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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá optimalizací výrobního mixu strojírenské výroby ve společnosti 

ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o., provoz Dvojkolí a tepelného zpracování. 

Práce je rozdělena na dvě části, z nichž první, teoretická část, se věnuje nákladům, metodám 

nákladů. Kalkulacím a členěním kalkulací. Druhá, praktická část se zabývá segmentaci 

produktů strojírenské výroby, porovnání nákladů a vyhodnocení získaných dat na jednotlivé 

segmenty výroby a samotnému návrhu optimalizace výrobního mixu. 
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ABSTRACT 

The Diplom thesis deals issue of the Optimalization of Production Mix in Engineering 

Production Segments of ArcelorMittal Engineering Products Ostrava company, plant Railway 

Wheel-Sets and Heat Treatment. 

This thesis is divided in two particals, the first theoretical partical deals costs, methods cost. 

Calculations and their division. The second practical deals production segments and occupies 

with comparison dates and actual valuation of production mix and their optimalization. 
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1 Úvod 

Problematika diplomová práce je zaměřena na optimalizaci segmentů strojírenské výroby. 

Cílem v této práci je vyhodnotit segmenty strojírenské výroby, jejich náklady a optimalizovat 

výrobní řadu a tím se přiblížit nejen spokojenosti zákazníkům, ale také zvýšit vlastní hodnotu 

podniku. Optimalizací výrobního mixu navrhnout nový směr, kterým by se podnik mohl 

ubírat v následujícím období. 

Pro většinu společností je dosažení průlomové inovace toužebným přáním, které se naplní jen 

zřídkakdy. Takový přerod znamená jen změnu designu nebo použití jiných materiálů. 

Většinou nastává díky objevení nové platformy. Takováto platforma s sebou může poté 

přinést mnoho nových výrobků. [10] 

V dnešní době je maximálně důležité zabývat se zákazníkem z důvodu tržního selhání. 

Průmyslové trhy dnes nejsou stabilní, na rovnováze firem se podepsala ekonomická krize, kdy 

stavitelství je v recesi a automobilový trh ovládly východní trhy, je důležité zaměřit pozornost 

na zákazníka. Vylepšit vlastní portfolio výrobkové řady, které se přiblíží dostupnosti 

zákazníkům. Vlastní změnou produktové segmentace je snahou přiblížit se potřebám 

zákazníků, ale i zlepšit vlastní hodnotu nabízených segmentů. Je nutno také podotknout, že 

v dnešním globálním světě uspět na trhu není nikterak jednoduché. Globální firmy mají 

v několika přístupech jednodušší postavení na trhu. Jejich jméno je ve většině známo, 

společnosti mívají již vybudované dané marketingové strategie. Může se stát, že firmy 

ustrnou na místě, mají stálé stejnou výrobní produkci, ale to vše nemusí být přínosem pro 

zákazníka ani pro podnik samotný. V této oblasti jsou nutná stálá opatření, kontrolování a 

vyhodnocování, aby i tyto společnosti měly stále co nabídnout a zákazník byl spokojený. 

Protože vybudovat si jméno firmy a být úspěšným, to vše je spojeno s dobrou optimalizací 

výrobního mixu. Být zákazníkovi nakloněn, nejen v kvalitě dodávaných produktů, ale i ve 

splňování časového kritéria dodání. 

Na základě výstupů z kalkulačního členění a vyhodnocení nákladů na jednotlivé segmenty, 

navrhnout ty segmenty strojírenské výroby, které se stanou profitabilnější pro rozvoj podniku. 

Nevěnovat příliš velkou pozornost, těm segmentům výroby, kdy po vyhodnocení nákladů 

bude jejich schopnost profitability na příliš nízké úrovni.  

Podle tohoto pojetí spotřebitelé dávají přednost výrobkům nabízejícím nejvyšší kvalitu a 

funkční vlastnosti nebo nejvíce inovačních prvků. Manažeři těchto firem se soustřeďují na 
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vytváření lepších výrobků a jejich dalšího postupného vylepšování. Někdy se však stává, že 

se manažeři do svých výrobků doslova zamilovávají. [9] 

Diplomová práce je zaměřena na teoretickou část, kde jsou vymezeny základní pojmy, 

rozčlenění nákladů a přehled metod, které vyhodnocují kalkulaci nákladů. 

Praktická část je věnována kalkulací nákladů produktů strojírenské výroby a vyhodnocení 

nového scénáře optimalizace segmentů společnosti ArcelorMittal Engineering Products 

Ostrava s.r.o. 

Cílem a přínosem této práce bude po vyhodnocení výsledků, optimalizovat a vyhodnotit nový 

scénář strojírenské výroby, definovat segmenty, které by vedly k budoucí profitabilnější 

strojírenské výrobě. Strategická doporučení navrhnout, kterým směrem, a kterým zákazníkům 

se v budoucí době věnovat.  
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2 Náklady 

Základní kategorií, která se objevuje v nákladovém a manažerském účetnictví, jsou náklady. 

Náklady zahrnují vše, co je zapotřebí k tomu, aby byl výrobek zhotoven a dodán na trh, nebo 

aby se zboží dostalo od výrobce ke spotřebiteli za určitým, předem vymezeným, užitečným 

účelem. Představují ekonomickou kategorií, která má praktický význam z hlediska fungování 

podniku. Důležitá jsou hlediska a různé aspekty na členění nákladů, které umožňují význam 

jejich seskupování pro různé účely. Účelnost nákladů jejich aspekt je v nákladovém účetnictví 

důležité místo, jejichž hlavním základem je kalkulování nákladů výkonů. Takovéto náklady 

jsou úzce spojeny s rozhodováním o ceně produktu.  

K výrobě produktu dochází spojením, kombinací a použitím výrobních faktorů, znichž 

některé se spotřebovávají najednou, jako např. materiál, jiné se spotřebovávají postupně 

(opotřebovávají), např. stroje a výrobní zařízení. [1] 

Základní rozlišení prostředí, ve kterém se zachycují náklady, nabízí segmentace na finanční 

nebo manažerské účetnictví. V pojetí finančního účetnictví se pracuje s účetními náklady ve 

významu spotřeby hodnot a mají přímý kauzální vztah s výnosy stejnorodého období. 

V legislativních podmínkách úpravy účetnictví se hovoří o účtové skupině 5. 

Naproti tomu se manažerské účetnictví zaměřuje na pojetí implementující navíc interní 

náklady a výnosy v podobě realokace nákladů a výnosů vnitřním účetním okruhem. Účelem 

tohoto typu účetnictví je poskytovat informace zejména managementu, kdy se nabízí možnost 

zohlednit v procesu i výskyt oportunitních nákladů, které by byly vydány za jiným cílem a 

zhodnocením, pokud by nebyly alokovány v podniku v nynější podobě. 

Důležitou součástí optimalizací výrobního mixu je pochopení nákladů, jednotlivých druhů a 

jejich příčin. Zjistit a pro změnu segmentů najít určující faktory nákladů. Samotné rozlišení 

nákladů vyžaduje rozčlenění účetnictví na dva celky. Stanovit efektivitu nákladů, která 

představuje míru dosažení základních kritérií pro správné uchopení nákladů. 

Vymezení a stanovení nákladů na daný segment produkce usiluje i podnik pro maximalizaci 

zisku. Musí tak vykonávat konstantní tlak na snižování nákladů, které mají tvořit efektivní 

výdaje k zabezpečení výstupu. Řízení nákladů tak stojí na čelních příčkách zájmu 

managementu s motivem o efektivní využívání vstupů v zachování kvality, ale i účelného 

využití. 
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2.1 Pojetí nákladů 

Náklady se obecně definují v ekonomické praxi jako peněžně vyjádřená spotřeba výrobních 

faktorů a ekonomických zdrojů uskutečněné za určitým předmětem vymezeným užitečným 

účelem. Náklady souvisí s aktivitou, činnostmi, účelově vynaloženými a jejími výsledky. 

Účetní pojetí nákladů tuto obecnou definici lehce pozměňuje, avšak pravidlo a princip zůstává 

stejný. Účetními náklady se rozumí spotřeba hodnot (snížení hodnot) v daném období 

(hospodářský rok, kalendářní měsíc) zachycená ve finančním účetnictví. [13] 

Stále více je kladen důraz nejen na kvalitu, ale také na cenu poskytovaných výrobků a služeb 

s nimi spojenými. Aby mohl výrobce na trhu uspět, musí získávat kvalitní informace o svých 

nákladech. Tyto informace poskytuje finanční účetnictví pouze v omezené míře, proto se stále 

častěji využívá k získávání přesnějších informací manažerské účetnictví. 

Smyslem pojetí nákladů je hlavní dvojí členění ve finančním účetnictví, které je určené pro 

externí a interní uživatele, druhé pojetí nákladů je určené pro vnitropodnikové účetnictví a to 

se jedná o manažerské účetnictví. Vztahy mezi pojetím nákladů znázorňuje obrázek 1. 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Pojetí nákladů [16] 

 

2.1.1 Finanční pojetí nákladů 

Finanční pojetí nákladů je historicky nejstarší pojetí nákladů a je kvantifikováno jako náklady 

pro potřeby vykazování a oceňování složek majetku. Toto pojetí nazýváme taktéž pagatorní.  

Je založeno na vnímání nákladů ekonomického prospěchu, který se projevuje úbytkem aktiv 

nebo přírůstkem závazků. Finanční pojetí nákladů je založeno na aplikaci peněžní formy 

Pojetí nákladů 

Finanční pojetí Manažerské pojetí 

Ekonomické pojetí Hodnotové pojetí 
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koloběhu prostředků [9]. Koloběh prostředků finančního pojetí má tři znaky, které jsou pro 

tento model typické. Na vstupu jsou vykazovány takové náklady, které jsou reálně podloženy 

výdajem peněžního toku, peněz.  

Jsou to takové náklady, které odpovídají peněžní formě. I v minulosti, v předchozích 

obdobích, mohly být vypořádány peněžně a v současném období se jedná o spotřebu 

materiálu nebo odpisy hmotného investičního majetku. Dalším znakem jsou ekonomické 

zdroje, které jsou oceňovány ve skutečných, historických pořizovacích cenách. [6] 

Posledním typickým znakem jsou náklady produktu, kde očekáváme návratnost vynaložených 

prostředků prostřednictvím prokazatelně realizovaných budoucích výkonů. Náklady, které 

nesplňují podmínky prokazatelnosti, jsou náklady období, mohou to být správní náklady, 

úroky. Peněžní koloběh prostředků je projev nákladů, které jsou tržně ověřené a konečným 

smyslem odpovídají ověřené peněžní náhradě. Peněžní formu koloběhu prostředku znázorňuje 

obrázek 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Peněžní forma koloběhu prostředků [12] 

 

2.1.2 Manažerské pojetí nákladů 

Hlavním znakem manažerského pojetí nákladů je jejich vlastní popis, informace, 

charakteristika.  Manažerské pojetí nákladů zpracovává zejména informace pro interní využití 

v každém konkrétním podniku. Zajišťuje tak účelné a účinné rozhodování i řízení procesů. 

Obsahově není nijak standardizováno a každý podnik si je tvoří podle svých potřeb. 
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Zachycuje skutečně vynaložené náklady a s nimi související výnosy ve vztahu ke všem 

výkonům, činnostem, ale i jednotlivým útvarům. Tyto náklady se člení na hodnotové a 

ekonomické pojetí nákladů. 

