³, tudíţ budu 

počítat přímo s touto hodnotou. 
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Zdroj: www.geofond.cz 

Rok Ropa (kt) Ropa (m³) 

2001 178 195 218 

2002 253 277 473 

2003 310 339 987 

2004 299 327 923 

2005 306 335 600 

2006 259 284 054 

2007 240 263 216 

2008 236 258 829 

2009 217 237 991 

Tabulka č. 4 Těţba ropy v ČR (dle Geofond) 

 

V následující tabulce budu srovnávat právě hodnoty z tabulky číslo 3 (získané od 

MND) a přepočtené hodnoty z tabulky číslo 4 (získané z Geofondu), aby byl rozdíl co 

nejvíce patrný. Rozdíl v letech 2001 - 2006 je zřejmě způsoben existujícími rozpory, které 

jsem získala z dostupných materiálů. V letech 2007 – 2009 jsou hodnoty Geofondu vyšší 

proto, ţe uvádí hodnoty i od jiných těţařských společností. 

 

Zdroj: www.mnd.cz, www.geofond.cz 

Rok MND Geofond 

2001 211 977 195 218 

2002 296 487 277 473 

2003 358 703 339 987 

2004 345 811 327 923 

2005 340 632 335 600 

2006 291 604 284 054 

2007 252 444 263 216 

2008 223 038 258 829 

2009 207 722 237 991 

Tabulka č. 5 Těţba ropy v ČR (m³) 
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Graf č. 2 Těţba ropy v ČR (m³) 

 

Zdroj: vlastní vypracování – viz. tabulka č. 5 

4.4 Analýza tržeb 

Moravské naftové doly byly velmi skoupé na zveřejňování jakýchkoli informací, 

jak o těţbách tak trţbách, které dosahovaly v minulých letech. Avšak po změně vedení se 

vše změnilo a údaje jsem našla na webových stránkách www.justice.cz, ale pouze roky 

2008 a 2009. 

 

Zdroj: www.justice.cz 

Rok Tuzemsko Vývoz Celkem 

2008 1 735 615 176 227 1 911 842 

2009 1 551 565 174 232 1 725 797 

Tabulka č. 6 Trţby za prodej ropy (v tisících Kč) 
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Graf č. 3 Trţby za prodej ropy (v tisících Kč) 

 

Zdroj: vlastní zpracování – viz. tabulka č. 6 

Celkové trţby (trţby za prodej ropy, trţby za prodej vytěţeného plynu, trţby za 

ostatní výrobky a sluţby, trţby za prodej nakoupeného plynu a trţby za ostatní zboţí) 

Moravských naftových dolů za rok 2008 činily v tisících Kč 2 740 008 a za rok 2009 trţby 

byly ve výši 2 753 619. 

 

Z toho je patrné, ţe v roce 2008 tvořily trţby za prodej ropy 69,78% z celkových 

trţeb. 

Graf č. 4 Trţby za rok 2008 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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A v roce 2009 tvořily trţby za prodej ropy 62,63%, coţ je asi o 7% méně neţ v roce 

předchozím. 

Graf č. 5 Trţby za rok 2009 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Abych získala cenu ropy za 1 m³, tak musím trţby za prodej ropy vydělit 

vytěţeným mnoţstvím. 

Za rok 2008 dle hodnot uvedených MND: 1 911 842 : 223 038= 8 572 Kč/m³ 

Za rok 2008 dle hodnot uvedených Geofondem: 1 911 842 : 258 829 = 7 387 Kč/m³ 

Za rok 2009 dle hodnot uvedených MND: 1 725 797 : 207 722 = 8 308 Kč/m³  

Za rok 2009 dle hodnot uvedených Geofondem: 1 725 797 : 237 991= 7 252 Kč/m³ 

 

4.5 Doprava moravské ropy 

Dříve se ropa vytěţená Moravskými naftovými doly v České republice dopravovala 

na další zpracování pomocí cisteren ţelezniční dopravou. Nyní tato surovina přichází 

v samostatných objemech ropovodem Druţba. Česká rafinérská ji přebírá na hranici areálu 

a po uskladnění ji čerpá k vlastnímu zpracování. Ropovody mají průměr 500 – 700 mm a 

jejich délka je několik tisíc kilometrů. Díky tomuto způsoby dopravy jiţ nedochází 
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k zbytečným ztrátám a neznečisťuje se ţivotní prostředí (při vyčerpávání z cisteren 

docházelo k ropným únikům do ovzduší). 

