
 

 



 

 

 



 

 

  



 

 
  



 

Abstrakt 

Předmětem této diplomové práce je vypočítat bod zvratu výroby přesných trubek  

a oblouků pro dvě varianty provozu. V teoretické části je popsána technologie tažírny  

a úpravny trub, technologický popis protlačování a úpravenské zpracování trubkových 

oblouků, náklady, kalkulace, výpočet krycího příspěvku a bodu zvratu. V praktické části je 

vypočítán krycí příspěvek a bod zvratu pro dvě varianty výroby. S využitím metod statistické 

analýzy je rovněž provedeno ověření empirické klasifikace fixních a variabilních nákladů.  

 

Klíčová slova: bod zvratu, příspěvek na úhradu fixních nákladů, fixní náklady, 

variabilní náklady, trubky. 

 

 

 

 

Abstract 

The subjekt of this Thesis is to calculate a break even point of production of precise 

tubes and tube arcs for two production options. In the theoretical section there are descriptions 

of a tube drawing technology, tube extrusion and neaten of tube arcs technology, expences, 

costs, contribution margin and break even point calculations. In the practical part there are 

contribution margine and break even points for two production options calculated. There  

is also validation of empirical classification of fixed and variable expenses by using methods 

of statistical analysis. 
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1. Úvod 

Manažerské rozhodování v současných složitých tržních podmínkách nemůže vycházet 

pouze z intuice a praktických zkušeností manažera, v řadě případů je nutno podklady pro 

rozhodnutí opřít o objektivní propočty s využitím ekonomicko-matematických metod. 

Jedním z typických případů takové podpory je získání informací o minimálním využití 

výrobní kapacity (navazující na možný objem prodeje za cenu, akceptovanou zákazníkem), 

při kterém jsou uhrazeny veškeré fixní a variabilní náklady a produkce není ani zisková, ani 

ztrátová. 

Ekonomická teorie pro tento stav používá označení bod zvratu (Break Even Point). 

Matematický aparát, založený na propočtu tzv. příspěvek na úhradu fixních nákladů a tvorbu 

zisku (Contribution Margin), je velmi jednoduchý. 

Klíčovým problémem propočtu je však objektivní klasifikace nákladových položek na 

fixní a variabilní, tedy stanovení závislosti jejich absolutní výše na změnách objemu výroby. 

V praxi je často uplatňována empirická metoda, vycházející z charakteru jednotlivých 

kalkulačních položek (odpisy, nájemné = fixní náklady, jednicový materiál, technologické 

palivo a energie = variabilní náklady) a z praktických zkušeností s jejich vývojem v minulých 

obdobích. Ukazuje se, že pokud je tato metoda prováděna zkušenými odborníky, pak mohou 

její výsledky poměrně přesně postihnout reálný průběh nákladové funkce. 

Nicméně do popředí stále vystupuje potřeba toto empirické rozdělení nákladů ověřit 

objektivním vyhodnocením skutečného průběhu nákladů za delší období a to zejména 

použitím metod statistické analýzy. 

Tato diplomová práce se zabývá jednak propočtem bodu zvratu v konkrétních 

podmínkách tažírny trub (variantně podle původu vsázky), jednak se pokouší ověřit 

relevantnost použitého empirického rozdělení fixních (Fixed Costs) a variabilních (Variable 

Costs) nákladů regresní a korelační analýzou časových řad výsledků minulých období. 

V komentáři k jednotlivým propočtům, jakož i při hodnocení výsledků analýz jsou 

uvedeny faktory, které mohou významným způsobem ovlivnit použitelnost a vypovídací 

schopnost těchto metod. 
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2. Společnost Tolfin s.r.o. 

Společnost TOLFIN s.r.o. zahájila činnost v říjnu roku 2008. Ve svém podnikání se 

společnost zaměřila na podnikatelské subjekty vyžadující krytí potřeb pracovního kapitálu pro 

realizací výrobků či služeb na tuzemském trhu. 

Cílem společnosti je směřovat své působení k realizaci investičních, restrukturalizačních 

a revitalizačních záměrů a celkovému oživení ekonomiky regionu Moravy a Slezska, případně 

dalších oblastí. 

