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Anotace 

V bakalářské práci je vypracována analýza nákladů a nákladovosti společnosti 

Smurfit Kappa Morava Paper v období let 2006 – 2008. Cílem bakalářské práce je zobrazit 

skupinu nákladů s největším vlivem na celkové hospodaření společnosti a zjistit, jaké 

faktory působí na změny stěžejních položek. Ve sledovaném období je provedena 

horizontální a vertikální analýza. V závěru práce jsou uvedeny návrhy a opatření, které by 

mohly vést ke snížení nákladů. 

Klí čová slova: náklady, nákladovost, horizontální analýza, vertikální analýza, 

spotřebované nákupy, Smurfit Kappa Morava Paper 

Summary  

In this bachelor thesis is developed an analysis of costs and individual cost of the 

Smurfit Kappa Morava Paper in the period 2006 - 2008. Object of thesis is to show group 

of cost with the greatest influence on company‘s general economy and identify the factors 

acting to change the key elements. Horizontal and vertical analyses are made in monitoring 

period. There are specified proposals and actions that could lead to reduced costs at the end 

of the thesis. 

Keywords: costs, individual cost, horizontal analyses, vertical analyses, expended 

purchases, Smurfit Kappa Morava Paper 
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Seznam zkratek 

a.s. akciová společnost 

apod. a podobně 

ARG Argentina 

AUT Rakousko 

CCS Česká společnost pro platební karty 

CN celkové náklady 

CO2 oxid uhličitý 

COL Kolumbie 

CRI Kostarika 

CZE Česko 

ČOV čistička odpadních vod 

DEU Německo 

DHM dlouhodobý hmotný majetek 

DNM dlouhodobý nehmotný majetek 

DOM Dominikánská republika 

ECU Ekvádor 

EMS environmental management system 

ESP Španělsko 

FN finanční náklady 

FRA Francie 

GBR Spojené království 

CHL Chile 

I.C. informační centrála 

IRL Irsko 

ITA Itálie 

Kč česká koruna 

kwh kilo wat hodina 

LRQA Lloyd’s Register Quality Assurance (společnost zabývající se 

řízením podniku v oblast bezpečnosti, kvality a enviromentu) 

m.r. minulý rok 

m3 metr krychlový 
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mat. materiál 

MEX Mexiko 

ND náhradní díly 

NLD Nizozemsko 

NM nehmotný majetek 

OBPZ ochrana a bezpečnost práce a zdraví 

OHSAS Occupational Health & Safety Advisory Services (systém 

managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

PES Pan European Service 

PHM pohonné hmoty 

PN provozní náklady 

POL Polsko 

PRI Portoriko 

PRT Portugalsko 

QMS quality management system (systém řízení jakosti) 

resp. respektive 

RUS Rusko 

s.p. státní podnik 

s.r.o. společnost s ručením omezeným 

SAP informační systém společnosti SAP 

SK Smurfit Kappa 

SKG Smurfit Kappa Group 

SKMP Smurfit Kappa Morava Paper 

SVK Slovensko 

SWE Švédsko 

t tuna 

tzv. takzvaný 

USD americký dolar 

VEN Venezuela 

VZV vysokozdvižný vozík 

ZC zůstatková cena 
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1 Úvod, cíl práce 

Pro bakalářskou práci jsem si vybral téma Analýza nákladů vybrané firmy. 

Bakalářská práce je zaměřena na analýzu nákladů a nákladovosti společnosti Smurfit 

Kappa Morava Paper, dále jen SKMP. Jedná se o papírenský závod, jenž je součástí 

mezinárodního koncernu Smurfit Kappa Group. 

Náklady jsou spolu s hospodářským výsledkem jedním z nejsouhrnnějších ukazatelů 

hospodaření společnosti. Hospodářský výsledek podniku je ovlivněn vnějšími a vnitřními 

faktory. Vnější faktory jsou pro podnik obtížně regulovatelné a souvisí s „bojem“ 

v konkurenčním prostředí. Mezi základní činitele patří například výše cen či množství 

poptávky. Naopak do vnitřních faktorů patří oblast nákladů, jenž podnik může ovlivnit 

podstatně více [1]. 

Bakalářská práce je členěna na 6 hlavních kapitol. Po úvodu jsem se zaměřil 

na charakteristiku uvedené společnosti. Uvádím zde působnost a organizaci koncernu 

Smurfit Kappa Group. Dále výrobní závody v České republice patřící do této skupiny, 

jejich stručnou historii a produkty v ČR vyráběné. Nakonec uvádím základní informace 

o analyzovaném závodu SKMP. V následující části jsem se zaměřil na teoretické vymezení 

nákladů. Uvádím zde základní pojmy, členění nákladů a jejich evidenci. V další části se 

zabývám samotnou analýzou nákladů a nákladovosti společnosti SKMP. Pro srovnání jsem 

použil data z let 2006 – 2008 poskytnuté společností. Při rozboru nákladů vycházím 

z celkového objemu nákladů a poukazuji na pohyb jednotlivých nákladových složek 

a uvádím důvody jejich změn. Dále jsem při analýze nákladovosti vybral osm stěžejních 

skupin nákladů, které mají největší zastoupení na celkových nákladech a nejzásadnější vliv 

na ekonomický chod podniku. Tyto náklady jsem porovnal s celkovými výnosy a podrobil 

další analýze. 

V předposlední části uvádím návrhy a opatření, jenž by měly vést k optimalizaci 

nákladů společnosti. Následně v závěru uvádím souhrn celé bakalářské práce. 

Cílem práce je zobrazit skupinu nákladů, které mají největší vliv na tvorbu celkového 

objemu nákladů a tím i vliv na zatížení hospodaření společnosti. Z jednotlivých skupin 

nákladů uvádím nejzásadnější nákladové položky, které mají největší vliv na tvorbu 

celkových nákladů a podrobuji je další analýze s cílem získat odpověď, jaké faktory působí 

na změny uvedených položek a poukazuji na jejich vliv na spotřebě nákladů. 
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2 Charakteristika vybrané společnosti 

V následující kapitole je stručně uvedena charakteristika mezinárodního koncernu 

Smurfit Kappa Group a působení tohoto koncernu v ČR. Následně je zde uveden stručný 

popis výrobního závodu SKMP. U tohoto závodu bude v další části práce provedena 

analýza nákladů a nákladovosti. 

2.1 Smurfit Kappa Group 

Smurfit Kappa Group je světový dodavatel obalů. Pokrývá nejen evropský trh, ale i 

trh Latinské Ameriky. S tržbami převyšujícími 7 miliard Euro, s více než 400 výrobními 

závody a se 40 000 zaměstnanci patří Smurfit Kappa Group mezi přední výrobce papíru, 

vlnitých, hladkých a kašírovaných lepenek a obalů z těchto materiálů. Má také klíčovou 

pozici v některých dalších segmentech trhu s obaly a s papírem [4]. 

Geografické rozšíření Smurfit Kappa Group zahrnuje 22 evropských zemí, 9 zemí 

Latinské Ameriky a také Kanadu, Singapur, USA a Jihoafrickou republiku. Ústředí 

skupiny se nachází v irském Dublinu. Skupina má dvě regionální centra. Pro Evropu 

v Paříži a pro Latinskou Ameriku v Miami [4]. 

Na následujícím obrázku č.1 je vidět pokrytí výrobních závodů v Evropě. Zelený 

čtvereček znázorňuje místa s výrobou čistého papíru, žlutý čtvereček nám dává přehled 

o závodech s výrobou recyklovaných obalových lepenek, modrý trojúhelník zobrazuje 

místa s výrobou speciálních výrobků, červený kroužek znázorňuje místa s výrobou 

výrobků z vlnitého materiálu a šedý kosočtverec nám poukazuje na místa s výrobou 

z recyklovaného papíru. 
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Obrázek 1: Pokrytí výrobních závodů v Evropě 

 
Pramen: [5] 

2.1.1 Členění Smurfit Kappa Group 

Smurfit Kappa Group je uspořádána do tří evropských divizí: Evropa – papír, Evropa 

– obaly, Speciality a na divizi, do které spadají země Latinské Ameriky. 

Divize Evropa – papír se skládá ze všech papíren v organizaci na evropském území 

a operací zaměřujících se na výrobu papíru. Papírenská divize je podporována výzkumným 

a vývojovým centrem ve Švédsku a Technologickým centrem v Nizozemsku. 

Divize Evropa – obaly se zaobírá výrobou všech lepenkových obalů. Divize je 

podporována výzkumným a vývojovým střediskem a technickým centrem v Nizozemsku. 

Z důvodů velkého počtu operací v jednotlivých zemích, je divize založena na struktuře 

národních či regionálních organizací. 

Divize Speciality se zaměřuje na aktivity, jenž jsou potřebné u specifických 

a specializovaných segmentů trhu.  
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Země Latinské Ameriky se zaměřují na veškeré lesní hospodářství, papír, vlnité 

a skládací lepenky. Jde o Argentinu, Kolumbii, Venezuelu, Mexiko, Chille, 

Dominikánskou republiku, Kostariku a Ekvádor. Regionální centrum sídlí v Miami v USA. 

Na obrázku č.2 je patrna organizace Smurfit Kappa Group. 

