






 



Abstrakt  

Předmětem bakalářské práce je analýza nákladů přímé a nepřímé vizuální kontroly materiálu, 

vyhodnocení celkové nákladovosti obou metod a jejich vzájemné porovnání. Vše bude řešeno 

v podmínkách společnosti AmpluServis, a.s. V průběhu práce budou zpracovány podklady 

týkající se kalkulace nákladů a vizuální kontroly materiálů. Cílem bude stanovení nákladů u 

přímé a nepřímé vizuální kontroly na kalkulační jednici, jejich vzájemné porovnání a  

ekonomické vyhodnocení získaných výsledků. 

Klíčová slova  

Náklady, vizuální kontrola, kalkulace neúplných nákladů, videoskop.  

Abstract  

The subject of this thesis is the cost analysis of direct and indirect visual control of the 

material, evaluation of the overall cost of both methods and their comparison. Everything will 

be solved in terms of AmpluServis, a.s. During the operation will be processed on the basis of 

cost calculation and visual inspection of materials. The aim will be to establish costs for direct 

and indirect visual control of the calculation unit, their comparison and economic evaluation 

of the results. 
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Costs, visual control, calculation of incomplete costs, videoscope. 
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1 Úvod 

Společnost AmpluServis, a.s., člen skupiny Dalkia, nabízí komplexní služby v oblasti oprav, 

údržby, rekonstrukcí a montáží ve všech průmyslových odvětvích. Provádí také revize 

vyhrazených technických zařízení, materiálovou a vibrační diagnostiku, termografii a 

chemické služby v oblasti paliv, vod, olejů a maziv. Skupina Dalkia v České republice, do níž 

patří i společnost AmpluServis, se při svých každodenních činnostech řídí následujícími 

prioritami: ochrana životního prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při práci, 

poskytování kvalitních služeb zákazníkům a společenská odpovědnost. [13] 

V této práci bude vedena úzká spolupráce hlavně se střediskem expertních služeb spol. 

AmpluServis, které provádí revizní činnosti v oblastech vyhrazených tlakových zařízení, 

elektrozařízení, plynových zařízení a zdvihacích zařízení. Zajišťuje činnosti vibrační 

diagnostiky, termovize, nedestruktivní kontroly (RT, MT, PT, VT atd.) a poradenství v oblasti 

svařování a materiálové diagnostiky. U vizuálních zkoušek (přímá a nepřímá) zajišťuje např. 

prohlídky turbogenerátorů, kotlů a nádrží, tlakových nádob, potrubních systémů, převodovek, 

odlitků, dutých kovových konstrukcí.  

V kontextu s podnikovou strategií a zvyšujícími se nároky na zkvalitňování služeb, jejich 

různorodost a kvalitu při minimalizaci nákladů se společnost AmpluServis rozhodla zakoupit 

nový přístroj na rozšíření těchto kontrol – a to videoskopu, který má v určitých činnostech 

podstatně snížit nákladovost na vizuální kontrolu. 

1.1 Cíle práce 

Cílem této bakalářské práce je pomocí komparativní analýzy nákladů určit ekonomickou 

výhodnost využívání videoskopu (nepřímé vizuální kontroly) oproti přímé vizuální kontrole 

na konkrétní technologii při typizovaných zakázkách společnosti AmpluServis. Použitým 

nástrojem bude zejména komparativní analýza provozních nákladů jednotlivých procesů 

prováděných při daných metodách kontrol. 
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2 Charakteristika společnosti AmpluServis, a.s. 

AmpluServis, a.s. (dále jen AmpluServis) má právní formu akciové společnosti a je 100% 

dceřinou společností Dalkie Česká republika, která je jedním z nejvýznamnějších výrobců 

tepla a elektřiny v ČR. Vlastníkem skupiny Dalkia je světová jednička v oblasti služeb pro 

životní prostředí – skupina Veolia Environnement – a společnost EDF. Naše společnost 

vznikla v roce 1996 pod obchodním názvem MST Energomont, avšak počátky naší činnosti 

sahají až do roku 1956. V oblasti náročných a odborných prací při opravách, montážích a 

rekonstrukcích elektrárenských a teplárenských zařízení tedy máme více než padesátileté 

zkušenosti. K dispozici máme tým kvalifikovaných a zkušených zaměstnanců schopných 

poskytovat zákazníkům vysoce kvalitní služby. V roce 2001 změnila naše společnost své 

obchodní jméno na AmpluServis, které mnohem lépe vyjadřuje naše zaměření a současnou 

nabídku služeb. AmpluServis sídlí v Ostravě – Třebovicích na ulici Elektrárenská 5558, PSČ 

709 74. [8] 

Předmět činnosti 

AmpluServis nabízí komplexní služby v oblasti oprav, údržby, rekonstrukcí a montáží ve 

všech průmyslových odvětvích. Dále provádí revize vyhrazených technických zařízení, 

materiálovou a vibrační diagnostiku, termografii a chemické služby v oblasti analýz paliv, 

vod, olejů a maziv. 

Mezi hlavní zákazníky AmpluServisu patří zejména společnosti skupiny Dalkia v České 

republice. [8] 

Výrobní činnost 

Výrobní činnost společnosti AmpluServis zajišťují tato střediska: středisko montáží a oprav, 

středisko expertních služeb, středisko chemických služeb, středisko služeb pro společnost 

ADM Prague s.r.o. v Olomouci – provádění strojní a elektro údržby, středisko údržby pro 

společnost Teplárna Trmice v Ústí nad Labem, středisko Čechy, kde poskytujeme převážně 

služby v oblasti údržby pro Dalkii Kolín a Dalkii Mariánské Lázně a středisko údržby 

kompresorů pro společnost Dalkia Industry CZ na Karvinsku. 

Hlavním předmětem podnikání jsou kompletní dodávky pro údržbu a investice v sektoru 

energetiky. Specializujeme se především na prevenci, udržování, opravy a rekonstrukce 
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energetických zařízení v teplárnách a elektrárnách, ale i zařízení v průmyslu chemickém, 

potravinářském, hutnickém a dalších odvětvích. Také v předchozím roce společnost 

AmpluServis realizovala řadu technicky náročných zakázek v oblasti montážních činností, 

které prokázaly, že AmpluServis je spolehlivým dodavatelem technologických staveb. [8] 

Ekonomické ukazatele 

Společnost dosáhla v roce 2013 zisku ve výši 5 686 tis. Kč, což je o 2 661 tis. Kč více než 

v roce 2012 a to i přes skutečnost, že v roce 2012 byly tržby o 17 239 tis. Kč vyšší. To svědčí 

o zvýšení efektivnosti společnosti.  

Celková aktiva v roce 2013 klesla o 30 278 tis. Kč. Hodnota dlouhodobého majetku stoupla o 

301 tis. Kč. Oběžná aktiva klesla oproti předcházejícímu roku o 30 579 tis. Kč. 

Pasiva v celkové hodnotě byla v roce 2013 ovlivněna poklesem vlastního kapitálu o 1 219 tis. 

Kč a poklesem cizích zdrojů o 29 059 tis. Kč. 

