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Anotace: 

Bakalářská práce pojednává o základní terminologii, právních předpisech, ročních 

těžbách výhradních ložisek nerostných surovin, na kterých těží společnost HELUZ 

cihlářský průmysl, v.o.s., se specializací na provozovnu Libochovice. Uvádí její historii, 

vývoj a sloučení se společností HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s., informuje o zásobách, 

těžbě a životnosti lomu, rozšíření dobývacího prostoru libochovického lomu. Závěrečná 

část je věnována těžbě, jejímu porovnání s ostatními provozovnami v návaznosti na 

ekonomické výsledky celé společnosti. Ekonomické výsledky jsou zhodnoceny finanční 

analýzou pomocí metody poměrových ukazatelů ve vybraných letech 2007 – 2010. 

Informace pro výpočet finanční analýzy jsou čerpány z finančních výkazů podniku.  
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Summary: 

Bachelor thesis informs the basic terminology, laws, annual harvesting of reserved mineral 

deposits, which benefits the company HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s, specifically the 

establishment Libochovice. Features its history, development and merger with HELUZ 

brick industry, wasps, information on inventory, production and life of the quarry 

expansion of the mining area quarry Libochovice. The final section is devoted to mining, 

its comparison with other establishments in connection with the economic results of the 

entire society. Economic results are evaluated using the analysis of financial ratios in 

selected years 2007 - 2010. Information for the calculation of the analysis are drawn from 

financial statements of the company. 
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1. ÚVOD 

Využívání domácích zdrojů nerostných surovin je předpokladem pro rozvoj 

národního hospodářství. Mezi jednu z nerostných surovin, kterou Česká republika 

disponuje je cihlářská surovina. V ČR bylo k 31. 12. 2010 evidováno 134 výhradních 

ložisek cihlářských surovin s bilančními vyhledanými zásobami 231,9 milionů m
3
 a 

nebilančními zásobami 102,2 milionů m
3.
 Těženo bylo 18 výhradních a 4 nevýhradních 

ložisek s celkovou roční těžbou 1030 tis. m3 v roce 2010. Ložiska cihlářských surovin (jíly 

a jílovce, hlíny, spraše, slíny a slínovce, břidlice aj.) se nachází hojně po celém území ČR a 

jsou často předmětem těžby. Bakalářská práce se zabývá výhradními ložisky cihlářské 

suroviny, na nichž dobývá společnost HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.  

Druhá kapitola se zabývá charakteristikou společnosti HELUZ Cihlářský průmysl, 

v.o.s., jejím vznikem, vývojem, provozovnami a významnými mezníky, přičemž jedním 

podstatným mezníkem je připojení provozovny cihelny v Libochovicích, které je věnována 

následující kapitola.  

Třetí kapitola je věnována provozovně Libochovice, popisuje historii a připojení ke 

společnosti HELUZ Cihlářský průmysl, v.o.s. Zabývá se rozšířením těžbou cihlářské 

suroviny na ložisku v Libochovicích, rozšířením dobývacího prostoru a přináší přehled o 

výrobním sortimentu.  

Závěrečná kapitola porovnává těžbu na jednotlivých ložiscích a zabývá se vlivem 

těžby na ekonomiku celé společnosti. Porovnává vliv provozovny Libochovice na 

výsledky celé společnosti HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s. pomocí finanční analýzy 

poměrových ukazatelů ve vybraných letech 2007 – 2010. Účetní výkazy společnosti 

(rozvaha, výkaz zisku a ztráty) z jednotlivých let jsou zobrazeny v přílohách č. 1 a 2.  
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2. Charakteristika podniku HELUZ Cihlářský průmysl, v.o.s. 

2.1. Základní údaje o společnosti 

V této kapitole bakalářské práce přestavuji vybraný podnik, kterým je HELUZ 

Cihlářský průmysl, v.o.s., se sídlem Dolní Bukovsko 295, 373 65 Dolní Bukovsko. 

Společnost má celkem tři výrobní závody v Dolním Bukovsku, Hevlíně a Libochovicích. 

Společnost vznikla dne 22. 5. 1992 zápisem do Obchodního rejstříku Okresního soudu v 

Českých Budějovicích, oddíl A 1867, což je den zápisu do obchodního rejstříku. 

Statutárním orgánem je společník, Ing. Vladimír Heluz, narozen 26. dubna 1952, U 

Cihelny 244, okres České Budějovice, jedná jménem společnosti a podepisuje ve funkci 

statutárního zástupce. Prokuristy jsou Jan Krampl, Nám. Jiráskovo 236, 373 65 Dolní 

Bukovsko, okres České Budějovice a JUDr. Václav Ježek, Lesní 695/33, Rudolfov, okres 

České Budějovice, kteří jednají a podpisují za společnost s připojením doložky prokurista a 

to vždy samostatně. Předmětem podnikání společnosti HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s. je 

hornická činnost v rozsahu § 2 písm. a/,b/,c/,d/,e/ a § 3 písm. a/ zákona ČNR č. 61/1988 

Sb. ve znění později vydaných předpisů, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, 

vedení daňové evidence, obráběčství, zámečnictví, nástrojařství, silniční motorová doprava 

- nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny 

včetně, projektová činnost ve výstavbě, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní, přeprava, nákup, prodej, 

půjčování a uschovávání zbraní a střeliva. Mezníkem v historii společnosti byla uzavřená 

smlouvou o fúzi sloučením, ze dne 21. 5. 2003, kdy se zfúzovala společnost Cihelna 

Libochovice v.o.s. se sídlem Dolní Bukovsko č. p. 295,373 65 Dolní Bukovsko, IČ 

25606662 se společností HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. se sídlem Dolní Bukovsko č. p. 

295, IČ 46 68 00 04, s rozhodným dnem fúze 1. 1. 2003. Na společnost HELUZ cihlářský 

průmysl v.o.s. se sídlem Dolní Bukovsko č. p. 295, IČ 46680004 jako nástupnickou 

společnost, přešlo na základě fúze sloučením jmění společnosti Cihelna Libochovice v.o.s. 

se sídlem Dolní Bukovsko č. p. 295, 373 65 Dolní Bukovsko č. p. 295, 373 65 Dolní 

Bukovsko, IČ 25 60 66 62, jako zanikající společnosti. Společnost HELUZ cihlářský 

průmysl v.o.s. se stala právním nástupcem Cihelna Libochovice v.o.s. Společnost HELUZ 

cihlářský průmysl v.o.s. je dále propojená se společnostmi Jistrop - Jihočeské stropy s.r.o., 
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Cihelna Dolní Bukovsko s.r.o., HELUZ tehliarský priemysel s.r.o. (Slovenko) a od roku 

2007 také se společnosti HELUZ s.r.o. Propojení vyplývá z toho, že Ing. Vladimír Heluz, 

má majetkové podíly v uvedených společnostech: Cihelna Dolní Bukovsko s.r.o (100 %), 

Jistrop – Jihočeské stropy s.r.o. (50 %), HELUZ - tehliarský priemysel s.r.o (100%) a 

HELUZ s.r.o. (100%). [5] 

Vývoj firmy HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. 

 1992 privatizace cihelny  

 1993 spuštění provozu JISTROP – Jihočeské stropy s. r. o. 

 1994 připojení Cihelny Hevlín 

 1995 zahájena výroba cihelných bloků SUPERTHERM P+D 

 2000 připojení Cihelny Libochovice, nejprve jako Cihelna Libochovice 

v.o.s. se sídlem v Dolním Bukovsku, poté došlo k fúzi, sloučením 

společností Cihelna Libochovice v.o.s. se společností HELUZ cihlářský 

průmysl, v.o.s., ke dni 21. 5. 2003.  

 2003 zahájena výroba tepelněizolačních cihelných bloků SUPERTHERM 

STI 

 2005 do provozu uvedeny dvě nové tunelové pece (v Hevlíně a 

Libochovicích) 

 2006 zahájena výroba broušených cihelných bloků SUPERTHERM SB 

 2007 stavba nové cihelny v Hevlíně, zahájena výroba broušených vysoce 

tepelněizolačních bloků SUPERTHERM STI SB 

 2008 zahájení výroby komínových systémů, 

 2009 zahájení výroby cihelných bloků HELUZ FAMILY, spuštění nového 

závodu s nejmodernější technologií v Hevlíně.[6] 
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Provozovny HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.  

 

Obrázek č. 1: Provozovny HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s. [6] 

Dolní Bukovsko - výroba cihel (jednonásobná kapacita), stropních nosníků, 

keramických a roletových překladů.  

Libochovice - výroba cihel (dvojnásobná kapacita) a panelů 

Hevlín - výroba cihel (dvojnásobná a trojnásobná kapacita)  

Výrobní a dodací závody komíny HELUZ 

 Dolní Bukovsko, Libochovice, Hevlín [6]   

2.2. Historie a vznik cihelny v Libochovicích 

Vznik cihelny v Libochovicích se traduje na začátek 20. století, kdy byla 

vybudována cihelna pro ruční výrobu cihel, přičemž ložiska kvalitních cihlářských surovin 

byly objeveny před rokem 1900. Důkazem o dalších nalezištích cihlářských hlín na 

Libochovicku je bývalá cihelna v nedalekém Kostelci nad Ohří, kde dodnes stojí komín, 

zbytky budov a vypalovací pece. Provoz kostelecké cihelny byl ukončen koncem 60. tých 

let 20. století. Za zakladatele libochovické cihelny jsou považováni bratři Pokorných, kteří 

zahájili libochovický cihelný průmysl. Jejich výrobním sortimentem byly ručně vyráběné 

cihly plné pálené označené raznicí se jmény majitelů. Z cihel místní výroby je postavena 

většina měšťanských domů v historické části města. Postupem času dochází k růstu a 

prosperitě podniku v regionu spojené se zavedením strojové výroby cihel. Poptávka trhu si 

vyžádala rozšíření provozu o nové speciální výrobky: tenkostěnné a duté cihly, normální i 
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osmiděrové, mezistěnky, hurdisy, drážkové krytiny, bobrovky a drenáže. V dalších letech 

se součástí cihelny stala cementárna vyrábějící umělý kámen, terraso, schody, roury, 

dlaždice, skruže. Postupně upadá odbyt, a proto je v roce 1933 na cihelnu vyhlášen 

konkurz. V letech 1934 – 1935 cihelna sice vyrábí, ale pod konkurzní správou, až do roku 

1936, kdy je výroba zastavena. Během válečných let se v cihelně prostřídá několik majitelů 

a nájemců, až do roku 1946. V tomto roce jsou pozemky cihelny přiděleny majiteli 

keramických závodů Z. Němcovi. V roce 1948 je podnik cihelny, jako většina tehdejších 

podniků znárodněn. Schopnost pokrytí poptávky nedostačuje, a proto je na přelomu 60. 

tých a 70. tých let 20. století rozhodnuto o výstavbě nového závodu s plánovaným 

otevřením v roce 1973. Územní rozhodnutí o chráněném území ložiska cihlářské suroviny 

pro lokalitu Libochovice, bylo vydáno Útvarem územního plánování ONV Litoměřice dne 

6. 6. 1969. V roce 1979 je výroba rozšířena o keramické stropní panely. Po převratu 

v tehdejším Československu, se v roce 1991 závod Libochovice odčlenil od Severočeských 

cihelen a paneláren, a vznikl státní podnik Cihelna a panelárna Libochovice. V roce 1993 

je libochovický podnik převeden do vlastnictví soukromé organizace Libopor spol. s.r.o., 

na nějž byl v roce 1997 vyhlášen konkurz. Cihelna zastavila výrobu a podnik byl opuštěn. 