Obrázek 2: Organizace Smurfit Kappa Group 

Evropa – papír Speciality 
 

 

 

 

Evropa – obaly Latinská Amerika 

 

  

 

 
Pramen: [5] 

2.2 Smurfit Kappa Czech s.r.o. 

Společnost SK Czech s.r.o. je tvořena čtyřmi samostatnými divizemi: SK Brno 

(výroba archů z vlnitých lepenek), SK Žebrák (výroba archů a obalů z vlnitých lepenek), 

SK Žimrovice (výroba obalů z vlnitých lepenek) - všechny uvedené závody spadají 

do divize obalů SKG a závodem SK Morava Paper (výroba papíru). Dále v ČR sídlí závod 

SK Olomouc (výroba obalů z kašírovaných lepenek) patřící do divize obalů SKG, ale 

pod Smurfit Kappa Czech s.r.o. nespadá. 

Smurfit Kappa je firmou, která svým zákazníkům nabízí péči v oblasti komplexních 

obalových řešení. V České republice se navrhují, vyrábí a prodávají archy a obaly 

z vlnitých, kašírovaných a speciálních lepenek. Dále se zde vyrábí recyklovaný papír, který 

se používá ke zpracování na vlnitou lepenku. V pěti výrobních závodech v ČR působí více 

Recyklovaný  
papír 

Přírodní 
obalová lepenka 

Recyklovaná obalová lepenka 
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GBR 
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Bag-in-Box Krabice 

Benelux C. Evropa FRA DEU 

IRL ITA/ POL/ 
RUS 

Severské 
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ESP/ 
PRT 
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MEX VEN/ DOM/ 
PRI 
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než 500 zaměstnanců. Ti se podílejí na roční produkci a prodeji o objemu 250 milionů m² 

produktů z vlnité lepenky a 60 tisíc tun papíru. 

2.2.1 Historické mezníky 

V následující části uvádím základní historické mezníky ve vývoji jednotlivých 

závodů v ČR až do současnosti, kdy jsou součástí nadnárodního koncernu SKG. 

1863 - založení továrny na výrobu kartonáže ve Šlapanicích u Brna. 

1886 - rozhodnutí statkáře K. Weisshuhna o postavení továrny na výrobu papíru 

v Žimrovicích. 

1946 - znárodnění papírny v Žimrovicích, vznik Slezských papíren, s.p. 

1994 - vznik ICEC Žimrovice, prodej závodu ze skupiny Olšanských papíren 

soukromému vlastníkovi. 

1996 - vznik společnosti Karton Morava, s.r.o. spojením závodů ICEC Žimrovice 

a ICEC Šlapanice a vstupem zahraničního investora KNP BT se sídlem v Nizozemí. 

1998 - přemístění šlapanického závodu do nové lokality Brno-Chrlice. Změna 

vlastníka společnosti Karton Morava, vstup Kappa Packaging B.V. a změna názvu 

na Kappa Karton Morava, s.r.o. 

2001 - rozšíření skupiny Kappa Packaging v ČR o akvizici s AssiDoman (závod 

Žebrák, závod Olomouc) a vznik Kappa Packaging Czech s.r.o. 

2004 - zahájení výstavby nového závodu v Olomouci na kašírované obaly (obaly 

potištěné offsetovou technologií). 

2005 - zahájení výroby v novém závodě v Olomouci. 

2005 - Kappa Packaging a irská společnost Jefferson Smurfit se sloučily pod názvem 

Smurfit Kappa Group - vzniká tak jedna z nejsilnějších a největších společností 

specializující se na výrobu papíru a papírových obalů v Evropě a Latinské Americe. Toto 

sloučení bylo dokončeno koncem roku 2005. Skupinu vlastní Madison Dearborn Partners, 

Cinven Limited, CVC Capital Partners a manažeři společnosti [6]. 
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2.2.2 Produkty Smurfit Kappa 

Smurfit Kappa nabízí a dodává  svým zákazníkům obaly z vlnitých a kašírovaných 

lepenek ve všech konstrukčních typech uvedených v katalogu FEFCO1), včetně tvarových 

a vícebodově lepených krabic s čtyřbarevným flexo potiskem nebo mnohobarevným 

ofsetovým tiskem. Celková roční produkce firmy přesahuje 100 milionů m² obalů 

z vlnitých a kašírovaných lepenek [7]. 

Papír na výrobu lepenky 

Až 90 % papíru na výrobu obalů a archů z vlnité lepenky pochází z vlastních zdrojů, 

tedy papíren, jež patří do skupiny Smurfit Kappa Group. Pouze zbývajících 10 % 

použitých bílých a horních krycích papírů se získává od externích dodavatelů [7]. 

Vlnitá lepenka 

Základní materiál  na výrobu obalů, vlnitá lepenka, je dodáván závody v Brně a 

Žebráku. Produkce archů z vlnité lepenky je v současnosti zcela automatizována. 

Stavebním kamenem celého výrobního procesu jsou dva zvlňovací stroje, které umožňují 

výrobu všech pěti druhů vln - tradiční vlny B, C, E, BC a BE. Ve zcela novém závodě 

v Olomouci je umístěno speciální zařízení (BHS-Asitrade zvlňovací/kašírovací stroj), které 

slouží k výrobě obalů z kašírované lepenky [7]. 

Obaly z vlnitých lepenek 

V závodech v Žebráku a v Žimrovicích se kromě samotné výroby vlnité lepenky 

materiál hlavně zpracovává do konečné podoby obalů. Klopové krabice se vyrábějí na „in-

line“ linkách s tříbarevným potiskem. Výroba tvarového výseku probíhá na plošných 

i rotačních výsekových strojích, které jsou integrovány s tiskovými jednotkami. Tyto 

obaly, pokud nejsou pouze skládané, se následně slepují na vícebodových lepičkách. 

Součástí technologického vybavení jsou i tzv. „off-line“ tiskové stroje. Jsou určeny pro 

náročnější potisky dle přání zákazníků a používají se před dalším zpracováním kartonáží 

[7]. 

                                                 
1) European Federation of Corrugated Board Manufacturers – Mezinárodní asociace výrobců vlnitých 
lepenek. Katalog FEFCO, [cit. 2010-21-03]. Dostupné na WWW: 
<http://www.fefco.org/fileadmin/fefco_files/fefcocodes/FEFCO_ESBO_code_of_designs.pdf>. 
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Obaly z kašírovaných lepenek  

V závodě v Olomouci, jenž byl uveden do provozu na konci roku 2005, se vyrábí 

obaly s vysoce náročnými tiskovými designy. Požadované tiskové úrovně se dosáhne 

pouze ofsetovou tiskovou technikou [7]. 

Obaly na míru 

Při výrobě obalů je třeba, aby konstruktéři dokázali vytvořit obal přímo na míru pro 

jakýkoliv výrobek nebo požadavek zákazníka. K tomuto účelu slouží konstrukční a 

vývojové oddělení. Zde se připravují návrhy a vzorky nových obalů [7]. 

Více informací k papíru na výrobu vlnité lepenky a k samotné výrobě vlnité lepenky 

až po konečné produkty uvádím v příloze č. 8. 

2.2.3 Smurfit Kappa Morava Paper 

SKMP sídlí v Žimrovicích a navazuje na historické tradice výroby papíru v tomto 

regionu. V současnosti tento závod slouží k výrobě a prodeji papíru na výrobu vlnitých 

lepenek. 

Od roku 2006 spadá SKMP do skupiny RPE, která je tvořena kromě závodu SKMP 

v České republice těmito závody, a to SK Roermond (Nizozemsko), SK Zulpich, SK Hoya, 

SK Wrexen a SK Viersen (vše Německo). Společnost SKMP spadá do papírenské divize. 

Pro lepší přehlednost uvádím na obrázku č. 3 mapu Evropy, kde jsou jednotlivé 

závody spadající do papírenské divize označeny. 

SKMP má jeden papírenský stroj PM2 o pracovní šíři 2 550 mm s roční kapacitou 

60 000 tun. Hlavním výrobním sortimentem jsou papíry na krycí vrstvu, papíry na vlnu a 

šedáky. V roce 2006 bylo z celkového objemu produkce papíru vyrobeno 85 % papíru 

na krycí vrstvu, 10 % papíru na vlnu a 5 % papíru na šedáky. Více informací k sortimentu 

uvádím v příloze č. 8. 
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Obrázek 3: Závody patřící do papírenské divize - výroba ze sběrového papíru 

 
Pramen: [8] 

2.2.4 Systém managementu jakosti 

Integrovaný systém řízení je ve společnosti SKMP tvořen třemi základními směry. 

Kvalita (QMS) je řízená podle ČSN EN ISO 9001:2008, ochrana životního prostředí 

(EMS) podle ČSN EN ISO 14001:2004 a systém bezpečné práce podle OHSAS 

18001:2007. Jednotlivé systémy byly postupně zaváděny již od roku 1999 a od počátku 

roku 2006 je systém uplatňován a společností LRQA certifikován jako integrovaný. 

Společnost SKMP se také v roce 2006 připravovala a v lednu 2007 obhájila zavedení 

systému GMP – Dobrá výrobní praxe. V rámci SKG obdržela společnost SKMP za práci 

v oblasti bezpečnosti ocenění Nejlepší společnost SKG v papírenské divizi za rok 2005 i 

2006. 

V příloze č. 3 uvádím certifikát integrovaného systému řízení společnosti Smurfit 

Kappa Czech s.r.o., Závod Morava Paper. 
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3 Teoretické vymezení nákladů 

Ekonomická teorie definuje náklady podniku jako peněžně oceněnou spotřebu 

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

[3]. 