S přihlédnutím k situaci na trhu a neustálém tlaku na snižování nákladů na údržbu u 

zákazníků, dosažené výsledky potvrzují stabilitu a růstový potenciál společnosti. Společnost 

byla po celý rok 2013 plně solventní a dodržovala termíny splatnosti svých závazků. [8] 

Organizační struktura společnosti 

Organizační strukturu tvoří ředitel společnosti, útvar ředitele společnosti, ekonomicko-správní 

útvar, obchodní útvar, středisko montáží a oprav, středisko chemických služeb a středisko 

expertních služeb umístěné v sídle společnosti a detašovaná střediska, které se nacházejí v 

Olomouci a v Ústí nad Labem. 

Jednotlivé útvary a střediska řídí jediný odpovědný vedoucí, který odpovídá za jejich činnost, 

rozhoduje v rozsahu své pravomoci stanovené vnitřními předpisy společnosti. 

Podrobný pohled na organizační strukturu společnosti AmpluServis je znázorněn v příloze  1. 

[8] 
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3 Náklady podniku 

Náklady jsou definovány jako peněžně vyjádřené účelné a účelové vynaložení prostředků a 

práce v průběhu hospodářské činnosti podniku. Vyjadřují spotřebu zhmotnělé a živé práce na 

výrobu a realizaci produkce v penězích. Náklady nabíhají v podniku v průběhu 

reprodukčního procesu nepřetržitě. Proto je nutné vymezit časový interval, za který je vhodné 

sledovat jejich výši. V praxi se za základní časové úseky jejich zjišťování volí převážně 

kalendářní období (rok, měsíc), teoreticky jsou však možné i jiné časové intervaly jejich 

sledování. [3] 

Pro potřeby praktického využití je nutné náklady podrobněji třídit podle určitých kritérií. 

Klasifikační hlediska mohou být různá a jsou dána účelem sledování nákladů. Za hlavní 

rozdělení a členění nákladů podniku lze považovat třídění: 

 podle druhů vynaložených ekonomických druhů (druhové členění), 

 podle závislosti na změnách v rozsahu aktivit (objemů) výkonů, 

 podle bezprostředního účelu jejich vynaložení (účelové členění), 

 ostatní kategorie. [12] 

3.1 Druhové třídění nákladů 

Druhové třídění nákladů vychází z výrobních faktorů – práce (osobní náklady), hmotný 

investiční majetek (odpisy), materiál (spotřeba materiálu a energie aj.).  

Za základní nákladové druhy jsou považovány tyto položky: 

 spotřeba materiálu, energie a externích služeb, 

 osobní náklady (mzdy, platy, provize, náklady na sociální zabezpečení, sociální 

náklady), 

 odpisy hmotného i nehmotného investičního majetku, 

 finanční náklady (nákladové úroky aj.). 

Uvedené nákladové druhy jsou položkami finančního účetnictví. Pro manažerské účely (pro 

sestavování kalkulací výrobků a pro hodnocení jednotlivých výrobků nebo pro jiná 

rozhodování) lze použít dalších nákladových druhů, jako jsou úroky z vlastního kapitálu, 
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podnikatelskou mzdu a jiné oportunitní náklady. Tyto náklady nazýváme kalkulační 

nákladové druhy. [1] 

3.2 Náklady podle závislosti na změnách objemu výroby 

Podle závislosti na změnách objemu třídíme náklady na variabilní (proměnné) a fixní (stálé). 

Variabilní náklady obsahují v klasickém pojetí výrobní materiál a výrobní mzdy. Lze také 

tvrdit, že výkonové náklady jsou součtem variabilních nákladů a zvláštních jednicových 

nákladů. Dle objemu výroby se variabilní náklady mohou měnit buď proporcionálně (rostou 

stejně rychle), neproporcionálně (rostou rychleji), nebo podproporcionálně (rostou pomaleji). 

[2] 

Fixní náklady jsou definovány jako náklady, které se ve své absolutní výši nemění v rozmezí 

objemu výroby. V přepočtu na jednici výroby tudíž budou mít s růstem objemu výroby 

degresivní charakter. Příkladem fixních nákladů jsou odpisy hmotného majetku při použití 

lineární odpisové metody. Fixní náklady však nejsou absolutně stálé. Při výraznější změně 

objemu výroby se jejich absolutní výše mění skokem na jinou úroveň. Jsou tudíž převážně 

závislé na čase. [3] 

Nákladové funkce používají manažeři k řešení rozmanitých rozhodovacích problémů, 

nejznámější je tzv. analýza bodu zvratu. 

Roztřídění nákladů na fixní a variabilní lépe umožňuje postihnout možnosti snižování nákladů 

a zvyšování hospodárnosti. Rozšiřováním výroby v rámci neměnných fixních nákladů se 

snižují jednotkové náklady – hovoří se o účinnostní formě hospodárnosti. Racionalizací 

výroby dochází ke snižování jednotkových variabilních nákladů – hovoří se o úspornostní 

formě hospodárnosti. [1] 

3.3 Účelové třídění nákladů 

Účelové třídění nákladů sleduje jejich vztah k vlastní příčině vzniku nákladů, jejich objektům 

a nositelům. Záleží, jestli jsou náklady tříděny: 

a) podle místa vzniku a odpovědnosti, tj. podle vnitropodnikových útvarů (středisek), 

b) podle výkonů, tj. kalkulační členění nákladů 
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Podle místa vzniku a odpovědnosti 

Je to v podstatě třídění nákladů podle vnitropodnikových útvarů. Řeší se otázka, kde náklady 

vznikly a kdo je odpovědný za jejich vznik. V průmyslovém podniku se činnosti dělí na: 

 výrobní a 

 nevýrobní činnosti. [10] 

Kalkulační členění nákladů 

Kalkulační členění nákladů určuje, na co byly náklady vynaloženy (na které výrobky nebo 

služby). Cílem kalkulačního členění je zjistit výši nákladů, připadajících na určitý výkon, a to 

na jeho kalkulační jednici (např. tunu, kus). Podle způsobu přiřazení nákladů na kalkulační 

jednici lze náklady rozdělit na: 

a) Přímé (jednicové) náklady jsou takové náklady, u nichž lze určit jejich přímý vztah ke 

kalkulační jednici příslušných výkonů. Vykazují se v samostatných konkrétních 

položkách ve vztahu ke zvolené jednici výkonu. Typickým příkladem jsou jednicový 

materiál a jednicové mzdy. Jako jednicové náklady se vykazují především náklady 

technologické. 

b) Nepřímé náklady jsou takové náklady, které nelze přímo zjistit na kalkulační jednici, 

popř. by takovéto zjišťování bylo nehospodárné. Nazýváme je také režiemi. Jsou 

vykazovány v komplexních položkách v rozložení podle jejich funkce, a to jako různých 

typů režií: 

 materiálová (zásobovací, nákupní) režie, 

 výrobní režie, 

 odbytová režie, 

 správní režie. [4] 

Základní strukturu nákladů v kalkulačním členění lze charakterizovat pomocí tzv. typového 

kalkulačního vzorce, který má tuto základní podobu: 
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Tabulka 1Typový kalkulační vzorec [3] 

3.4 Další kategorie nákladů 

K dalším možnostem členění nákladů patří: 

 členění nákladů z hlediska rozhodování (relevantní a přírustkové), 

 časové rozlišení nákladů, 

 náklady podle původu spotřebovaných vstupů (prvotní a druhotné náklady), 

 náklady podle podnikových funkcí, 

 náklady alternativní, plánované, normované, skutečné, technologické, explicitní, 

implicitní… 

3.5 Charakteristika položek kalkulačního vzorce 

Přímý materiál – patří sem veškeré suroviny, základní a pomocný materiál, polotovary, ostatní 

materiál, jehož spotřebu lze stanovit přímo na kalkulační jednici. 

