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Anotace 
V předložené diplomové práci je zpracována analýza nákladovosti společnosti 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. spolu s návrhem opatření. V první 

části práce jsou uvedeny informace o analyzované společnosti. Následně je zpracováno 

teoretické vymezení nákladů. V další části diplomové práce je provedena analýza nákladů 

jmenované společnosti. Na základě analýzy je proveden výběr sedmi nejpodstatnějších 

položek, jež se svými hodnotami nejvíce podílejí na tvorbě nákladů. V těchto položkách 

pokračuje detailnější rozbor a v závěru práce je uveden návrh opatření. 
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Summary 
 This thesis addresses a cost analysis and solutions of the Severomoravské 

Vodovody a Kanalizace Ostrava, a.s. Information about the analyzed company 

is mentioned in the first chapters, and then the theoretical delimitation of cost is proposed. 

In another part of the thesis the cost analysis is mentioned. According to the analysis 

a selection of seven most important entries is made. These entries have the biggest value 

on the cost of the company. A detailed researched was done and a proposal of solutions 

is suggested at the end of the thesis. 
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Seznam zkratek 

 

Aii   Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. 

a.s.   akciová společnost 

CN   celkové náklady 

ČOV   čistička odpadních vod 

DHM   dlouhodobý hmotný majetek 

DNM   dlouhodobý nehmotný majetek 

fa   firma 

GIS   Geographic Information Systém 

hal.   haléř 

HM   hmotný majetek  

IAS   International Accounting Standards 

IFRS   International Financial Reporting Standard 

lab.   laboratorní 

NM   nehmotný majetek 

obd.   období 

OOV   Ostravský oblastní vodovod 

OVak   Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

PN   provozní náklady 

SmVaK  Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

s.r.o.   společnost s ručením omezeným 

tis.   tisíc 

VT   výpočetní technika 

ZC   zůstatková cena 
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1. Úvod 

Náklady jsou u každé společnosti komplikovanou a velmi strukturovanou kategorií 

podnikové ekonomiky. Navíc je tato kategorie ovlivněna řadou působících faktorů. Těmto 

faktorům odpovídají i rozdílné analytické postupy. Nezbytnou nutností jsou i znalosti 

věcných příčin vývoje podnikových nákladů [7]. 

Sledování nákladů a nákladovosti má za následek hlavně neustálé přibývání 

konkurentů v daném odvětví. Jejich optimalizace umožňuje podnikatelské jednotce 

snižovat cenu svého produktu a tím získat cenovou konkurenční výhodu. To lze provést 

v dostatečně pružném (elastickém) prostředí. Podnikatelská jednotka by se proto měla 

ohlížet i na tzv. elasticitu, pod níž tedy rozumíme pružnost. Společnost může na základě 

provedení optimalizace svých nákladů dospět k závěru, že náklady lze snížit, tím může 

společnost snížit i cenu, ale neudělá to, poněvadž trh je málo pružný a společnosti snížení 

ceny nepřinese zvýšení počtu nových zákazníků a tím i zvýšení tržeb. Další skupina 

společností provádí analýzu nákladů a nákladovosti ne z důvodu získání např. již 

zmiňované cenové konkurenční výhody ale proto, že se snaží nalézt cesty, 

kterými společnosti zbytečně odtékají peněžní prostředky.  

V českých podmínkách bych zdůraznil ještě jeden fakt. Není žádným tajemstvím, 

že mnoho českých společností raději sníží kvalitu svého výrobku při zachování ceny a tím 

se snaží dospět k úspoře nákladů. Tato volba nepatří mezi nejvhodnější, poněvadž 

z dlouhodobého hlediska má za následek odliv zákazníků a špatnou pověst společnosti 

z hlediska kvality jejich výrobků. 

Diplomová práce je zaměřena na analýzu nákladů a nákladovosti společnosti 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Cílem práce je nalézt skupinu 

nákladů, jež se svými hodnotami nejvíce podílí na jejich tvorbě. Po určení skupiny je nutno 

nalézt konkrétní položky, které nejvíce ovlivňují danou skupinu nákladů. V těchto 

položkách pokračuje další rozbor na jehož základě dojde k vyhodnocení a následnému 

návrhu opatření. 

Diplomová práce je členěna na šest hlavních kapitol. Po úvodu jsou uvedeny 

informace o společnosti. Jedná se o přehled údajů týkajících se profilu společnosti a její 

historie. Následuje oblast působení a ochrana životního prostředí včetně aktivit společnosti 

při ochraně životního prostředí. V další kapitole je uvedeno teoretické vymezení nákladů. 

Tahle část diplomové práce seznamuje s náklady z teoretického hlediska, což znamená 
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vymezení pojmu náklady, jejich třídění a evidenci. V následující kapitole je pak samotný 

rozbor nákladů analyzované společnosti. Při rozboru nákladů se v diplomové práci vychází 

z celkového objemu nákladů, který však nemá velkou vypovídací schopnost. Proto 

následuje jejich detailnější rozbor a popis. V předposlední části práce jsou uvedeny návrhy 

opatření, jež by měly vést k optimalizaci nákladů u analyzované společnosti. V závěru je 

obsaženo shrnutí celé diplomové práce. 
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2. Charakteristika vybrané společnosti 

V následující kapitole jsou uvedeny základní informace o společnosti 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

SmVaK patří k největší vodárenské společnosti v České republice, zabývající  

se dodávkami pitné vody vodovodem pro veřejnou potřebu a odváděním odpadních vod 

kanalizací pro veřejnou potřebu včetně jejího čištění. 

Společnost sídlí v Ostravě na ulici 28. října č. p. 169.  

 

2.1 Profil společnosti včetně stručné historie 

 Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 30. dubna 1992. Do tohoto 

data fungovala jako státní podnik zabývající se zásobováním obyvatelstva a průmyslu 

pitnou vodou, odváděním a čištěním odpadních vod na území tehdejšího 

Severomoravského kraje. 

Tak jako převážná část státních podniků i zmiňovaná společnost byla privatizována 

v první privatizační vlně a jejími více než 85% akcionáři se staly města a obce, pro jejichž 

obyvatele a průmysl dodávala, odváděla a čistila odpadní vody [1]. 

 Druhým mezníkem privatizace společnosti byl rok 1999, kdy města a obce své 

akcie začaly prodávat a majoritním vlastníkem se stala britská vodárenská společnost 

ANGLIAN WATER OVERSEAS HOLDINGS LIMITED. Její podíl činil 54,3 %. 

Druhým největším vlastníkem téhož roku se stala francouzská společnost ONDEO 

SERVICES s podílem 44,7 %. Podíl britské společnosti Anglian Water Overseas Holdings 

Limited byl v roce 2004 prodán společnosti WATERFALL HOLDING B. V. Jejím 100% 

vlastníkem se stala finanční skupina PENTA INVESTMENTS. Došlo k tomu dne  

26. února 2004. Penta Investments dále rozšiřovala svůj vliv a dne 30. dubna 2004 získala  

i minoritní podíl od společnosti SUEZ ENVRONNEMENT, což byla bývalá společnost 

Ondeo Services. Penta Investments se stala držitelem celkem 98,45 % akcií společnosti 

SmVaK [1]. 

 Třetím mezníkem byl 30. červen 2006, kdy majoritní vlastník prodal svůj podíl 

španělské společnosti AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA S.A. Nový vlastník 

je 100% dceřinou společností koncernu FOMENTO DE CONSTRUCCIONES  

Y CONTRATAS S.A. Jedná se o španělskou společnost působící přímo, či prostřednictvím 
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svých dceřiných společností v oblasti stavebnictví a poskytování jiných služeb, mimo jiné 

i v oblasti odpadového hospodářství. 

 Mezi hlavní cíle společnosti patří bezporuchová dodávka kvalitní pitné vody, 

zdokonalování kanalizační sítě a čištění odpadních vod. Účinné čištění odpadních vod je 

jedním z nejvýznamnějších atributů ochrany životního prostředí. 

Kromě klasických způsobů oprav kanalizací společnost ověřuje metodu  

tzv. bezvýkopových oprav. Tato možnost provádění oprav je velkým přínosem v případě 

oprav v centrech měst [1]. 

Na následujícím obrázku je patrna organizační struktura akciové společnosti 

SmVaK. 

 



Obrázek č. 1 – Organizační struktura společnosti 
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2.2 Oblasti působení SmVak Ostrava a.s. 

 Společnost zásobuje vodou celkem 86 % z celkového počtu obyvatel 

Moravskoslezského kraje, což činí 737 tisíc obyvatel. Délka vodovodu obsluhujícího  

je 4 900 km, délka vodovodních přípojek je 842 km a počet vodovodních přípojek činí  

přes 120 tisíc. Pokud se k počtu 737 tisíc obyvatel přidají města, kde společnost působí 

jako dodavatel pitné vody a příhraniční oblasti Polské republiky, zásobuje vodou  

přes jeden milión sto tisíc obyvatel [2].  

