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1 Úvod 

 

Společnost EKOLTES Hranice, patří mezi společnosti, které významně ovlivňují 

ekonomické i sociální dění v Hranicích a v blízkém okolí. Vzhledem k množství         

ekologicko-technických služeb (např. svoz odpadu, úklid komunikací, výroba a rozvod tepla, 

údržba veřejného osvětlení a podobně), které společnost EKOLTES Hranice, a.s. Městu 

Hranice a obchodním společníkům poskytuje, je její postavení v regionu v mnoha ohledech 

jedinečné a nenahraditelné.  

 

Bakalářskou práci na téma ,,Problematika účtování a vykazování účetnictví podle 

středisek ve společnosti EKOLTES Hranice, a.s.“ jsem si vybrala z toho důvodu, že jsem  

do této problematiky nahlédla již na svých školních praxích na střední škole. Z praktického 

hlediska jsem mohla sledovat, jak se společnost každoročně vyvíjí a snaží se předvídat 

situace, které nastanou v budoucnosti.   

 

Cílem mé bakalářské práce je navrhnout směrnici pro rok 2011, která bude upravovat 

postup vykazování účetnictví ve střediscích provozu číslo 3 – Tepelného hospodářství. Tato 

směrnice je potřebná, protože společnost EKOLTES musí změnit způsob vykazování nákladů, 

který používala do konce roku 2010 v provozu 3 – Tepelného hospodářství, aby splnila 

požadavky Energetického regulačního úřadu. 

 

V druhé kapitole jsem přestavila společnost EKOLTES, její předmět podnikání, 

organizační strukturu, řídící orgány a její členění na sedm provozů. Kapitola třetí je zaměřená 

na střediskové účetnictví provozu číslo 3 – Tepelného hospodářství do konce roku 2010. Na 

základě analýzy střediskového účetnictví provozu číslo 3 – Tepelného hospodářství navrhuji 

ve čtvrté kapitole směrnici, kde je popsán nový postup účtování, platný od roku 2011 dle 

požadavků Energetického regulačního úřadu. 
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2 Charakteristika společnosti 

 

2.1 Obecné informace o společnosti  

 

Podpisem zakladatelské listiny dne 12.5.1995 a prohlášením o založení akciové 

společnosti, učiněném ve formě notářského zápisu dne 21.6.1995, založilo Město Hranice, 

jako jediný zakladatel, akciovou společnost EKOLTES Hranice, a.s. zabývající  

se poskytováním služeb ekologicko-technického charakteru, jako například údržba veřejné 

zelené, správa bytů, provoz hřbitovů a podobně. 

 

 

Obchodní jméno: EKOLTES Hranice, a. s. 

Právní forma:  akciová společnost 

Datum zápisu: 22. 11. 1995 do Obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě,   

oddíl B, vložka 1190 

Sídlo:   Zborovská 606, Hranice 

 

IČO:   61974919 

DIČ:   CZ619749919 

Základní kapitál: 242 921 tis. Kč v roce 2011 

Akcionář:  100% akcií vlastní Město Hranice 

 

 

Na základě úspěšného absolvování certifikačního auditu byl společnosti udělen 

15.12.2003 certifikát systému managementu jakosti ISO 9001:2011 a certifikát systému 

environmentálního managementu 14001:2005. Poslední recertifikační audit proběh  

bez neshod 27. 11. 2011. Nově vydané certifikáty uvedené v příloze č. 1 jsou platné                     

od 17. 12. 2011 do 17. 12. 2012. 

 

V roce 2011 byl průměrný přepočtený počet pracovníků 93 osob. V porovnání s rokem 

2010, kdy byl průměrný přepočtený počet pracovníků 97, došlo k snížení pracovníků 

přibližně o 4, 31 %. Každoročně EKOLTES uzavírá dohody s úřadem práce a přijímá 

pracovníky na veřejně prospěšné práce. [3] 
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2.1.1 Předmětem podnikání společnosti 

 

Společnost EKOLTES podniká v ekologicko-technických službách a její hlavní 

předmět podnikání zahrnuje zejména: 

 

- provozování hřbitovů, 

- podnikání v oblasti nakládání s odpady, 

- montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů    

nízkého napětí, 

- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, 

- údržba zeleně, údržba komunikací, 

- práce s vysokozdvižnou hydraulickou plošinou, 

- zemní práce prováděné strojem a speciálními vozidly, 

- pronájem garáží (v souladu s §4 Živnostenského zákona) a odstavných ploch, 

- nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené                         

v příloze 1-3 živnostenského zákona, 

- provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci, 

- správa nemovitostí, 

- úklidové práce, 

- přechodné ubytování, 

- vodoinstalatérství, 

- výroba tepla a rozvod tepla, 

- hostinská činnost, 

- služby v rámci lesnictví a těžby dřeva, 

- dokončovací stavební práce, 

- truhlářství, 

- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, 

- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, 

- opravy silničních vozidel. [4] 
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2.2 Organizační struktura společnosti 

 

2.2.1 Orgány společnosti 

 

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, kterou vykonává jeden akcionář,  

a to Město Hranice. Valná hromada rozhoduje o změnách stanov, volí orgány společnosti, 

schvaluje rozdělení zisku a účetní závěrku.  

 

Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které má za úkol operativně 

rozhodovat a jednat jménem společnosti. Představenstvo společnosti EKOLTES tvoří pět 

osob: předseda představenstva, místopředseda představenstva a tři členové představenstva.  

 

Orgán, jehož úkolem, je dohlížet na působnost představenstva je dozorčí rada, která je 

v tomto případ tvořena předsedou a dvěma členy.  

 

2.3 Provozy společnosti, jejich dělení na jednotlivá střediska a hlavní 

náplň středisek. 

 

Společnost EKOLTES se skládá ze sedmi provozů, přičemž některé z nich se dále 

ještě člení na jednotlivá střediska. Pro snadnější pochopení tohoto dělení je v příloze č. 2 

graficky znázorněno organizační schéma struktury provozů. 

 

2.3.1 Provoz 1 

 

Tento provoz se dále dělí na středisko dopravy, komunikace a veřejné zeleně. 

 

Středisko Doprava zajišťuje: 

 

- čištění komunikací a chodníků,  

- letní a zimní údržbu chodníků, 

- sečení příkopů podél komunikací,  

- frézování pařezů a drcení větví, převoz materiálů,  

- práce kropícími vozidly, chodníkovým zametačem a silničním zametačem. 

http://www.ekoltes.cz/doprava.html
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Středisko Komunikace zastřešuje: 

 

- letní a zimní údržbu komunikací, 

- výstavbu, rekonstrukce a předlažbu chodníků,  

- opravy překopů a výtluků,  

- opravy silničních vpustí a dešťové kanalizace včetně přípojek,  

- budování a montáže pevných dopravních značek i přenosného dopravního značení ,  

- provádění vodorovného dopravního značení,  

- opravy dlážděných chodníků,  

- drobné stavební a demoliční práce,  

- sběr psích exkrementů,  

- čištění podchodů, úklid při mimořádných akcích (hudební festivaly, vánoční trhy, 

velikonoční trhy apod.), 

- instalace silničních retardérů a laviček.  

 

Středisko Veřejná zeleň zajišťuje: 

 

- sečení travnatých ploch včetně ošetření a hrabání trávníků, sběr listí ,  

- sečení zaplevelených ploch,  

- mulčování travnatých ploch,  

- kácení a ořezy stromů a keřů,  

- tvarování živých plotů,  

- výsadba a ošetřování stromů a keřů,  

- pěstování, výsadba a prodej rostlinného materiálu,  

- likvidace náletových dřevin,  

- kácení stromů dle rozhodnutí Magistrátu města Ostravy, odboru životního prostředí, 

- kácení suchých a odstranění spadlých stromů,  

- kácení stromů z bezpečnostních důvodů,  

- štěpkování dřevního odpadu a větví.  

 

 

 

http://www.ekoltes.cz/komunikace.html
http://www.ekoltes.cz/komunikace.html
http://www.ekoltes.cz/komunikace.html
http://www.ekoltes.cz/komunikace.html
http://www.ekoltes.cz/verejna-zelen.html
http://www.ekoltes.cz/verejna-zelen.html
http://www.ekoltes.cz/verejna-zelen.html
http://www.ekoltes.cz/verejna-zelen.html
http://www.ekoltes.cz/verejna-zelen.html
http://www.ekoltes.cz/verejna-zelen.html
http://www.ekoltes.cz/verejna-zelen.html
http://www.ekoltes.cz/verejna-zelen.html
http://www.ekoltes.cz/verejna-zelen.html
http://www.ekoltes.cz/verejna-zelen.html
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2.3.2 Provoz 2 

 

Tento provoz je jeden z mála provozů, který se již dále nečlení na žádná střediska.  

