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Anotace 

Cílem bakalářské práce je analýza současného kalkulačního systému, zhodnocení jeho 

silných a slabých stránek a navržení možného vylepšení způsobu tvorby cen nových 

produktů ve výrobní společnosti Pittsburgh Corning, s.r.o. 
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kalkulační vzorec 

 

Summary 

The goal of the barchelor thesis is to analyze the current calculation system, evaluation 

of its strong and weak points and the proposal for possible improvement of the method for 

creation new product prices within company Pittsburgh Corning, s.r.o. 

 

Keywords: price; calculation systém; calculation; SWOT analysis; cellular glass; 

calculation formula 
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Seznam použitých zkratek 

 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CR Česká republika (z anglického Czech Republic) 

EN Evropská norma 

EUR evropská měna 

FAB název výrobního oddělení 

FLAT název výrobního oddělení 

HTAA vysoko teplotní anti-abrazivní nátěr (z anglického High Temperature 

 Anti-Abrasive rating) 

ISO mezinárodní organizace zabývající se tvorbou norem (z anglického 

 International Organization for Standardization)  

LEAN metodika štíhlé výroby 

LTAA nízko teplotní anti-abrazivní nátěr (z anglického Low Temperature 

 Anti-Abrasive rating) 

OHSAS systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

OŽP ochrana životního prostředí 

PCCR Pittsburgh Corning, Czech Republic 

PCE Pittsburgh Corning, Europe 

PLC programovatelný logický automat (z anglického Programmable 

 Logic Controller) 

QEESH kvalita, životní prostředí, energie, bezpečnost, zdraví (z anglického 

 Quality, Environment, Energy, Safety, Health) 

SAP komplexní podnikový systém (z anglického Service Access Point) 

s.r.o. společnost s ručením omezeným 
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1 Úvod 

Nejprokazatelnějším ukazatelem úspěšnosti podniků v komerčním sektoru je 

z dlouhodobého hlediska zejména schopnost převýšit svými výnosy vynaložené náklady, 

tedy schopnost tvorby zisku. Aby takového stavu mohlo být dosaženo, je pro management 

důležité mít přístup k informacím, potřebným pro efektivní řízení společnosti. Mezi 

oblíbené a často využívané zdroje těchto informací patří kalkulační systémy, jež jsou 

v současnosti důležitým nástrojem pro řízení hospodárnosti a pro hodnocení ekonomické 

efektivnosti podnikových procesů. Kalkulační systémy nebyly dříve stavěny do popředí 

zájmu. Jejich význam výrazně vzrostl v období rozvoje tržního hospodářství, kdy již byla 

pozorována potřeba po přesnějších výpočtech vynaložených nákladů a prodejních cen 

nabízených produktů. Od té doby prošly kalkulační systémy náročným vývojem a celá 

oblast kalkulací zaznamenala významný pokrok. Nyní, kdy se prakticky všechny firmy 

nacházejí ve společném konkurenčním prostředí, je pro ně existenčně nezbytné, aby 

výrobní náklady byly kalkulovány co možná nejpřesněji a tudíž stanovení ceny výrobků 

bylo ve shodě s očekávanými maržemi. Tento fakt mluví ve prospěch rozšířeného 

využívání propracovaných kalkulačních systémů ve firemní praxi. 

Je až s podivem, že v současné době ještě stále mnoho podniků nevěnuje problematice 

kalkulací patřičnou pozornost. Prozíravé firmy však už pochopily, že stabilních výsledků 

se nedá dosáhnout bez respektování základních propočtových pomůcek, jakými kalkulační 

systémy bezesporu jsou. Pokud kalkulační systém funguje správně, přináší kromě 

důležitých finančních podkladů i přehled o slabých místech procesu. Výsledná data jsou 

tak zdrojem velmi cenných informací, které jsou využívány managementem společnosti 

nejen při strategickém rozhodování. Kalkulace jsou tedy velmi důležitým nástrojem a tvoří 

nedílnou součást informačního systému každé úspěšné firmy. 

Pro výrobní podniky, jako je společnost Pittsburgh Corning, s.r.o., jsou kalkulace 

jednou z klíčových oblastí, neboť vnitřní kalkulační systém mapuje všechny hlavní výrobní 

parametry počínaje výpočtem nákladů a konče stanovením finálních prodejních cen jejich 

produktů. Další využití kalkulací spočívá ve výpočtech návratnosti nejrůznějších 

investičních projektů a také v hledání možných úsporných opatření, napomáhajících 

k dobrému výsledku hospodaření společnosti.  
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Nejrozšířenějším typem kalkulací v rámci vybrané společnosti jsou nákladové 

kalkulace. Ty slouží zejména jako nástroj pro sestavení co nejpřesnějšího rozpočtu na 

nadcházející období, tedy vlastně plánování finančního vývoje společnosti a zároveň 

odhadu výsledku hospodaření celého podniku. 

Kalkulační systém ve společnosti Pittsburgh Corning, s.r.o. je velmi rozsáhlý 

a zahrnuje mnoho oblastí, které by nebylo možné srozumitelným způsobem obsáhnout 

a provést jejich kompletní analýzu. Bakalářská práce je proto věnována především 

kalkulacím doporučených prodejních cen nových produktů jednoho ze dvou výrobních 

oddělení vybraného podniku. 

Kalkulační vzorce, které si k tomuto účelu firma sestavuje, jsou zcela individuální 

a vycházejí z reálných potřeb společnosti. Důkladnou analýzou těchto kalkulací, stejně tak 

jako prostudováním celého procesu cenotvorby nových výrobků, by měly být odhaleny 

skryté možnosti na zlepšení funkčnosti současného systému. 
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2 Charakteristika společnosti Pittsburgh Corning
1
 

Pittsburgh Corning CR, s.r.o. byla založena v září roku 2000 svou mateřskou 

společností, Pittsburgh Corning Europe, sídlící v belgickém městě Tessenderlo. Ve stejném 

roce byla zahájena postupná výstavba výrobního závodu situovaného v průmyslové zóně 

Verne u města Klášterce nad Ohří. V současné době se areál sestává ze dvou výrobních 

oddělení a v letech 2014 až 2015 probíhá výstavba třetího celku, po jehož dokončení už 

bude závod takřka nezávislý na dodávkách surového materiálu z Belgie. 

Hlavním zaměřením společnosti je produkce izolačního materiálu – pěnového skla – 

s obchodní značkou FOAMGLAS®. Pittsburgh Corning CR, s.r.o. je svou podstatou čistě 

výrobním podnikem. Tím, že zaměstnává více než 230 zaměstnanců, se řadí mezi 

významné zaměstnavatele v Severočeském kraji. 

Dlouhodobým cílem firmy není pouze samotná výroba pěnového skla ve špičkové 

kvalitě a spokojenost zákazníků s dodacími termíny, množstvím a kvalitou výrobků, ale 

i dodržování výrobních standardů a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Společnost se 

zároveň trvale snaží vytvářet dobré pracovní podmínky pro své zaměstnance. Jako jedna 

z priorit je v korporaci Pittsburgh Corning vnímána společenská odpovědnost podniku. 

 

Obrázek 1 – Letecký snímek společnosti Pittsburgh Corning CR, s.r.o 

Zdroj: [prezentační materiál firmy Pittsburgh Corning CR, s.r.o.] 