V letech 1990 aţ 2002 zpracovávala moravskou ropu společnost Paramo. Za tu 

dobu pardubická rafinérie zpracovala celkem asi 614 tis. tun ropy, coţ je 13x méně neţ za 

stejné období z jiných zdrojů. Paramo ukončila zpracování tuzemské ropy kvůli tomu, ţe 

není pro firmu ekonomicky efektivní, protoţe není vhodná pro výrobu asfaltů a olejových 

základů, čemuţ se Paramo věnuje. Moravská ropa je totiţ velmi kvalitní a pouţívá se ve 

farmaceutickém průmyslu a v kosmetice. 

Prvním ropovodem vedoucím přes Českou republiku byl ropovod Druţba. Nejprve 

byl doveden pouze do Bratislavy a v roce 1965 byl prodlouţen a procházel Českou 

republikou. V roce 2002 se na tento ropovod napojily i Moravské naftové doly. Dalším 

ropovodem, který vede přes ČR je Ingolstadt. Oficiálně je označován jako ropovod IKL a 

to podle trasy – Ingolstadt, Kralupy, Litvínov. (www.petrol.cz) 

 

4.6 Analýza hospodářské činnosti 

MND, a. s. 

       Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. (v tis. Kč) 

      

        
I. Finanční stabilita: 

       

        Podíl vlastních zdrojů na aktivech 
      

        2009 

       vlastní zdroje 
x  100 = 

5 960 979 
x 100 = 83,77% 

   aktiva celkem 7 116 262 

   

 
    

   2008 
    

   vlastní zdroje 
x  100 = 

5 249 923 
x 100 = 77,15% 

   aktiva celkem 6 804 690 

   

 
    

   Ukazatel udává, do jaké míry je podnik schopen pokrýt svůj majetek vlastními zdroji. 

   

        Míra celkové zadluženosti 
       

        2009 

       cizí zdroje 
x  100 = 

1 138 153 
x 100 = 15,99% 

   aktiva celkem 7 116 262 
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2008 

cizí zdroje 
x  100 = 

1 550 677 
x 100 = 22,79% 

   aktiva celkem 6 804 690 

   

        Podíl stálých aktiv 
       

        2009 

       stálá aktiva 
x  100 = 

1 805 757 
x 100 = 25,38% 

   aktiva celkem 7 116 262 

   

 
 

 
  

   2008 
 

 
  

   stálá aktiva 
x  100 = 

1 741 868 
x 100 = 25,60% 

   aktiva celkem 6 804 690 

   

 
 

 
  

   Z ukazatele vyplývá stupeň zadluţení, důleţité je sledování jeho vývoje v čase. 
 

   

 
 

 
  

   Podíl závazků a vlastních zdrojů 
      

        2009 

       závazky 
x 100 = 

422 065 
x 100 = 7,08% 

   vlastní zdroje 5 960 979 

   

 
 

 
  

   2008 
 

 
  

   závazky 
x 100 = 

843 602 
x 100 = 16,07% 

   vlastní zdroje 5 249 923 

   

        Z ukazatele vyplývá stupeň zadluţení, důleţité je sledování jeho vývoje v čase. 

    
        

        
II.Likvidita: 

       

        Běžná likvidita (Current ratio) 
       

        2009 

       oběţný majetek 
x 100 = 

5 285 437 
x 100 = 1254,76% 

   krátkodobé závazky 421 231 

  

 
 

 
  

 
 

 2008 
 

 
  

 
 

 oběţný majetek 
x 100 = 

5 054 582 
x 100 = 599,80% 

 
 

 krátkodobé závazky 842 709 

 
 

 

        Ukazatel uvádí zdroje na krytí krátkodobých závazků, tj. závazků do 1 roku splatnosti. 