 

Provoz Správa bytů realizuje: 

 

- běžnou správu a údržbu bytových a nebytových prostor, 

- správu společných částí domů pro společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ) 

- revizi včetně odstranění závad z těchto revizí, 

- havarijní službu, 

- vedení podvojného účetnictví pro SVJ, 

- vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor, 

- předpis nájmu, zpracování nájemních smluv, 

- odečty vodoměrů a rozdělovačů topných nákladů, 

- komunikaci s inkasním střediskem a bankovními ústavy pro SVJ, 

- vymáhání dluhů na nájemném. 

 

2.3.3 Provoz 3 

 

Provoz  3 Tepelné hospodářství se skládá ze středisko 521 – Technici,  

středisko 522 – Údržba a středisko 52 – Kotelny. 

 

Tepelné hospodářství
1 zajišťuje dodávku a rozvod tepelné energie pro byty a nebyty 

na celém území města Hranic.  

 

2.3.4 Provoz 4 

 

Provoz Ředitelství 

 

Ředitelství sídlí v hlavní budově a zastřešuje administrativní pracovníky, úsek 

ekonomického personálu a ředitele společnosti, který společně s jednotlivými vedoucími 

provozů tvoří výkonné vedení společnosti.  
                                                 
1
 Podrobnější představení provozu Tepelného hospodářství v kapitole 2.4. 
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2.3.5 Provoz 5 

 

Do provozu 5 patří tyto tři střediska: letní koupaliště, plovárna a stadion. 

 

Středisko Koupaliště 

 

Letní koupaliště zahajuje provoz v měsíci červnu a končí sezónu v průběhu měsíce 

září příslušného roku.  

 

Středisko Plovárna  

 

Plovárna nabízí nejen plavecký bazén s čtyřmi drahami, relaxační bazén s atrakcemi, 

dětský bazén, tobogán, whirpool a parní kabinu, ale také můžeme využít finskou, parní  

a aroma saunu. Plovárna také realizuje různé akce a kroužky, jako například plaveckou školu, 

plavecký kroužek, plavání kojenců, batolat, matek s dětmi, aquaerobik. 

 

Středisko Stadion 

 

EKOLTES zajišťuje provoz a údržbu fotbalového stadionu. 

 

2.3.6 Provoz 6 

 

Tento provoz je rozdělen na středisko veřejného osvětlení, středisko správy hřbitovů  

a středisko lesy a rybníky. 

 

Středisko Veřejné osvětlení realizuje: 

 

- údržbu a rekonstrukci veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení,  

- údržbu parkovacích automatů,  

- revizi elektrického zařízení,  

- instalaci, opravy a údržbu vánočních výzdob.  

 

 

http://www.ekoltes.cz/verejne-osvetleni.html
http://www.ekoltes.cz/verejne-osvetleni.html
http://www.ekoltes.cz/verejne-osvetleni.html
http://www.ekoltes.cz/verejne-osvetleni.html


12 

 

Středisko Správa hřbitovů 

 

Středisko Správa hřbitovů zajišťuje správu na městském hřbitově v Hranicích,  

na hřbitově u Kostelíčka v Hranicích a na hřbitově v Drahotuších. Pronajímá hrobová místa, 

udržuje zeleň a uklízí veřejné plochy hřbitovů. Zajišťuje pohřbívání do hrobů, hrobek, 

urnových hrobů a provádění vsypů na vsypové loučce.  

 

Středisko lesů a rybníků 

 

Poměrně specifickým střediskem společnosti je středisko městské lesy. Jeho úkolem je 

zajištění veškerých činností vedoucích k šetrnému a efektivnímu hospodaření v městských 

lesích. 

 

Mezi nejvýznamnější činnosti, které správa městských lesů zajišťuje, patří těžební 

činnosti, pěstební a výchovné činnosti a ochrana lesa. 

 

2.3.7 Provoz 7 

 

Do provozu 7 patří středisko svozu odpadu, středisko skládka, středisko sběrný dvůr  

a středisko dílny. 

 

Středisko Svoz odpadu zajišťuje: 

 

- svoz a likvidace domovního a komunálního odpadu,  

- čištění kontejnerových stanovišť,  

- zajišťování sběru tříděného odpadu a svoz vytříděných odpadů - papír, sklo a plasty,  

- svoz pouličních odpadkových košů, 

- likvidace divokých skládek na území města,  

- svoz a likvidace nebezpečných odpadů.  

http://www.ekoltes.cz/svoz-ko.html
http://www.ekoltes.cz/svoz-ko.html
http://www.ekoltes.cz/svoz-ko.html
http://www.ekoltes.cz/svoz-ko.html
http://www.ekoltes.cz/svoz-ko.html
http://www.ekoltes.cz/svoz-ko.html
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Středisko Skládka 

 

Skládka povoluje ukládání tuhých komunálních odpadů a ostatních odpad, které jsou 

definovány v Orientačním přehledu odebíraných odpadů. Tento přehled najdeme přímo  

na skládce nebo v sídle společnosti EKOLTES a na jejich webových stránkách. 

 

Středisko Sběrný dvůr 

 

Sběrný dvůr slouží k bezplatnému odevzdávání odpadu občanům, kteří mají trvalý 

pobyt v Hranicích a místních částech (Drahotuše, Rybáře, Slavíč, Velká, Lhotka, Valšovice, 

Uhřínov a Středolesí). 

 

Středisko Dílny  

 

Pracovníci v dílnách: 

- vyrábí a montují lavičky, odpadkové koše, basketbalové koše, stoly pro stolní tenis, 

- vyrábí a natírají zábradlí, montují retardéry,  

- provádí natěračské, topenářské a instalatérské práce menšího rozsahu,  

- opravují a provádí údržbu veškeré techniky.  

 

2.4 Provoz 3 Tepelné hospodářství  

 

Podnikat v oblasti výroby nebo rozvodu tepelné energie na území České Republiky 

mohou fyzické i právnické osoby na základě licence na výrobu tepelné energie a licence  

na rozvod tepelné energie, které uděluje Energetický regulační úřad. Energetický regulační 

úřad rozhodne o udělení licence na základě posouzení a splnění podmínek pro její udělení 

podle § 5 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy 

v energetických odvětví a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. 

 

Středisko Tepelné hospodářství splnilo podmínky pro udělení obou těchto licencí  

a proto zajišťuje jak dodávání tepelné, tak i rozvod tepelné energie pro celé území města 

Hranic. Dodávka tepla a teplé vody do bytů a nebytů je zajišťována z 34 plynových kotelen, 

http://www.ekoltes.cz/dilny.html
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které byly postupně uváděny do provozu od roku 1975. Hlavní pracoviště je umístěno  

v kotelně na sídlišti Struhlovsko, které slouží k monitorování 25 kotelen a umožňuje 

plnohodnotnou dálkovou obsluhu provozu kotelen v závislosti na venkovních teplotách  

a potřebách jednotlivých územních lokalit. Zbývajících 9 kotelen není možné obsluhovat 

dálkově, proto jsou vyčlenění pracovníci, kteří odpovídají za správný běh těchto kotelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od roku 2000 probíhá postupná výměna venkovních teplovodů na třinácti kotelnách 

za předizolované potrubí, které má daleko lepší tepelně-izolační vlastnosti než původní 

rozvody tepla.  

 

V rámci investičních akcí byla od roku 2003 provedena rekonstrukce pěti kotelen,  

kde byly instalovány kondenzační kotle, které vykazují až 110% účinnost. Na podzim roku 

2006 byla vybudována nová kotelna, která zajišťuje dodávku tepla a teplé vody pro celý 

objekt PLOVÁRNA Hranice, která patří do jednoho z provozů společnosti EKOLTES. 

 

Středisko tepelného hospodářství provádí kompletní zajištění provozu všech svých 

plynových kotelen, které se skládá z těchto hlavních činností:  

- dodávka  a rozvod teplé vody a tepla pro byty a nebytové prostory, 

- uzavírání smluv – jedná se o Smlouvu na dodávku tepelné energie,  

Hlavní pracoviště 

 

na sídlišti Struhlovsko 

Dálkové monitorování a 
obsluha 

 

25 kotelen 

Osobní kontrola a obsluha 

 

 

9 kotelen 

Schéma 2.1 – Struktura kotelen 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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- výpočet ceny tepelné energie a následné zpracování a vyhotovení fakturace 

jednotlivým odběratelům za odebranou tepelnou energii,  

- zajištění havarijní služby pro kotelny,  

- provádění revizí a odborných prohlídek na technologickém zařízení ,  

- zajištění měření emisí u malých a středních zdrojů znečištění,  

- zajištění metrologie (stanovení velikosti technických a fyzikálních veličin a jejich 

měření) včetně ověření měřidel,  

- plánování a provádění investičních akcí,  

- sledovaní platnosti a novelizace zákonů, norem a vyhlášek,  

- zajištění oprav a údržby buď vlastní četou, nebo dodavatelsky,  

- zajištění obsluhy kotelny, vč. všech potřebných školení a zkoušek. 

