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ANOTACE 

Předmětem bakalářské práce je analýza nákladů společnosti Erich Jaeger, s. r. o. 

Analýza nákladů je provedena za období let 2010 až 2012. V první části práce se nachází 

základní charakteristika společnosti, tj. obecné údaje, profil, historie a současný stav 

společnosti. Druhá část se zabývá teoretickými východisky, mezi která patří všeobecné 

pojetí nákladů, jejich rozdělení, klasifikace a evidence. V poslední části je provedena 

vlastní analýza vybraných nákladů společnosti a jejich vývoj v čase. Vybrala jsem si vývoj 

celkových nákladů, spotřebu materiálu, spotřebu služeb a osobní náklady. Výsledky 

analýzy jsou zpracovány v přehledných tabulkách i grafech a jsou k nim přidány 

komentáře. 

Klíčová slova: Erich Jaeger, s. r. o., analýza nákladů, celkové náklady, spotřeba materiálu, 

spotřeba služeb, osobní náklady 

 

 

SUMMARY 

The subject of this bachelor dissertation is the costs analysis of the company Erich 

Jaeger, s. r. o. The costs analysis is carried out within a period of time 2010 until 2012. In 

the first part of the dissertation is stated the characteristic of the company, e.g. general 

information, profile, history and the present situation in the company. Second part 

concerns theoretical possibilities, among which belongs the general concept of costs, their 

partition, classification and record keeping. The last part concerns analysis of the selected 

company´s costs and their progress over the time itself. I choose development of total cost, 

material consumption, external cost and personal coast. Results are worked out in form of 

tables, graphs and comments to them. 

 

Key words: Erich Jaeger, s. r. o., costs´ analysis, the total costs, material consumption, 

external costs, personal costs 
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1 ÚVOD 

Svou bakalářskou práci na téma Analýza nákladů společností Erich Jeager, s.r.o. 

jsem si vybrala nejen proto, abych se o tomto tématu sama dozvěděla více, ale také proto, 

že jsem tam 3 roky pracovala jako brigádník. 

Cílem bakalářské práce je analyzovat náklady v jednotlivých letech a zhodnotit 

tak jejich celkový průběh ve společnosti s ručením omezeným v průběhu let 2010 – 2012.  

Práci jsem rozdělila do několika části. V první části bakalářské práce je uvedena 

charakteristika vybrané společnosti, popis jejich obecných údajů, profil a také historie této 

společnosti.  

Další část je zaměřena na všeobecném pojetí nákladů v ekonomice, které jsem 

čerpala z odborné literatury a jsou v ní vysvětleny jak oblasti klasifikace, rozdělení ale také 

evidence jednotlivých nákladů.  

Dále následuje praktická část bakalářské práce, která je věnována analýze nákladů 

již zmíněné společnosti Erich Jaeger, s.r.o. a jejich vzájemnému porovnání v čase. 

Při psaní své bakalářské práce jsem vycházela z výročních zpráv, z vnitropodnikových 

materiálů a výkazů zisku a ztrát společnosti za období 2010 – 2012.  
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2 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

V této kapitole se budu věnovat popisem společnosti Erich Jaeger, s.r.o., kterou 

jsem si pro zpracování bakalářské práce vybrala. 

2.1 Obecné údaje 

Obchodní firma:  Erich Jaeger, s.r.o.  

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným, 

zapsána do obchodního rejstříku dne 30. 7. 1999, vedeného 

Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložkou 22557. 

IČ:    25 78 50 79 

Sídlo:    Průmyslový park č. p. 304, 742 21 Kopřivnice – Vlčovice. 

Předmět podnikání:  Výroba, instalace a oprava elektrických strojů a přístrojů, 

elektronických a telekomunikačních zařízení. [5] 

2.2 Profil společnosti 

Společnost Erich Jaeger patří k předním výrobcům elektrického spojení mezi 

tažným vozidlem a přívěsem. Své výrobky dodává předním výrobcům vozidel 

jak v tuzemsku, tak i na trh aftermarketu po celé Evropě. Mezi ně patří např. Audi, BMW, 

Daimler, Scania, Škoda Auto a další. Společnost Erich Jaeger má své hlavní sídlo 

v německém Freidbergu, ale výrobní a odbytové závody se nachází v České republice, 

Francii, Itálii a Švédsku. Své zastoupení si společnost našla také mimo Evropu, a to v Číně 

a Spojených státech.[5] 

Společnost si klade za cíl hledat perfektní a bezpečná řešení pro různé požadavky 

v oblasti kabelového propojení a zásuvkových spojení. Nabízí možnost vývoje 

samostatných kabelů s daným zásuvkovým propojením, vývoj kompletních svazků 

nebo dokonce i kompletně vyrobené systémy s více komponenty. [6] 

Výrobní program zahrnuje velký počet inovujících řešení od jednotlivých 

komponentů až po složité systémy. Tímto je pokryto mnoho platných průmyslových norem 
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a nejrůznější oblasti použití, mezi které patří osobní vozidla, přívěsy, motocykly a obytné 

přívěsy, užitková vozidla, vojenská vozidla a zemědělská vozidla. [6] 

 

Obr. 1Osobní vozidla, obytné přívěsy, motocykly a těžká technika. [6] 

 

Mezi výrobky společnosti patří např. kabelové svazky, 7- pólové 12 V zásuvkové 

spojení přívěsu ISO 1724 + ISO 3732, 7+6-pólové 12 V zásuvkové spojení přívěsu 

NEN 6120, 13-pólové 12 V zásuvkové spojení přívěsu ISO 11446, 7-pólové 24 V 

zásuvkové spojení přívěsu podle ISO 1185, ISO 3731, SAE J560 a mnoho dalších. 