Záchrana podniku nastává v roce 2000, kdy jej zakoupila společnost HELUZ cihlářský 

průmysl, v.o.s. (zpočátku vyrábí pod obchodním názvem Cihelna Libochovice v.o.s. se 

sídlem v Dolním Bukovsku, poté dochází k fúzi sloučením společností Cihelna 

Libochovice v.o.s. se společností HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s. ke dni 21. 5. 2003.) Po 

inovaci a celkové rekonstrukci závodu v dubnu 2001 začala obnovená výroba cihel. V roce 

2002 byl spuštěn provoz výroby keramických stropních panelů. V roce 2004 byla zahájena 

výroba izolačních cihel s obchodním názvem SUPERTHERM STI a následující rok 

společnost uvedla do provozu dvě nové tunelové pece. Na obrázku č. 2 je uveden celkový 

pohled na cihelnu v Libochovicích s výrobním závodem a hliništěm. [5,11,12] 
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Obrázek č. 2: Pohled na cihelnu Libochovice [6] 
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3. Získávání cihlářských hlín v ložiscích na Libochovicku 

3.1. Základní pojmy a právní legislativa 

Cihlářské hlíny (hlíny, jíly, spraše) patří mezi základní suroviny stavebního 

průmysl. Cihlářské suroviny patří mezi sedimentární horniny. Jsou těženy povrchovým 

způsobem a jejich těžba probíhá v hliništích, což je starší český výraz pro lokalitu 

s povrchovou těžbou. Nejžádanější jsou spraše a sprašové hlíny s nízkým obsahem CaCO3. 

Mezi tři nejdůležitější zákony, podílející se na povolení báňských staveb patří:  

- Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č.61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, 

ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů  

 

K otevření nového dobývacího předchází vydání navazujících rozhodnutí a 

souhlasy příslušných správních úřadů. 

1. Územní rozhodnutí o změně ve využití území k záměru, vydané příslušným 

stavebním úřadem 

2. Rozhodnutí o povolení hornické činnosti v novém nebo rozšířeném dobývacím 

prostoru (Obvodní báňský úřad, lokalita Libochovic spadá pod Obvodní 

báňský úřad v Mostě).  

3. Souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu. 

4. Další závazná stanoviska a souhlasy dotčených orgánů, správců sítí a 

organizací. [9,4] 

3.2. Cihlářské suroviny 

Mezi cihlářské suroviny řadíme všechny druhy surovin, které jsou vhodné k 

cihlářské výrobě. Po zpracování a vypálení takovéto suroviny získávají výrobky specifické 

vlastnosti, zejména pevnost, pórovitost a stálost proti povětrnosti. K cihlářské surovině je 

nutné obvykle přidávat další pomocné suroviny (ostřiva a lehčiva), díky kterým dosáhneme 

lepších vlastností výrobků. Vlastní výrobní hmota má dvě hlavní složky — plastickou a 

ostřící, které jsou proporcionálně zastoupeny buď přímo v surovině, nebo je optimální 
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poměr obou možno získat jejich mísením. Složka, která ve výrobní směsi převažuje, je 

základní; doplňková složka, upravující vlastnosti suroviny, je korekční (podle povahy má 

funkci plastifikující nebo ostřící), příp. přísada. Škodlivinami v cihlářské surovině jsou 

především karbonáty, sádrovec, siderit, organické látky, větší úlomky hornin. 

Nejčastěji se jako cihlářské suroviny využívají spraše, sprašové a svahové hlíny, 

jíly a jílovce, slíny, zvětraliny břidlic a další. Vesměs se jedná o jemnozrnné a převážně 

plastické sedimentární horniny různého geologického stáří. U cihlářských surovin 

sledujeme zejména obsah jílových minerálů a obsah uhličitanu vápenatého. Podle toho je 

také dělíme na suroviny jílovité a suroviny vápenaté. [4] 

3.3. Těžení zemin - zásady  

Při těžení cihlářských surovin se používá technologie těžení v řezech nebo ve 

vrstvách. Dobývání na provozovnách je prováděno v technologii po vrstvách, pomocí 

dozeru s max. sklonem 1:1. Samotné těžbě předchází skrývka ornice a odstranění vrstev se 

škodlivinami. Při těchto přípravných pracích se dbá na důkladné provedení a to tak, aby 

vytěžené hliniště bylo možné rekultivovat. Jedna z velmi důležitých věci je odvodnění 

hliniště, a zjištění hladiny spodních vod. Mimo období mrazů se surovina navlhčuje 

zakrápněním, těžné stěny postřikovacím zařízením upevněným na rameni rypadla. Nad 

těžnou stěnou se vykopou zavlažovací příkopky a naplňují se vodou. Cicváry, pokud se 

v surovině vyskytují, vybírají se u paty hliniště. Těží se na haldu pomocí pryžového 

dopravníku a halda se zakrápí. Kde to prostor hliniště dovoluje, těží se do oblouku, aby 

odpadlo kopání rohů.  

Každá cihelna má svůj těžební plán, který se snaží dodržet. Těžební plán musí 

obsahovat všechny důležité postupy při odkrývání ložiska a otvírání hliniště a dále způsoby 

dobývání, dopravy a odvodnění. Rozeznáváme těžební plány dlouhodobé a krátkodobé. 

Dlouhodobý těžební plán - zakresluje se v něm místo otevření hliniště (u nových ložisek), 

dále řeší uložení skrývky, směr postupu, hloubku těžby, odvodnění povrchové i podzemní 

vody, doprava, popřípadě vedení elektrické energie. Krátkodobý plán těžby se pořizuje na 

dobu 1 - 2 let na základě podrobného průzkumu ložiska a vzorků odebraných ze stěn, z 

kterých se těží. Je podrobnější než dlouhodobý těžební plán. [9, 4] 
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3.4. Geologické údaje o ložisku 

Na Libochovicku se nachází tři výhradní ložiska cihlářských hlín. Severozápadně 

od Duban ložisko č.9049300_I, kolem areálu cihelny ložisko č. 3057000 a severozápadně 

od cihelny ložisko č.9049300_II. Z geologického hlediska území spadá do České křídové 

pánve. Je budováno druhohorními mořskými vápnitými horninami středně a 

spodnoturonského stáří, především spongilitickými písčitými slínovci, opukami, slíny a v 

omezené míře i vápnitými pískovci. Tyto horniny jsou místy překryty kvartérními 

sedimenty zejména sprašemi, sprašovými hlínami, v nivách to pak jsou písčitohlinité 

sedimenty případně písčité štěrky. Vlastní ložiska jsou tvořena dvěma druhy suroviny. Jsou 

to hlavně slíny, v menším množství pak spraše až sprašové hlíny.  

Slíny (střední turon) tvoří hlavní část surovinové základny (asi 96 %) na 

zmiňovaných ložiscích. Slínovcové souvrství dosahuje mocnosti kolem 34 m a je 

subhorizontálně uložené. Hornina má poměrně vysoký obsah uhličitanu vápenatého, v 

úrovni I. etáže 36,9 % a v úrovni II. etáže až 45,1 % CaCO3. Jeho obsah se obecně směrem 

do hloubky zvyšuje. Kromě toho slíny také obsahují nežádoucí sádrovec (v množství 1- 

2%). Jeho přítomnost vyžaduje předúpravu suroviny mletím s dokonalou homogenizací. 

Kvalitě suroviny by také přispělo společné haldování obou typů suroviny. Technologicky 

je surovina laboratorně i poloprovozně ověřena jako vhodná k výrobě tenkostěnných 

cihlářských výrobků s výjimkou krytiny a trativodek. Výroba však vyžaduje dodržování 

vyzkoušené technologie, zejména dokonalou homogenizaci a optimální teploty výpalu 

(1050°C).  

Kvartérní spraše tvoří nesouvislou 3 - 5 m mocnou akumulaci vyvinutou hlavně v 

jihovýchodní části ložiska. Z části jsou spraše proloženy terasovými štěrkopísky 

náležejícími k terasovému systému řeky Ohře. Zásoby štěrkopísků jsou vzhledem k 

vysokému obsahu jílovité příměsi vyhodnoceny jako nebilanční.  

Hydrogeologické poměry ložiska jsou dostatečně objasněny. Spodní etáž bude 

vyžadovat odvodnění buď odčerpáním, nebo odvodňovacím kanálem.  

Zásoby cihlářských hlín jsou vyhodnoceny jako zásoby bilanční volné v kategoriích 

A, B a C1. Část zásob je nebilanční z důvodu úložních, část je vázána v ochranném pilíři. 