                                                 
1
 Informace uvedené v této kapitole byly čerpány z interních zdrojů společnosti. 
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2.1 Pěnové sklo 

Pěnové sklo FOAMGLAS® je jedním z nejkvalitnějších tepelně izolačních materiálů 

a pro své nezaměnitelné doplňkové vlastnosti je velmi žádaným produktem. Pěnové sklo 

FOAMGLAS®, vyrobené v Klášterci nad Ohří, se vyváží do celého světa. Surovinou pro 

výrobu pěnového skla FOAMGLAS® je nově vyrobené sklo speciálního chemického 

složení, rozemleté na velmi jemný prášek.[4] 

2.1.1 Způsoby využití pěnového skla FOAMGLAS® 

Pěnové sklo FOAMGLAS® má široké možnosti využití v oblasti stavebnictví, 

v petrochemickém průmyslu a v komerčním sektoru. Největší uplatnění nachází toto 

pěnové sklo jako izolant teplovodů, ropovodů, nejrůznějších kotlů, průmyslových nádrží, 

ale i jednotlivých stavebních prvků. 

Ve stavebnictví se pěnové sklo FOAMGLAS® využívá na izolaci podlah, fasád 

budov, izolaci střech apod., viz Obrázek 2. 

 

Obrázek 2 - Izolace obytného domu 

Zdroj: [prezentační materiál firmy Pittsburgh Corning CR, s.r.o.] 
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V petrochemickém odvětví se pěnové sklo FOAMGLAS® využívá především 

k izolaci plynovodů, ropovodů a nádrží, viz Obrázek 3. 

 

Obrázek 3 - Izolace ropovodu 

Zdroj: [prezentační materiál firmy Pittsburgh Corning CR, s.r.o.] 

 

V oblasti  komerčního sektoru se pěnové sklo FOAMGLAS® využívá jako izolace 

topení, klimatizace, ventilačních šachet, vodovodních a kanalizačních rozvodů aj., viz 

Obrázek 4.  

 

Obrázek 4 - Izolace teplovodů 

Zdroj: [prezentační materiál firmy Pittsburgh Corning CR, s.r.o.]  
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2.1.2 Unikátní vlastnosti pěnového skla FOAMGLAS® 

Vedle neobvykle dlouhodobé životnosti a vysoké spolehlivosti má pěnové sklo 

FOAMGLAS® řadu vlastností, které jsou pro tepelné izolace zcela výjimečné.  

 

Obrázek 5 – Pěnové sklo 

Zdroj: [prezentační materiál firmy Pittsburgh Corning CR, s.r.o.] 

 

Pěnové sklo FOAMGLAS® je v celém svém objemu zcela vodotěsné a nenasákavé 

pro všechny kapaliny. Jeho tepelný odpor se ve vlhkém prostředí ani v čase nemění. 

Materiál je naprosto chemicky odolný vůči působení ropných produktů a dalších látek. 

Díky své anorganické struktuře je pěnové sklo nepoživatelné pro veškeré škůdce, 

hlodavce a hmyz. Pěnové sklo FOAMGLAS® nemůže být napadeno plísněmi ani 

cizopasnými houbami. 

Materiál je konstruován tak, aby snesl velkou zátěž. Struktura buněk zaručuje vysokou 

pevnost v tlaku a tuhost i při dlouhodobém zatížení. Izolace FOAMGLAS® je nehořlavá 

stejně jako její základní složka, kterou je čisté sklo. 

Pěnové sklo FOAMGLAS® je neprodyšné pro všechny plyny včetně vodní páry. 

Nemění své rozměry nebo tvar vlivem působení vnějšího prostředí ani stárnutím. Tepelná 

roztažnost pěnového skla je srovnatelná s betonem, přitom je podobně chemicky odolné 

jako běžné sklo. 
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Další velkou výhodou je snadná opracovatelnost. Jeho řezání se provádí běžnými 

pilami na dřevo. Na stavbě lze jednoduše vytvořit přesné tvary na míru (viz Obrázek 6). 

FOAMGLAS® neobsahuje žádné ekologicky nešetrné látky, je recyklovatelný 

a zcela netoxický. 

  

Obrázek 6 - Snadná opracovatelnost, nehořlavost 

Zdroj: [prezentační materiál firmy Pittsburgh Corning CR, s.r.o.] 

 

2.2 Historie společnosti Pittsburgh Corning 

V roce 1938 dva giganti amerického sklářského průmyslu, Pittsburgh Plate Glass 

Company (nyní PPG Industries Inc.) a Corning Glass Works (nyní Corning Incorporated), 

založili společnost Pittsburgh Corning Corporation s hlavním sídlem v Pittsburghu 

a výrobními závody v městech Port Allegany, Fresno a Sedalia. Tato společnost se 

zaměřila na výrobu tepelně izolačního materiálu z pěnového skla, který začala prodávat 

v roce 1942 pod značkou FOAMGLAS®. 

V roce 1963 došlo k založení společnosti Pittsburgh Corning Europe (dále jen PCE) 

a zahájení stavby závodu v belgickém městě Tessenderlo. 

V září roku 2000 byla založena dceřiná společnost Pittsburgh Corning CR, s.r.o. (dále 

jen PCCR) se sídlem v České republice a již koncem tohoto roku byl zahájen provoz 

v Klášterci nad Ohří. 

V roce 2001 zakoupila společnost PCE závod CORIGLAS v německém městě 

Schmiedefeld a přejmenovala ho na Deutsche Foamglas. 
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Výstavba moderní kontinuální výrobní linky na výrobu materiálu FOAMGLAS® 

v závodě PCCR v Klášterci nad Ohří byla zahájena v roce 2006. 

Rok 2008 se stal významným milníkem pro rozšíření a zdokonalení vzájemné 

spolupráce mezi závody PCE a PCCR s cílem vytvoření globální sítě dodávající řešení pro 

všechny potenciální zákazníky a segmenty trhu. 

V roce 2012 PCE spolu s PCCR rozšířily svůj systém řízení jakosti dle EN ISO 9001 

o systém řízení ochrany životního prostředí EN ISO 14001, využívání energií EN 

16001/EN ISO 50001 a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001. 

Na základě rozhodnutí PCE byl v roce 2013 zastaven provoz závodu ve 

Schmiedefeldu. V Evropě proto nadále působí pouze dva výrobní závody na výrobu 

FOAMGLAS® - Tessenderlo (Belgie) a Klášterec nad Ohří (Česká republika) 

2.3 Organizační struktura firmy 

Společnost má k 31. prosinci 2014 zapsáno v obchodním rejstříku 6 jednatelů. Tři jsou 

z USA, dva z Belgie a jeden ze Švýcarska. Odpovědným zástupcem české pobočky 

Pittsburgh Corning CR, s.r.o. byl jmenován ředitel závodu a prokurista. 

Na následujícím schématu je vidět organizační struktura PCCR, která je liniového 

charakteru. 

 

Schéma 1 - Organizační struktura firmy 

Zdroj: [prezentační materiál firmy Pittsburgh Corning CR, s.r.o.] 

 

Ředitel 
závodu 
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nákup 
Logistika Údržba 

Výroba 
FAB 

Výroba 
FLAT 
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2.4 Rozvoj a vize společnosti 

Dlouhodobé vize společnosti Pittsburgh Corning CR, s.r.o. jsou pravidelně 

prověřovány a upřesňovány. Každý rok jsou manažeři jednotlivých úseků seznámeni se 

strategií a plánovaným rozvojem společnosti, což se realizuje formou společných setkání. 

Na těchto schůzkách vedení společnosti informuje své manažery o výsledcích 

a očekáváních pro další rok. 

Mezi klíčové cíle společnosti Pittsburgh Corning CR s.r.o. patří: 

 vyrábět produkty v nejvyšší možné kvalitě, 

 být profesionálním a spolehlivým partnerem pro své dodavatele i zákazníky, 

 vytvářet bezpečné pracovní prostředí pro zaměstnance, 

 zajišťovat stabilitu zaměstnání, 

 chovat se hospodárně a šetrně k životnímu prostředí, 

 vytvářet podmínky pro seberealizaci a odborný růst svých zaměstnanců, 

 zůstat prosperující a expandující společností. 