Při své činnosti společnost využívá nabytého know - how z období 2000 – 2008, kdy 

nynější zaměstnanci řídili společnost OSINEK, a.s. a byli přímo účastni procesu 

restrukturalizace vyrovnání se s věřiteli společnosti VÍTKOVICE, a.s. to bylo umožněno 

financováním výroby a odbytu metodou tzv. tollingu, kterou součastní pracovníci společnosti 

úspěšně realizovali a společnost VÍTKOVICE, a.s. a později společnost VÍTKOVICE 

STEEL, a.s. mohli být privatizovány. 

Toto know – how bylo následně využito při financování pracovního kapitálu malých  

a středních podniků v letech 2005 – 2008. Vedle toho know – how společnost využívá 

znalostí z oblastí krizového managementu, restrukturalizace společností a znalostí z oblasti 

obchodu  

a je tedy schopna toto realizovat ve formě poradenství jednotlivým podnikatelským 

subjektům. 

Společníci TOLFIN s.r.o. získali svým působením ve společnosti OSINEK, a.s. během 

uplynulého osmiletého období unikátní zkušenosti a dovednosti v dané oblasti podnikání, 

včetně nezpochybnitelných přínosů pro zapojené partnery, jmenovitě společnost 

VÍTKOVICE, a.s., a její divize, později dceřiné společnosti VÍTKOVICE STROJÍRENSTVÍ, 

a.s. 

Úspěšná realizace tollingu ve společnosti VÍTKOVICE, a.s. – jedné z největších 

obchodních společností v České republice – za jehož asistence proběhlo soudní vyrovnání této 

společnosti s jejími věřiteli, včetně následné restrukturalizace a privatizace společnosti 

VÍTKOVICE, a.s., to vše dává společnosti TOLFIN důvěru, pokud jde o investování jejích 

zkušeností a dovedností do tohoto projektu s cílem zabezpečit předpokládané přínosy pro 

každého z účastníků projektu. [1] 
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2.1 Tažírna trub Svinov, spol. s r.o. 

Společnost TOLFIN s.r.o. uvažovala o koupi ŽP Tažírna trub, spol. s.r.o. 

2.1.1 Základní údaje 

ŽP Tažírna trub Svinov, spol. s r. o. IČO: 25361694. Datum vzniku 10. 12. 1996 

původně jako nákladové středisko PJ Válcovny trub, Vítkovice, a.s. 

2.1.2 Technologie výroby tažírny a úpravny trub 

TAŽÍRNA 

Výchozím materiálem pro výrobu bezešvých ocelových trubek tažených za studena jsou 

trubky redukované. Trubky jsou dodávány rovnané s hrocenými nebo nehrocenými konci 

válcovaných a redukovaných trub v Železárnách Podbrezová a.s. 

Příprava povrchu trubek před tažením 

Povrch trubek určených pro tažení musí být náležitě upraven. Úprava povrchu trubek  

se provádí postupně těmito operacemi: 

- mořením v roztoku H2SO4, 

- 1. oplachem ve vodě, 

- 2. oplachem ve vodě, 

- neutralizací v Ca (OH)2, 

- fosfátováním, 

- neutralizací v Ca (OH)2. 

Mořírna je vybavena celkem čtyřmi železobetonovými vanami s kyselinovzdornou 

vyzdívkou o vnitřních rozměrech d x š x h: 12 x 1 x 1 m, dvěma plastovými vanami  

o rozměrech dxšxh 1226 x 133 x 1215 / 1115 cm a jednou ocelovou vanou (svařovanou) bez 

vyzdívky pro emulgační tuk o rozměrech d x š x h: 10 x 0,8 x 1 m. Plastové vany pro moření 

v roztoku kyseliny sírové a železobetonové vany pro neutralizaci a fosfátování jsou osazeny 

do stran odsouvatelnými víky a bočním odtahem par se zbytkovým množstvím kyseliny 

sírové do absorbéru máčením v emulgačním tuku. 

Moření je elektrochemický proces, jehož účelem je zbavit trubky na vnějším i vnitřním 

povrchu okují. K moření trubek používáme kyselinu sírovou (H2SO4) o koncentraci 2 – 25 %  

a teplotě 40 - 70 °C. V průběhu se koncentrace kyseliny postupně snižuje. Aby se zachovala 

přibližně stejná intenzita moření, je třeba současně zvyšovat teplotu lázně. 