Ložisko je zařazeno do I. skupiny. [9,11,12] 
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3.5. Rozšíření dobývacího prostoru 

Územní plán města Libochovice vymezuje v první etapě návrhu plochu těžby 

cihlářských hlín značenou jako TN1 v návaznosti na stávající dobývací prostor a na areál 

cihelny. Plocha těžby cihlářských hlín TN1 bude rekultivována na ornou půdu a svahy 

vytěženého prostoru budou ozeleněny. V druhé etapě návrhu pak bude část vytěženého 

prostoru využita jako výrobní plocha V4. Zbytek rekultivovaného prostoru na ornou půdu 

je v územním plánu označen jako orná půda OP1. Nový dobývací prostor byl rozšířen v 

roce 2008, kdy bylo vydáno územní rozhodnutí o změně ve využití území MěÚ 

Libochovice - odborem stavebního úřadu, pod č. j. 3321/06-SÚ/237/Ze dne 11. prosince 

2007, nabytí právní moci bylo dne 3. 1. 2008. Těžba byla rozšířena mimo dobývací prostor 

na pozemek parc. č. 1102/14 v katastrálním území Libochovice. Těžba je prováděna 

hornickým způsobem, povolená Rozhodnutím č. j. 1411/01, ze dne 17. 4. 2001, vydaným 

Obvodním báňským úřadem v Mostě, jehož platnost končí dosažením hranic uvedených v 

dokumentaci „Plán otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska cihlářské suroviny 

Libochovice,“ tj. v roce 2016. Rozhodnutí o povolení činnosti prováděné hornickým 

způsobem na ložisku cihlářské suroviny Libochovice, podle Plánu využívání ložiska 

cihlářské suroviny, bylo vydáno dne 6. 5. 2008, nabytí právní moci bylo dne 30. 5. 2008. 

Další těžba a zachování výroby je možné pouze využitím dalších etap ložiska. K tomuto 

záměru musí být vydáno územní rozhodnutí příslušným stavebním úřadem a následně 

povolena hornická činnost. [11, 9] 

V následujícím obrázku č. 3 je uveden pohled na stávající a rozšířený prostor lomu 

Libochovice, modře označená část označuje budoucí dobývací prostor. Obrázek č. 4 

znázorňuje skutečné hranice dobývacího prostoru podle územního plánu Města 

Libochovice.  

 

Obrázek č. 3: Zájmové území, které bude dotčeno těžbou, včetně stávajícího lomu pro těžbu cihlářské 

suroviny [9] 
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Obrázek č. 4: Ložisko č 9049300_II v katastrálním území Libochovice [12] 

Na obrázku č. 5 je vidět prostor budoucího ložiska cihlářských surovin. Dle 

dnešních předpokladů je toto ložisko uvažováno jako ložisko této provozovny poslední.  

 

Obrázek č. 5: Ložisko 9049300_I v katastrálním území Dubany [12] 

V roce 1968 byl ukončen geologický průzkum, při něm bylo zjištěno, že zásoby 

cihlářské suroviny k 31. 12. 2005 činí 1.439.000 m
3
. Těžební činnost v novém těžebním 

prostoru navazuje na stávající těžební prostor tak (nové hliniště bylo otevřeno v roce 

2008), aby byla dodržena postupová hrana a tak, aby nový těžební prostor nepřekročil 

hranice vymezené územním plánem Města Libochovic. Umístění navazuje na činnost 

cihelny a umožňuje zachování výroby cihlářských výrobků v cihelně. Technologie otvírky, 

přípravy, dobývání a úpravy cihlářské suroviny zůstane zachována. Před zahájením 

těžebních prací budou provedeny skrývkové práce, při nichž bude postupně skryta ornice v 

návaznosti na postup těžebních činnosti. Před zahájením skrývkových prací bude vydán 

Souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu, který je v kompetenci Městského 

úřadu Lovosice, odboru životního prostředí. Pokud bude skrývka větší než 1 ha, souhlas s 
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odnětím bude vydán Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem životního prostředí a 

zemědělství. Po vydání souhlasu bude sejmuta ornice a uložena na deponii, nebo bude 

přímo deponována na ornou půdu. Těžba cihlářské hlíny v Libochovicích probíhá 

prostřednictvím dozeru se sklonem svahu 1:1, jenž shrnuje půdu na tzv. mezideponii. Zde 

je hlína překládána, homogenizována a zkrápěna vodou (z důvodů prašnosti). Překládání 

zeminy se provádí při uložení na mezideponii a poté je ještě dvakrát opakováno. Tímto 

postupem je zajištěno kvalitní promíchání. Z mezideponie je hlína převážena nákladním 

vozidlem k cihelně, kde je čelními nakladači vyhrnována do podavače. Z podavače je dále 

dopravována do výroby. V této fázi se do cihlářské hlíny přidává ostřící směs. Přímo na 

těžbu navazují výrobní procesy cihlářských produktů.  

Zásoby cihlářské suroviny v rozšířeném dobývacím prostoru byly stanoveny podle 

geologického průzkumu projektantem a důlním měřičem panem Pavlem Jermanem, na 

2.092.416 m
3
.  

Předpokládaný termín ukončení těžby na lomu v Libochovicích (při roční těžbě 

cihlářské suroviny 80.000 m
3
) je rok 2034. [9] 

3.6. Cihlářská výroba  

Cihlářská výroba je založena na použití přírodních surovin, které mají schopnost, 

po smíchání s vodou, vytvářet plastické těsto. Vytvarované výrobky z tohoto těsta jsou 

schopny podržet si svůj tvar i po vysušení. Technologie cihlářství tedy spočívá ve 

zpracování a vyformování výlisků z plastického těsta, jejich vysušení a následném 

vypálení. Výrobky mají většinou červený střep s pórovitou strukturou. 

Technologie cihlářství se rozděluje do několika dílčích operací  

- těžba suroviny 

- předpříprava – haldování (odležení) suroviny 

- příprava – míšení, zdrobňování, homogenizace, ostření suroviny 

- vytváření (lisování) výrobků 

- sušení 

- výpal 

- skladování a expedice hotových výrobků [8] 
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Obrázek č. 6: Obecné technologické schéma cihlářské výroby [8] 

3.7. Produkce výrobního závodu Libochovice  

Provozovna Libochovice vyrábí cihelný systém pro zdivo obvodové a vnitřní. Mezi 

další produkci patří výroba keramických stropních panelů HELUZ na zakázku.  

Výrobní sortiment provozovny Libochovice:  

1) Broušené cihly HELUZ FAMILY 

2) CIHLY HELUZ STI 

3) CIHLY HELUZ PLUS 

4) CIHLY HELUZ P15 

5) CIHLY HELUZ pro vnitřní nosné zdivo, příčky a přizdívky 

6) Tepelně – izolační cihly  
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Mezi zákazníky nejžádanější patří broušené cihly HELUZ FAMILY a cihly 

HELUZ STI.  

Broušené cihly HELUZ FAMILY - cihly s nejlepšími tepelněizolačními vlastnosti, 

splňují požadavek pro nízkoenergetickou stavbu již při šířce zdiva 380 mm bez dalšího 

zateplení. Zdivo s venkovní tepelněizolační omítkou dosahuje hodnoty součinitele 

prostupu tepla U = 0,21 W/m
2
K. Nejžádanější jednovrstvé obvodové zdivo šířky 440 mm, 

dosahuje hodnoty součinitele prostupu tepla U = 0,17 W/m
2
K. Zdivo z bloků FAMILY 

šířky 500 mm má stejné tepelněizolační vlastnosti jako 4,5 m silná zeď z klasických plných 

cihel, nebo 2 cm polystyrénu, současně tyto cihly splňují požadavek součinitele prostupu 

tepla pro pasivní domy s venkovní tepelněizolační omítkou, kdy U = 0,15 W/m
2
K. [6] 

Cihly s označením HELUZ STI (tepelněizolační) splňují běžné nároky na 

energeticky nenáročné bydlení. Velmi dobrých tepelných parametrů dosáhneme použitím 

tepelněizolační omítky a vysypání první vrstvy zdiva perlitem (polystyrénem). Zdivo STI 

má velmi dobré akustické, izolační a akumulační vlastnosti a bezproblémově zvládá 

kolísání vlhkosti vzduchu (dům může "dýchat"). [6] 

Zakázková výroba keramických stropních panelů HELUZ, bez skladování 

a technologické přestávky (běžné i atypické tvary). Panely se vyrábí v šířkách 1200, 1000, 

900, 700 a 600 mm a délkách od 1 500 do 7 250 mm.  

V ostatních provozovnách HELUZ se vyrábějí mrazuvzdorné maloformátové cihly, 

nepálená cihla HELUZ NATURE Energy, cihly pro zvukově izolační zdivo, ostatní 

cihelné výrobky (cihelné pásky, cihelná dlažba, ostatní tvarovky (vínovky, trativodky 

věncovky), keramické stropy HELUZ MIAKO, keramické stropy HELUZ, keramické 

a roletové překlady a komínový systém HELUZ. [6] 
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4. Ekonomika těžby a její vliv na ekonomické výsledky celé společnosti  

4.1. Porovnání těžby 

V závěrečné kapitole se zabývám porovnáním těžby na jednotlivých ložiscích a 

vlivu těžby na ekonomické výsledky celé společnosti. Těžbu nelze oddělit od výrobní 

činnosti podniku, těžba s ní přímo souvisí. Podnik vyrábí z vytěžené suroviny cihlářské 

výrobky, jeho činnost nesouvisí s prodejem cihlářské suroviny. Zachování těžby a výroby 

cihlářských výrobků je možné pouze při dostatečném množství cihlářské suroviny. 

Umístění jednotlivých cihlářských provozoven v těsné blízkosti stávajících, tak nově 

vybudovaných ložisek cihlářských surovin, minimalizuje jak intenzitu dopravy, spojenou s 

převozem suroviny, tak nároky na vybudování dopravní infrastruktury. Náklady na 

rekultivaci a dekontaminaci území jsou pak nižší než například u uhelných ložisek. 

V případě výše uvedených ložisek bude provedena rekultivace zpět na ornou půdu. Objem 

vytěžené suroviny je přímo spojen s objemem produkce podniku, pokud dojde k omezení 

poptávky po výrobcích, dojde k poklesu vytěžené suroviny. [9] 

V tabulce č. 1 jsou uvedeny skutečné objemy těžby na provozovnách HELUZ 

Cihlářský průmysl, v.o.s. v jednotlivých letech.  

Tabulka č. 1: Objem těžby (v m
3
) [13] 

Těžba na závodech společnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. v (m³) dle skutečnosti: 

Rok Dolní Bukovsko  Libochovice Hevlín Hevlín - nový závod 

2004 140 865 172 805 165 559  

2005 136 620 207 781 170 613   

2006 125 909 199 778 235 503   

2007 126 871 205 581 241 717   

2008 135 743 197 319 223 896   

2009 135 337 194 508 209 764 246 255 

2010 133 751 172 000 210 561 246 020 

Na obrázku č. 7, 8, 9, 10 je uveden objem těžby na jednotlivých ložiscích 

souvisejících s jednotlivými provozovnami HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s. v roce 2007, 

2008, 2009 a 2010. Ve sledovaných letech 2007 a 2008 se ložisko v Libochovicích 

podílelo na celkovém objemu těžby 36 %, tedy většinovým podílem. Po zavedení nového 
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závodu v Hevlíně v roce 2009, klesl objem těžby na 25 %. V roce 2010 se ložisko 

v Libochovicích podílelo na objemu těžby 25 % jako v roce 2009.  

