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1 Úvod 
 

V současné době jsou pod společností OKD a.s. evidovány čtyři důlní 

výrobně-organizační jednotky – Důl Karviná, Důl ČSM, Důl Paskov a  Důl Darkov. Pro 

vypracování mé bakalářské práce jsem si zvolila Důl ČSM. 

V první kapitole je stručně uvedena historie dolu od doby provedení prvních 

průzkumných vrtů až po současnost a charakteristika dolu ČSM týkající se dobývacího 

prostoru a metody dobývání. V další kapitole je seznámení s teoretickým vymezením 

nákladů a jejich členěním. Blíže charekterizuji druhové členění, kalkulační členění 

a členění v závislosti na objemu produkce. V kapitole čtvrté, dle mého názoru hlavní, je 

provedeno porovnání kalkulací a nákladů v letech 2007 a 2008. U kalkulace je provedeno 

porovnání nákladů v těchto letech na 1000 tun těžby. V případě výraznějších nárůstů či 

poklesů je tento jev odůvodněn stejně jako u analýzy nákladů získaných z vnitropodnikové 

výsledovky Dolu ČSM. U výsledovky jsou porovnávány celkové náklady jednotlivých 

účetních položek a s vyhodnocením jejich změn. 

Cílem mé bakalářské práce bude seznámení s Dolem ČSM, jeho náklady a provedení 

analýzy pomocí kalkulace a výsledovky. Provedená analýza nákladů by měla dát odpověď 

na otázky, mezi které patří určení hlavních činitelů, které působí na objem nákladů a jejich 

podílu na výsledné změně, nebo odhalení zdrojů a příčin pozitivních a negativních 

výsledků v oblasti spotřeby nákladů. 
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2 Charakteristika d ůlního podniku 

Tato kapitola obsahuje stručnou charakteristiku Dolu ČSM. V první podkapitole je 

stručně uvedena historie a vývoj tohoto dolu. V druhé podkapitole je popsán dobývací 

prostor „Louky“, ve kterém se Důl ČSM rozkládá. 

2.1 Historie Dolu ČSM  

Důl ČSM má poměrně krátkou historii, která začíná až po druhé světové válce. 

V 50. letech proběhly v okolí obce Stonava průzkumné vrty, které potvrdily existenci 

kompletního karbonského souvrství. Na základě těchto výsledků bylo rozhodnuto o vzniku 

dolu se dvěma závody (ČSM-sever a ČSM-jih). V roce 1958 záhájil podnik VOKD 

hloubení důlních jam, které bylo dokončeno v roce 1965 a první uhlí bylo vytěženo v roce 

1968. 

1. listopadu 1990 byl Důl ČSM (Důl Československé mládeže) vyčleněn 

z koncernu OKD a započal proces jeho privatizace. Důl ČSM byl společně s doly Kladno 

a Tuchlovice začleněn do akciové společnosti Českomoravské doly, která byla následně 

privatizována. V roce 2005 se Důl ČSM, který zůstal jediným činným dolem v rámci 

Českomoravských dolů, stal znovu součástí společnosti OKD, a.s.. Do konce roku 2008 

bylo na Dole ČSM vytěženo 91,2 mil.tun černého uhlí. [6] 

2.2 Obecná charakteristika dolu ČSM 

V současné době jsou pod společností OKD a.s. evidovány čtyři 

výrobně-organizační jednotky Důl ČSM, Důl Karviná, Důl Paskov a Důl Darkov.  

Důl ČSM ve Stonavě dobývá ložisko černého uhlí v jihozápadní části 

Hornoslezské uhelné pánve. V rámci karvinské dílčí pánve, která je její součástí, se 

dobývací prostor „Louky“ Dolu ČSM nachází v blízkosti státní hranice s Polskem 

(viz. obr 2). Stanovený dobývací prostor „Louky“, o rozloze 22,106 km2, se nachází 

v nejvýchodnější části karvinské dílčí pánve. Hranice dobývacího prostoru „Louky“ jsou 

plošně vymezeny dle tabulky č.1 

Tabulka č. 1 – hranice dobývacího prostoru „Louky“ 

severní demarkace s DP Darkov 
jižní Bludovická vymýtina 
východní Těšínský zlom 
západní demarkace s DP 9. květen 
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Územně je důl členěn na dva závody, Sever a Jih, každý se samostatnou dvojicí 

úvodní a výdušné jámy. 

Dobývací prostor Louky Dolu ČSM je rozčleněn systémem kerných tektonik V-Z a 

S-J směru na 6 dílčích dobývacích ker. Členění dobývacího prostoru Dolu ČSM je zřejmé 

z obr. 1 (Pavlík - Waclawik, 1999). Na tektonických poruchách, členících dobývací 

prostor, jsou dokumentovány výšky zdvihu v řádech metrů až několika stovek metrů. 

Například výška zdvihu albrechtické poruchy dosahuje až 450 m. Tento fakt ovlivňuje 

hloubkovou dostupnost jednotlivých slojí. 

 Obr.1:   Blokdiagram kerné stavby v dobývacím prostoru Louky a Kaczyce (Polsko), (Pavlík - Waclawik, 1999) 

 

Hornoslezská pánev je z hlediska kapacity uhelných zásob jedním z nejdůležitějších 

ložisek černého uhlí ve střední Evropě. Rozkládá se na území větším než 7000 km2, z toho 

kolem 1500 km2 náleží uhlonosnému karbonu na území České republiky. Celkové 

geologické zásoby černého uhlí v ložisku jsou odhadovány na 15.109 tun, z toho 1,4.109 

tun je klasifikováno jako zásoby vytěžitelné. Současné zásoby černého uhlí v dobývacích 

prostorech aktivních dolů dosahují přibližně 460.106 tun. V uhlonosném karbonu pánve je 

vyvinuto 415 uhelných slojí, z toho 141 je klasifikována jako vytěžitelná. Uhelné sloje jsou 

relativně stabilní, některé z nich však mají pouze nahodilý vývoj. Mocnost uhelných slojí 

je různá v závislosti na regionální pozici. V západní části pánve průměrná mocnost slojí 



Andrea Szlosková: Analýza nákladů 
 

2009       4 
 

dosahuje 75 cm, ve východní částí 180 cm. První exploatace uhelných slojích je 

zaznamenána již v roce 1782. 

Hlavním produktem dolu je uhlí vhodné pro koksování, které reprezentuje více než   

90 % celkové uhelné produkce dolu. Podíl energetického uhlí bude postupně narůstat 

v souvislosti s dobýváním sloje č. 39 a č. 40. Celková těžba Dolu ČSM v roce 2008 

dosáhla 2 632 000 tun uhlí. Průměrný počet zaměstnanců se v současné době pohybuje 

kolem 4 000. Dobývací prostor se rozkládá na území 22 km2, z toho plocha produktivního 

karbonu činí 18 km2. Karbonské uhelné sloje jsou uloženy pod mocným miocéním 

pokryvem. Mocnost tohoto pokryvu kolísá od 300 do 700 m. Uhlonosné vrstvy se člení na 

dvě základní formace, a to ostravské a karvinské souvrství. V ostravském souvrství je 

vyvinuto více než 170 uhelných slojí s průměrnou mocností 75 cm. Mladší karvinské 

souvrství, které dosahuje mocnosti až 1000 m, obsahuje 87 uhelných slojí s průměrnou 

mocností 1,20 m. 