Základní skupinu nákladů podniku tvoří: 

• provozní náklady (pravidelně se opakující spotřeby); 

• finanční náklady (finanční úhrady podniku); 

• mimořádné náklady (jedná se o nepravidelné a nárazové náklady). 

Náklady ve všech jejich pojetích nepředstavují stejnorodý celek, ale skládají se 

z různých nehomogenních složek, které se odlišují druhem uplatněného ekonomického 

zdroje, svou funkcí v transformačním procesu, formou svého projevu nebo způsobem 

reakce na působící faktory. Tyto vnitřní rozlišnosti nákladů vedou k jejich různému členění 

podle různorodých hledisek [2]. 

3.1 Druhové členění nákladů 

V případě druhového členění nákladů jde o soustřeďování nákladů do stejnorodých 

skupin, které jsou provázány s činností jednotlivých výrobních faktorů (práce, materiál, 

fixní majetek, oběžný majetek). Toto členění nákladů nám slouží především ke zjištění, 

jaké položky byly spotřebovány. Podniky využívají druhového členění zejména 

ve finančním účetnictví a pro zpracování finančních analýz [1]. 

V peněžním vyjádření druhové členění poukazuje na vykazované vklady, jenž 

do určitých aktivit uvnitř podniku vstupují z vnějšku. Jde proto o náklady externí, které se 

projevují poprvé. Nazýváme je prvotními  náklady (náklady na mzdy, spotřeba materiálu). 

Jelikož jsou vyjádřeny jedinou položkou, nelze je dále dělit a jsou tedy náklady 

jednoduchými. Naproti tomu druhotné náklady se projevují podruhé a vznikají uvnitř 

podniku spotřebou vnitropodnikových výkonů (například výroba nářadí pro vlastní 

potřebu). Jde proto o náklady interní . Druhotné náklady se skládají z několika prvotních 

nákladových druhů, lze je tedy rozdělit na původní nákladové druhy a nazýváme je 

náklady komplexními [3]. 
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Základní nákladové druhy dělíme na: 

• spotřebované nákupy (spotřeba surovin, energie, materiálu); 

• náklady na služby (cestovné, dopravné, náklady na udržování a opravy); 

• osobní a mzdové náklady (například platy, mzdové náklady, sociální a zdravotní 

pojištění); 

• daně a poplatky (silniční daň, daň z nemovitosti apod.); 

• jiné provozní náklady (smluvní pokuty, prodaný materiál v ceně pořízení apod.); 

• odpisy, rezervy a opravné položky finančních nákladů (odpisy výrobního 

zařízení, budov, investičního majetku, vytváření rezerv); 

• finanční náklady (poplatky, platba pojistného, úroky, kurzové ztráty); 

• rezervy a opravné položky finančních nákladů; 

• náklady mimořádné (škody, manka apod.); 

• daně z příjmů a převodové účty (daně z příjmů apod.) [1]. 

3.2 Účelové členění nákladů 

Jde o vymezení nákladů jako účelové vynaložení ekonomických zdrojů. Finální 

výkony jednotlivých aktivit, jenž vycházejí z konečného účelu vynaložených nákladů, 

představují konečné nositele nákladů. Z tohoto úhlu pohledu pak můžeme nejhrubší 

členění nákladů provést podle jednotlivých činností podniku (finanční činnost, provozní 

činnost). Členění nákladů v rámci provozní činnosti lze potom provést podle jejich vztahu 

k zaměření podniku (činnost základní, pomocná, přidružená apod.). Účelovost prostupuje 

každým transformačním procesem uskutečňování výkonů. Každý náklad má již při svém 

vzniku jasně definovanou účelovost, proto v daném procesu vycházíme ze dvou základních 

úrovní: 

• členění podle místa vzniku a odpovědnosti (podle vnitropodnikových útvarů); 

• členění podle vztahu k výkonům (tj. kalkulační třídění) [2, 3]. 

3.2.1 Členění nákladů podle útvarů 

Jednotlivé výkony jsou prováděny v různých částech podniků (dílny, provozy), jenž 

jsou strukturované do jednotlivých organizačních útvarů. Členění nákladů podle útvarů 

nám dává přehled o místě a době vzniku nákladů a odpovědnosti za jejich vznik [2]. 
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Podle různých kritérií, jako je například velikost podniku, se náklady dělí na: 

• náklady výrobní činnosti: 

o hlavní; 

o pomocné; 

o vedlejší; 

o přidružené výroby; 

• náklady nevýrobní činnosti: 

o náklady na odbyt; 

o správu; 

o zásobování atd. [3]. 

Ve výrobě se náklady dělí na: 

• technologické náklady: 

o jednicové; 

o režijní; 

• náklady na obsluhu a řízení [3]. 

3.2.2 Členění nákladů podle výkonu (kalkulační třídění) 

Členění nákladů podle výkonu nám dává přehled, na které výrobky či služby byly 

jednotlivé náklady použity, a můžeme zjistit ziskovost těchto výrobků a služeb. Přesně 

definovaný výkon nazýváme kalkulační jednicí. Na základě přiřazení nákladů 

na kalkulační jednici rozlišujeme dva hlavní typy nákladů: 

• přímé (jednicové) – jsou přiřazovány přímo daným výkonům bez jejich 

předchozího shromažďování podle místa vzniku; 

• nepřímé (režijní) – jsou přiřazovány na veškeré kalkulované množství výrobků či 

zajištění celkové výroby podniku. Na kalkulační jednici se režijní náklady 

nemohou určit přímo, proto se určují podle nepřímých metod [3, 1]. 

Jednotlivé skupiny nákladů se vyjadřují v kalkulačních položkách. Jednotlivé 

skupiny nákladů obsahuje všeobecný kalkulační vzorec, jenž mohou jednotlivé podniky 

upravovat podle vlastní potřeby [1]. 
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Všeobecný kalkulační vzorec: 

1. Přímý materiál 

2. Přímé mzdy 

3. Ostatní přímé náklady 

4. Výrobní (provozní) režie 

Vlastní náklady výroby 

5. Správní režie + zásobovací režie 

Vlastní náklady výkonu 

6. Odbytové náklady 

Úplné vlastní náklady výkonu 

7. Zisk (ztráta) 

Cena výkonu [3]. 

3.3 Členění nákladů podle vztahu k objemu produkce 

Významným aspektem třídění nákladů je posuzování dynamiky jejich vývoje podle 

toho, jak se v závislosti na změnách v objemu výkonu mění jejich celková výše. V tomto 

směru členíme náklady na tři skupiny: 

• variabilní (proměnlivé) náklady; 

• fixní (stálé) náklady; 

• smíšené náklady [2]. 

V analýze závislosti nákladů na změnách v objemu výkonu mají zásadní vypovídající 

schopnost dvě veličiny nákladů: 

• celkové náklady – představují úhrnný rozsah nákladů vyvolaný daným objemem 

výkonů; 

• průměrné náklady – představují podíl celkových nákladů na jednotku výkonu při 

dosažení jejich určitého objemu [2]. 

3.3.1 Náklady fixní 

Fixní náklady se při změně objemu výroby nemění, jsou nezávislé. Ovšem jejich 

neměnnost je relevantní, neboť i u těchto nákladů může dojít ke změně. Příkladem je např. 
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změna výrobní kapacity či rozsáhlá změna výrobního programu. Ke změně však nedochází 

plynule, ale jednorázově, skokem [1]. 

Fixní náklady se většinou požívají k zajištění výrobního procesu a podstatná část se 

vynakládá ještě před samotným zahájením výrobního procesu. Příkladem fixních nákladů 

jsou mzdy správních a technickohospodářských pracovníků, odpisy budov a strojů, úroky 

z půjček, nájemné [1]. 

Fixní náklady můžeme rozčlenit na: 

• celkové fixní náklady; 

• fixní náklady měnící se skokem [2]. 

3.3.2 Náklady variabilní 

Variabilní náklady jsou opakovaně vynakládány na každou následující jednotku 

objemu výkonu. Mění se v závislosti na změně objemu výroby. Podle typu změny 

hovoříme o nákladech: 

• proporcionálních – vyvíjí se stejně rychle jako objem výroby; 

• podproporcionálních – vyvíjejí se pomaleji než objem výroby; 

• nadproporcionálních – vyvíjí se rychleji než objem výroby [2]. 

Proporcionální náklady závisí přímo úměrně na počtu jednotek produkce, mohou 

být modelovány lineární funkcí. Jejich podíl připadající na jednotku produkce je 

konstantní. Příkladem je objem mzdových nákladů při použití přímé úkolové mzdy [1]. 

Podproporcionální (degresivní) náklady v absolutní výši rostou, ale pomaleji než 

objem výroby. Jejich podíl na jednotku produkce klesá. Příkladem mohou být náklady 

na opravy, spotřebu energie atd. [1]. 

Nadproporcionální (progresivní) náklady 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 [1]. 
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3.3.3 Náklady smíšené 

Jde o kombinaci fixních a variabilních nákladů. Smíšené náklady jsou specifické 

v tom, že fixní složka působí od nulového bodu objemu a postupně se k ní při zvyšování 

objemu přiřazují variabilní náklady [2]. 

3.4 Evidence nákladů 

V podniku se evidencí nákladů zabývá účetnictví, které můžeme rozčlenit 

na účetnictví finanční, daňové, nákladové a manažerské [3]. 