Manažerské pojetí nákladů slouží zejména pro interní uživatele a má za úkol zajistit 

informace o spotřebě jednotlivých druhů nákladů, jejich využití. A především o nákladech, 

které jsou důležitou informací k podkladům o prodejní ceně konečného produktového 

segmentu. 

V manažerském pojetí nákladů a v manažerském účetnictví se vychází z charakteristiky 

nákladů jako hodnotově vyjádřeného, účelného vynaložení ekonomických zdrojů podniku, 

účelově souvisejících s ekonomickou činností. [16] 

Hodnotové pojetí nákladů – smyslem je zajištění reprodukce ekonomických zdrojů, které jsou 

spotřebovávané nebo využité. Slouží pro poskytování informací pro běžné řízení a kontrolu 

uskutečňovaných procesů.  

Je založeno na primárních relacích, které zdůrazňují danou spotřebu nákladů za určitých 

podmínek v čase, ve kterých se procesy uskutečňují. Hodnotové pojetí nákladů představuje 

model, kde ekonomické zdroje se oceňují na úrovni cen, které odpovídají současné věcné 

reprodukci. Na modelu vystupují faktory, které nemají odpovídající ekvivalent výdaje peněz, 

které nazýváme dodatkové náklady. Na obrázku 3 je uvedeno hodnotové pojetí, které je 

odvozeno z výrobní formy koloběhu prostředků. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Koloběh prostředků ve výrobní firmě [12] 
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Náklady v hodnotovém pojetí zahrnují nejen ty, které jsou evidovány ve finančním účetnictví. 

Zároveň obsahují i takové náklady, které nejsou vykazovány vůbec a jsou označovány za 

kalkulační náklady. S takovými náklady se počítá, kalkuluje při vyhodnocování aktuálně 

uskutečňovaných aktivitách. Jedná se o kalkulační odpisy, rizika a úroky. 

V manažerském účetnictví je smyslem kalkulačních odpisů za podmínek, které jsou platné 

v době uskutečňování daných aktivit, vyjádřit skutečné hodnotové opotřebení i skutečné 

snižování hodnoty investičního majetku. Odpisovou základnou je reprodukční pořizovací 

cena. Při odepisování se uskutečňuje po celou dobu využívání daného statku, a to i v případě, 

že již byl odepsán. 

Významným problémem při účetním vyjádření nákladů je zahrnování důsledků rizik. Z tohoto 

hlediska je nutno rozlišovat mezi všeobecnými podnikatelským rizikem a speciálními 

individuálními riziky. [12] 

Všeobecné podnikatelské riziko je riziko hospodářského vývoje, pokles poptávky nebo 

znehodnocení peněz. Těmto aspektům nelze v dějinách ekonomiky předejít. Takovéto 

důsledky ovlivňují činnost podniku a jeho hospodářský výsledek. Podnik takováto rizika 

může kompenzovat nástroji, které jsou těmto účelům určené. Může se jednat o vyrovnání 

z rezervního fondu. 

Speciální individuální riziko je charakteristické svým prokazatelným znakem a 

pravděpodobností, že v průběhu aktivit procesů dochází k opakujícím se ztrátám ze zmetků, 

odchylek od norem. Jejich výše ani čas není znám. Tyto rizika, jsou součástí 

pravděpodobných nákladů a promítají se do kalkulace pomocí kalkulačních rizikových 

přirážek. [17] 

Kalkulační úroky představují ocenění kapitálu jako výrobního faktoru. Při určení kalkulačních 

úroků se určují a řeší dva aspekty. Provozně nutný kapitál, který představuje kapitál, který je 

vázán v hodnotě využitého investičního majetku a oběžného majetku. Nezahrnuje 

odečitatelný kapitál, který není potřebný k provozní činnosti. Druhým aspektem je určení 

kalkulační úrokové míry, která je využívána při výpočtu kalkulačních úroků. Možnost získání 

cizího kapitálu nebo alternativa investování vlastního kapitálu. 

Dodatkové kalkulační náklady, které nemohou být vykázané peněžně, patří kalkulační 

podnikatelská mzda a kalkulační nájemné. 

file:///E:/nezahrnuje
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Ekonomické pojetí nákladů – úkolem je poskytovat informace o reálně vznikajících 

nákladech. Odpovídají hodnotě, kterou lze získat využitím oportunitních nákladů. Jedná se o 

maximálně ušlý efekt, který byl obětován důsledku použití omezených zdrojů na zvolenou 

alternativu. Nepředstavují tak náklady reálně spotřebované, ale dostatečně uskutečněné 

účelnosti a volby. 

Ekonomické pojetí nákladů charakterizuje to, co skutečně bylo obětováno. Několik 

„nákladových obětí" se může spojit a rozhodnout tak o nákladech na danou činnosti. [20] 

Náklady dle manažerského účetnictví lze členit taktéž do dalších skupin, které hrají svou 

neodmyslitelnou roli při manažerském rozhodování: 

 explicitní náklady – náklady reálně vynaložené a zachycené v účetních knihách 

 implicitní náklady – nazývány taktéž náklady obětované příležitosti, podnik reálně 

neplatí, jedná se o potencionální výnos, kterého mohlo být dosaženo v případě 

vynaložení prostředků na jiné alternativní relevantní činnosti 

 oportunitní náklady – představují ušlý výnos, který byl ztracen, pokud výrobní zdroje 

nebyly využity na nejlepší možnou alternitavu, nazývané taktéž alternativní náklady 

 relevantní náklady – tyto náklady mají přímou spojitost s určitým rozhodnutím, 

jestliže rozhodnutí nemá žádný vliv na změnu výši nákladů, označují se jako 

irelevantní náklady neboli utopené náklady. 

 

2.2 Členění nákladů 

Náklady ve všech svých pojetích nepředstavují stejnorodý celek. Účinné a správné řízení 

nákladů, na základě přesnosti fungování, je jejich podrobnější rozčlenění do stejnorodých 

skupin. Představují nehomogenní celek a proto je jejich členění nezbytně potřebné pro 

vyhodnocení správnosti nákladů. Náklady jsou odlišné svou funkcí projevu, uplatněním 

ekonomického zdroje v transformačním procesu. Tyto rozlišnosti nákladů vedou k odlišnému 

členění podle působících faktorů na různorodá hlediska. 

Plánování, členění a kontrola nákladů představují nedílné součásti v procesu řízení celkových 

nákladů podniku. Hlavním cílem celého procesu řízení a členění nákladů je jejich cílené 

snižování bez narušení chodu podniku nebo snížení vlivu jeho ziskovosti. Pro zkoumání 
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nákladů a jejich případných odchylek od plánu se používá mnoho vybraných metod a 

postupů, které se liší podle podmínek konkrétního podniku. 

Abychom mohli náklady řídit (usměrňovat) a tím zvyšovat hospodárnost, musíme je 

podrobněji třídit. To lze provést podle řady hledisek. V podniku náklady třídíme podle druhů 

(druhové třídění nákladů), podle účelu (účelové třídění nákladů, a to podle útvarů nebo podle 

výkonů), podle závislosti nákladů na změnách objemu výroby (podle variability nákladů), 

podle původu spotřebovaných vstupů, podle činností aj. [17] 

Alokace nákladů je hlavním předmětem kalkulace a zabývá se vzájemně propojenými 

problémy. Metodicky orientovaným, který se zabývá otázkou přiřazování nákladů na 

kalkulační jednici a druhý problém se zabývá režijními náklady. U alokace nákladů neexistuje 

jednotně správný nebo špatný postup způsobu přiřazování nákladů k příslušnému výkonu, 

nebo službě. 

Náklady se dostávají z dnešního pohledu ke strategickým cílům a zaměřením podnikatelských 

subjektů, moderní metody řízení a alokace nákladů musejí implikovat co nejvěrněji klíčové 

souvislosti, aby se dalo hovořit o plnění nároků na reflexi soudobých podmínek. 

2.2.1 Druhové členění 

Druhové členění je nejběžnějším, primárním přístupem ke členění nákladů. Znamená 

seskupení do stejnorodých skupin s činností jednotlivých výrobních faktorů. Druhové členění 

nákladů odpovídá na primární otázku, co bylo spotřebováno. Segmentace probíhá podle druhu 

spotřebovaného externího vstupu do procesu. Představuje členění nákladů v peněžním 

vyjádření vklady ekonomických zdrojů, které představují spotřebu výkonů vytvořených uvnitř 

dané aktivity.  

Druhové členění musí být vždy konkretizováno a musí zřetelně vyjadřovat vztah k určitému 

jasně definovanému subjektu. V druhovém členění nákladů se nediferencuje základní účel 

k vynaložení nákladů, ale na množství potřebných zdrojů. [17] 

Velký dosah závažnosti druhovému členění nákladů a jeho nezastupitelnost v členění nákladů 

je, že sčítá základní údaje za odlišné nehomogenní celky. 

Základní nákladové druhy lze členit: 

 náklady odpovídající vynaložené živé práci (mzdy, sociální náklady), 
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 náklady odpovídající spotřebě hmotných statků (materiál, energie), 

 náklady odpovídající opotřebení investičního majetku (odpisy strojů, budov a 

zařízení), 

 náklady odpovídající spotřebě použití prací a služeb externích subjektů (dopravné, 

externí opravy, udržování), 

 náklady odpovídající bezprostřední peněžní úhradě (úroky z poskytnutého cizího 

kapitálu). 

Náklady ve vnitropodnikovém účetnictví se rozdělují z hlediska jejich účtování na prvotní, 

jedná se o náklady, které jsou převzaté z finančního účetnictví a na náklady druhotné. Tyto 

náklady vznikají ve spolupráci s dalšími vnitropodnikovými středisky. 

Obě tyto skupiny nákladů se zpravidla sledují na účtech nákladů příslušného střediska (nebo 

ve sbornících nákladů, tzv. zakázkové formě vnitropodnikového účetnictví, kde používáme 

techniky sborníkování), které se v analytické evidenci členění podle kalkulačních  

položek. [13] 

Druhové třídění nákladů umožňuje vazbu plánu nákladu na dílčí plány podniku (např. mzdové 

a ostatní osobní náklady na plán práce a mezd, odpisy na plán investic a dlouhodobého 

hmotného majetku, spotřeba materiálu na plán zásobování atd.), je základním tříděním 

v plánu nákladů (ten je součástí finančního plánu) a ve výsledovce podniku (umožňuje 

svázání nákladů s výnosy a hospodářským výsledkem). Druhové třídění nákladů poskytuje 

údaje pro řadu podnikových rozborů. [18] 

2.2.2 Účelové členění nákladů 

Účelové vynaložení ekonomických zdrojů probíhá podle bezprostředního účelu jejich 

vynaložení. Účelovost je prvotní charakteristický znak nákladů. Postupuje každým 

transformačním procesem při uskutečňování výkonů, od elementární základní výkony až po 

konečnou finální operaci.  

Každý náklad již při svém primárním vzniku má jasně definovanou svou nákladovou 

účelovost. Konečný účel jsou tedy finální výkony jednotlivých operací, které představují 

konečné nositele nákladů. [13]  
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V účelovém členění nákladů se používá dvojí třídění nákladů: 

 náklady jsou tříděny podle místa vzniku a odpovědnosti, tj. podle vnitropodnikových 

útvarů (středisek), 

 náklady jsou tříděny podle výkonů, tj. kalkulační třídění nákladů. 

Náklady ve vztahu k útvarům – takovéto náklady podle uvedeného kritéria řeší primární 

otázku, kde náklady vznikly a kdo je odpovědný za jejich vznik. Proto se toto členění nazývá  

i členěním podle vnitropodnikových útvarů. Náklady se tak lokalizují do jednotlivých 

organizačních celků a dále se uskutečňuje příslušní dílčí transformace v několika úrovních. 