Mocnosti uhelných slojí v dobývacím prostoru Dolu ČSM jsou značně variabilní 

a dosahují hodnot několika centimetrů do 15 metrů. Úklon slojí kolísá od 0 do 25° směrem 

k východu. Tektonická stavba karbonského masívu v dobývacím prostoru Dolu ČSM je 

značně komplikovaná. Karbonský masív je rozčleněn systémem kerných poklesů a také 

porušen přesmyky. Průvodními horninami uhelných slojí jsou převážně pískovce, 

prachovce, jílovce a různé přechodové horniny. Průměrná mocnost bilančních slojí 

v dobývacím prostoru činí 466 cm. Průměrnou mocnost navyšuje sloj č. 40 (Prokop), ve 

které je evidována značná část vytěžitelných zásob. Sloj č. 40 dosahuje ve spojení se slojí 

č. 39a až 15 m a její dobývání bylo zahájeno až  v roce 2004. 



Andrea Szlosková: Analýza nákladů 
 

2009       5 
 

 
Obr. 2:   Doly a jejich dobývací prostory, ložiska  a prognózní území v ostravsko-karvinském revíru. Stav k r. 1991. 
M. Dopita (Černý et al., 2003 in Petrušková, 2005) 

1 – dobývací prostory (DP), 2 – ložiska (L), 3 – prognózní území (PÚ), 4 – neschválený ochranný pilíř centra města 
Ostravy, 5 – státní hranice, 6 – hranice DP, L, PÚ, 7 – hranice závodu uvnitř dolu. DP: 1 – Důl Jan Šverma, a – 
závod Šverma,           b – závod Svinov; 2 – Důl Ostrava, a – závod Ostrava, b – závod Hlubina; 3 – Důl Odra; 4 – 
Důl Heřmanice, a – závod Heřmanice, b – závod Petr Cingr; 5 – Důl Julius Fučík, a – závod Julius Fučík, b – závod 
Ludvík, c – závod Evžen, d – závod Žofie; 6 – Důl Dukla; 7 – Důl Lazy; 8 – Důl Doubrava;  9 – Důl Čs. Armády 
(ČSA); 10 – Důl Darkov, a – závod Barbora,     b – závod Gabriela, c – závod Darkov; 11 – Důl František; 12 – Důl 
9. květen; 13 – Důl Československého svazu mládeže (ČSM); 14 – Důl Paskov; 15 – Důl Staříč; 16 – Důl Frenštát, 
a – Důl Frenštát-západ, b – Důl Frenštát-východ.                    L:  17 – Šilheřovice; 18 – Věřnovice; 19 – 
Dětmarovice; 20 – Dětmarovice-Petrovice; 21 – Fryštát; 22 – Zábřeh;                  23 – Paskov-západ,sz. část; 24 – 
Paskov-západ, jv. část; 25 – Václavovice; 26 – Příbor-sever; 27 – Oprechtice; 28 – Žukov,  a – Žukov-západ, b – 
Žukov-východ, 29 – Fryčovice, 30 – Příbor-východ; 31 – Příbor-západ; 32 – Kopřivnice-Tichá;           33 – 36 – 
Mořkov-Frenštát: 33 – Štramberk, 34 – Bordovice, 35 – Ženklava, 36 – Hodslavice. PÚ: 37 – Hrabová-Bartovice; 
38 – Datyně-Bludovice; 39 – Bludovický výmol-východ; 40 – Datyně-Baška; 41 – Kozlovice-Frýdlant; 42 – 
Čeladná-Krásná; 43 – Nový Jičín-Hodslavice; 44 – Mořkov-Zubří. 

Důl ČSM v současné době provozuje šest porubů. Ve všech porubech je 

uplatňována metoda stěnování z pole na řízený zával. Porubní bloky jsou vybaveny 

mechanizovanou výztuží, dobývacími kombajny a stěnovými dopravníky. Průměrná délka 

porubu v roce 2008 činila 166,7 m. Průměrná dobývaná mocnost za rok 2008 činila 

261 cm (celková), resp. 234 cm (čistá). Část uhelných zásob je dobývána ve složitých 

podmínkách pod vodonosnými horizonty, některé z uhelných slojí jsou náchylné 

k horským otřesům a samovznícení. Dobývání je navíc komplikováno deformacemi 

zemského povrchu, což vyžaduje preventivní ochranná opatření povrchových objektů 

a vodotečí. Dobývání bylo v roce 1968 zahájeno v průměrné hloubce 570 m, v současné 

době se průměrná hloubka dobývání pohybuje na hranici 920 m pod povrchem. [6] 
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3 Náklady d ůlního podniku 

Náklady definuje ekonomická teorie podniku jako peněžně oceněnou spotřebu 

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

výnosů. Náklady jsou (kromě hospodářského výsledku) nejsouhrnnějším ukazatelem 

hospodaření výrobní jednotky. Odráží se v nich výrobní, zásobovací a odbytová činnost 

podniku a jeho technická, ekonomická a organizační úroveň. Náklady by proto měly být 

měřítkem spotřebované živé i zhmotnělé práce, souhrnnou mírou hospodárnosti výroby.  

Náklady důlního podniku jsou složitou, výrazně strukturovanou kategorií 

podnikové ekonomiky, ovlivněnou řadou i protichůdně působících faktorů. Tomu 

odpovídají diferencované analytické postupy dané cílem analýzy i podklady, které jsou pro 

rozbor analýzy dostupné, včetně znalosti konkrétních věcných příčin vývoje, které jsou 

výkaznictvím zpravidla pouze zprostředkovaně zachycovány. [1] 

3.1 Druhové t řídění náklad ů 

Druhové členění nákladů vychází ze spotřebovaných výrobních faktorů, které mají 

podobné znaky a jsou vyjádřeny v peněžních jednotkách. Spočívá v soustředění nákladů do 

stejnorodých skupin spojených s působením základních výrobních potenciálů. Toto členění 

je důležité pro vedení finančního účetnictví a pro finanční i jiné analýzy. U rozboru 

nákladů z hlediska druhů je východiskem rozboru výkaz zisků a ztrát. S jeho pomocí lze 

zjistit, ve kterých oblastech dochází k největším odchylkám, jaké jsou nejvýznamější 

položky ve struktuře nákladů a kde by měla pokračovat analytická činnost.  

Druhové náklady jsou zpracovány jako prvotní náklady ve finančním účetnictví 

a v účetnictví vnitropodnikovém jsou členěny podle účtové osnovy (účtové třídy 5 a 8). 

[2] [3] 

3.1.1 Provozní náklady [1] [4] 

1) Provozní náklady: 
 

� Spotřebované nákupy, 

� spotřeba materiálu,  

� spotřeba energie, 
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� služby (opravy a udržování, cestovné, náklady na reprezentaci, přepravné), 

� osobní náklady (mzdové náklady, zákonné sociální pojištění, zákonné 

sociální náklady), 

� daně a poplatky (daň z nemovitosti, daň silniční, ostatní nepřímé daně 

a poplatky),  

� odpisy, 

� rezervy a opravné položky k provozním nákladům. 

 
2) Finanční náklady: 

 
� Finanční náklady, 

� prodané cenné papíry a vklady,  

� úroky, 

� kurzové ztráty, atd. 

 
3) Mimořádné náklady: 

 
� Manka a škody, 

� ostatní mimořádné náklady. 