Uvedené cíle jsou nedílnou součástí firemní kultury společnosti a je velmi důležité, 

aby se všichni zaměstnanci s tímto programem ztotožňovali a přijali ho za vlastní. Všechny 

cíle jsou podrobně zpracované v QEESH manuálu, se kterým je každý zaměstnanec 

seznámen již při nástupu do pracovního poměru. 

2.4.1 Základní zásady QEESH manuálu 

QEESH zásady vycházejí z požadavků zákazníků a aktuální situace na trhu, z trendů 

a očekávání budoucích potřeb. Společnost Pittsburgh Corning CR, s.r.o. citlivě reaguje na 

vývoj trhu s ohledem na technologickou a finanční proveditelnost. Základními hodnotami 

QEESH manuálu jsou: 

 Zaměření se na požadavky klientů, kterým se firma snaží nabízet nejvhodnější 

produkty a systémy. Jelikož je trh stále náročnější, tak neustálé zdokonalování je 

nezbytnou podmínkou. Jednání je nutno vést v individuálním i týmovém kontextu. 
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 Veškeré výrobní a logistické procesy v rámci celé organizace musí být řízeny, 

vyhodnocovány a monitorovány z hlediska analýzy rizik a postupů týkajících se 

jakosti, ochrany životního prostředí, využití energie a BOZP. 

 Zaměstnanci a jejich znalosti, kteří jsou nejcennějším kapitálem společnosti. 

Soustavné zdokonalování systému je podporováno systémem revizí a přijímáním 

nápravných opatření. Jsou zaváděny principy LEAN – aktivity s důrazem na 

zlepšení a efektivnost vynaložených nákladů. 
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3 Teoretická východiska tvorby kalkulace nákladů 

Důležitým nástrojem pro řízení finančních nákladů výroby a služeb a pro hodnocení 

ekonomické efektivnosti podnikových procesů jsou kalkulační systémy. 

3.1 Pojem kalkulace 

V ekonomické praxi se lze setkat s pojmy, jako jsou kalkulace, kalkulování apod. 

K řízení nákladů je důležité jejich sledování i z věcného hlediska. To je úkolem kalkulací 

vlastních nákladů. Každý podnikatel či podnik musí brát v úvahu všechny náklady, které 

chce vynaložit na výrobek nebo služby. Sestavuje předběžnou kalkulaci nákladů, aby 

stanovil cenu svého výrobku či služby a byl konkurenceschopný v tržním prostředí. 

V rámci firmy kalkulace slouží hlavně ke stanovení vnitropodnikových cen výkonů, 

k sestavování rozpočtů, limitování nákladů apod. Náklady kalkulace jsou téměř shodné 

s náklady finančního účetnictví, v některých případech se však může jejich poměr výrazně 

lišit. Kalkulace je možné sestavovat jak pro interní, tak pro externí potřeby. 

„Kalkulace nákladů je písemný přehled jednotlivých složek nákladů a jejich úhrn na 

kalkulační jednici.“ [2] 

V podnikatelských subjektech může kalkulace také sloužit jako nástroj rentability 

a efektivnosti. Z důvodu sílící konkurence, tlaku trhu a zákazníků jsou podniky nuceny 

vyrábět více produktů na míru, zavádět nové produkty a zvyšovat kvalitu výrobků 

a zákaznických služeb. Podniky se musí více věnovat svým nákladům a jejich optimalizací 

určit správnou metodu a techniku kalkulací. 

Každá kalkulace by měla být vymezena třemi základní prvky, kterými jsou předmět 

kalkulace, obsah kalkulace a forma kalkulace. 

Předmět kalkulace může být jakýkoliv druh výkonů, v praxi se ale kalkulují jen 

nejdůležitější druhy výkonů nebo jejich skupiny. Obecně platí, že za předmět kalkulace 

nelze považovat cokoliv v podniku, ale jen tu část aktiv, kterou je možné dle zjištěných 

výsledků průběžně či následně řídit. Předmět kalkulace je pak vymezen kalkulační jednicí 

a kalkulovaným množstvím. Kalkulační jednice je určitý výkon, vymezený měřící 

jednotkou, např. jednotkou množství (kus), jednotkou objemu (litr). Mohou to být výkony 

prodávané mimo podnik nebo předávané uvnitř podniku. Kalkulované množství je určitý 
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počet kalkulačních jednic, pro něž se zjišťují nebo stanovují celkové náklady. Důležité je 

správně určit kalkulační množství, a to především pro stanovení průměrného podílu fixních 

nákladů, které přísluší na kalkulační jednici. 

Obsah kalkulace znamená stanovení rozsahu zjišťovaných nákladů a jejich výši. Pro 

stanovení obsahu kalkulace je důležité znát členění nákladů na přímé a nepřímé. 

Forma kalkulace představuje strukturu nákladů, ve které se stanovují náklady 

výkonu. Tato struktura bývá také nazývána jako kalkulační vzorec. [7] 

3.1.1 Využití kalkulací 

Většina firem potřebuje získat informace o nákladech výkonu ještě před tím, než zahájí 

jakoukoli činnost na výrobku či službě. Tyto informace jsou pro firmy velmi důležitým 

podkladem cenového vyjednávání. Kalkulace, které jsou pro tyto účely použité, jsou 

označovány jako předběžné. Jejich charakteristikou je, že v okamžiku, kdy jsou 

sestavovány, nejsou ještě k dispozici žádné informace o tom, jaký objem vstupů výrobek či 

služba spotřebovala. V rámci předběžných kalkulací lze rozlišovat také kalkulaci 

propočtovou, která slouží k určitému odhadu budoucích nákladů. Detailnější kalkulaci, 

která vychází z relativně přesného odhadu spotřeby vstupů, nazýváme plánová kalkulace. 

3.2 Kalkulace ceny 

Cenu lze definovat následovně. Slouží jako jeden z prvků k zajištění 

konkurenceschopnosti podniku, je podložena nákladovou situací v podniku. Musí být 

posuzována i s ohledem na jiné oblasti a pojednává o ní legislativa ČR: 

 zákon č. 526/1990 Sb. – Zákon o cenách v pozdějším znění; 

 zákon č. 265/1991 Sb. – o působnosti orgánů ČR v oblasti cen v pozdějším 

znění; 

 zákon č.563/1991 Sb. – o účetnictví v pozdějším znění; 

 vyhláška č. 500/2002 Sb. – prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro 

podnikatele v pozdějším znění; 

  zákon č. 151/1997 Sb. – o oceňování majetku v pozdějším znění. 
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Cena může být definována z různých pohledů, a to např. jako peněžní částka sjednaná 

při nákupu a prodeji zboží. V ekonomické teorii je dokonce definována jako specifická 

forma směnné hodnoty vyjádřená v penězích.  

Při sjednávání cen je důležité zboží přesně vymezit, dle zákona o cenách, a to: 

 názvem, 

 jednotkou množství, 

 kvalitativními a dodacími podmínkami nebo jinými podmínkami sjednanými 

dohodou stran, 

 číselným kódem příslušné jednotné klasifikace. [8] 

 

Dle zákona o cenách mohou být také součástí ceny zcela nebo jen zčásti náklady 

pořízení, náklady zpracování a oběhu zboží, zisk, příslušná daň a clo. 