 

Obrázek č. 7: Objem těžby na jednotlivých ložiscích v toce 2007 (v m
3
) [6] 

 

Obrázek č. 8: Objem těžby na jednotlivých ložiscích v toce 2008 (v m
3
) [6] 

 

Obrázek č. 9: Objem těžby na jednotlivých ložiscích v toce 2009 (v m
3
) [6] 
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Obrázek č. 10: Objem těžby na jednotlivých ložiscích v toce 2010 (v m
3
) [6] 

Pro jednotlivá ložiska je stanovena roční předpokládaná kapacita vytěžené cihlářské 

suroviny uvedena v tabulkách č. 2, 3 a 4.  

Tabulka č. 2: Kapacita podle množství vytěžené cihlářské suroviny Dolní Bukovsko (v t) [9] 

Kapacita záměru podle množství vytěžené cihlářské suroviny: Dolní Bukovsko 

Roční množství vytěžené cihlářské suroviny (v t): 109.500 t 

Roční množství vytěžené cihlářské suroviny (v m3): 70.000 m
3
 

Plocha navrhované těžby: 278.356 m
2
 

Objem vytěžitelné suroviny: 896.149 m 

Tabulka č. 3: Kapacita podle množství vytěžené cihlářské suroviny Hevlín (v t) [9] 

Kapacita záměru podle množství vytěžené cihlářské suroviny: Hevlín  

Roční množství vytěžené cihlářské suroviny: 560 000 t 

Roční množství vytěžené cihlářské suroviny: 280 000 m3 

Plocha navrhované těžby: 296 591 m2 

Plocha navrhované těžby, v h: cca 30 ha 

Objem vytěžitelné suroviny, v m3: 4 600 000 m3 
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Tabulka č. 4: Kapacita podle množství vytěžené cihlářské suroviny Libochovice (v t) [9] 

Kapacita záměru podle množství vytěžené cihlářské suroviny: Libochovice 

Denní množství vytěžené cihlářské suroviny:  570 t 

Roční množství vytěžené cihlářské suroviny:  144 000 t 

Roční množství vytěžené cihlářské suroviny:  80 000 m3 

Plocha navrhovaného rozšíření těžby: 87 184 m2 

Objem vytěžitelné suroviny: 2 092 416 m3 

4.2. Finanční analýza poměrovými ukazateli  

Finanční analýza je specifická část analýzy zdrojů, což v praxi znamená, že se 

jedná o analýzu činností, v nichž primární úlohu hrají finance či peníze a čas. [7] Cílem 

finanční analýzy je zjistit informace o finančním zdraví, tak odkrýt silné či slabé stránky 

podniku. Mezi hlavní nástroj finanční analýzy patří aplikace výpočtu a objasnění 

finančních poměrových ukazatelů.  

Poměrové ukazatele jsou základním nástrojem pro získání rychlého přehledu o 

základních finančních charakteristikách firmy. Pokud jsou zjištěné výsledky správně 

zhodnoceny a interpretovány, získáme cenné poznatky jak o finančním zdraví, tak i silných 

či slabých stránkách podniku. Výsledky z analýzy jsou důležité informace pro podnikatele, 

věřitele, investory a státní orgány. Jde o podobu numerického vztahu mezi jednotlivými 

ukazateli. Poměrové finanční ukazatele se vypočítávají jako podíl jedné položky (skupiny 

položek) s jinou položkou (skupinou položek), mezi kterými existuje vzájemný vztah. 

Volba ukazatelů závisí na tom, co chceme zjistit neboli změřit. Pro výpočet poměrových 

ukazatelů vycházíme ze dvou účetních dokladů: rozvahy a výkazu zisků a ztrát.  

4.2.1. Ukazatelé rentability 

Přináší základní přehled o efektivnosti podnikání.  

Rentabilita aktiv (ROA) - tento ukazatel poměřuje výsledný zisk s celkovými 

aktivy bez ohledu na zdroje, z kterých firma majetek financovala. Výsledná hodnota 

udává, kolik Kč zisku připadá na vloženou 1Kč majetku podniku. Pokud do vzorce 

dosadíme hodnotu zisku před úroky a zdaněním (EBIT), dostaneme hrubou produkci 

podniku.  
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ROA =  (1) [1] 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) zjišťuje míru ziskovosti vlastního 

kapitálu. Pro výpočet použijeme vzorec:  

ROE =  (2) [1] 

Ukazatel rentability tržeb (ROS) zjišťuje, jaký podíl z tržeb zaujímá zisk. Vzorec 

pro výpočet:  

ROS =  (3) [1] 

4.2.2. Ukazatelé aktivity 

 Vyjadřují využití majetku. Charakterizují využití jednotlivých aktiv. Příznivý je růst 

tohoto ukazatele.  

obrat celkových aktiv =  (4) [1] 

doba obratu celkových aktiv =  (5) [1] 

Obrat zásob patří mezi ukazatele oběžného majetku. Udává počet obrátek zásob za 

určité období. Doba obratu celkových zásob udává, za jak dlouho firma prodá své zásoby 

respektive, kolik dní nám leží zásoby na skladě. Pro výpočet použijeme následující vzorce:  

obrat zásob =  (6) [1] 

doba obratu celkových zásob =  (7) [1] 

Obrat pohledávek vyjadřuje počet pohledávek za určité období. Doba obratu 

pohledávek vyjadřuje, za jak dlouho nám zákazník zaplatí. Pro výpočet použijeme 

následujících vzorců:  
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obrat pohledávek =  (8) [1] 

doba obratu krátkodobých pohledávek =  (9) [1] 

Obrat pohledávek vyjadřuje počet závazků za určité období. Doba obratu 

krátkodobých závazků vyjadřuje, za jak dlouho splatíme závazky. Doba obratu závazků by 

měla být delší, než doba bratu pohledávek. Pro výpočet použijeme následujících vzorců:  

obrat krátkodobých závazků =  (10) [1] 

doba obratu krátkodobých závazků =  (11) [1] 

4.2.3. Ukazatelé likvidity a stability 

Ukazatel celkové likvidity vyjadřuje schopnost podniku splácet své závazky.  

celková likvidita =  (12) [1] 

Celková zadluženost představuje věřitelské riziko, je ukazatelem míry krytí 

firemního majetku cizími zdroji. Vyšší hodnoty jsou rizikem pro věřitele, především pro 

banku. Pro výpočet použijeme vzorec:  

 celková zadluženost =  (13) [1] 

Úrokové krytí udává, kolikrát je zisk vyšší, než úroky. Vypočítá se podle 

následujícího vzorce, jako poměr zisku před zdaněním (EBIT) a nákladovými úroky.  

úrokové krytí =  (14) [1] 
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4.3. Klasifikace poměrových ukazatelů v letech 2007 - 2010 

V této části závěrečné kapitoly aplikuji výpočtové metody finanční analýzy 

poměrových ukazatelů. Podklady pro výpočet pochází z konsolidované účetní uzávěrky k 

31. 12. 2007, sestavenou za konsolidační celek HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s., 

z konsolidované účetní uzávěrky k 31. 12. 2008, sestavené za konsolidační celek HELUZ 

cihlářský průmysl, v.o.s., z konsolidované účetní uzávěrky k 31. 12. 2009, sestavené za 

konsolidační celek HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s., z konsolidované účetní uzávěrku k 

31. 12. 2010, sestavené za konsolidační celek HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s. Data pro 

porovnání hospodaření provozovny Libochovice k celé společnosti HELUZ cihlářský 

průmysl. v.o.s. jsou interní informace firmy a byly mi utajeny. Pokud by mi tyto data byly 

dostupné, zjištění podílu provozovny Libochovice na celkovém hospodaření bych provedla 

následovně: finanční analýza podniku je provedena pomocí poměrových ukazatelů, jsou 

základním nástrojem pro získání rychlého přehledu o základních finančních možnostech a 

charakteristikách firmy. Výpočet poměrových ukazatelů by byl proveden samostatně pro 

provozovnu Libochovice, a celkově, pro celou společnost HELUZ cihlářský průmysl. 

v.o.s. Podílem těchto dvou výsledků poměrových ukazatelů, s výsledkem provozovny 

Libochovice v čitateli a s výsledkem za celkovou společnost HELUZ cihlářský průmysl, 

v.o.s. ve jmenovateli, by byl poměr hodnot výsledek v %. Výsledkem by byla procentuální 

hodnota podílející se na vytvoření jednotlivého poměrového ukazatele.  

V následujících tabulkách uvádím výpočty poměrových ukazatelů za celou 

společnost podle zjištěných údajů. Ukazatelé uvedené v tabulkách č. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 

18, 22, 24, 26, 28 a 30 jsou teoreticky odvozeny od vypočteného poměrového ukazatele a 

obě hodnoty jsou vzájemně zhodnoceny.  

4.3.1. Ukazatelé rentability 

Rentabilita aktiv (ROA) - výpočet podle vzorce (1) 

Tabulka č. 5: Ukazatel rentability celkových aktiv [5] 

Hodnota 2007 2008 2009 2010 

EBIT 349 732 178 619 64 719 -42 095 

Aktiva celkem 836 115 919 418 982 517 960 110 

ROA 0,42 0,19 0,07 -0,04 
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V tabulce č. 5 sleduji hodnotu ukazatele ROA. Maxima hodnota ukazatele ROA 

dosáhla hodnota v roce 2007, kdy hospodářský výsledek činil 348 633 000 Kč, ukazatel 

během let 2008 a 2009 začal postupně klesat, a v roce 2010 se hodnota ukazatele propadla 

do záporné hodnoty. Hospodářský výsledek v roce 2010 činil – 43 931 000 Kč. Pokud 

bych ukazatel ROA nepočítala s hodnotou zisku před úroky a zdanění (EBIT), výsledná 

hodnota ukazatele by vyšla v procentech, tzn. v roce 2007 se každá 1 Kč vložená do 

majetku zhodnotila 42,00 %, ale v roce 2010 byla každá 1Kč ve ztrátě - 4,00 %.  