 
4) Daně z příjmů  

3.2 Kalkula ční členění náklad ů 

Toto členění nákladů říká, na co byly náklady vynaloženy (na které výrobky nebo 

služby). Význam kalkulačního třídění nákladů spočívá ve třídění nákladů podle jejich 

účelového určení, což může být především podle: 

� položek kalkulačního vzorce – přímé a nepřímé náklady 

� kalkulačních jednic – tuna neupraveného, upraveného uhlí nebo uhlí celkem 

� vnitropodnikových útvarů – vnitropodnikových výkonů 

� fáze výroby – náklady na těžbu, náklady na úpravu uhlí 

 Nejčastěji je používáno členění nákladů podle položek kalkulačního vzorce, který 

určuje strukturu nákladů. Doporučené kalkulační položky obsahuje všeobecný (typový) 

kalkulační vzorec (Tabulka č. 2), jednotlivé podnikatelské subjekty jej upravují 

a konkretizují vlastními kalkulačními vzorci. [1] [2] 
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Tabulka č. 2 – struktura kalkulačního vzorce [1] 
Kalkulační vzorec pro důlní podnik  Položky typového kalkulačního vzorce 
1. MATERIÁL (materiál, vsázka uhlí 
interní, vsázka uhlí externí, přepravené 
vsázky) 

1. PŘÍMÝ MATERIÁL 

2. ENERGIE (elektrická energie, tepelná 
energie, voda, stlačený vzduch, plyn) 

2. PŘÍMÉ MZDY 

3. MZDY  3. OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY 
4. OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY (opravy 
a udržování, ostatní služby, sociální 
pojištění, sociální náklady, daně a poplatky, 
jiné provozní náklady, odpisy hmotného 
a nehmotného dlouhodobého majteku, 
tvorba zákonných rezerv, finanční 
a mimořádné náklady) 

4. VÝROBNÍ REŽIE 

VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY 
5. SPRÁVNÍ REŽIE 5. SPRÁVNÍ REŽIE 
6. ZÁSOBOVACÍ REŽIE  
VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 
7. ODBYTOVÉ NÁKLADY 6. ODBYTOVÉ NÁKLADY 
ÚPLNNÉ VLASTNÍ NÁKLADY 
VÝKONU 

ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 

 

3.2.1 Nákladové položky  

Toto členění vychází z možnosti vyjádřit jednotlivé složky nákladů na jednotku 

kalkulovaného výkonu. [1] [2] 

1) Náklady přímé 

Tyto náklady se přímo přiřazují jednotlivým druhům výrobků bez jejich 

předchozího soustřeďování podle místa vzniku. Jsou přímo zjistitelné měřením nebo 

vážením na kalkulační jednici, pomocí dělení (u výsledné kalkulace) nebo na základě 

technicko-hospodářskýh norem (u předběžné kalkulace). 

2) Náklady nepřímé (režijní) 

Náklady, které jsou společně vynakládané na celé kalkulované množství výrobků, 

více druhů výrobků nebo zajištění chodu celého podniku. Není možné je stanovit na 

kalkulační jednici přímo, neboť jejich přímé určování by bylo nehospodárné. Na jednotlivé 

výrobky se režijní náklady zúčtují nepřímo prostřednictvím přirážek podle určitých klíčů. 

Rozdíl mezi nepřímými a režijními náklady: nepřímými náklady se označují složky 
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jednotlivých nákladových druhů, kdežto režijními náklady se označují souhrny nepřímých 

složek nákladů, které příslušnou režii tvoří. 

3.2.2 Metody kalkulace 

Metodou kalkulace rozumíme způsob stanovení jednotlivých složek nákladů na 

kalkulační jednici. Metody kalkulace závisí na předmětu kalkulace, tj. na tom, co 

kalkulujeme, na způsobu přičítání nákladů výkonům, na požadavcích kladených na 

strukuturu a podrobnost členění nákladů. [2] [4] 

1) Kalkulace dělením 

a) Prostá kalkulace dělením 
Tento postup lze použít, jedná-li se o naprosto stejnorodé výkony (kalkulační 

jednice), tzn. homogenní výrobu. Je typický pro výrobu s jedním druhem výkonu, např. 

doly, kamenolomy, vápenky, cementárny, vodní elektrárny, teplárny. Využívá se při 

sestavování kalkulací unikátních výrobků. 

b) Stupňovitá kalkulace dělením 

Kalkulace při níž se spotřeba polotovarů vyrobených v předchozích stupních nebo 

fázích výroby vykazuje v kalkulaci navazujících stupňů výroby komplexní položkou 

polotovary vlastní výroby.(Např.: hutní výroba: koksovna – vysoká pec – ocelárna – 

válcovna. 

c)  Kalkulace dělením s poměrovými čísly 

Používá se při sestavování kalkulace výroby nákladově nestejných výrobků, tedy 

tam, kde se při stejném technologickém procesu vyrábí několik výrobků, které se liší 

velikostí, tvarem, hmotností a pracností. Rozdíly v nákladech nejsou způsobeny zvláštností 

technologie, ale jinými příčinami (rozměry, pracnost výroby, skladba použitého materiálu), 

proto je vzájemný poměr nákladů jednotlivých výrobků stálý, nebo alespoň stálý po delší 

dobu. Proto se pro rozvrhování nepřímých nákladů na výrobky používá tzv. poměrových 

čísel. 
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2) Kalkulace přirážková 

Tato technika se používá v průmyslových výrobách, kdy se vyrábí více výrobků 

(výkonů), které jsou výsledkem různorodého technologického postupu a tím i vzájemný 

poměr nákladů mezi jednotlivými výrobky není stálý. Náklady se rozdělí do dvou skupin, 

a to na přímé a nepřímé náklady. Přímé náklady vypočítáme přímo na kalkulační jednici, 

režijní náklady se zjišťují pomocí zvolené základny a zúčtovací přirážky (sazby) jako 

přirážka k přímým nákladům. Přirážka je stanovena buď procentem nebo sazbou.  

3) Kalkulace ve sdružené výrobě 

Ve sdružené (vázané) výrobě vzniká v jednom technologickém postupu několik 

druhů výrobků (např. při výrobě plynu z uhlí vzniká kromě plynu i koks, dehet, čpavek 

a benzol). Vzniklé náklady proto musíme rozdělit na jednotlivé výrobky. K tomu se 

používá zůstatkové metody kalkulace nebo rozčítací metody kalkulace. 

3.2.3 Druhy kalkulací 

1) Kalkulace z hlediska doby sestavování 

Předbězné kalkulace se sestavují před provedením úkonu a představují ukládání 

úkolů v oblasti plánovatelných nákladů pro budoucí provádění výkonů. K předběžným 

kalkulacím patří: 

� Kalkulace operativní – vyjadřují úroveň předem stanovených 

nákladů na kalkulační jednici v konkrétních, technických, technologických 

a organizačních podmínkách určených technickou přípravou výroby pro 

zhotovení výrobku. Rozeznáváme operativní kalkulaci výchozí (základní), 

platnou k prvému dni období (roku, čtvrtletí, měsíce) a operativní kalkulaci 

běžnou. Rozdíly mezi oběma tvoří změna norem.  

�  Kalkulace plánové – jsou sestavovány na základě plánových 

norem přihlížejících k racionalizačním opatřením, která se mají v plánovém 

období uskutečnit. Základem je plánová kalkulace roční, která se 

bezprostředně váže na plán výkonů, nákladů a tvorby zisku. Vyjadřuje tedy 

průměrné náklady jichž se má dosáhnout u určitého výrobku v plánovacím 

období. 
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� Kalkulace propočtové – sestavují se u nových nebo 

inovovaných výrobků. Vyjadřují předběžně stanovené náklady kalkulační 

jednice. Hlavní uplatnění mají v dlouhodobém plánování a strategickém 

řízení.  

Výsledná kalkulace vyjadřuje průměrné skutečné náklady kalkulační jednice po 

jejím dokončení za určité období.  

Specifické kalkulace – představují kalkulace použivané pro specifické účely 

v oblasti ekonomického řízení. Patří zde: 

� cenová kalkulace – vyjadřuje kalkulaci prodejní ceny výrobku, 

obsahuje i kalkulovaný zisk,  

� výchozí kalkulace – představuje technicko-kalkulační nástroj 

sloužící k odvození určité kalkulace, především plánové, 

� základní kalkulace – plní funkci pevného měřítka alespoň po dobu 

jednoho účetního období, nebo po dobu výroby určité dávky. 