Náklady po této linii sledují zajištění optimální proporci při organizaci konkrétního procesu 

na základě vztahu mezi jednotlivými útvary a nejpříznivější využití potencionálních možností 

každého útvaru.  

Náklady, které lze přímo připočítat určitému nákladovému středisku označujeme jako 

jednicové náklady střediska a náklady, které neleze připočítat přímo, ale je potřeba k jejich 

rozvržení určitého klíče, se nazývají režijní střediskové náklady. Obvykle se setkáváme se 

čtyřmi kategoriemi těchto režijních nákladů, jsou to výrobní režie, zásobovací (materiálová) 

režie, správní režie a odbytová režie. [18] 

Oblast nákladů výrobní režie, která souvisí s výrobou, ale zahrnuje se do skupiny nákladů 

výrobní činnosti, je zařazena do režijních nákladů. K této oblasti výrobní režie patří i 

zaznamenané technologické náklady, řízeny technickohospodářskými normami a náklady na 

obsluhu a řízení, které se řídí pomocí limitů a normativů a jejich celkový souhrn je dán 

rozpočtem. 

Náklady ve vztahu k výkonům – význam členění nákladů ve vztahu k výkonům je 

specifikovat, na které produkty byly náklady vynaloženy. Náklady, které bezprostředně 

vznikají při konkrétním technologickým postupu, určují druhy a sled jednotlivých operací. 

Zajišťují specifikaci nákladů podle jednotlivých výrobků, podle tzv. nositelů nákladů. 

Náklady ve vztahu k výkonům řeší otázku, co vyvolalo náklady v podniku a co je výsledkem 

jeho činnosti. Přesně vymezený výkon daný technologickým postupem je kalkulační jednicí. 

Proto tyto náklady jsou nazývány kalkulačním členění nákladů. Podle způsobu přiřazení 

nákladů rozeznáváme dvě hlavní skupiny: 

 přímé náklady, které přímo souvisejí s určitým druhem výkonu, 

 nepřímé náklady, které souvisejí s více druhy výkonů a zabezpečují výrobu jako celek. 
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Je jasné, že do přímých nákladů patří náklady jednicové a ty režijní náklady, které a určitým 

výrobkem přímo souvisejí. Do nepřímých nákladů patří ty režijní náklady, které jsou společné 

více druhům výrobku; i ty však musí být na konkrétní výrobky dovedeny. [17] 

Jednicové náklady jsou těmi náklady, které se dají přiřadit ke konkrétnímu typu výkonu. 

Souvislost s výkonem jiným se z podstaty kategorie nemůže realizovat. Režijní náklady již 

nelze přiřadit k jedinému výkonu, ale vykazují vysoký rozptyl mezi různorodými druhy 

aktivit. Vyjádření režijních nákladů slouží k zachování komplexního prostředí, které je 

nezbytné pro realizaci vlastního chování podnikatelského systému. Při řízení režijních 

nákladů se stanovuje rozpočet jako výsadní nástroj pro rozptyl disponibilních prostředků na 

zajištění výroby specifické části podniku. Rozpočet přiřazuje prostředky tam, kde není možné 

vysledovat kauzální vztah mezi vstupy a výstupy podle podnikové transformace. Po přiřazení 

nákladů k jednotlivému výkonu se proto musí využít přepočet, který substituuje potřebu 

informovanosti o nákladových prostředcích. 

Účelové třídění nákladů je určující pro zajištění hospodárnosti jednotlivých výrobků, protože 

zachycuje vztah, který je kauzální mezi náklady a účelem jejich vynakládání. 

 

2.3 Klasifikace nákladů ve vztahu k objemu výroby 

Nejvýznamnější nástroj řízení nákladů je členění ve vztahu k objemu prováděných výkonů a 

má souvislost i pro manažerské rozhodování. Na rozdíl od členění druhového a účelového se 

vztahuje k budoucím výkonům podniku a poznáním aspektů, jak budou náklady reagovat na 

změnu objemu výroby. Z časového hlediska lze náklady a jejich vývoj sledovat 

v dlouhodobém a krátkodobém období. Z krátkodobého pohledu jsou výrobní činitelé 

v podniku neměnné, fixní a některé výrobní činitele jsou proměnné, variabilní. 

Z dlouhodobého pohledu jsou všichni výrobní činitelé proměnné, krátkodobé fixní náklady se 

v delším časovém horizontu rovněž mění.  

Zkoumání závislostí nákladů na změnách v objemu výroby je aplikací obecného problému, ve 

kterém se řeší vztah mezi změnami závisle a nezávisle proměnné. Ve funkci nezávisle 

proměnné veličiny (objem výroby) je třeba uplatnit faktor, který závisle proměnnou veličinu 

(náklady) ovlivňuje jednoznačně, a to na základě příčinné souvislosti. [12] 
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Náklady podle závislosti na změnách objemu výroby jsou klíčové z hlediska posuzování 

dynamiky jejich vývoje a je nepostradatelné posoudit jejich celkovou výši v závislosti na 

změnách v objemu výroby.  

2.3.1 Variabilní náklady 

Variabilní náklady jsou charakteristické svým opakovaně vynakládáním na každou jednotku 

objemu výkonu výroby. Při změně se mění jejich celková výše. Příkladem takového nákladu 

je spotřeba materiálu potřebného na výrobu konkrétního výrobku. Variabilní náklady se 

mohou vyvíjet stejně rychle jako objem výroby, jedná se o proporcionální náklady. Pokud se 

variabilní náklady vyvíjejí rychleji než objem výroby, jedná se o nadproporcionální náklady. 

Proporcionální náklady – celková výše nákladů se vyvíjí s objemem výroby lineárně.  Vklad 

nákladů na další jednotku objemu výroby je stejná, průměrné náklady jsou v celém intervalu 

konstantní. Proporcionální náklady jsou typické pro rutinní opakované procesy výroby. 

Podproporcionální náklady – tyto náklady se při stoupajícím objemu výroby zvyšují, avšak ne 

tak stejným tempem jako objem výroby. Vklad nákladů na další jednotku objemu výroby je 

nižší. Průměrné náklady se tak v rámci zkoumaného intervalu snižují v objemu výroby a 

projevují se jako degresivní náklady. [20] 

Nadproporcionální náklady – náklady se v celkové výši mění se změnou objemu výroby 

rychlejším tempem, každý vklad nákladů na další jednotku objemu výroby je vyšší. Tyto 

náklady se projevují jako náklady progresivní, které jsou známky snižující hospodárnosti. 

Rozdíl mezi dvěma hodnotami průměrných nadproporcionálníhch nákladů, vypočtený na dva 

různé objemy výroby se označuje jako efekt z progrese nadproporcionálních nákladů. Jsou 

typické z důvodu překročení optimální zaměstnanosti, když stoupá množství neshodných 

výrobků, další možnou příčinou je nevhodné hospodaření s nástroji, energií a dalšími 

negativními vlivy. Pokud se náklady vyvíjejí progresivně, musí se udělat taková opatření,  

aby se tento nepříznivý vývoj změnil. 

2.3.2 Fixní náklady 

Fixní náklady nejsou závislé na změnách objemu výroby a v daném časovém období zůstávají 

na stejné úrovni, jsou konstantní. Mění se pouze skokově, až při změně objemu výrobní 
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kapacity. Fixní náklady jsou vyvolány nutností zabezpečit chod podniku. S růstem výše těchto 

nákladů roste i provozní riziko, které vyplývá především z vázanosti finančních zdrojů. [4] 

Fixních náklady patří problematickým oblastem v praktickém řízení podniku. Je nutné se 

uvědomit, že při snižování celkových nákladů podniku, snižování fixních nákladů je možné až 

za určité časové období.  Protože fixní náklady vznikají, ikdyž se nic nevyrábí.  

Proto nevyužitím výrobní kapacity, dochází k nevyužití fixních nákladů. Ta část celkových 

fixních nákladů, která odpovídá nevyužité výrobní kapacitě, se nazývá nevyužité (volné) fixní 

náklady.  

V souvislosti s fixními náklady je nutné poukázat na tři jevy související s jejich existencí, 

které mohou jejich výši ovlivnit. 

Relativní úspora fixních nákladů – dochází při zvyšování objemu produkce při neměnných 

fixních nákladech, tuto úsporu fixních nákladů lze propočítat dle vzorce 

)1(*  kFNU       (1) 

U – relevantní úspora fixních nákladů v Kč 

FN – fixní náklady v Kč 

k – koeficient růstu objemu výroby (Q1 / Q0) 

 

Nevyužité fixní náklady – část celkových fixních nákladů, která odpovídá nevyužité výrobní 

kapacitě, pro zajištění efektivního chodu podniku je nutno dostatečně využívat všechny 

výrobní zdroje. Vzorec pro výpočet nevyužitých fixních nákladů zní 

)1(*
Qp

Qs
FNFNn         (2) 

FNn – nevyužité fixní náklady v Kč 

Qs – skutečný objem výroby v kusech nebo v Kč 

Qp – kapacita v kusech nebo v Kč 
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Remanentní náklady, nákladová remanence je jev, kdy s omezením výroby (zmenšení 

podniku) fixní náklady neklesají, po určitou dobu, ale zůstávají ve stejné výši. 

Existence fixních nákladů má mimořádný vliv na vztahy mezi základními ekonomickými 

veličinami podniku, jako jsou objem výroby, náklady a zisk. S růstem objemu výroby klesají 

totiž průměrné fixní náklady (a tím i celkové náklady) na jednotku produkce. Tomuto jevu se 

říká degrese nákladů. Proto se ani zisk z jednotky produkce nevyvíjí lineárně. [17]  

Přírůstek nákladů, který lze vyjádřit pomocí mezních hodnot, může být vyvolán pouze 

variabilními náklady, a to proto, že další přírůstek objemu výroby o jednu jednotku vyvolá 

v rozmezí nevyužité kapacity fixních výrobních činitelů pouze přírůstky variabilních nákladů.  

V podmínkách limitativní výrobní funkce lze totiž každý výrobek zhotovit na základě jediné 

kombinace variabilních výrobních činitelů a proto nemohou existovat případy, kdy se 

variabilní náklady vynaloží v jiných vnitřních relacích. Za takového předpokladu mohou na 

vyšší hospodárnost působit pouze fixní náklady a jejich využití. [5] 

 

2.4 Kalkulace nákladů 

Kalkulace nákladů je založena na využití principů alokace, ve smyslu početního vyčíslení 

jednotlivých složek nákladové ceny na kalkulační jednici. Předmětem kalkulace mohou být 

všechny druhy výkonů, ať konečné nebo dílčí, nebo jejich skupiny, které jsou v podniku 

prováděny.  

Kalkulace se využívají jednak k určení ceny a jednak ke zjištění výše nákladů. Sestavují se ve 

dvou fázích, a to jako předběžné a výsledné. Jejich porovnáním se získá přehled na výši 

uskutečněných nákladů. Kalkulační systém tak slouží jako základní nástroj pro plánování a 

řízení nákladů efektivnějším způsobem. [14] 

Jednou z podstatných složek účetnictví je kalkulace. Kalkulací se rozumí přiřazení určité 

hodnotové veličiny ke kalkulační jednici nebo nákladovému objektu. Tím mohou být náklady. 