Typový kalkulační vzorec

1. Přímý materiál

2. Přímé mzdy

3. Ostatní přímé náklady

4. Výrobní režie

 1. - 4. Vlastní náklady výroby (provozu)

5. Správní režie

 1. - 5. Vlastní náklady výkonu

6. Odbytové náklady

 1. - 6. Úplné vlastní náklady výkonu

7. Zisk (ztráta)

1. - 7. Cena výkonu (základní)
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Přímé mzdy – tato položka zahrnuje mzdy, které lze zjistit přímo na kalkulační jednici. 

Nejčastěji sem patří mzdy výkonových dělníků (úkolové i časové) včetně veškerých příplatků 

a doplatků ke mzdám, prémií a odměn zahrnovaných do nákladů. 

Ostatní přímé náklady – v této položce jsou vykazovány další významné technologické, 

popřípadě i jiné náklady, které přímo souvisí s výrobním procesem, a které lze hospodárně 

přiřazovat k jednotlivým kalkulačním jednicím. Patří k nim zejména přímá spotřeba paliva a 

energie, odpisy speciálních nástrojů a přípravků v používání, případně odpisy dalších složek 

dlouhodobého majetku, zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení hrazené 

zaměstnavatelem vztažené k přímým mzdám. 

Výrobní režie – zahrnují se zde zejména náklady související s řízením a obsluhou výrobního 

procesu, které nelze stanovit přímo na kalkulační jednici. Nejčastěji jsou to spotřeba režijního 

materiálu, paliva, odpisy investičního majetku, režijní mzdy, pojistné vztažené k těmto 

mzdám a různé další nakupované služby. 

Správní režie – do této položky patří veškeré náklady související s řízením a správou podniku. 

Odbytové náklady – patří sem náklady spojené s odbytovou činností, zejména s prodejem a 

expedicí výrobků. [3] 

3.6 Kalkulace 

Z hlediska doby sestavení nákladů se rozlišují kalkulace předběžné, které se sestavují před 

provedením výkonu a kalkulace výsledné, které se sestavují až po provedení. Předběžné 

kalkulace se počítají proto, aby bylo zřejmé, s jakými náklady lze počítat pro budoucí 

provádění výkonů. Výsledné kalkulace jsou důležité především pro následnou kontrolu 

hospodárnosti výroby. 

Kalkulaci z hlediska struktury lze sestavit jako postupnou nebo průběžnou. To má význam ve 

stupňovité výrobě, ve které se polotovary předcházejících stupňů spotřebovávají ve výrobě 

následujících stupňů. Postupná kalkulace obsahuje položku „polotovary vlastní výroby“, ve 

které se uvádějí vlastní náklady na výrobu polotovarů předcházejících stupňů. Průběžná 

kalkulace položku „polotovary vlastní výroby“ neobsahuje a vlastní náklady na tyto 

polotovary se uvádějí v členění podle položek kalkulačního vzorce. [11] 
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Z hlediska úplnosti nákladů se rozlišuje kalkulace úplných nákladů, které kalkulují veškeré 

náklady. Nazývají se také absorpční kalkulace. A Kalkulace neúplných nákladů, zvané též 

kalkulace přímých nebo variabilních nákladů. [10] 

3.7 Kalkulace neúplných nákladů 

Při sestavování kalkulace neúplných nákladů se musí brát v úvahu fixní a variabilní náklady, 

které se vztahují k různým prodaným množstvím. Fixní náklady se v této kalkulaci 

nerozvrhují na jednici, ale na celé množství. Počítají se v tzv. rozpočtech nákladů. Kalkulace 

nákladů stanovuje náklady na kalkulační jednici, ale kalkulace neúplných nákladů se zabývá 

stanovením nákladů celkových. Celkové náklady se vypočítají tak, že se získané hodnoty 

vynásobí počtem vynaložených jednotek. Tímto způsobem zjistíme rozpočet neúplných 

nákladů. [10] 

Z metody kalkulace neúplných nákladů nelze vyvodit, že by se fixním nákladů měla věnovat 

menší pozornost než nákladům variabilním, ale v současné době, kdy firmy potřebují ke své 

činnosti nikoliv pouze živnostenská oprávnění, ale také různé certifikáty, schválené systémy 

řízení jakosti (ISO), licenční oprávnění apod., způsobují právě tyto požadavky nárůst fixních 

nákladů, takže jejich optimalizace je v konkurenčním prostředí dosti problematická. [11] 
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4 Technická diagnostika 

Technickou diagnostikou se rozumí vědní obor, zabývající se zjišťováním technického stavu 

zařízení nebo jeho součástí a studie příčin vzniku různých poruch a defektů. Ve své podstatě 

nám slouží jako nástroj k řešení problému zajištění spolehlivého, bezpečného a hospodárného 

provozu daného zařízení po dobu plánované technicko – ekonomické životnosti při 

minimálních nákladech na údržbu. Dřívější požadavky na jakýkoliv výrobek – aby splňoval 

svoji funkci při minimální pořizovací ceně – jsou dnes doplněny požadavkem vyjádření 

garance jeho životnosti, jako jednoho z rozhodujících kvalitativních znaků prodejnosti či 

neprodejnosti a užitné hodnoty. Zajištění tohoto kriteria však klade vysoké nároky na znalost 

skutečných vlivů celého komplexu vnějších i vnitřních účinků a široké uplatnění optimálních 

metod kontrolní činnosti s maximální objektivností a intenzitou poskytujících informací. To 

se samozřejmě odráží v podstatné změně poměru nákladů na výrobu k nákladům na kontrolní 

činnost ve výrobní sféře, ale na druhé straně i v poměru nákladů na údržbu ve vztahu 

k nákladům na provozní kontrolu. Počátek úspěšného výrobku tedy spočívá již ve výrobní 

sféře v oblasti racionální konstrikce optimalizací dimenzování, volbě pokrokové technologie a 

aplikaci vhodných (třeba i netradičních materiálů) a kontinuálně pokračuje do oblasti 

racionálního využívání a vytěžování zařízení za provozu, včetně včasné optimální údržby při 

využití veškerých nových poznatků vědy a techniky v souvisejících oborech. [6] 

4.1 Diagnostické prostředky 

Diagnostické prostředky tvoří soubor technických zařízení a pracovních postupů pro analýzu 

a vyhodnocení stavu diagnostikovaného objektu. Pracovní postup je diagnostický algoritmus 

(tj. sled elementárních úkonů diagnostikování) včetně programového vybavení hlavně pro 

vyhodnocování dat, aplikaci pokročilých metod zpracování signálů, metod výběru vhodných 

diagnostických parametrů, sestavování matematických modelů. Diagnostické algoritmy 

mohou být závislé nebo nezávislé. Záleží, jestli se v časovém postupu vychází z předchozí 

diagnózy nebo ne. Diagnostické prostředky mohou být realizovány buď jako pevně 

zabudovaná součást objektu (tzv. vnitřní prostředky jsou např. mikroelektronické senzory 

vybavené obvody pro zpracování, analýzu a unifikaci signálu) nebo samostatně (tzv. vnější 

prostředky jsou např. frekvenční analyzátory, číslové osciloskopy.) Při volbě diagnostického 
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prostředku je nutné respektovat předem požadovanou rozlišovací schopnost signálu v čase i 

v amplitudě. [7] 

Diagnostické prostředky se dělí na ON-LINE a OFF-LINE. 