2) Kalkulace podle stupňů řízení 

� Kalkulace nákladů výroby (přímé náklady + výrobní režie), 

� kalkulace nákladů výkonů (včetně zásobování a správní režie), 

� kalkulace úplných vlastních nákladů (včetně nákladů na odbytovou režii), 

� kalkulace podnikové ceny. 

3) Kalkulace vzhledem ke způsobu ocenění výkonu 

� Kalkulace souhrnné (kalkulace skutečných nákladů), 

� kalkulace rozdílové, u nichž se sledují nejen skutečné, ale i předem stanovené 

náklady (rozpočtové a plánované náklady) a rozdíly mezi plánovanými 

a skutečnými náklady. [1] [2] [3] [4] 

3.3 Členění náklad ů dle závislosti na objemu produkce 

Podle závislosti na objemu produkce či zaměstnanosti rozlišujeme tři druhy 

nákladů. Část nákladů se mění se změnou objemu produkce a část zůstává na stejné úrovni 

nebo se mění skokem v určitých intervalech změn objemu výkonů. 
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3.3.1 Náklady fixní ( FN) 

Fixní náklady (viz obr. 3 a 4) jsou náklady vyvolané nutností zabezpečit chod 

podniku jako celku. V určitém objemu produkce důlního podniku jsou neměnné, jsou tedy 

na změnách objemu výroby nezávislé. K jejich změně dochází např. při změně výrobní 

kapacity nebo při změně výrobního programu. V tomto případě se však nemění plynule, 

ale najednou, skokem. Jsou určeny k zajištění výrobního procesu a jejich část se vynakládá 

často ještě před zahájením výroby, kdy je potřeba pořídit investiční majetek, přijmout 

určitý počet pracovníků apod. Fixní náklady vznikají i když podnik nevyrábí.  Mezi fixní 

náklady patří například odpisy budov a zařízení, mzdy správních 

a technickohospodářských pracovníků, nájemné, pojištění, úroky z půjček aj. Jejich 

neměnnost je však relativní - ke změnám fixních nákladů dochází např. při zvýšení výrobní 

kapacity (Q) nebo při rozsáhlé změně výrobního programu. Nemění se však plynule, ale 

najednou, skokem. [1] [2] 

 

FN = a, kde a je konstantou. 

3.3.2 Náklady variabilní ( VN) 

Jsou proměnlivou složkou celkových nákladů. Mění se v závislosti na změnách 

objemu výroby a vznikají v případě probíhající hlavní činnosti podniku. 

1) Lineární náklady (proporcionální) 

Závisí přímo úměrně na počtu prováděných výkonů. Jejich podíl připadající na 

jednotku výkonu je konstantní. Příkladem proporcionálních nákladů jsou všechny náklady 

jednicové. Změna variabilních nákladů odpovídá dynamice objemu výroby. Proporcionální 

náklady (viz obr. 5) závisí přímo úměrně na počtu jednotek produkce, mohou být 

 FN 
(Kč) 

Q 

FN 
(Kč) 
 

Q 

Obr. 4: Relativní fixní náklady Obr. 3: Absolutní fixní náklady 
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modelovány lineární funkcí. Příkladem je objem mzdových nákladů při použití přímé 

úkolové mzdy. 

 

 VN = b * Q 

2) Degresivní náklady (podproporcionální) 

Změna variabilních nákladů je menší než dynamika objemu výroby. Degresivní 

náklady (viz obr. 6) v absolutní výši rostou, ale pomaleji než objem výroby. Jejich podíl 

na jednotku produkce klesá. Příkladem mohou být náklady na opravy, spotřebu energie 

atd. 

 

VN = b * Q 1/2 

3) Progresivní náklady (nadproporcionální) 

Změna variabilních nákladů je větší než dynamika objemu výroby. Progresivní 

náklady (viz obr. 7) v absolutní výši rostou rychleji než objem produkce, jejich podíl 

na jednotku produkce roste také. Příkladem je vývoj mzdových nákladů při zajišťování 

zvýšeného objemu výroby přesčasovou prací, nebo příplatky za soboty  a neděle. 

 

VN 

Q 

Obr. 5: Lineární náklady 

VN 

Q 

Obr. 6: Degresivní náklady 
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VN = b * Q 2 

 

4) Regresivní náklady 

Příkladem těchto nákladů jsou mzdy za prostoje, ztráta kvality materiálu, surovin 

nebo výrobků. 

3.3.3 Náklady smíšené  

Každy proces se může uskutečnit jen na základě spojení a kombinace opakovaných 

a potenciální činitelů, tzn. spojení fixních a variabilních nákladů. Tyto náklady můžeme 

zapsat pomocí nákladové funkce: 

CN = FN + VN 

3.3.4 Metody stanovení nákladových funkcí 

Známe-li fixní a variabilní náklady, můžeme sestavit nákladovou funkci 

zachycující matematickou formou vztah objemu výroby a nákladů. Tato funkce je funkcí 

regresní charakterizující statistickou závislost mezi náklady a nezávisle proměnnou 

(zpravidla objemem produkce). Ke stanovení nákladových funkcí používáme tyto 

matematické funkce:  

 

� pro náklady proporcionální lineární funkci y = a + b * x 

� pro náklady nadproporcionální kvadratickou funkci y = a + b * x + c * x2 

� pro náklady podproporcionální kvadratickou funkci y = a + b * x - c * x2 

 

VN 

Q 

Obr. 7: Progresivní náklady 
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kde:  y….. celkové náklady příslušného období resp. náklady dané nákladové položky 

 a ….. náklady příslušného období při nulovém objemu produkce (fixní náklady) 

 b, c  . variabilní náklady připadající na jednici produkce 

 x ….. objem produkce daného období 

Parametry nákladových funkcí můžeme vypočítat (správněji odhadnout) některou z těchto 

metod: 

� klasifikační analýzou, 

� metodou dvou období, 

� bodový diagram, 

� regresní a korelační analýzou (obojí slouží k přesnějšímu zjištění průběhu 

variabilních nákladů). [2] 
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4 Analýza náklad ů 

Cílem této kapitoly bude provést porovnání kalulačních i celkových nákladů Dolu 

ČSM v letech 2007 a 2008. V roce 2007 byla realizována těžba ve výši 2 773 000 tun, 

v roce 2008 poklesla na 2 632 000 tun uhlí. V následujících dvou podkapitolách zjistím 

jaký vliv to mělo na náklady.  