Marže, zisk, cena a další. Z hlediska časového se kalkulace dělí na předběžné (plánování 

budoucích výkonů) a výsledné (zpětná vazba, skutečné náklady). 

Pro eliminaci a analýzu nákladů je nejenom zjisti výši nákladů na produktové segmenty, ale 

také zjistit co výši nákladů vyvolává. Kalkulace je nástroj, který poskytuje důležité informace 
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o nákladech a slouží pro výpočet vzniklých nákladů. Používáním správných a přesných 

kalkulací podnik vytváří podmínky pro efektivnější vynakládání nákladů. Předmětem 

kalkulace mohou být obecně veškeré dílčí, interní i finální, externí výkony. Rozsah těchto 

kalkulovaných výkonů dále závisí na typu výroby, úrovni automatizace a všech dostupných 

technologických možností, kterými podnik disponuje.  

Kalkulace má význam pro zobrazení vzájemného vztahu věcné a hodnotové stránky 

podnikání, neboť zobrazuje vzájemný vztah mezi naturálně vyjádřeným výkonem a jeho 

finančním ohodnocením. Tyto informace jsou pro podnikání klíčové, tento vzájemný vztah 

nelze podceňovat, natož jej nehodnotit vůbec. [2] 

Kalkulační jednice je konkrétní výkon, vymezený měřící jednotkou, druhem, na kterém jsou 

stanovovány nebo zjišťovány náklady.  

Kalkulační množství pak tvoří určitý počet kalkulačních jednic, pro které se stanovuje nebo 

zjišťuje hodnota celkových nákladů. Je významné především z hlediska stanovování 

průměrného podílu nepřímých nákladů na kalkulační jednici.  

Kalkulační vzorec obsahuje doporučené kalkulační položky (přímý materiál, přímé mzdy, 

ostatní přímé náklady, výrobní režie, správní režie, odbytové náklady, zisk). Jednotlivé složky 

nákladů se vyčíslují v kalkulačních položkách. Doporučený kalkulační vzorec je v podstatě 

vzorec kalkulací ceny, která vzniká podle principu náklady + zisk = cena. 

Metody výpočtu těchto nákladů pro jejich zařazení na kalkulační jednici jsou odlišné. Závisí 

na předmětu kalkulace, na způsobu přičítání nákladů výkonům, na požadavcích kladených na 

strukturu a podrobnost členění nákladů a mohou se členit na tyto metody: 

 kalkulace dělením – prostá, stupňovitá, s poměrovými čísly, 

 kalkulace přirážkové,  

 kalkulace ve sdružené výrobě – zůstatková, rozčítací, metoda kvantitativní výtěže,  

 kalkulace rozdílové. 

Kalkulace nákladů na výrobek tvoří součást controllingového systému. Na kalkulaci nákladů 

má také vliv konkrétní charakter výrobní činnosti, charakter výrobků, členitost výrobního 

procesu.  
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2.4.1 Kalkulace dělením 

Prostá kalkulace dělením je nejjednodušší kalkulační technika, která se používá při hromadné 

výrobě, nebo při výrobě jednoho druhu výrobku nebo výkonu. Náklady na kalkulační jednici 

n se zjišťují podle položek kalkulačního vzorce dělením úhrnných nákladů N za období 

počtem kalkulačních jednic q vyrobených v období: 

 

q

N
n         (3) 

n  - jednotka produkce 

N - celkové náklady 

q  - celková produkce 

Stupňovitá kalkulace dělením se uskutečňuje při fázové výrobě, kde výrobek prochází 

několika výrobními fázemi. Poté se sestavuje kalkulace pro jednotlivé výrobní stupně. 

Hlavním odlišným rysem stupňovité kalkulace je, že fixní náklady neposuzují jako 

nedělitelný celek, ale jejich hlavní členění vychází z úsilí oddělit fixní náklady přiřazené na 

principu souvislosti od fixních nákladů přiřazených podle jiných principů.  

V každém výrobním stupni se mohou kalkulovat buď náklady, které v něm vznikají  

(tj. rozpracované náklady), nebo veškeré náklady, tj. náklady včetně společných nákladů, 

především materiálu, který je postupně zpracováván. [18]  

Stupňovitá kalkulace dělením má dvě metody kalkulace. Postupná kalkulace, se využívá 

v případě kalkulování celkových nákladů výrobního stupně, které pak přecházejí na 

materiálové náklady do dalšího výrobního stupně. Nevýhoda této postupné kalkulace je, že 

v konečné kalkulaci výrobku jsou veškeré náklady předcházejících výrobních fází 

kumulovány v jedné položce (polotovary vlastní výroby) a tudíž je kalkulace zkreslena. 

Průběžná kalkulace tento nedostatek odstraňuje, zachovává členění nákladů podle původních 

kalkulačních položek.  

Kalkulace dělením s poměrovými čísly – využití této kalkulace je při výrobě výrobků, které se 

liší pouze velikostí, tvarem, hmotností, pracností nebo jakostí. Zjištění výrobních nákladů by 

bylo obtížné, proto se volí poměrová (ekvivalenční) čísla. Poměrová čísla jsou zvolena podle 
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spotřeby času na výrobu, hmotnosti, přímých mezd, velkoobchodní ceny, nebo i podle více 

ukazatelů. Celkové náklady se dělí součtem poměrových čísel, náklady ostatních výrobků se 

zjistí vynásobením nákladů základního výrobku poměrovým číslem. 

2.4.2 Kalkulace přirážková 

Přirážková kalkulace se používá pro kalkulaci režijních nákladu a to v případě výroby 

různorodých výrobků s různou technologií a s množstvím nepřímých nákladů, přičemž fixní 

náklady bývají společné. Tato kalkulace se využívá většinou v hromadné nebo sériové 

výrobě. Nepřímé náklady jsou na jednotlivé kalkulační jednice rozvrhovány prostřednictvím 

vhodně zvolené rozvrhové základny.  

Rozvrhová základna je veličina, podle které se alokují především nepřímé náklady 

k jednotlivým kalkulačním jednicím. Do rozvrhové základny se zařazuje vyrobené množství 

výrobků, odpracované hodiny, náklady na provoz strojů. Volba rozvrhové základny má vliv 

na přesnost přirážkové kalkulace. [1] 

Jednicové náklady se vztahují ke kalkulační jednici produkce, kterou je například v železniční 

dopravě tunokilometr (tkm), přímo. Ostatní náklady, jako je provoz překladišť, údržba 

železničního svršku, opravy a údržba vozů, se na uvedenou kalkulační jednici provozu musí 

rozvrhovat až následně, pomocí rozvrhovaného koeficientu, tj. režijní přirážky nebo režijní 

sazby. [6]  

Režijní náklady se zjišťují pomocí zvolené základny a zúčtovací přirážky (sazby) jako 

přirážka k přímým nákladům. Přirážka je stanovena procentem, které zjistíme jako podíl 

režijních nákladů na nákladový druh zvolený na rozvrhovou základnu.  

    100x
Z

R
rp         (4) 

rp - režijní přirážka 

R - režijní náklady 

Z - rozvrhová základna 
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Nebo je režijní přirážka dána sazbou, která je vypočítána jako podíl režijních nákladů na 

jednotku naturální rozvrhové základny.  

 

 

Z

R
rs         (5) 

rs - režijní sazba 

R - režijní náklady 

Z - rozvrhová základna 

Pro přesnější rozvrh režií je třeba pro změněné objemy výkonů vypočítávat nové zúčtovací 

přirážky, tj. kalkulace dynamizovat. Dynamická kalkulace, která je značným zpřesněním 

dosavadních kalkulací úzce souvisí s pohyblivým výpočtem. [13] 

V přirážkové kalkulaci je nutno správně alokovat režijní náklady k jednotlivým druhům 

výrobku. Řešením je zpřesňování kalkulací zaváděním více rozvrhových základen a přirážek, 

nebo kalkulování neúplných nákladů. 

Přirážková kalkulace se používá pro kalkulaci režijních nákladů při výrobě různorodých 

výrobků (heterogenní výrobě), většinou jde o sériovou a hromadnou výrobu. Mezi její hlavní 

přednosti dále patří i případné využití ve službách a také znamená jednoduchost. Využití 

přirážkové kalkulace, zvláště v situaci, kdy procento přirážky je vyšší než cca 10%, nelze 

doporučit. Vede k velmi zkreslené, až zcela nevěrohodné kalkulaci. [3] 

Metoda strojových přirážek – tato metoda alokuje náklady pro každý stroj. Zjišťuje jejich 

součet za zúčtovací období a dělí počtem hodin provozu stroje. Metoda strojových přirážek 

tím dosáhne přirážku na jednu hodinu příslušného stroje. Podle spotřeby strojového času na 

jednotlivé výrobky se tyto náklady promítnou do kalkulací výrobku. Je využívána 

v automatizovaných a mechanizovaných výrobách. 

Kalkulace zakázková – používá se v kusové výrobě, která je charakterizována svým nízkým 

stupněm opakovatelnosti. Kalkulované množství se vztahuje k jednotlivým výrobkům nebo 

k malé sérii výrobků, které se zahrnuje pod pojmem zakázka. Je určeno množstvím 

požadovaných výkonů na jeden výrobní příkaz a nevztahuje se na množství výkonů 
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dokončených v určitém zúčtovacím období. Skutečné vlastní náklady na kalkulovaný výkon 

lze zjisti až po dokončení celé zakázky.  

Výhoda zakázkové metody kalkulace spočívá v její účetní jednoduchosti a přehlednosti, 

přispívajícími k jednoduššímu řízení. Musí však být zjištěno správné zachycení přímých 

složek nákladů na jednotlivé zakázkové listy. Protože jednotlivé výkony se liší, je třeba 

organizovat zjišťování nákladů na výrobu obvykle podle technicko-hospodářských norem pro 

každou zakázku zvlášť. [13] 

Nevýhodou zakázkové kalkulace je nesnadná alokace vzniklých chyb v dokladech a chybějící 

normativy pro tvorbu předběžných kalkulací.  Předcházením těchto negativních dopadů se lze 

vyhnout spoluprací technologického oddělení a controllingu. Podle organizační struktury 

podniku je možné rozlišovat výrobní režii, která přímo souvisí s výrobním provozem 

rozděleným do několika středisek a režii správní a odbytovou, která se vztahuje k podniku 

jako celku. Pro kalkulační výpočty je možné využít veličiny z předcházejících období a 

kalkulační přirážku korigovat. U zakázkové kalkulace lze taktéž využít hodinové nákladové 

sazby, která může upřesnit náklady na zakázku. 

Základní funkcí hodinové sazby je poskytnout relevantní informaci o tom, jaká výše nákladů 

(nepřímých nebo režijních) připadá na jednu hodinu činnosti střediska, oddělení, procesu, 

určité profese, pracoviště nebo jiné jednotky řízení organizace (tedy entity). Hodinovou 

nákladovou sazbu lze spojit s libovolnou entitou v systému řízení podniku. Porovnávají se a 

vyhodnocují plánované i skutečné hodnoty této sazby. Hodinová nákladová sazba je přitom 

velmi důvěrná informace, která je výsledkem řízení procesů a která může být významnou 

konkurenční výhodou. [21] 

Při praktické aplikaci existuje určitá struktura hodinové nákladové sazby, přičemž každá 

jednotlivá hodinová sazba má jiné využití při řízení procesů, nákladů na produkt i při vazbě 

na prodejní politiku. Za základ se tedy považuje plánovaná a skutečná hodinová nákladová 

sazba dané entity a případně se využívá i dalších existujících hodnot, které je doplňují nebo 

zpřesňují a také těsněji provazují s cenovou hodinovou sazbou. 
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2.4.3 Kalkulace ve sdružené výrobě 

Kalkulace ve sdružené výrobě se používá při výrobě, kdy při jednom technologickém postupu 

vzniká několik druhů výrobků.  Náklady se ve sdružené výrobě musí rozdělit na jednotlivé 

výrobky. K tomu slouží metody kalkulace zůstatkové a  rozčítací. 