Ve finančním účetnictví se sledují informace o podniku jako celku, především pro 

vnější uživatele. Evidují se v něm podniková aktiva, vlastní kapitál, náklady, výnosy, 

dluhy a hospodářský výsledek. Výstupem je rozvaha podniku a výkaz zisku a ztráty. 

Z pohledu nákladů, jsou ve finančním účetnictví jednotlivé položky uvedeny v 5 účtové 

třídě. V ČR je finanční účetnictví regulováno zákonem o účetnictví [3]. 

Daňové účetnictví vychází z účetnictví finančního. Veškeré náklady člení na daňově 

uznatelné a na náklady nezahrnované do základu daně z příjmu. Stejný postup se provádí i 

u výnosů. Daňový základ se následně upravuje o odpočitatelné položky. Výsledný daňový 

základ, upravený o případné slevy, slouží k výpočtu daně; daňová povinnost, jenž je 

součástí daňového přiznání [3]. 

Nákladové účetnictví je zaměřeno na výkony, střediska a procesy. Skládá se 

ze soustavy analytických účtů sloužících k vnitropodnikovému řízení. Postupně se 

rozvinulo do účetnictví manažerského [3]. 

Manažerské účetnictví slouží k řízení podniku a jeho útvarů. Využívá se k neustálé 

kontrole a k manažerskému rozhodování. Podkladem manažerského účetnictví jsou 

informace z nákladového a finančního účetnictví, kalkulace a další postupy [3]. 

3.4.1 Účtová třída 5 

Účtová třída 5 zaznamenává prvotní a v některých případech také druhotné náklady. 

Jednotlivé účty se účtují narůstajícím způsobem od počátku účetního období. Analytické 

účty je třeba vést v rámci zákona o daních z příjmů [9]. 
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Účtovou třídu 5 můžeme rozdělit na: 

Provozní náklady 

• spotřebované nákupy (účtová skupina 50); 

• služby (účtová skupina 51); 

• osobní náklady (účtová skupina 52); 

• daně a poplatky (účtová skupina 53); 

• jiné provozní náklady (účtová skupina 54); 

• odpisy, rezervy a opravné položky provozních nákladů (účtová skupina 55) [9]. 

Finanční náklady 

• finanční náklady (účtová skupina 56); 

• rezervy a opravné položky finančních nákladů (účtová skupina 57) [9]. 

Mimořádné náklady 

• mimořádné náklady (účtová skupina 58) [9]. 

Daně z příjmů a převodové účty 

• daně z příjmů a převodové účty (účtová skupina 59) [9]. 
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4 Analýza nákladů a nákladovosti 

Cílem následující kapitoly bude provést zhodnocení nákladů SKMP za období 2006-

2008. V první fázi provedu rozbor celkového objemu nákladů rozčleněného na základní 

nákladové druhy, přičemž budu vycházet z analytického účtu podle účtové třídy 5, 

uvedeného ve vnitropodnikové hlavní knize. Provedu horizontální a vertikální analýzu 

celkových nákladových položek a analýzu nákladovosti stěžejních nákladových skupin 

papírenského závodu. U tohoto porovnávání budu vycházet z přepočtu nákladů ve vztahu 

k celkovým výnosům podniku. 

4.1 Analýza nákladů a nákladovosti teoreticky 

Náklady jsou významným ukazatelem hospodaření podniku. Měly by být měřítkem 

spotřebované práce, souhrnnou mírou hospodárnosti výroby. Plnění této funkce však není 

bezprostřední. Vše je ovlivněno tím, že náklady jsou peněžním vyjádřením spotřeby, 

respektive opotřebením základních výrobních potenciálů. Pohybem těchto cen se náklady 

mohou od skutečné spotřeby výrobních faktorů v naturálním vyjádření odlišovat. Při 

dosažení stejného objemu produkce nemusí růst nákladů znamenat zvyšování 

nehospodárnosti výroby. Tento stav platí i naopak [1]. 

Analýza nákladů by měla zjistit účelnost vynaložené práce. K jejím základním 

cílům patří: 

• posouzení vývoje nákladů ve vztahu k vývoji objemu výroby resp. výnosů; 

• určení hlavních činitelů, které působí na objem nákladů, a jejich podílu na výsledné 

změně nákladů; 

• odhalení zdrojů a příčin pozitivních a negativních výsledků v oblasti spotřeby 

nákladů a vymezení cest směřujících ke snižování, respektive udržení ukazatele 

nákladovosti [1]. 

4.1.1 Analýza trendů (horizontální analýza) 

Z výchozích údajů, obsažených v základních účetních výkazech (rozvaha, výkaz 

zisku a ztráty), lze vypočítat změnu příslušného ukazatele ve formě bazického indexu nebo 
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lze zjistit absolutní výši změny a její procentní vyjádření k výchozímu období. Při použití 

údajů z více účetních období lze zjistit vývoj příslušného ukazatele v čase. Z daného 

časového vývoje máme možnost zkoumat a zjišťovat dlouhodobé trendy jednotlivých 

ukazatelů [1]. 

Samotné porovnávání ukazatelů v čase provádíme po řádcích, proto mluvíme 

o horizontální analýze absolutních ukazatelů. Jednotlivé řádkové položky neovlivňuje čas, 

ale změny dalších vykazovaných ukazatelů odrážejících věcné příčiny vývoje [1]. 

4.1.2 Procentní rozbor (vertikální analýza) 

Údaje obsažené v účetních výkazech v absolutních hodnotách se převedou 

na relativní procentní vyjádření. Procentní vyjádření dovoluje srovnání v časové řadě, 

srovnávání s konkurenčními podniky a podobně. V případě rozvahy jsou jednotlivé 

položky vztahovány k součtu celkových aktiv, u výkazu zisku a ztráty se používá objem 

celkových výnosů či čistých tržeb [1]. 

Jelikož pracujeme s údaji umístěnými shora dolů ve sloupcích, hovoříme o vertikální 

analýze. Tímto rozborem tvoříme podnikovou strukturu například z hlediska složení aktiv 

a pasiv apod. Velikost položek ve struktuře a jejich vývoj v čase nám zobrazuje změny 

v činnosti podniku [1]. 

4.1.3 Ukazatel nákladovosti 

Celkové náklady N jsou veškeré náklady vynaložené na celkový objem produkce. 

Průměrné jednotkové náklady Nj jsou náklady na jednotku produkce. Vypočteme je tak, že 

celkové náklady N vydělíme celkovým množstvím produkce: 

q

N
N j =  

Je-li objem produkce vyjádřen v Kč (Q), dostaneme haléřový ukazatel nákladovosti 

h, který vyjadřuje podíl nákladů na 1 Kč produkce (haléře nákladů na 1Kč výnosů či 

koruny nákladů na 100 Kč výnosů): 

Q

N
h =  

Pokud je objem produkce vyjádřen ve fyzických jednotkách, např. v kusech či 

tunách, dostaneme ukazatel nákladovosti fyzického objemu produkce [3, 1]. 
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4.2 Druhové členění nákladů SKMP 

V kapitole je proveden rozbor celkového objemu nákladů společnosti SKMP 

za období 2006-2008. Při rozboru jsem vycházel z údajů uvedených ve vnitropodnikové 

hlavní knize. V tabulce č. 1 jsou uvedeny hodnoty nákladů společnosti SKMP rozčleněné 

na základní nákladové druhy. Pro větší přehlednost a lepší vypovídající schopnost jsou 

jednotlivé číselné údaje nákladů zobrazeny v relativním procentním vyjádření, které je 

provedeno procentním rozborem (vertikální analýza). Jednotlivé položky nákladů uvedené 

v druhovém členění jsou porovnány s náklady celkovými. Pro větší vypovídající schopnost 

je v příloze č.1 a č. 2 zpracován analytický účet druhového členění v podrobnější formě. 

Dále je ve sledovaném období provedena analýza trendů (horizontální analýza). 

Cílem je zjistit vývoj jednotlivých nákladových položek v čase a poukázat na jejich nárůsty 

či poklesy mezi léty 2006 - 2007 a 2007 - 2008.  

V kapitole jsou dále vysvětleny příčiny vedoucí k meziročním pohybům a hodnotám 

nákladů. 
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Tabulka 1: Druhové členění nákladů SKMP 
struktura [%] diference [Kč] 

Účet Položka 2006 
[K č] 

2007 
[K č] 

2008 
[K č] 2006 2007 2008 2007-2006 2008-2007 

501 Spotřeba materiálu 160 338 774 200 806 768 172 525 470 36,063 41,150 35,445 40 467 993 -28 281 298 

502 Spotřeba energií 107 178 603 99 490 909 123 030 037 24,107 20,388 25,277 -7 687 694 23 539 128 

50 Spotřebované nákupy 267 517 378 300 297 677 295 555 508 60,17 61,54 60,72 32 780 299 -4 742 169 
511 Opravy a udržování 25 669 164 27 511 904 26 511 679 5,774 5,638 5,447 1 842 740 -1 000 225 

512 Cestovné 752 655 794 546 967 306 0,169 0,163 0,199 41 891 172 760 

513 Náklady na reprezentaci 368 156 460 196 251 961 0,083 0,094 0,052 92 040 -208 235 

518 Ostatní služby 41 982 981 46 897 039 53 405 199 9,443 9,610 10,972 4 914 058 6 508 160 

51 Služby 68 772 956 75 663 684 81 136 145 15,47 15,51 16,67 6 890 729 5 472 460 
521 Mzdové náklady 22 254 198 24 478 789 24 936 904 5,005 5,016 5,123 2 224 591 458 115 