Ke každému z těchto výrobků je podřazeno několik různých variant zpracování, a proto je 

portfolio samotných výrobků velice široké. [6] 

2.3 Historie společnosti 

Společnost nyní více jak 80 let čerpá ze zkušeností, uchovává hodnoty a získává 

zákazníky stále něčím novým, inovačními a atraktivními výrobky. Erich Jaeger, s.r.o. 

prošla v roce 2006 po ukončení přestěhování do nového závodu fází konsolidace a růstu, 

což se velmi pozitivně projevilo v organizaci, struktuře personálu a ve výrobních 

procesech. [5] 

Společnost byla založena v BadHomburgu v roce 1927. O rok později začala 

vyrábět první elektronický ukazatel směru jízdy. V roce 1950 se cíleně zaměřila 

na průmysl užitkových vozidel a v roce 1970 zavedla výrobu první 7-pólové zástrčky 

určené na trh pro celé Německo. Koncept modulu 7-pólové zástrčky zajistil společnosti 

Erich Jaeger vedoucí postavení na trhu. Následoval vývoj a uvedení na trh první 13-pólové 

zástrčky v roce 1986. Růst společnosti byl velký, a proto se rozhodla založit výrobní halu 
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v Číně v roce 1999 a o rok později také v České republice. Následovaly obchodní 

zastoupení ve Francii, Itálii a v roce 2012 v USA. [7] 

2.4 Současný stav společnosti 

V této kapitole jsou uvedeny jednotlivé oblasti, které společnost dlouhodobě 

sleduje. Každá oblast obsahuje údaje pro rok 2011, 2012 a plány pro rok 2013. 

Společnost Erich Jaeger, s.r.o. nemá žádnou organizační složku v zahraničí. Nemá 

ani žádný vlastní obchodní podíl a ani žádný podíl na mateřské společnosti. V uplynulém 

období pokračoval proces postupného přechodu v oblasti vývoje z mateřské firmy na firmu 

Erich Jaeger, s.r.o. V tomto trendu se bude i nadále pokračovat. Probíhá také hledání 

nových kvalifikovaných inženýrských pracovníků. [5] 

Vývoj obratu a zakázek 

V roce 2012 došlo k poklesu tržeb za vlastní výrobky, služby a zboží na celkovou 

hodnotu 426,1 mil. Kč oproti předchozímu roku, kdy tržby činily 468,4 mil. Kč, 

což je pokles o 9,04%. Pro rok 2013 společnost plánuje tržby za vlastní výrobky, služby 

a zboží v hodnotě 511,1 mil. Kč. [5] 

Investice 

V roce 2012 podnik proinvestoval celkovou hodnotu 7,11 mil. Kč. Největší 

investicí byl kontrolní kamerový systém na dózy ve výši 1,38 mil. Kč. Hned za ním 

následoval vstřikolis ARBURG s celkovou investicí ve výši 1,35 mil Kč. Dále 

byly realizovány menší investice, které jednotlivě nepřesáhly milión Kč. Byly jimi 

investice do serverů ve výši 0,53 mil. Kč, tiskový stroj v hodnotě 0,52 mil. Kč, lisový stoj 

KOMAX v hodnotě 0,53 mil. Kč a bandažovací stroj ONDAL v hodnotě 0,39 mil. Kč. [5] 

Nákup 

Nákup materiálu probíhal za dohodnuté ceny v mateřské společnosti. Cenová 

struktura mezi Erich Jaeger s.r.o. a mateřskou společností odpovídá běžným podmínkám 

na trhu. Nákupní objem se oproti předchozímu roku zvýšil o 0,75 mil. Kč, tedy 

o 0,72 %. [5] 
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Personalistika 

Společnost Erich Jaeger zaměstnávala k 31. 12. 2012 celkem 288 pracovníků. 

Prokazatelně se zlepšila efektivita ve výrobě díky rozdělení podle jednotlivých výrobních 

linek. Průměrné procento nemocnosti za rok 2012 dosáhlo 4,9 %. I přes velký důraz 

na kladení bezpečnosti práce, byl zaznamenán 1 pracovní úraz. [5] 

Kvalita a životní prostředí 

Společnost pokračuje v rozsáhlých aktivitách a krocích v oblasti jakosti. Pouze 

se zanedbatelnými zjištěnými vedlejšími odchylkami dosáhla společnost ve skupině 

stejného výsledku jako mateřská společnost. V oblasti životního prostředí společnost 

postupuje při likvidaci odpadu dle zákonných předpisů. [5] 

Finanční situace 

Společnost je financována, vedle přírůstků z prostředků, z operativního obchodu 

prostřednictvím půjčky od ErichJaegerGmbH za úroky běžné na trhu, jakož i střednědobou 

půjčkou od místní banky v naplánovaném objemu. Společnost dosáhla výsledného zisku 

před zdaněním ve výši 13,396 mil. Kč. [5] 

Výnosy 

V běžném roce bylo v oblasti celkového hospodářského výsledku dosaženo 

zisku 10 670 tis. Kč po zdanění. V předchozím roce společnost dosáhla zisku 

11 618 tis. Kč a v porovnání tedy došlo k poklesu provozního hospodářského výsledku. 

To bylo způsobeno zejména vlivem recese finanční a ekonomické krize v roce 2012. [5] 

 

Obr. 2 Výrobní hala v Kopřivnici. [8] 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Tato kapitola se zabývá teoretickými východisky o všeobecném pojetí nákladů 

v ekonomice. Je rozdělena na několik kapitol, případně podkapitol. 

3.1 Pojetí nákladů 

Obecnou podstatu nákladů vystihuje definice: „Náklady představují peněžně 

vyjádřenou spotřebu výrobních faktorů účelně vynaložených na tvorbu podnikových výnosů 

včetně dalších nutných nákladů spojených s činností podniku.“ [1] 

Používá se především dvojí pojetí nákladů: jedno z nich se používá ve finančním 

účetnictví (určené pro externí dodavatele) a druhé ve vnitropodnikovém (manažerském) 

účetnictví (užívají ho manažeři v řízení). [1] 

3.2 Klasifikace nákladů 

Náklady jsou hlavním syntetickým ukazatelem kvality činnosti podniku, a proto si 

vyžadují podrobné třídění. Lze je členit do různých skupin: 

o Druhové třídění nákladů, 

o účelové členění nákladů, 

o kalkulační třídění nákladů, 

o třídění nákladů podle místa vzniku a odpovědnosti, 

o členění nákladů v manažerském rozhodování. 