ON-LINE prostředky umožňují diagnostikovat objekt za provozu. Pokud je měřící systém 

trvale nebo periodicky připojen k diagnostikovanému objektu, hovoříme o monitorování, tj. 

průběžném nebo pravidelném sledování technického stavu objektu a vyhodnocování trendu 

vad nebo mezních bezpečnostních stavů, při kterých je nutno objekt z provozu odstavit. 

Měřící systém ON-LINE může být součástí zpětné vazby řídicího systému. [7] 

OFF-LINE diagnostika znamená, že zjišťování stavu poškození se uskutečňuje nikoliv 

kontinuálně, nýbrž periodicky. Délka periody je dána obdobím mezi dvěma generálními 

opravami. Diagnostický systém je koncipován jako komparační, neboli porovnává nově 

zjištěné poškození materiálu se stavem v předcházejících kontrolách. [6] 

4.2 Nedestruktivní zkoušení materiálů a konstrukcí – NDT 

NDT (non-destructive testing) je činnost, ve které je hlavním cílem odhalit a popsat vady 

materiálu a výrobků takovými postupy, při jejichž aplikaci se výrobky neporuší a nezmění se 

ani jejich užitné vlastnosti. Zahrnuje metody používané pro zkoušení určitého produktu, 

materiálu nebo systému, aniž by narušila jejich budoucí použitelnost nebo ovlivnila schopnost 

plnit předpokládanou funkci. [5] 

Nedestruktivní zkoušení je obor strojírenství a zabývá se všemi metodami zjišťování a 

vyhodnocování vad v materiálech. Selhávání může mít vliv na provozuschopnost materiálů 

nebo konstrukcí, takže je NDT důležité pro zajištění bezpečného provozu, stejně jako v 

oblasti kontroly kvality a hodnocení životnosti. Vadami nebo nedostatky mohou být 

praskliny, inkluze svarů a odlitků nebo změny konstrukčních vlastností, které mohou vést ke 

ztrátě pevnosti nebo selhání v provozu. [15] 

4.3 Účel NDT 

Od 20. let minulého století umění zkoušet, aniž by byl zkoušený předmět poškozen, se 

rozvinulo z laboratorní kuriozity na nepostradatelný informační zdroj kvality výroby. Vizuální 

zkouška již není základním prostředkem určování adekvátní kvality. NDT ve velké 
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rozmanitosti je v celosvětovém užívání proto, aby odhalovalo výkyvy ve struktuře, drobné 

změny v jakosti povrchu, přítomnost trhlin nebo jiných fyzikálních nesouvislostí, tloušťku 

materiálu a nátěru a stanovují řadu jiných charakteristik průmyslových výrobků a materiálů. 

[5] 

Moderní nedestruktivní zkoušení především: 

 Předchází selháním výrobků vlivem poruch, předchází úrazům, srážkám a chrání 

lidské životy, čímž ochraňuje investice a zajišťuje jejich návratnost výrobci. 

 Zjišťuje celistvost výrobků a tím zajišťuje garanci spolehlivosti. 

 Zajišťuje spokojenost zákazníků a udržuje dobrou pověst výrobce. 

 Snižuje výrobní náklady. 

 Napomáhá lepšímu designu výrobků. 

 Řídí výrobní procesy. 

 Udržuje stejnou úroveň deklarované kvality. 

 Zajišťuje provozní připravenost. [5] 

4.4 Základní defektoskopické metody 

Defektoskopické metody dělíme na: 

 vizuální metody, 

 kapilární metody, 

 magnetické metody, 

 elektromagnetická defektoskopie vířivými proudy, 

 ultrazvukové metody, 

 akustická emise, 

 defektoskopie prozařováním, 

 infračervená defektoskopie. [7] 

Americký výbor ustanovený ad hoc pro nedestruktivní zkoušení při Národním poradním 

orgánu pro materiály (NMAB) vytvořil systém, kterým klasifikuje NDT pracovní techniky do 

pěti hlavních metodických kategorií: 
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 vizuální, 

 pronikavé záření (radiace), 

 magneticko-elektrické, 

 mechanické vibrace, 

 termální chemické/elektrochemické. [5] 

4.5 Vizuální metoda 

Obecně lze vizuální kontrolu rozdělit do dvou základních kategorií pro její provedení, a to na 

přímou a nepřímou, pokud se používá pro stanovení shody výrobku se specifikovanými 

požadavky (stav povrchu výrobku, provedení lícovaných ploch, geometrického tvaru 

výrobku). 

Přímá vizuální kontrola je definována jako kontrola, při které není přerušena optická dráha 

mezi okem pozorovatele a kontrolovanou plochou. Kontrola se provádí s pomůckami (např. 

zrcadla, lupy, endoskopy nebo přístroje s optickými vlákny) nebo bez pomůcek. Obvykle se 

provádí jako místní kontrola (zjišťování detailů), podmínkou je dostatečný přístup ke 

kontrolovanému povrchu pro oči ve vzdálenosti menší než 600 mm a pod úhlem ne menším 

než 30° vzhledem ke kontrolovanému povrchu. [13] 

 

Obr. 1 Pozorování zkoušené plochy [5] 

Nepřímá vizuální kontrola se používá v případech, pokud není přímá vizuální kontrola 

proveditelná jednak z důvodů nepřístupnosti (tlakové nádoby, potrubní systémy) nebo 

z důvodů bezpečnosti (ionizující záření apod.). Nepřímá vizuální kontrola je definována jako 

kontrola, při které je optická dráha mezi okem pozorovatele a kontrolovanou plochou 

přerušena. Při této kontrole se používají pomůcky, jako jsou videoskopy, přístroje s optickými 

vlákny, zahrnuje také používání fotografie, videa a filmové techniky, automatizovaných 
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systémů nebo roboty. Musí se však prokázat, že systém pro nepřímou vizuální kontrolu 

použitý pro provedení navržené úlohy vhodný. [5] 

Využívání nepřímé kontroly je otázkou teprve posledních několika let, dříve z důvodu 

nedokonalé techniky byla používána pouze kontrola přímá.  

Obecný princip vizuální metody můžeme uvést takto: 

a) Vizuální kontrolu provádí pracovník se znalostí konstrukce, technologie a provozu 

zkoušené části, o druzích zjistitelných vad a místech, ve kterých se tyto vady mohou 

vyskytovat, o aplikaci dalších nedestruktivních zkoušek, s dostatečnou zrakovou 

schopností ohodnocenou testem zrakové rozlišitelnosti při daném osvětlení. 

b) Z prohlížených povrchů musí být odstraněny nečistoty a vše, co by zhoršovalo 

rozlišitelnost vad. 

c) Prohlížená část povrchu musí být osvětlena denním nebo bílým umělým světlem o 

intenzitě dovolující přečíst uvedený test. 

d) Při kontrole se systematicky prohlíží všechny povrchy tak, aby byly co nejspolehlivěji 

odhaleny vady, jejichž výskyt nelze vyloučit. [6] 

Výhody a nevýhody vizuální kontroly 

Výhody: nežádoucí změny, tj. vady materiálu, tvarové odchylky a odchylky rozměrů, 

kvalitativní úrovně jakosti povrchu apod. jsou při vizuálním zkoušení vyhodnocovány přímo a 

okamžitě, materiálově neomezené možnosti použití, přenosné vybavení, bez přípravy objektu, 

minimální zaškolení. 