4.1 Kalkulace černého uhlí v letech 2007-2008 
Tab. 3: Tabulka kalkulace černého uhlí dolu ČSM (v tis. Kč) 

  

2007 2008 2008/2007 

celkem K č Kč/1000t celkem K č Kč/t [%] 
01 MATERIÁL (celkem) 867 304  317,69 925 829 351,76 110,72% 
02 Materiál 867 304 317,69 925 829 351,76 110,72% 
04 Vsázka uhlí a klů od VOJ           
06 Přepravné vsázky           
07 ENERGIE (celkem) 316 713  116,01 585 254 222,36 191,67% 
08 Elektřina 217 392 79,63 341 740 129,84 163,05% 
09 Tepelná energie 14 813 5,43 41 506 15,77 290,63% 
10 Voda 11 499 4,21 12 202 4,64 110,06% 
11 Stlačený vzduch 73 009 26,74 189 807 72,12 269,66% 
12 Plyn           
13 MZDY 1 012 493 370,88 1 131 263 429,81 115,89% 
14 OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY 1 705 305  624,65 1 831 298 695,78 111,39% 
15 Opravy a udržování 175 832 64,41 195 511 74,28 115,33% 
16 Ostatní služby 567 739 207,96 613 986 233,28 112,17% 
17 Sociální pojištění 365 172 133,76 408 076 155,04 115,91% 
18 Sociální náklady 41 865 15,34 45 701 17,36 113,23% 
19 Daně a poplatky 22 348 8,19 22 765 8,65 105,66% 
20 Jiné provozní náklady 21 792 7,98 13 307 5,06 63,34% 
21 Odpisy DINM a DIHM 448 515 164,29 448 667 170,47 103,76% 
22 Tvorba zákonných rezerv 62 000 22,71 82 260 31,25 137,62% 
23 Finanční a mimořádné náklady 42 0,02 1 024 0,39 2528,88% 
24 VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY 3 901 816  1 429,24 4 473 644 1 699,71 118,92% 
25 Správní režie 369 565 135,37 381 176 144,82 106,98% 
26 Zásobovací režie 1 679 0,62 3 675 1,40 227,03% 
27 VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 4 273 060  1 565,22 4 858 495 1 845,93 117,93% 
28 Odbytová režie 51 845 18,99 51 776 19,67 103,59% 
29 ZPRAC. NÁKLADY VÝROBY 4 324 905  1 584,21 4 910 272 1 865,60 117,76% 
30 ÚPLNÉ VL. NÁKLADY 
VÝROBY 4 324 905 1 584,21 4 910 272 1 865,60 117,76% 
31 ZISK (ZTRÁTA)           
32 VÝNOSY ZA UHLÍ           
33 Tržby od v.o. j           
34 Tržby - mimo a. s.            
36 Vlastní spotřeba           
37 Změny stavu zásob           
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V tabulce 3 je znázorněn kalkulační vzorec Dolu ČSM Stonava. Společnost 

OKD, a. s. si však nepřála zveřejnit hodnoty řádků kalkulace 31-37, proto je v tabulce 

neuvádím. Tato kalkulace je vypracovávana jednou ročně.  

Ve třetím sloupci (změna) je vypočítána procentuální změna roku 2008 k roku 

2007. Z kalkulačního vzorce jsou zřejmé nárůsty a poklesy jednotlivých položkových 

hodnot: 

� 01 MATERIÁL : do této položky se zahrnuje veškerý spotřebovaný 

materiál a palivo pro těžbu a úpravu uhlí, materiál spotřebovaný při opravách, osobní 

ochranné pomůcky, ochranné nápoje, ostatní neskladovatelné dodávky včetně nákladů 

s jejich pořízením souvisejících. Do této položky se zahrnují také nezaviněná manka do 

normy přirozených úbytků. U této položky byl zaznamenán nárust 6, 75 %. 

� 07 ENERGIE: u této položky můžeme zaznamenat největší meziroční 

nárůst, a to o 84,79 %, vliv na toto zvýšení má nárůst DPH z 5 %  na 9 % a také zavedení 

ekologické daně. Na tomto navýšení se podílejí hlavně položky stlačený plyn a tepelná 

energie. Nárůst u těchto položek způsobil převod vnitropodnikové teplárny, která do roku 

2007 pokrývala celkové potřeby Dolu ČSM, na společnost NWR Energy, a. s.. 

� 13 MZDY: Nárůst platů v oblasti těžby nerostných surovin byl v České 

republice v roce 2008 oproti roku 2007 o 16,6 % vyšší. Tomuto celorepublikovému 

zvyšování platů můžeme přisuzovat i naše navýšení o 11,73 %. 

� 14 OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY: Nárůst této položky o 11,39 % je 

způsoben zejména dvěma faktory. Prvním je zvýšení sociálních nákladů z důvodu zvýšení 

mezd. Druhým faktorem s nejvýraznějším nárůstem je položka opravy a udržování, která 

roste z důvodu oprav dražších strojů. 

� 24 VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY: Nárůst o 18,92 % je způsoben 

zvýšením nákladů na zásobovací režii o 117,03 %. Toto navýšení způsobilo hlavně 

vyčlenění vlastní dopravy na samostatnou VOJ OKD Doprava, a. s.. 

� 30 ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY:  Můžeme říci, že nárůst 

o 17,76 % byl způsoben vyššími náklady na mzdy. Vzhledem k vyšším cenám na 

světových trzích a dobrým hospodářským výsledkům bylo totiž možno v první polovině 

roku vyplácet dva mimořádné přídavky ke mzdě. Úplné vlastní náklady byly zásadně 

ovlivněny položkou energie, která vzrostla z důvodu převedení vlastní teplárny na 

NWR Energy, a. s..
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� Tab. 4 : Tabulka nákladových položek a jejich rozboru  ČSM (v Kč) 

Účet Položka 

    struktura   

diference 

tempo růstu 

2007 2008 2007 2008     

  provozní materiál 840 369 487,41 889 698 048,83 18,65% 17,56% 49 328 561,42 1,06 5,87% 

  spotřeba uhlí 34 024 216,94 15 487 252,93 0,76% 0,31% -18 536 964,01 0,46 -54,48% 

  spotřeba pohonných hmot 17 214 749,09 21 017 899,71 0,38% 0,41% 3 803 150,62 1,22 22,09% 

  kancelářské potřeby do spotřeby 106 202,70 51 839,20 0,00% 0,00% -54 363,50 0,49 -51,19% 

  podíl  vedlejších nákladů pořízení 6 001 166,33 6 119 610,20 0,13% 0,12% 118 443,87 1,02 1,97% 

  ochranné pracovní prostředky 6 992 637,14 9 919 506,34 0,16% 0,20% 2 926 869,20 1,42 41,86% 

  ostatní materiál - neuznatelná položka 38 022,02 47 442,50 0,00% 0,00% 9 420,48 1,25 24,78% 

  propagační materiál do 500,- 262 638,20 926 308,00 0,01% 0,02% 663 669,80 3,53 252,69% 

501 spot řeba materiálu 905 009 119,83 943 267 907,71 20,08% 18,62% 38 258 787,88 1,04 4,23% 

  el. energie 208 674 379,40 318 822 125,53 4,63% 6,29% 110 147 746,13 1,53 52,78% 

  stlačený vzduch 0,00 122 882 009,59 0,00% 2,43% 122 882 009,59     

  teplo 0,00 30 794 087,10 0,00% 0,61% 30 794 087,10     

  ostatní energie - voda 14 388 033,04 15 506 150,62 0,32% 0,31% 1 118 117,58 1,08 7,77% 

502 spot řeba energie 223 062 412,44 488 004 372,84 4,95% 9,63% 264 941 960,40 2,19 118,77% 

503 spot řeba ost. neskl. dod. - dusík 13 608 651,04 19 019 315,53 0,30% 0,38% 5 410 664,49 1,40 39,76% 

504 prodané zboží (uhlí, koks, ostatní) 975 095,18 0,00 0,02% 0,00% -975 095,18 0,00 -100,00% 

  opravy strojů a zařízení 119 398 791,77 129 164 054,76 2,65% 2,55% 9 765 262,99 1,08 8,18% 

  opravy budov 14 170 653,69 18 366 707,25 0,31% 0,36% 4 196 053,56 1,30 29,61% 

  ostatní opravy  1 242 152,40 1 280 322,00 0,03% 0,03% 38 169,60 1,03 3,07% 

511 opravy a udržování 134 811 597,86 148 811 084,01 2,99% 2,94% 13 999 486,15 1,10 10,38% 