3.2.1 Druhové třídění nákladů 

Je soustředěno do stejnorodých skupin spojených s činností jednotlivých 

výrobních faktorů. Základními nákladovými druhy jsou: 

 spotřeba surovin a materiálů, paliv a energie, provozních látek, 

 odpisy budov, strojů, výrobního zařízení, nástrojů, nehmotného 

investičního majetku, 

 mzdové a ostatní osobní náklady (mzdy, platy, provize, sociální 

a zdravotní pojištění), 
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 finanční náklady (pojistné, placené úroky, poplatky), 

 náklady na externí služby (opravy a udržování, nájemné, dopravné, 

cestovné). [1] 

Druhové třídění nákladů je důležité pro finanční účetnictví a pro finanční a jiné 

analýzy.  Lze rozlišit pouze externí, prvotní a jednoduché náklady. 

Externí náklady ústí do příslušné aktivity zvenčí, nemohou vznikat uvnitř 

výrobního procesu nebo uvnitř firmy. Vznikají tedy spotřebou služeb, prací nebo výrobků 

jiných subjektů. Řadíme zde například spotřebu materiálu, mzdové náklady aj.  

Prvotní náklady představují takové náklady, jež se objevují poprvé v dané 

aktivitě. Vznikají stykem podniku s jeho zaměstnanci (mzdové náklady) nebo s okolím 

např. spotřeba materiálu. 

Jednoduché – nelze je dále členit na jednodušší složky. [3] 

3.2.2 Účelové členění nákladů 

Je založeno na jednom ze dvou základních hledisek. A to na náklady tříděné 

podle místa vzniku a odpovědnosti a náklady tříděné podle výkonů. [2] 

3.2.3 Kalkulační třídění nákladů 

Je třídění nákladů na to, na co byly náklady vynaloženy. Toto členění nákladů 

je pro podnik rozhodující, neboť umožňuje zjistit rentabilitu jednotlivých výrobků, služeb 

a řídit výrobkovou strukturu.  

Podle kalkulačního třídění nákladů máme dvě hlavní skupiny, a to náklady přímé 

a náklady nepřímé. 

Přímé – jsou takové náklady, které se jednoznačně přiřazují konkrétnímu druhu 

výkonu, jelikož s konkrétním druhem výkonu souvisí. 

Nepřímé – jsou takové náklady, které souvisí s více druhy výkonů a výrobu 

zabezpečují jako celek.[1] 
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3.2.4 Třídění nákladů podle místa vzniku a odpovědnosti 

Toto třídění nákladů odpovídá na otázku, kde náklady vznikly a kdo je odpovědný 

za jejich vznik. Náklady se podle velikosti podniku a složitosti výroby člení do několika 

úrovní. A to na: 

a) Náklady výrobní činnosti -  které se dále člení na náklady hlavní, 

pomocné, vedlejší a náklady přidružené výroby. 

b) Náklady nevýrobní činnosti – náklady na odbyt, správu, zásobování. 

Podle výroby se náklady člení na: 

a) Technologické náklady – jsou řízeny technickohospodářskými normami. 

Jsou to náklady, které souvisejí přímo s určitým výkonem a označují 

se jako náklady jednicové. 

b) Náklady na obsluhu a řízení – souvisejí s výrobou jako celkem a označují 

se jako náklady režijní. [1] 

3.2.5 Členění nákladů v manažerském rozhodování 

Důležité je třídění nákladů podle jejich závislosti na změnách objemu výroby. 

Základní skupiny nákladů jsou fixní náklady a variabilní náklady. Manažeři dále využívají 

nákladů oportunitních, relevantních, explicitních a implicitních. 

Fixní náklady – jsou to náklady vyvolány nutností zabezpečit chod podniku 

jako celku. Někdy jsou označované také jako náklady provozní připravenosti, náklady 

pohotovostní nebo náklady kapacitní. Do fixních nákladů se zahrnuje velká část režií 

například odpisy, mzdy správních a technickohospodářských pracovníků, nájemné, 

pojištění, úroky z půjček, leasing, náklady na školení a vzdělání pracovníků aj.  

Variabilní náklady – jsou takové náklady, které se mění v závislosti na změnách 

objemu výroby. Variabilní náklady pak mohou být proporcionální, 

nadproporcionální (progresivní), podproporcionální (degresivní). Do variabilních nákladů 

patří jednicové náklady a část nákladů režijních. 

Oportunitní (alternativní) náklady- je částka peněz, která je ztracena, 

když zdroje nejsou použity na nejlepší ušlou alternativu. 

Implicitní náklady - nemají formu peněžních výdajů a jsou obtížně vyčíslitelné. 

K jejich měření používáme oportunitních nákladů. 
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Explicitní náklady - jsou náklady, které podnik platí za koupené výrobní zdroje, 

za nájem a za použití cizího kapitálu.  

Relevantní náklady - jsou náklady, které ovlivňují určité rozhodnutí. [1] 

3.3 Evidence nákladů 

Evidence nákladů v podniku zabezpečuje účetnictví. A to účetnictví: 

o Finanční, 

o nákladové, 

o manažerské.  