Nevýhody: lze vyhodnotit pouze povrchové defekty, je nutné osvětlení a přístup k objektu. [7] 

4.6 Průmyslové endoskopy 

Průmyslové endoskopy jsou zařízení pro vizuální kontrolu obtížně přístupných nebo prakticky 

nepřístupných míst a svou konstrukcí umožňují realizovat nedestruktivní kontrolu 

prostřednictvím obrazu na monitoru. Endoskopy mohou obraz opticky zvětšit a v digitálním 

zpracování zvýraznit potřebné detaily, které okem nelze pozorovat. Diagnostikované místo je 

optickými vlákny intenzivně osvětleno a to za použití halogenových, halogenidových a 

xenonových zdrojů. Spektrální složení xenonových výbojek se blíží spektru přirozeného 

denního světla a obraz věrně reprodukuje barvy objektu. [7] 
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Obr. 2 Kořen svaru [16] Obr. 3 Potrubí [16] Obr. 4 Lopatky turbíny [16] 

Využití průmyslových endoskopů se dá najít v mnoha oblastech, jako jsou vnitřní prostory 

všech typů motorů včetně leteckých, převodovek, svarů (viz Obr. 2), vnitřních povrchů 

(trubek, kanalizace, kotlů, nádrží aj., viz Obr. 3), lopatek turbogenerátorů (viz Obr. 4). 

Endoskopy je možné použít v náročném pracovním prostředí jako nafta, benzin, olej, 

trichloretan a mnoho dalších chemicky agresivních prostředí. Podle konstrukce inspekční 

sondy se endoskopy člení na pevné neboli rigidní (boroskopy) a ohebné neboli flexibilní 

(fibroskopy, videoskopy). [7] 

4.7 Videoskop 

Ohebný technický endoskop s integrovaným snímačem CCD, které přenáší obraz ve formě 

videosignálu. 
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Obr. 5 Videoskop [16] 

K hlavním rysům patří zejména: 

 obraz nejvyšší kvality s vysokým rozlišením i nejjemnějších detailů,  

 všesměrové vychylování konce inspekční sondy pomocí servomotorku, 

 řízení všech funkcí jediným joystickem, 

 možnost záznamu snímků, videa i zvuku, 

 široká škála vyměnitelných objektivů, 

 kompatibilita s PC / notebookem, 

 možnost přesných měření pomocí několika různých metod, 

 síťová konektivita (LAN, internet...), 

 odolné provedení s vysokou odolností vůči nárazu, teplotám, kapalinám, prachu apod. 

[14]  

  



17 

5 Vizuální kontrola kotlového tělesa 

Pro naše zadání jsme si zvolili srovnání přímé a nepřímé vizuální kontroly kotlového tělesa 

kotle K1, které se nachází v Teplárně Přerov (dále jen TPŘ). Schéma tohoto kotle je 

zobrazeno v příloze 2. Kontroly typu „C“ dle pracovního postupu ŘS-PP-4.10/01.05, na 

kotlových tělesech a jiných tlakových nádob bývají nejčastěji prováděnými kontrolami naší 

společností.  

Kotlová tělesa jsou jednou z hlavních částí tlakových celků kotlů s přirozeným oběhem. Jedná 

se o rozměrné tlakové nádoby o velké hmotnosti, a proto je jejich případná výměna časově a 

finančně náročná. 

 

 Obr. 6 Kotlové těleso [16] 

Proto je vhodné sladit životnost kotlového tělesa s požadovanou dobou provozu kotle. K tomu 

by měl přispět jak výrobce návrhem, volbou materiálu a dodržováním předepsaných 

technologií, tak i provozovatel správným způsobem provozování a zajištěním pravidelných 

preventivních kontrol s následným odstraněním zjištěných závad. 

Faktory ovlivňující životnost kotlových těles: 

 provozní parametry,  

 režim provozu, 

 pracovní médium, 

 materiál,  

 únava materiálu změnou vnitřního přetlaku, 
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 tepelná únava, 

 koroze pod napětím. 

Všechny tyto vlivy, případně jejich kombinace způsobují degradaci materiálu, jeho zkřehnutí, 

tj. zhoršení jeho plastických vlastností. Kromě zkřehnutí může v KT docházet i ke vzniku 

koroze. Rovnoměrná koroze – menší nebezpečí, ale důlková koroze – nebezpečí spojení důlků 

do zárodků trhliny! 

Všechny výše uvedené nebezpečí si vynutila potřebu zavedení systému péče a sledování 

kotlových těles. V roce 1973 se společně dohodly organizace sdružené v ČEZ ve spolupráci s 

výzkumnými ústavy a odbornými materiálovými organizacemi (Součástí ČEZ v této době 

také byly Ostravsko karvinské elektrárny (OKE), předchůdce společnosti Dalkia ČR) na 

postupech a systému péče o kotlová tělesa. 

V rámci soustavné péče o KT byl ve společnosti Dalkia ČR vytvořen pracovní postup ŘS-

PP-4.10/01.05, který navazuje na původní směrnice o kotlových tělesech, využívá jejich 

dlouholeté poznatky a zkušenosti, a stanovuje požadavky pro zajištění bezpečnosti a 

spolehlivosti kotlových těles kotlů o jmenovitém parním výkonu 8 t/h a větším.  

Dále stanoví rozsah prováděných kontrol a zkoušek, které jsou rozděleny dle významu a 

provozních stavů, na typy „A“ až „F“. 

 A – Základní vstupní prohlídka před uvedením tělesa do provozu u výrobce. 

 B – Základní vstupní prohlídka u těles provozovaných, u kterých nebyla provedena 

prohlídka typu „A“. 

 C – Prohlídka po 25 000 až 35 000 provozních hodinách. 

 D – Prohlídka prováděna po 2 letech. 

 E – Prohlídka prováděna po poškození kotlového tělesa. 

 F – Prohlídka prováděna po závažných skutečnostech. 

Při prohlídce typu „C“ se provádí vizuální kontrola všech přístupných míst se zaměřením na 

výskyt vad a defektů materiálu v místech: 

 vnějšího a vnitřního povrchu pláště tělesa a den, 

 povrchu obvodových a podélných svarů a jejich okolí z vnitřní strany tělesa, 
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 válcových ploch vývrtů a jejich okolí, včetně zaoblení hran vývrtů vodního prostoru 

tělesa, 

 svarových spojů nátrubků s pláštěm tělesa z vnitřní strany (v nepřístupných místech je 

nutno provést kontrolu endoskopem), 

 konců zaválcovaných trubek a jejich okolí, 

 okolí průlezových otvorů (těsnící plochy, uchycení závěsů uzávěrů apod.), 

 uchycení vestavby k plášti tělesa (svarové, šroubové spoje apod.), dále míst, kde byly 

v rámci rekonstrukce a oprav vestavby prováděny na spojích s pláštěm tělesa zásahy 

svařováním nebo tepelným dělením.  