Průběh teplot a koncentrace H2SO4 během moření je vyobrazen na obrázku 1. 
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H2SO4 % teplota °C 

25 – 16 40 - 47 

15,1 48 - 55 

9,5 56 - 62 

4,2 63 - 70 

Obr. 1 Průběh teplot a koncentrace H2SO4 během moření 

 

Během moření je nutno trubkami v lázni pohybovat, aby se usnadnilo odpadávání okují, 

oplachování povrchu trubek a vyrovnávání koncentrace lázně, přicházející do styku  

s trubkami. Děje se to zvedáním a ponořováním trubek v pravidelných intervalech. Vymořené 

trubky se zbaví zbytků kyseliny a železitých solí oplachem ve vodě, který probíhá v lázních  

s nepřetržitým průtokem vody. 

Poté následuje neutralizace v lázni Ca (OH)2. a fosfátování. Fosfátováním se upravuje 

povrch ocelových trubek před tažením za studena. Fosfátová vrstva zlepšuje přilnavost 

mazadla na povrch, umožňuje vyšší redukci a snižuje tření. K fosfátování se používá 

Granodraw 4703 IT, což je v podstatě fosfát na bázi fosforečnanu zinečnatého. Na povrchu 

vytváří silnou fosfátovou vrstvu (tloušťka se pohybuje mezi 10-20 g/m
2
). Nafosfátované 

svazky trubek se ponoří na krátkou dobu do horkého roztoku hydroxidu vápenatého Ca (OH)2 

a tím se neutralizují zbytky fosfatizační lázně. Použije se stejná neutralizační lázeň jako po 

moření se stejným technologickým postupem. Po provedení neutralizace se provede mazání 

ponořením trubek do roztoku emulgačního tuku ve vodě. Mazání se provádí po dobu 

5 - 10 min. 

Úprava konců trubek 

Základním úkolem tažení je zmenšení průřezu trubky. Proto je trubka tažena průvlakem 

o menším průměru, než je průměr trubky. Zmenšení průměru na vstupním konci trubky je 

možno vytvořit buď na hrotovacích strojích nebo přímo na tažné stolici. 

Zmenšení průměru konců trubek na hrotovacích válcích. Hrotování konců trubek  

se provádí mezi 2 válci. Válce mají vysoustruženou sadu kalibrů pro příslušný rozsah 

hrotování. Každý válec se skládá ze dvou polovin, z nichž jedna má funkci pracovní a druhá 

umožňuje vsunutí trubky mezi válce. Válce se otáčejí proti směru vsunování trubek. Mezi 

pracovními částmi válců dochází k tváření konců trubek podle tvaru kalibrace. Zhotovení 

hrotu na trubce se provede na dva i více stehů. Při prvním stehu se příčný průřez trubky 



7 

promáčkne do tvaru dle použité kalibrace a při druhém a dalším stehu se promáčknutý konec 

trubky otočený o 90° uloží do dalšího kalibru a vytvaruje do kruhového průřezu. 

Zmenšení průměru konců trubek na hrotovacím stroji S 434/03. Provádí hrotování 

konců trubek do Ø 22 mm. Zde je hrotování prováděno za pomocí kovací kleštiny. Trubka je 

unášena směrem do kovací kleštiny a současně je vytáčena na směr tváření pomocí 

výkyvného stolu. Při této technologické operaci dochází k redukci vnějšího průměru trubky na 

hotovní průměr hrotu. 

Zmenšení průměru konců trubek na hrotovacím stroji H 5 -16 Krolman. Provádí  

se hrotování trubek do Ø 22 mm. Hrocená trubka je upnutá do svěráku a hydraulickým 

podavačem vtlačována do rotační hlavy. 

Zmenšení průměru konců trubek na automatické lince s rotačním kovacím 

strojem JAR 5 - 4. Provádí se hrotování trubek Ø 5 - 60 mm. Hrotování konců trubek je 

zajištěno pomocí rotační hlavy, která rotuje kolem trubky, a kovací kladiva vykonávají 

zdvihy, které mají za následek beztřískové kování a redukci vnějšího průměru hrotované 

trubky. 

Zmenšení průměru trubek protlačováním přímo na tažné stolici. Konec trubky je 

čelistmi uchycen a protlačen přes průvlak. Protlačovací zařízení je hydraulické, čelisti 

protlačovacího zařízení jsou vyměnitelné a jejich vnitřní průměr musí odpovídat vnějšímu 

průměru protlačované trubky. 