Dohoda o ceně představuje dohodu o výši ceny a způsobu, jakým bude cena 

vytvořena. Dohoda o ceně také může vzniknout tím, že kupující zaplatí při převzetí nebo 

těsně před převzetím za zboží cenu, kterou si prodávající určil. [8] 

Obvyklá cena se volně sjednává mezi prodávajícími a kupujícími, kteří mají stejné 

nebo porovnatelné zboží a jsou na sobě ekonomicky, kapitálově či personálně nezávislí na 

daném trhu, který není ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže. [8] 

Kalkulace cen se od nákladové kalkulace liší zejména obsahem, ale také výchozím 

přístupem k její tvorbě. Cenová kalkulace zobrazuje toky zpětné návratnosti nákladů 

a zisku, které se uskutečňují ve formě výnosů. Cena vzniká již objektivně a nikoli na 

základě spekulativního propočtu monopolního výrobce. 

3.3 Kalkulační systém 

Kalkulační systém zahrnuje všechny podnikové kalkulace, ale i vzájemné vazby mezi 

jednotlivými kalkulacemi. Jak je kalkulační systém rozsáhlý a jakou má strukturu, závisí 

na velikosti podniku, ale i na odvětví ve kterém se specializuje. 

Obecně vyjádřený cíl kalkulačního systému je v širším pojetí komplexnější. Měl by 

být syntetickým nástrojem nejen řízení úspornosti, ale i výtěžnosti ekonomických zdrojů. 
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Každý podnik by měl mít vlastní kalkulační systém, ve kterém je přesně stanoveno, jak 

kalkulace sestavovat, jaké metody kalkulování použít a jaké náklady je potřeba zahrnout 

do kalkulací cen výkonu. Kalkulační systém (viz. Schéma 2) je tvořen různými typy 

kalkulací, které se využívají jak k určení ceny, tak ke zjištění výše nákladů. Tyto typy 

kalkulací se sestavují ve dvou fázích – jako kalkulace předběžné a kalkulace výsledné. 

Jejich porovnáním je možno získat přesný pohled na výši uskutečněných nákladů. Proto 

také kalkulační systém slouží jako základní nástroj řízení hospodárnosti a zároveň 

i ekonomické efektivnosti při provádění výkonů. 

 

 

 

Schéma 2 - Kalkulační systém 

Zdroj: [Král 2006, vlastní úprava] 
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3.4 Kalkulační vzorec 

Cílem cenové kalkulace je stanovit cenu vlastních produktů. Dle kalkulačního vzorce 

je k jednotlivým položkám nákladů potřeba přistupovat obezřetněji, snažit se zohlednit 

riziko jejich nedodržení a vliv inflace u projektů s delší dobou realizace. Cena produktů 

přitom musí být konkurenceschopná. 

Všeobecný kalkulační vzorec, který používá většina firem v České republice, obsahuje 

doporučené kalkulační položky. 

Dle Vyhlášky č. 450/2009, kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění 

pozdějších předpisů, je stanoven minimální rozsah položek kalkulace cen dle věcného 

usměrňování cen
2
. Struktura všeobecného kalkulačního vzorce je dána následujícími 

položkami. 

1. Přímý (jednicový) materiál 

2. Přímé (jednicové) mzdy 

3. Ostatní přímé (jednicové) náklady 

4. Výrobní (provozní) režie 

------------------------------------------- 

VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY (součet položek 1 až 4) 

5. Správní režie 

------------------------------------------- 

VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU (součet položek 1 až 5) 

6. Odbytové náklady 

------------------------------------------- 

ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU (součet položek 1 až 6) 

7. Zisk (ztráta) 

------------------------------------------- 

Cena celkem 

 

V kalkulačním vzorci jsou dvě základní skupiny nákladů – náklady jednicové a režijní. 

Tyto náklady jsou dány podstatou výrobku a přímo souvisí s prováděním finálního výkonu. 

Matematicky je nutné tyto náklady přiřadit konečným nositelům s pomocí početních 

postupů. Náklady přímé je možno přiřadit přímo k příslušným výkonům. Náklady 

nepřímé jsou rozvrhované na příslušné výkony pomocí nepřímých metod. Jsou to náklady 

                                                 
2
 Věcné usměrňování cen je stanovení podmínek cenovými orgány pro sjednání cen. Tento způsob 

regulace cen platí pro všechny prodávající určeného druhu zboží. [8] 
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vynaložené v souvislosti s více druhy výkonů. Jedná se například o nájemné, mzdy, 

pojištění. 

Výrobní cena je dalším důležitým ukazatelem v oblasti cen. Je určovaná výrobními 

náklady a průměrným ziskem z vloženého kapitálu. 

Další cena, kterou je nutné zmínit, je cena prodejní. Vytvoření prodejní ceny není 

vůbec jednoduchá záležitost. Je nutné vzít v úvahu dvě věci: 

 „jaké jsou opravdové náklady, které daný obchodník nebo výrobce musí 

vynaložit na to, aby získal nebo vyprodukoval určitý výrobek a byl schopen jej 

na trhu prodat, 

 jak bude trh na stanovené náklady reagovat a zda obchodníkovi nebo výrobci 

zbude nějaký čistý výnos, resp. zisk, podaří-li se mu výrobky prodat.“ [1] 

 

Obchodníci a výrobci musí také pracovat s výnosy. K nákladům na jeden kus se 

připočítává určitá výše jednicového zisku a tím se zjistí výše prodejní ceny. 

Z toho je zřejmé, že v tržní ekonomice stojí proti sobě nákladový výpočet dodavatelů, 

kteří dodávají zboží na trh a ochota spotřebitelů tyto náklady přijmout nebo dokonce za ně 

zaplatit o něco více. Jednoduše tedy lze říci, že v kalkulaci se vychází zásadně z nákladů. 

Pokud se hovoří o kalkulaci cenové, pak se k těmto nákladům připočítává zisk. „Takže 

kalkulace ceny staví na jednu stranu rovnice náklady + zisk. Platí proto tento vztah: 

náklady + zisk = prodejní cena.“ [1] 

Velmi důležitý je výpočet ceny, ten ale závisí více na tržní situaci. Prodejní cena je 

dnes v mnoha případech určená trhem a konkurencí, a proto je nutné ji respektovat 

a podřídit jí i celkový případný zisk. Pro dosažení co nejvyššího zisku z reálné prodejní 

ceny je třeba udržet co nejnižší náklady. 

„Je proto patrné, že otázka cenové kalkulace se v tržní ekonomice převážně redukuje 

na otázku kalkulace nákladové.“ [1] 

Nákladovou kalkulaci lze definovat jako výpočet nákladů na jednotku výroby nebo na 

jednotku prodávaného zboží. 
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3.4.1 Charakteristika položek kalkulačního vzorce 

Přímý materiál zahrnuje zejména suroviny, základní materiál, polotovary, výrobní 

obaly. Jedná se o materiál, který se zpravidla stává součástí výrobku nebo přispívá 

k vytvoření jeho potřebných vlastností. 

Přímé mzdy představují mzdy, které souvisejí s provedením určitého výkonu, jsou zde 

zahrnuty i příplatky za práci, odměny či prémie. 

Ostatní přímé náklady zahrnují především časově rozlišené náklady, u nichž je 

možné hospodárně určit jejich výši. Dále sem patří zdravotní a sociální pojištění 

připadající na přímé mzdy, technologické palivo, náklady na přípravu a spuštění nové 

výroby. 

Výrobní režie zahrnuje nákladové položky, které souvisejí s řízením a obsluhou 

výroby a nelze je přitom stanovit na kalkulační jednici. Patří sem například opotřebení 

nástrojů, odpisy dlouhodobého hmotného majetku, spotřeba energie nebo náklady na 

opravu. 