5.1 Technologický postup prací pro zajištění přímé vizuální 

kontroly 

Pro umožnění prohlídky typu „C“ pomocí přímé kontroly je z důvodu nepřístupnosti 

kontrolovaných částí nutná kompletní demontáž vnitřní vestavby kotlového tělesa (viz obr. 7 

a obr. 8 níže). Ta je z hlediska složitého přístupu, stísněných prostor, špatné manipulace a 

umístění zařízení velmi náročná a to hlavně časově. Z tohoto důvodu se provozovatel zařízení 

snaží naplánovat provádění veškerých kontrol a prohlídek v odstávkách nebo při delších 

opravách, jako jsou běžné nebo generální opravy. Pokud se však kotel musí odstavit mimo 

provoz pouze kvůli kontrole jeho části, je provozovatelem, z hlediska ucházejících zisků 

z provozování, vyvíjen tlak na co nejkratší dobu odstávky. Dalším důležitým aspektem je 

fakt, že po demontáži vestavby a provedení přímé vizuální kontroly je potřeba celou vestavbu 

namontovat zpět do tělesa. 
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Obr. 7 Vestavba kotlového tělesa [16] Obr. 8 Těleso po demontáži vestavby [16] 

Technologický postup prací v bodech: 

 Zpřístupnění kotlového tělesa průlezovými otvory - demontáž vík průlezových otvorů. 

 Zabezpečit otvory KT proti vniknutí nečistot a pevných částic. 

 Demontáž vestavby (šroubových a svarových spojů, hrozí poškození vestavby). 

 Vyčištění kotlového tělesa. 

 Provedení vlastní přímé vizuální kontroly. 

 Případná výroba poškozených částí vestavby. 

 Zpětná montáž vestavby. 

 Vyčištění částí kotlového tělesa po montáži. 

 Zpětná montáž částí vík průlezových otvorů, uzavření KT. 

5.2 Náklady u přímé vizuální kontroly 

Při určení nákladů budeme využívat metodu kalkulace neúplných nákladů. Při této metodě 

nebudeme počítat s náklady režijními, tudíž nebudou v kalkulaci zohledněny. Pro stanovení 

nákladů co nejvěrněji budeme vycházet z údajů z akce, která byla realizována za účelem 

predikce životnosti kotlového tělesa kotle K1 v TPŘ, a při které byla kompletně demontována 

vnitřní vestavba tělesa.  

V tabulce 2 níže je znázorněn souhrn veškerých přímých nákladů vzniklých při realizování 

kontroly metodou přímou. Tabulka se skládá z šesti hlavních položek členění nákladů, proto 

se  některé položky mohou skládat z více složek. Detailní popis a obsah tabulky je znázorněn 

pod tabulkou. Z hlediska kvalitního porovnání budou obě metody členěny stejným způsobem. 

Spotřební materiál 15 000 Kč 

Osobní náklady 89 822 Kč 

Náklady na dopravu 7 200 Kč 

Účetní odpisy 0 Kč 
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Opravy strojů a zařízení 0 Kč 

Spotřebované energie 0 Kč 

Tabulka 2 Kalkulace přímých nákladů u přímé vizuální kontroly 

Detailnější kalkulace byla vypracována v programu Microsoft Excel a je znázorněna v příloze 

4. 

Spotřební materiál 

Ve spolupráci s oddělením přípravy a realizace byly náklady na spotřební materiál stanoveny 

ve výši 15 000 Kč. Tyto náklady zahrnují spotřebu materiálu, jako jsou brusné kotouče, 

svařovací materiál, materiál pro vytvoření pomocných konstrukcí a nové těsnění pro 2 ks 

nahlíženích otvorů bubnu. 

Osobní náklady 

Položka osobní náklady obsahuje veškeré náklady přímo související se zaměstnanci. Patří sem 

nejenom mzdy, ale také pojištění hrazené zaměstnavatelem a náklady vzniklé se zajištěním 

ubytování, stravování, popřípadě diety. Tato položka čítá částku 89 822 Kč. Částka byla 

zkalkulována takto: 

1) Mzdy 

Přípravné práce, demontáž vnitřní vestavby a vyčistění prostor probíhalo po dobu 5 dní (při 

12 hodinových směnách) za účasti 3 pracovníků profese zámečník. Vizuální kontrolu 

prováděli dva materiáloví technici z oddělení diagnostiky. Pro zpětnou montáž vestavby, 

vyčištění prostor po měření a uvedení tělesa do původního stavu byli potřeba 3 zámečníci po 

dobu 5 dní a 1 svářeč VT po dobu 2 dní, taktéž ve 12 hodinových směnách. Tyto náklady jsou 

stanoveny v celkové výši 56 184 Kč dle následujícího rozpočtu: 

 Zámečník (celkem 360 h) ….……………. 49 680 Kč 

 Svářeč VT (celkem 24 h) ….……………… 3 576 Kč 

 Technik diagnostiky (celkem 16 h) ………. 2 928 Kč 
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2) Pojištění 

Pojištění = sociální pojištění + zdravotní pojištění. V dané společnosti je počítáno sociální 

pojištění jako 26 % ze mzdy hrazené zaměstnavatelem, zdravotní pojištění jako 8 % ze mzdy. 

Výpočtem ze vzorce je určena položka pojištění jako 34 % z celkových mezd = 19 103 Kč. 

3) Stravné a ubytování 

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 

176 odst. 1 zákoníku práce ve výši: 

 Trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin  .……………………………………. 80 Kč 

 Trvá-li pracovní cesta déle než 12, nejvýše 18 hodin  ….….….…………123 Kč 

 Trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin  ………………………………191 Kč 

Na tomto základě byly určeny náklady na stravné ve výši 5 785 Kč. Průměrná cena ubytování 

na 1 osobu ve městě Přerov je 350 Kč / noc. Celkové náklady na ubytování jsou 8 750 Kč. 

Náklady na dopravu 

V položce náklady na dopravu jsou obsaženy náklady spojené s přepravou materiálu a osob ze 

sídla společnosti (Ostrava) na místo realizace (Přerov). Tato vzdálenost je rovna 90 km. 

Z hlediska dlouhodobosti prováděných prací na zařízení se rozhodlo, že pracovníci nebudou 

na stavbu dojíždět denně, ale budou ubytováni v blízkosti teplárny. Doprava pracovníků se tak 

zredukovala na 2 cesty za týden. Každá profese se dopravuje samostatně. Celkové náklady na 

dopravu tak byly zkalkulovány na 7 200 Kč. 

Účetní odpisy 

U této metody není využíván žádný dlouhodobý hmotný majetek (pouze ruční nářadí, jehož 

pořizovací cena nepřesahuje 40 000 Kč), tudíž je nákladová položka v podobě odpisů nulová. 

Opravy strojů a zařízení 

Tato položka obsahuje náklady spojené s udržování strojů a zařízení v provozu po dobu jejich 

životnosti. Jelikož není u této metody využit žádný dlouhodobý hmotný majetek, je tento 

náklad roven nule. 
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Spotřeba energií 

Veškerá spotřební energie a média jsou zdarma poskytována provozovatelem v plném rozsahu 

potřeby. 

5.3 Technologický postup prací pro zajištění nepřímé vizuální 

kontroly 

Pro určení stavu vnitřní části kotlového tělesa pomocí videoskopu není nutná demontáž 

vnitřní vestavby tělesa. Provádí se pouze demontáž průlezových otvorů bubnu (obr. 9), 

kterými se zpřístupní prostor kotlového tělesa. Díky flexibilitě objektivu je možné nahlédnout 

za všechny části vestavby. Po ukončení kontroly se musí kotlové těleso zpětně uzavřít 

v oblasti průlezových otvorů včetně utěsnění. 