Dělení trubek  

Dělení trubek se provádí na dělící lince KSA – C, která je tvořena 2 ks pil  

a rychlořeznou pilou jen pro dělení trubek k následnému hrocení a tažení. 

Tažení trubek za studena. K dosažení konečného rozměru tažených trubek se používá 

tažení na trnu, nebo průvlečného tažení. 

Tažení na trnu. Při tažení na trnu se zmenšuje vnější průměr trubky i tloušťka stěny. 

Příčný průřez tažené trubky je určen mezikružím, které je vymezeno průvlakem a trnem. 

Válcový trn je uchycen na trnové tyči, která umožňuje přesné nastavení trnů v průvlaku. Při 

tažení na plovoucím trnu je přesné nastavení trnu dáno tvarem trnu a tyč slouží jen k zasunutí 

trnu do trubky. Redukce průřezu při tažení na trnu je v rozmezí 16 – 45 %. 

Průvlečné tažení. Tímto způsobem se hlavně táhnou trubky o malém vnějším průměru. 

Při tomto způsobu tažení není vnitřní průměr trubky vymezen žádným nástrojem. Podle 

poměru tloušťky stěny k průměru trubky se při tažení stěna zesiluje, zeslabuje nebo zůstává 

stejná. Maximální úbytek při tomto způsobu tažení je 25 %. Průvlaky vymezují při tažení 

vnější průměr trubky. Jsou vyrobeny ze slinutých karbidů nebo z oceli ČSN 19 436. Vnitřní 
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průměr trubky je vymezen trnem. Trny jsou ocelové (materiál ČSN 41 1600), s povrchem 

tvrdě chromovaným nebo ze slinutých karbidů. 

Tepelné zpracování při tažení trubek za studena 

K dosažení konečného průměru a stěny trubky tažené za studena je zapotřebí nejméně 

jednoho tahu na trnu. Tažením za studena dochází ke změně struktury ocele a tím ke změně 

plastických vlastností. Pro obnovení plastických vlastností ocele se provádí rekrystalizační 

žíhání. 

Průběžná válečková elektrická pec s PVA 60 / 145 s příkonem 900 kW a ochrannou 

dusíkovodíkovou atmosférou pro tepelné zpracování trubek do 44,5 mm a tloušťkou stěny  

do 6 mm. 

Komorová vozová pec vytápěná topným olejem s vnitřními rozměry d x š x v: 

8 x 1,25 x 1,4 m. 

ÚPRAVNA 

Všechny trubky se dodávají rovnané. 

Rovnání trubek. Rovnání trubek je finálním úkonem, který zaručuje přímost hotové 

trubky. Využívá se principu rovnání mezi 2 hyperbolickými válci, zaručujícími kvalitní 

vyrovnání ve všech rovinách procházející osou trubky. Provádí rovnání trubek oválového, 

šestihranného, čtvercového a obdélníkového průřezu. 

Dělení trubek řezáním na lince ČKD se provádí dělení přesných trubek Ø 16 - 60 mm  

s tloušťkou stěny 1 - 6 mm, na pilách Heller se provádí dělení trubek na výrobní a přesné 

délky Ø 10 - 45 mm, síla stěny 1 - 3,5 mm. Jedná se o pákové ruční pily, dělení trubek na 

upichovacích strojích 9D151, dělení trubek na dělící lince ZŤS DUBNICA se provádí dělení 

řezáním konců přesných trubek Ø 10 - 60 mm s tloušťkou stěny 1 - 6 mm. 

Broušení trubek na brusce BBE - 1A se provádí broušení vnějšího povrchu trubek  

Ø 3 - 125 mm brusnými kotouči. 

Úprava konců hotových trubek odjehlovací linkou. Je automatické zařízení, jež slouží 

k očistění otřepů konců trubek Ø 10 - 65 mm po dělení řezáním na pile. 