524 Zákonné sociální pojištění 7 775 933 8 589 385 8 195 000 1,749 1,760 1,684 813 452 -394 385 

527 Zákonné sociální náklady 1 108 717 1 102 189 1 104 233 0,249 0,226 0,227 -6 528 2 044 

528 Ostatní sociální náklady 336 609 53 190 60 508 0,076 0,011 0,012 -283 419 7 317 

52 Osobní náklady 31 475 457 34 223 553 34 296 645 7,08 7,01 7,05 2 748 096 73 091 
531 Daň silniční 24 450 32 625 32 525 0,005 0,007 0,007 8 175 -100 

532 Daň z nemovitostí 103 367 103 367 110 518 0,023 0,021 0,023 0 7 151 

538 Ostatní daně a poplatky 37 567 76 191 45 764 0,008 0,016 0,009 38 624 -30 428 

53 Daně a poplatky 165 384 212 183 188 807 0,04 0,04 0,04 46 799 -23 377 
541 Zůstatková cena prodaného DNM a DHM 0 76 255 0 0,000 0,016 0,000 76 255 -76 255 

542 Prodaný materiál 554 580 337 873 159 173 0,125 0,069 0,033 -216 707 -178 700 

543 Dary 1 043 000 1 020 000 950 000 0,235 0,209 0,195 -23 000 -70 000 

544 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 53 0 0,000 0,000 0,000 53 -53 

545 Ostatní pokuty a penále 0 503 755 40 000 0,000 0,103 0,008 503 755 -463 755 

548 Ostatní provozní náklady 30 750 741 24 796 200 20 706 513 6,916 5,081 4,254 -5 954 541 -4 089 687 

549 Manka a škody 23 022 0 37 610 0,005 0,000 0,008 -23 022 37 610 

54 Jiné provozní náklady 32 371 344 26 734 137 21 893 296 7,28 5,48 4,50 -5 637 207 -4 840 841 
551 Odpisy DNM a DHM 41 561 551 42 882 148 39 370 886 9,348 8,788 8,089 1 320 597 -3 511 262 

554 Ostatní rezervy -156 800 580 934 -109 248 -0,035 0,119 -0,022 737 734 -690 182 
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559 Tvorba opravných položek -3 321 488 -2 534 177 107 060 -0,747 -0,519 0,022 787 312 2 641 236 

55 Odpisy, rezervy a opravné položky PN 38 083 262 40 928 905 39 368 698 8,57 8,39 8,09 2 845 643 -1 560 208 
562 Úroky 7 009 99 856 7 463 0,002 0,020 0,002 92 847 -92 393 

563 Kurzové ztráty 5 995 030 9 448 508 8 448 723 1,348 1,936 1,736 3 453 478 -999 785 

568 Ostatní finanční náklady 200 299 224 810 168 711 0,045 0,046 0,035 24 511 -56 099 

56 Finanční náklady 6 202 338 9 773 173 8 624 897 1,40 2,00 1,77 3 570 836 -1 148 276 

57 Rezervy a opravné položky FN - - - - - - - - 
582 Škody 0 0 2 115 0,000 0,000 0,000 0 2 115 

588 Ostatní mimořádné náklady 7 923 150 839 0 0,002 0,031 0,000 142 916 -150 839 

58 Mimořádné náklady 7 923 150 839 2 115 0,00 0,03 0,00 142 916 -148 724 
591 Daň z příjmu z běžné činnosti splatná 0 0 4 642 455 0,000 0,000 0,954 0 4 642 455 

599 Vnitropodnikové náklady 6 450 4 752 1 026 790 0,001 0,001 0,211 -1 698 1 022 038 

59 Daně z příjmů a převodové účty 6 450 4 752 5 669 245 0,00 0,00 1,16 -1 698 5 664 493 

5 Náklady celkem 444 602 492 487 988 905 486 735 354 100,000 100,000 100,000 43 386 413 -1 253 550 
Pramen: [Interní informace SKMP] 
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Z tabulky č. 2 je jasné, že největší podíl na nákladech společnosti mají provozní 

náklady, jenž se skládají z účtových tříd 50 - 55. Jak lze zjistit z tabulky č. 3, provozní 

náklady tvoří ve sledovaném období v průměru 97,9 % z celkových nákladů. Proto se budu 

v další části práce zaobírat pouze provozními náklady. 

Tabulka 2: Provozní náklady SKMP 

Účet Položka 2006 
[K č] 

2007 
[K č] 

2008 
[K č] 

50 Spotřebované nákupy 267 517 378 300 297 677 295 555 508 

51 Služby 68 772 956 75 663 684 81 136 145 

52 Osobní náklady 31 475 457 34 223 553 34 296 645 

53 Daně a poplatky 165 384 212 183 188 807 

54 Jiné provozní náklady 32 371 344 26 734 137 21 893 296 

55 Odpisy, rezervy a opravné položky PN 38 083 262 40 928 905 39 368 698 

  Provozní náklady celkem 438 385 781 478 060 140 472 439 098 

5 Náklady celkem 444 602 492 487 988 905 486 735 354 
Pramen: [Interní informace SKMP + vlastní zpracování] 

Tabulka 3: Procentní struktura a diference provozních nákladů v závislosti na CN 

struktura [%] přírůstek [%] 
Účet Položka 

2006 2007 2008 06-07 07-08 

50 Spotřebované nákupy 60,17 61,54 60,72 12,25 -1,58 

51 Služby 15,47 15,51 16,67 10,02 7,23 

52 Osobní náklady 7,08 7,01 7,05 8,73 0,21 

53 Daně a poplatky 0,04 0,04 0,04 28,30 -11,02 

54 Jiné provozní náklady 7,28 5,48 4,50 -17,41 -18,11 

55 Odpisy, rezervy a opravné položky PN 8,57 8,39 8,09 7,47 -3,81 

  Provozní náklady celkem 98,60 97,97 97,06 9,05 -1,18 

5 Náklady celkem 100,000 100,000 100,000 9,76 -0,26 
Pramen: [Interní informace SKMP + vlastní zpracování] 

V grafu č. 1, uvedeném na následující stránce, jsou vyobrazeny hlavní účtové 

skupiny provozních nákladů. Z grafu je jasně vidět, že nejhodnotnější skupinou nákladů 

jsou spotřebované nákupy, které činí ve sledovaném období v průměru 60,8 % z celkových 

nákladů.
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Graf 1: Grafické zobrazení hlavních účtových skupin provozních nákladů 
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4.2.1 Spotřebované nákupy 

Pokud se podíváme podrobněji na účet 50, zjistíme, že došlo v roce 2007 k nárůstu 

spotřebovaných nákupů o 12,25 % oproti roku 2006, v následujícím roce nastává pokles 

o 1,58 %. 

V případě materiálu tento nárůst činí 25,2 % v roce 2007 oproti roku předešlému. 

SKMP používá pro výrobu papíru základní suroviny dle evropského standardu. 

Na nákladech za materiál se nejvýrazněji podílí položky sběrový papír a škrob, které tvoří 

ve sledovaném období v průměru 82,1 % z celkového objemu za spotřebovaný materiál.  

Sběrový papír 

Z celkového nakupovaného objemu sběrového papíru tvoří 92 % nákup přes firmu 

EuroWaste a.s., která udává ceny na trhu ČR. Příčinou vyššího nákladu za sběrový papír 

v roce 2007 byl především nárůst nákupních cen. V konečném měřítku vzrostly v roce 

2007 náklady za sběrový papír téměř o 40 %. V roce 2008 poté došlo k poklesu nákladů 

u položky sběrový papír snížením výkupních cen, jenž bylo ovlivněno hospodářskou krizí, 

a tím souvisejícímu nadbytku zásob sběrového papíru v Evropě. Sběrový papír se 

na celkových nákladech podílí v průměru 26,7 % a je nejhodnotnější položkou. 

Pro větší přehlednost uvádím v tabulce č. 4 množství spotřebovaného sběrového 

papíru v jednotlivých letech a pohyb jeho cen za tunu. V tabulce je velmi dobře vidět, že 

spotřeba sběrového papíru byla konstantní, ale měnily se nákupní ceny. V příloze č. 4 

uvádím zmíněný pohyb v grafickém vyjádření. 

Tabulka 4: Pohyb spotřebovaného množství a ceny za sběrový papír 

přírůstek [%] 
 2006 2007 2008 2006/2007 2007/2008 

Spotřeba sběrového papíru [t] 60741 61097 61024 0,6 -0,1 

Průměrná cena za tunu [Kč] 1780 2474 1971 39,0 -20,3 

Náklady celkem [Kč] 108 095 458 151 146 269 120 262 289 39,8 -20,4 
Pramen: [Interní informace SKMP] 

Škrob 

U položky škrob došlo v roce 2007 oproti roku 2006 k nárůstu nákladů o 9,5 % 

především z důvodů vzrůstajících cen za škrob a také z důvodů nové standardizace 

výrobních hodnot papírů ve skupině SKG. Jistý vliv na nižší náklady za škrob v roce 2006 
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měl také vyšší poměr OCC/MIX2) a nižší počty přetrhů ve stroji. Co se týče průměrného 

OCC/MIX ve spotřebě, z tabulky č. 5 lze vidět vrůstající tendenci i v letech následujících. 

Tabulka 5: Průměrné množství mixu ve výrobě 

 2006 2007 2008 
OCC/MIX [%] 22,308 24,254 28,622 
Pramen: [Interní informace SKMP] 

Stoupající tendence pokračovala i v roce 2008, kdy náklady za škrob vzrostly 

o 16,7 % zejména zvýšením nákupních cen. 