   Běţná likvidita ukazuje, kolikrát oběţná aktiva pokrývají aktuální podnikové krátkodobé závazky.  

        Ukazatel má význam především pro krátkodobé věřitele podniku a poskytuje jim informaci,  

 do jaké míry jsou jejich krátkodobé investice chráněny hodnotou majetku.  

    Neboť věřitelé podstupují určité riziko, ţe jim závazky nebudou splaceny.  

    Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím je obecně pravděpodobnější zachování platební schopnosti 

  podniku. Neplatí však, ţe čím vyšší hodnota ukazatele, tím jistější likvidita.  

    Ukazatel běţné likvidity totiţ nepřihlíţí ke struktuře oběţných aktiv z hlediska jejich likvidnosti  

  a ke struktuře splatnosti závazků krátkodobého charakteru. 
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Doporučenou hodnotou je interval od 1,5 do 2,5. 

        Pohotová likvidita (Quick ratio) 
      

        2009 

       oběţný majetek - zásoby 
x 100 = 

5 095 798 
x 100 = 1209,74% 

   krátkodobé závazky 421 231 

  

 
 

 
  

 
 

 2008 
 

 
  

 
 

 oběţný majetek - zásoby 
x 100 = 

4 964 194 
x 100 = 589,08% 

 
 

 krátkodobé závazky 842 709 

 
 

 

        Ukazatel udává celkové zdroje na krytí krátkodobých závazků. 

     

     Pohotová likv. má vyšší vypovídací schopnost proti běţné vzhledem k problematické likvidnosti zásob.  

Podstatně niţší hodnota pohotové likvidity ve srovnání s běţnou naznačuje nadměrnou váhu zásob 

  v oběţných aktivech podniku. 

       Vyšší hodnota pohotové likvidity bude příznivě vnímána věřiteli, hůře na to budou reagovat vlastníci.  

 Znamená to totiţ, ţe značný objem aktiv je vázán ve formě pohotových prostředků,  

  které nesou nulový nebo minimální úrok. 

Za pozitivní je povaţována hodnota 1,0 – 1,5.  

       

         

 

Okamžitá likvidita (Cash ratio) 
      

        2009 

       Krátkodobý finanční majetek 
x 100 = 

1 193 954 
x 100 = 283,44% 

   krátkodobé závazky 421 231 

  

 
 

 
  

 
 

 2008 
 

 
  

 
 

 Krátkodobý finanční majetek 
x 100 = 

390 973 
x 100 = 46,39% 

 
 

 krátkodobé závazky 842 709 

   

        Okamţitá likvidita sleduje ještě přísněji platební schopnost podniku.  

    Za krátkodobý finanční majetek povaţujeme likvidní prostředky 1. stupně.  

   Jedná se o všechny pohotové platební prostředky. Nejen o peníze na běţném účtu, jiných účtech  

 či v pokladně, ale rovněţ volně obchodovatelné cenné papíry a šeky, tedy ekvivalenty hotovosti. 

Doporučená hodnota by se měla pohybovat v rozmezí 0,9 – 1,1. 

 

  

III. Rentabilita: 
      

       Rentabilita úhrnných vložených prostředků: 
    

       2009 

      zisk 
* 100 = 

14 241 
* 100 = 0,20% 

  aktiva celkem 7 116 262 
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2008     
 

 
  

  zisk 
* 100 = 

372 435 
* 100 = 5,47% 

  aktiva celkem 6 804 690 

  

       Ukazatel slouţí jako kritérium výnosnosti celkových aktiv. 

    

       Rentabilita vlastního kapitálu 

 
     

       2009 

      čistý zisk 
= 

11 735 
* 100 = 0,20% 

  vlastní kapitál 5 960 979 

  

 
 

 
  

  2008     
 

 
  

  čistý zisk 
= 

333 672 
* 100 = 6,36% 

  vlastní kapitál 5 249 923 

  

       Ukazatel se pouţívá jako kritérium výnosnosti vlastního kapitálu a 

kritérium pro finanční investování. 