Zůstatková (odečítací) metoda kalkulace – se využívá, zdali je jeden z výrobků hlavní a 

ostatní výrobky jsou vedlejší. Od celkových nákladů zúčtovacího období se odečtou vedlejší 

výrobky oceněné prodejními cenami a zůstatek se považuje za náklad hlavního výrobku. Tato 

metoda je jednoduchá, avšak nelze kontrolovat s přesností náklady vedlejších výrobků. 

Rozčítací metoda – metoda se používá ve sdružené výrobě, kde lze taktéž rozdělit výrobky na 

hlavní a vedlejší. Celkové náklady se rozčítají pomocí poměrových čísel na hlavní a vedlejší 

výrobky, podle množství získaných výrobků nebo podle množství suroviny vstupující do 

jednotlivých výrobků. 

Vznikají-li sdružené výrobky ve stupňové výrobě, lze použít metodu kvantitativní výtěže, 

která rozvrhuje náklady podle množství výrobků získaných z výchozí suroviny. [17] 

2.4.4 Kalkulace rozdílové 

Metody rozdílové kalkulace zjišťují skutečné náklady úhrnnou částkou za jednotlivé 

kalkulační položky. Metody umožňují kontrolovat přiměřenost vynaložených nákladů až po 

sestavení výsledné kalkulace. Rozdílové metody se používají pro běžnou, operativní kontrolu, 

kde se stanovuje výše nákladů předem jako norma a následně zjišťuje vzniklé rozdíly, tato 

rozdílová kalkulace se nazývá normová metoda. 

Normová metoda – tato metoda stanoví normy přímých nákladů předem. Rozpoznává 

odchylky skutečných nákladů od těchto norem a změny norem. Odchylky od norem spotřeby 

materiálu a jiných jednicových nákladů mohou být způsobeny konstrukčními změnami 

realizovanými v průběhu měsíce, nedodržením technologických změn. 

Základem norem nákladů jsou normy v naturálním vyjádření (kg, m, min, kWh); 

vynásobením naturální normy cenou (tarifem) dostaneme normu v peněžním vyjádření, kterou 

používáme v kalkulacích. [13] 
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základní kalkulace ± změny norem = operativní kalkulace 

operativní kalkulace ± odchylky od operativních norem = výsledná kalkulace 

Normová metoda kalkulace je založena na principu řízení podle odchylek od předem 

stanoveného průběhu činnosti.  

Metoda standardních nákladů – v oblasti jednicových nákladů je obdobou normové metody, 

ale zahrnuje i režijní náklady a jejich standardy. Standardní náklady slouží především ke 

kontrole odchylek skutečných nákladům standardních a tím i k řízení nákladů.  

Význam používání kalkulací má vliv nejen pro oceňování vnitropodnikových cen výkonů, při 

sestavování rozpočtů, k zajištění hospodárnosti výroby, ale také především pro řešení 

strategických cílů podniku. 
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3 ArcelorMittal Ostrava a.s. 

ArcelorMittal je největší světový výrobce a distributor oceli. Zaměstnává více než 320.000 

zaměstnanců ve více než 60 zemích světa. ArcelorMittal je na vedoucích pozicích na všech 

celosvětových trzích zahrnujících automatizaci, stavebnictví, domácí spotřebiče a balení. 

Skupina je na předních příčkách v R&D a technologiích (Research and Development – 

výzkum a vývoj), udržuje značný safety stock a má vybudovanou širokou distribuční síť. 

Působení v Evropě, Asii, Africe a Americe poskytuje skupině přístup na všechny klíčové trhy 

s ocelí. ArcelorMittal bude také rozvíjet své pozice na rychle rostoucích trzích v Číně a Indii. 

Vlastní výroba tvoří 10% světové produkce oceli. ArcelorMittal Ostrava a.s. je největší hutní 

podnik v České republice. Roční kapacita výroby je 3 miliony tun oceli. ArcelorMittal 

Ostrava a její dceřiné společnosti mají přes 7500 zaměstnanců. [21] 

 

3.1 ArcelorMittal Engineering Products Ostrava  s.r.o. 

ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o. je dceřinou společností ArcelorMittal 

Ostrava a.s., a je v jejím 100 % vlastnictví. V současné době je společnost schopna uspokojit 

potřeby zákazníkům především z oblasti hutního průmyslu, dále však i z petrochemického, 

těžebního, strojírenského a automobilového průmyslu. 

Společnost vznikla 1. 1. 2011, ale pyšní se více než padesátiletou tradicí a zkušeností v 

následujících segmentech výroby: strojírenská výroba, slévárna, opravy elektromotorů, 

soustružna válců, tepelné zpracování a železniční dvojkolí. Hlavní výrobní činnost je 

především zaměřena na výrobu strojních dílů, strojních investičních celků, pracovních válců, 

odlitků a neposlední řadě dvojkolí a náprav.  

První zmínky o výrobě dvojkolí a jejich dílů pro železniční kolejová vozidla, jsou z roku 

1949, z archivovaných výkresů. Od té doby se zde sestavují dvojkolí pro dieselektrické 

lokomotivy a hutní vozy. Vyrábí se zde nápravy, obručová kola, celistvá kola – monobloky 

pro tramvaje. 

Výroba dvojkolí provádí výrobu náprav, celistvých a obručových kol pro železniční kolejová 

vozidla a tramvaje dle standardů EN, UIC a ČSN. Rovněž provoz provádí sestavování a 
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opravy dvojkolí pro železniční kolejová vozidla a vlastní certifikáty způsobilosti pro dodávky 

Českým a Slovenským drahám. [24] 

Hlavním cílem společnosti je uspokojení potřeb a očekávání zákazníků s důrazem na kvalitu, 

včasnost dodávek a silné finanční zázemí. Společnost se také zavazuje plnit požadavky 

legislativy platné pro oblast ochrany zdraví svých zaměstnanců a životního prostředí. [21] 

3.1.1 Profil společnosti 

Obchodní jméno společnosti:  ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o. 

Adresa společnosti: Vratimovská 689, 707 02 Ostrava - Kunčice 

Právní forma:    Společnost s ručením omezeným 

Datum založení společnosti:  1. 1. 2011  

Předmět podnikání: Strojírenství, slévárenství, montáž a opravy, obráběčství. 

Společnost ve sledovaném období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 vytvořila zisk před 

zdaněním ve výši 53 105 tis. Kč. Celkový výsledek hospodaření společnosti za účetní období 

představuje zisk ve výši 41 118 tis. Kč. Za sledované období byl vytvořen provozní 

hospodářsky výsledek ve výši 42 609 tis. Kč a finanční hospodářský výsledek ve výši 10 496 

tis. Kč. Celkové výnosy společnosti činily 925 900 tis. Kč z toho tržby společnosti za prodej 

vlastních výrobků a služeb činily za uvedené období 901 447 tis. Kč a přidaná hodnota činila 

406 363 tis. Kč. [24] 

 

3.2 Produktové segmenty 

Produktové segmenty se člení na dvojkolí pro železniční kolejová vozidla, kde společnost 

provádí sestavování a opravy dvojkolí včetně výměny obručí, kotoučových a ozubených kol, 

brzdných kotoučů atd. Výroba náprav je taktéž klíčovým segmentem strojírenské části. Je 

prováděna taktéž montáž ložiskových skříní na čepy náprav, statické vyvažování celistvých a 

kotoučových kol. Je potřebné určit, které z nabízených produktových segmentů je schopno 

dostát významnosti v dalším rozvoji, aby se mohla společnost osvobodit z tradiční 

podnikatelské zkušenosti. 
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Portfolio podnikatelských jednotek v globální korporaci vychází z mnoha implicitních i 

explicitních možností marketingových voleb. Každá podnikatelská jednotka rozhoduje o tom, 

které výrobky bude prodávat, pod kterou značkou, na které trhy a segmenty bude cílit a 

pomocí kterých distribučních kanálů. [11] 

Diferenciovat segmenty, konečné výrobky lze pomocí formy, velikostí tvarem nebo fyzickou 

strukturou. Pomocí možných dostupných informací, výpočtů a znalostí zacílit výrobu 

segmentů směrem, který umožní optimalizaci podnikatelského záměru. Konkrétní segmenty 

nabízet s rozmanitými, dostupnými a požadovanými technologickými vlastnostmi, které 

doplňují jejich základní funkci. Neustále se zlepšující sběry informací umožňují hromadnou 

customizaci, která vyjadřuje schopnost individualizovat požadavky a připravovat na 

hromadné bázi individuálně navržené segmenty. 

Většina výrobků vykazuje jednu ze čtyř úrovní výkonu: nízkou, průměrnou, vysokou nebo 

vynikající. Kvalita výkonu je úrovní, na které fungují primární charakteristiky výrobku. 

Kvalita se stává stále důležitějším parametrem diferenciace zároveň s tím, jak společnosti 

přijímají hodnotový model a poskytují vyšší kvalitu za méně peněz. Kvalitu výkonu musí 

společnosti řídit i v průběhu času. Neustále zdokonalování výrobku může přinést vysokou 

návratnost a tržní podíl. Naopak jeho absence může mít negativní dopady. [9] 

Produktové segmenty konkretizují potřeby, požadavky zákazníků, aby odpovídaly svými 

charakterovými, technologickými vlastnostmi požadovaným užitkům a účelům jejich využití 

a splňovaly materiálové vlastnosti s dostatečnou dobou životnosti. Segmenty strojírenské 

výroby se zařazují do klasifikace dlouhodobě používaných výrobků.  

Jde o produkty hmotné podstaty, které je za normálních okolností používáno dlouhodobě a 

opakovaně. Tyto produktové segmenty vyžadují mnohem vstřícnější způsob prodeje, větší 

rozsah poskytovaných služeb, přísnější dohled a větší marži. Od prodávajícího jsou rovněž 

vyžadovány větší záruky. [8] 

Strojírenská výroba a produktové segmenty s odvětvím souvisejícím jsou svou jedinečností a 

speciálními technologickými požadavky a podmínkami velmi specifické. Strategie znaků 

produktů nese jednotlivé atributy, jako je materiál, technologické provedení, garance a záruky 

přehled o tvorbě strategií v oblasti produktu. Jednotlivé produktové segmenty jsou 

požadovány jiným opracováním, jakostí materiálu, specializací na nátěry. Svou technickou 

způsobilostí produkty splňují jednotlivé a jedinečné požadavky zákazníků. Segmenty 
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strojírenské výroby jsou výrazem neopakovatelnosti a odlišují se od produktů, zboží a 

výrobků, které jsou vyráběny sériově. 