 Počet obyvatel, kteří jsou napojeni na veřejnou kanalizaci pro veřejnou potřebu,  

je přes 500 tisíc. V procentuálním vyjádření se jedná přibližně o 59 % obyvatel z celkové 

oblasti působnosti analyzovaného podniku. Kanalizační sítě přesahují svou délkou  

již 1 300 km, počet přípojek je 36 tisíc a celková jejich délka činí 311 km. Množství 

provozovaných čistíren odpadních vod je celkem 62 [2]. 

Společnost SmVaK pokrývá svou působností tato území Moravskoslezského kraje:  

• Frýdek – Místek; 

• Karviná; 

• Nový Jičín; 

• Opava; 

• Ostrava (dodávka převážné části pitné vody předané městské společnosti OVaK a.s.); 

• Bruntál (provozování městské kanalizace a čistírny odpadních vod) – v Bruntálu začala 

společnost působit od 1. 1. 2009.  

 

Na obrázku č. 2 je zobrazena oblast působení společnosti. Nutno podotknout,  

že obrázek je z roku 2008, tudíž na něm není zachycena oblast Bruntálu. 
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Obrázek č. 2 – Oblast působení společnosti 

 
 Pramen: [9] 

 

V České republice je SmVaK jedinou společností, jež pitnou vodu i vyváží. Jedná 

se o již zmiňovanou příhraniční oblasti Polské republiky. 

 

2.3 Ochrana životního prostředí  

Velmi pozitivně u analyzované společnosti hodnotím její aktivity v oblasti ochrany 

a péče o životní prostředí. V roce 2006 Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava 

a.s. implementovaly enviromentální systém řízení, kde si vymezily konkrétní skupiny 

enviromentálních aspektů, jenž mají dopad na životní prostředí. Určité záměry jež byly 

nadefinovány jsou následně monitorovány, regulovány a pravidelně vyhodnocovány. 

Došlo také ke zpřesnění určitých metodických pokynů v oblastech nakládání s odpady, 

chemickými látkami, dále v oblasti ochrany ovzduší a vypouštění odpadních vod, 

kde došlo ke sladění s pozměněnou legislativou [2]. 

V úplném znění zákona č. 17/1992 Sb. se můžeme dočíst, že každý je povinen, 

především opatřeními přímo u zdroje, předcházet znečišťování nebo poškozování 

životního prostředí a minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí 

[3]. Snahou je zachování ekologické stability, což je schopnost ekosystému vyrovnávat 

změny způsobené vnějšími činiteli a zachovávat své přirozené vlastnosti a funkce [3]. 

Pod pojmem ekosystém rozumíme, dle výše uvedeného zákona, funkční soustavu živých  

a neživých složek životního prostředí, které jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem 

energie a předáváním informací, které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru 

a čase [3]. 
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Podle zákona o životním prostředí se za životní prostředí považuje vše, co vytváří 

přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího 

vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy 

a energie [3]. 

V dnešní době by měla být nejenom zákonem, ale i zájmem každé společnosti 

určitá péče a ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj. Trvale udržitelný rozvoj 

je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat 

jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává 

přirozené funkce ekosystémů [3]. 

Mezi oblasti, ve kterých společnost vyvíjí aktivity patří například oblast 

odkanalizování a čištění odpadních vod, kde se zaměřuje na snížení zbytkového znečištění 

a zlepšení vyčištěných odpadních vod, jenž jsou následně vypouštěny do vodních toků. 

Společnost také provádí rekonstrukce ČOV. Ty v roce 2007 proběhly ve městech 

Frýdek – Místek, Albrechtice a Opava. V průběhu prací došlo například  

ve Frýdku – Místku k celkovému zrekonstruování objektu ČOV, včetně technologické 

linky [1]. Do trvalého provozu byla ČOV ve Frýdku – Místku uvedena dne 1. 5. 2008 [2]. 

V Havířově bylo zrekonstruováno kalové hospodářství, v Orlové došlo ke zrušení 

kanalizační výusti v lokalitě Jarní. Navíc dochází k dalšímu plánovanému napojení 

obyvatel z odlehlejších oblastí do kanalizačních sítí společnosti a spousta jiných aktivit [1]. 
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3. Teoretické vymezení nákladů 

V jakékoliv literatuře pojednávající o určitém ekonomickém tématu se setkáme 

s pojmem náklady. V této kapitole je uvedeno jejich teoretické vymezení. 

 

3.1 Pojem náklady 

Náklady jsou peněžní vyjádření spotřeby výrobních faktorů, které se využívají 

pro tvorbu výnosů. Některé z těchto faktorů se spotřebovávají najednou, což může být 

například materiál, mzdy, služby. Mezi další náklady patří například náklady spojené 

s pořízením budov, strojů a výrobních zařízení1 [4]. 

 

Základní skupina nákladů: 

• provozní náklady (jedná se o náklady spojené s pravidelně se opakujícími aktivitami 

podnikatelské jednotky); 

• finanční náklady (tyto náklady souvisí s finančními operacemi podnikatelské 

jednotky); 

• mimořádné náklady (náklady vzniklé mimořádnými případy, které podnik nemohl 

ovlivnit, jsou to jevy příležitostné a neopakující se). 

 

Ekonomická teorie definuje náklady podniku jako penězi oceněnou spotřebu 

výrobních faktorů včetně veřejných výdajů, která je vyvolána tvorbou podnikových výnosů 

[4]. 

Náklad charakterizuje nejen to, co bylo zaplaceno, ale i to co muselo být 

vynaloženo na statcích a výkonech. Účetně jde o peněžní částku, která byla skutečně 

vynaložena za výrobní faktor. Ekonom musí brát v úvahu nejen částku za zakoupené zboží, 

ale musí do tohoto nákladu také zahrnout úrok, který by byl získán vlivem půjčení těchto 

peněz. To znamená, že se za náklad považuje např. úrok z vlastního kapitálu aj. Je nutné 

si uvědomit, že máme i tzv. náklady příštích období (v běžném období jsou uskutečněny 

výdaje na výrobky, které se budou vyrábět v příštích obdobích) [4]. 

Je nutno rozlišit peněžní výdaje, které se musí odlišit od nákladů. Peněžní výdaje 

představují úbytek peněžních prostředků např. za nákup stroje. Ve chvíli nákupu se jedná 
                                                 
1 Jedná se o náklady investičního charakteru, které do procesu spotřeb vstupují formou odpisů. 
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o peněžní výdaj a za náklad se považují až odpisy, které přenášejí cenu stroje do nákladů 

podniku [4]. 

Ekonomické náklady slouží mimo jiné hlavně ke stanovení hospodářského 

výsledku (zisku), který je kvantifikován rozdílem mezi výnosy a náklady. 

 

3.2 Klasifikace nákladů 

Náklad patří k významným ukazatelům kvality působení podniku. Z hlediska řízení 

nákladů je nutné jejich podrobné třídění. Pro přehlednost se náklady rozčleňují podle 

druhu, podle účelu, podle vztahu k objemu produkce, podle původu spotřebovaných 

vstupů, podle činnosti atd. [4]. 

 

3.2.1  Druhové členění nákladů  

Toto členění nákladů spočívá v jejich soustřeďování do stejnorodých skupin,  

jenž jsou spojené s činností jednotlivých výrobních faktorů (materiál, práce, investiční 

majetek) [3]. Využití tohoto třídění je hlavně v účetním systému, a to v případě, 

že zjišťujeme náklady na celkový objem výnosů podnikatelské jednotky. Vyjadřujeme tím 

skladbu spotřeby výrobních faktorů, a to pomocí jednotlivých účtů [3]. 

 

 Základními druhy nákladů jsou: 

• spotřebované nákupy (spotřeba materiálu, surovin, energií apod.); 

• osobní nálady (zdravotní a sociální pojištění, mzdové náklady, provize apod.); 

• daně a poplatky (daně z nemovitostí, daň silniční, dálniční poplatky, poplatky  

za vypuštění znečištěných odpadních vod apod.); 

• služby (opravy, poradenské centrum, cestovné, náklady spojené s reprezentací podniku 

apod.); 

• další provozní náklady (smluvní pokuty a úroky z prodlení); 

• odpisy, rezervy a opravné položky k provozním nákladům (zákonné rezervy, 

odpisy budov, strojů, dopravních prostředků aj. U nehmotného majetku se jedná 

o software, know – how, goodwill); 

• finanční náklady (nákladové úroky, zisk z prodaných cenných papírů, kurzové ztráty); 

• rezervy a opravné položky finančních nákladů; 
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• mimořádné náklady (manka a škody apod.); 

• daně z příjmů a převodové účty (daň z příjmu běžné a mimořádné činnosti apod.) [7]. 

 

3.2.2  Účelové třídění nákladů  

V tomhle případě lze náklady třídit podle dvou hledisek: 

• třídění podle místa vzniku a odpovědnosti – počítají se přímo k určitému 

nákladovému středisku (personální útvar, marketingový útvar aj.). Pomocí nich se dá 

zjistit, kdy náklady vznikly a také, kdo je za ně odpovědný. Dále se dělí na: 

o náklady výrobní činnosti: 

- náklady hlavní výroby; 

- pomocné výroby; 

- vedlejší výroby; 

- přidružené výroby; 

o náklady nevýrobní činnosti: 

- náklady na odbyt; 

- správu; 

- zásobování. 