Spotřeba energií 

Účet spotřeba energií je nejvíce ovlivňován spotřebou plynu, což je nejhodnotnější 

položka, a elektrickou energií. U plynu došlo v roce 2007 k poklesu nákladů o 18,3 %, 

především nižší nákupní cenou, následující rok nákupní cena plynu vzrostla. Z tabulky č. 6 

je patrna ustálená spotřeba plynu a výkyvy v nákupních cenách. V příloze č. 5 je zmíněný 

pohyb cen za plyn zobrazen graficky. Ceny plynu se odvíjí od ceny ropy na světových 

trzích. V roce 2008 způsobilo výrazné zvýšení cen plynu právě navýšení cen ropy, která 

byla v polovině roku 2008 na maximu. V příloze č. 7 uvádím graf s pohybem cen ropy na 

světových trzích. 

Tabulka 6: Spotřeba plynu a pohyb cen 

přírůstek [%] 
 2006 2007 2008 2006/2007 2007/2008 

Spotřeba plynu [m3] 9 304 354 9 198 930 9 022 811 -1,1 -1,9 

Průměrná cena za m3 [Kč] 7,5 6,2 8,6 -17,3 38,7 

Náklady celkem [Kč] 69 782 652 57 033 365 77 596 177 -18,3 36,1 
Pramen: [Interní informace SKMP] 

U elektrické energie můžeme pozorovat meziroční růst nákladů ovlivněný navýšením 

cen pro velkoodběratele. Meziroční růst cen je zřejmý z tabulky č. 7, ve které je také 

uvedena spotřeba elektrické energie v jednotlivých letech. Nejvíce je tento stav ovlivněn 

zvyšováním cen za distribuci. V příloze č. 6 je pohyb cen za elektrickou energii zobrazen 

graficky. 

                                                 
2) Do sběrového papíru patří sběrová lepenka (nejdražší), ořezy z kartonážek a klasický mix (nejlevnější), 
tvořený novinovým papírem, časopisy a dalším neroztříděným papírem. Pokud se tedy ve spotřebě použije 
větší procento mixu, dojde k úspoře nákladů. Množství mixu ve spotřebě lze však použít jen do určité míry, 
aby nedošlo k přetrhům či výrobě nekvalitního papíru. OCC/MIX je tedy poměr kvalitnějšího sběrového 
papíru a levnějšího mixu. 
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Tabulka 7: Spotřeba elektrické energie a pohyb cen 

přírůstek [%] 
 2006 2007 2008 2006/2007 2007/2008 

Spotřeba el. energie [kwh] 23 806 776 23 265 850 21 566 015 -2,3 -7,3 

Průměrná cena za kwh [Kč] 1,53 1,78 2,06 16,3 15,7 

Náklady celkem [Kč] 36 424 367 41 413 213 44 425 990 13,7 7,3 
Pramen: [Interní informace SKMP] 

4.2.2 Služby 

Účet 51 je ovlivňován zejména opravami a udržováním, a ostatními službami. 

U oprav došlo u položky servisní služby v roce 2007 k poklesu nákladů o 63,2 % z důvodu 

modernizace papírenského stroje v roce 2006. V roce 2007 proběhla údržba budov částkou 

1 789 000 Kč. Jednalo se zejména o výměnu oken a dveří. Od roku 2007 provádí 

mechanickou údržbu v SKMP třetí strana, což vedlo k navýšení nákladů. V celkovém 

měřítku položka opravy a udržování vzrostla v roce 2007 o 7,2 %. V roce 2008 náklady 

klesly o 3,6 %. 

Ostatní služby jsou ovlivňovány především náklady na přepravné v tuzemsku a 

v zahraničí. Náklady na přepravné v zahraničí vzrostly v roce 2007 o 46,6 %, 

v následujícím roce o 30,1 %. Tento stav je způsoben zejména větším objemem výrobků 

směřujících do zahraničí, zejména do Polska, a zavedením mýtných bran v ČR. SKMP 

dodává výrobky těmto subjektům: SK Brno, SK Obaly Štúrovo, SK Žebrák, SK 

Žimrovice, SK Warszawa, SK Gdaňsk, SK Drezdenko, SK Pruszkow, Model Opava, 

Model Nymburk, Model Bilgoraj, do Řecka a dalším drobným zákazníkům.  

Náklady v roce 2006 byly také ovlivněny spojením společností Kappa a Smurfit, 

zejména náklady na změnu loga a právní služby. V celkovém měřítku činil nárůst nákladů 

účtu služby 10 % v roce 2007, v roce následujícím růst nákladů činil 7,2 %. 

4.2.3 Osobní náklady 

V roce 2007 vzrostly mzdové náklady o 10 %, v roce následujícím náklady vzrostly 

o 1,9 %. Zmíněný růst je ovlivněn hlavně vyplácením bonusů, hrubá mzda rostla 

ve sledovaném období zhruba o 3 %. V tabulce č. 8 je uveden počet zaměstnanců 

ve sledovaném období. Počty zaměstnanců jsem vztáhl k celkovým mzdovým nákladům a 

zjistil průměrný roční příjem zaměstnance. Uvedeným způsobem jsem získal sice jen 

hrubý odhad růstu ročního příjmu, ale určitou vypovídající schopnost zjištěné hodnoty 
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mají. Z hodnot uvedených v tabulce č. 8 lze říci, že v roce 2007 byly vypláceny vyšší 

bonusy než v roce 2008. 

Zákonné sociální pojištění je ovlivněno růstem mezd a počty zaměstnanců. Zákonné 

sociální náklady jen nepatrně kolísají. 

Tabulka 8: Pohyb mzdy zaměstnanců (včetně bonusů) 
 2006 2007 2008 

Počet zaměstnanců 58 56 54 

Mzdové náklady celkem [Kč] 22 254 198 24 478 789 24 936 904 

Průměrná mzda zaměstnance za rok [Kč] 383 693 437 121 461 795 

Přírůstek na zaměstnance [%] - 14 6 
Pramen: [Interní informace SKMP] 

4.2.4 Daně a poplatky 

V roce 2007 došlo ke zvýšení nákladů o 28,3 %, následující rok ke snížení nákladů 

o 11 %. Růst nákladů souvisí například s růstem poplatků za dálniční známky či silniční 

daně. V absolutním vyjádření jsou změny zanedbatelné. 

4.2.5 Jiné provozní náklady 

Nejvyšší hodnotu na tomto účtu má položka spotřebované povolenky CO2, která 

tvoří v průměru 59,7 % z objemu jiných provozních nákladů. V roce 2007 nastal u položky 

pokles nákladů o 25 % a v roce následujícím pokles pokračoval o 28,6 %. Uvedený pokles 

je způsoben uvolněním trhu s povolenkami CO2 po roce 2006, kdy na burze nastal prodej 

většího množství povolenek, což způsobilo snižování cen. Jelikož SKMP spaluje plyn, 

od státu dostává přiděleno určité množství povolenek na vypouštění emisí. Na celkovém 

hospodaření tato položka však vliv nemá, neboť ve sledovaném období SKMP vypustila 

nižší množství emisí, než jí přidělil stát, a nespotřebované povolenky prodala na burze. 

4.2.6 Odpisy, rezervy a opravné položky PN 

U odpisů DNM a DHM dochází v roce 2007 k mírnému růstu nákladů o 3,18 % 

způsobenému zvýšením nákladů u položky zůstatková cena – stroje, přístroje a zařízení, 

kdy došlo ke konečnému odepsání staré části papírenského stroje, jenž byla vyměněna při 

opravách v roce 2007. V následujícím roce je položka nulová, což vedlo ke snížení nákladů 

u odpisů DNM a DHM o 8,2 %. V roce 2007 došlo dále k vytvoření rezervy na audit, která 



Filip Hoffmann: Analýza nákladů vybrané firmy 

2010 27 

v roce následujícím vypotřebována nebyla, a došlo k odečtu této částky. V roce 2005 byly 

u opravných položek vytvořeny rezervy na zásoby, materiál a náhradní díly. V rámci 

spojení společností Kappa a Smurfit došlo ke změně účetní politiky na politiku Smurfit, a 

proto byly opravné položky ve sledovaném období sníženy. 

4.3 Nákladovost SKMP 

Z důvodů, že provozní náklady tvoří v průměru 97,9 % z celkových nákladů, budu 

vycházet pouze z nich. Ze struktury nákladů SKMP je zřejmé, že nejvýrazněji se 

na nákladech podniku, respektive provozních nákladech, podílí spotřeba materiálu a 

energie, opravy a udržování, ostatní služby, mzdové náklady, zákonné sociální pojištění, 

ostatní provozní náklady a odpisy DNM a DHM. Pro větší přehlednost uvádím 

nejzásadnější skupiny nákladů v tabulce č. 9 v absolutním vyjádření a v tabulce č. 10 

ve vyjádření procentním spolu s jejich procentním pohybem mezi jednotlivými léty. 

Těchto 8 nejvýraznějších nákladových položek je v tabulce č. 11 vyjádřeno pomocí 

„korunového“ ukazatele nákladovosti vypočteného z celkových výnosů. 