Vlastní náklady výroby představují součet položek přímého materiálu, přímých 

mezd, ostatních přímých nákladů a výrobní režie. 

Správní režie zahrnuje náklady související s řízením a správou podniku jako celku. 

Patří sem mimo jiné režijní výkony strojů, opravy a udržování, pojistné, úroky nebo 

cestovné. Do správní režie se často také zahrnují nákladové položky související se 

zásobovací činností. 

Vlastní náklady výkonu jsou součtem vlastních nákladů výroby a správní režie. 

Odbytové náklady jsou ty náklady, které jsou spojeny s odbytovou činností. Jedná se 

ve většině případů o náklady na skladování, prodej a expedici výrobků. 

Úplné vlastní náklady výkonu představují součet vlastních nákladů výkonu společně 

s odbytovými náklady. 

Zisk je možné vyjádřit jako rozdíl mezi stanovenou prodejní cenou a výší celkových 

vlastních nákladů výkonu. 
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3.5 Metody kalkulace 

Metodu kalkulace lze chápat jako způsob stanovení jednotlivých složek nákladů na 

kalkulační jednici. Metody kalkulace jsou závislé na předmětu kalkulace, tj. na tom, co se 

kalkuluje, na způsobu přičítání nákladů výkonům a na požadavcích kladených na strukturu 

a podrobnost členění nákladů.[2] 

Nejčastěji se využívají kalkulační metody, které jsou stručně charakterizovány 

v následující tabulce. 

 

Tabulka 1 - Druhy kalkulací 

DRUHY KALKULACÍ CHARAKTERISTIKA 

Kalkulace dělením Prostá kalkulace dělením Nejčastěji se používá v hromadné výrobě 

(těžba uhlí, rud, výroba piva) ve 

strojírenství jen při omezeném výrobním 

sortimentu (např. výroba turbín). Přímé i 

nepřímé náklady se dělí počtem 

kalkulačních jednic. Dělení všech nákladů 

se provádí na celou produkci za období. 

Stupňovitá kalkulace 

dělením 

Metoda má hlavní uplatnění ve stupňovité 

výrobě, kdy výrobek prochází různými 

výrobními fázemi. Výrobní, správní nebo 

odbytové výkony musí být odděleny. 

Kalkulace se sestavuje pro jednotlivé 

výrobní stupně. 

Kalkulace dělením s 

poměrovými čísly 

Kalkulace se používá při výrobě výrobků, 

které se liší pouze velikostí, tvarem, 

hmotností nebo pracností. Poměrová čísla 

lze zvolit podle poměru spotřeby času na 

výrobu výrobku, hmotnosti, přímých 

mezd, popř. podle více ukazatelů. 

Kalkulace přirážková Prostá kalkulace 

přirážková 

Kalkulace se používá pro kalkulování 

režijních nákladů při výrobě různorodých 

výrobků, a to většinou v hromadné a 

sériové výrobě. Přirážka je dána 

procentem nebo sazbou. 

Metoda strojových 

přirážek 

Metoda vychází ze zjišťování nákladů pro 

každý stroj samostatně. Celkové náklady 

za zúčtovací období se podělí počtem 

hodin provozu stroje, a tím vznikne 

přirážka režie na jednu hodinu daného 

stroje. 
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Kalkulace ve sdružené výrobě Zůstatková metoda Metody lze použít, pokud lze jeden z 

výrobků považovat za hlavní a ostatní 

výrobky za vedlejší. Dále metoda spočívá 

v tom, že od celkových nákladů za 

zúčtovací období se odečtou vedlejší 

výrobky oceněné prodejními cenami a 

zůstatek se považuje za náklady hlavního 

výrobku. Náklady na kalkulační jednici 

hlavního výrobku lze zjistit dělením těchto 

zbývajících nákladů počtem kalkulačních 

jednic hlavního výrobku. Výhodou této 

metody je její jednoduchost, nevýhodou je 

to, že nelze kontrolovat náklady vedlejších 

výrobků. Jestliže jeden z výrobků lze 

považovat za hlavní a ostatní výrobky za 

vedlejší, je vhodné použít tuto metodu 

kalkulace. 

Rozčítací metoda Metoda se používá tam, kde nelze 

jednoznačně určit jeden výrobek jako 

hlavní. Celkové náklady se pak rozdělují 

na jednotlivé výrobky dle ekvivalenčních 

čísel. 

Metoda kvantitativní Vznikají-li výrobky ve stupňovité výrobě, 

lze použít tuto metodu, která rozvrhuje 

náklady podle množství výrobků 

získaných z výchozí suroviny. 

Individuální kalkulace  Při použití této metody se kalkulují přímé 

náklady pro zjištění vlastních nákladů 

nebo tvorbu ceny podle stanoveného 

kalkulačního vzorce s respektováním 

konkrétních podmínek (organizace 

výroby, místa, času). 

Zdroj: [Synek a kolektiv, vlastní zpracování] 
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4 Zhodnocení současného způsobu tvorby kalkulací ve 

společnosti 

Informace o kalkulacích v PCCR jsou předmětem podnikového tajemství. Samotné 

kalkulační vzorce nebudou z tohoto důvodu detailně popsány a dále bude znázorněn jen 

obecný postup tvorby cen nových výrobků. 

Klášterecký závod společnosti Pittsburgh Corning CR, s.r.o. sestává ze dvou výrobních 

oddělení. Obě dvě vyrábí produkty z pěnového skla Foamglas®. 

První z nich, oddělení FLAT, produkuje izolační materiál Foamglas® ve formě 

rovných desek pro použití zejména ve stavebním průmyslu. Tyto rovné desky vyrábí 

společnost Pittsburgh Corning CR, s.r.o. ve specifických rozměrech a několika 

materiálových typech. Základním rozměrem desek je půdorys o velikosti 600 x 450 mm. 

Výška je jedinou proměnnou rozměrovou veličinou, současnou maximální výškou bloku je 

160 mm. Provoz je z velké části automatizovaný. Přeměna skleněných střepin smíchaných 

spolu s nutnými přísadami do podoby bloků pěnového skla probíhá v kontinuální pečící 

lince. Ta produkuje zpěněný izolační materiál Foamglas® k následnému opracování – 

broušení. Podíl lidské práce při tomto procesu není téměř žádný. Nejvýznamnější 

nákladovou položkou je surovina v podobě speciálních skleněných střepů a energie ve 

formě zemního plynu a elektřiny. 

 

Obrázek 7 - Blok pěnového skla Foamglas® 

Zdroj: [prezentační materiál firmy] 
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Druhou výrobní jednotkou společnosti je oddělení FAB. Tento název je zkratkou slova 

fabricating, což ve vnitropodnikovém vyjádření znamená zpracování, neboli konstrukce, 

nejrůznějších tvarových součástí z pěnového skla Foamglas®. FAB je tedy interním 

zákazníkem útvaru FLAT, protože jeho základní surovinou jsou právě bloky pěnového skla 

Foamglas®. Toto oddělení nedisponuje žádnou podobně sofistikovanou technologií jako 

v případě výroby FLAT. Jedná se vesměs o ruční zpracování bloků do podoby zákazníkem 

požadovaných tvarovek. Nejčastějšími operacemi přitom jsou řezání, broušení, lepení, 

natírání, atd. Více než 80 % celkových nákladů výroby tvoří bloky Foamglas® spolu 

s druhou nejvýraznější položkou, kterou jsou mzdové náklady. Oddělení FAB ročně 

vyprodukuje přibližně 20 000 m
3
 výrobků, přičemž na 1 m

3
 je průměrně vynaloženo 

7 hodin lidské práce. 