• Třídění podle výkonu – jedná se o kalkulační třídění (členění na kalkulační jednici). 

 

3.2.3  Kalkulační třídění  

V případě kalkulačního třídění jde o zjišťování nákladů na jednotlivé výrobky  

nebo služby. Tento aspekt je pro podnik důležitý, poněvadž pomáhá stanovit rentabilitu 

jednotlivých výrobků a tím i usměrňovat výrobkovou strukturu [4]. 

Z hlediska přiřazení nákladů na kalkulační jednici lze náklady rozdělit na dvě 

skupiny: 

• přímé – přiřazujeme je přímo k jednotlivým druhům výrobku. Jejich výše se dá zjistit 

přímo a souvisí s kalkulační jednicí; 

• nepřímé – tyto náklady nám zajišťují chod vnitropodnikových útvarů a podniku jako 

celku. Nejsme schopni je s určitostí přiřadit ke konkrétním kalkulačním jednicím,  

to znamená, že se přiřazují podle určitého klíče. Říkáme jim náklady režijní [4]. 
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3.2.4  Náklady podle vztahu k objemu produkce 

V případě tohoto třídění je nejpodstatnější rozdělení nákladu na variabilní a fixní. 

Variabilní se mění v závislosti na objemu produkce, kdežto fixní ne. Variabilní náklady  

se mohou vyvíjet jako proporcionální, což znamená, že náklady se vyvíjejí stejně rychle 

jako objem produkce nebo jako nadproporcionální (progresivní), kdy se náklady vyvíjejí 

rychleji než objem produkce a poslední možností jsou podproporcionální (degresivní).  

Při této variantě se náklady vyvíjejí pomaleji než objem produkce [7]. 

Variabilní a fixní náklady můžeme zobrazit pomocí nákladových funkcí. Fixní 

náklady slouží k zajištění chodu podnikatelské jednotky. Fixní jim říkáme proto, že jsou 

stálé, neměnné. Nemusí to však být úplně pravda. I tyhle náklady se mohou změnit,  

a to například se změnou výrobní kapacity nebo výraznou změnou výrobního programu. 

Nemění se však plynule, ale najednou, skokem [7]. 

 

3.3 Evidence nákladů 

Veškerá evidence nákladů v podnikatelské jednotce je registrována v systému 

účetnictví. V rámci SmVaK je využíváno a vedeno účetnictví finanční, daňové, nákladové 

a manažerské.  

 

3.3.1  Finanční účetnictví  

Finanční účetnictví je upravováno závaznými normami, konkrétně zákonem  

o účetnictví a dalšími prováděcími předpisy. Je určeno hlavně pro externí uživatele jako 

jsou banky či daňové orgány  a sleduje informace podniku jako celku. Finanční účetnictví 

sleduje aktiva i pasiva podniku, např. vlastní kapitál, dluhy podniku, dále pak výnosy  

a náklady [4]. 

 

3.3.2  Daňové účetnictví 

Daňové účetnictví vychází z finančního účetnictví a třídí náklady na daňově 

uznatelné a ty, jenž se nezahrnují do základu daně z příjmů. Podobně je tomu i u výnosů. 

Kvantifikovaný rozdíl mezi výnosy a náklady je poté upravován o tyto položky,  

které kvalifikujeme jako připočitatelné a odpočitatelné, a tímto procesem získáme  
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tzv. základ pro výpočet daně z příjmu a následně daňovou povinnost. Tento proces je 

součástí zpracování daňového přiznání [4]. 

 

3.3.3  Nákladové účetnictví 

Nákladové účetnictví slouží k vnitropodnikovému řízení. Tento typ účetnictví  

se rozvinul do tzv. manažerského účetnictví [4]. 

 

3.3.4  Manažerské účetnictví  

Zajišťuje informace pro manažerská rozhodování. Slouží k účinnému řízení 

organizace a jeho středisek. Jako podklad využívá údaje z nákladového a finančního 

účetnictví, z čehož vyplývá, že se bez předchozích vyjmenovaných typů neobejde [4]. 
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4. Analýza nákladů a nákladovosti vybrané společnosti 

Analýza nákladů má ve všech společnostech velký význam, který vyplývá 

především z konkurenčního prostředí. Měla by dát odpovědi na otázky o účelnosti 

vynaložené živé i zhmotnělé práce. Cílem analýzy je:  

o posouzení vývoje nákladů; 

o určení hlavních činitelů, jenž působí na objem nákladů; 

o odhalení zdrojů a příčin pozitivních a negativních výsledků [6]. 

 

4.1 Účtová třída nákladů 

 V úplném znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, tehdejší federální 

Ministerstvo financí stanovilo účetní osnovu, jež je platná i dnes. Dle této účetní osnovy je 

stanoveno účtování nákladů do páté účtové třídy. Ta obsahuje prvotní a v některých 

případech i druhotné náklady. Na jednotlivé účty účtujeme případy narůstajícím způsobem 

od začátku účetního období (zpravidla od počátku kalendářního roku) [10].  

 Výčet nákladů u jednotlivých syntetických účtů není vyčerpávající. Na jednotlivé 

syntetické účty se mohou účtovat další náklady, které svou povahou odpovídají 

ekonomické náplní těchto účtů [10]. 

 Společnost SmVaK účtuje v souladu s IAS/IFRS, což jsou mezinárodní účetní 

standardy. Tato zákonná povinnost vyplývá ze skutečnosti, že cenné papíry této 

společnosti jsou obchodovány v rámci Burzy cenných papírů Praha a.s. 

 

4.1.1  Obsahové vymezení účtových skupin provozních nákladů 

• Účtová skupina 50 – Spotřebované nákupy 

o V této účtové skupině (stejně jako v ostatních účtových skupinách účtové třídy  

5 - Náklady), jsou náklady účtovány narůstajícím způsobem od začátku účetního 

období, časově rozlišené a zpravidla ve věcné souvislosti s výnosy s nimiž souvisí. 

V účtové skupině 50 se zachycuje spotřeba materiálu, pohonných hmot, náhradních 

dílů, energie, dodávky vody, plynu, náklady na prodané zboží a další.  

Vzhledem k předmětu činnosti si účetní jednotka vytváří obvykle další samostatné 

analytické účty [10]. 
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• Účtová skupina 51 – Služby 

o Na těchto účtech účtujeme prvotní náklady za externí služby, tzn. Výkony  

od jiných účetních jednotek. Výjimkou je pouze účet 513 – Náklady  

na reprezentaci, kde se účtují náklady týkající se reprezentace a účet 518 – Ostatní 

služby. Zde se eviduje drobný nehmotný majetek, o kterém účetní jednotka 

rozhodla, že není dlouhodobým nehmotným majetkem [10].  

 

• Účtová skupina 52 – Osobní náklady 

o V účetní skupině 52 účtujeme veškeré požitky zaměstnanců včetně příjmů 

společníků a členů družstva ze závislé činnosti. Mzdy se zde účtují v hrubých 

částkách, do kterých je zahrnuta i naturální mzda. Naturální mzda je nepeněžní 

plnění mzdy [10]. 

 

• Účtová skupina 53 – Daně a poplatky 

o Zde jsou zachyceny daně, odvody (např. ze mzdy, sociálního pojištění) a podobné 

platby. Výjimkou je daň z příjmů, která se účtuje na vrub účtů skupiny 59 – Daně 

z příjmů a převodové účty [10].  

 

• Účtová skupina 54 – Jiné provozní náklady 

o Na účet 541 – Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku – se účtuje rozdíl mezi cenou prodávaných předmětů vedenou na účtech 

účtových skupin  01 – Dlouhodobý nehmotný majetek, 02 – Dlouhodobý hmotný 

majetek – odpisovaný a vytvořenými oprávkami. Dále se zde účtuje cena evidována 

na účtech skupiny 03 – Dlouhodobý hmotný majetek – neodpisovaný [10]. 

o Na vrub účtu 542 – Prodaný materiál – se účtuje úbytek materiálu v ocenění 

pořizovací cenou [10]. 

o Účet 543 – Dary – na tomto účtu se zachycuje hodnota darů, které nejsou daňově 

uznatelným nákladem pro kvantifikaci základu daně z příjmů [10]. 

o Na účet 544 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení – se účtují smluvní sankce  

ze závazkových vztahů. Evidují se zde částky závazků bez ohledu na to, zda byly 

zaplaceny či nikoliv [10]. 
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o Na vrub účtu 545 – Ostatní pokuty a penále – se účtují částky závazků podle 

příslušných dokladů bez ohledu na to, zda byly zaplaceny či nikoliv [10]. 

o Dále pak na vrub účtu 548 – Ostatní provozní náklady – se účtují ostatní položky 

neúčtované na předchozích účtech [10]. 