 

2.5 Energetický regulační úřad 

 

Energetický regulační úřad se sídlem v Jihlavě byl zřízen 1. ledna 2001 jako správní 

úřad pro výkon regulace v energetice. Hlavním právním předpisem, který upravuje 

Energetický regulační úřad je zákon č. 458/2000 Sb., ze dne 28. 11 2000, o podmínkách 

podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako správní úřad pro výkon regulace 

v energetice. 

 

2.5.1 Úkoly Energetického regulačního úřadu 

 

Energetický regulační se zajišťuje: 

 

- regulaci cen 

- podporu hospodářské soutěže, v energetických odvětvích 

- podporu využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie a kombinované výroby 

elektřiny a tepla, 

- ochranu zájmů spotřebitelů a zákazníků, 

- ochranu oprávněných zájmů držitelů licencí 

- ochranu soutěžních podmínek, 

- výkon dohledu nad trhy v energetických odvětvích 
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Energetický regulační úřad jako organizaci tvoří odbor kanceláře předsedkyně, 

sekce regulace, sekce legislativně správní, sekce provozní, sekce kontroly a interní audit. 

 

2.5.2 Energetický regulační úřad a středisko Tepelného hospodářství 

 

Pro středisko Tepelného hospodářství společnosti EKOLTES je velmi důležitá sekce 

regulace, která připravuje cenová rozhodnutí pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství  

a teplárenství. Sekce regulace připravuje prováděcí vyhlášky k energetickému zákonu 

a zákonu na podporu využívání obnovitelných zdrojů, stanovuje pravidla pro organizování 

trhu s elektřinou a plynem a zabývá se analýzou fungování těchto trhů, stanovuje 

požadovanou kvalitu dodávek a služeb v elektroenergetice a plynárenství.  

 

Odbor elektroenergetiky se zabývá stanovování cen za přenos a distribuci elektřiny 

a souvisejících služeb.  

 

Odbor plynárenství stanovuje ceny za přepravu a distribuci plynu a souvisejících 

služeb, stanovení a vyhodnocování pravidel pro organizování trhu se zemním plynem. 

 

Odbor teplárenství má za úkol především určit závazné podmínky pro sjednání věcně 

usměrňované ceny tepelné energie, kontrola jejich dodržování, vyhodnocení jejich 

uplatňování. Mezi činnosti odboru patří také zpracování ekonomických a technických 

analýz v teplárenství 

 

2.5.3 Cena tepelné energie dle cenového rozhodnutí  

 

Náklady vstupující do ceny tepelné energie  

 

Cena tepelné energie, kterou se rozumí energie tepla nebo chladu, se reguluje 

způsobem věcného usměrňování cen. Do ceny tepelné energie lze v kalendářním roce 

promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň z přidané 

hodnoty.  
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Ekonomicky oprávněné náklady v ceně tepelné energie jsou náklady nezbytně 

související s výrobou nebo rozvodem tepelné energie v kalendářním roce, které vycházejí  

z účetnictví společnosti EKOLTES tvořeného v souladu s Českými účetními standardy  

a se zákonem o účetnictví. Ekonomicky oprávněné náklady můžeme rozdělit na proměnné 

náklady a stálé náklady. 

 

Proměnné náklady jsou přímo závislé na množství teplené energie a patří sem:  

a) Palivo - jedná se o výčet druhů paliva použitého pro výrobu tepelné energie. Náklady 

na palivo pro výrobu tepelné energie zahrnují spotřební nebo ekologickou daň, pokud 

dodavatel nemůže být od těchto dani osvobozen ze zákona. 

b) Nákup tepelné energie – od jiného výrobce nebo distributora tepelné energie 

c) Elektrická energie 

d) Technologická voda – jedná se o vodu, která je spotřebována na údržbu kotelen 

e) Ostatní proměnné náklady 

 

Stále náklady nejsou přímo závislé na množství tepelné energie a patří sem:  

a) Mzdy a zákonné pojištění - jedná se o náklady na mzdy a zákonné pojištění,  

které přímo souvisejí s výrobou a rozvodem tepelné energie. 

b) Opravy a údržba – pro posouzení nákladů na opravy a údržbu provozovaného 

majetku pro výrobu a rozvod tepelné energie se vychází z účetních předpisů.  

Za opravu se nepovažují úpravy majetku ve smyslu rekonstrukce, modernizace, 

popřípadě dokončení nástavby či přístavby majetku, které jsou technickým 

zhodnocením vymezeným v zákoně o daních z příjmu. 

c) Odpisy – povolenými odpisy v ceně tepelné energie jsou účetní odpisy 

provozovaného majetku pro výrobu a rozvod tepelné energie. Doba odpisování 

odpovídá dlouhodobě obvyklé použitelnosti daného majetku. 

d) Nájem – za nájem a podnájem se považují veškeré platby za užívání movitého  

a nemovitého majetku souvisejícího s výrobou a rozvodem tepelné energie, kromě 

finančního pronájmu. 

e) Leasing – u smluv o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci uzavřených  

po 1. lednu 2004, lze v kalendářním roce v ceně tepelné energie uplatnit pouze část 

nákladů na finanční pronájem. Jedná se o část, která nepřevýší roční výši odpisů 

příslušného najatého majetku. 
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f) Zákonné rezervy – v ceně tepelné energie lze promítnou pouze řádně účtované 

rezervy na opravu hmotného majetku v daném kalendářním roce. Zanikne-li důvody 

tvorby zákonných rezerv nebo nedojde-li k vyčerpání rezerv, musí být tyto rezervy 

zrušeny a odečteny od ekonomicky oprávněných nákladů. 

g) Výrobní režie - veškeré náklady spojené s řízením a fungováním úseku zajišťujícího 

výrobu a rozvod tepelné energie. 

h) Správní režie - představuje náklady, které souvisí s řízením a správou úseku 

zajišťujícího výrobu a rozvod tepelné energie.  

i) Úroky z úvěru – do ceny tepelné energie lze zahrnou výši úroků z provozních  

a investičních úvěrů, které přímo souvisejí s výrobou a rozvodem tepelné energie, 

odpovídající úrokům z bankovních úvěrů.  

j) Ostatní stálé náklady 

 

 

Zisk 

 

Přiměřeným ziskem v ceně tepelné energie je takový zisk, který přímo souvisí  

s dodávkou tepelné energie. Je-li kalkulace pro stanovení ceny tepelné energie provedena  

v průběhu kalendářního roku z důvodu ukončení provozu dodavatele v dané cenové lokalitě, 

lze do ceny tepelné energie zahrnout maximálně takovou výši  zisku na jednotkové množství 

tepelné energie, kterou obsahovala výsledná cena tepelné energie v předchozím kalendářním 

roce nebo ve výši dlouhodobě obvyklé výše zisku na jednotkové množství tepelné energie. 

 

„Náklady, které nelze uplatnit v ceně tepelné energie
2
: 

a) nevyužité provozní náklady spojené s přípravou a zabezpečením investiční výstavby 

(zmařené investice) 

b) zaviněná manka a náhrady škod související s investiční výstavbou nebo spojené  

s odstraňováním škod na majetku, které nebyly způsobeny v důsledku živelné pohromy, 

c) náklady na vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a zásob  

a zůstatkovou cenu tohoto majetku, kromě nákladů na likvidaci majetku (snížené  

o výnosy z likvidace), který ztratil způsobilost provozování, 

                                                 
2
 Jak tvrdí Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu 2/2011, s. 6  
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d) jakékoliv poplatky a úroky z prodlení, pokuty, sankce, penále či přirážky k poplatkům, 

vyplývající ze závazkových vztahů nebo z právních předpisů včetně ekologických,  

e) výdaje na reprezentaci (dle § 25 zákona č. 586/1992 Sb, o dani z příjmu), 

f) platby pojistného za pojištění škod způsobených statutárními orgány právnických 

osob, 

g) odměny z výkonu funkce osob, které jsou statutárním orgánem, členem statutárního 

orgánu nebo členem dalších orgánů právnických osob, 

h) odvody do státního rozpočtu při neplnění povinnosti stanovené podílem zdravotně 

postižených na celkovém počtu zaměstnanců, 

i) opravné položky k pohledávkám a odpisy pohledávek, 

j) platby  za  ekonomické,  právní, poradenské nebo  organizační  služby,  pokud  není 

dodavatelem jednoznačně doloženo plnění těchto služeb, 

k) odpisy  oceňovacího  rozdílu  k nabytému majetku a odpisy goodwillu v případech 

jiného nabytí majetku než koupí.“ 
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3 Analýza současného účtování a vykazování účetnictví 

uplatňovaná na provozu Tepelného hospodářství 

 

Náplní střediskového účetnictví je poskytnout informace o nákladech a to hlavně určit, 

kde tyto náklady vznikly. Dá se říci, že střediskové účetnictví je jednoduší, a mnohdy  

i přesnější než vnitropodnikové účetnictví. Je to dáno tím, že se převádí jako vlastní výkony 

jen skutečné náklady vynaložené na vlastní produkci. V mém pojetí jde v podstatě  

o nákladové střediska. 