V tabulce č. 6 jsou uvedeny teoretické hodnoty rentability celkových aktiv za 

provozovnu Libochovice. Hodnoty ukazatele jsou vymyšlené, jelikož podklady pro 

výpočet ukazatelů pro provozovnu Libochovice zůstaly utajeny. Výpočet je proveden jako 

podíl ukazatele ROA za provozovnu Libochovice (teoretický ukazatel) a skutečného 

výsledku ukazatele ROA za celou společnost HELUZ cihlářský průmysl,v.o.s.  

Tabulka č. 6: Teoretický ukazatel rentability celkových aktiv za provozovnu Libochovice[vlastní zpracování] 

Hodnota 2007 2008 2009 2010 

ROA 0,10 0,02 0,001 -0,01 

Podíl hodnot ukazatele ROA 2007 =  * 100 = 23,80 % v roce 2007. 

Provozovna Libochovice by se teoreticky podílela 23,8 % na ukazateli rentability aktiv v 

roce 2007. Analogicky by probíhal výpočet pro další roky.  

Výpočet ukazatele rentability vlastního kapitálu (ROE) podle vzorce (2) je uveden 

v tabulce č. 7. Nejvyšší hodnoty ve sledovaném období dosáhl rok 2007 s hodnotou 0,97. 

Je to způsobeno nárůstem tržeb. V dalších obdobích ukazatel rapidně klesá a v roce 2010 

dosahuje záporné hodnoty. V tomto roce nastal obrovský pokles tržeb, proti ostatním 

sledovaným obdobím.  

Tabulka č. 7:Ukazatel rentability vlastního kapitálu [5] 

Hodnota 2007 2008 2009 2010 

Zisk 348 633 177 061 63079 -43931 

Vlastní kapitál 357 655 597 355 627 641 628 608 

ROE 0,97 0,30 0,10 -0,07 
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V tabulce č. 8 jsou uvedeny teoretické hodnoty rentability vlastního kapitálu za 

provozovnu Libochovice. Hodnoty ukazatele jsou vymyšlené, jelikož podklady pro 

výpočet ukazatelů pro provozovnu Libochovice zůstaly utajeny. Výpočet je proveden jako 

podíl ukazatele ROE za provozovnu Libochovice (teoretický ukazatel) a skutečného 

výsledku ukazatele ROE za celou společnost HELUZ cihlářský průmysl,v.o.s.  

Tabulka č. 8: Teoretický ukazatel rentability vlastního kapitálu za provozovnu Libochovice[vlastní 

zpracování] 

Hodnota 2007 2008 2009 2010 

ROE 0,35 0,10 0,03 -0,02 

Podíl hodnot ukazatele ROE =  * 100 = 36,08 % 

Provozovna Libochovice se teoreticky podílí 36,08 % na ukazateli rentability 

vlastního kapitálu v roce 2007. Analogicky by probíhal výpočet pro další roky. 

Výpočet ukazatele rentability tržeb (ROS) podle vzorce (3) je uvedena v tabulce    

č. 9. Nejvyšší hodnoty ve sledovaném období opět dosáhl rok 2007 s hodnotou 1,03. 

Nejnižší hodnota se záporným výsledkem byla opět v roce 2010. V roce 2010 měl podnik 

nejnižší tržby za prodej vlastních výrobků a služeb.  

Tabulka č. 9: Ukazatel rentability tržeb [5] 

Hodnota 2007 2008 2009 2010 

Zisk 348 633 177 061 63 079 -43 931 

Tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb 

1 078 046 930 468 806 766 619 860 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 1 614 46 742 37 265 11 576 

Tržby z prodeje materiálu 66 450 59 526 102 854 109 347 

Tržby za prodej zboží 269 676 245 625 490 295 640 478 

ROS 1,03 0,14 0,04 -0,03 

V tabulce č. 10 jsou uvedeny teoretické hodnoty rentability tržeb za provozovnu 

Libochovice. Hodnoty ukazatele jsou vymyšlené, jelikož podklady pro výpočet ukazatelů 

pro provozovnu Libochovice zůstaly utajeny. Výpočet je proveden jako podíl ukazatele 

ROS za provozovnu Libochovice (teoretický ukazatel) a skutečného výsledku ukazatele 

ROS za celou společnost HELUZ cihlářský průmysl,v.o.s.  
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Tabulka č. 10: Teoretický ukazatel rentability tržeb za provozovnu Libochovice[vlastní zpracování] 

Hodnota 2007 2008 2009 2010 

ROS 0,32 0,5 0,01 -0,01 

Podíl hodnot ukazatele ROS2007 =  * 100 = 31,07% 

Provozovna Libochovice se teoreticky podílí 31,07 % na ukazateli rentability tržeb 

v roce 2007. Analogicky by probíhal výpočet pro další roky. 

4.3.2 Ukazatelé aktivity 

 Vyjadřují rychlost a intenzitu využití svého majetku v podniku. Určují, kolikrát se 

položka obrátí za rok. Čím má ukazatel vyšší hodnotu, tím lépe pro podnik.  

Tabulka č. 11 uvádí obraty celkových aktiv ve sledovaném období. Ukazatel obratu 

celkových aktiv vypočítáme podle vzorce (4). Nejvyšší hodnotu obratu celkových aktiv 

podnik dosáhl v roce 2010, to bylo 1,44 obratů za rok. Nejnižší dobu obratu celkových 

aktiv ve sledovaném období podnik dosáhl v roce 2007 s 0,4 obraty za rok.  

Tabulka č. 11: Ukazatel obratu celkových aktiv [5] 

Hodnota 2007 2008 2009 2010 

Celková aktiva 836 115 919 418 982 517 960 110 

Tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb 

1 078 046 930 468 806 766 619 860 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 1 614 46 742 37 265 11 576 

Tržby z prodeje materiálu 66 450 59 526 102 854 109 347 

Tržby za prodej zboží 269 676 245 625 490 295 640 478 

Obrat celkových aktiv 0,4 1,39 1,46 1,44 

V tabulce č. 12 jsou uvedeny teoretické hodnoty ukazatele obratu celkových aktiv 

za provozovnu Libochovice. Hodnoty ukazatele jsou vymyšlené, jelikož podklady pro 

výpočet ukazatelů pro provozovnu Libochovice zůstaly utajeny. Výpočet je proveden jako 

podíl ukazatele obratu celkových aktiv za provozovnu Libochovice (teoretický ukazatel) a 

skutečného výsledku ukazatele ukazatele obratu celkových aktiv za celou společnost 

HELUZ cihlářský průmysl,v.o.s.  

Tabulka č. 12: Teoretický ukazatel obratu celkových aktiv za provozovnu Libochovice[vlastní zpracování] 

Hodnota 2007 2008 2009 2010 

Obrat celkových aktiv 0,15 0,35 0,45 0,4 
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Podíl hodnot UOCA 2007 =   * 100 = 37,50 % 

Provozovna Libochovice se teoreticky podílí 37,50 % na ukazateli obratu 

celkových aktiv v roce 2007. Analogicky by probíhal výpočet pro další roky. 

V tabulce č. 13 je uvedena doba obratů aktiv. Ukazatel vyjadřuje dobu, za kterou se 

aktiva „obrátí“ vzhledem k tržbám. Příznivé jsou klesající tendence. Nejpříznivější je rok 

2010 s dosahující hodnotou 253,47. Nejdelší doba obratu aktiv byla v roce 2007. Dobu 

obratu aktiv vypočítáme podle vzorce (5).  

Tabulka č. 13: Doba obratu aktiv [5] 

 2007 2008 2009 2010 

Obrat celkových aktiv 0,4 1,39 1,49 1,44 

Doba obratu aktiv 912,50 262,59 250,00 253,47 

V tabulce č. 14 jsou uvedeny teoretické hodnoty doby obratu aktiv za provozovnu 

Libochovice. Hodnoty ukazatele jsou vymyšlené, jelikož podklady pro výpočet ukazatelů 

pro provozovnu Libochovice zůstaly utajeny. Výpočet je proveden jako podíl ukazatele 

doby obratu aktiv za provozovnu Libochovice (teoretický ukazatel) a skutečného výsledku 

ukazatele doby obratu aktiv za celou společnost HELUZ cihlářský průmysl,v.o.s.  

Tabulka č. 14: Doba teoretického obratu aktiv za provozovnu Libochovice [vlastní zpracování] 

 2007 2008 2009 2010 

Obrat celkových aktiv 0,4 1,39 1,49 1,44 

Doba obratu aktiv 256,5 56 78 76 

Doba obratu aktiv v roce 2007 byla za celou společnost HELUZ cihlářský průmysl, 

v.o.s. 912,50 dní, teoretický ukazatel za provozovnu Libochovice to je 256,5 dní.  Výpočet 

podílu dob obratu za celek a teoretické hodnoty za provozovnu Libochovice. Výsledná 

podílová hodnota je 28,1 % podílu na době obratu aktiv za celou společnost HELUZ 

cihlářský průmysl, v.o.s.  Analogicky se vypočítají další roky. 

Tabulka č. 15 uvádí ukazatele obratů zásob ve sledovaném období. Ukazatel 

vypočítáme podle vzorce (6). Nejvyšší hodnotu obratu celkových zásob podnik dosáhl 

v roce 2008, to bylo 8,86 obratů za rok. Nejnižší dobu obratu celkových zásob ve 
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sledovaném období podnik dosáhl v roce 2007 s 3,07 obraty zásob za rok. Čím vyšší 

hodnoty ukazatele jsou, tím je lepší situace v podniku.  

Tabulka č. 15: Ukazatel obratu zásob [5] 

Hodnota 2007 2008 2009 2010 

Zásoby 109 957 144 744 273 049 267 815 

Tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb 

1 078 046 930 468 806 766 619 860 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 1 614 46 742 37 265 11 576 

Tržby z prodeje materiálu 66 450 59 526 102 854 109 347 

Tržby za prodej zboží 269 676 245 625 490 295 640 478 

Obrat zásob 3,07 8,86 5,26 5,16 

 V tabulce č. 16 jsou uvedeny teoretické hodnoty ukazatele obratu celkových zásob 

za provozovnu Libochovice. Hodnoty ukazatele jsou vymyšlené, jelikož podklady pro 

výpočet ukazatelů pro provozovnu Libochovice zůstaly utajeny. Výpočet je proveden jako 

podíl ukazatele obratu celkových zásob za provozovnu Libochovice (teoretický ukazatel) a 

skutečného výsledku ukazatele ukazatele obratu celkových zásob za celou společnost 

HELUZ cihlářský průmysl,v.o.s.  