 

Obr 9 Průlezový otvor [16] 

Technologický postup prací v bodech: 

 Zpřístupnění kotlového tělesa průlezovými otvory - demontáž vík průlezových otvorů. 

 Provedení vlastní nepřímé vizuální kontroly. 

 Vyčištění částí kotlového tělesa po provedené prohlídce. 

 Zpětná montáž částí vík průlezových otvorů, uzavření KT. 
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5.4 Náklady u nepřímé vizuální kontroly 

Při určení nákladů budeme využívat metodu kalkulace neúplných nákladů. Při této metodě 

nebudeme počítat s náklady režijními, tudíž nebudou v kalkulaci zohledněny. Pro stanovení 

nákladů co nejvěrněji budeme vycházet z údajů z roku 2012, kdy byla vizuální kontrola 

kotlového tělesa kotle K1 v TPŘ za použití videoskopu skutečně realizována. 

V tabulce 3 níže je znázorněn souhrn veškerých přímých nákladů vzniklých při realizování 

kontroly metodou nepřímou. Tabulka se skládá z šesti hlavních položek členění nákladů, 

proto se  některé položky mohou skládat z více složek. Detailní popis a obsah tabulky je 

znázorněn pod tabulkou. Z hlediska kvalitního porovnání budou obě metody členěny stejným 

způsobem. 

Spotřební materiál  3 000 Kč 

Osobní náklady 12 369 Kč 

Náklady na dopravu 5 400 Kč 

Účetní odpisy 30 938 Kč 

Opravy strojů a zařízení 3 333 Kč 

Spotřebované energie 0 Kč 

Tabulka 3 Kalkulace přímých nákladů u nepřímé vizuální kontroly 

Detailnější kalkulace byla vypracována v programu Microsoft Excel a je znázorněna v příloze 

4. 

Spotřební materiál 

Položka spotřební materiál obsahuje pouze dodávku těsnění pro montáž kontrolních otvorů 

v celkovém ocenění 3 000 Kč. 

Osobní náklady 

Položka osobní náklady obsahuje veškeré náklady přímo související se zaměstnanci. Patří sem 

nejenom mzdy, ale také pojištění hrazené zaměstnavatelem a náklady vzniklé se zajištěním 

ubytování, stravování, popřípadě diety. Tato položka čítá částku 12 369 Kč. Částka byla 

zkalkulována takto: 
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1) Mzdy 

Pro demontáž kontrolních otvorů bubnu je počítáno se dvěma pracovníky po dobu 8 hodin, a 

to včetně doby strávené převozem na místo realizace. Vizuální kontrolu provádí dva 

materiáloví technici z oddělení diagnostiky. Ta je z důvodu složitější manipulace s přístrojem 

časově náročnější než u přímé kontroly (trvá 12 hodin). Vyčištění prostor po měření a uvedení 

tělesa do původního stavu provedou opět 2 pracovníci po dobu 8 hodin. Tyto náklady jsou tak 

v celkové výši 18 800 Kč dle následujícího rozpočtu: 

 Zámečník (celkem 32 h) …….………………. 4 416 Kč 

 Technik diagnostiky (celkem 24 h) …………. 4 392 Kč 

2) Pojištění 

Pojištění = sociální pojištění + zdravotní pojištění. V dané společnosti je počítáno sociální 

pojištění jako 26 % ze mzdy hrazené zaměstnavatelem, zdravotní pojištění jako 8 % ze mzdy. 

Výpočtem ze vzorce je určena položka pojištění jako 34 % z celkových mezd = 2 995 Kč. 

3) Stravné a ubytování 

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 

176 odst. 1 zákoníku práce ve výši: 

 Trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin  .……………………………………. 80 Kč 

 Trvá-li pracovní cesta déle než 12, nejvýše 18 hodin  ….….….…………123 Kč 

 Trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin  ………………………………191 Kč 

Na tomto základě byly určeny náklady na stravné ve výši 566 Kč. Z důvodu krátkodobosti 

dílčích činností se neuvažuje s nutností ubytování pracovníků v místě realizace. 

Náklady na dopravu 

V položce náklady na dopravu jsou obsaženy náklady spojené s přepravou materiálu a osob ze 

sídla společnosti (Ostrava) na místo realizace (Přerov). Tato vzdálenost je rovna 90 km. 

Každá profese se dopravuje samostatně. Celkové náklady na dopravu činí 5 400 Kč. 

Účetní odpisy 

Na rozdíl od činností u metody přímé, kde není využíván žádný dlouhodobý hmotný majetek 

a nákladová položka v podobě odpisů je nulová, bude nákladová položka odpisů při využití 

videoskopu velice významnou položkou v celkových nákladech metody nepřímé. Pro účely 
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této práce bude počítáno s pořízením zařízení od výrobce GE Measurement & Control 

s označením Videoskop XL Go 6.1mm / 4.5m. Pořizovací cena stroje je 928 130 Kč (viz 

cenová nabídka firmy Proxis, spol. s r.o. přiložená v příloze 3). Na základě interního 

odpisového plánu společnosti AmpluServis je stanovena doba životnosti takového stroje na 6 

let. Pro co nejreálnější zobrazení odpisového nákladu bude v této práci stanoven účetní odpis 

na jednu zakázku. V podmínkách společnosti je počítáno s využitím videoskopu na pěti 

zakázkách za rok, z toho vyplývá, že po dobu jeho životnosti bude využit nejméně třicetkrát. 

Účetní odpis na jednu zakázku spočítáme jako: Pořizovací cena / počet realizovaných zakázek 

po dobu odpisování. Účetní odpis = 30 938 Kč. 

Opravy strojů a zařízení 

S ohledem na skutečnost, že se jedná o nový přístroj, je zde reálný předpoklad, že v prvních 

2-3 letech budou náklady na údržbu a to zejména ve smyslu oprav minimální. Dodavatel 

navíc v prvních dvanácti měsících poskytuje na přístroj záruku. I přesto je po dobu jeho 

životnosti určitý náklad na údržbu předpokládán. Po konzultaci s dodavatelem byla částka 

stanovena na 100 000 Kč (na dobu životnosti). Podobně jako u odpisu stanovíme náklad na 

opravy strojů a zařízení jako: Celkové náklady na opravy / počet realizovaných zakázek po 

dobu odpisování. Náklady na opravy = 3 333 Kč. 

Spotřeba energií 

Veškerá spotřební energie a média jsou zdarma poskytnuta provozovatelem v plném rozsahu 

potřeby. 