 

Provoz 3 – Tepelné hospodářství se dělí na tři střediska: 

 

 středisko 521 – Technici  

 středisko 522 – Údržba 

 střediska 52 – Kotelny 

 

3.1 Středisko 521 – Technici 

 

Na tomto středisku se účtují náklady, které tvoří výrobní režii Tepelného hospodářství. 

 

Práci tohoto střediska zajišťuji zaměstnanci v následujícím složení:  

 

- vedoucí provozu  

- technik  

- energetik  

- provozní účetní 
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Středisko 521 účtovalo v roce 2011 na těchto nákladových účtech: 

 

 
Tabulka 3.1 – Nákladové účty střediska 521 

 
 

Číslo účtu Název účtu 
Výše nákladů       

v roce 2011 
501 Spotřeba materiálu 164 418 Kč 

502 Spotřeba energie 52 398 Kč 

50 Spotřebované nákupy 216 816 Kč 

511 Opravy a udržování 45 837 Kč 

512 Cestovné – tuzemské 5 010 Kč 

513 Náklady na reprezentaci 3 995 Kč 

518 Ostatní služby 262 311 Kč 

51 Služby 317 153 Kč 

521 Mzdové náklady 1 103 182 Kč 

524 Zákonné sociální pojištění 375 080 Kč 

527 Zákonné sociální náklady 41 031 Kč 

52 Osobní náklady 1 519 293 Kč 

531 Daň silniční 3 750 Kč 

532 Daň z nemovistostí 1 624 Kč 

538 Ostatní daně a poplatky - dálniční známky 5 345 Kč 

53 Daně a poplatky 10 719 Kč 

545 Ostatní pokuty a penále 1 028 881 Kč 

548 Ostatní provozní náklady 17 256 Kč 

54 Jiné provozní náklady 1 046 137 Kč 

551 Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku 56 288 Kč 

55 
Odpisy, rezervy a opravné položky provozních 

nákladů 
56 288 Kč 

599 Vnitropodnikové náklady 672 788 Kč 

59 Daně z příjmů a převodové účty 672 788 Kč 

Náklady celkem 3 839 194 Kč 

 

 

 

Tyto syntetické účty se dále člení pomocí analytiky vytvořené společností EKOLTES, 

kterou uvádím v příloze č. 3. V analytickém členění účtů najdeme účty vyznačené světlé 

zelenou barvou, protože tyto účty se musí odečíst z celkových nákladů střediska. Je to dáno 

tím, že nevstupují do ceny tepla na základě Cenového rozhodnutím Energetického 

regulačního úřadu č. 2/2011 k cenám tepelné energie, které přesně určuje společnosti 

EKOLTES jaké účty se zahrnují do ceny tepla a jaké se naopak musí vyloučit.  

 

 

Zdroj:Vlastnoručně zpracovaný interní materiál společnosti EKOLTES Hranice, a. s.  
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Jedná se o tyto nedaňové účty, které nevstupují do ceny tepla:  

501 999 Spotřeba materiálu - pitný režim 

513 019 Náklady na reprezentaci 

518 029 Ostatní služby - příspěvek na činnost 

527 011 Zákonné sociální náklady – penzijní připojištění 

599 044 Vnitropodnikové náklady – nedaňová správní režie.  

 

Konečnou výši těchto účtů, které se nezahrnují do výrobní režie tzn. ani do konečné 

ceny tepla, sečteme a odečteme je od celkových nákladů střediska 521, abychom dostali 

skutečné náklady výrobní režie. 

 

Celková výše účtů za rok 2011: 501 999, 513 019, 518 029, 527 011, 599 044 = 120 218 Kč 

 

Pokud od celkových nákladů 3 839 194 Kč odečteme částku 120 218 Kč, dostaneme 

skutečné náklady výrobní režie  střediska 521, které činí 3 718 976 Kč. 

 

3.2 Středisko 522 – Údržba 

 

Syntetické účty uvedené v tabulce 3.2 se dále člení pomocí analytiky vytvořené 

společností EKOLTES, kterou uvádím v příloze č. 4. V analytickém členění najdeme účty 

vyznačené světle zelenou barvou, protože tyto účty se musí odečíst z celkových nákladů 

střediska. Je to dáno tím, že nevstupují do ceny tepla na základě Cenového rozhodnutím 

Energetického regulačního úřadu č. 2/2011 k cenám tepelné energie, které přesně určuje 

společnosti EKOLTES jaké účty se zahrnují do ceny tepla a jaké se naopak musí vyloučit. 

 

Jedná se o nedaňový účet 527 011 - Zákonné sociální náklady - penzijní,  

který nevstupuje do ceny tepla. 

 

Konečnou výši tohoto nedaňového účtu 527 011 6 000 Kč odečteme a od celkových 

nákladů střediska 522 1 065 005 Kč a dostaneme částku 1 059 005 Kč, která představuje 

celkové skutečné náklady na údržbu kotelen. 
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Středisko 522 účtovalo v roce 2011 na těchto nákladových účtech: 

 

Číslo účtu Název účtu 
Výše nákladů       

v roce 2011 
501 Spotřeba materiálu 87 846 Kč 

502 Spotřeba energie 53 300 Kč 

50 Spotřebované nákupy 141 146 Kč 

511 Opravy a udržování 6 650 Kč 

518 Ostatní služby 41 483 Kč 

51 Služby 48 133 Kč 

521 Mzdové náklady 431 987 Kč 

524 Zákonné sociální pojištění 148 229 Kč 

527 Zákonné sociální náklady 20 054 Kč 

52 Osobní náklady 600 270 Kč 

531 Daň silniční 4 800 Kč 

532 Daň z nemovitostí 1 624 Kč 

53 Daně a poplatky 6 424 Kč 

548 Ostatní provozní náklady - pojišťovna 5 108 Kč 

551 Odpisy DNM a DHM - rozdíl mezi daňovými a účetními 40 019 Kč 

599 Vnitropodnikové náklady 223 905 Kč 

59 Daně z příjmů a převodové účty 223 905 Kč 

Náklady celkem 1 065 005 Kč 
 

  

3.3 Středisko 52 – Kotelny 

 

V tomto středisku se účtují skutečné náklady a výnosy, které se týkají přímo 

jednotlivých kotelen.  

Syntetické účty uvedené v tabulce 3.3 se dále člení pomocí analytiky vytvořené 

společností EKOLTES, kterou uvádím v příloze č. 5. V analytickém členění najdeme účty 

vyznačené světle zelenou barvou, protože tyto účty se musí odečíst z celkových nákladů 

střediska. Je to dáno tím, že nevstupují do ceny tepla na základě Cenového rozhodnutím 

Energetického regulačního úřadu č. 2/2011 k cenám tepelné energie, které přesně určuje 

společnosti EKOLTES jaké účty se zahrnují do ceny tepla a jaké se naopak musí vyloučit 

 

Jedná se o nedaňový účet 527 011 - Zákonné sociální náklady - penzijní pojištění, 

který se nevstupuje do ceny tepla. 

 

Tabulka 3.2 – Nákladové účty střediska 522 

 

 

Zdroj:Vlastnoručně zpracovaný interní materiál společnosti EKOLTES Hranice, a. s.  
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Celkové skutečné náklady kotelen střediska 52 40 125 126 Kč dostaneme tak,  

že od celkových nákladů 40 135 626 Kč odečteme konečnou výši nedaňového  

účtu 527 011 10 500 Kč 

 

Středisko 52 účtovalo v roce 2011 na těchto nákladových účtech: 

 

Číslo účtu Název účtu 
Výše nákladů       

v roce 2011 

501 Spotřeba materiálu 361 639 Kč 

502 Spotřeba energie 27 645 824 Kč 

50 Spotřebované nákupy 28 007 463 Kč 

511 Opravy a udržování 1 771 470 Kč 

518 Ostatní služby 839 404 Kč 

51 Služby 2 610 874 Kč 

521 Mzdové náklady 1 210 989 Kč 

524 Zákonné sociální pojištění 422 317 Kč 

527 Zákonné sociální náklady 50 006 Kč 

52 Osobní náklady 1 683 312 Kč 

532 Daň z nemovitostí 54 997 Kč 

538 Ostatní daně a poplatky 1 545 Kč 

53 Daně a poplatky 56 542 Kč 

548 Ostatní provozní náklady - zák. proj. pracuj. Kooperativa 9 946 Kč 

54 Jiné provozní náklady 9 946 Kč 

551 Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku 6 103 637 Kč 

55 
Odpisy, rezervy a opravné položky provozních 

nákladů 
6 103 637 Kč 

599 Vnitropodnikové náklady 1 663 852 Kč 

59 Daně z příjmů a převodové účty 1 663 852 Kč 

Náklady celkem 40 135 626 Kč 

 

Tabulka 3.3 – Nákladové účty střediska 52 

 

 

 

Zdroj:Vlastnoručně zpracovaný interní materiál společnosti EKOLTES Hranice, a. s.  
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3.4 Celkové skutečné náklady na výrobu tepla  

 

  Celkové skutečné náklady3 na výrobu tepla = skutečná výrobní režie                           

střediska 521 + skutečné náklady na údržbu kotelen střediska 522 + skutečné náklady kotelen 

střediska 52. 