Tabulka č. 16: Teoretický ukazatel obratu celkových zásob za provozovnu Libochovice[vlastní zpracování] 

Hodnota 2007 2008 2009 2010 

Obrat celkových zásob 1,1 2,4 1,75 1,5 

Podíl hodnot ukazatele obratu celkových zásob =   * 100 = 35,83 % 

Provozovna Libochovice se teoreticky podílí 35,83 % na ukazateli obratu zásob 

v roce 2007. Analogicky by probíhal výpočet pro další roky. 

V tabulce č. 17 je uvedena doba obratů zásob. Ukazatel vyjadřuje dobu, za kterou 

jsou oběžná aktiva ve formě zásob. Ukazatel vypočítáme podle vzorce (7). Nejlepšího 

výsledku dosahuje rok 2008 s hodnotou 41,20 dne, tzn., že oběžná aktiva byla držená ve 

formě zásob 41,20 dnů. Čím je ukazatel nižší, tím je to pro podnik příznivější.  

Tabulka č. 17: Doba obratu zásob [5] 

 2007 2008 2009 2010 

Obrat zásob 3,07 8,86 5,26 5,16 

Doba obratu zásob 118,89 41,20 69,39 70,74 
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Doba obratu zásob v roce 2007 byla za celou společnost HELUZ cihlářský 

průmysl, v.o.s. 118,89 dní, teoretický ukazatel za provozovnu Libochovice to je 35 dní.  

Výpočet podílu dob obratu za celek a teoretické hodnoty za provozovnu Libochovice 

uvedené v tabulce č. 18. Výsledná podílová hodnota je 29,43 % podílu na době obratu 

zásob za celou společnost HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.  Analogicky se vypočítají další 

roky. 

Tabulka č. 18: Doba teoretického obratu zásob za provozovnu Libochovice [vlastní zpracování] 

 2007 2008 2009 2010 

Obrat zásob 0,4 1,39 1,49 1,44 

Doba obratu zásob 35 14 56 25 

Tabulka č. 19: Ukazatel obratu krátkodobých závazků [5] 

Hodnota 2007 2008 2009 2010 

Krátkodobé závazky  74 537 58 745 141 221 197 788 

Tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb 

1 078 046 930 468 806 766 619 860 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 1 614 46 742 37 265 11 576 

Tržby z prodeje materiálu 66 450 59 526 102 854 109 347 

Tržby za prodej zboží 269 676 245 625 490 295 640 478 

Obrat krátkodobých závazků 4,53 21,83 10,18 6,98 

Tabulka č. 19 uvádí ukazatele krátkodobých závazků ve sledovaném období. 

Ukazatel vypočítáme podle vzorce (8). Nejvyšší hodnotu obratu krátkodobých závazků 

podnik dosáhl v roce 2008, to bylo 21,83 obratů za rok. Nejnižší dobu obratu krátkodobých 

závazků ve sledovaném období podnik dosáhl v roce 2007 s 4,53 obraty krátkodobých 

závazků za rok. Čím vyšší hodnoty ukazatele jsou, tím je lepší situace v podniku. 

Tabulka č. 20: Teoretický ukazatel obratu krátkodobých závazků za provozovnu Libochovice[vlastní 

zpracování] 

Hodnota 2007 2008 2009 2010 

Obrat krátkodobých závazků 1,6 9,05 3,3 2,45 

Podíl hodnot ukazatelů kr. závazků =  * 100 = 35.32 % 

Provozovna Libochovice se teoreticky podílí 35,52 % na ukazateli obratu 

krátkodobých závazků v roce 2007. Analogicky se vypočítají další roky.  
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Tabulka č. 21: Doba obratu závazků [5] 

 2007 2008 2009 2010 

Obrat závazků 4,53 21,83 10,18 6,98 

Doba obratu závazků 80,57 16,72 35,85 52,29 

V tabulce č. 21 je uvedena doba obratu závazků. Ukazatel vyjadřuje rychlost 

hrazení závazků podniku. Výsledku s nejvyšší hodnotou 80,57 podnik dosáhl v roce 2007. 

Nejrychleji placené závazky měl podnik v roce 2008 s hodnotou 16,72 dne.  

Tabulka č. 22: Doba teoretického obratu závazků za provozovnu Libochovice [5] 

 2007 2008 2009 2010 

Obrat závazků 4,53 21,83 10,18 6,98 

Doba obratu závazků 34 5,8 20 15 

V tabulce č. 22 je uvedena doba teoretického obratu závazků za provozovnu 

Libochovice. Ukazatel vyjadřuje rychlost hrazení závazků podniku. Výsledku s nejvyšší 

hodnotou 80,57 podnik dosáhl v roce 2007. Nejrychleji placené závazky měl podnik v roce 

2008 s hodnotou 16,72 dne. Teoretický ukazatel za provozovnu Libochovice to je 34 dní.  

Výpočet podílu dob obratu za celek a teoretické hodnoty za provozovnu Libochovice 

uvedené v tabulce č. 22. Výsledná podílová hodnota je 42,20 % podílu na době obratu 

závazků za celou společnost HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.  Analogicky se vypočítají 

další roky. 

Tabulka č. 23: Ukazatel obratu pohledávek [5] 

Hodnota 2007 2008 2009 2010 

Krátkodobé závazky  73 255 58 834 67 657 72 024 

Tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb 

1 078 046 930 468 806 766 619 860 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 1 614 46 742 37 265 11 576 

Tržby z prodeje materiálu 66 450 59 526 102 854 109 347 

Tržby za prodej zboží 269 676 245 625 490 295 640 478 

Obrat pohledávek 4,61 21,80 21,24 19,18 

Tabulka č. 24 uvádí ukazatele obratu pohledávek ve sledovaném období. Ukazatel 

vypočítáme podle vzorce (9). Nejvyšší hodnotu obratu pohledávek podnik dosáhl v roce 

2008, to bylo 21,80 obratů za rok. Nejnižší dobu obratu pohledávek ve sledovaném období 
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podnik dosáhl v roce 2007 s 4,61 obraty pohledávek za rok. Čím vyšší hodnoty ukazatele 

jsou, tím je lepší situace v podniku. 

Tabulka č. 24: Teoretický ukazatel obratu pohledávek za provozovnu Libochovice[vlastní zpracování] 

Hodnota 2007 2008 2009 2010 

Obrat pohledávek 1,4 7,01 7,00 6,04 

Podíl hodnot ukazatele2007 =  * 100 = 30,37 %.   

Provozovna Libochovice se teoreticky podílí 30,37 % na ukazateli obratu 

pohledávek v roce 2007. Analogicky se vypočítají další roky. 

Tabulka č. 25: Doba obratů pohledávek [5] 

 2007 2008 2009 2010 

Obrat pohledávek 4,61 21,8 21,24 19,18 

Doba obratu pohledávek 79,18 16,74 17,18 19,03 

V tabulce č. 25 je uvedena doba obratu pohledávek. Ukazatel vyjadřuje dobu, kdy 

má podnik majetek vázán v pohledávkách. Počet dní ve sledovaných letech se pohyboval 

od 16,74 dne do 79,18 dne. Ukazatel oproti roku 2007 má klesající charakter, což je pro 

podnik příznivé.  

Tabulka č. 26: Teoretický ukazatel doby obratů pohledávek [5] 

 2007 2008 2009 2010 

Obrat pohledávek 4,61 21,8 21,24 19,18 

Doba obratu pohledávek 25 9 5 7 

V tabulce č. 26 je uvedena teoretická doba obratu pohledávek za provozovnu 

Libochovice. Ukazatel vyjadřuje dobu, kdy má podnik majetek vázán v pohledávkách. 

Počet dní ve sledovaných letech se pohyboval od 7 dne do 25 dní. Ukazatel oproti roku 

2007 má klesající charakter, což je pro podnik příznivé. Teoretický ukazatel za provozovnu 

Libochovice doby obratu pohledávek to je 25 dní.  Výpočet podílu dob obratu za celek a 

teoretické hodnoty za provozovnu Libochovice uvedené v tabulce č. 26. Výsledná podílová 

hodnota je 31,53 % podílu na době obratu pohledávek za celou společnost HELUZ 

cihlářský průmysl, v.o.s.  Analogicky se vypočítají další roky. 
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4.3.3. Ukazatel likvidity a stability 

Tabulka č. 27 uvádí ukazatele celkové likvidity podniku, která ukazuje, kolikrát 

oběžná aktiva nám pokryjí krátkodobé závazky podniku, t.j. kolika korunami z našich 

celkových oběžných aktiv je pokryta 1 Kč našich krátkodobých závazků, neboli kolikrát 

jsme schopni uspokojit naše věřitele. Ukazatel by měl dosahovat mezních hodnot 2 - 3, kdy 

to splňuje pouze sledovaný rok 2010 hodnotou 2,16. Ukazatel vypočítáme podle vzorce 

(12). 

Tabulka č. 27: Celková likvidita [5] 

Hodnota 2007 2008 2009 2010 

Oběžná aktiva 389 194 228 995 436 508 426 261 

Krátkodobé závazky 74 537 58 745 141 221 197 788 

Celková likvidita 5,22 3,90 3,09 2,16 

Tabulka č. 28: Teoretický ukazatel celkové likvidity za provozovnu Libochovice[vlastní zpracování] 

Hodnota 2007 2008 2009 2010 

Celková likvidita 1,4 1,3 1,1 0,6 

Podíl hodnot ukazatele2007 =  * 100 = 26,80 % 

Provozovna Libochovice se teoreticky podílí 26,80 % na celkové likviditě 

společnosti v roce 2007.  

Tabulka č. 29 uvádí ukazatele celkové zadluženosti podniku. Nejvyšší hodnoty 0,56 

ukazatel dosáhnul v roce 2007, kdy se pohyboval na 56 % krytí aktiv cizímu zdroji. 

Hodnota celkové zadluženosti by neměla přesáhnout hodnotu 0,5. Postupem let nastává 

pokles a ukazatel si udržuje hodnotu od 0,33 - 0,39 v letech 2008 - 2010, což je pro podnik 

velmi příznivé a svědčí to o jeho finanční zdravosti. Ukazatel vypočítáme podle vzorce 

(13). 

Tabulka č. 29: Celková zadluženost [5] 

Hodnota 2007 2008 2009 2010 

Cizí zdroje 469 851 306 239 360 878 328075 

Aktiva 836 115 919 418 982 517 960 110 

Celková zadluženost 0,56 0,33 0,37 0,34 
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Tabulka č. 30: Teoretický ukazatel celkové zadluženosti za provozovnu Libochovice[vlastní zpracování] 

Hodnota 2007 2008 2009 2010 

Celková zadluženost 0,15 0,08 0,1 0,11 

Podíl hodnot ukazatele2007 =  * 100 = 26,78 % 

Provozovna Libochovice se teoreticky podílí 26,78 % na celkové zadluženosti 

společnosti v roce 2007.  