512 cestovné 11 238 410,71 12 491 956,62 0,25% 0,25% 1 253 545,91 1,11 11,15% 

513 náklady na reprezentaci 564 053,51 865 110,10 0,01% 0,02% 301 056,59 1,53 53,37% 
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  nákup DNM do 60.tis. 30 000,00 0,00 0,00% 0,00% -30 000,00 0,00 -100,00% 

  přepravnéza uhlí (hlušina, šrot skladování UVPK) 49 287 000,00 53 056 000,00 1,09% 1,05% 3 769 000,00 1,08 7,65% 

  přepravné - ostatní 16 850 000,00 8 219 000,00 0,37% 0,16% -8 631 000,00 0,49 -51,22% 

  výkony spojů 1 335 000,00 1 454 000,00 0,03% 0,03% 119 000,00 1,09 8,91% 

  geologické práce 15 477 670,76 16 541 761,76 0,34% 0,33% 1 064 091,00 1,07 6,88% 

  haldové hospodářství 18 007 000,00 15 644 000,00 0,40% 0,31% -2 363 000,00 0,87 -13,12% 

  čerpání vody 8 910 000,00 8 943 000,00 0,20% 0,18% 33 000,00 1,00 0,37% 

  dodavatelské práce 418 345 075,23 448 271 711,07 9,28% 8,85% 29 926 635,84 1,07 7,15% 

  laboratorní práce 3 583 000,00 1 357 000,00 0,08% 0,03% -2 226 000,00 0,38 -62,13% 

  prov.výk. měst. hospodářství 2 217 000,00 2 887 000,00 0,05% 0,06% 670 000,00 1,30 30,22% 

  komunální služby ostatní 12 593 000,00 13 552 000,00 0,28% 0,27% 959 000,00 1,08 7,62% 

  náklady na práce výpoč.techniků 14 421 000,00 12 631 000,00 0,32% 0,25% -1 790 000,00 0,88 -12,41% 

  příspěvek na správu 160 300 000,00 160 300 000,00 3,56% 3,16% 0,00 1,00 0,00% 

  odborné posudky, geodetické práce 3 233 000,00 4 154 000,00 0,07% 0,08% 921 000,00 1,28 28,49% 

  technický rozvoj 1 032 000,00 606 000,00 0,02% 0,01% -426 000,00 0,59 -41,28% 

  těžba uhelných kalů a náklady s tím spojené 289 000,00 1 983 000,00 0,01% 0,04% 1 694 000,00 6,86 586,16% 

  najemné-ostatní 7 843 945,20 15 017 088,00 0,17% 0,30% 7 173 142,80 1,91 91,45% 

  nájemné za lampy 7 802 597,50 12 414 096,00 0,17% 0,25% 4 611 498,50 1,59 59,10% 

  nájemné-leasing 276 000,00 0,00 0,01% 0,00% -276 000,00 0,00 -100,00% 

  inzerce 57 000,00 35 000,00 0,00% 0,00% -22 000,00 0,61 -38,60% 

  reklama 239 000,00 262 000,00 0,01% 0,01% 23 000,00 1,10 9,62% 

  služby ostrahy 12 811 000,00 8 930 000,00 0,28% 0,18% -3 881 000,00 0,70 -30,29% 

  právní služby 2 021 000,00 2 106 000,00 0,04% 0,04% 85 000,00 1,04 4,21% 

  náklady na hlavní báňskou záchrannou službu (HBZS) 11 941 937,00 14 189 260,00 0,27% 0,28% 2 247 323,00 1,19 18,82% 

  dusíkové hospodářství 3 822 912,00 3 822 912,00 0,08% 0,08% 0,00 1,00 0,00% 
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  produkty práce učňů 186 000,00 171 000,00 0,00% 0,00% -15 000,00 0,92 -8,06% 

  praní a výdej prádla 7 746 000,00 8 210 000,00 0,17% 0,16% 464 000,00 1,06 5,99% 

  úprava a skladování EU 3 554 000,00 10 984 000,00 0,08% 0,22% 7 430 000,00 3,09 209,06% 

  ostatní služby  9 031 000,00 13 359 000,00 0,20% 0,26% 4 328 000,00 1,48 47,92% 

518 ostatní služby 793 242 137,69 839 099 828,83 17,60% 16,56% 45 857 691,14 1,06 5,78% 

  základní mzdy, príplatky, doplatky 863 587 082,00 928 143 706,00 19,16% 18,32% 64 556 624,00 1,07 7,48% 

  prémie, odměny, náhrady mzdy 283 434 030,00 336 174 109,00 6,29% 6,64% 52 740 079,00 1,19 18,61% 

  odstupné 18 162 185,00 15 789 222,00 0,40% 0,31% -2 372 963,00 0,87 -13,07% 

  odměny   1 295 461,00 1 578 900,00 0,03% 0,03% 283 439,00 1,22 21,88% 

  tvorba dohadných položek 8 999 280,00 7 569 000,00 0,20% 0,15% -1 430 280,00 0,84 -15,89% 

521 mzdové náklady 1 175 478 038,00 1 289 254 937,00 26,09% 25,45% 113 776 899,00 1,10 9,68% 

524 zákonné sociální pojišt ění 410 826 282,00 448 912 072,25 9,12% 8,86% 38 085 790,25 1,09 9,27% 

525 ostatnní sociální pojišt ění 12 576 160,00 12 648 350,00 0,28% 0,25% 72 190,00 1,01 0,57% 

  vzdělávání 84 000,00 67 790,00 0,00% 0,00% -16 210,00 0,81 -19,30% 

  svačiny pracujícím 10 215 448,70 11 597 762,79 0,23% 0,23% 1 382 314,09 1,14 13,53% 

  polévky + ochranné nápoje 5 939 243,76 6 125 348,75 0,13% 0,12% 186 104,99 1,03 3,13% 

  příspěvek na závodní stravování 1 196 662,50 2 251 307,53 0,03% 0,04% 1 054 645,03 1,88 88,13% 

  věrnostní přídavky horníkům 13 453 517,00 13 454 981,00 0,30% 0,27% 1 464,00 1,00 0,01% 

  zvláštní příspěvek horníkům (ZPH) 13 324 905,00 12 537 109,00 0,30% 0,25% -787 796,00 0,94 -5,91% 

  zákonné pojištění odpovědnosti za úrazy 57 861 999,00 63 690 049,26 1,28% 1,26% 5 828 050,26 1,10 10,07% 

  vstupní a výstupní lékařská prohlídka 897 686,00 1 383 995,00 0,02% 0,03% 486 309,00 1,54 54,17% 

  tvoraba dohadných položek  -57 237,50 -283 656,00 0,00% -0,01% -226 418,50 4,96 395,58% 

  tvorba dohadných položek - zákonných 453 564,00 381 478,00 0,01% 0,01% -72 086,00 0,84 -15,89% 

527 zákonné sociální náklady 103 369 788,46 111 206 165,33 2,29% 2,19% 7 836 376,87 1,08 7,58% 

  příspěvek na dětskou rekreaci 673 167,00 606 208,00 0,01% 0,01% -66 959,00 0,90 -9,95% 
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  kultura a sport 625 412,00 1 139 667,00 0,01% 0,02% 514 255,00 1,82 82,23% 

  firemní odměny a jubilea 7 150 448,00 7 802 006,00 0,16% 0,15% 651 558,00 1,09 9,11% 

  odměny pracujícím s NPE 355 064,00 312 939,00 0,01% 0,01% -42 125,00 0,88 -11,86% 

  odchodné, odstupné 7 954 717,00 8 483 732,00 0,18% 0,17% 529 015,00 1,07 6,65% 

  příspěvek odborové organizaci 1 000 000,00 1 000 000,00 0,02% 0,02% 0,00 1,00 0,00% 

  příspěvek dárcům krve 68 000,00 83 200,00 0,00% 0,00% 15 200,00 1,22 22,35% 

  příspěvek na dopravu 56 304,00 43 818,00 0,00% 0,00% -12 486,00 0,78 -22,18% 

  rekondiční pobyty 318 671,99 282 197,96 0,01% 0,01% -36 474,03 0,89 -11,45% 

  tvoraba dohadných položek 57 750,00 50 250,00 0,00% 0,00% -7 500,00 0,87 -12,99% 

  rozpuštění dohadných položek -65 000,00 -59 500,00 0,00% 0,00% 5 500,00 0,92 -8,46% 

  ostatní sociální náklady 1 467 614,18 1 411 733,91 0,03% 0,03% -55 880,27 0,96 -3,81% 