3.3.1 Finanční účetnictví 

 Sleduje informace za podnik jako celek a je určeno především pro externí 

uživatele. Eviduje aktiva podniku, vlastní kapitál, dluhy podniku, výnosy, náklady 

a výsledek hospodaření. Jeho vyústěním jsou dva hlavní výkazy podniku a to rozvaha 

a účet zisku a ztráty neboli výsledovka. Finanční účetnictví zachycuje náklady v 5 účtové 

třídě. [1] 

3.3.2 Nákladové účetnictví 

Skládá se ze soustavy analytických účtů, na kterých se nemusí účtovat podvojně 

a slouží především vnitropodnikovému řízení. Nákladové účetnictví je spojeno 

s kalkulacemi, rozpočty, hmotnou stránkou hospodářských procesů a kontrolní činností. [1] 

3.3.3 Manažerské účetnictví 

Slouží pro efektivní řízení podniku a jeho vnitropodnikových útvarů. Není 

stanoveno žádnými přepisy. Využívá údajů finančního i nákladového účetnictví, kalkulací, 

operativní evidence a statistiky. Používá také statistických, matematických a jiných metod 

a postupů. Jeho předmětem jsou náklady, výnosy a někdy i cash flow. Zajišťuje 

bezprostředně soustavnou kontrolu a poskytuje podklady pro manažerské rozhodování. [1] 

3.4 Kalkulace nákladů 

Význam kalkulací nákladů je mnohostranný. Kalkulace je podkladem 

pro oceňování, stanovení vnitropodnikových cen, sledování vývoje nákladů, kontrolu 
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a rozbor hospodárnosti výroby, stanovení i kontrolu rentability výkonu, hodnocení 

racionalizačních záměrů, sestavení rozpočtu pro část jednicových nákladů a optimalizační 

úlohy. Účelem kalkulace je tedy stanovit náklady na jednotlivé výrobky. [2] 

Kalkulační jednice – je určitý výkon (výrobek, polotovar, práce nebo služba) 

vymezený měřící jednotkou (kusy, kg, m, h apod.). [2] 

3.4.1 Členění kalkulací [9] 

1. Z hlediska časové souvislosti: 

a. Předběžné, 

b. výsledné. 

2. Z hlediska využití provozní kapacity: 

a. Statické, 

b. dynamické. 

3. S ohledem na metodu evidence nákladů: 

a. Souhrnné, 

b. rozdělovací. 

4. S ohledem významu pro rozhodování výrobce: 

a. Absorpční, 

b. neabsorpční. 

5. Podle stupně řízení: 

a. Kalkulace nákladů výroby, 

b. kalkulace nákladů výkonu, 

c. kalkulace vlastních nákladů, 

d. kalkulace podnikové ceny.  

3.4.2 Struktura nákladů 

Nelze určit pevnou strukturu nákladů, jež by měla platnost pro všechny účetní 

jednotky, neboť nákladová struktura je individuální pro každý podnik. Doporučené 

kalkulační položky obsahuje všeobecný kalkulační vzorec. Tento vzorec není nijak 

závazný, přesto je využíván většinou podniků v České republice. [2] 
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Všeobecný kalkulační vzorec: [9] 

1. Přímý materiál 

2. Přímé mzdy 

3. Ostatní náklady 

4. Výrobní režie 

VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY 

5. Správní režie 

6. Zásobovací režie 

VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 

7. Odbytová režie 

ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 

8. Zisk 

CENA VÝKONU 

3.4.3 Metody kalkulace 

Metodou kalkulace rozumíme způsob stanovení jednotlivých složek nákladů 

na kalkulační jednici. Tyto metody závisí na předmětu kalkulace, tj. na tom, 

co se kalkuluje, na způsobu přičítání nákladů výkonům a na požadavcích kladených 

na strukturu a podrobnost členění nákladů. 

Kalkulační metody členíme takto: 

1. kalkulace dělením: 

 prostá kalkulace dělením, 

 stupňovitá kalkulace dělením, 

 kalkulace dělením s poměrovými čísly, 

2. kalkulace přirážkové, 

3. kalkulace ve sdružené výrobě: 

 zůstatková metoda, 

 rozčítací metoda, 

 metoda kvantitativní výtěže,  

4. kalkulace rozdílové. [1]  
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4 ANALÝZA NÁKLADŮ 

Tato kapitola obsahuje vlastní analýzu nákladů, která se týká společnosti 

Erich Jaeger, s.r.o. 

4.1 Struktura aktiv 

Celkové hodnoty struktury aktiv se v průběhu let 2010 až 2012 o moc extrémně 

neliší. U všech položek lze pozorovat pouze malé rozdíly. 

V roce 2012 byla hodnota aktiv nejnižší. Nejvyšších hodnot aktiva dosáhla v roce 

2011. Převážnou část celkových aktiv představovala v podniku oběžná aktiva. Zásoby 

vzrostly, kdežto krátkodobé pohledávky a krátkodobý finanční majetek značně klesly. 

U stálých aktiv představuje největší část dlouhodobý hmotný majetek, který 

se každý rok snižoval. Ostatní aktiva tvořila nepodstatnou část. Veškeré hodnoty 

jsou uvedeny v tabulce č. 1. 

Tabulka č. 1 Celková struktura aktiv společnosti v tis. Kč.[Vlastní zpracování] 

AKTIVA 
2010 2011 2012 

v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

Aktiva celkem 279 417 100,000 289 673 100,000 264 941 100,000 

Stála aktiva 140 031 50,115 131 499 45,396 124 828 47,115 

Dlouhodobý nehmotný majetek 207 0,148 3 0,002 1 0,001 

Dlouhodobý hmotný majetek 139 824 99,852 131 496 99,998 124 827 99,999 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0,000 0 0,000 0 0,000 

Oběžná aktiva 139 147 49,799 157 737 54,453 139 708 52,732 

Zásoby 82 349 59,181 105 755 67,045 106 513 76,240 

Dlouhodobé pohledávky 0 0,000 0 0,000 0 0,000 

Krátkodobé pohledávky 49 802 35,791 45 666 28,951 31 396 22,473 

Krátkodobý finanční majetek 6 996 5,028 6 316 4,004 1 799 1,288 

Ostatní aktiva 239 0,086 437 0,151 405 0,153 

Časové rozlišení 239 100,000 437 100,000 405 100,000 
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4.2 Struktura pasiv 

Největší položku pasiv u podniku představovaly cizí zdroje, které se v roce 2012 

snížily. Cizí zdroje se skládaly především z krátkodobých závazků, které měly během 

sledovaného období kolísavou tendenci. Zbylá část je vyhrazena dlouhodobých závazkům, 

bankovním úvěrům a jiným výpomocím.  