Produktová strategie představuje způsob dosažení produktového cíle. Produktový cíl je 

stanoven na základě identifikace konkurenčního postavení produktů a určení potřeby změny 

konkurenčního postavení. [7] 

Rozhoduje se o sortimentní strategii, o strategii produktových řad a o strategii atributů 

v návaznosti na požadavky trhu a na náklady firmy: 

 sortimentní strategie určuje, které produktové řady nebo jejich varianty podnik přidá, 

které bude modifikovat nebo které zruší, 

 strategie produktových/výrobkových řad určuje, které produkty nebo jejich varianty 

firma přidá, které bude modifikovat nebo které zruší, 

 strategie atributů produktu určuje, které atributy produktů (značka, obal, image, jakost, 

kvalita atd.) bude využívat nebo modifikovat. [4] 

Strategie optimalizace produktových segmentů strojírenské výroby je ovlivněna faktory, které 

umožňují přinášet optimalizaci výrobních nákladů, ziskovosti, vylepšení nabídek pro 

zákazníky, změnu obchodní strategie. 

Na základě zkušeností obchodního oddělení, byly navrženy čtyři produktové segmenty, 

dvojkolí, nápravy, celistvá kola a tramvajové monobloky, výměna a renovace obručí, které 

v návaznosti s přípravou výroby a controllingem byly rozčleněny do čtyř skupin – železniční 

dvojkolí, nápravy, tramvajové monobloky, obruče.  

Tyto produktové segmenty byly rozčleněny, tak jak byly zkušenostmi specialistů navrženy, 

s výjimkou náprav, které byly diferencovány na nápravy tramvajové a železniční. Produktové 

segmenty byly alokovány tak, aby splnily požadavek na optimalizaci segmentů, jejich 

zaměření a vylepšení nabídek pro zákazníky. Také aby vnesly upřesnění pro provoz Dvojkolí 

a tepelného zpracování, k zaměření všech znalostí ziskovosti, nákladovosti a určení 

optimalizace výrobního mixu. 
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3.2.1 Dvojkolí 

Dvojkolí patří k nejdůležitějším částem kolejového vozidla. Umožňuje přímý kontakt kol s 

kolejnicemi valením za jízdy, že vozidlo nese jízdní plochou po obvodu kol a vede svými 

vnitřními okolky. Dvojkolí je tvořeno dvěma koly, která jsou pevně spojena nápravou 

(nalisováním za studena). Tvoří tak jeden tuhý celek. [15] 

Železniční dvojkolí je nejkritičtější součástí každého kolejového vozidla a jeho provozní 

trvanlivost a spolehlivost železničních kol závisí na namáhání kola v provozu, materiálu, 

rozměrech a tvaru kola.  Patří do souboru částí spodku, podvozkového nebo nepodvozkového 

železničního kolejového vozidla umožňující bezpečnou a jízdu vozidla v koleji. 

Nejjednodušším typem dvojkolí je dvojkolí běžné, nehnací. Dále rozeznáváme dvojkolí hnací, 

které znázorňuje obrázek 4. U hnacích dvojkolí umožňuje přenos výkonu zpravidla pomocí 

ozubených kol nalisovaných na nápravě. Ve styku kol s kolejnicí umožňuje adheze (fyzikální 

vlastnost schopnosti přenosu tečných sil ve styku kola s kolejnicí a to jak v podélném tak 

příčném směru) přenos podélných sil tažných a brzdných.  

Základní částí dvojkolí je náprava sestávající z dříků, dvou vyvýšených sedel pro náboje kola 

na vnější straně ložiskových čepů pro natažení valivých ložisek. Kola jsou na nápravu 

nalisována za studena. Obručové kolo má na svém disku po obvodu věnec, na němž je za 

tepla natažena obruč a pojištěna proti sesunutí pojistným kroužkem, zasazeným do příslušné 

drážky po vnitřním obvodě bezprostředně po natažení obruče, ještě před chladnutím. [15] 

Nároky na provozní trvanlivost a spolehlivost železničního dvojkolí stoupají se vzrůstem 

intenzity železničního provozu a zvyšujícím se nárokům na bezpečnost.  

Podnik nabízí výrobu nového dvojkolí, opravu celého dvojkolí (obruče, ozubená kola, 

brzdové kotouče). S možností specifických požadavků na opracování, tepelného zpracování, 

nátěry a také možností specifikace balení. 

Výrobní možnosti a parametry dvojkolí: 

 průměr kola - 360 mm - 1250 mm, 

 rozchod - max 1680 mm, 

 hmotnost - max. 3000 kg. 
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Obr. 4 Hnací dvojkolí 

 

3.2.2 Nápravy 

Nápravy jsou jedním z nosných dílů celého dvojkolí. Jako polotovar pro výrobu tramvajové 

nápravy může být použit výkovek nebo za tepla válcovaná tyč. Pokud se jedná o výrobu 

náprav z válcované za tepla kruhové tyče, byl a stále je nejběžněji používaný materiál jakosti 

15 230.9 dle ČSN 41 52530.  Mechanické hodnoty jsou upřesněny dle mnoholetých 

zkušeností, provedených zkoušek a také při používání v běžném provozu. Na obrázku 5 jsou 

tramvajové nápravy. 

Pro výrobu hnacích náprav se může použít i novější materiál, který je určen hlavně pro 

výrobu náprav hnacích kolejových vozidel (elektrické a dieselektrické lokomotivy, motorové 

a elektrické vozy) a to výkovek jakosti EA4T. 

Pro výrobu nehnacích, běžných náprav, se může použít materiál, který je hlavně určen pro 

výrobu nehnacích vozidel (osobních a nákladních vagónů) a to výkovek jakosti EA1N. 

Výkovky obou speciálních jakostí se dodávají dle EN 13 261+A1. 
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Výrobní možnosti a parametry náprav, hnacích, běžných a tramvajových: 

 Ddélka – max. 2 400 mm 

 průměr – max. 450 mm 

 hmotnost – max. 1 000 kg 

 materiál výkovku – ČSN 11 558.1, ČSN 15 230.9, Os.L dle GOST 4728-79, EA1N, 

EA4T dle EN 13261. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Nápravy 

 

3.2.3 Monobloky 

Celistvá, neobručová kola, při soustružení jízdních ploch se nemusí dodržovat tak veliká 

minimální tloušťka materiálu v okolí jízdní plochy a tím se může jízdní plocha obnovovat 

vícekrát. Tímto se dosáhne prodloužení životnosti.  

Celistvá kola spolu s železničními nápravami patří mezi nejvíce namáhané součásti 

kolejových vozidel. Úroveň únavového poškození těchto součástí je jedním z limitujících 

faktorů bezpečnosti a spolehlivosti kolejových vozidel v železničním provozu. Celistvé kola 

zobrazuje obrázek 6. 
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Výrobní možnosti a parametry kol celistvých válcovaných a litých kol: 

 vnější průměr – max. 1 250 mm 

 hmotnost – 1 000 kg 

 válcovaná – profil del UIC – ORE, eventuelně dle EN 13 262 (UIC 812-3), 

 odlévaná – materiál dle ČSN 42 2711, 42 2712, 42 2650, 42 2660. 

 

Obr. 6 Monobloková celistvá kola 

 

Monobloková tramvajová kola 

Výrobní možnosti a parametry monoblokových kol tramvajových: 

 vnější průměr 650 mm – 710 mm 

 šířka věnce 85 mm – 120 mm 

 materiál vývalek jakosti TM1 (12 063.7) 
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3.2.4 Obruče 

Obručové kolo má na svém disku po obvodu věnec, na němž je za tepla natažena obruč. 

Výhodou obručových kol je umožnění několikanásobného použití celé sestavy dvojkolí po 

uplynutí životnosti obručí. Po stažení starých obručí a natažení nových obručí získává 

dvojkolí další dobu životnosti. Vliv má také technologie obnovy. Na obrázku 7 jsou 

znázorněny obruče složených kol. 

Možnost využití tepelného zpracování obručí umožňuje provoz Dvojkolí a tepelného 

zpracování. Jedná se o zrychlené ochlazování ve vodě za účelem dosažení jemnozrné 

perlitické struktury. Vlivem ochlazování ve vodě se tvoří hloubek pod jízdní plochou. 

Hloubka zakalené vrstvy se mění vlivem teploty. 

Nevýhodou je možnost uvolnění obruče na obvodu kola dvojkolí (po jisté době provozu) a 

jejím pootočením vzhledem k původně nataženému místu. Neustálým válcováním obruče 

mezi věnce kola a kolejnicí, která probíhá většinou za studena, ale i za tepla při brždění 

špalíkovou brzdou na dlouhých tratí s klesáním, kdy se obruč ohřeje na poměrně  

vysokou teplotu, dochází k prodlužování její délky a tedy nárůstu vnitřního průměru dosedací 

plochy. [12] 

 

 

Obr. 7 Obruče složených kol 
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Výrobní možnosti a parametry obručí: 

 vnější průměr max 1 250mm, 

 materiál vývalek jakosti dle UIC 810-1 nebo dle GOST 398-2010. 
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4 Vyhodnocení nákladů 

Sběr nákladů na jednotlivé produktové segmenty byl koncipován tak, aby věrohodně zachytil 

stupeň přesnosti a přehlednosti nákladového členění na produktové segmenty. Výběr se 

skládal z pěti již ukončených provedených zakázek na jednotlivé segmenty. Kalkulace 

nákladů byla detailně rozčleněna a následně porovnána se skutečnými náklady na již 

zhotovené zakázce. Vzhledem k citlivosti dat byla provedena jejich úprava. 

Vzhledem k zakázkové výrobě a specifikaci požadavků byly vybrány různé vzorky 

požadavků na produktové segmenty, náklady jednotlivě alokovány a upřesněny. 

Přesné porovnání všech jednotlivých zakázek je velice obtížné z důvodu specializace 

požadavků zákazníků, k technologickým podmínkám, možnosti opracování i tepelného 

zpracování. Hodnoty předběžné kalkulace byly však porovnány se skutečnými náklady, 

jednotlivě kontrolovány a upřesněny. 

Sortiment strojírenské výroby je různorodý a požadavky na jeho provedení nelze vždy 

opakovat, jedná se o výrobu zakázkovou, s malou opakovatelností. Bylo nutno zjistit a 

vyhodnotit, co náklady vyvolává, analyzovat jednak detailně možnost vzniklých nákladů a 

následně tyto položky vyhodnotit. Pro stanovení nákladů na výrobu produktu a z toho 

vyplývající ceny, je nutné každý segment strojírenské výroby zpracovat individuální 

nákladovou kalkulaci. Plánované vlastní náklady výroby se vypočítávají prostřednictvím 

nabídkových a limitních kalkulací, skutečné vlastní náklady se zjišťují prostřednictvím 

průběžných a výsledných kalkulací produktu. Vnitropodnikové předávky výkonů mezi 

nákladovými středisky jsou oceňovány plánovanými vlastními náklady výroby. 

Nabídková kalkulace je podkladem pro obchodní oddělení, obsahuje odhad výše jednotlivých 

druhů nákladů, které lze očekávat k dané zakázce a její technologické specializaci. Zahrnuje 

spotřebu hodin k opracování, potřebu služeb k dané zakázce. Sběr nákladových dat se provádí 

prostřednictvím předepsaných formulářů, výsledná kalkulace je dále postoupena obchodnímu 

oddělení s přesným popisem technologického postupu. 

Základní principy sestavení nabídkové kalkulace jsou sestavovány ze základních kalkulací 

vycházejících z receptur produktů a jsou sestavovány na jeden kus produktového segmentu. 