 

• Účtová skupina 55 – Odpisy, rezervy a opravné položky provozních nákladů 

o V této účetní skupině se zachycují položky, které se týkají běžné činnosti,  

tj. bez finančních a mimořádných nákladů a k nim se vztahujících opravných 

položek [10]. 

o Způsob odpisování dlouhodobého majetku je stanoven u účtové třídy  

0 – Dlouhodobý majetek [10]. 

 

 

4.1.2  Obsahové vymezení účtových skupin finančních nákladů 

• Účtová skupina 56 – Finanční náklady 

o Na účet 561 – Prodané cenné papíry a vklady – se účtují úbytky cenných papírů 

[10]. 

o Na účet 562 – Úroky – se zachycují platební povinnosti z titulu úroků vůči bankám 

včetně úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru, v případě půjček a finančních 

operací. Nepatří sem kapitálové úroky, tj. úroky, které se zahrnují přímo  

do pořizovací ceny nehmotného a hmotného investičního majetku [10]. 

o Na vrub účtu 563 – Kurzové ztráty – se účtují kurzové ztráty vznikající na účtech 

pohledávek a závazků, pokud nejde o kurzové rozdíly vznikající v průběhu pořízení 

nehmotných nebo hmotných investic, při inkasu či úhradě a na finančních účtech 

[10]. 

o Na vrub účtu 568 – Ostatní finanční náklady – se účtuji náklady z peněžního styku, 

tj. bankovní výlohy, náklady z peněžního styku, náklady spojené se získáním 

bankovních záruk aj. [10]. 

 

• Účtová skupina 57 – Rezervy a opravné položky finančních nákladů 

o Na vrub účtu 574 – Tvorba rezerv – se zachycuje tvorba rezerv týkající  

se finančních nákladů (např. rezerva na kursové ztráty) [10]. 
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o Na účet 579 – Tvorba opravných položek – se účtuje souvztažně ve prospěch účtu 

095 – Opravná položka poskytnutým zálohám, 096 – Opravná položka k finančním 

investicím a účtu účtové skupiny 29 – Opravné položky ke krátkodobému 

finančnímu majetku [10]. 

 

4.1.3  Obsahové vymezení účtových skupin pro mimořádné náklady 

• Účtová skupina 58 – Mimořádné náklady  

o Zachycují se zde operace neobvyklé povahy vzhledem k běžné činnosti podniku, 

jakož i případy mimořádných událostí, jenž se vyskytují nahodile [10]. 

o Na účet 581 – Náklady na změnu metody – se zachycují změny ve způsobu ocenění 

majetku [10]. 

o Na vrub účtu 582 – Manka a škody – se účtují manka a škody na majetku. 

Výjimkou je schodek u pokladní hotovosti a cenin, dále částky chybějících cenných 

papírů. Tyto částky je nutno uvést v oddělené analytické evidenci [10]. 

o Účet 584 – Tvorba rezerv – se zachycují položky rezerv na náklady charakteru 

mimořádných nákladů se souvztažným zápisem ve prospěch některého z účtů 

rezerv v účtové skupině 45 [10]. 

o Na vrub účtu 589 – Tvorba opravných položek – se účtuje souvztažně ve prospěch 

příslušných opravných účtů účtových skupin 09 – Opravné položky 

k dlouhodobému majetku, 19 – Opravné položky k zásobám a účtu 391 – Opravná 

položka k pohledávkám, pokud mají vztah k mimořádným nákladům [10]. 

 

4.1.4  Obsahové vymezení účtové skupiny pro daně z příjmů a převodové účty 

• Účtová skupina 59 – Daně z příjmů a převodové účty 

o Při uzávěrce účetního období se výše splatných daní zachycuje na vrub účtu  

591 – Daň z příjmů z běžné činnosti – splatná, pro část týkající se hospodářského 

výsledku z běžné činnosti, 593 – Daň z příjmů z mimořádné činnosti – splatná,  

pro část týkající se mimořádného hospodářského výsledku, se souvztažným 

zápisem ve prospěch účtu 341 – Daň z příjmů [10].  

o Vypočtená výše odložených daní se zachycuje podle charakteru na účet 592 – Daň 

z příjmu z běžné činnosti – odložená, pro část týkající se hospodářského výsledku 

z běžné činnosti, a na účtu 594 – Daň z příjmů z mimořádné činnosti – odložená, 
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pro část týkající se mimořádného výsledku, se souvztažným zápisem ve prospěch 

účtu 371 – Odložená daňová pohledávka a závazek [10]. 

o Na vrub účtu 595 – Dodatečné odvody daně z příjmu – se účtují doměrky daně  

za minulá léta [10]. 

o Na účtu 596 – Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům – se účtuje 

nárok na podíl na zisku. Dále také povinnost úhrady ztráty vůči společníkům 

veřejné obchodní společnosti nebo komplementářům komanditní společnosti [10]. 

o Ve prospěch účtu 597 – Převod provozních nákladů – se účtují např. náklady 

související s postoupením nebo ukončením hospodářské činnosti, či složky 

hospodářské činnosti účetní jednotky [10]. 

o Na účet 598 – Převod finančních nákladů – se zachycuje převod na vrub 

provozních nákladů (např. účet 548 – Ostatní provozní náklady). V některých 

případech můžeme účtovat převod na vrub některého z účtů účtové skupiny  

58 – Mimořádné náklady. Je to v zájmu objektivního vykázání provozního, 

finančního a mimořádného hospodářského výsledku [10]. 

 

4.2 Náklady společnosti SmVaK Ostrava a.s.  

 V kapitole jsou uvedeny číselné hodnoty nákladů analyzované společnosti  

a jejich procentuální vyjádření. Procentuální vyjádření se provádí pomocí tzv. vertikální 

analýzy. Pomocí ní vytváříme nákladovou strukturu. Název vertikální analýza je odvozen 

z toho, že se s údaji pracuje ze shora dolů, tedy vertikálně. Metoda takového začátku 

analýzy spočívá v převedení absolutních hodnot na relativní procentní vyjádření. Údaje 

uvedené v procentech mají větší vypovídací schopnost [7]. 

Procentní rozbor je u celkových nákladů proveden vztažením konkrétní položky 

daných nákladů k celkovým nákladům. V případě provozních, finančních  

a mimořádných nákladů je konkrétní položka vztažena k celkovým provozním, finančním 

a nebo mimořádným nákladům. 

Jelikož jsou v diplomové práci uvedena data z let 2006 až po plán 2009, můžeme 

po provedení vertikální analýzy provést horizontální analýzu. Jedná se o meziroční 

srovnání jednotlivých ukazatelů v čase po řádcích. Při horizontální analýze sledujeme 

procentuální nárůst nebo pokles mezi  jednotlivými lety. 
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 Jako první jsou uvedeny celkové náklady, které se skládají z provozních, finančních 

a mimořádných nákladů. Na základě rozboru celkových nákladů určíme skupinu nákladů, 

která nejvíce ovlivňuje celkové náklady, a poté se tato konkrétní skupina detailněji 

rozebere. 

 

4.2.1  Číselné hodnoty nákladů včetně jejich procentuálního vyjádření 

Jako první jsou uvedeny celkové náklady. Tyto náklady jsou součtem tří hlavních 

složek celkových nákladů. Těmi složkami jsou provozní náklady, finanční náklady  

a mimořádné náklady. Všechny tabulky obsahují hodnoty od roku 2006 až po plán v roce 

2009. 

 

Tabulka č. 1 – Celkové náklady včetně plánu pro rok 2009 
Text Skutečnost Skutečnost Skutečnost Plán 
[tis. Kč] 2006 2007 2008 2009 
Provozní náklady 1 295 018 1 288 089 1 349 652 1 510 568 
Finanční náklady 114 808 150 460 110 162 111 572 
Mimořádné  náklady 68 738 -8 384 81 960 103 509 

NÁKLADY CELKEM  1 478 564 1 430 165 1 541 774 1 725 649 

Pramen: [Interní informace] 

 

Na tabulku č. 1 navazuje tabulka č. 2, v níž je uvedena struktura celkových nákladů. 

 

Tabulka č. 2 – Struktura celkových nákladů 
Text Skutečnost Skutečnost Skutečnost Plán 
[%] 2006 2007 2008 2009 
Provozní náklady 87,59 90,07 87,54 87,54 
Finanční náklady 7,76 10,52 7,15 6,47 
Mimořádné  náklady 4,65 -0,59 5,32 6,00 

Pramen: [Vlastní zpracování] 

 

 Vzhledem k tomu, že provozní náklady za všechny uvedené roky zaujímají 

v průměru 88,13 % budou dále v práci analyzovány. Finanční náklady, které činí 

v průměru 7,89 % a mimořádné náklady, jež jsou v průměru 3,98 % budou pro své malé 

hodnoty zanedbány. 



Bc. David Kratochvíl: Analýza nákladovosti akciové společnosti SmVaK 

 2009  27 

 V grafu č. 1 uvedenému na další stránce jsou znázorněny hodnoty tří skupin 

nákladů z nichž se skládají celkové náklady. V grafu je nejmarkantnější položka 

provozních nákladů, která je také hodnotově nejobjemnější. 