Revize trubek. Obsluha provádí: 

- nedestruktivní kontrolu jakosti trubek, 

- vizuální kontrolu povrchu trubek, 

- měření vnějšího, vnitřního průměru a tloušťky stěny, 

- měření délek, 

- třídění a opravy trubek (broušením, pilováním a výřezy), 

- identifikaci jakosti. 
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Konzervování trubek. Konzervací trubek rozumíme jejich dočasnou povrchovou 

ochranu před vnějšími atmosférickými vlivy od dokončení výroby trubek na úpravnách až po 

jejich použití u spotřebitele. Konzervace máčením se provádí jako vnější i vnitřní ochrana 

trubek ponořením do lázně s konzervačním prostředkem  ANTIKORIT DFW 2001. Rozměry 

máčecích van jsou d x š x h: 12 x 1 x 1,1 m. Vytápění konzervační lázně je prováděno za 

pomocí horkovodního vytápění plynovým kotlem. Teplota konzervační lázně musí být cca 50 

 5 °C. 

2.1.3 Protlačování a úpravenské zpracování trubkových oblouků 

Výchozím materiálem pro výrobu bezešvých oblouků jsou trubky za tepla válcované, 

případně redukované, nebo tažené. 

Dělení trubek. Trubky se dělí řezáním na pile (HELLER V 14 560 HD), nebo pásové 

pile  ARG 230 NC na přesné pracovní délky. Před dělením nutno kontrolovat a vyloučit  

z dalšího zpracování vadné části trubek. 

Tlačení oblouků. Tlačná stolice pohon elektromotorem na stejnosměrný proud 500 V  

s regulací otáček. Výkon elektromotoru 7,36 kW. Regulace rychlosti tlačení se provádí 

tyristorovou regulací, maximální tlačná síla 343 kN, maximální délka tlačné tyče 14,5 m, 

využitá délka tlačné tyče 10,6 m, maximální nosnost vzduch zvedáků 500 kg, výrobní rozsah 

vnější Ø oblouku D 26,9 - 273,0 mm, typ 3 a 5 dle EN 10253-1, EN 10253-2, VN 425760  

a DIN 2605, 2609, tlačné trny chlazené vodou, materiál ocel ČSN 17102, tlačné tyče, materiál 

ocel ČSN 11 550 a ČSN 11650. 

Ohřívací pec je provedena jako komorová pec na čelní straně otevřená, vytápěná 

jedním hořákem na topný olej z čelní strany pece. Vyzdívka bočních stěn a klenby je z cihel 

šamotových, spodek z chrommagnezitových cihel. Pec je samočinně posunovatelná  

na kolejích pomocí elektromotoru. Vytápění se provádí lehkým topným olejem o výhřevnosti  

42 350 kJ/kg. Teplota oleje musí být min. 120 °C, neboť při nižší teplotě nemá potřebnou 

tekutost. 

Kalibrovací lisy za tepla pro kalibrování vytažených oblouků v zápustkách za tepla. 

Přítlačná síla lisů je 980 - 1470 MN (100 - 150 t). 

Kružní pily pro ořezávání a dělení hotových oblouků ve výrobní lince, jsou 2 pily 

Wagner a 1 pila P27 a dvě třílistové pily (AF 022, AF 038). Používané listy kružních pil 

Ø 610 mm a Ø 710 mm. 

Kalibrovací lisy za studena, pneumatické ke kalibraci upravených konců trubkových 

oblouků vtlačením trnu do vnitřního průměru. 
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Postup při tlačení oblouků 

Před nasazením na tlačnou tyč se musí každá trubka natřít grafitovou kaší tak, aby  

se na vnitřním průměru vytvořil souvislý film, který však nesmí stékat. Připravené nadělené 

trubky se nasunou na tažnou tyč zakončenou tlačným trnem. Tlačná tyč se upevní na saně  

a připojí se přívod chladící vody. Tlačný vozík se upevní na řetěz. Přisune se ohřívací pec, 

aby trn s protlačovaným obloukem byl co nejintenzivněji ohříván na předepsanou teplotu  

a ta část oblouku, která je více deformována, byla ohřívána intenzivněji, tj. vnitřní část 

oblouku více než vnější část oblouku. Tlačná stolice se uvede do chodu. Ohřev a tlačení musí 

probíhat takovou rychlostí, aby: 

a) rozdíl teplot mezi předním a zadním koncem oblouku nebyl větší nežli 200 °C, 

b) zadní část oblouku, namáhána na vzpěr, se nevlnila, 

c) odcházející oblouk se nekřivil na trnu, ale zachoval stejnou rovinu tlačení. 