 
Tabulka 3.4 – Vyjádření celkových skutečných nákladů 

 

Vyjádření celkových skutečných nákladů 

  Střediska Výše nákladů v Kč 

521    3 718 976 Kč 

522    1 059 005 Kč 

52 40 125 126 Kč 

Celkem 44 903 107 Kč 

 

  

Celkové náklady na výrobu tepla se rovnají částce 44 903 107 Kč
4
. Tato částka pro 

nás bude důležitá, při tvorbě návrhu nové směrnice účtování pro středisko Tepelného 

hospodářství. 

 

Z tohoto postupu vyplývá, že náklady na výrobní režii účtuje účetní jednotka na 

středisko 521 a náklady na údržbu kotelen na středisko 522. Tyto náklady jsou však 

procentuálně příliš vysoké. Účetní jednotce tento postup účtování vyhovuje, protože je pro ni 

velice přehledný a také nijak neovlivňuje dosažené výsledky hospodaření.  

 

Společnost EKOLTES každý rok předkládá dosažené výsledky hospodaření střediska 

Tepelného hospodářství ke kontrole Energetickému regulačnímu úřadu. Energetický regulační 

úřad však požaduje snížení nákladů výrobní režie střediska 521 a nákladů údržby         

střediska 522. 

 

                                                 
3
 Představují celkové náklady (součet celkové výše nákladů všech účtů), od kterých se odečetla celková výše 

nedaňových účtů 
4
 Tato částka se musí shodovat s částkou, která vyjde v kapitole 4.3. 

Zdroj:Vlastní zpracování 
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Tabulka 3.5 – Vyjádření celkových nákladů v procentech 

 

 

Vyjádření celkových skutečných nákladů v procentech 

   
Střediska Výše skutečných nákladů v Kč Výše skutečných nákladů v % 

521 3 718 976 Kč 9,27% 

522 1 059 005 Kč 2,64% 

52
5
 40 125 126 Kč 100% 

 

 

Nejedná se pouze o to, aby klesly celkové náklady, ale také aby se snížila procentuální 

výše nákladů středisek 521 a 522 vůči středisku 52. V této situaci vzniká problém,  

který se musí vyřešit pomocí nové směrnice, která bude upravovat výsledné účtování 

střediska Tepelného hospodářství podle požadavků Energetického regulačního úřadu. 

 

  

                                                 
5
 Středisko 52 je v tuto chvíli nedůležité, protože procentuální výše nákladů středisek 521 a 522 se počítá právě 

ke středisku 52=> proto je středisku 523 přiřazeno 100%. 

Zdroj:Vlastní zpracování 
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4 Návrh vnitropodnikové směrnice na provozu Tepelného 

hospodářství podle požadavků Energetického regulačního 

úřadu 

 

Energetický regulační úřad podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů         

České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a § 17 odst. 6 písm. e) zákona    

č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 

a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a §6 zákona 

č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, vydává cenové rozhodnutí k cenám 

tepelné energie. 

 

Při svých požadavcích se Energetický regulační úřad řídí Cenovým rozhodnutím 

Energetického regulačního úřadu č. 2/2011 ze dne 26. září 2011 k cenám tepelné energie. 

Cenové rozhodnutí je z roku 2011, protože právě k výsledku hospodaření středisek Tepelného 

hospodářství za rok 2011 měl Energetický regulační úřad připomínky. Do konce roku 2010 

společnost EKOLTES byla schopna udržet náklady na hranici možností, které ji Energetický 

regulační úřad umožnil. V roce 2011 byla výše nákladů již příliš vysoká a v tu chvíli 

Energetický regulační úřad zakročil a začal klást požadavky na změnu v účtování  

ve střediscích Tepelného hospodářství, jehož náklady vstupují do ceny tepla.   

 

ERÚ má tyto konkrétní požadavky: 

 

- některé náklady tvořící výrobní režii střediska 521 se musí na konci účetního období 

vykázat pomocí střediska 52 – tyto náklady jsou přímo určené ERÚ a jedná se o tyto 

nákladové účty:  

 

- skupina účtů 

502 Spotřeba energie  

521 Mzdové náklady 

524 Zákonné sociální pojištění  

548 Ostatní provozní náklady 

551 Odpisy DNM a DHM 
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- jednotlivé účty 

511040 Opravy a udržování – stroje 

518010 Ostatní služby 

518017 Ostatní služby – porad. činnost 

518020 Ostatní služby - nájemné   

518025 Ostatní služby - školení 

527010 Zákonné sociální náklady - stravné 

527012 Zákonné sociální náklady - čistý Ticket 

 

 

- některé náklady tvořící náklady na údržbu střediska 522 se musí na konci účetní 

období vykázat pomocí střediska 52 – tyto náklady jsou přímo určené ERÚ a jedná se 

o tyto nákladové účty:  

 

- skupina účtů  

502 Spotřeba energie    

511 Opravy a udržování   

521 Mzdové náklady  

548 Ostatní provozní náklady  

524 Zákonné sociální pojištění 

 

- jednotlivé účty: 

518010 Ostatní služby 

518020 Ostatní služby - nájemné 

518025 Ostatní služby - školení 

527010 Zákonné sociální náklady - stravné 

527012 Zákonné sociální náklady - čistý Ticket 

551019 Odpisy DNM a DHM - rozdíl mezi daňovými a účetními 
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4.1 Obecné zásady pro tvorbu směrnic v účetní jednotce
6
  

 

„Hlavním smyslem vnitřních směrnic je zajištění jednotného metodického postupu při 

sledování skutečností a zachycování hospodářských operací v různých vnitřních útvarech, a to 

ve stejném čase. Jednotný postup při řešení stejných operací je potřebný pro správné 

posuzování a hodnocení daných skutečností v účetní jednotce jako celku. 

 

Dalším důvodem, proč mít dobře vytvořené vnitřní směrnice, je mnohem snadnější a 

jednodušší postup při kontrole účetnictví prováděné pracovníky finančního úřadu. Pokud jsou 

při těchto kontrolách předloženy směrnice, probíhá kontrola mnohem snadněji, než když 

předloženy nejsou. Jednak je jiný pohled na účetní jednotku, která se při své činnosti a při 

vedení účetnictví řídí vnitřními předpisy, a jednak také pracovníci při kontrole mají 

k dispozici potřebné informace a nemusí se tak často dotazovat na určité postupy a operace 

účetních pracovníků, případně odpovědných osob v účetní jednotce. Kontrola účetnictví a 

daňové poradenství je pak pro obě smluvní strany mnohem rychlejší a efektivnější. 

 

Směrnice lze uspořádat do jednoho uceleného souboru, nebo mohou být vytvářeny 

samostatně. Vzhledem k tomu, že každoročně dochází k legislativním změnám (často i 

v průběhu roku), je nezbytně nutné při těchto legislativních změnách směrnice kontrolovat a 

provést změnu těch směrnic, kterých se změny v zákonech týkají. 

 

Pravidla a postupy stanovené vnitřními směrnicemi jsou závazné pro všechny 

zaměstnance dané účetní jednotky a dávají tím určité pravomoci odpovědným pracovníkům. 

Nedodržení pravidel a postupů daných vnitřními směrnicemi může být považováno za závažné 

porušení pracovní kázně. Je tedy nezbytně nutné zabezpečit v účetní jednotce seznámení 

příslušných zaměstnanců s vydanými směrnicemi. Vždy je důležitý obsah a uvedení pravidel a 

postupů do praxe, nikoliv formální stránka. 

 

Většina směrnic by měla být sestavena minimálně ze dvou částí. První část jako 

obecná, druhá část se bude týkat již konkrétního postupu v účetní jednotce. Nikdy by však 

směrnice neměla být pouze obecným konstatováním právních předpisů.“ 

                                                 
6
 Jak tvrdí KOVALÍKOVÁ, Hana. Vnitřní směrnice. 6. Vyd. Olomouc: ANAG, 2008. 239 s. ISBN 978 -80-

7263-448-4. s. 6 – 8. 



30 

 

4.2 Návrh směrnice střediska Tepelného hospodářství 

 

 

Postup vykazování nákladů ve středisku Tepelného hospodářství
7
 

 

I. Cíl a účel 

 

Rozhodnutí stanovuje závazný Postup účtování provozu 3 Tepelného hospodářství  

na rok 2011. 