 



 
 
 
 
 
Graf č. 1 – Grafické zobrazení tří základních složek celkových nákladů 
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Následující tabulka obsahuje jednotlivé položky provozních nákladů. Ze všech 

složek, z nichž se skládají celkové náklady, je skupina provozních nákladů nejrozsáhlejší. 

Svými hodnotami jsou také pro analýzu nejpodstatnější, protože činí v průměru  

již výše uvedených 88,13 %. 

 

Tabulka č. 3 – Provozní náklady od roku 2006 včetně plánu pro rok 2009 
Text Skutečnost Skutečnost Skutečnost Plán Synt. 
[tis. Kč] 2006 2007 2008 2009 

501 Spotřeba materiálu 295 694 300 171 329 345 356 743 
502 Spotřeba energií 71 258 74 331 87 029 104 842 

503 Spotřeba ostatních neskladovatelných 
dodávek 1 716 2 929 2 882 2 884 

504 Prodané zboží 0 0 0 0 
511 Opravy a údržby 95 226 66 312 74 746 79 585 
512 Cestovné 1 692 4 187 4 450 4 540 
513 Náklady na reprezentaci 563 894 1 197 1 280 
518 Ostatní služby 126 055 128 679 135 459 150 131 
521 Mzdové náklady 235 653 236 161 248 257 266 463 

523 Odměny  členům orgánů společnosti     
a dozorčí rady 2 577 1 645 1 705 1 716 

524 Zákonné sociální pojištění 82 650 83 245 86 959 91 287 
527 Zákonné sociální náklady 8 042 7 887 8 448 12 916 
528 Ostatní sociální náklady 3 828 4 947 4 046 4 035 
531 Daň silniční 1 629 1 621 1 818 1 823 
532 Daň z nemovitostí 422 453 421 423 
538 Ostatní daně a poplatky 1 232 897 892 841 
541 ZC prodaného DHM a DNM 3 465 2 431 1 277 0 
542 Prodaný materiál 328 315 40 40 
543 Dary 228 415 282 200 
544 Smluvní  pokuty a úroky z prodlení 2 71 147 0 
545 Ostatní pokuty a penále 161 8 4 0 
546 Odpis pohledávek 1 985 2 026 601 0 
548 Ostatní provozní náklady 12 839 12 455 11 086 6 102 
549 Manka a škody 0 346 21 0 
551 Odpisy DHM a DNM 362 968 340 630 348 541 424 717 
552 Tvorba zákonných rezerv 0 0 0 0 
554 Tvorba ostatních rezerv -11 806 17 314 0 0 
558 Tvorba zákonných opravných  položek -1 665 -831 -1 0 
559 Tvorba opravných položek -1 721 -1 450 0 0 

  PROVOZNÍ NÁKLADY 1 295 018 1 288 089 1 349 652 1 510 568 
Pramen: [Interní informace] 
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Na tabulku č. 3 navazuje tabulka č. 4, ve které je uvedena procentuální struktura 

provozních nákladů. 

 

Tabulka č. 4 – Struktura provozních nákladů 
Text Skutečnost Skutečnost Skutečnost Plán Synt. 
[%] 2006 2007 2008 2009 

501 Spotřeba materiálu 22,83 23,30 24,40 23,62 
502 Spotřeba energií 5,50 5,77 6,45 6,94 

503 Spotřeba ostatních neskladovatelných 
dodávek 0,13 0,23 0,21 0,19 

504 Prodané zboží 0,00 0,00 0,00 0,00 
511 Opravy a údržby 7,35 5,15 5,54 5,27 
512 Cestovné 0,13 0,33 0,33 0,30 
513 Náklady na reprezentaci 0,04 0,07 0,09 0,08 
518 Ostatní služby 9,73 9,99 10,04 9,94 
521 Mzdové náklady 18,20 18,33 18,39 17,64 

523 Odměny členům orgánů společnosti       
a dozorčí rady 0,20 0,13 0,13 0,11 

524 Zákonné sociální pojištění 6,38 6,46 6,44 6,04 
527 Zákonné sociální náklady 0,62 0,61 0,63 0,86 
528 Ostatní sociální náklady 0,30 0,38 0,30 0,27 
531 Daň silniční 0,13 0,13 0,13 0,12 
532 Daň z nemovitostí 0,03 0,04 0,03 0,03 
538 Ostatní daně a poplatky 0,10 0,07 0,07 0,06 
541 ZC prodaného DHM a DNM 0,27 0,19 0,09 0,00 
542 Prodaný materiál 0,03 0,02 0,00 0,00 
543 Dary 0,02 0,03 0,02 0,01 
544 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 0,01 0,01 0,00 
545 Ostatní pokuty a penále 0,01 0,00 0,00 0,00 
546 Odpis pohledávek 0,15 0,16 0,04 0,00 
548 Ostatní provozní náklady 0,99 0,97 0,82 0,40 
549 Manka a škody 0,00 0,03 0,00 0,00 
551 Odpisy DHM a DNM 28,03 26,44 25,82 28,12 
552 Tvorba zákonných rezerv 0,00 0,00 0,00 0,00 
554 Tvorba ostatních rezerv -0,91 1,34 0,00 0,00 
558 Tvorba zákonných opravných položek -0,13 -0,06 0,00 0,00 
559 Tvorba opravných položek -0,13 -0,11 0,00 0,00 

Pramen: [Vlastní zpracování] 
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 Pro úplnost jsou v tabulce č. 5 uvedeny položky patřící do skupiny finančních 

nákladů. Jejich procentuální vyjádření, tj. struktura, je viditelná v tabulce č. 6. Totéž je 

v tabulkách č. 7. a č. 8. pro mimořádné náklady. 

 

Tabulka č. 5 – Finanční náklady od roku 2006 včetně plánu pro rok 2009 
Text Skutečnost Skutečnost Skutečnost Plán Synt. 
[tis. Kč] 2006 2007 2008 2009 

561 Prodané cenné papíry a vklady 0 3 224 1 387 0 
562 Úroky 102 606 102 769 102 512 102 207 
563 Kurzové ztráty 3 34 32 28 

564 Náklady z přecenění cenných 
papírů 0 0 0 0 

566 Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 
567 Náklady derivátových operací 7 606 40 274 2 014 5 000 
568 Ostatní finanční náklady 4 592 4 159 4 217 4 337 

569 Manka a škody na finančním 
majetku 0 0 0 0 

574 Tvorba rezerv (finančních nákladů) 0 0 0 0 
579 Tvorba opravných položek  0 0 0 0 

  FINANČNÍ NÁKLADY 114 808 150 460 110 162 111 572 
Pramen: [Interní informace] 

  

Tabulka č. 6 – Struktura finančních nákladů 
Text Skutečnost Skutečnost Skutečnost Plán Synt. 
[%] 2006 2007 2008 2009 

561 Prodané cenné papíry a vklady 0,00 2,14 1,26 0,00 
562 Úroky 89,37 68,30 93,06 91,61 
563 Kurzové ztráty 0,00 0,02 0,03 0,03 

564 Náklady z přecenění cenných 
papírů 0,00 0,00 0,00 0,00 

566 Náklady z finančního majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 
567 Náklady derivátových operací 6,63 26,77 1,83 4,48 
568 Ostatní finanční náklady 4,00 2,76 3,83 3,89 

569 Manka a škody na finančním 
majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 

574 Tvorba rezerv (finančních nákladů) 0,00 0,00 0,00 0,00 
579 Tvorba opravných položek  0,00 0,00 0,00 0,00 

Pramen: [Vlastní zpracování] 
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 Z tabulek č. 5 a č. 6 je patrný účet 562 – Úroky, jenž činí v průměru 84,21 % 

finančních nákladů. Na hodnotě tohoto účtu se nevíce podílí dluhopisy jež společnost 

emitovala dne 15. listopadu 2005. Dluhopisy byly přijaty k obchodování na hlavním trhu 

Burzy cenných papírů Praha, a.s. Celková výše dluhopisů činila 2 mld. korun. Ty byly 

emitován s pevným úrokovým výnosem 5,00 % p. a., což činí finanční náklad  

pro společnost ve výši 100 mil. korun za rok. Tento náklad bude mít společnost  

až do splatnosti dluhopisů, která se uskuteční dne 15. listopadu 2015. 