   

       

 

IV. Tvorba systému ukazatelů pro sledování nákladovosti 

 

Ukazatel korunové nákladovosti 
    

      2009 

     náklady 
* 100 = 

20 642 
* 100 = 63,755 Kč/100 Kč 

výnosy 32 377 

 
 

 
   

2008     
 

 
   

náklady 
* 100 = 

694 328 
* 100 = 67,542 Kč/100 Kč 

výnosy 1 028 000 

       

 

Ukazatel haléřové nákladovosti 
    

      2009 

     náklady 
* 100 = 

20 642 
* 100 = 63,755 hal/1 Kč 

výnosy 32 377 

 
 

 
   

2008     
 

 
   

náklady 
* 100 = 

694 328 
* 100 = 67,542 hal/1 Kč 

výnosy 1 028 000 
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Ukazatel nákladovosti fyzického objemu produkce 

      2009 

     náklady 
= 

20 642 
= 99,373 Kč/m³ 

těţba [m³] 207 722 

      2008 

     náklady 
= 

694 328 
= 3 113,048 Kč/m³ 

těţba [m³] 223 038 
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5. ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo zpracovat historii těţby ropy na jiţní Moravě a 

dále současný stav včetně ekonomického vyhodnocení.  

Ropa patří mezi nejdůleţitější suroviny celého světa a ovlivňuje ekonomiky všech 

zemí. Také na jiţní Moravě, kde je její výskyt a následná těţba podmíněna geologickou 

stavbou, patří ropa mezi významné suroviny, i kdyţ pokrývá spotřebu České republiky 

pouhými 4%. Tato ropa je velmi kvalitní a proto se vyuţívá ve farmaceutickém průmyslu a 

 kosmetice. 

Práci jsem rozdělila do tří částí. Nejprve jsem charakterizovala vybranou společnost 

Moravské naftové doly, a. s. Je to nejvýznamnější firma zabývající se těţbou ropy na 

našem území, která má téměř stoletou historii. Poté jsem provedla rozbor historie těţby na 

jiţní Moravě aţ po současnost. Nejstarší vrt, který proběhl na našem území, byl zahájen 

Juliusem Mayem na přelomu 19. a 20. století v Bohuslavicích nad Vláří. První registrovaná 

těţba v Československu, která přinesla úspěch Moravské těţařské společnosti, proběhla 

roku 1919 na dvoře Nesyt. S intenzivnější těţbou se začalo aţ po 2. světové válce. Vrchol 

však nastal v roce 2003, kdy těţba přesáhla 300 tisíc tun. V poslední, praktické, části jsem 

popsala firmy působící na našem území, rozebrala jsem těţby a trţby Moravských 

naftových dolů a v poslední části jsem zanalyzovala hospodářskou činnost vybraného 

podniku. 

Analýzu hospodářské činnosti jsem rozdělila do čtyř částí a ukazatele jsem počítala 

pro rok 2008 a 2009. Jelikoţ MND neposkytují téměř ţádné informace, musela jsem tyto 

data získat z internetového zdroje www.justice.cz, kde jsou k dispozici pouze data právě za 

rok 2008 a 2009. První část je finanční stabilita podniku, ve které jsem počítala podíl 

vlastních zdrojů na aktivech, míru celkové zadluţenosti, podíl stálých aktiv a podíl 

závazků a vlastních zdrojů. Dalším ukazatelem byla likvidita, kterou jsem počítala jak 

běţnou, pohotovou tak i okamţitou. Téměř u všech výsledků podnik překračuje 

doporučené hodnoty. Z toho odvozuji určitou strnulost ve finančním řízení a neschopnost 

podniku rychle proměnit své zdroje na peněţní prostředky. Další mé propočty se týkaly 