 

II. Rozsah platnosti 

 

Dokument je závazný pro provoz 3 - Tepelné hospodářství, je platný na dobu 

neurčitou a nabývá platnosti dnem 1.1.2011. 

 

III.  Východiska – interní zdroje informací 

 

 Základní pramenem údajů pro Postup účtování ve středisku Tepelného 

hospodářství je výsledovka střediska Tepelného hospodářství za stanovené období. 

Odpovědnost za její správné sestavení má ekonomický úsek.  

 

IV. Výrobní režii střediska 521 Technici
8
 

 

Výrobní režie tohoto střediska zahrnuje veškeré náklady spojené s řízením  

a fungováním tohoto střediska, například mzdové náklady, náklady na školení, na pohonné 

hmoty, náklady na pracovní cesty, náklady ochranné pomůcky a podobně.  

 

501 Spotřeba materiálu  

501010 Spotřeba materiálu - ostatní 

501011 Spotřeba materiálu - ochranné pomůcky 

501012 Spotřeba materiálu – tiskopisy 

                                                 
7
 Grafická úprava směrnice je uvedena v příloze č. 6 

8
 Srovnání struktury nákladů v roce 2011 před směrnicí a po směrnici je uvedeno v příloze č. 10. 
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501013 Spotřeba materiálu - elektromateriál 

501015 Spotřeba materiálu - čistící prostředky úklid 

501022 Spotřeba materiálu - drobný hmotný majetek 

501030 Spotřeba materiálu - natural 

501040 Spotřeba materiálu - ostatní přípravky 

501070 Spotřeba materiálu - na opravy (náhradní díly) 

501080 Spotřeba materiálu - pneumatiky a duše 

 

51x Služby 

512010 Cestovné - tuzemské 

518021 Ostatní služby - nájemné Minolta 

518030 Ostatní služby - telefony 

518070 Ostatní služby - úprava programu, ser. služby 

518080 Ostatní služby - poštovné 

 

53 Daně a poplatky 

531010 Daň silniční 

538030 Ostatní daně a poplatky - dálniční známky 

 

599 Vnitropodnikové náklady 

599010 Vnitropodnikové náklady 

599040 Vnitropodnikové náklady - správní režie 

599041 Vnitropodnikové náklady - správní režie 

 

V. Náklady střediska 522 Údržba
9
   

 

Hlavní náplní střediska Údržba je ve vlastní režii opravovat vzniklé poruchy  

na kotelnách, provádět pravidelnou údržbu kotelen a tím předejít tomu, aby vznikla nečekaná 

porucha. 

 

501 Spotřeba materiálu  

501010 Spotřeba materiálu - ostatní 

                                                 
9
 Srovnání struktury nákladů v roce 2011 před směrnicí a po směrnici je uvedeno v příloze č. 11 
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501011 Spotřeba materiálu - ochranné pomůcky 

501013 Spotřeba materiálu - elektromateriál 

501015 Spotřeba materiálu - čistící prostředky úklid 

501030 Spotřeba materiálu - natural 

501040 Spotřeba materiálu - ostatní přípravky 

501070 Spotřeba materiálu - na opravy (náhradní díly) 

501080 Spotřeba materiálu - pneumatiky a duše 

 

518  Ostatní služby 

518030 Ostatní služby - telefony 

 

53 Daně a poplatky 

531010 Daň silniční 

 

599 Vnitropodnikové náklady 

599005 Vnitropodnikové náklady - práce dílenská 

599010 Vnitropodnikové náklady 

599040 Vnitropodnikové náklady - správní režie 

599041 Vnitropodnikové náklady - správní režie 

 

VI.  Středisko 52 Kotelny 

 

Středisku Kotelny vznikají zejména náklady související se správným chodem všech  

34 kotelen, tzn. aby chod kotelen byl bez poruch a nečekaných události. Struktura nákladu ve 

středisku 52 - Kotelny zůstává, co se analytického členění týče, po celou dobu stejná. Jediné 

co se na tomto středisku změní, je to, že zde přibudou převodové účty: 

 

a) ze střediska 521 

- skupina účtů 

502 Spotřeba energie   511 Opravy a udržování  

521 Mzdové náklady   524 Zákonné sociální pojištění

 548 Ostatní provozní náklady 

551 Odpisy DNM a DHM 
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- jednotlivé účty 

518010 Cestovné – tuzemské   

518017 Ostatní služby – porad. činnost 

518020 Ostatní služby - nájemné   

518025 Ostatní služby - školení 

527010 Zákonné sociální náklady - stravné 

527012 Zákonné sociální náklady - čistý Ticket 

b) ze střediska 522 

- skupina účtů  

502 Spotřeba energie   511 Opravy a udržování  

521 Mzdové náklady   524 Zákonné sociální pojištění 

548 Ostatní provozní náklady 

- jednotlivé účty: 

518010 Ostatní služby 

518020 Ostatní služby - nájemné 

518025 Ostatní služby - školení 

527010 Zákonné sociální náklady - stravné 

527012 Zákonné sociální náklady - čistý Ticket 

551019 Odpisy DNM a DHM - rozdíl mezi daňovými a účetními 

 

VII. Konečný výsledek hospodaření provozu Tepelného hospodářství 

 

Konečnou výsledovku provozu Tepelného hospodářství tvoří souhrn nákladových účtů 

středisek 521, 522 a 52. 

 

1. Proměnné náklady 

 

Proměnné náklady v ceně tepelné energie při bezpečné, hospodárné a spolehlivé 

výrobě a rozvodu tepelné energie jsou přímo závislé na množství tepelné energie. 

 

502 Spotřeba energie 

502040 Spotřeba elektřiny  502050 Spotřeba plynu  

502060 Spotřeba vody   502061 Spotřeba srážkové vody 
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2. Stálé náklady 

 

Stálé náklady v ceně tepelné energie při bezpečné, hospodárné a spolehlivé výrobě  

a rozvodu tepelné energie nejsou přímo závislé na množství tepelné energie. 

 

501 Spotřeba materiálů 

501010 Spotřeba materiálu - ostatní 

501011 Spotřeba materiálu - ochranné pomůcky 

501012 Spotřeba materiálu - tiskopisy 

501013 Spotřeba materiálu - elektromateriál 

501015 Spotřeba materiálu - čistící prostředky úklid 

501022 Spotřeba materiálu - drobný hmotný majetek 

501030 Spotřeba materiálu - natural 

501040 Spotřeba materiálu - ostatní přípravky 

501070 Spotřeba materiálu - na opravy (náhradní díly) 

501080 Spotřeba materiálu - pneumatiky a duše 

 

51x Služby 

511010 Opravy a udržování – kotelny 

511020 Opravy a udržování – revize kotelen 

511030 Opravy a udržování - ostatní 

511040 Opravy a udržování - stroje 

512010 Cestovné - tuzemské 

518010 Ostatní služby 

518016 Ostatní služby – reklama a inzerce 

518017 Ostatní služby – poradenská činnosti 

518020 Ostatní služby - nájemné 

518021 Ostatní služby - nájemné Minolta 

518025 Ostatní služby - školení 

518030 Ostatní služby – telefony 

518031 Ostatní služby – nájemné telefony 

518032 Ostatní služby – bezdrátové připojení kotelen 

518070 Ostatní služby - úprava programu, ser. služby 

518080 Ostatní služby - poštovné 
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52x Osobní náklady 

521010 Mzdové náklady 

521020 Mzdové náklady – ostatní osobní náklady 

524010 Zákonné sociální pojištění - OSSZ 

524020 Zákonné sociální pojištění – ZP 

524030 Zákonné sociální pojištění – náhrada nemocenské 

524221 Zákonné sociální pojištění - sleva 

527010 Zákonné sociální náklady - stravné 

527012 Zákonné sociální náklady - čistý Ticket 

 

53x Daně a poplatky 

531010 Daň silniční 

532010 Daň z nemovitosti  

538010 Ostatní daně a poplatky 

538030 Ostatní daně a poplatky - dálniční známky 

 

54x Jiné provozní náklady 

548012 Ostatní provozní náklady – zákonné pojištění pracujících Kooperativa 

548014 Ostatní provozní náklady – pojišťovna 

 

55x Odpisy, rezervy a opravné položky provozních nákladů 

551011 Odpisy dld. nehm. a hmot. majetku - NIM a HIM 

551019 Odpisy dld. nehm. a hmot. maj. - rozdíl mezi daň. a účetními 

599 Vnitropodnikové náklady 

599 010 Vnitropodnikové náklady  

 

3. Správní režie 

 

Správní režie představuje náklady, které souvisí s řízením a správou provozu jako celku.  

 

599 Vnitropodnikové náklady 

599040 Vnitropodnikové náklady - správní režie 

599041 Vnitropodnikové náklady - správní režie 
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4. Výrobní režie  - viz. bod V. 