Tabulka 9: Stěžejní nákladové položky SKMP v absolutním vyjádření 

Účet 
 

Položka 
 

2006 
[K č] 

2007 
[K č] 

2008 
[K č] 

501 Spotřeba materiálu 160 338 774 200 806 768 172 525 470 

502 Spotřeba energií 107 178 603 99 490 909 123 030 037 

511 Opravy a udržování 25 669 164 27 511 904 26 511 679 

518 Ostatní služby 41 982 981 46 897 039 53 405 199 

521 Mzdové náklady 22 254 198 24 478 789 24 936 904 

524 Zákonné sociální pojištění 7 775 933 8 589 385 8 195 000 

548 Ostatní provozní náklady 30 750 741 24 796 200 20 706 513 

551 Odpisy DNM a DHM 41 561 551 42 882 148 39 370 886 

5 Náklady celkem 444 602 492 487 988 905 486 735 354 
6 Výnosy celkem 556 072 792 657 045 492 540 274 979 
Pramen: [Interní informace + vlastní zpracování] 
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Tabulka 10: Stěžejní nákladové položky SKMP v procentním vyjádření v závislosti 

na CN a jejich přírůstky 

struktura [%] přírůstek [%] 
Účet Položka 

2006 2007 2008 2007/2006 2008/2007 
501 Spotřeba materiálu 36,06 41,15 35,45 25,24 -14,08 

502 Spotřeba energií 24,11 20,39 25,28 -7,17 23,66 

511 Opravy a udržování 5,77 5,64 5,45 7,18 -3,64 

518 Ostatní služby 9,44 9,61 10,97 11,70 13,88 

521 Mzdové náklady 5,01 5,02 5,12 10,00 1,87 

524 Zákonné sociální pojištění 1,75 1,76 1,68 10,46 -4,59 

548 Ostatní provozní náklady 6,92 5,08 4,25 -19,36 -16,49 

551 Odpisy DNM a DHM 9,35 8,79 8,09 3,18 -8,19 

5 Náklady celkem    9,76 -0,26 
6 Výnosy celkem    18,16 -17,77 
Pramen: [Interní informace + vlastní zpracování] 

V grafu č. 2 jsou pro lepší přehlednost vyobrazeny nejvýraznější skupiny nákladů 

graficky. Můžeme sledovat jejich pohyb a vývoj ve sledovaném období. 
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Graf 2: Grafické zobrazení osmi nákladových položek patřících do PN s nejvyššími hodnotami 
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Tabulka 11: Nákladovost stěžejních nákladových položek SKMP v závislosti na 

celkových výnosech 

nákladovost [Kč/100 Kč] 
absolutní diference 

[K č] Účet Položka 
2006 2007 2008 07-06 08-07 

501 Spotřeba materiálu 28,83 30,56 31,93 1,73 1,37 

502 Spotřeba energií 19,27 15,14 22,77 -4,13 7,63 

511 Opravy a udržování 4,62 4,19 4,91 -0,43 0,72 

518 Ostatní služby 7,55 7,14 9,88 -0,41 2,74 

521 Mzdové náklady 4 3,73 4,62 -0,27 0,89 

524 Zákonné sociální pojištění 1,4 1,31 1,52 -0,09 0,21 

548 Ostatní provozní náklady 5,53 3,77 3,83 -1,76 0,06 

551 Odpisy DNM a DHM 7,47 6,53 7,29 -0,94 0,76 

5 Náklady celkem 79,95 74,27 90,09 -5,68 15,82 
Pramen: [Interní informace SKMP + vlastní zpracování] 

Z tabulky č. 11 je zřejmý příznivý vývoj celkové nákladovosti v roce 2007 oproti 

roku 2006. V roce 2008 však dochází k velmi nepříznivému vývoji celkové nákladovosti 

na hodnotu 90,09 Kč na 100 Kč výnosů. Je zřejmé, že došlo k negativnímu posunu a 

jednotlivé účty jsou proto podrobeny analýze. Pro větší vypovídající schopnost je tabulka 

č. 11 doplněna podrobnějším rozborem jednotlivých nákladových položek uvedeným 

v příloze č. 2. 

V roce 2006 činil výnos podniku 556 072 792 Kč. V následujícím roce se výnos 

zvýšil o 18,16 %. Je třeba říci, že velmi výrazný vliv na zvýšení má růst prodejních cen 

za papír. V roce 2008 nastal pokles výnosů o 17,77 %, jenž byl způsoben poklesem 

prodejních cen. 

V tabulce č. 12 je ve sledovaném období uvedena produkce SKMP v tunách a 

prodejní ceny za tunu vyrobeného papíru. Z tabulky je zřejmý, pro podnik velmi příznivý, 

růst prodejních cen za tunu papíru v roce 2007. V roce 2008 však z důvodů hospodářské 

krize dochází u prodejních cen k poklesu. 

Pohyb prodejních cen ovlivňuje konečnou výši celkových výnosů podniku. Jelikož 

porovnávám stěžejní nákladové položky s celkovými výnosy, chci zdůraznit výrazný vliv 

pohybu prodejních cen za vyrobený papír na nákladovosti. 



Filip Hoffmann: Analýza nákladů vybrané firmy 

2010 31 

Tabulka 12: Produkce papíru a jeho prodejní cena za tunu 

 2006 2007 2008 
Produkce papíru v tunách 56 744,33 56 621,34 56 610,11 

Tržby z prodeje papíru [Kč] 508 330 887 612 232 174 493 512 943 

Cena papíru za tunu [Kč] 8 958,25 10 812,75 8 717,75 

Přírůstek [%]  20,70 -19,38 
Pramen: [Interní informace SKMP + vlastní zpracování] 

Z tabulky č. 11 lze vysledovat velmi příznivý vývoj celkové nákladovosti v roce 

2007, avšak při podrobnějším pohledu na položku s největším podílem na celkových 

nákladech, tedy spotřebu materiálu, lze vyčíst její negativní vývoj. V procentuálním 

vyjádření celkové výnosy vzrostly v roce 2007 o 18,6 %, naproti tomu náklady na materiál 

se zvýšily o 25,24 %. Z podrobnějšího rozboru analytického účtu uvedeného v příloze č. 2 

je jasně vidět, že v případě spotřeby materiálu rostla rychleji než výnosy nejdůležitější 

nákladová položka - sběrový papír. Příčinou negativního růstu nákladovosti u položky 

sběrový papír byl především nárůst nákupních cen. V roce 2008 poté došlo k mírnému 

poklesu nákladovosti z důvodů především poklesu nákupních cen za sběrový papír. 

Položka sběrový papír v absolutním procentním vyjádření klesla o 20,43 %, nákladovost 

poklesla o 3,2 % oproti roku 2007. 

U dalších položek, souvisejících se spotřebou materiálu, dochází k růstu či poklesu 

nákladovosti, jenž je ovlivněna opět meziročními růsty nákupních cen, či jejími poklesy. 

Vše se odvíjí od množství spotřebovaného materiálu potřebného k výrobě. Například 

položka škrob v absolutním vyjádření z důvodů rostoucích cen vzrostla v roce 2007 

o 9,5 %, ale na nákladovosti to z důvodů zvýšení výnosů podniku negativní vliv nemělo a 

nákladovost klesla. V následujícím roce z důvodů poklesu výnosů a růstu cen za škrob 

nákladovost vzrostla o 41,9 % oproti roku 2007. 

U účtu spotřeba energií dochází v roce 2007 k výraznějšímu poklesu nákladovosti a 

v následujícím roce opět k výraznějšímu růstu. V absolutním vyjádření má na tomto účtu 

největší zastoupení plyn a elektřina. Největší vliv na poklesu nákladovosti u položky plyn 

v roce 2007 má kromě zvýšení výnosů také nižší nákupní cena za m3 plynu. V roce 2008 

dochází k výraznému zvyšování cen za plyn a snížení výnosů, což mělo za následek 

výrazné zvýšení nákladovosti plynu na hodnotu 14,36 Kč na 100 korun výnosů. 

Co se týče elektrické energie, dochází v absolutním vyjádření k standardnímu růstu 

nákupních cen. Tento vývoj však v roce 2007 nemá na nákladovosti negativní vliv a 
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nákladovost mírně poklesla. Elektrickou energii SKMP musí nakupovat z 95 % a 5 % je 

vyráběno na vodní turbíně, která je závislá na průtoku řeky Moravice. Z toho důvodů se 

závislost na nákupních cenách elektřiny odráží v nárůstu nákladovosti. V roce 2008 

nákladovost elektrické energie vzrostla o 30,5 % zejména vlivem snížení výnosů. Vodu 

nakupuje SKMP od Povodí Odry, kde ceny mají minimální růst, tudíž nákladovost kolísá 

pouze vlivem dosažených výnosů. 

Účet opravy a udržování je ve sledovaném období v celkovém měřítku stabilní. Vše 

je ovlivněno stavem majetku a jeho potřebnou opravou. Z rozboru jednotlivých 

nákladových položek uvedených v příloze č. 2 je patrné, že u servisních služeb dochází 

v roce 2007 k výraznému snížení nákladovosti o 68,9 %. Pokles je způsoben modernizací 

papírenského stroje v roce 2006, při které byly provedeny i další opravy. Údržbářské práce 

na papírenském stroji proběhly i v roce 2007, což mělo za následek nárůst nákladů účtu 

511 o 7,18 %. Díky vyšším výnosům v roce 2007 však tento nárůst nákladů u účtu 511 

na nákladovosti negativní vliv nemělo a nákladovost klesla o 9,3 %. Údržbářské práce na 

papírenském stroji byly nutné, neboť v předcházejících letech neproběhly žádné investice a 

opravy. SKMP má své vlastní oddělení údržby, jenž je zodpovědné především za 

diagnostiku a plánování údržby. Samotné údržbářské práce provádí třetí strany. 