rentability, kde uvádím výsledky rentability úhrnných vloţených prostředků a rentability 

vlastního kapitálu. Tyto hodnoty dle mého názoru byly docela nízké, coţ znamená slabou 

výnosnost kapitálu – neefektivní řízení, zlé financování. A poslední výpočty se týkaly 
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tvorby systému ukazatelů pro sledování nákladovosti, kde jsem počítala ukazatele 

korunové nákladovosti, ukazatele haléřové nákladovosti a ukazatel nákladovosti fyzického 

objemu produkce. Zde jsem vypočítala, kolik stojí 1m³ vytěţené ropy. Tato cena byla 

v roce 2009 niţší neţ cena v minulém roce. Myslím si, ţe právě tento rozdíl, byl způsoben 

tím, ţe v roce 2008 společnost prováděla mnoho průzkumných prací, čímţ se náklady 

vyšplhaly téměř k 700 milionům a v roce 2009 se převáţně prováděly těţební práce a tak 

náklady na těţbu uţ nebyly tak vysoké.  
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Příloha č. 1 – Výskyt ropy na území ČR 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č.2 - Rozvaha - Aktiva  

      

      

Označ AKTIVA ř. brutto  korekce 
 2009       
netto 

 2008      
netto 

  Aktiva celkem (ř.02 + 03 + 31 + 63) 001 7 455 375 -339 113 7 116 262 6 804 690 

A. Pohledávky za vlastní upsaný kapitál 002         

B. Dlouhodobý majetek (ř.04 + 13 + 23) 003 2 141 897 -336 140 1 805 757 1 741 868 

B.I. 
Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 
12) 004 62 869 -28 560 34 309 38 625 

B.I.1. Zřizovací výdaje 005         

2. Nehmot.výsledky výzkumu a vývoje 006         

3. Software 007 25 635 -15 225 10 410 7 578 

4. Ocenitelná práva 008 37 234 -13 335 23 899 31 047 

5. Goodwill 009         

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010         

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011         

8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek 012         

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22) 013 1 782 889 -307 580 1 475 309 1 406 030 

B.II.1. Pozemky 014 15 672 0 15 672 33 781 

2. Stavby 015 1 441 274 -232 163 1 209 111 1 109 140 

3. 
Samostatné movité věci a soubory movitých 
věcí 016 312 055 -75 417 236 638 251 410 

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017         

5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 018         

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 5 756 0 5 756 5 756 

B.II. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 8 132 0 8 132 5 683 

8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek 021       260 

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022         

B.III. Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30) 023 296 139 0 296 139 297 233 

B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024         

2. 
Podíly v účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem 025         

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 200 0 200 200 

4. 
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba 
podstatný vliv 027         

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 295 939 0 295 939 297 033 

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029         

7. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 
majetek 030         

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Označ. AKTIVA ř. brutto korekce 
2009        
netto 

2008        
netto 

C. Oběžná aktiva (ř.32 + 39 + 48 + 58) 031 5 288 410 -2 973 5 285 437 5 054 582 

C.I. Zásoby (ř33 až 38) 032 192 478 -2 839 189 639 90 388 

C.I.1. Materiál 033 72 458 -2 839 69 619 57 304 

2. Nedokončená výroba a polotovary 034 2 414   2 414 15 025 

3. Výrobky 035 22 769   22 769 17 528 

4. Zvířata 036         

5. Zboží 037 94 620   94 620   

6. Poskytnuté zálohy  na zásoby 038 217   217 531 

C.II. Dlouhodobé pohledávky (ř.40 až 47) 039 77 994 -16 77 978 63 147 

C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 040         

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041         

3. Pohledávky - podstatný vliv 042         

4. 
Pohledávky za společníky, členy družstva 
a účastníky sdružení 043         

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 7 025   7 025 5 261 

6. Dohadné účty aktivní 045         

7. Jiné pohledávky 046 1 027 -16 1 011 939 

8. Odložená daňová pohledávka 047 69 942   69 942 56 947 

C.III. Krátkodobé pohledávky (ř.49 až 57) 048 1 903 984 -118 1 903 866 4 510 074 

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 335 543 -29 335 514 275 386 

         
2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050         

         
3. Pohledávky - podstatný vliv 051         

         
4. 