 

Tabulka č. 7 – Mimořádné náklady od roku 2006 včetně plánu pro rok 2009 
Text Skutečnost Skutečnost Skutečnost Plán 

Synt. 
[tis. Kč] 2006 2007 2008 2009 

582 Škody 0 0 0 0 
584 Tvorba rezerv  0 0 0 0 
588 Ostatní mimořádné náklady 0 0 0 0 

589 Tvorba opravných položek 
mimořádných nákladů 0 0 0 0 

591 Daň z příjmu běžné činnosti -splatná 29 407 56 142 58 639 64 279 

592 Daň z příjmu běžné činnosti             
- odložená 39 103 -64 526 23 321 39 230 

593 Daň z příjmu z mimořádné činnosti 
- splatná 0 0 0 0 

595 Dodatečné odvody daně z příjmů 228 0 0 0 

  MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY 68 738 -8 384 81 960 103 509 
Pramen: [Interní informace] 
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Tabulka č. 8 – Struktura mimořádných nákladů 
Text Skutečnost Skutečnost Skutečnost Plán 

Synt. 
[%] 2006 2007 2008 2009 

582 Škody 0,00 0,00 0,00 0,00 
584 Tvorba rezerv  0,00 0,00 0,00 0,00 
588 Ostatní mimořádné náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 

589 Tvorba opravných položek 
mimořádných nákladů 0,00 0,00 0,00 0,00 

591 Daň z příjmu běžné činnosti -splatná 42,78 -669,63 71,55 62,10 

592 Daň z příjmu běžné činnosti             
- odložená 56,89 769,63 28,45 37,90 

593 Daň z příjmu z mimořádné činnosti 
- splatná 0,00 0,00 0,00 0,00 

595 Dodatečné odvody daně z příjmů 0,33 0,00 0,00 0,00 
Pramen: [Vlastní zpracování] 

 

 Největšími položkami mimořádných nákladů jsou účty 591 – Daň z příjmu z běžné 

činnosti – splatná a 592 – Daň z příjmu běžné činnosti – odložená. Ty tvoří v průměru 

99,91 % mimořádných nákladů. V případě účtu 591 jde o daňovou povinnost z běžné 

činnosti. Daň z příjmů se vypočítává mimo účetnictví v daňovém přiznání. Účet 591  

na daňový základ nemá vliv, poněvadž se na tomto účtu účtuje až po výpočtu daně 

z příjmů v daňovém přiznání. V případě účtu 592 jde o odloženou daňovou povinnost, 

která je kvantifikována zejména z rozdílu daňových a účetních zůstatkových hodnot DHM 

a DNM. Záporná hodnota, která je uvedena v roce 2007 měla za následek změna sazby 

daně z příjmů. Pro účely odložené daňové povinnosti se v současné době využívá nejnižší 

známá sazba daně z příjmů, tj. 19 %. 
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4.3 Teoretické vymezení nákladovosti 

Dalším krokem analýzy je provedení výpočtu haléřového ukazatele nákladovosti. 

Nákladovost vyjadřuje poměr vlastních nákladů k tržbám. 

Matematické vyjádření ukazatele je: 

 

Q
Nn =   [hal./1 Kč], [1Kč/100 Kč] 

 

kde: n celková nákladovost, případně nákladovost jednotlivých položek nákladů; 

 N celkové náklady, případně položka celkových nákladů; 

 Q objem produkce v hodnotovém vyjádření. [7] 

 

V případě růstu ukazatele nákladovosti, má podnik vyšší náklady než tržby. 

Ukazatelé nákladovosti jsou ukazatele podílu vlastních nákladů na kalkulační jednici 

výroby a ukazatele podílu vlastních nákladů na 1 Kč hodnoty produkce (tj. haléřové, 

respektive korunové ukazatele) [7]. 

 

4.4 Nákladovost vybraných položek nákladů 

Jak bylo uvedeno výše, analyzovat se budou pouze provozní náklady.  

Tyse svými hodnotami podílejí ve sledovaném období v průměru 88,13 %. 

Ze struktury provozních nákladů bylo tedy vybráno sedm položek, jež svými 

hodnotami nejvíce ovlivňují tvorbu těchto nákladů. Těchto sedm položek tvoří v rozmezí 

jednotlivých let v průměru 97,06 % provozních nákladů a na celkových nákladech  

se podílejí v rozmezí jednotlivých let v průměru 85,54%. Položky jsou uvedeny v tabulce 

č. 9. Pro přehlednost je v tabulce č. 10 uvedena jejich struktura v závislosti na provozních 

nákladech a tabulce č. 11 je uvedena jejich struktura v závislosti na celkových nákladech. 

Zde můžeme podrobněji sledovat jejich podíl buď na celkových a nebo na provozních 

nákladech.  

V grafu č. 2 je poté zobrazeno sedm vybraných položek nákladů. Můžeme zde 

sledovat jejich vývoj v letech a jejich hodnoty. Poté následuje tabulka č. 12,  

kde je provedena horizontální analýza. V tomhle případě pozorujeme jejich meziroční 

nárůst či pokles. 



Bc. David Kratochvíl: Analýza nákladovosti akciové společnosti SmVaK 
 

 2009  35 

Tabulka č.  9 – Vybrané položky provozních nákladů 
Text Skutečnost Skutečnost Skutečnost Plán Synt. 
[tis. Kč] 2006 2007 2008 2009 

501 Spotřeba materiálu 295 694 300 171 329 345 356 743 
502 Spotřeba energií 71 258 74 331 87 029 104 842 
511 Opravy a údržby 95 226 66 312 74 746 79 585 
518 Ostatní služby 126 055 128 679 135 459 150 131 
521 Mzdové náklady 235 653 236 161 248 257 266 463 
524 Zákonné sociální pojištění 82 650 83 245 86 959 91 287 
551 Odpisy DHM a DNM 362 968 340 630 348 541 424 717 

  PROVOZNÍ NÁKLADY 1 295 018 1 288 089 1 349 652 1 510 568 

  NÁKLADY CELKEM 1 478 564 1 430 165 1 541 774 1 725 649 

  VÝNOSY CELKEM 1 721 362 1 832 200 1 880 973 2 065 085 
Pramen: [Interní informace] 
 

Tabulka č. 10 – Procentuální vyjádření vybraných položek v závislosti na PN 
Text Skutečnost Skutečnost Skutečnost Plán Synt. 
[%] 2006 2007 2008 2009 

501 Spotřeba materiálů 22,83 23,30 24,40 23,62 
502 Spotřeba energií 5,50 5,77 6,45 6,94 
511 Opravy a údržby 7,35 5,15 5,54 5,27 
518 Ostatní služby 9,73 9,99 10,04 9,94 
521 Mzdové náklady 18,20 18,33 18,39 17,64 
524 Zákonné sociální pojištění 6,38 6,46 6,44 6,04 
551 Odpisy DHM a DNM 28,03 26,44 25,82 28,12 

Pramen: [Vlastní zpracování] 
 

Tabulka č. 11 – Procentuální vyjádření vybraných položek v závislosti na CN 
Text Skutečnost Skutečnost Skutečnost Plán Synt. 
[%] 2006 2007 2008 2009 

501 Spotřeba materiálů 20,00 20,99 21,36 20,67 
502 Spotřeba energií 4,82 5,20 5,64 6,08 
511 Opravy a údržby 6,44 4,64 4,85 4,61 
518 Ostatní služby 8,53 9,00 8,79 8,70 
521 Mzdové náklady 15,94 16,51 16,10 15,44 
524 Zákonné sociální pojištění 5,59 5,82 5,64 5,29 
551 Odpisy DHM a DNM 24,55 23,82 22,61 24,61 

Pramen: [Vlastní zpracování] 
 



  
 
 
 

 
Graf č. 2 – Grafické zobrazení sedmi položek s nejvyššími hodnotami 
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Tabulka č. 12 – Procentuální nárůsty či poklesy nákladů v jednotlivých letech 
Text 

Synt. 
[%] 

2007/2006 2008/2007 2009/2008 

501 Spotřeba materiálu 1,51 9,72 8,32 
502 Spotřeba energií 4,31 17,08 20,47 
511 Opravy a údržby -30,36 12,72 6,47 
518 Ostatní služby 2,08 5,27 10,83 
521 Mzdové náklady 0,22 5,12 7,33 
524 Zákonné sociální pojištění 0,72 4,46 4,98 
551 Odpisy DHM a DNM -6,15 2,32 21,86 

  PROVOZNÍ NÁKLADY -0,54 4,78 11,92 

  NÁKLADY CELKEM -3,37 7,80 11,93 
  VÝNOSY CELKEM 6,44 2,66 9,79 

Pramen: [Vlastní zpracování] 

 

Z tabulky č. 12 můžeme vyčíst pokles nákladů u účtu 511 – opravy a údržby, 

a také u účtu 551 – Odpisy DHM a DNM mezi lety 2006 – 2007. V případě účtu 511 to má 

za následek vynaložení menších finančních prostředků do oprav a údržby v roce 2007.  

U účtu 551 došlo k poklesu z důvodu ukončení dopadu impairmentu2, který společnost 

započala v roce 2000. Následkem toho byl „zrychleně“ odepisovaný majetek plně odepsán 

v roce 2006, což se projevilo meziročním poklesem odpisů v roce 2007. Celkově období 

mezi lety 2006 – 2007 zaznamenává pokles, a to jak u provozních tak celkových nákladů. 

V případě výnosů je vykazován nárůst, který činil 6,44 %. 

Mezi lety 2007 – 2008 je zaznamenán meziroční nárůst u všech nákladových 

položek. Ukončení impairmentu se projevilo i meziročním nárůstem nákladů účtovaných 

na účtu 551. I u účtu 511 je patrný meziroční celkový nárůst. Poněvadž u účtu 511 a 551 

nastal meziroční nárůst, vzrostly společnosti mezi lety 2007 – 2008 provozní  

i celkové náklady. Vlivem meziročních poklesů v odběru pitné vody a poklesu množství 

odváděných odpadních vod veřejnou kanalizací je registrován pomalejší nárůst výnosů, 

než tomu bylo mezi lety 2006 – 2007. 