5.5 Porovnání a vyhodnocení nákladovosti obou variant 

Pro porovnání nákladů mezi přímou a nepřímou vizuální kontrolou kotlového tělesa kotle K1 

v TPŘ nám bude sloužit níže zobrazená Tabulka 4. Tabulka je rozdělena na dvě strany, každá 

obsahuje náklady jedné z metod. V řádcích jsou pak členěny přímé náklady dle jednotlivých 

druhů. Poslední řádek tabulky je věnován celkové sumě nákladů každé metody. 
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Z tabulky je patrné, že v součtu celkových nákladů vychází varianta nepřímé vizuální 

kontroly jako méně nákladnější než metoda přímé kontroly. Rozdíl mezi celkovými náklady 

čítá 56 982 Kč. Z tohoto plyne, že přímá kontrola kotlového tělesa je o více než polovinu 

nákladnější než metoda kontroly nepřímé. Největší rozdíl je pak vidět v položce osobní 

náklady, kde je rozdíl celých 77 453 Kč. Z toho vyplývá, že metoda přímé kontroly je více 

časově a kapacitně náročnější. Na druhé straně metoda nepřímá vyžaduje použití velmi 

nákladného přístroje, jehož odpisy a náklady na údržbu tvoří v našich podmínkách 34 721 Kč. 

Tento výsledek je podmíněn dvěma podmínkami: 

1. Dostatečné využití zakoupeného zařízení – V našem případě počítáme s využitím 

videoskopu minimálně 5 krát za rok. V případě využití přístroje méně než 2 krát za 

rok, by odpis přiřazený na jednu zakázku vzrostl na tak velkou částku, že by celková 

nákladovost nepřímé metody přerostla nákladovost metody přímé. 

2. V případě nutnosti provedení kontroly zařízení mimo odstávku, je kladen důraz na co 

nejkratší dobu této odstávky. V tomto případě je nutné si vybrat variantu co nejkratší, 

v tomto případě je to kontrola pomocí videostopu.  

Přímá vizuální metoda Výše nákladu Nepřímá vizuální metoda Výše nákladu

1. Spotřební materiál 15 000 Kč 1. Spotřební materiál 3 000 Kč

2. Osobní náklady 89 822 Kč 2. Osobní náklady 12 369 Kč

        - Mzdy 56 184 Kč         - Mzdy 8 808 Kč

               Zámečník 49 680 Kč                Zámečník 4 416 Kč

               Svářeč 3 576 Kč                Svářeč 0 Kč

               Materiálový technik 2 928 Kč                Materiálový technik 4 392 Kč

        - Pojištění 19 103 Kč         - Pojištění 2 995 Kč

        - Stravné a cestovné 14 535 Kč         - Stravné a cestovné 566 Kč

3. Náklady na dopravu 7 200 Kč 3. Náklady na dopravu 5 400 Kč

4. Účetní odpisy 0 Kč 4. Účetní odpisy 30 938 Kč

5. Opravy strojů a zařízení 0 Kč 5. Opravy strojů a zařízení 3 333 Kč

6. Spotřebované energie 0 Kč 6. Spotřebované energie 0 Kč

1. - 6. Náklady celkem 112 022 Kč 1. - 6. Náklady celkem 55 040 Kč
Tabulka 4 Porovnání nákladovosti obou variant vizuální kontroly



28 

6 Závěr 

Přesycenost trhu, soustavná nabídka převyšující poptávku, zvyšující se nároky na 

zkvalitňování služeb, jejich různorodost a kvalitu při minimalizaci nákladů nutí všechny 

účastníky neustále se zlepšovat a snažit se získávat konkurenční výhody. V mé bakalářské 

práci jsem se snažil porovnat dva způsoby provádění vizuální kontroly materiálu a to 

konkrétně na kotlovém tělese kotle K1 Teplárny Přerov, a najít výhodnější z nich pro budoucí 

aplikaci i na jiných zařízeních. Kotlová tělesa jsou jednou z hlavních částí tlakových celků 

kotlů s přirozeným oběhem. Jedná se o rozměrné tlakové nádoby o velké hmotnosti a jejich 

případná výměna je časově a finančně náročná. Proto je vhodné sladit životnost kotlového 

tělesa s požadovanou dobou provozu kotle. K tomu by mělo přispět mimo jiné provádění 

pravidelných preventivních kontrol s následným odstraněním zjištěných závad.  

V práci jsem nejdříve charakterizoval technickou část 1. z metod vizuální kontroly, a to 

metodu přímou. Mimo popisu veškerých činností nutných k provedení kontroly touto 

metodou jsem pro lepší porovnání sestavil i technologický postup prací. Dále byla sestavena 

kalkulace neúplných nákladů vztahujících se k této metodě. Každý druh nákladů byl pak blíže 

rozepsán. Dalším krokem byla charakteristika technické části 2. metody vizuální kontroly, a 

to metody nepřímé. Opět jsem k popisu veškerých činností nutných k provedení kontroly 

touto metodou sestavil i technologický postup prací a následně i kalkulaci neúplných nákladů 

vztahujících se k této metodě. Každý druh nákladů byl pak rovněž blíže rozepsán.  

Vše jsem řešil v podmínkách společnosti AmpluServis. Porovnáním a objektivním 

zhodnocením obou způsobů řešení jsem došel k výše popsaným závěrům. Jsem přesvědčen, 

že využívání nových přístrojů a technik povede ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti 

a zkvalitnění dodávaných služeb v tomto oboru.  
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Příloha 4; Detailní kalkulace nákladů u přímé a nepřímé kontroly; VLASTNÍ ZDROJ 

 

Kalkulace - přímá kontrola
mzdy

zámečník 49 680

svářeč 3 576

materiálový technik 2 928

spotřební materiál 15 000

pojištění 19 103

náklady na dopravu 7 200

stravné a ubytování 14 535

účetní odpisy

náklady na opravu zařízení

spotřebované energie

Celkem na náklady na přímou metodu 112 022

cena/km stravné 5-12 hod

10,00 Kč              80

počet cest stravné 12-18 hod

8 123

km stravné déle než 18 hod Kč/noc

90 191 350

demontáž a kontrola počet zam. hod/den dnů hod doprava stravné/den ubytování

zámečník 3 12 5 180 1 800 2 292 4 200

materiálový technik 2 8 1 16 1 800 246

montáž hod/den dnů hod doprava 4

zámečník 3 12 5 180 1 800 2 865 4 200

svářeč 1 12 2 24 1 800 382 350

Hodiny celkem hod

zámečník 360

svářeč 24

materiálový technik 16

mzda mzda/hod mzdové náklady stravné

zámečník 22 500 138 49 680

svářeč 24 300 149 3 576

materiálový technik 29 800 183 2 928

celkem 56 184 7 200 5 785 8 750



 

 

Kalkulace - nepřímá kontrola
mzdy

zámečník 4 416

svářeč 0

materiálový technik 4 392

spotřební materiál 3 000

pojištění 2 995

náklady na dopravu 5 400

stravné a ubytování 566

účetní odpisy 30 938

náklady na opravu zařízení 3 333

spotřebované energie

Celkem náklady na nepřímou metodu 55 040

cena/km stravné 5-12 hod

10,00 Kč              80

počet cest stravné 12-18 hod počet kontrol počet kontrol

2 123 30 30

km stravné déle než 18 hod investice opravy/rok

90 191 928 130 100 000

demontáž počet zam. hod/den dnů hod doprava stravné/den ubytování odpisy opravy

zámečník 2 8 1 16 1 800 160

materiálový technik 2 12 1 24 1 800 246

montáž hod/den dnů hod

zámečník 2 8 1 16 1 800 160

0

Hodiny celkem hod

zámečník 32

svářeč 0

materiálový technik 24

mzda mzda/hod mzdové náklady stravné

zámečník 22 500 138 4 416

svářeč 24 300 149 0

materiálový technik 29 800 183 4 392

celkem 8 808 5 400 566 0 30 938 3 333