Druhou nejvyšší hodnotu pasiv zastával vlastní kapitál, který se v průběhu 

let 2010 – 2012 mírně zvyšoval. Vlastní kapitál byl tvořen především kapitálovými fondy, 

které zůstaly stejné. Výsledek hospodaření minulých let se v roce 2010 dostal do mínusu, 

zatímco v roce 2012 se výrazně zvýšil.  

Výsledek hospodaření běžného účetního období byl ve všech třech letech kladný 

a během let se snižoval. Podnik nevyužíval žádné časové rozlišení. 

Tabulka č. 2 Celková struktura pasiv společnosti v tis. Kč.[Vlastní zpracování] 

PASIVA 
2010 2011 2012 

v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

Pasiva celkem 279 417 100,000 289 673 100,000 264 941 100,000 

Vlastní kapitál 87 730 31,398 99 348 34,297 110 018 41,525 

Základní kapitál 11 000 12,538 11 000 11,072 11 000 9,998 

Kapitálové fondy 64 500 73,521 64 500 64,923 64 500 58,627 

Rezervní fondy, 

nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku 

550 0,627 1 100 1,107 1 100 1,000 

Výsledek hospodaření 

minulých let 
-11 619 -13,244 11 130 11,203 22 748 20,677 

Výsledek hospodaření 

běžného účetního období 
23 299 26,558 11 618 11,694 10 670 9,698 

Cizí zdroje 191 687 68,602 190 325 65,703 154 923 58,475 

Rezervy 11 220 5,853 8 491 4,461 5 138 3,316 

Dlouhodobé závazky 77 929 40,654 2 618 1,376 75 115 48,485 

Krátkodobé závazky 73 725 38,461 142 788 75,023 37 061 23,922 

Bankovní úvěry a 

výpomoci 
28 813 15,031 36 428 19,140 37 609 24,276 

Časové rozlišení 0 0,000 0 0,000 0 0,000 
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4.3 Vývoj celkových nákladů 

Přehled o nákladech společnosti Erich Jaeger, s.r.o. v období 2010 – 2012 

je uveden v následující tabulce č. 3 

Tabulka č. 3 Celkové náklady společnosti v tis. Kč. [Vlastní zpracování] 

Nákladová položka 2010 2011 2012 

Náklady vynaložené na prodané zboží 15 626 14 076 9 245 

Spotřeba materiálu a energie 215 148 262 036 258 973 

Služby 31 342 29 468 23 875 

Mzdové náklady 59 695 72 586 70 538 

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0 0 0 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 20 044 25 198 24 097 

Sociální náklady 3 717 4 381 4 298 

Daně a poplatky 103 116 150 

Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 668 14 673 14 765 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 12 071 0 0 

Prodaný materiál 11 548 10 867 10 414 

Ostatní provozní náklady 33 927 11 392 49 271 

Nákladové úroky 5 696 5 532 5 488 

Ostatní finanční náklady 8 698 10 558 9 802 

Daň z příjmů za běžnou činnost - splatná 4 917 1 971 2 306 

Daň z příjmů za běžnou činnost - odložená 1 327 -684 420 

Náklady celkem 441 537 464 181 485 654 

Celkové náklady společnosti v období 2010 – 2012 mají narůstající tendenci. 

V roce 2010 tvořily tyto náklady 441 537 tis. Kč, v roce 2011 vzrostly tyto náklady 

o 22 644 tis. Kč (tj. o 5,12 %) v porovnání s rokem 2010. Největší nárůst zaznamenal 

rok 2012, kdy celkové náklady vzrostly o 44 117 tis. Kč (tj. o 9,9 %) v porovnání 

s rokem 2010. Což bylo způsobeno hlavně zvýšením tržeb, ale i nárůstem cen vstupních 

materiálů.  
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Na základě uvedené tabulky č. 3 je vytvořen graf, který vyjadřuje vývoj nákladů 

společnosti za období let 2010 až 2012. 

 

Obr. 3 Graf: celkové náklady společnosti v letech 2010 – 2012. [Vlastní zpracování] 
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Nejnižších tržeb dosáhla firma v roce 2010, kdy tržby činily 429 031. tis. Kč. 

Oproti tomu následující rok došlo k mnohem lepšímu výsledku, kdy se tržby firmy zvýšily 

o 57 165 tis. Kč. V roce 2012 tržby činily 441 542 tis. Kč. Přehled o tržbách společnosti 

je uveden v  tabulce č. 4. 

Tabulka č. 4 Struktura tržeb společnosti v tis. Kč. [Vlastní zpracování] 

TRŽBY 2010 2011 2012 

Tržby za prodej zboží 15 626 15 923 12 493 

Tržby za prodej vlastních výrobku a služeb 394 614 452 430 413 567 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 640 0 0 

Tržby z prodeje materiálu 18 151 17 843 15 482 

Celkové tržby 429 031 486 196 441 542 

Tabulka č. 5 uvádí procentní podíl jednotlivých nákladových položek celkovým 

nákladům v letech 2010 – 2012. 

Tabulka č. 5 Podíl jednotlivých nákladů na celkových nákladech společnosti v %. [Vlastní zpracování] 

Nákladová položka 2010 2011 2012 2010-2012 

Náklady vynaložené na prodané zboží 3,54 3,03 1,90 2,80 

Spotřeba materiálu a energie 48,73 56,45 53,32 52,91 

Služby 7,10 6,35 4,92 6,09 

Mzdové náklady 13,52 15,64 14,52 14,58 

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0,00 0,00 0,00 0,00 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 4,54 5,43 4,96 4,98 

Sociální náklady 0,84 0,94 0,88 0,89 

Daně a poplatky 0,02 0,02 0,03 0,03 

Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 3,55 3,16 3,04 3,24 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 2,73 0,00 0,00 0,87 

Prodaný materiál 2,62 2,34 2,14 2,36 

Ostatní provozní náklady 7,68 2,45 10,15 6,80 

Nákladové úroky 1,29 1,19 1,13 1,20 

Ostatní finanční náklady 1,97 2,27 2,02 2,09 

Daň z příjmů za běžnou činnost - splatná 1,11 0,42 0,47 0,66 

Daň z příjmů za běžnou činnost - odložená 0,30 -0,15 0,09 0,08 
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Na obrázku č. 4 je znázorněn graf, který vyjadřuje procentní podíl jednotlivých 

nákladů na celkových nákladech společnosti v procentech za sledované období 

let 2010 až 2012 na základě údajů uvedených v tabulce č. 5. 