Obdobný trend se předpokládá i mezi lety 2008 – 2009, kde se předpokládá nárůst  

u všech položek. Nárůst je mírnější akorát u účtu 501 – Spotřeba materiálu a účtu  

                                                 
2 Impairment je interní proces SmVaK. Jedná se o každoroční posuzování fyzického stavu DHM a jeho 
komparace s účetním stavem, na základě kterého je následně rozhodnuto o eventuelním „zrychlení“ 
odepisování konkrétního DHM či tvorbě opravné položky k DHM. 
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511. U výnosů došlo v období 2007 a 2008 k meziročnímu nárůstu, který je ovlivňován 

zvýšením objemu prací stavební výroby a meziročním zvýšením cen za dodávku vody  

a odvádění odpadních vod. 

Dle teoretického vymezení nákladovosti jsou v tabulce č. 13 uvedeny hodnoty 

nákladovostí vybraných položek nákladů, které jsou vztaženy k celkovým výnosům. 

 
Tabulka č. 13 – Nákladovost vybraných položek 

Text Skutečnost Skutečnost Skutečnost Plán 
Synt. 

[hal./1 Kč] 2006 2007 2008 2009 

501 Spotřeba materiálu 0,17178 0,16383 0,17509 0,17275 
502 Spotřeba energií 0,04140 0,04057 0,04627 0,05077 
511 Opravy a údržby 0,05532 0,03619 0,03974 0,03854 
518 Ostatní služby 0,07323 0,07023 0,07202 0,07270 
521 Mzdové náklady 0,13690 0,12889 0,13198 0,12903 
524 Zákonné sociální pojištění 0,04801 0,04543 0,04623 0,04420 
551 Odpisy DHM a DNM 0,21086 0,18591 0,18530 0,20567 

Pramen: [Vlastní zpracování]  

 
 Tabulka č. 13 je pro upřesnění doplněna přílohami analytických rozborů vybraných 

účtů. Při rozboru jsou v textu odkazy na tyto přílohy. 

V tabulce č. 13 je patrný mírný pokles nákladovosti u účtu 501 – Spotřeba 

materiálu v roce 2007. Kolísání je způsobené množstvím spotřebovaného materiálu, který 

se odvíjí od potřeb společnosti. Vývoj nákladovosti je ovlivňován meziročním nárůstem 

cen materiálových vstupů, především u povrchové vody, pohonných hmot a  topných olejů. 

Od roku 2008 nastává opět mírný nárůst. Větší skoky nejsou patrny ani v příloze č. 1. 

V analytickém rozboru přílohy č. 1 můžeme vypozorovat standardní kolísání nákladů  

i samotné nákladovosti. 

V případě účtu 502 – Spotřeba energií – dochází k mírnému poklesu nákladovosti 

v roce 2007. Příčinou je fakt, že společnost SmVaK si vyrábí část elektrické energie sama. 

Děje se tak od roku 2007, kdy bylo na zařízeních využívajících obnovitelné zdroje energie 

vyprodukováno celkem 4 333 MWh elektrické energie. Z toho malé vodní elektrárny 

instalované v systému OOV vyrobily 1 573 MWh, přičemž 438 MWh bylo prodáno  

do distribuční sítě ČEZ, a.s. a zbývajících 1 135 MWh bylo využito k provozu 

technologických zařízení OOV. Kogenerační jednotky ČOV se na výrobě elektrické 



Bc. David Kratochvíl: Analýza nákladovosti akciové společnosti SmVaK 
 

 2009  39 

energie podílejí 2 760 MWh [2]. Nárůst nákladovosti v roce 2008  

a předpokládaný nárůst v roce 2009 je důsledkem standardního růstu cen energií. 

V Analytickém rozboru, viz. příloha č. 2, je vidět mírná vzestupná tendence účtu 502001 

v roce 2007. Od roku 2008 nastává rapidnější růst nákladů za elektrickou energii. U účtu 

502002 a 502003 dochází dokonce k poklesu nákladovosti v roce 2007, ale počínaje rokem 

2008 nastává opět růst, který se zrychluje i v plánu roku 2009. 

 Nákladovost účtu 511 – Opravy a údržba – odpovídá fyzickému stavu majetku  

a potřebám jeho oprav a udržování, i když v meziročním srovnávání v tabulce č. 12 je 

patrný nárůst mezi lety 2007 – 2008 a 2008 – 2009, u nákladovosti pozorujeme pokles, 

který započal rokem 2007 a pokračuje i v plánu 2009. Tato skutečnost je pro společnost 

velmi pozitivní. V příloze č. 3 můžeme vidět pokles nákladů a nákladovosti hlavně  

u analytických účtů 511001, 511002 a 511003.  

Účet 518 – Ostatní služby – je ze všech vybraných účtů nejstabilněji. Průměrnou 

hodnotou 0,07 hal/1Kč se vyvíjí od roku 2006 až po plán 2009. V příloze č. 4 je patrno 

velmi mírné kolísání nákladů a náladovosti v analytických účtech.  

V případě účtu 521 – Mzdové náklady – zde je to podobné jako u účtu 518. 

Hodnoty nákladů a nákladovosti se vyvíjejí standardně vzhledem k potřebám společnosti. 

Pokles je pouze v roce 2007, a to o jednu setinu na hodnotu 0,13. Tahle hodnota je po té již 

zachována ve zbylých letech. Větší výkyvy nejsou ani v analytickém rozboru přílohy č. 5. 

Největší položkou je účet 521001, který má ve všech letech vzestupnou tendenci. Příčnou 

je neustálé rozšiřování společnosti (viz. kapitola 2.2 Oblasti působení SmVak Ostrava a.s. 

– rozšíření na oblast Bruntálsko) a s tím související potřeba nových zaměstnanců. 

Účet 524 – Zákonné sociální pojištění – vývoj nákladovosti je vychýlen až v plánu 

roku 2009. Důvodem je snížení sazby sociálního pojištění k 1. 1. 2009 o 1,5 %, 

tedy na hodnotu 6,5 %. V příloze č. 6 můžeme zjistit, že největší položkou je zde účet 

524001, ve kterém je evidován i příspěvek společnosti na penzijní fond svých 

zaměstnanců.  

Účet 551 – Odpisy DHM a DNM – zde má dopad na nákladovost již zmiňovaný 

impairment, který se podepsal i na poklesu nákladovosti v roce 2007. Pokles se projevil  

i přes skutečnost, že v rámci investiční výstavby byla zařazena nová zařízení (např. ČOV 

v Albrechticích, Opavě, Frýdku – Místku aj.). Nová zařízení se budovala a aktivovala  

i v roce 2008 a budou se aktivovat i v roce 2009, což způsobí opětovný nárůst odpisů. 
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V grafu č. 3 uvedenému na další stránce je graficky znázorněn vývoj nákladovosti 

vybraných účtů v jednotlivých letech. 



  
 
 
 Graf č. 3 – Vývoj nákladovosti v jednotlivých letech 
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5. Návrhy a opatření 

Ve výsledcích analýzy nákladů a nákladovosti SmVaK jsem nenalezl žádné 

významnější negativní tendence, které by určitým způsobem narušovaly poměrně příznivý 

vývoj nákladů. Zjištěné výsledky svědčí o kvalitním managementu, který ví jak podnik 

řídit. Přesto, věnováním větší péče nákladům této společnosti by se dalo dospět i k větším 

úsporám. Nutno podotknout, že SmVaK je společností, zabezpečující konzervativní 

předmět podnikání, a která současně preferuje osvědčené a tradiční postupy a zkušenosti. 

K jednomu z prvních opatření bych uvedl zesílení snahy společnosti o snižování 

objemu nefakturované vody. Snížení nefakturované vody a současně i snížením ztrát 

vody v trubní síti by se dosáhlo prostřednictvím včasného odstraňování poruch, včetně 

vyhledávání skrytých závad v průběhu celého roku. Investice do realizace automatického 

sledování a řízení procesů provozu na jednotlivých regionálních správách by se rovněž 

podílela na klesajícím objemu nefakturované vody. Předcházení poruchám a závadám se dá 

prostřednictvím zlepšování vodovodní sítě. Zlepšení stávající sítě se dá pomocí využití 

volných finančních prostředků k modernizaci a rekonstrukci této sítě. Otázkou zůstává 

návratnost investice, respektive její výhodnost či nevýhodnost, která je námětem další 

diplomové práce. 

Další možností, kterou by se dalo dosáhnout snížení nákladů jsou větší investice  

do zařízení využívající obnovitelných zdrojů energie a malých vodních elektráren. 