 

Obrázek 8 – Fabware 

Zdroj: [prezenční materiál firmy] 

 

Spektrum produktů FAB a tudíž i jejich cenotvorba je pestřejší, komplexnější 

a mnohem složitější než cenotvorba produktů výrobního oddělení FLAT. 

Z tohoto důvodu je bakalářská práce dále zaměřena na kalkulace výrobků prováděné 

výrobním oddělením FAB. 
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4.1 Produktové skupiny 

Hlavním krédem společnosti Pittsburgh Corning je motto: „Náš zákazník, náš pán.“ 

Z této myšlenky vychází fakt, že cílem společnosti je splnění všech zákazníkových přání. 

Tomu také odpovídá strategie výrobní jednotky FAB, jejíž produkty se rozdělují do tří 

skupin. Každá skupina má svá určitá specifika, ale dohromady tvoří celistvý soubor 

výrobků, který je schopen vyhovět nejrozmanitějším poptávkám zákazníků. 

Všechny produktové skupiny jsou potenciálním zákazníkům představovány pomocí 

základního prezentačního dokumentu, kterým je přehledný katalog s názvem Fact and 

Figures. V této brožuře jsou přehledně vysvětleny rozdíly a hlavní výhody jednotlivých 

produktových skupin. Ty se rozdělují podle charakteru výrobků na: 

 Standardní výrobky 

 Běžné nestandardy 

 Unikátní nestandardy 

Z grafu č. 1 je patrný poměr výrobních objemů těchto produktových skupin v tříletém 

srovnání. 
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Graf 1 - Podíl produktových skupin 

Zdroj: [interní zdroj + vlastní zpracování] 

 

První skupinu tvoří standardní výrobní program, složený z tvarově jednodušších 

izolačních součástí, jako jsou jedno i vícevrstvé potrubní pláště, potrubní segmenty, 

kolena, nebo třeba oblé segmenty, sloužící k izolaci kulových nádrží. Při objednávání 

těchto dílců zákazník pouze specifikuje základní rozměry a požadované množství. U této 

skupiny se žádné speciální cenové ani nákladové kalkulace neprovádí. Doporučené 

prodejní ceny jsou pevně dány ceníkem, který každoročně prochází úpravou na základě 

vývoje mzdových a materiálových nákladů. 

Do druhé skupiny výrobků se řadí takzvané běžné nestandardy. Jedná se o složitější 

izolační tvarovky nebo prefabrikované dílce, jako jsou například potrubní redukce, T-kusy 

nebo prefabrikované hlavy nádrží. K dispozici je řada výrobků s různými základními tvary, 

jejichž velikost se vždy přizpůsobí požadavku zákazníka. Ten si tedy de facto 
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vyspecifikuje požadovaný díl zadáním všech potřebných dílčích rozměrů. Jednotlivé druhy 

běžných nestandardů a jejich procentuální podíl je vyznačen v grafu č. 2. 

 

Graf 2 – Podíl běžných nestandardů 

Zdroj: [interní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Pokud si zákazník nevybere ani z řady nabízených standardních nebo běžných 

nestandardních produktů, může vytvořit individuální poptávku po speciálním 

nestandardním výrobku v rámci třetí produktové skupiny, přesně podle jeho konkrétních 

představ. Tento způsob není příliš častý. Podíl takovýchto produktů je v objemovém 

měřítku takřka zanedbatelný, avšak z pohledu administrativní a výrobní náročnosti se jedná 

o poměrně rozsáhlou část celého výrobního programu. 

4.2 Kalkulace podle produktových skupin 

Jak již bylo popsáno, výrobní oddělení FAB společnosti Pittsburgh Corning CR, s.r.o. 

produkuje výrobky tří typů: 

 Standardní výrobky 

 Běžné nestandardy 

 Unikátní nestandardy 

Na každou z těchto produktových skupin se pro účely kalkulací nahlíží rozdílně. 
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4.2.1 Standardní výrobky 

Do skupiny standardních výrobků spadají jednoduché tvarové součásti, určené 

k izolaci typizovaných potrubních a tankových (nádržových) systémů (viz Obrázek 9).  

 
Obrázek 9 – Příklady standardních tvarovek 

Zdroj: [prezentační materiál firmy] 

 

Kalkulace standardních výrobků se neprovádějí. Při cenotvorbě se vychází 

z pravidelně aktualizovaných ceníků. Často se stane, že zákazníci poptávají výrobky 

o rozměrech, které plně nekorespondují se standardně nabízeným artiklem. Toto zboží je 

však stále považováno za lehce modifikovaný standardní produkt. Prodejní cena 

a kompletní výrobní data v tomto případě odpovídají hodnotám nejbližšího vyššího 

produktu ze standardní řady. Obrázek 10 zobrazuje názorný příklad ceníku vybraného 

standardního produktu – potrubních izolačních plášťů a segmentů. 
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Obrázek 10 - Ceník potrubních plášťů a segmentů 

Zdroj: [interní zdroj] 

Sloupec „Diameter“ značí průměr potrubí, na které se bude poptávaný potrubní plášť, 

případně segment, instalovat. Sloupcové rozdělení je odstupňováno podle tloušťky izolace. 

Hodnoty v tabulce představují ceny v Eurech za běžný délkový metr izolační součásti. 
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Poslední sloupec tabulky „LTAA/HTAA“ vyjadřuje ceny nátěrů potrubí v Eurech za běžný 

délkový metr izolační součásti. 

4.2.2 Běžné nestandardy 

Kalkulace cen a výrobních parametrů běžných nestandardních výrobků představuje 

každodenní rutinní práci administrativního týmu oddělení FAB. Objem této produktové 

skupiny každoročně vzrůstá, protože je zákazníky stále více oblíbena. Největší přidaná 

hodnota běžných nestandardních výrobků spočívá v tom, že dodané dílce jsou předem 

prefabrikovány do větších celků. Samotná montáž u zákazníka tak zabere mnohem méně 

času, než by tomu bylo v případě skládání a upravování jednotlivých malých částí 

montážní firmou přímo na stavbě. Pro výpočty doporučených prodejních cen a všech 

důležitých výrobních dat těchto produktů byly vyvinuty sofistikované kalkulační nástroje 

v podobě excelových programů. Každý typ běžného nestandardu využívá specificky 

upravený kalkulační vzorec. Způsob kalkulací je dále předveden na dvou vybraných 

výrobcích – potrubní redukci a T-kusu. 

4.2.2.1 Kalkulace potrubních redukcí 

Potrubní redukce slouží k izolaci přechodu mezi dvěma různými průměry potrubní 

trasy. Tento přechod bývá centrický nebo excentrický, jak je znázorněno na následujícím 

obrázku. 

 

Obrázek 11- Centrická a excentrická potrubní redukce 

Zdroj: [prezentační materiál firmy] 
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Poptávka zákazníka musí bezpodmínečně obsahovat: 

 typ redukce, 

 rozměr obou dvou potrubních průměrů, 

 délku celého přechodu, 

 požadovanou tloušťku izolace. 

Tyto charakteristiky jsou následně vloženy do kalkulačního souboru. Pro názornou 

ukázku byla zvolena jednovrstvá centrická redukce o průměrech D = 609,6 mm 

a d = 455,6 mm, délce L = 508 mm a tloušťce izolace 80 mm. 

 

Obrázek 12 - Zadávání parametrů potrubní redukce 

Zdroj: [interní zdroj] 

 

Potvrzením tlačítka PROVÉST dojde ke spuštění naprogramovaného kalkulačního 

vzorce. Ten podle přednastavených podmínek provede požadovanou kalkulaci. 

Nejdůležitějšími výpočtovými kritérii jsou rozměry redukce, cena surového materiálu, 

hodinové mzdové náklady a předdefinované možné způsoby výroby. 