Pohledávky za společníky, členy družstva 
a účastníky sdružení 052 864   864 132 

         
5.  Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053         

         
6. Stát - daňové pohledávky 054 50 180   50 180   

         
7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 13 453   13 453 35 498 

         
8. Dohadné účty aktivní 056 2 762   2 762 2 046 

         
9. Jiné pohledávky 057 1 501 182 -89 1 501 093 4 197 012 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek (ř.59 až 62) 058 3 113 954   3 113 954 390 973 

C.IV.1. Peníze 059 376   376 496 

2. Účty v bankách 060 1 193 578   1 193 578 390 477 

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 1 920 000   1 920 000   

 4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062     0   

D.I. Časové rozlišení (ř.64 až 66) 063 25 068   25 068 8 220 

D.I.1. Náklady příštích období 064 10 308   10 308 7 802 

       2. Komplexní náklady příštích období 065 390   390 390 

       3. Příjmy příštích období 066 14 370   14 370 28 

 



 

 

Příloha č.3 – Rozvaha - Pasiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Označ. PASIVA ř. 2009 2008 

a b c  5 6 

  Pasíva celkem (ř.68 + 85 + 118) 067 7 116 262 6 804 690 

A. Vlastní kapitál (ř.69 + 73 + 78 + 81 + 84) 068 5 960 979 5 249 923 

A.I. Základní kapitál (ř.70 + 72) 069 3 428 515 3 428 515 

A.I.1. Základní kapitál 070 3 428 515 3 428 515 

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071     

3. Změny základního kapitálu 072     

A.II. Kapitálové fondy (ř.74 až 77) 073 439   

A.II.1. Emisní ážio 074     

2. Ostatní kapitálové fondy 075     

3. 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 
závazků 076 439   

4. 
Oceňovací rozdíly z přecenění při 
přeměnách 077     

A.III. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond, a 
ostatní fondy ze zisku (ř.79 + 80) 078 998 745 802 224 

A.III.1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 079 196 158   

2. Statutární a ostatní fondy 080 802 587 802 224 

A.IV. 
Výsledek hospodaření minulých let 
(ř.82 + 83) 081 820 586 38 394 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 082 820 586 40 907 

2. Neuhrazená ztráta minulých let 083   -2 513 

A.V. 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období (+/-) (ř.01-(+69 + 73 + 
78 + 81 + 85 + 118) 084 712 694 980 790 

B. Cizí zdroje (ř.86 + 91 + 102 + 114) 085 1 138 153 1 550 677 

B.I. Rezervy (ř.87 až 90) 086 716 088 707 075 

B.I.1. 
Rezervy podle zvláštních právních 
předpisů 087 96 166 95 630 

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 088     

3. Rezerva na daň z příjmů 089   69 104 

4. Ostatní rezervy 090 619 922 542 341 

B.II. Dlouhodobé závazky (ř.92 až 101) 091 834 893 

B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 092 495 863 

2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám 093     

3. 
Závazky k účetním jednotkám pod 
podstatným vlivem 094     

4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva 
a k účastníkům sdružení 095     

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 096 339 30 

6. Vydané dluhopisy 097     

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 098     

8. Dohadné účty pasivní 099     

9. Jiné závazky 100     

10. Odložený daňový závazek 101     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Označ. PASÍVA ř. 2009 2008 

a b c 5 6 

B.III. Krátkodobé závazky (ř.103 až 113) 102 421 231 842709 

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 103 243 538 237043 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 104 35 600 476615 