 

5. Náklady střediska 522 Údržba - viz bod VI. 

 

6. Náklady střediska 52 Kotelny – viz bod VII. 

 

VIII. Schválení a podpisy 

 

 ZPRACOVAL PŘEZKOUMAL SCHVÁLIL 

FUNKCE    

JMÉNO    

PODPIS    

DATUM    
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4.3 Promítnutí navrhované směrnice podle požadavků Energetického 

regulačního úřadu do výsledku hospodaření jednotlivých středisek 

Tepelného hospodářství 

 

4.3.1 Středisko 521 – Technici 

Struktura nákladů střediska 521 pro rok 2011 po zavedení změn: 

Tabulka 4.6 – Náklady střediska 521 nově podle směrnice 

 

 

Číslo 

účtu 
Název účtu 

Výše nákladů 

za rok 2011 

Výše nákl. za 

r. 2011 podle 

směrnice 
501 Spotřeba materiálu  164 418 Kč 164 418 Kč 

502 Převod na středisko 52 — -52 399 Kč 

502 Spotřeba energie 52 398 Kč 0 Kč 

50 Spotřebované nákupy 216 816 Kč 164 418 Kč 

511 Převod na středisko 52 — -45 837 Kč 

511 Opravy a udržování 45 837 Kč 0 Kč 

512 Cestovné 5 010 Kč 5 010 Kč 

513 Náklady na reprezentaci 3 995 Kč 3 995 Kč 

518 Převod na středisko 52 — -63 284 Kč 

518 Ostatní služby 262 311 Kč 199 027 Kč 

51 Služby 317 153 Kč 208 032 Kč 

521 Mzdové náklady — -1 103 182 Kč 

521 Mzdové náklady 1 103 182 Kč 0 Kč 

524 Zákonné sociální pojištění — -375 080 Kč 

524 Zákonné sociální pojištění 375 080 Kč 0 Kč 

527 Převod na středisko 52 — -27 831 Kč 

527 Zákonné sociální náklady 41 031 Kč 13 200 Kč 

52 Osobní náklady 1 519 293 Kč 13 200 Kč 

531 Daň silniční 3 750 Kč 3 750 Kč 

532 Daň z nemovitosti 1 624 Kč 1 624 Kč 

538 Ostatní daně a poplatky 5 345 Kč 5 345 Kč 

53 Daně a poplatky 10 719 Kč 10 719 Kč 

545 Ostatní pokuty a penále 1 028 881 Kč 1 028 881 Kč 

548 Převod na středisko 52 — -17 256 Kč 

548 Ostatní provozní náklady 17 256 Kč 0 Kč 

54 Jiné provozní náklady 1 046 137Kč 1 028 881 Kč 

551 Převod na středisko 52 — -56 288 Kč 

551 Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku 56 288 Kč 0 Kč 

55 Odpisy, rezervy a opravné položky provoz. nákladů 56 288 Kč 0 Kč 

599 Vnitropodnikové náklady 672 788 Kč 672 788 Kč 

59 Daně z příjmů a převodové účty 672 788 Kč 672 788 Kč 

Náklady celkem 3 839 194 Kč 2 098 038 Kč 

Zdroj: Vlastnoručně zpracovaný a doplněný interní materiál společnosti EKOLTES Hranice, a.s. 
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Tyto syntetické účty se dále člení pomocí analytiky vytvořené společností EKOLTES, 

kterou uvádím v příloze č. 7. V analytickém členění najdeme účty vyznačené světle zelenou 

modrou barvou, protože tyto účty se musí odečíst z celkových nákladů střediska. Je to dáno 

tím, že nevstupují do ceny tepla na základě Cenového rozhodnutím Energetického 

regulačního úřadu č. 2/2011 k cenám tepelné energie, které přesně určuje společnosti 

EKOLTES jaké účty se zahrnují do ceny tepla a jaké se naopak musí vyloučit. 

 

Zjistíme celkovou konečnou výši účtů, které jsou nedaňové a nezapočítávají do výrobní 

režie ani do ceny tepla: 501 999, 513 019, 518 029, 527 011, 599 044 = 120 218 Kč 

   

Skutečné náklady na výrobní režii činí 1 977 820 Kč  (viz. Graf 4.1). Tato částka 

představuje rozdíl mezi celkovými náklady 2 098 038 střediska 521 a celkovou výši 

nedaňových  

účtu 120 218 Kč. 

 

Grafické znázornění skutečné výrobní režie střediska 521 

 

Skutečná výrobní režie střediska 521 klesla 3 718 976 Kč na 1 977 820 Kč z důvodu 

provedených změn pomocí převodů nákladových účtů, které odpovídají požadavkům 

Energetického regulačního úřadu.  

 

 

 

 

 

 

Graf 4.1- Pokles skutečné výrobní režie střediska 521 
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4.3.2 Středisko 522 – Údržba 

 

Syntetické účty uvedené v tabulce č. 4.7 se dále člení pomocí analytiky vytvořené 

společností EKOLTES, kterou uvádím v příloze č. 8.  

 

V analytickém členění najdeme účty vyznačené světle zelenou barvou, protože tyto 

účty se musí odečíst z celkových nákladů střediska. Je to dáno tím, že nevstupují do ceny 

tepla na základě Cenového rozhodnutím Energetického regulačního úřadu č. 2/2011 k cenám 

tepelné energie, které přesně určuje společnosti EKOLTES jaké účty se zahrnují do ceny tepla 

a jaké se naopak musí vyloučit. 

 

Zjistíme celkovou konečnou výši účtů, které jsou nedaňové a nezapočítávají do výrobní 

režie ani do ceny tepla – v tomto případě se jedná o účet 527 011 - Zákonné sociální  

náklady - penzijní pojištění. Skutečné náklady na údržbu kotelen činí 324 032 Kč. Tato 

částka představuje rozdíl mezi celkovými náklady 330 032 Kč střediska 522 a celkovou výši 6 

000 Kč nedaňového účtu 527 011. 

 

Grafické znázornění skutečných celkových nákladů střediska 522 

 

Skutečné celkové náklady střediska 522 klesly 1 059 005 Kč na 324 032 Kč                   

(viz. Graf 4.2) z důvodu provedených změn pomocí převodů nákladových účtů, které 

odpovídají požadavkům Energetického regulačního úřadu.  

 

 

 

Graf 4.2 – Pokles skutečných celkových nákladů střediska 522 
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Struktura nákladů střediska 522 pro rok 2011 po zavedení změn: 

 

 

Číslo 

účtu 
Název účtu 

Výše nákladu 

za rok 2009 

Výše nákladů za 

rok 2009 nově 

podle směrnice 

501 Spotřeba materiálu  87 846 Kč 87 846 Kč 

502 Převod na středisko 52 — -53 300 Kč 

502 Spotřeba energie 53 300 Kč 0 Kč 

50 Spotřebované nákupy 141 146 Kč 87 846 Kč 

511 Převod na středisko 52 — -6 650 Kč 

511 Opravy a udržování 6 650 Kč 0 Kč 

518 Převod na středisko 52 — -35 626 Kč 

518 Ostatní služby 41 483 Kč 5 857 Kč 

51 Služby 48 133 Kč 5 857 Kč 

521 Převod na středisko 52 — -431 987 Kč 

521 Mzdové náklady 431 987 Kč 0 Kč 

524 Převod na středisko 52 — -148 229 Kč 

524 Zákonné sociální pojištění 148 229 Kč 0 Kč 

527 Převod na středisko 52 — -14 054 Kč 

527 Zákonné sociální náklady 20 054 Kč 6 000 Kč 

52 Osobní náklady 600 270 Kč 6 000 Kč 

531 Daň silniční 4 800 Kč 4 800 Kč 

532 Daň z nemovitosti 1 624 Kč 1 624 Kč 

53 Daně a poplatky 6 424 Kč 6 424 Kč 

548 Převod na středisko 52 — -5 108 Kč 

548 Ostatní provozní náklady 5 108 Kč 0 Kč 

54 Jiné provozní náklady 5 108 Kč 0 Kč 

551 Převod na středisko 52 — -40 019 Kč 

551 Odpisy DNM a DHM - rozdíl mezi daňovými a účetními 40 019 Kč 0 Kč 

55 Odpisy, rezervy a opravné položky provozních nákladů 40 019 Kč 0 Kč 

599 Vnitropodnikové náklady 223 905 Kč 223 905 Kč 

59 Daně z příjmů a převodové účty 223 905 Kč 223 905 Kč 

Náklady celkem 1 065 005 Kč 330 032 Kč 

Tabulka 4.7 – Náklady střediska 522 nově podle směrnice 

Zdroj: Vlastnoručně zpracovaný a doplněný interní materiál společnosti EKOLTES Hranice, a.s. 
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4.3.3 Středisko 52 – Kotelny 

 

Účtovaní střediska 52 pro rok 2011 po zavedení změn: 

 
Tabulka 4.8 – Náklady střediska 52 nově podle směrnice 

 
 