Společnost tyto aktivity započala v roce 2007 jak bylo uvedeno v kapitole 4.4 Nákladovost 

vybraných položek nákladů [str. 38]. Společnost může tuto energii vyrobenou ve vlastní 

režii využít pro vlastní potřebu a nebo může určitou část této energie i prodat jiným 

společnostem, např. ČEZ, a.s. Tato skutečnost se společnosti osvědčila v již zmiňovaném 

roce 2007.  

Snížením nákladů je možno dosáhnou i určitou optimalizací stavu personálu. 

Jedná se např. o uplatnění strategie koncentrace3, čímž by došlo ke snížení počtu 

                                                 
3 Vysvětlím na příkladu – určitá společnost má dva zaměstnance, kteří dělají tu též práci. Jedná se například  
o manažery staveb pro oblast města Havířov a pro oblast města Karviná. V rámci strategie koncentrace 
společnost jednoho z nich propustí a druhému práci za propuštěného přidělí s tím, že mu nepřidá na mzdě 
veškerou mzdu odcházejícího zaměstnance, nýbrž jen např. polovinu jeho předchozí mzdy. U společnosti 
dojde v rámci propuštění tohoto zaměstnance ke snížení celkových personálních nákladů o polovinu. Je 
potřeba nezapomenout na podmínky vyrovnání s propuštěným zaměstnancem. Strategie koncentrace v rámci 
úspor personálních nákladů se proto neprojeví okamžitě, ale spíše do jednoho roku, dle rozsahu uplatnění této 
strategie. 
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zaměstnanců. V případě výběru nových pracovníků by se mohla uplatnit přísnější výběrová 

řízení. Náročnější kritéria výběru vedou k přísnější selekci nových uchazečů. Nově příchozí 

zaměstnanci by měli být schopnější, poněvadž vyhověli obtížnějším kritériím. Projevit by 

se to mělo i v ukazateli produktivity práce, kdy dojde ke zvýšení produktivity na základě 

zvýšení objemu výroby při zachování konstantních personálních nákladů. 

Jednou z dalších možností je zaměření se na zvýšení objemu odebírané vody.  

To by sice vedlo ke zvýšení nákladů, ale taky ke zvýšení výnosů. Zvýšením tržeb může 

společnost docílit i prostřednictvím zvýšení cen odebíraní vody. Zvýšení výnosů  

by se mohlo projevit při zachování stávajících nákladů. Toto řešení, ale nepovažuji příliš  

za vhodné. Je nezbytné si uvědomit, že Moravskoslezský kraj patří k ekonomicky slabším 

regionům České republiky. Zvyšování ceny za dodanou pitnou vodu má nepříznivý vliv  

na její odběr. Snižování odběru pitné vody se v návaznosti projeví i ve snížení odběru 

odpadních vod. Zdůraznil bych, že cenová politika společnosti SmVaK je ve srovnání 

s ostatními vodohospodářskými organizacemi na území České republiky relativně příznivá. 

Na následující stránce je pro doplnění uvedena tabulka č. 14 se sedmi největšími dodavateli 

pitné vody, spolu s jejím odváděním a čištěním, v České republice, včetně jejich cen za 

vodné a stočné pro rok 2009.  

 

Tabulka č. 14 – Ceny největších vodárenských společností uvedené v lednu 2009 
Text 
[Kč/1 m3 včetně DPH] 

Vodné Stočné Celkem 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.                                    28,62 25,92 54,54 
Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. 28,60 27,58 56,18 
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 30,04 25,08 55,12 
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 26,45 30,22 56,67 
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. 29,67 20,5 50,17 
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. 28,99 29,43 58,42 
Severočeská vodárenská společnost a.s. 34,49 30,05 64,54 

Pramen: [Interní informace] 
 

V tabulce č. 14 je vidět, že SmVaK je z uvedených sedmi firem se svou cenou 

druhou nejlevnější vodárenskou společností. 

V oblasti služeb by se dalo dosáhnout úspor prostřednictvím objektivnějšího 

hodnocení dodavatelů. Např. v oblasti telekomunikačních služeb by se mohl přehodnotit 

současný dodavatel a porovnat jeho již dodávané služby s jinými operátory fungujícími  
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na českém trhu. Obdobně by se dalo postupovat u všech dodavatelů služeb, kteří své služby 

společnosti poskytují. 

Mezi další možnosti, jež by vedly k optimalizaci nákladů je i přehodnocení 

spotřeby materiálu. Racionálnější využívání používaného materiálu zaměstnanci SmVaK 

by vedly k úspoře nákladů. 

V současné době by se z hlediska nákladů neměla opomíjet ani finanční krize,  

která sužuje prakticky celý svět. Na finanční krizi, která započala ve Spojených státech 

amerických navázala krize i v Evropě, Českou republiku nevyjímaje. Spousta tuzemských 

firem se potýká s úvěry a nevypořádanými pohledávkami za své zboží a tyto pohledávky  

se navíc v mnoha případech stávají zcela nedobytnými. Spousta odběratelů, ať už se jedná  

o fyzickou nebo právnickou osobu má obavy, a tak své finanční prostředky pečlivě střeží  

a neinvestuje. Česká republika má navíc svou ekonomiku výrazně závislou  

na automobilovém průmyslu. Tahle situace zapříčinila, že např. automobilový výrobci 

spoustu svých nových vozů vyráběla tzv. na sklad. Kapitál uvíznutý v těchto vozech  

a nezájem odběratelů zapříčinil snížení výroby. V návaznosti na tuhle skutečnost klesl 

odběr výrobků u dodavatelů automobilovému průmyslu. Mezi nimi jsou i výrobci plechů  

a ocelových konstrukcí sídlících a vyrábějících v Moravskoslezském kraji jako je  

např. ArcelorMittal Ostrava a.s., Vítkovice, a.s., Tatra Kopřivnice, a.s.,  

Slezan Frýdek – Místek a.s. aj. Tyto subjekty, ale i další jako např. společnosti působící  

ve stavebním odvětví se potýkají s finanční tísní a v návaznosti na ni snižují  

a pravděpodobně i v brzké budoucnosti budou ještě snižovat odběr vody produkované 

společností SmVaK. Proto bych pro rok 2009 navrhoval přehodnocení nákladů a větší 

sledování pohybu v případě tržeb za prodanou a odvedenou vodu. 
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6. Závěr 

Společnost SmVaK působí v tržním hospodářství České republiky již několik let. 

Jednou z neopomenutelných výhod této stabilní a prosperující společnosti je skutečnost,  

že patří územně mezi tzv. přirozené monopoly, a tudíž nemá v tomto směru přirozenou 

konkurenci. Jedinou společností působící na území SmVaK je společnost Ostravské 

vodárny a kanalizace, a.s., jež dodává a odvádí pitnou vodu pouze pro oblast města Ostravy 

a současně nakupuje cca 75 % pitné vody u společnosti SmVaK. 

Úspěšné hospodaření společnosti se odvíjí hlavně od úrovně nákladů. Náklady jsou 

základní ekonomickou charakteristikou, jejichž úroveň rapidně ovlivňuje získávání 

výhodného postavení na trhu. Konkurenční výhoda v oblasti nízkých nákladů je jednou 

z nejsilnějších zbraní v dnešní tržní ekonomice. Nízké náklady jsou také předpokladem  

pro získávání potřebných finančních prostředků pro budoucí rozvoj společnosti a zajištění 

její prosperity. Z těchto a jiných důvodů se minimalizace podnikových nákladů stává 

úkolem číslo jedna pro mnohé firmy působící na území České republiky. 

Cílem mé diplomové práce bylo provést analýzu nákladovosti v časovém rozmezí 

let 2006 – 2009 a nalézt v ní případné negativní tendence. V první fázi této práce jsem 

provedl analýzu nákladů. Započal jsem vyjádřením struktury nákladů, kde jsem zjistil jejich 

procentuální podíl na určité skupině nákladů (skupina nákladů celkových, provozních, 

finančních a mimořádných). Ze struktury nákladů jsem vybral ty položky,  

jež se svými hodnotami nejvíce podílejí na tvorbě nákladů u analyzované společnosti. 

Těchto dohromady sedm položek nákladů jsem podrobil horizontální analýze, v níž je 

možno sledovat jejich vývoj v jednotlivých letech. Následovalo stanovení nákladovosti,  

a to jak syntetických tak analytických účtů vybraných položek nákladů. Po provedení této 

analýzy navrhují určitá opatření do příštích let. 

V případě návrhů opatření jsou uvedena spíše doporučení, poněvadž jsem z analýzy 

nezjistil žádné významné výkyvy v oblasti nákladů. Nicméně určité optimalizace nákladů 

by bylo možno dosáhnout např. v oblasti personální, outsourcingem vybraných činností 

(např. odečtů vodoměrů) nebo přehodnocením některých dodavatelů služeb apod.  

Smyslem této práce byla i snaha poukázat na důležitost analýzy nákladů,  

a to i pro případ, že negativní tendence ve výsledku odhaleny nebyly, což ukazuje  



Bc. David Kratochvíl: Analýza nákladovosti akciové společnosti SmVaK 
 

 2009  46 

na stabilní a prosperující společnost. Management si, ale může být jistý svými náklady  

až po provedení tohoto druhu analýzy. 
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