3. Závazky  - podstatný vliv 105     

4. 
Závazky ke společníkům, členům družst. a 
účastníkům sdružení 106 2 149 207 

5. Závazky k zaměstnancům 107 44 905 38417 

6. 
Závazky ze sociálního zabezp. a zdravotního 
pojištění 108 4 194 3604 

7. Stát - daňové závazky a dotace 109 20 684 54704 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 110 2 022 14 

9. Vydané dluhopisy 111     

10. Dohadné účty pasivní 112 67 951 31777 

11. Jiné závazky 113 188 328 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 114     

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115     

2. Krátkodobé bankovní úvěry 116     

3. Krátkodobé finanční výpomoci 117     

C.I. Časové rozlišení (ř.119 až 120) 118 17 130 4090 

C.I.1. Výdaje příštích období 119 16 394 2782 

2. Výnosy příštích období 120 736 1308 

 



 

 

Příloha č.4 – Výkaz zisku a ztráty 

 

  

Označ.      VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Řád.                                            Účet. období Účet. období 

a b c 2009 2008 

I. Tržby za prodej zboží 01   116 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02   114 

+ Obchodní marže (ř.01 - 02) 03   2 

II. Výkony (ř.05 + 06 + 07) 04 16 590 974 029 

   II 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 16 590 801 658 

     2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06   8 443 

     3. Aktivace 07   163 938 

B. Výkonová spotřeba (ř.09 + 10) 08 7 917 374 509 

B.1. Spotřeba materiálu a energie 09 255 83 606 

       
B.2. Služby 10 7 662 290 903 

+ Přidaná hodnota (ř.03 + 04 - 08) 11 8 673 599 522 

C. Osobní náklady (ř.13 až 16) 12 7 715 46 422 

C.1. Mzdové náklady 13 1 297 28 639 

C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 5 202 6 192 

C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 1 188 10 881 

C.4. Sociální náklady 16 28 710 

D. Daně a poplatky 17 31 22 423 

E. Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 18 23 148 852 

III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř.20 
až 21) 19 53 1 377 

III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 52 442 

III. 2. Tržby z prodeje materiálu 21 1 935 

F. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu (ř.23 až 24) 22 53 1 443 

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 52 555 

F.2. Prodaný materiál 24 1 888 

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
a komplexních nákladů příštích období 25   24 160 

IV. Ostatní provozní výnosy 26 2 935 3 287 

H. Ostatní provozní náklady 27 2 283 16 081 

V. Převod provozních výnosů 28   0 

I. Převod provozních nákladů 29   0 

* 
Provozní výsledek hospodaření (ř.11-12-17-18+19-22-
25+26-27-28+29 30 1 556 344 805 

 



 

 

 

 

 

Označ.      VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY č.ř. Účet. období Účet. období 

a b c 2009 2008 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31     

J. Prodané cenné papíry a podíly 32     

VII. 
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř.34 + 35 
+ 36) 33 9 416 23 114 

VII.1. 
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v 
účetních jednotkách pod podstatným vlivem 34 9 416 23 114 

VII.2. 
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a 
podílů 35     

VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36     

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37     

K. Náklady z finančního majetku 38     

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39     

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40     

M. 
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční 
oblasti 41     

X. Výnosové úroky 42 3 368 22 252 

N. Nákladové úroky 43   1 775 

XI. Ostatní finanční výnosy 44 15 3 825 

O. Ostatní finanční náklady 45 114 19 786 

XII. Převod finančních výnosů 46   0 

P.  Převod finančních nákladů 47   0 

* 
Finanční výsledek hospodaření (ř.31-32+33+37-38+39-
40-41+42-43+44-45-46+47) 48 12 685 27 630 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 2 506 38 763 

Q.1.      - splatná 50 2 506 72 800 

Q.2.      - odložená 51   -34 037 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 11 735 333 672 

XIII. Mimořádné výnosy 53     

R. Mimořádné náklady 54     

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55   0 

S.1.      - splatná 56   0 

S.2.      - odložená 57   0 

* Mimořádný výsledek hospodaření (ř.53 - 54 - 55) 58     

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59   0 

*** 
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.52 + 58 
- 59) 60 11 735 333 672 

**** 
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř.30 + 48 + 
53 - 54) 61 14 241 372 435 

 