Pec se vytápí lehkým topným olejem předehřátým na teplotu cca 120 °C, který  

se ve zvláštním hořáku přivede do jemně rozptýleného stavu, načež shoří. Rozptýlení musí 

být co nejjemnější, neboť čím jemnější je rozptýlení kapiček oleje, tím bude spalování 

probíhat rychleji a dokonaleji, a tím dostaneme rovnoměrnější a intenzivnější ohřev. Vytažené 

oblouky se kalibrují za tepla v zápustce pod lisem. Vytažený oblouk musí mít takový tvar, 

aby zapadl do vybrání zápustky, a pak přitlačením horní zápustky dostane správný tvar.  

Po kalibrování musí oblouky volně chladnout na klidném vzduchu. 

Úprava oblouků. Oblouky se ořezávají na kružních pilách na tvar 180 ° a tvar 90°. Poté 

následuje úkosování konců oblouků dle normy na úkosovacích strojích RBF 18 a ORT 114. 

Kontrolují se rozměry, kvalita povrchu. Po naražení znaku výrobce a příslušné normy  

se oblouky balí do kartonových krabic, které se ukládají na EURO-palety. 
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3. Teoretická část 

V teoretické části diplomové práce bude vysvětleno několik základních pojmů a aktivit 

v rámci nákladů, kalkulací, teorie bodu zvratu, krycího příspěvku na úhradu fixních nákladů  

a teorie regresní a korelační analýzy. Tyto základní teoretické ekonomické principy budou 

prakticky použity v druhé části této diplomové práce. 

3.1 Náklady 

Náklady lze ve své podstatě chápat ve dvou rovinách. Pojetí nákladů ve finančním 

účetnictví, kde je můžeme charakterizovat jako peněžně vyjádřenou spotřebu výrobních 

faktorů účelně vynaložených na tvorbu podnikových výnosů včetně dalších nutných nákladů 

spojených s nutnou činností podniku.
 

Ekonomické pojetí nákladů je poněkud jiné. 

Charakterizuje vše, co bylo skutečně obětováno (náklady ušlé příležitosti, úroky z vlastního 

kapitálu, ušlá mzda podnikatele a jiné tzv. oportunitní náklady), tedy nejen to co bylo 

v penězích skutečně zaplaceno. [2] Náklady je též nutné odlišit od peněžních výdajů. Výdaje 

představují úbytek stavu hotovosti, nebo stavu peněz na účtech v bance bez ohledu na účel 

jejich použití. Například nákup stroje je peněžním výdajem, ale není nákladem, tím jsou  

až odpisy, kterými cenu stroje převádíme do nákladů, na druhou stranu odpisy nejsou 

peněžním výdajem, tím byl nákup stroje. [3] 

3.1.1 Klasifikace nákladů 

Jedním ze základních úkolů managementu je náklady řídit a usměrňovat. Řízení nákladů 

vyžaduje jejich podrobné třídění. Třídit náklady lze podle mnoha hledisek. V podniku  

se náklady třídí podle druhů (druhové třídění nákladů), podle účelu (účelové třídění nákladů), 

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

původu spotřebovaných vstupů, aj. [2] 

Druhové třídění nákladů, poněkud podrobnější, se uplatňuje v účtové osnově, nebo  

ve výkazu zisku a ztrát tzv. výsledovce. Z toho vyplývá, že druhové třídění nákladů  

je důležité pro finanční účetnictví a pro finanční a jiné analýzy. Náklady jsou soustřeďovány 

do stejnorodých skupin spojených s činností jednotlivých výrobních faktorů (materiál, práce, 

majetek). Základní nákladové druhy jsou: 

 spotřeba – surovin a materiálu, paliv, provozních látek, energie, 

 osobní náklady – mzdy, platy, provize, sociální a zdravotní pojištění, 

 odpisy – dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku, 

 finanční náklady – pojistné, nákladové úroky, poplatky, 
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 náklady na externí služby – opravy, nájemné, dopravné, cestovné. 

Nákladové druhy jsou náklady externími. Jsou to náklady prvotní, které vznikají stykem 

podniku s jeho okolím, nebo s jeho zaměstnanci. Jsou to náklady jednoduché, protože je již 

dále nejde členit. 

Účelové třídění nákladů. Používáme dvě základní hlediska účelového třídění nákladů. 

 podle místa vzniku a odpovědnosti, tj. podle vnitropodnikových útvarů, 

 podle výkonů, tj. kalkulační třídění nákladů. 