Kalkulace je standardně sestavována jako kalkulace výrobní zakázky, do úrovně vlastních 

nákladů.  
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Kalkulované množství je určeno množstvím výrobků nebo rozsahem prací a služeb zadaných 

do výroby najednou a zhotovených na jeden výrobní příkaz, tedy nikoli množstvím výkonů 

dokončených v určitém zúčtovacím období. Lze proto zjistit konečné vlastní náklady 

kalkulační jednice až po úplném dokončení celého výrobního příkazu, a tím má kalkulace 

neperiodický charakter. [13] 

V oblasti jednicových nákladů na materiál se vychází z potřeb vstupů a předpokládaných cen 

vstupů, vnitropodnikového ceníku. K jednicovým mzdovým nákladům se zahrnují nákladové 

sazby mezd a v oblasti energií se využívají plánované nákladové sazby energie. Do skupiny 

režijních nákladů patří plánované nákladové sazby výrobní režie.  

Podkladem pro zpracování kalkulace nákladů je požadavek zákazníka, podklad, kde jsou 

obsahem základní informace o požadovaných technologických a technických požadavcích, 

seznam výrobních operací, plánované termíny výroby. Základním nositelem informací a 

nutným prostředkem k technologickým a technickým požadavkům je výkresová 

dokumentace. 

Mezi nejvýznamnější nákladové položky je zahrnut materiál, jehož spotřeba je primárně 

definována na jednotku konkrétního nositele nákladů na kalkulační jednici. Náklad na 

spotřebu materiálu je kvalifikovaný odhad spotřeby a ceny materiálu na základě stanovené 

technologie výroby technologem dle požadovaných specifikací.  

K opracování materiálu a jeho dalšího přenosu pro různé možnosti a drsnosti povrchu 

opracování slouží výpočty normominut, které vycházejí z interních norem. Bylo zde nutno 

zahrnout výpočty pro hodinovou nákladovou sazbu. Důležitou funkcí hodinové nákladové 

sazby je poskytnout relevantní informaci jaká výše nákladů, připadá na jednu hodinu činnosti 

procesu, profese. Tato hodinová nákladová sazba je velmi interní informace, která je 

výsledkem řízení procesů a její přesná identifikace a znalost externího prostředí může být 

konkurenční výhodou. 

Odpad je takový náklad za šrot, kdy se jedná o rozdíl plánovaného odpadu při opracování, 

oceňuje se vnitropodnikovou předací cenou podle platného vnitropodnikového ceníku za šrot. 

Náklad za odpad se rovná součinu plánované hmotnosti odpadu a vnitropodnikové předací 

ceny za kilogram šrotu. V kalkulaci se náklad za šrot projevuje jako minusová položka, 

protože jeho výnos snižuje náklady na produktový segment. 
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Režie závodu obsahuje položky k pokrytí všech fixních nákladů střediska, ale i provozu 

železničního dvojkolí. Tyto fixní náklady představují energie, opravy, režijní služby střediska, 

provozu. 

K vyhodnocení nákladů a jejich členěné byly využity informační systémy ERP s podporou 

controllingového oddělení k jednotlivým nákladovým položkám a jejich specifikaci. Tyto 

náklady byly jednotlivě a detailně rozčleněny a dále byly zprůměrovány a vyhodnoceny 

v tabulkovém procesoru Excel. 

 

4.1 Výrobní náklady na dvojkolí 

Výrobní náklady pro železniční dvojkolí byly počítány pro pět vybraných zakázek 

s různorodým výběrem obsaženým v technologických požadovaných podmínkách. Zahrnuty 

zde byly požadavky na drsnost opracování, typ železničního dvojkolí, specializace nátěrů, 

způsob balení. Z důvodu různorodosti požadavků na výrobu a služby jimi spojenými, tyto 

kalkulace zahrnovaly co možná největší možný počet požadavků a tím přiblížili podstatu 

průměrové kalkulace na soustavu železničního dvojkolí.  

Náklady na železniční dvojkolí zahrnovaly větší množství dat, protože obsahovaly nejen 

opravu železničního dvojkolí, ale také sestavu nového dvojkolí, nebo jen případnou výměnu 

částí, z kterého se železniční dvojkolí skládá. Technické podmínky a specifikace produktu 

byly velmi specifické, které obsahovaly nejrůznější požadavky pro výrobu železničního 

dvojkolí.  

Výběr z možných nabídek byl detailní, aby vyhověl požadavkům pro nejvěrohodnější 

průměrnou nákladovou cenu. Požadavky byly různorodé, přes opracování, tepelné zpracování, 

nátěry a možnosti ražení a značení dodávaného dvojkolí. Tyto požadavky byly v nákladech 

propočítány tak, aby výsledná průměrná nákladová cena dvojkolí byla skutečně přesnou 

informací pro použití k vyhodnocení optimalizace.  

Při výrobě nových a renovaci železničních dvojkolí bývá nejčastěji využito kooperace 

s vnitropodnikovými závody. Jedná se o speciální nátěry dvojkolí, nebo také opracování, které 

provoz z technických, nebo kapacitních důvodů neumožňuje. Tyto kooperace jsou prováděny 

nejčastěji vnitropodnikovými kooperacemi. Tyto kooperace jsou v kalkulačním členění taktéž 

zohledněny v tabulce 1. 
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Tab. 1 Průměrné výrobní náklady na renovaci železničního dvojkolí 

 

 

Vyhodnocené výrobní náklady pro renovaci železničního dvojkolí činí 20 106,- Kč pro 

renovaci 1 kusu detailně nespecifikovaného železničního dvojkolí. Průměrná časová 

zatíženost vyhodnocených výrobních nákladů na renovaci železničního dvojkolí byla 33,16 

hodin. 

 

4.2 Výrobní náklady na nápravy 

Výrobní náklady pro nápravy byly vypočítávány na jednotlivé zakázky, jak na železniční 

nápravy, tak i na nápravy tramvajové. Z tohoto důvodu jsou zde uvedeny dva průměrné 

výrobní náklady na nápravy, které jsou zobrazeny v tabulce 2 a v tabulce 3. Kalkulace 

obsahují různé technologické podmínky, které jsou nejrozporuplnější v opracování a 

v požadovaném způsobu balení. Všechny tyto možnosti byly vytypované tak, aby byly 

dodrženy požadavky analýzy na průměrné hodnoty kalkulace. 

Výstupem je průměrná kalkulace, která je porovnáním výsledků z dostupných různorodých 

pěti kalkulací na nápravy železniční, ale také z pěti dostupných kalkulací na nápravy 

tramvajové. 

V kalkulacích na nápravy tramvajové jsou obsaženy způsoby lisování náboje na nápravy, 

mechanické zkoušky, lisovací diagram k nápravám a také zkoušky, které nejsou obvyklé.  

Náklady Účet Kč

Materiál 2 000

surový materiál 501 0

nástroje 501 300

obal 501 800

kooperace 518/883 900

Zpracovací náklady 18 106

režie závodu 883 11 440

mzdy na zakázku, pojištění 524 1 692

mzdy na zakázku 521 4 974

Celkové průměrné náklady 20 106
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Jako například zkoušky na únavu v ohybu za rotace 2 x 10
6
cyklů a namáhání ohybem 373 

MPa dle ČSN 42 03 63.  

Kalkulace také obsahuje způsob nátěru a speciálního balení náprav. Taktéž obsahem 

kalkulace je i tepelné zpracování náprav. Základní prvotní odrazovou složkou kalkulace je 

materiál. A důležitou složkou nákladových položek jsou zpracovací náklady na obrábění. Čas 

na opracování, normominuty – hodiny na opracování a manipulaci s materiálem, násobené 

hodinovou sazbou. Průměrné kalkulační náklady na tramvajové nápravy zobrazuje tabulka 2. 

 

Tab. 2 Průměrné výrobní náklady na nápravy tramvajové 

 

 

Celkové průměrné výrobní náklady pro tramvajové nápravy byly vyhodnoceny částkou 

18 201,- Kč pro blíže nespecifikovanou tramvajovou nápravu. Bez specificky určených 

požadavků zákazníkem. Průměrný čas byl vyhodnocen na výrobu tramvajové nápravy 23,42 

hodin. 

 

Průměrná kalkulace na výrobu nápravy železniční byla spočítána z pěti různorodých 

kalkulací. Obsahuje kalkulace pro jednotlivé náklady potřebné k výrobě železničních náprav.  

Jako u náprav tramvajových základní složkou kalkulace je cena za surový materiál a další 

důležitou položkou jsou hodiny na opracování, manipulaci s materiálem. Nedílnou součástí 

pro výpočet kalkulace jsou režijní náklady, které zahrnují spotřebu a výměnu břitových 

Náklady Účet Kč

Materiál 5 413

surový materiál 501 5 213

nástroje 501 150

obal 501 50

Zpracovací náklady 12 788

režie závodu 883 8 080

mzdy na zakázku, pojištění 524 1 195

mzdy na zakázku 521 3 513

Celkové průměrné náklady 18 201
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destiček. Do průměrné kalkulace byly započítány hnací i nehnací železniční nápravy.  Stejně 

jako u náprav tramvajových kalkulační náklady ovlivňují požadavky a specifikace dodání 

hotových náprav, jako jsou nátěry, drsnost opracování a požadavky na technické certifikáty, 

magnetické a ultrazvukové zkoušky a způsob nátěrů a balení hotových železničních náprav. 

V tabulce 3 lze nalézt výrobní náklady pro nápravy železniční. 

Tab. 3 Průměrné výrobní náklady na železniční nápravy  

 

 

Pro železniční nápravy byly průměrné výrobní náklady vyhodnoceny na 43 105,- Kč za jeden 

kus nápravy. Průměrná časová zatíženost pro výrobu železniční nápravy byla vyhodnocena 

19,93 hodin. 

 

4.3 Výrobní náklady na tramvajové monobloky 

Požadavky na průměrnou kalkulaci byly zpracovány na požadovaný segment tramvajové 

monobloky. Vycházelo se ze čtyř různorodých požadavků a technických podmínek na 

tramvajové monobloky. Tyto čtyři kalkulace byly následně zprůměrovány a vyhodnoceny 

jako průměrná kalkulace na tramvajové monobloky.  

Náklady zahrnují jak jakostní a rozměrovou přejímku tramvajových monobloků, ražení, 

nátěry a způsob balení. Do kalkulací jsou zahrnuty zkoušky, cena za materiál, opracování, 

Náklady Účet  Kč

Materiál 32 221

surový materiál 501 22 333

přejímka 518 319

nástroje 501 219

obal 501 600

kooperace 518/883 8 750

Zpracovací náklady 10 884

režie závodu 883 6 877

mzdy na zakázku, pojištění 524 1 017

mzdy na zakázku 521 2 990

Celkové průměrné náklady 43 105
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spotřeba břitových destiček. Kalkulační průměrné výrobní náklady na monobloky znázorňuje 

tabulka 4. 

Tab. 4 Průměrné výrobní náklady na tramvajové monobloky 

 

 

Průměrné výrobní náklady na tramvajové monobloky byly vyhodnoceny částkou 18 859,- Kč, 

časová zatíženost byla zprůměrována na dobu 8,5 hodiny pro jeden blíže nespecifikovaný 

tramvajový monoblok. 

 

4.4 Výrobní náklady na obruče 

Náklady na obruče jsou specifickou položkou. V moderních technologiích výroby se postupně 

od typu kol s obručemi opouští, avšak pravděpodobnost jejich oprav je vysoká. Ve světě se 

stále nachází mnoho typů lokomotiv a vozů s obručemi. Výzkumy i dokazují, že použití kol 

s obručemi je daleko vyšší, mají vyšší životnost, než kola celistvá.  

Ke kalkulačním nákladům na obruče jsou taktéž zahrnuty všechny možné dostupné výrobní 

možnosti a technologické podmínky výroby. Vyhodnoceny a zprůměrovány byly tři možné 

kalkulační náklady na opravu a výměnu obručí. 