528 ostatní sociální náklady 19 662 148,17 21 156 251,87 0,44% 0,42% 1 494 103,70 1,08 7,60% 

531 daň silni ční 256 890,00 78 010,00 0,01% 0,00% -178 880,00 0,30 -69,63% 

532 daň z nemovitostí 1 433 793,00 1 344 875,00 0,03% 0,03% -88 918,00 0,94 -6,20% 

538 ostatní dan ě a poplatky 22 586 539,20 22 126 166,24 0,50% 0,44% -460 372,96 0,98 -2,04% 

543 dary 217 560,00 158 000,00 0,00% 0,00% -59 560,00 0,73 -27,38% 

544 smluvní pokuty a úroky z prodlení 17 929,00   0,00% 0,00% -17 929,00 0,00 -100,00% 

545 ostatní pokuty a penále 417 818,00 933 770,00 0,01% 0,02% 515 952,00 2,23 123,49% 

546 odpis pohledávek 129 309,81 105 635,60 0,00% 0,00% -23 674,21 0,82 -18,31% 

  náhrady škod - důlní činnost 104 530 696,48 144 357 441,47 2,32% 2,85% 39 826 744,99 1,38 38,10% 

  zmařené investice 4 800,00 0,00 0,00% 0,00% -4 800,00 0,00 -100,00% 

  náhrady zaměstanancům 119 789 784,74 130 905 823,00 2,66% 2,58% 11 116 038,26 1,09 9,28% 

  technické zhodnocení na HM 9 160,00 0,00 0,00% 0,00% -9 160,00 0,00 -100,00% 

  zaokrouhlování v SAP 4,76 17,52 0,00% 0,00% 12,76 3,68 268,07% 

  pojistné majetku 2 795 884,46 2 614 049,90 0,06% 0,05% -181 834,56 0,93 -6,50% 
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  emisní povolenky 2 415 259,18 8 846 038,81 0,05% 0,17% 6 430 779,63 3,66 266,26% 

  ostatní provozní náklady 2 639 019,00 2 138 565,00 0,06% 0,04% -500 454,00 0,81 -18,96% 

548 ostatní provozní náklady 232 148 608,62 288 861 935,70 5,15% 5,70% 56 713 327,08 1,24 24,43% 

549 manka a škody 84 487,41 101 573,34 0,00% 0,00% 17 085,93 1,20 20,22% 

551 odpisy DNM a DHM 471 927 083,84 465 646 460,76 10,47% 9,19% -6 280 623,08 0,99 -1,33% 

552 tvorba a zú čtování zákonných rezerv -30 345 935,18 -49 940 871,87 -0,67% -0,99% -19 594 936,69 1,65 64,57% 

554 zůčtování ostatních rezerv -278 800,28 -133 768,93 -0,01% 0,00% 145 031,35 0,48 -52,02% 

558 zůčtování zákonných opravných položek 8 417,41 -9 090,00 0,00% 0,00% -17 507,41 -1,08 -207,99% 

559 Zúčtování opravných položek -305 792,88 -97 173,42 -0,01% 0,00% 208 619,46 0,32 -68,22% 

562 úroky 57,51 0,00 0,00% 0,00% -57,51 0,00 -100,00% 

563 kurzové ztráty 481 854,19 488 129,43 0,01% 0,01% 6 275,24 1,01 1,30% 

568 ostatní finan ční náklady 213 082,03 206 433,06 0,00% 0,00% -6 648,97 0,97 -3,12% 

58. mimo řádné náklady 2 857 959,50 1 811 952,70 0,06% 0,04% -1 046 006,80 0,63 -36,60% 

  náklady celkem 4 506 274 756,07 5 066 419 389,70 100,00% 100,00% 560 144 633,63 1,12 12,43% 

�  [7] Interní informace dolu ČSM
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V tabulce číslo 4 jsou pro mou práci vybrány nákladové položky a jejich podrobné 

členění, které jsem získala z vnitropodnikové výsledovky. Oproti tabulce číslo 3 jsou zde 

zařazeny i náklady nevztahující se pouze k těžbě uhlí, které jsou uvedeny v kalkulačním 

vzorci, ale komplexní náklady Dolu ČSM. Jsou zde zahrnuty i náklady, které účetní 

jednotka řadí do účtové třídy číslo 8.  

Z tabulky je patrné, že docházelo k procentuálním výkyvům, proto uvádím jejich 

důvody: 

� 501 – spotřeba materiálu: k nárůstu o 4,23 % v roce 2008, oproti roku 

2007, přispěla inflace a nárůst cen pohonných hmot. U spotřeby uhlí je 

příčinou poklesu o 54,48 %  převod teplárny, která uhlí spotřebovávala ze 

společnosti OKD, a. s., na společnost NWR Energy, a. s. (NEW WORLD 

RESOURCES). 

� 502 – spotřeba energie: u položky elektrická energie můžeme sledovat 

nárůst o 52,78 % z důvodu zavedení ekologické daně, navýšení DPH z 5 % 

na 9 % a také navýšení cen pro velkoodběratele. Položky stlačený vzduch a 

teplo byly v roce 2007 nulové, neboť celou potřebu pokrývala 

vnitropodniková teplárna, která však od 1. 6. 2008 patří společnosti 

NWR Energy, a. s.. Provozní voda je odebírána ze státního podniku Povodí 

Odry, ten v loňském roce navyšoval ceny u provozní vody stejně jako u 

pitné. 

� 503 – spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (dusík): u této 

položky došlo k výraznému navýšení o 118,77 %, jelikož bylo nutné do 

dolu z důvodu protizáparové prevence dodávat z původních 18 896 tis. m3 

na necelých 20 500 tis. m3: Nebyla to však jen spotřeba, která vedla 

k navýšení, značný podíl má také navýšení ceny dusíku na trhu. 

� 504 – prodané zboží (uhlí, koks, ostatní): pokles na nulové náklady v roce 

2008 byl způsoben zrušením pivnice (bufetu) Dolu ČSM. Činnost tohoto 

podniku byla ukončena 30. 4. 2007. 

� 511 – opravy a udržování: u oprav ostatních a budov došlo k navýšení 

z důvodu potřeby větší údržby na potrubí, které je v havarijním stavu. U 

oprav strojů a zařízení je nárůst o 8,18 % způsoben náročností oprav 

dražších strojů a zařízení. 
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� 512 – cestovné: u této položky můžeme zaznamenat nárust o 11,15 % 

z důvodu zahraničních cest mechaniků spojeného s nákupy strojního 

vybavení v programu POP2010, což je program optimalizace produkce.  

� 513 – náklady na reprezentaci: nárust o 53,37 % byl způsoben pořádáním 

akcí u příležitosti oslav 50. výročí založení Dolu ČSM. 