 

Obr. 4 Graf: podíl jednotlivých nákladů na celkových nákladech společnosti v %. [Vlastní zpracování]  
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4.4 Spotřeba materiálů a energie 

V této podkapitole jsem se zaměřila na náklady, které se týkají spotřeby materiálů 

a spotřeby energií. Spotřeba materiálu společně se spotřebou energie tvoří nejvýznamnější 

část nákladů společnosti. 

4.4.1 Spotřeba materiálů 

Tabulka č. 6 je rozdělena na 2 části, kde v první části je uvedena spotřeba 

materiálů společnosti v Kč a v druhé části je uvedena ta samá spotřeba, akorát 

v procentech. Všechny údaje jsou uvedeny za sledované období let 2010 až 2012. 

Tabulka č. 6 Spotřeba materiálů spolčenosti ve sledovaném období v Kč. [Vlastní zpracování] 

Název analytického 

účtu společnosti 

v Kč 

2010 2011 2012 

501.000 203 332 843 218 593 810 225 567 025 

501.100 1 602 501 3 658 129 -1 595 472 

501.200 0 10 161 1 891 

501.300 847 512 1 621 870 1 786 094 

501.400 1 721 668 1 391 015 1 240 796 

Celkem 207 504 523 225 274 984 227 000 334 

Tabulka č. 7Pokračování. [Vlastní zpracování] 

Název analytického 

účtu společnosti 

v % 

2010 2011 2012 

501.000 97,99 97,03 99,37 

501.100 0,77 1,62 -0,70 

501.200 0,00 0,00 0,00 

501.300 0,41 0,72 0,79 

501.400 0,83 0,62 0,55 

Celkem 100,00 100,00 100,00 

Spotřeba materiálů společnosti se dělí do různých skupin, které jsou sledovány 

na různých analytických účtech společnosti: 

a) 501.000 – do kterých patří například sešrotovaný materiál, sešrotovaný materiál 

mimo autoprůmysl, spotřeba materiálů – výroba komponent, spotřeba materiálů- 

výroba sad a svazků, spotřeba balícího materiálů aj., 
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b) 501.100 – se řadí spotřeba materiálu na auta, spotřeba pohonných hmot na služební 

cesty, spotřeba materiálu, cenový rozdíl při přecenění materiálu – kurzový rozdíl 

při nákupu materiálu, 

c) 501.200 – do této skupiny se řadí pouze spotřeba pohonných hmot na soukromé 

služby, 

d) 501.300 – se řadí spotřeba materiálu maziv, chemikálií, barev, pomocných látek, 

nástrojů, vzorků, malých nákupů, spotřeba materiálů do lékárničky, pracovních 

oděvů, reklamních předmětů, 

e) 501.400 – do poslední skupiny patří spotřeba materiálu kancelářských potřeb, 

spotřeba materiálu pro výpočetní techniku a spotřeba materiálu knih, novin 

a časopisů. 

Na základě vytvořené tabulky č. 6 lze tedy pozorovat, že spotřeba materiálu 

během sledovaného období let 2010 až 2012 roste. V roce 2010 byla spotřeba materiálů 

207 504 523 Kč, kdežto v roce 2011 byla spotřeba materiálu o 17 770 461 Kč vyšší, což je 

o 8,56 % oproti roku 2010. V roce 2012 tato spotřeba vzrostla o 19 495 811 Kč 

oproti roku 2010.  

Z tabulky č. 6 je vytvořen graf spotřeby materiálu. Na první pohled je z něj patrné, 

že náklady vedené pod účtem 501.000 jsou jednoznačně nejvyšší a ostatní náklady se zdají 

být oproti tomu téměř nulové. 

 

Obr. 5 Graf: Spotřeba materiálu. [Vlastní zpracování] 
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4.4.2 Spotřeba energie 

Tato podkapitola rozebírá spotřebu elektrické energie, plynu, vzduchu a vody. 

Všechny tyto energie se podílejí na celkových nákladech společnosti. A jsou popsány 

v následující tabulce č. 7. 

Tabulka č. 8 Spotřeba energie společnosti ve sledovaném období 2010 – 2012 v tis. Kč. 

[Vlastní zpracování] 

Spotřeba energie 
v Kč 

2010 2011 2012 

Elektrická energie 1 403 308,93 1 505 414,82 1 364 298,80 

Pln, vzduch 468 854,84 474 590,11 504 922,42 

Voda 108 066,06 87 510,72 103 933,52 

Celkem 1 980 229,83 2 067 516 1 973 154,74 

Tabulka č. 9 Pokračování. [Vlastní zpracování] 

Spotřeba energie 
v % 

2010 2011 2012 

Elektrická energie 70,87 72,81 69,14 

Pln, vzduch 23,68 22,95 25,59 

Voda 5,46 4,23 5,27 

Celkem 100,00 100,00 100,00 

 

Největší položkou spotřeby energie společnosti představuje elektrická energie, 

která má kolísavou tendenci. V roce 2011 elektrická energie vzrostla o 102 105,89 Kč 

(tj. o 7,27 %) oproti roku 2010. I když v roce 2012 elektrická energie klesla 

o 141 116,02 Kč (tj. o 9,37 %) oproti roku 2011, což ovlivnilo zejména zvýšení efektivity 

ve výrobě, přerozdělení a úprava výrobních linek tak, aby došlo k poklesu spotřeby 

elektrické energie. 

Naopak spotřeba plynu a vzduchu má stoupající tendenci ve všech třech 

sledovaných období. V roce 2011 spotřeba plynu a vzduchu vzrostla o 5 735,27 Kč 

(tj. o 1,22 %) oproti roku 2010 a v roce 2012 se spotřeba zvýšila o 36 067,58 Kč 

(tj. o 7,69 %) oproti roku 2010. 
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Spotřeba vody, jako také spotřeba elektrické energie, má kolísavou tendenci. 