Výsledkem této makro aplikace je vytištění tabulky, která obsahuje všechny podstatné 

údaje daného výrobku. 
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Tabulka 2 - Kalkulované údaje potrubní redukce 

Název produktu Centrická redukce D=609,6/455,6 L=508x80mm 

Objem [m
3
] 0,3402 

Výrobní čas [min] 274 

Výrobní metoda CNC 

Počet částí 2 

Vnitřní povrch [m
2
] 1,101 

Vnější povrch [m
2
] 1,4338 

Cena [EUR] € 205,68 

Zdroj: [prezentační materiál firmy] 

 

Popis produktových charakteristik: 

 Objem - materiál, který je při uvažovaném 100% využití spotřebován k výrobě 

konkrétního produktu. 

 Výrobní čas - parametr hovořící o složitosti / pracnosti výroby. Jeho hodnota 

vyjadřuje předpokládaný čas v minutách, nutný k výrobě dané součásti. 

 Výrobní metoda - určení výrobního zařízení, na kterém se bude díl 

opracovávat. 

 Počet částí - znamená počet částí, ze kterých se kompletní výrobek skládá. 

 Vnitřní povrch - hodnota odpovídá velikosti vnitřního povrchu součásti. 

Tento parametr je kalkulován pro případ, že zákazník si přeje objednaný 

produkt opatřit některým z nabízených ochranných nátěrů. 

 Vnější povrch - obsah vnějšího povrchu součásti. 

 Cena - doporučená prodejní cena výrobku. 

 

Následně se tyto metriky ručně zadají do systému SAP, který vypočtenému výrobku 

přiřadí identifikátor v podobě nového artiklového čísla. Toto unikátní číslo je klíčovým 

znakem pro účely další komunikace se zákazníky, stejně tak jako v samotné výrobě. 
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4.2.2.2 Kalkulace T-kus 

T-kusy jsou tvarové součásti, které jak již sám název napovídá mají tvar písmene T. 

Používají k izolaci vzájemných napojení potrubních systémů, přičemž jednotlivé potrubní 

větve mohou mít identický nebo odlišný průměr. 

 

Obrázek 13 - T-Kus 

Zdroj: [prezentační materiál firmy] 

 

Zadání rozměrů do kalkulačního programu je předvedeno na Obrázek 14. Jde 

konkrétně o T-kus s identickými průměry napojení D = 323,9 mm a tloušťkou izolace 

90 mm. 

 

Obrázek 14 – Zadávání parametrů T-kusu 

Zdroj: [interní zdroj] 
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Kalkulační vzorec opět vychází z rozměrů produktu, předpokládaného způsobu výroby 

a cen vstupů – surového materiálu a mzdových nákladů. Naprogramovaná makro aplikace 

provede výpočet, jehož výstupem je obdobná tabulka jako v případě potrubních redukcí. 

 

Tabulka 3 - Kalkulované údaje T-kusu 

Název produktu T-kus D1=323,9x90mm D2=323,9x90mm 

Objem [m
3
] 0,2079 

Výrobní čas [min] 99 

Výrobní metoda pásová pila 

Počet částí 2 

Vnitřní povrch [m
2
] 0,71 

Vnější povrch [m
2
] 0,9214 

Cena [EUR] € 115,85 

Zdroj: [prezentační materiál firmy] 

 

Přepsáním těchto vytištěných charakteristických hodnot do systému SAP se znovu 

vytvoří jedinečné číslo artiklu, které kalkulovaný výrobek dále definuje. 

4.2.3 Unikátní nestandardy 

Do této skupiny se řadí netypizované výrobky, které se nezakládají na žádné tvarové 

podobnosti se standardními či běžně nabízenými nestandardními produkty. Patří sem 

všechny speciální tvarovky, které musí být vyráběny přesně „na míru“ podle 

zákazníkových představ. 

Kalkulace těchto artiklů je velmi náročná, provádí se výhradně „ručně“. Ke každému 

kusu se přistupuje individuálně jako k unikátu. Specifikace těchto izolačních speciálů 

vychází ve většině případů z výkresové dokumentace poskytnuté zákazníkem. Je nutné, 

aby tyto kalkulace byly prováděny pracovníkem, který do detailu rozumí výrobním 

postupům a zná aktuální technologické možnosti firmy. Již při výpočtu totiž musí být 

jasné, jakým způsobem se výrobek bude opracovávat. 

Pro názornou ukázku tohoto způsobu kalkulací byl zvolen výrobně poněkud složitější 

produkt pro zákazníka – firmu TEKO. Samotný produkt je set 7 dílů, které jsou zapotřebí 

k zaizolování tepelného výměníku (viz Obrázek 15). 
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Obrázek 15 - Unikátní nestandard 

Zdroj: [interní zdroj] 

 

Kompletní výkres s rozměry této poptávané součásti je zařazen do Přílohy č. 2 

bakalářské práce. 

Zásadním požadavkem při takovýchto kalkulacích je udržení rovnováhy mezi 

přesností vypočtených údajů a náročností samotného výpočtu. Je důležité si uvědomit, že 

počítané dílce jsou v devadesáti procentech opravdu unikáty, které se vyrobí pouze jednou 

a znovu už stejný produkt zákazník nikdy nepoptá. Proto, aby kalkulace nebyla výpočtově 

velmi náročná, má společnost Pittsburgh Corning CR, s.r.o. zavedenou jednotnou sazbu 

€ 1,5 za výrobní operaci. Operací se přitom rozumí jeden technologický krok procesu, jako 

je například lepení, broušení, řezání, atd. Sazba zároveň vychází z předpokladu, že na 

jednu operaci je vynaloženo průměrně 6 minut výrobního času jednoho pracovníka. 

 

 



Pavlína Šílová: Kalkulační systém ve společnosti Pittsburgh Corning 

2015  33 

Na následujících výpočtech je demonstrována kalkulace vybraného unikátního 

nestandardu: 

 Objem 

Kvalifikovaným odhadem bylo zjištěno, že na výrobu tohoto unikátního 

nestandardu by se mělo spotřebovat: 

o 14 bloků materiálu Foamglas® o rozměru (100 x 450 x 600 mm) 

o 6 bloků materiálu Foamglas® o rozměru (50 x 450 x 600 mm) 

-           á  í                 č       ů    (                            )  

  č       ů    (                             )   

                                                                 

 Výrobní čas 

Výroba dané součásti bude zahrnovat tyto operace: 

o 42 operací řezání 

o 14 operací broušení 

o 26 operací lepení 
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 Vnější povrch 

o       

                 (
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o Č        
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  ě ší                                   á   č     ří    ý   á  

                            

 Cena bez nátěru 

                                  č         í           

                                  

 Cena s nátěrem 

Výrobek má být dle přání zákazníka opatřen speciálním vnějším ochranným 

nátěrem - TEROSTATEM. Doporučená prodejní cena za 1    nátěru TEROSTAT 

činí 23,76 EUR. 
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Kalkulací vybrané unikátní nestandardní tvarovky byly vypočteny následující údaje: 

 

Tabulka 4- Kalkulované údaje unikátního nestandardu 

Název produktu Teko box 94902045 

Objem [m
3
] 0,459 

Výrobní čas [min] 492 

Výrobní metoda CNC 

Počet částí 7 

Vnitřní povrch [m
2
] 3,154 

Vnější povrch [m
2
] 4,025 

Cena bez nátěru [EUR] € 307,52 

Cena s nátěrem [EUR] € 403,15 

Zdroj: [interní zdroj] 
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5 Návrhy a opatření 

Výrobní oddělení FAB společnosti Pittsburgh Corning CR, s.r.o. používá kalkulační 

nástroje takřka každý den. Z analýzy současného stavu je patrné, že kalkulační systém je 

zaměstnanci vnímán jako rutinní nástroj, nad jehož využíváním se nikdo již nepozastavuje. 