Číslo 

účtu 
Název účtu 

Výše nákladů za 

rok 2009 

Výše nákladů 

za rok 2009 

nově podle 

směrnici  

501 Spotřeba materiálu  361 639 Kč 361 639 Kč 

502 Převod ze 521 — 52 398 Kč 

502 Převod ze střediska 522 — 53 300 Kč 

502 Spotřeba energie 27 645 824 Kč 27 751 522 Kč 

50 Spotřebované nákupy 28 007 463 Kč 28 113 161 Kč 

511 Převod 521 — 45 837 Kč 

511 Převod ze střediska 522 — 6 650 Kč 

511 Opravy a udržování 1 771 470 Kč 1 823 957 Kč 

518 Převod ze střediska 521 — 63 284 Kč 

518 Převod ze střediska 522 — 35 626 Kč 

518 Ostatní služby 839 404 Kč 938 314 Kč 

51 Služby 2 610 874 Kč 2 762 271 Kč 

521 Převod ze střediska 521 — 1 103 182 Kč 

521 Převod ze střediska 522 — 431 987 Kč 

521 Mzdové náklady 1 210 989 Kč 2 746 158 Kč 

524 Převod ze střediska 521 — 375 080 Kč 

524 Převod ze střediska 522 — 148 229 Kč 

524 Zákonné sociální pojištění 422 317 Kč 945 626 Kč 

527 Převod ze střediska 521 — 27 831 Kč 

527 Převod ze střediska 522 — 14 054 Kč 

527 Zákonné sociální náklady 50 006 Kč 91 891 Kč 

52 Osobní náklady 1 683 312 Kč 3 783 675 Kč 

532 Daň z nemovitostí 54 997 Kč 54 997 Kč 

538 Ostatní daně a poplatky 1 545 Kč 1 545 Kč 

53 Daně a poplatky 56 542 Kč 56 542 Kč 

548 Převod ze střediska 521 — 17 256 Kč 

548 Převod ze střediska 522 — 5 108 Kč 

548 
Ostatní provozní náklady - zák. pojiš. pracujicích 

Kooperativa 
9 946 Kč 32 310 Kč 

54 Jiné provozní náklady 9 946 Kč 32 310 Kč 

551 Převod ze střediska 521 — 56 288 Kč 

551 Převod ze střediska 522 — 40 019 Kč 

551 Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku 6 103 637 Kč 6 199 944 Kč 

55 Odpisy, rezervy a opravné položky provozních nákladů 6 103 637 Kč 6 199 944 Kč 

599 Vnitropodnikové náklady 1 663 852 Kč 1 663 852 Kč 

59 Daně z příjmů a převodové účty 1 663 852 Kč 1 663 852 Kč 

Náklady celkem 40 135 626 Kč 42 611 755 Kč 

 

 

Zdroj: Vlastnoručně zpracovaný a doplněný interní materiál společnosti EKOLTES Hranice, a.s. 
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Tyto syntetické účty se dále člení pomocí analytiky vytvořené společností EKOLTES, 

kterou uvádím v příloze č. 9. V analytickém členění najdeme účty vyznačené světle zelenou 

barvou, protože tyto účty se musí odečíst z celkových nákladů střediska. Je to dáno tím,  

že nevstupují do ceny tepla na základě Cenového rozhodnutím Energetického regulačního 

úřadu č. 2/2011 k cenám tepelné energie, které přesně určuje společnosti EKOLTES jaké účty 

se zahrnují do ceny tepla a jaké se naopak musí vyloučit. 

 

Zjistíme celkovou konečnou výši účtu 527 011 - Zákonné sociální náklady - penzijní 

pojištění, který je nedaňový a nezapočítává se do nákladů kotelen ani nevstupuje  

do ceny tepla. 

   

Skutečné náklady kotelen 42 601 255 Kč dostaneme tak, že od celkových  

nákladů 42 611 755 Kč odečteme konečný stav nedaňového účtu 527 011 10 500 Kč. 

 

4.4 Celkové skutečné náklady na výrobu tepla dle navrhované směrnice 

 

Po převedení požadovaných účtů středisek 521 a 522 na středisko 52 dostaneme 

celkové skutečné náklady = 42 601 255 Kč + 1 977 820 Kč + 324 032 Kč = 44 903 107 Kč
10 

 

Celkové skutečné náklady před navrhovanou směrnicí 44 903 107 Kč se musejí rovnat 

celkovým skutečným nákladům po navrhované směrnici – v mém případě se rovnají. I když 

dílčí součty byly odlišné, celkový výsledek se musí rovnat. Pokud by se nerovnal, znamená 

to, že se vyskytla chyba. 

 

Grafické vyjádření situace před a po navrhované směrnici: 

 

a) v korunách 

 

Z tabulky č. 4.9 vyplývá, že celkové skutečné náklady střediska 521 klesly  

z 3 718 976 Kč na 1 977 820 Kč a střediska 522 klesly z 1 059 005 Kč na 324 032 Kč. 

 

                                                 
10

 Srovnání výsledku s kapitolou 3.4. 
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Skutečná výrobní režie střediska 521 klesla o částku 1 741 156 Kč a skutečné celkové 

náklady střediska 522 klesly o částku 734 973 Kč. 

 
Tabulka 4.9 – Změna celkových skutečných nákladů 

 

Změna celkových skutečných nákladů 

 

Střediska Náklady v roce 2011 
Náklady v roce 2011 nově 

podle směrnice 

521 3 718 976 Kč 1 977 820 Kč 

522 1 059 005 Kč 324 032 Kč 

 

 

Graf znázorňuje jak celkové skutečné náklady klesly ve středisku 521 z 3 718 976 Kč  

na 1 977 820 Kč a ve střediska 522 z 1 059 005 Kč na 324 032 Kč 

 

 

 

 

b) vyjádření v procentech 

 

Z tabulky vyplývá, že celkové skutečné náklady střediska 521 klesly z 9,27 % na 

4,64 % a střediska 522 klesly z 2,64 % na 0,76 %. 

Graf 4.3 – Změna celkových skutečných nákladů 

  Zdroj:Vlastní zpracování 

Zdroj: Tabulka 4.9 – Změna celkových skutečných nákladů 
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Skutečná výrobní režie střediska 521 klesla o 4,63 % a skutečné celkové náklady 

střediska 522 klesly o 1,88 %. 

 

Tabulka 4.10 – Změna procentního podílů 

 

 

Změna procentního podílu 

 

Střediska 

Procentní podíl 

nákladů v roce 

2011 

Procentní podíl 

v roce 2011 nově 

podle směrnice 

521 9,27 % 4,64% 

522 2,64 % 0,76 % 

 

 

Graf znázorňuje jak celkové skutečné náklady klesly ve středisku 521 z 9,27 %  

na 4,64 % a ve středisku 522 z 2,64 % na 0,76 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tímto by měly být splněny podmínky ERÚ – snížit celkové skutečné náklady 

procentuální podíl celkových skutečných nákladů středisek 521 a 522. 

Graf 4.4 – Změna procentního podílu 
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5 Závěr 

 

Ve společnosti EKOLTES vznikl problém s vykazováním nákladů jednotlivých 

středisek provozu Tepelného hospodářství. Problém spočívá ve vykazování příliš vysokých 

skutečných celkových nákladů středisek Technici a Údržba. Společnost EKOLTES tento 

problém musí vyřešit pomocí směrnice, která bude upravovat způsob vykazování a účtování 

nákladů těchto středisek tak, aby vyhověla požadavkům, které klade Energetický regulační 

úřad na základě jeho cenového rozhodnutí. 

 

Cílem mé práce bylo navrhnout směrnici pro účtování a vykazování nákladů              

provozu 3 - Tepelné hospodářství a pro jeho jednotlivá střediska.  

 

Navrhla jsem směrnici, do které je nutno nahlédnout vždy na konci účetního období,  

kdy se výsledek hospodaření středisek Technici a Údržba předkládá Energetickému 

regulačnímu úřadu ke kontrole. V této směrnici nalezneme, které nákladové účty je nutné 

převést ze středisek Technici a Údržba na středisko Kotelny, abychom splnily výši nákladů, 

která bude v souladu s rozhodnutím Energetického regulačního úřadu. Pokud si po této úpravě 

vypočteme procentuální podíl skutečných celkových nákladů středisek, dostaneme výsledky 

vyhovující požadavkům Energetického regulačního úřadu. 

 

V praxi tato směrnice usnadní práci zaměstnancům společnosti EKOLTES, protože 

nebudou muset zdlouhavě vyhledávat požadavky, které určil Energetický regulační úřad,  

ale použijí tuto směrnici jako návod. Nahlédnou do směrnice a ihned mohou porovnat, zda 

mají výsledek hospodaření upravený podle závazného postupu, který určil Energetický 

regulační úřad na základě jeho předpisu nebo zda jej musí ještě upravit. 
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……………………………… 

Jméno a příjmení studenta 
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