V roce 2010 byly tyto náklady nejvyšší a jejich výše dosáhla 108 066,06 Kč. To způsobila 

havárie čerpadel a jejich následná oprava, která byla řešena ještě v rámci reklamačního 

řízení. V roce 2011 byly tyto náklady naopak nejnižší a jejich výše byla 87 510,72 Kč. 

Dále nárůst spotřeby vody v roce 2012 již plně odpovídal nárůstu výroby v tomto roce 

a velikost nákladů byla 103 933,52 Kč.  

Obrázek č. 6 znázorňuje graf, na kterém je znázorněn vývoj spotřeby energie 

za sledované období let 2010 až 2012. 

 

Obr. 6 Graf: Spotřeba energie. [Vlastní zpracování] 
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4.5 Spotřeba služeb 

Tato podkapitola pojednává o nákladech na služby, které v sobě zahrnují 

nákladové účty. V tabulce č. 8 jsou vybrané služby a je provedena analýza za sledované 

období. 

Tabulka č. 10Spotřeba vybraných druhů služeb. [Vlastní zpracování] 

Nákladová položka 
v Kč 

2010 2011 2012 

Opravy a udržování (auta, 

nemovitosti, stroje, zařízení…) 
2 420 481,52 3 358 160,44 3 447 844,09 

Cestovné (ubytování, letenky, 

jízdné, taxi, parkování,…) 
871 334,67 753 386,93 1 027 663,04 

Náklady na reprezentaci (obchodní 

part, zaměstnanci) 
219 357,33 272 126,47 33 760,26 

Ostatní služby (telefon, internet, 

nájemné, překlady, poštovné, 

provize, leasing, školení výstavy, 

veletrhy…) 

27 830 744,86 25 083 936,59 19 373 510,76 

Celkem 31 341 918,38 29 467 610,43 23 882 778,15 

Tabulka č. 11Pokračování. [Vlastní zpracování] 

Nákladová položka 
v % 

2010 2011 2012 

Opravy a udržování (auta, nemovitosti, 

stroje, zařízení,…) 
7,72 11,40 14,44 

Cestovné (ubytování, letenky, jízdné, taxi, 

parkování,…) 
2,78 2,56 4,30 

Náklady na reprezentaci (obchodní part, 

zaměstnanci) 
0,70 0,92 0,14 

Ostatní služby (telefon, internet, nájemné, 

překlady, poštovné, provize, leasing, školení 

výstavy, veletrhy…) 

88,80 85,12 81,12 

Celkem 100,00 100,00 100,00 

V roce 2012 došlo k největšímu snížení nákladů na služby o 7 467 211,49 Kč 

(tj. o 23,79 %) ve srovnání s rokem 2010. Jednalo se především o náklady na reprezentaci 

a náklady na ostatní služby. Na značně vyšší úrovni se neustále drží náklady na opravy 

a udržování a náklady na reprezentaci. 
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Na obrázku č. 7 je uveden graf spotřeby služeb společnosti v Kč a znázorňuje také 

tabulku č. 8. 

 

Obr. 7 Graf: Spotřeba služeb v Kč. [Vlastní zpracování] 
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kdy se náklady na cestovné snížily o 117 947,74 Kč (tj. o 13,53 %) oproti roku 2010. 

Zatímco rok 2012 mírně stoupl o 156 328,37 Kč (tj. o 17,94 %) v porovnání s rokem 2010. 

Do nákladů na reprezentaci patří pouze náklady na reprezentaci obchodních 

partnerů a náklady na reprezentaci zaměstnanců. Tato nákladová položka má ve všech 

sledovaných období stoupající tendenci. V roce 2011 tyto náklady vzrostly o 52 769,14 Kč 

(tj. o 24,05 %) a v roce 2012 až o 207 762,49 Kč (tj. o 94,71 %) oproti roku 2010. 

Poslední nákladovou položkou jsou náklady na ostatní služby. Tyto náklady mají 

klesající charakter. V roce 2010 tyto náklady činily 88,79 % z celkových nákladů, v roce 

2011 se snížily na 85,12 % a v roce 2012 dosáhly 81 % se srovnáním s celkovými náklady 

společnosti. Do této skupiny firma zahrnuje například náklady na telefon, internet, 

dopravné do podniku, dopravné z podniku, nájem budov, ostatní nájem, účetní audit, 

překlady, poštovné, nájem pracovních sil, nájem aut, testování materiálu, provize, provize 

za stravenky, zabezpečení, leasing auta, leasing stroje, úklid budov a kanceláře, odvoz 

odpadu, audit životního prostředí, vyhledávání zaměstnanců, inzerce, reklama, IT servis, 

školení, výstavy, veletrhy, apod. 

Na obrázku č. 8 je pak znázorněna ta samá spotřeba služeb, jako na obrázku č. 7, 

akorát je uvedena v procentech. 

 

Obr. 8 Graf: Spotřeba služeb v %.  [Vlastní zpracování] 
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4.6 Osobní náklady 

Osobní náklady společnosti Erich Jaeger, s.r.o. tvoří po spotřebě materiálů 

a energie druhou největší položku z celkových nákladů. 

Vývoj počtu zaměstnanců ve společnosti v letech 2010 až 2012 je zobrazen 

v tabulce č. 9. 

Tabulka č. 12 Počet zaměstnanců a nemocnost v %. [Vlastní zpracování] 

 
2010 2011 2012 

Počet zaměstnanců 280 272  288 

Nemocnost v % 25,45 5,9  4,9 

Z tabulky č. 9 vyplývá, že počet zaměstnanců se v roce 2011 snížil o 8 na 272 

zaměstnanců. V roce 2012 se však počet zaměstnanců zvýšil o 16 na 288 zaměstnanců. 

Nemocnost se od roku 2010, kdy dosahovala hodnoty 25,45 %, významně snížila 

na hranici 4,9 %, kterou dosáhla v roce 2012.  