Dá se zde vlastně hovořit o takzvané „provozní slepotě“, kdy jednotliví uživatelé berou 

lehké nedostatky kalkulačního procesu jako nedělitelnou součást systému a nevytváří tak 

snahy o jejich odstranění nebo nápravu. 

Těší mě, že jsem v průběhu detailní analýzy kalkulačních postupů mohla přispět svým 

pohledem na věc očima „nestraníka“. Je však také nutno říci, že jsem jako nezasvěcený 

pozorovatel mnohokrát nabyla dojmu, že jsou probírané části procesu zbytečné nebo příliš 

složité, nicméně hned v dalším kroku mi bylo vysvětleno jejich opodstatnění. Kalkulační 

systém společnosti PCCR je komplexním souborem se vzájemnými vazbami na další 

navazující systémy. Avšak platí, že zlepšení jednoho kroku procesu nemusí nutně 

znamenat zlepšení celého systémového celku. 

Své návrhy a opatření vedoucí ke zlepšení celé problematiky kalkulací v rámci 

výrobního oddělení FAB jsem vyjádřila pomocí SWOT analýzy. Tímto způsobem je 

možné přehledně zobrazit jak pozitivní tak i negativní výsledky kalkulačního systému 

společnosti. 
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Tabulka 5 - SWOT analýza kalkulačního systému společnosti 

 POZITIVNÍ NEGATIVNÍ 
V

N
IT

Ř
N

Í 
P

Ů
V

O
D

 

Silné stránky Slabé stránky 

 Vypočtené údaje (spotřeba materiálu 

a výrobní čas) relativně odpovídají 

skutečnosti 

 Jednoduchost kalkulačního vzorce 

pro unikátní nestandardy 

 Uživatelsky příjemné kalkulační 

programy 

 Kalkulační programy pro široké 

spektrum běžných nestandardů 

 Velký počet vytvořených artiklů (vždy nová 

kalkulace, byť rozměr výrobku se liší jen o 1 mm) 

 Kalkulační programy pro běžné nestandardy jsou 

připraveny pro výpočet produktů o maximální 

tloušťce izolace 120 mm 

 Složitý postup aktualizace vstupních parametrů 

kalkulačních systémů pro běžné nestandardy 

 Při objednávce standardního produktu 

s nestandardními rozměry se tomuto produktu 

přiřadí cena a parametry nejbližšího nižšího 

standardního výrobku 

 Časově náročný proces zadávání a kalkulace 

nových výrobků 

 Monotónní práce 

V
N

Ě
J

Š
Í 

P
Ů

V
O

D
 

Příležitosti Hrozby 

 Kalkulace běžných nestandardů trvá 

zbytečně dlouho, zákazník na ni musí 

čekat 

 Samostatné kalkulační soubory pro 

různé typy běžných nestandardů 

 Možnost nedorozumění při zadávání rozměrů 

poptávaných dílů zákazníkem 

 Neaktuální ceny vstupů (mzdy, materiál) 

v kalkulačních vzorcích pro běžné nestandardy 

 Velmi složitý způsob jakýchkoli úprav 

kalkulačních vzorců (naprogramované makro 

aplikace) 

 Možnost chyb při zadávání rozměrů poptávaných 

výrobků do kalkulačních programů a při 

přepisování vypočtených dat do systému SAP 

 Možnost poškození kalkulačního programu 

neodborným uživatelským zásahem 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pavlína Šílová: Kalkulační systém ve společnosti Pittsburgh Corning 

2015  38 

Navrhovaná zlepšení: 

 Kalkulace běžných nestandardů trvá zbytečně dlouho, zákazník na ni musí čekat. 

Vytvoření online kalkulátorů by kalkulace urychlilo. Zákazník by si mohl 

jednoduše zjistit cenu požadovaného dílu téměř okamžitě. 

 Samostatné kalkulační soubory pro různé typy běžných nestandardů. 

Při sloučení všech kalkulačních souborů do jediného programu by se práce 

zjednodušila. 

 Velký počet vytvořených artiklů (vždy nová kalkulace, byť rozměr výrobku se liší 

jen o 1 mm). 

Tvorba maticových mřížek by snížila počet artiklů, kdy výrobky podobných 

rozměrů by spadaly pod jeden artikl, tedy by se nevytvářel každý artikl zvlášť. 

 Kalkulační programy pro běžné nestandardy jsou připraveny pro výpočet produktů 

o maximální tloušťce izolace 120 mm. 

Doporučila bych rozšířit kalkulační vzorce o možnost výpočtu produktů s vyšší 

poptávanou izolační tloušťkou. 

 Při objednávce standardního produktu s nestandardními rozměry se tomuto 

produktu přiřadí cena a parametry nejbližšího nižšího standardního výrobku. 

Změnit pravidlo podle opačné logiky – produktu s nestandardními rozměry se 

přiřadí cena a parametry nejbližšího vyššího standardu. 

 Možnost nedorozumění při zadávání rozměrů poptávaných dílů zákazníkem. 

Vyžádat si od zákaznického servisu a od zákazníků komunikaci v jednotném jazyce 

a připravit přehledné objednávkové formuláře. 

 Neaktuální ceny vstupů, jako jsou mzdy a materiál, v kalkulačních vzorcích pro 

běžné nestandardy.  

Je nutné okamžitě aktualizovat ceny vstupů a nastavit pravidla pro pravidelnou 

kontrolu a případnou aktualizaci kalkulačních vzorců. 
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6 Závěr 

Cílem bakalářské práce je provedení analýzy stávajícího kalkulačního systému ve 

společnosti Pittsburgh Corning CR, s.r.o. Na základě výsledků analýzy byla doporučena 

managementu firmy zlepšení a doporučení, která by měla vést ke zlepšení současného 

způsobu tvorby cen nových produktů. 

Práce se skládá ze čtyř koncepčních celků. V první kapitole je zevrubně představena 

společnost Pittsburgh Corning CR, s.r.o. Na tuto kapitolu navazuje teoretická část, která, 

jak už její vlastní pojmenování napovídá, se věnuje zejména popisu teoretických aspektů 

problematiky kalkulací. Tento prostor je využit k vysvětlení jednotlivých druhů kalkulací 

a jejich rozdílů, dále pak k sumarizaci principů samotných kalkulačních systémů 

a v neposlední řadě k ukázce struktury kalkulačních vzorců. Třetí, praktická, část zahrnuje 

komplexní analýzu současného kalkulačního systému, využívaného ve výše zmíněné 

společnosti. V závěrečném souhrnu jsou představeny mé návrhy a opatření, která by měla 

vést ke zlepšení současného způsobu tvorby kalkulací všech důležitých hodnot nových 

produktů výrobního oddělení FAB společnosti Pittsburgh Corning CR, s.r.o. 

Práce splnila mé očekávání. Bylo zajímavé poznat, jak se kalkulační systémy využívají 

v praxi. Zvolené téma mi vyhovovalo i proto, že jsem mohla uplatnit své znalosti z více 

oblastí, například z marketingu, finančních systémů i matematiky. Na společnosti 

Pittsburgh Corning CR, s.r.o. oceňuji zejména její vstřícný a otevřený přístup. Bez této 

součinnosti by nebylo možné analýzu takového komplexního podnikového kalkulačního 

systému vůbec provést.  
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Příloha č. 1:  Organizační struktura PCCR 

 

Zdroj: [interní informace] 
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