� 518 – ostatní služby: na nárůstu o 5,78 % má největší podíl položka úprava 

a skladování energetického uhlí, která vzrostla o 209,06 %. Tento nárůst byl 

způsoben nižším odbytem tohoto sortimentu uhlí. S tímto poklesem odbytu 

jsou spojeny náklady na skladovací prostory a také na manipulaci s tímto 

uhlím. Dalšími významnými nárůstovými položkami jsou 

nájemné (ostatní), které vzrostlo o 91,45 % z důvodu pronájmu nových 

důlních strojů a nájemné za lampy, které bylo větší o 59,1 %, z důvodu 

organizační změny v OKD, a. s., kdy od 1. září 2007 byly provozy 

lampoven centralizovány na OKD HBZS, a. s.. Pracovníci Hlavní báňské 

záchranné stanice v roce 2008 likvidovali havárii na závodě JIH, proto 

můžeme u položky náklady na HBZS zaznamenat nárůst o 18,82 %. 

U těžby kalů byl zaznamenán nárůst o 586,16 %, kdy z důvodu nedostatku 

prostoru pro další ukládání kalů proběhlo vytěžení starých kalových nádrží. 

Nárůst u položky přepravné za uhlí, o 7,65 %, byl způsoben nárůstem cen 

paliv a také již zmíněným skladováním neprodaného uhlí. Mezi 

nejvýraznější poklesy nákladů na účtě 518 můžeme zařadit 

přepravné (ostatní), jež pokleslo o 51,22 % z důvodu poklesu těžby uhlí 

vhodného pro koksování v roce 2008. V roce 2007 byla realizována větší 

těžba tohoto sortimentu uhlí, proto se muselo déle skladovat a tím rostly 

náklady na manipulaci na skládkách. Dražší byl také provoz vlečky, která je 

zařazena do této položky. Mezi další výraznější vlivy patří pokles 

o 62,13 % u laboratorních prací, jenž byl způsoben provedením 

mimořádného rozboru upravitelnosti uhlí (rozbor vzorků z úpravny 

v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí úpravny) jehož cena byla 

2 590 000 Kč. Snížení položky služby ostrahy o 30,29 % je dán tím, že jsou 

tyto náklady od roku 2008 centralizovaným provozům částečně 

refakturovány. 
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� 521 – mzdové náklady: nárust o 9,68 % můžeme přisuzovat 

celorepublikovému nárůstu mezd v oblasti těžby nerostných surovin 

o 16,6 %. 

� 524 – zákonné sociální pojištění: je úměrné zvyšování hrubých mezd 

zaměstnanců. 

� 527 – zákonné sociální  náklady: u svačin a příspěvku na závodní 

stravování můžeme zaznamenat nárůst díky zvýšení příspěvku 

zaměstanavatele. 

� 528 – ostatní sociální náklady: navýšení této položky o 7,6 % způsobil 

vzrůst u položky kultura a sport, ta vzrostla kvůli pořádání kulturních akcí 

k 50. výročí založení Dolu ČSM. Další rostoucí nárustovou položkou jsou 

firemní odměny a jubilea, která byla navýšena změnou v kolektivní 

smlouvě. Dále významněji vzrostla položka odchodné a odstupné, důvodem 

tohoto vzrůstu byl větší odchod zaměstnanců do důchodu. 

� 531 – daň silniční: pokles o 69,63 % byl způsoben převodem nákladní 

dopravy, která se stala samostatným celkem mimo výrobně-organizační 

jednotku. 

� 532 – daň z nemovitosti: důvodem poklesu o 6,2 % byl převod 

energetických provozů. 

� 545 – ostatní pokuty a penále: nárůst této položky o 123,49 % je způsoben 

nárůstem pokut, které jsou placeny Českému báňskému úřadu a Obvodnímu 

báňskému úřadu v případě úrazů či smrti. V roce 2008 byla zaznamenána 

větší úrazovost, proto je toto procento tak vysoké. 

� 548 – ostatní provozní náklady: do této položky jsou zařazovány náklady 

na zahlazení následků hornické činnosti, což znamená výkup pozemků 

z titulu důlních škod a náklady na sanačně-rekultivační práce. Nárůst této 

položky o 24,43 % je dán stále větším rozsahem uvedených prací a také 

většími náhradami zaměstnancům. Důvodem nárůstu položky náhrady 

zaměstnancům je vyšší úrazovost a také vyšší vyměřovací základ, který je 

dán nárůstem výdělků v roce 2008 oproti předešlému roku. 
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4.2  Zhodnocení 

Celkové náklady byly ovlivněny jak změnou jednotlivě uvedených položek, tak 

situací na světových trzích a mírou inflace. Největší podíl na nárůstu celkových nákladů 

o 12,43 % měly položky energie, mzdy a ostatní provozní náklady. U položky energie jsem 

zaznamenala největší procentuální nárůst o 118,71 %, stejně tak jako největší finanční 

nárůst, který činil 264 941 960,40 Kč. U mezd to byl vzrůst o 9,68 %, což je vyjádřeno 

penězi 113 776 899 Kč. Ostatní provozní náklady vzrostly o 56 713 427,08 Kč, Byly tedy 

o 24,43 % vyšší než v předchozím roce. Nárůstové položky však byly částečně sníženy 

náklady na prodané zboží, silniční daň a také poklesem u zúčtování opravných položek. 

Největší zápornou hodnotou snižující náklady v roce 2008, oproti roku 2007, jsou 

mimořádné náklady, které klesly o 1 046 006,80 Kč. 

V letech 2007 a 2008 tvořily největší díl nákladů položky mzdové náklady, které 

mají na celkových nákladech podíl 26,09 % v roce 2007 a o rok později klesají na 25,45 %. 

Druhou největší objemovou položkou jsou náklady na materiál, které z 20,08 % klesají 

o rok později na 18,62 %. Třetí nejobjemnější náklady jsou na ostatní služby, které jsou 

17,6% v roce 2007, což je o 1 % více než v roce 2008. Největší položkou na tomto účtu 

jsou dodavatelské práce, které jsou v obou letech okolo 9 % celkového objemu nákladů. 

Největší nárůst objemu jsem zaznamenala u položky energie, která se z původních 4,95 % 

vyšplhala na 9,63 % celkových nákladů. 
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5 Závěr  

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala analýzou nákladů Dolu ČSM. V první 

kapitole jsem stručně charakterizovala historii a současnou činnost tohoto dolu. V druhé 

kapitole je uvedeno teoretické členění nákladů. V poslední kapitole jsem se zabývala 

analýzou nákladů, kdy jsem za použití kalkulace a výsledovky porovnávala náklady 

v letech 2007 a 2008. K poslední kapitole můžeme říci, že i při nižší těžbě v roce 2008 

náklady stoupaly. Tento nárust, který u celkových nákladů činil 12,43 % byl způsoben 

organizačními změnami, které se v roce 2008 uskutečnily. Nárůst nákladů je značný 

zejména zvýšením položek energie a mzdy. Položka náhrady škod – důlní činnost u které 

jsem v roce 2008 zazanamenala zvýšení o 38,10 %, což je o 39 826 744,99 Kč více než 

v roce 2007, je druhou největší nárůstovou položkou po spotřebě materiálu vůbec. Tento 

vzrůst můžeme přisuzovat stálé více se projevujícím vlivům důlní činnosti, které je však 

nutno likvidovat asanačně – rekultivačními pracemi. To sice není dobré pro výši našich 

nákladů, ale můžeme říci, že Důl ČSM dbá na okolí a snaží se o navrácení přirozeného 

rázu krajiny v dobývacím prostoru „Louky“. 

Při zpracování závěrečné práce jsem vycházela z poznatků získaných během studia 

na VŠB–TU v Ostravě a z informací získaných od jednotlivých odborných pracovníků 

Dolu ČSM. 

 