V tabulce č. 10 a příslušném grafu jsou zobrazeny osobní náklady společnosti. 

Osobní náklady měly ve vybraných letech stoupající tendenci, v roce 2011 se tyto náklady 

zvýšily o 18 709 356 Kč (což je o 22,41 %) oproti roku 2010 a v roce 2012 byly navýšené 

o 15 677 961 Kč (což je o 18,78 %) oproti roku 2010. 

Tabulka č. 13 Osobní náklady. [Vlastní zpracování] 

Osobní náklady 
v Kč 

2010 2011 2012 

Mzdové náklady 59 694 684 72 585 685 70 538 040 

Zákonné sociální pojištění 20 043 700 25 197 522 24 097 362 

Ostatní sociální náklady 3 717 067 4 381 600 4 498 011 

Celkem 83 455 451 102 164 807 99 133 412 
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Tabulka č. 14Pokračování. [Vlastní zpracování] 

Osobní náklady 
v % 

2010 2011 2012 

Mzdové náklady 71,05 71,53 71,15 

Zákonné sociální pojištění 24,66 24,02 24,31 

Ostatní sociální náklady 4,29 4,45 4,54 

Celkem 100,00 100,00 100,00 

Se zvýšením osobních nákladů souvisí také zvýšení nákladů na zákonné sociální 

pojištění, mezi které také patří náhrada nemocenské. Tyto náklady mají ve vybraných 

letech stoupající tendenci, v roce 2011 vzrostly o 5 153 822 Kč (tj. o 25,71 %) oproti 

roku 2010, v roce 2012 byly tyto náklady navýšené jen o 4 052 662 Kč (tj. o 20,22 %) 

oproti roku 2010.  

Od 1. 1. 2012 došlo k nárůstu ceny stravenek ze 70 Kč na 80 Kč za kus, 

dále se společnost rozhodla poskytovat příspěvky na penzijní a životní pojištění 

zaměstnancům. Tento příspěvek je přesně definován ve vnitropodnikové směrnici.  

V roce 2012 započala přeměna odměňování jednotlivých pracovníků  dle nově 

vypracovávaných mzdových předpisů a její ukončení probíhá v současné době 

od 1. 5. 2014. 

 

Obr. 9 Graf: Vývoj jednotlivých druhů osobních nákladů.[Vlastní zpracování] 
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5 ZÁVĚR 

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala analýzou nákladů vybrané společnosti 

Erich Jaeger, s. r. o. 

Náklady společnosti jsou důležitým ukazatelem hospodárnosti podniku. Při psaní 

své bakalářské práce jsem proto vycházela z nákladových položek v jednotlivých 

letech 2010 až 2012. Zaměřila jsem se na nejdůležitější náklady, které ovlivňují výši 

celkových nákladů společnosti. Také jsem chtěla získat přehled o tom, s jakými druhy 

nákladů se společnost musí potýkat. 

Teoretická část, resp. druhá kapitola, obsahuje obecné údaje o společnosti, profilu 

a historii. Zároveň je doplněna o současný stav společnosti, tedy o vývoj obratu, zakázek, 

investic, nákupu, personalistiku a finanční situaci za rok 2012. 

Třetí kapitola byla věnována všeobecnému pojetí nákladů v ekonomice, která byla 

čerpána především z odborné literatury a je uvedena v seznamu literatury.  

Podrobná analýza nákladů společnosti je obsažena v kapitole čtvrté. Zdrojem byly 

především vnitropodnikové výkazy zisku a ztráty, kde jsem získala údaje o veškerých 

nákladových položkách. Z výsledku analýzy vyplývá, že celkové náklady společnosti 

v roce 2012 byly ve výši 485 654 tis. Kč. Z toho představuje největší položku spotřeba 

materiálu a energie ve výši 258 973 tis. Kč (tj. 53,32 %). Druhou největší položku v tomto 

roce tvoří mzdové náklady ve výši 70 538 tis. Kč (tj. 14,52 %). Zbylých 154 131 tis. Kč 

(tj. 31,74 %) z celkových nákladů za rok 2012 tvoří tyto náklady: náklady vynaložené 

na prodané zboží 9 245 tis. Kč (tj. 1,90 %), služby 23 875 tis. Kč (tj. 4,92 %), náklady 

na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 24 094 tis. Kč (tj. 4,96 %), sociální 

náklady 4 298 tis. Kč (tj. 0,88 %), daně a poplatky 150 tis. Kč (tj. 0,03 %), odpisy 

dlouhodobého hmotného majetku a nehmotného majetku 14 765 tis. Kč (tj. 3,04 %), 

prodaný materiál 10 414tis. Kč (tj. 2,14 %), ostatní provozní náklady 49 271 tis. 

Kč (tj. 10,15 %), nákladové úroky 5 488 tis. Kč (tj. 1,13 %), ostatní finanční 

náklady 9 802 tis. Kč (tj. 2,02 %) a daň z příjmu za běžnou činnost – splatná 2 306 tis. Kč 

(tj. 0,47 %) a odložená 420 tis. Kč (tj. 0,09 %). Společnost v roce 2012 neměla žádnou 

zůstatkovou cenu prodaného dlouhodobého hmotného majetku.  

Dále z výsledku analýzy vyplývá, že spotřeba materiálu za sledované období 

2010 – 2012 mírně vzrostla.  V roce 2012 byly tyto celkové náklady spotřeby materiálu 
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227 000 334 Kč. Oproti tomu spotřeba energie má ve sledovaném období 2010 – 2012 

kolísavou tendenci a v roce 2012 náklady společnosti dosáhly 1 973 154,74 Kč.  

V roce 2012 ve společnosti také dochází k největšímu snížení nákladů na služby 

a to na 23 882 778,15 Kč. Poslední analyzovanou položkou byly osobní náklady 

společnosti, které mají také kolísavou tendenci a ve všech třech sledovaných obdobích. 

V roce 2012 byly tyto náklady ve výši 99 133 412 Kč. 

Z výsledku provedené analýzy lze tedy říct, že se společnost nachází v optimální 

finanční situaci. 
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