Kalkulační náklady zahrnují opracování a čas vázaný s manipulací. Specifické požadované 

zkoušky a nátěry. V kalkulačních nákladech je zachycen i požadovaný obal pro expedování 

hotových opracovaných, nebo nových obručí. Je zde zahrnuta také možnost tepelného 

zpracování. Výslednou průměrnou kalkulaci nákladů zobrazuje tabulka 5. 

Náklady Účet Vyjádření v Kč

Materiál 15 341

surový materiál 501 15 201

nástroje 501 90

obal 501 50

Zpracovací náklady 3 518

režie závodu 883 2 212

mzdy na zakázku, pojištění 524 329

mzdy na zakázku 521 966

Celkové průměrné náklady 18 859
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Tab. 5 Průměrné výrobní náklady na výměnu a renovaci obručí 

 

 

Výrobní náklady na renovaci a výměnu obručí byly vyhodnoceny průměrnými výrobními 

náklady 26 749,- Kč. Průměrná časová zatíženost byla vyhodnocena 15 hodin na renovaci a 

výměnu obručí. 

 

4.5 Shrnutí a porovnání výrobních nákladů  

Porovnáním všech průměrných nákladů na jednotlivé segmenty strojírenské výroby, s výrobní 

hodinovou sazbou 546 Kč, která vychází z kalkulací na úhradu fixních nákladů. Nepřihlíží se 

zde na závislost při změně objemu výroby. Vyhodnocené náklady na produktové segmenty 

sloužily k porovnání a zjištění optimalizace výrobního mixu. Byly vyhodnoceny specifické 

zakázky, které svou jedinečností nelze zařadit do sériové výroby, ale do zakázkové výroby. 

Vždy byly vybrány zakázky, které se nedaly zařadit do stejné kategorie a jejich náklady a 

nákladové položky byly různorodé. 

K výsledkům výrobních nákladů byly přiřazeny možné obchodní marže daného segmentu a 

na základě porovnání těchto jednotlivých segmentů výroby byla navržena optimalizace 

výrobního mixu strojírenské výroby. 

 

Náklady Účet  Kč

Materiál 18 540

surový materiál 501 17 520

nástroje 501 220

obal 501 800

Zpracovací náklady 8 209

režie závodu 883 5 187

mzdy na zakázku, pojištění 524 767

mzdy na zakázku 521 2 255

Celkové průměrné náklady 26 749
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V tabulce 6 jsou zobrazeny celkové výsledky všech vyhodnocených produktových segmentů 

strojírenské výroby, zobrazeny jsou jak zpracovací náklady, tak průměrné výrobní náklady na 

jednotlivé segmenty výroby.  

Ve vztahu k výrobním nákladům je vypočítána možná maximální marže, která v tomto 

případě udává směr optimalizace výrobního mixu segmentů strojírenské výroby 

vyhodnocovaného provozu. 

 

Tab. 6 Shrnutí a porovnání výrobních nákladů produktových segmentů. 

 

 

Průměrné výrobní náklady segmentů strojírenské výroby byly vyhodnoceny a porovnány 

s možnou obchodní marží. Z obchodního hlediska je zajímavý segment železničních náprav, 

renovace dvojkolí a nápravy tramvajové. Návrh optimalizace výrobního mixu je znázorněn na 

obrázku 8. 

Produktový segment
zpracovací náklady 

Kč

materiál 

Kč

průměrné 

výrobní náklady 

Kč

rozpětí 

obchodní 

marže %

porovnání ve vztahu 

k výrobním nákladů 

s maximální marží 

Kč

Renovace dvojkolí 18 106 2 000 20 106 7% - 13 % 2 614

Nápravy železniční 10 884 32 221 43 105 6% - 8% 3 449

Nápravy tramvajové 12 788 5 413 18 201 5% - 9% 1 638

Tramvajové monobloky 3 518 15 341 18 859 4% - 6% 1 131

Obruče 8 209 18 540 26 749 3% - 5% 1 337
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Obr. 8 Návrh optimalizace výrobního mixu 

 

Vyhodnocený návrh optimalizace výrobního mixu byl nástrojem pro nový scénář strojírenské 

výroby. Výrobní náklady byly vyhodnoceny, jednotlivě alokovány a zprůměrovány. Poté byly 

porovnány s obchodní marží a produktové segmenty byly optimalizovány. Při možné prodejní 

ceně vychází nejlépe s rozpětím obchodní marží renovace železničního dvojkolí. Je také 

vhodné zabývat se alternativou výroby náprav, jak železničních tak i tramvajových.  

Nejvhodnější možnou alternativou optimalizace výrobního mixu při vyhodnocených 

průměrných výrobních nákladech může dosáhnout produkt železničního dvojkolí a 

železničních náprav.  
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Produktové segmenty tramvajové monobloky a výměna obručí nemají tak vysoké rozpětí 

obchodní marže, ale na základě vyhodnocených výrobních nákladů je také vhodné zaměřit se 

na zpracovací náklady, které nejsou vysoké i s přihlédnutím k času zpracování. 

Na základě všech dostupných zjištění, sběru dat, výpočtů a analýz, byl navržen scénář 

optimalizace výrobního mixu strojírenské výroby. 
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5 Návrhy a doporučení 

Ke zmapování a vyhodnocení údajů posloužily ERP systémy. Jejich porovnání bylo 

provedeno ve spolupráci s technickým oddělením technické přípravy výroby a 

s controllingovým oddělením, které se stávalo jedním ze stěžejních míst hodnocení a přesného 

vymezení a porovnání nákladů. Technické oddělené přípravy výroby poskytlo možné scénáře 

výroby produktových segmentů, technickou specifikaci a ve spolupráci s controllingovým 

oddělením byly na tyto možné, ale také již produkované zakázky, zpracovány jednotlivé 

náklady. 

Jednotlivé náklady, kalkulačních položek, byly vyhodnoceny, zprůměrovány a porovnány 

s možnou tržní cenou. Takto bylo zjištěno, které produktové segmenty je výhodnější nabízet 

pro další rozvoj a strategii podniku. 

Průměrné výrobní náklady a jejich vyhodnocení na jednotlivé produktové segmenty jsou 

podkladem nejen pro interní informace vedení podniku, ale také pro obchodníky, kteří 

s těmito daty mohou pracovat v oblasti možné rychlé nabídky zákazníkům. Nemusí otálet 

s odpovědí a mají přehled s možnou cenou produktu a mohou navrhnout již podložený scénář 

nabídky. 

Pro plánování scénářů můžeme využít identifikace hlavních trendů vývoje prostředí. Tento 

způsob je vhodný v případech pro dlouhodobější pohled na budoucí vývoj. Také musí 

existovat jen omezený počet 5 až 7 hlavních faktorů, které budou pravděpodobně ovlivňovat 

prostředí, které zkoumáme. [19] 

Bylo zjištěno a porovnáno několik možných specifických zakázek s dostupnými 

technologiemi na výrobu a v oblasti návrhu a doporučeními bylo zcela jasně navrženo, kterým 

směrem se má podnik zaměřit k optimalizaci produktových segmentů. Z vnitropodnikových 

dokumentů, informačních systémů byly zjištěny a vypočítány náklady, jejichž hodnota 

vychází ze současných nákladů. V porovnání průměrných výrobních nákladových cen 

produktových segmentů a rozpětí s obchodní marží bylo navrženo zpřesnění pro optimalizaci 

výroby na jednotlivé produktové segmenty.  

Hlavním pilířem výroby a zaměření se na zákazníky by se z nákladového hlediska měly stát 

železniční nápravy a renovace železničního dvojkolí. Tyto segmenty poskytují dostatečné 
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rozdíly mezi výrobní nákladovou cenou a možnou tržní obchodní cenou. Z tohoto důvodu 

jsou strategickým produktovým segmentem strojírenské výroby. 

Dalším přínosem by mělo být zaměření na segment tramvajových náprav. Průměrné výrobní 

náklady jsou v porovnání s rozpětím obchodní marže také vhodný produktový segment 

strojírenské výroby. 

Nelze však jednoznačně hovořit o omezení výroby jen na tyto segmenty výroby, ale postavit 

takto vyhodnocené produktové segmenty na přední pozice při nabízení koncovým 

zákazníkům a zaměřit se na pozitivní rozvoj a strategii podniku při optimalizaci produktových 

segmentů strojírenské výroby. 
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6 Závěr 

Diplomová práce byla zaměřena na optimalizaci výrobního mixu společnosti ArcelorMittal 

Engineering Products Ostrava s.r.o. Cílem této práce bylo shrnutí výsledků nákladů na 

produktové segmenty, tyto náklady analyzovat, možné vzniklé náklady zprůměrovat a 

vyhodnotit budoucí návrh scénáře profitabilnější strojírenské výroby segmentů.  

Pro splnění stanoveného cíle bylo nejdříve zapotřebí seznámit se s vykonávanou činností výše 

uvedeného podniku a pro správné a věrohodné vyhodnocení a pochopení samotné činnosti 

seznámit se s charakteristikou výroby daných produktových segmentů. Nejen s jejich náklady, 

ale s pochopením celé technologie výroby a technologické specifikace požadavků zákazníků. 

Náklady strojírenské výroby jsou předmětem každodenního zájmu managerů a hospodářský 

výsledek společnosti je prvotní ukazatel hospodaření podniku ve sledovaném období.  

Produktové segmenty a jejich základní členění je v podniku prioritou a pilířem pro rozvoj 

nejen segmentů, ale i celého podniku pozitivním směrem. Ukazatelem jsou nejen požadavky 

zákazníků, možnosti výrobního procesu, ale i malé skupiny ukazatelů, které se podílejí na 

analyzovaném problému. Náklady a jejich správné členění představují dílčí nositele pro 

jednotlivé segmenty. Náklady byly jednotlivě vyhodnoceny, zprůměrovány a poskytnuty 

k dalšímu použití pro management podniku.  

Vyhodnocení optimalizace segmentů ukázalo, že v souladu s konkrétními potřebami 

kalkulačního členění je zejména nepřesná schopnost identifikovat a alokovat problémové 

kalkulační veličiny v nákladech a zvážit všechny možné dostupné relevantní okolnosti o 

možnosti zlepšení dané situace. Na základě skutečností byla navržena optimalizace produktů 

ke zlepšení profitability podniku za účelem konkrétního a specifického alokování nákladů na 

jednotlivé produktové segmenty. 

Průměrné náklady na jednotlivé produktové segmenty byly porovnány s možnou tržní cenou a 

byla navrhnuta opatření k optimalizaci produktů strojírenské výroby. Výsledkem této analýzy 

byl určen směr optimalizace ke změně zaměření a optimalizace produktů a to na výrobu 

železničních náprav a renovaci železničního dvojkolí. Tato optimalizace produktových 

segmentů byla navržena a představena podniku, poznatky a výsledky z analýzy optimalizace 

budou následně využity pro další zpracování a informovanost managerů vnitřní struktury 

skupiny ArcelorMittal Ostrava a.s. 
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Výsledky kalkulačního členění a porovnání výrobních průměrných nákladů ukázaly směr, 

kterým se má podnik, zejména provoz Dvojkolí a tepelného zpracování, zaměřit, pozitivně 

zacílit směr optimalizace segmentů k růstu a rozvoji podniku. Je nezbytně si uvědomit smysl 

a účelnost využití všech možných dostupných a přesných alokací nákladů a tyto informace 

nadále interně sdílet a vytvořit tak možnost změny strategie podniku. 
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