Úrokové krytí, jehož vývoj je znázorněn v tabulce č. 31 charakterizuje, kolikrát 

jsou úroky s poskytnutých úvěrů kryty výsledkem hospodaření firmy za dané účetní 

období. Pro jeho výpočet používáme hospodářský výsledek za účetní období před úroky a 

daněmi (EBIT). Čím je jeho hodnota vyšší, tím je lepší finanční situace ve firmě. Pro náš 

podnik byl vývoj v posledním sledovaném roce velice nepříznivý. Pokud je hodnota je 

uvedena v % a je rovna 100 %, znamená to, že podnik vydělává pouze na úroky, zisk je 

nulový. Pokud je hodnota menší, než 100 %, znamená to, že si podnik nevydělává ani na 

úroky.  

Tabulka č. 31: Úrokové krytí [5] 

Hodnota 2007 2008 2009 2010 

Hospodářský výsledek za účetní období 

(EBIT) 

349 732 178619 64719 -42 095 

Nákladové úroky 4 176 2 672 1 628 193 

Úrokové krytí 83,74 66,84 39,75 -218,1 

Tabulka č. 32 a obrázek č. 11 uvádí, že v roce 2008 zisk na pracovníka stoupl 

o 352 %, přičemž došlo k navýšení pracovníků o 102 osob. Je to způsobeno nejvyšším 

provozním výsledkem hospodaření za sledované období. V roce 2010 dochází k prudkému 

propadu provozního výsledku hospodaření a zisk na pracovníka dosahuje -147,57 tis. Kč, 

což je o 592,86 tis. Kč méně, než v roce 2008.  

Tabulka č. 32: Zisk na pracovníka (v tis. Kč na pracovníka) [5] 

Hodnota 2007 2008 2009 2010 

Zisky (provozní výsledek 

hospodaření) 
34 392 166 529 69 541 -45 747 

Počet pracovníků 272 374 387 310 

Zisky na pracovníka 126,44 445,29 179,69 -147,57 
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Obrázek č. 11: Zisk na pracovníka (v tis. Kč na pracovníka)[5] 

Z tabulky č. 33 a z obrázku č. 12 vyplývá, že celková suma tržeb v posledním 

sledovaném roce pozvolna opět klesá, je to dáno především rapidním snížením tržeb 

v oblasti vlastních výrobků, což je stěžejní činnost podniku. 

Tabulka č. 33: Tržby hlavní činnosti podniku (v tis. Kč) [5] 

Hodnota 2007 2008 2009 2010 

Tržby za výrobky vlastní (cihlářské 

výrobky vč. dopravného) 

968 733 733 444 610 691 391 750 

Roletové překlady 19 022 23 536 26 539 19 488 

Panely 37 248 38 081 27 283 22 515 

Komíny 0 359 3 759 10 623 

Tržby za výrobky vlastní – export 25 763 107 063 85 735 76 697 

Tržby za teplo 4 421 2 320 993 1 188 

Tržby za služby 22860 25 665 52 177 97 599 

Tržby za zboží 269 676 245 624 490 295 640 478 

Suma celkem 1 347 723 1 176 092 1 297 472 1 260 338 
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Obrázek č. 12: Tržby hlavní činnosti podniku (v tis. Kč) [5] 

Z tabulky č. 34 a z obrázku č. 13 je jasně patrno, že se firmě poslední čtyři 

sledované roky snižuje účetní zisk včetně odložené daně, a to tak, že v roce se firma 

dokonce dostala do účetní ztráty. 

Tabulka č. 34: Účetní zisk včetně odložené daně/ztráta (v Kč)[5] 

Hodnota  2007 2008 2009 2010 

Účetní zisk/ztráta 349 283 169 179 596 518 64 406 184  -43 451 544 

 

Obrázek č. 13: Účetní zisk/ztráta (v tis. Kč) [5] 

4.4. Ekonomický přínos pro město Libochovice 

Zachování a rozšíření provozu těžby a výroby je pro Libochovice přínosem pro 

zachování stabilizaci pracovní síly v regionu. Město Libochovice má 3604 obyvatel i 
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s místními částmi Dubany a Poplze. Nenachází se zde žádné velké průmyslové podniky, 

pracovní příležitosti jsou v oblasti obchodu, služeb, školství a místní samosprávy. Dle 

zjištěných údajů provozovna HELUZ Libochovice zaměstnává 70 pracovníků, což podnik 

místně zařazuje do kategorie středního podniku. Problematika zaměstnanosti je úzce 

spojena se základní výrobou a na ní navazujících služeb. Vzájemná propojenost výroby a 

služeb, umožňuje řešit zaměstnanost i v souvisejících odvětvích, na lokální úrovni 

(doprava, obchod). Provozovna také představuje zdroj finančních prostředků do veřejného 

rozpočtu města.  
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5. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo popsat a posoudit těžbu cihlářských surovin, 

se specializací na jediné ložisko, zhodnotit hospodaření a ekonomické výsledky 

společnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., a to bez ohledu na jednotlivé provozovny, 

v průběhu let 2007 - 2010. Dále zjistit podíl provozovny Libochovice na celkovém 

hospodaření této společnosti.  

Zhodnocení hospodaření celé společnosti bylo provedeno pomocí vybraných 

ukazatelů a výpočtů ve sledovaných letech 2007 – 2010. Hodnota vybraného ukazatele 

ROA dosáhla maxima v roce 2007. Situace firmy byla v této době velmi příznivá, ukazatel 

následněod roku 2008 začal postupně klesat, což bylo způsobeno hospodářskou resecí 

v České republice a v roce 2010 se hodnota ukazatele dokonce dostala do záporných 

hodnot. Z toho plyne, že v roce 2007 se každá vložená 1 Kč do majetku zhodnotila 

42,00 %, oproti roku 2010, kdy každá vložená 1Kč byla ve ztrátě -4,00 %.  

Dalším zkoumaným ukazatelem, jsou ukazatelé rentability, které by měli mít 

rostoucí charakter, ale dle zjistěných výsledků je charakter pouze kolísavý. 

Nejúspěšnějších výsledků společnost dosáhla roku 2007, nejméně úspěšný byl rok 2010. 

Oproti tomu ukazatelé aktivity vyházejí přiznivě v roce 2010 s hodnotou 1,44 obratů za rok 

a nejnižších hodnot společnost dosáhla v roce 2007, a to hodnoty 0,40 obratu za rok.  

U celkové likvidity společnosti dosáhl vypočtený ukazatel mezních hodnot pouze 

v roce 2010 s hodnotou 2,16, což znamená, že oběžná aktiva nám krátkodobé závazky 

pokryjí 2,16 krát.  

Celková zadluženost dosáhla maxima v roce 2007, kdy se pohybovala na 56 % 

krytí aktiv cizími zdroji, přičemž celková zadluženost by neměla přesáhnout hodnotu 

50 %. V roce 2008 nastává obrat a celková zadluženost začíná klesat, a to až dokonce 

sledovaného období roku 2010, kdy se tento ukazatel pohyboval v hodnotách od 33 % - 

39 %, což svědčí o finanční zdravosti podniku.  

Celkové porovnání provozovny Libochovice s celou společností HELUZ cihlářský 

průmysl v.o.s. je pouze na teoretické úrovni, jelikož nebyly pro účely vypracování této 

práce poskytnuty data z účetnictví této provozovny. Při odvozování podílu provozovny 

Libochovice na celkovém hospodaření společnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. bylo 
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vycházeno z údajů o množství vytěžené suroviny, které jediné byly poskytnuty. Množství 

vytěžené suroviny bylo největší v roce 2007 a 2008, kdy se provozovna Libochovice 

podílela 36 % na celkovém objemu těžby. Těžba logicky souvisí pouze s produkcí 

výrobků, surovina se neprodává, a proto je předpoklad, že provozovna Libochovice se 

bude podílet na celkové produkci obdobně jako těžba, tj. cca 36 % v roce 2007 a 2008. 

Celkové tržby za hlavní činnosti podniku byly ve sledovaných letech téměř 

vyrovnané, kdy dosahovaly průměrných hodnot cca 1,270 mil. Kč. Oproti tomu zisky 

v jednotlivých letech postupně klesají. Společnost dosáhla v roce 2007 zisku před 

zdaněním maximální hodnoty, a to 349,732 mil. Kč, poté nastalo rapidní snížení a podnik 

se v roce 2010 dostává do ztráty s hodnotou zisku před zdaněním -42,095 mil. Kč.  

  Dle zjištěných údajů firma během těchto sledovaných let vložila nemalé finanční 

prostředky do výstavby nového výrobního závodu v Hevlíně. Provoz v tomto závodě byl 

zahájen v prvním čtvrtletí roku 2009. Koncem roku 2011 společnost HELUZ cihlářský 

průmysl, v.o.s. zakoupila cihelnu v Kryrech, kde chce v brzké době obnovit výrobu.  