V případě účtu ostatní služby dochází v roce 2007 k poklesu nákladovosti o 5,5 %, 

v následujícím roce k výraznějšímu růstu nákladovosti o 38,5 %. 

Zásadní vliv na účet 518 má položka přepravné do zahraničí, kdy dochází 

ve sledovaném období k zvyšování nákladovosti vlivem zvýšení objemu přepravovaných 

výrobků do zahraničí. Stejný vývoj má také položka auditorské služby, která je ovlivněna 

přípravou na zavedení nového informačního systému SAP v roce 2009. Bylo potřeba 

zauditovat staré systémy při přechodu na SAP. 

Příprava na zavedení SAP má také vliv na zvýšení nákladovosti u položky školení 

zaměstnanců o 1 471,5 % v roce 2008. Bylo potřeba zaškolit zaměstnance na používání 

nového systému. U ostatních významnějších nákladových položek je z přílohy č. 2 patrné 

kolísání nákladovosti z důvodů zvýšení či snížení výnosů a potřeb podniku u daných 

položek. 

U mzdových nákladů dochází, i přes růst položky v absolutním vyjádření, vlivem 

zvýšení výnosů v roce 2007 k poklesu nákladovosti. Příznivý vývoj pro společnost je 
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zásadně ovlivněn růstem prodejních cen. V roce 2008 poté dochází k růstu nákladovosti 

o 23,9 % vlivem snížení prodejních cen za papír. 

Zákonné sociální pojištění je stabilním účtem a souvisí s vývojem mzdových 

nákladů. Důvody poklesu nákladovosti v roce 2007 a růstu v roce následujícím je stejný 

jako u mezd. 

Účet ostatní provozní náklady – vývoj nákladů je v absolutním vyjádření vesměs 

stabilní a kromě položky spotřebované povolenky CO2 dochází jen k mírným výkyvům. 

Z podrobnějšího rozboru analytického účtu v příloze č. 2 je vidět, že spotřebované 

povolenky CO2 jsou nejzásadnější položkou sledovaného účtu. Díky snižování 

nákladovosti u uvedené položky dochází ke snížení nákladovosti účtu ostatní provozní 

náklady o 31,8 % v roce 2007. I přes mírný opětovný nárůst nákladovosti o 1,6 % v roce 

2008 nadále pokračuje v absolutním vyjádření pokles. 

V roce 2007 došlo u odpisu DNM a DHM, i přes zvýšení nákladů v absolutním 

vyjádření, ke snížení nákladovosti o 12,7 %. U položky zůstatková cena – stroje, přístroje, 

zařízení - nastalo v roce 2007 výrazné zvýšení nákladovosti o 2 123 % vlivem konečného 

odepsání staré části stroje, která byla vyměněna při údržbářských pracích. V roce 2008 

náklady na odpisy DNM a DHM sice poklesly o 8,2 %, ale nákladovost vzrostla 

na hodnotu 7,29 Kč na 100 korun výnosů vlivem nižších výnosů. 

V grafu č. 3, uvedeném na následující stránce, je vyobrazen meziroční vývoj 

nákladovosti stěžejních skupin nákladů. 
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Graf 3: Meziroční vývoj nákladovosti stěžejních skupin nákladů 
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5 Návrhy a opatření 

Z provedené analýzy podniku SKMP lze vysledovat, že podnik má na trhu svou 

pevnou pozici. Ve sledovaném období je produkce podniku téměř neměnná. Výrazný vliv 

na celkovém objemu nákladů mají nákupní ceny za materiál a energie, které podnik 

nemůže ovlivnit. Ale existují možná opatření, jenž by mohla vést ke snížení některých 

nákladových položek. 

Jako jednu z možností bych uvedl zvýšení efektivity strojů a zařízení. Jak už 

z rozboru vyplynulo, na nákladech podniku se velmi výrazně podílí náklady na energie. Při 

investicích do strojů, například výměna motorů na nižší spotřebu, bychom docílili snížení 

energetické náročnosti a tím nižší spotřeby energií. 

V tomto směru bych uvedl také investice do modernizace papírenského stroje. V roce 

2006 došlo k investici do výměny tzv. nátokové vany (headbox)3). V roce 2008 proběhla 

výměna sítové části, což vedlo ke snížení spotřeby energie. Ke snížení spotřeby energií a 

zvýšení produkce by mohla vést investice do modernizace lisové a sušící části 

papírenského stroje. 

Uvedená investice by vedla ke zvýšení kapacity papírenského stroje a tím ke zvýšení 

výnosů z prodeje. V tomto směru se vše odvíjí od potřeb koncernu Smurfit Kappa Group. 

Jako další možnost bych zmínil snížení mzdových nákladů. Provedl bych analýzu 

využití stavu zaměstnanců a pokud by to bylo možné, snížil stav. V roce 2008 podnik 

zaměstnával 54 osob. Z údajů získaných z podniku je třeba pro plynulý chod společnosti 

zaměstnávat minimálně 46 osob. 

V roce 2008 SKMP investovala 29 mil. Kč do I. C. reaktoru – je to zařízení sloužící 

k čištění odpadních vod, které zároveň vyrábí i bioplyn. Zařízení se podílí ročně 

na spotřebě plynu 10 %. Díky investici dochází k úspoře nákladů za plyn. V tomto ohledu 

by bylo zajímavé zaměřit se na další alternativní zdroje energií, jenž by i přes počáteční 

investice vedly ke snížení nákladů za energie. 

                                                 
3) Zařízení, kterým jde látka na papírenský stroj 
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6 Závěr 

Papírenský závod SKMP patří na trhu v ČR ke stabilní společnosti, která má stálé 

portfólium zákazníků. K neopomenutelné výhodě dozajista patří skutečnost, že je součástí 

mezinárodního koncernu, který patří mezi světovou špičku v tomto odvětví. Téměř 70 % 

produkce SKMP směřuje do závodů, jenž jsou součástí tohoto uskupení, přes 20 % 

produkce putuje do nedalekého podniku na výrobu obalů - Model Opava. Stabilní stav 

v podobě stálých zákazníků v sobě nese nesporné výhody. 

Cílem mé bakalářské práce bylo provést analýzu nákladů a nákladovosti v rozmezí 

let 2006 – 2008. Cílem bylo zobrazit skupinu nákladů s největším podílem na tvorbě 

celkových nákladů a poukázat, jaké faktory ovlivňují jejich výši a meziroční změny. Dále 

zobrazit skupinu stěžejních nákladových položek a provést u nich analýzu nákladovosti. 

V první části práce jsem se věnoval charakteristice skupiny Smurfit a teoretickému 

vymezení nákladů a jejich evidencí. V praktické části jsem nejdříve provedl u analytického 

účtu horizontální a vertikální analýzu celkových nákladových položek. Jednotlivé 

nákladové položky jsem zobrazil v procentuálním vyjádření v závislosti na celkových 

nákladech a zobrazil jejich diferenci a procentní růst či pokles mezi léty sledovaného 

období. Jelikož z vertikální analýzy vyplynulo, že provozní náklady tvoří ve sledovaném 

období v průměru bezmála 98 % z celkových nákladů, zaobíral jsem se pouze jimi. 

Z analýzy vyplynulo, že nejhodnotnější skupinou nákladů jsou spotřebované nákupy 

s průměrnou hodnotou nákladů 60,8 % v porovnání s náklady celkovými. Z dalšího 

rozboru zmiňované skupiny nákladů vzešlo, že nejhodnotnější položkou spotřebovaných 

nákupů, respektive celkových nákladů, je sběrový papír, jenž se na celkových nákladech 

sledovaného období podílí v průměru 26,7 %. Z rozboru položky sběrový papír vzešlo, že 

největší vliv na změny hodnot nákladů má zejména kolísání nákupních cen za sběrový 

papír. Stejným způsobem jsem postupoval také u dalších skupin provozních nákladů a 

zobrazil jejich nejhodnotnější položky. Posléze jsem poukázal na činitele, jenž měly vliv 

na hodnoty a meziroční změny analyzovaných skupin nákladů. 

V další části práce jsem z analytického účtu vybral osm nejzásadnějších nákladových 

položek a stanovil u nich nákladovost pomocí „korunového“ ukazatele nákladovosti 

vypočteného z celkových výnosů. U zvolených položek nákladů jsem poukázal 

na skutečnosti, jenž měly vliv na změny nákladovosti. Ze zjištěných skutečností lze říci, že 
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výrazný vliv na změně nákladovosti zvolených nákladových položek měl pohyb prodejních 

cen za vyrobený papír. 

Po provedení analýzy navrhuji doporučení, která by mohla do budoucna vést 

k optimalizaci výše spotřebovaných nákladů. Jelikož z analýzy vyplynulo výrazné zatížení 

ve spotřebě nákladů za energie, navrhl jsem řešení v podobě investic do strojů, které by 

vedly ke snížení energetické náročnosti. Další možností by mohla být investice 

do modernizace papírenského stroje, jenž by vedla jednak ke snížení energetické 

náročnosti, tak také ke zvýšení objemu produkce.  

Při zpracování bakalářské práce jsem vycházel ze znalostí získaných během studia 

na VŠB - TU v Ostravě a z informací poskytnutých společností Smurfit Kappa Morava 

Paper. 
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