 Prodej cihelných výrobků je ovlivněn hlavně stavební aktivitou zejména velkých 

developerských projektů. Bohužel tato aktivita v posledních letech stále klesá a tento trend 

je předpokládán i v následujících letech. Konkurence ve výrobě cihelných výrobků je také 

nemalá. Tyto aspekty mají vliv na celkové hospodaření, což je do budoucna pro podnik 

nepříznivé. 
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Přílohy:  

Příloha č. 1: Výkaz zisků a ztrát v letech 2007 - 2010 

Výkaz zisků a ztrát  

(v celých tisících Kč) 

číslo 

řádku 
2007 2008 2009 2010 

Tržby za prodej zboží 1 269 676 245 625 490 295 640 478 

Náklady vynaložené na prodané zboží 2 264 982 237 016 476 532 623 175 

Obchodní marže (ř. 01-02) 3 4 694 8 609 13 763 17 303 

Výkony (ř. 05 až 07) 4 1 080 611 953 138 843 401 631 364 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 1 078 046 930 468 806 766 619 860 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 6 -4 142 15 692 23 436 -2 590 

Aktivace 7 6 707 6 978 13 199 14 094 

Výkonová spotřeba (ř.09+10) 8 585 402 641 356 632 008 538 997 

Spotřeba materiálu a energie 9 328 076 377 271 365 910 274 209 

Služby 10 257 326 264 085 266 098 264 788 

Přidaná hodnota (ř.03+04-08) 11 499 903 320 391 225 156 109 670 

Osobní náklady (ř. 13 až 16) 12 108 982 126 791 123 444 125 392 

Mzdové náklady 13 80 171 93 655 91 900 93 018 

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14         

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 

15 27 850 32 035 30 410 30 942 

Sociální náklady 16 961 1 101 1 134 1 432 

Daně a poplatky 17 1 552 1 146 1 053 1 779 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku 

18 56 600 59 393 49 706 48 724 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu (ř.20+21) 

19 68 064 106 268 140 119 120 923 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 1 614 46 742 37 265 11 576 

Tržby z prodeje materiálu 21 66 450 59 526 102 854 109 347 

Zůst.cena prodaného dlouhodobého majetku a 

materiálu (ř.23+24) 

22 59 389 101 145 137 772 113 610 

Zůst.cena prodaného dlouhodobého majetku 23 495 46 870 44 461 11 580 

Prodaný materiál 24 58 894 54 275 93 311 102 030 

Změna stavu rezerv a opravných položek 

v provozní oblasti a komplexních nákladů 

příštích období (+/-) 

25 -2 493 20 692 -1 561 1 302 

Ostatní provozní výnosy 26 4 240 57 705 31 168 37 414 

Ostatní provozní náklady 27 4 185 11 668 16 488 22 947 

Převod provozních výnosů 28         

Převod provozních nákladů 29         

Provozní výsledek hospodaření [ř.11-12-17-

18+19-22-(+/-25)+26-27+(-28)-(-29)] 
30 343 992 166 529 69 541 -45 747 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31         
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Prodané cenné papíry a podíly 32         

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 

(č. 34 až 36)  

33 8 500 8 500   8 500 

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených 

osobách a v účetních jednotkách pod 

podstatným vlivem 

34 8 500 8 500   8 500 

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných 

papírů a podílů 

35         

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 

majetku 

36         

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37         

Náklady z finančního majetku 38         

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39         

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40         

Změna stavu rezerv a opravných položek ve 

finanční oblasti (+/-) 

41         

Výnosové úroky 42 4 286 2 903 1 109 718 

Nákladové úroky 43 4 176 2 672 1 628 193 

Ostatní finanční výnosy 44 683 6 035 5 472 2 585 

Ostatní finanční náklady 45 4 203 5 212 10 102 8 437 

Převod finančních výnosů 46         

Převod finančních nákladů 47         

Finanční výsledek hospodaření [ř.31-32+33+37-

38+39-40-(+/-41)+42-43+44-45+(-46)-(-47)] 
48 5 090 9 554 -5 419 3 173 

Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.50+51) 49 449 -978 1 313 1 357 

- splatná 50         

- odložená 51 449 -978 1 313 1 357 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 

(ř.30+48-49) 

52 348 633 177 061 63 079 -43 931 

Mimořádné výnosy 53 651 2 536 327 479 

Mimořádné náklady 54 1       

Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.56+57) 55         

- splatná 56         

- odložená 57         

Mimořádný výsledek hospodaření (ř.53-54-55) 58 650 2 536 327 479 

Převod podílu na výsledku hospodaření 

společníkům (+/-) 

59 349 283 179 597 63 406 -43 452 

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 

(ř.52+58-59) 

60         

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 

(ř.30+48+53-54) 

61 349 732 178 619 64 719 -42 095 
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Příloha č. 2 – Rozvaha v letech 2007 – 2010 

ROZVAHA (v celých tisících Kč) číslo 

řádku 

2007 2008 2009 2010 

AKTIVA CELKEM (ř.02+03+31+63)= ř. 67 1 836 115 919 418 982 517 960 110 

Pohledávky za upsaný základní kapitál 2         

Dlouhodobý majetek (ř.04+13+23) 3 438 478 683 648 538 875 512 782 

Dlouhodobý nehmotný. Majetek (ř. 05 až 12) 4 427 23 085 852 1 087 

Zřizovací výdaje 5         

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6         

Software 7 146 305 414 754 

Ocenitelná práva 8         

Goodwill (+/-) 9         

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 10 281 22 780 438 333 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 11         

Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehmot. 

majetek. 

12         

Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) 13 361 992 359 955 316 650 291 661 

Pozemky 14 18 192 18 789 18 693 18 884 

Stavby 15 119 802 124 669 125 419 121 885 

Samostatné movité věci a soubory movitých 

věcí 

16 192 895 205 500 168 266 146 207 

Pěstitelské celky trvalých porostů 17         

Základní stádo a tažná zvířata 18         

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19         

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 20 23 383 10 997 4 272 4 685 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 

majetek 

21 7 720       

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) 22         

Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30) 23 76 059 300 608 221 373 220 034 

Podíly v ovládaných a řízených osobách 24 76 059 300 608 221 373 220 034 

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 

vlivem 

25         

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 26         

Půjčky a úvěry – ovládající a řídicí osoba, 

podstatný vliv 

27         

Jiný dlouhodobý finanční majetek 28         

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 29         

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 

majetek 

30         

Oběžná aktiva (ř.32+39+48+58) 31 389 194 228 995 436 508 426 261 

Zásoby (ř. 33 až 38) 32 109 957 144 744 273 049 267 815 

Materiál 33 33 093 48 756 67 249 65 327 
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Nedokončená výroba a polotovary 34 5 350 4 972 5 072 7 375 

Výrobky 35 63 112 79 153 102 151 97 904 

Zvířata 36         

Zboží 37 8 402 11 863 98 577 97 209 

Poskytnuté zálohy na zásoby 38         

Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) 39 1 448 1 586 1 955 45 114 

Pohledávky z obchodních vztahů 40 1 448 1 586 1 955 1 662 

Pohledávky – ovládající a řídicí osoba 41         

Pohledávky – podstatný vliv 42         

Pohledávky za společníky, členy družstva a za 

účastníky sdružení 

43       43 452 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44         

Dohadné účty aktivní 45         

Jiné pohledávky 46         

Odložená daňová pohledávka 47         

Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) 48 73 255 58 834 67 657 72 024 

Pohledávky z obchodních vztahů 49 29 048 9 388 33 053 17 839 

Pohledávky – ovládající a řídicí osoba 50   12 532     

Pohledávky – podstatný vliv 51         

Pohledávky za společníky, členy družstva a za 

účastníky sdružení 

52         

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 53         

Stát – daňové pohledávky 54     1993 24 352 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 12 863 15 820 8 283 2 192 

Dohadné účty aktivní 56 667 701 625 2 855 

Jiné pohledávky 57 30 677 20 393 23 703 24 786 

Krátkodobý finanční maj. (ř. 59 až 62) 58 204 534 23 831 93 847 41 308 

Peníze 59 497 524 984 357 

Účty v bankách 60 204 037 23 307 92 863 40 951 

Krátkodobé cenné papíry a podíly 61 8 443       

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 62 8 460       

Časové rozlišení (ř. 64 až 66) 63   6 775 7 134 21 067 

Náklady příštích období 64   6 054 3 773 4 769 

Komplexní náklady příštích období 65         

Příjmy příštích období 66 -17 721 3 361 16 298 

PASIVA CELKEM (ř.68+85+118)= ř. 01 67 836 115 919 418 982 517 960 110 

Vlastní kapitál (ř.69+73+78+81+84) 68 357 655 597 355 627 641 628 608 

Základní kapitál (ř. 70 až 72) 69         

Základní kapitál 70         

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 71         

Změny základního kapitálu (+/-) 72         



Klára Vydrová: Ekonomika těžby cihlářské suroviny společnosti HELUZ cihlářský průmysl, 

v.o.s. 

2012  44 

Kapitálové fondy (ř.74 až 77) 73 357 655 597 355 627 641 628 608 

Emisní ážio 74         

Ostatní kapitálové fondy 75 357 655 597 355 627 355 629 662 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 

závazků (+/-) 

76     286 -1 054 

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 

(+/-) 

77         

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku (ř.79+80) 

78         

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 79         

Statutární a ostatní fondy 80         

Výsledek hospodaření minulých let (ř.82+83) 81         

Nerozdělený zisk minulých let 82         

Neuhrazená ztráta minulých let (-) 83         

Výsledek hospodaření běžného účetního 

období (ř. 01-69-73-78-81-85-118)=ř. 60 VZZ 

84         

Cizí zdroje (ř.86+91+102+114) 85 469 851 306 239 360 878 328 075 

Rezervy (ř. 87 až 90) 86 22 094 40 670 40 963 35 990 

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 87 22 084 22 214 22 745 22 379 

Rezerva na důchody a podobné závazky 88         

Rezerva na daň z příjmů 89         

Ostatní rezervy 90 10 18 456 18 218 13 611 

Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101) 91 306 777 146 542 168 840 92 519 

Závazky z obchodních vztahů 92         

Závazky – ovládající a řídicí osoba 93         

Závazky – podstatný vliv 94         

Závazky ke společníkům, členům družstva a 

k účastníkům sdružení 

95 288 807 128 850 158 080 158 080 

Dlouhodobé přijaté zálohy 96 14 372 15 072 6 828 6 828 

Vydané dluhopisy 97         

Dlouhodobé směnky k úhradě 98         

Dohadné účty pasivní 99         

Jiné závazky 100         

Odložený daňový závazek 101 3 598 2 620 3 932 5 289 

Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113) 102 74 537 58 745 141 221 197 788 

Závazky z obchodních vztahů 103 60 935 32 470 127 859 181 261 

Závazky – ovládající a řídicí osoba 104   14 401     

Závazky – podstatný vliv 105         

Závazky ke společníkům, členům družstva a 

k účastníkům sdružení 

106         

Závazky k zaměstnancům 107 41 64 21 9 
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Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 

108 2 905 3 427 3 511 3 275 

Stát – daňové závazky a dotace 109 4 130 4 382 3 889 7 426 

Krátkodobé přijaté zálohy 110 6 482 3 163 2 601 3 210 

Vydané dluhopisy 111         

Dohadné účty pasivní 112 44 838 3 340 2 607 

Jiné závazky 113         

Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117) 114 66 443 60 282 9 854 1 778 

Bankovní úvěry dlouhodobé 115 66443 34 454 9 854 1 778 

Krátkodobé bankovní úvěry  116   25 828     

Krátkodobé finanční výpomoci 117         

Časové rozlišení (ř.119+120) 118 8 609 15 824 -6 002 3 427 

Výdaje příštích období 119 8 609 15 824 -6 002 3 427 

Výnosy příštích období 120         

 