Třídění nákladů podle místa vzniku a odpovědnosti je třídění nákladů podle 

vnitropodnikových útvarů a jasně ukazuje, kde náklady vznikly a kdo je odpovědný za jejich 

vznik. Též se nazývá odpovědnostním účetnictvím. Třídění nákladů podle výkonů, také 

nazýváno kalkulační třídění nákladů, nebo kalkulačně – výkonové účetnictví, zjišťuje náklady 

podle výrobků, tzv. nositelů nákladů. Podle přičítání nákladů na kalkulační jednici (kalkulační 

jednice je výrobek, polotovar, práce, nebo služba, vymezený měřící jednotkou, např. kusy, kg, 

m atd.) daného výkonu lze rozlišit náklady na přímé a nepřímé. Přímé náklady jsou takové,  

u nichž jde určit jejich přímý vztah je kalkulační jednici, a nepřímé náklady jsou takové,  

u nichž nelze přímo zjistit vztah ke kalkulační jednici. Pro výpočet celkových nákladů a také 

celkovou strukturu nákladů na kalkulační jednici se používá tzv. typový kalkulační vzorec. 

Typový kalkulační vzorec se může využít jako podklad pro stanovení ceny výrobků,  

pro sestavení rozpočtů nákladů, pro kontrolu a rozbor hospodárnosti výroby, porovnání  

a zhodnocení vývoje nákladů v časovém horizontu, pro sestavení a kontrolu rentability 

jednotlivých výrobků, nebo jako podklady pro optimalizaci úlohy. Více o kalkulačním vzorci 

bude v kapitole kalkulací. 

Členění nákladů v závislosti na objemu výroby. Jak již název napovídá, toto členění 

nákladů třídíme v závislosti na změně objemu výroby, což je velmi důležité pro velkou řadu 

kvalitních manažerských rozhodnutí. Nejširší využití skýtá toto členění při řešení  

tzv. rozhodovacích úloh na existující kapacitě. Většina těchto rozhodovacích úloh je v zásadě 

obdobou a různým opakováním základní úvahy o tom jak změna objemu a sortimentu výkonů 

ovlivní vyšší nákladů, výnosů a zisku.
 
[4] 

Základními skupinami nákladů jsou: 

 náklady fixní, 

 náklady variabilní. 

Fixní náklady jsou takové, které se v závislosti na objemu výroby nemění. Tyto náklady 

obecně zabezpečují chod podniku jako celku. Někdy jsou tyto náklady nazývány jako náklady 
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provozní připravenosti, pohotovostní náklady, nebo také náklady kapacitní. Charakteristické 

pro fixní náklady je, že se vynakládají ještě před samotným zahájením výroby. Tyto náklady 

jsou sice fixní, neměnné v závislost na objemu výroby, ale mohou se změnit v závislosti  

na změně výrobní kapacity, nebo při podstatné změně výrobního programu. Změní se ovšem 

skokově, najednou, nikoliv plynule. Typickým fixním nákladem jsou odpisy dlouhodobého 

majetku, velká část režijních nákladů, leasingové poplatky, atd. 

Variabilní náklady jsou zcela závislé na objemu výroby. Typickými variabilními náklady jsou 

náklady na materiál. Variabilní náklady se mohou vyvíjet stejně rychle, jako objem výroby  

a v tomto případě hovoříme o proporcionálních (lineárních, matematicky vyjádřeny ve vztahu 

y = a + bx) nákladech. V případě, se variabilní náklady vyvíjí pomaleji než objem výroby, 

hovoříme o podproporcionálních (degresivních, matematicky vyjádřeny ve vztahu  

y = a + b - cx
2
) nákladech a pokud by náklady rostly rychleji, než objem výroby,  

pak hovoříme o nadproporcionálních (progresivních, matematicky vyjádřeny ve vztahu  

y = a + bx + cx
2
) nákladech, což je samozřejmě nežádoucí a musí se přijmout taková 

opatření, aby se tento nepříznivý vývoj změnil. Grafické znázornění je na obrázku 2. 

 

 

Obr. 2 Variabilní náklady [5] 

 

Náklady podle původu spotřebovaných vstupů. Spotřebované vstupy většinou 

pochází od externích dodavatelů. Tyto náklady jsou nazývány jako externí, nebo také prvotní. 
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Vstupy vznikající spotřebou vnitropodnikových výkonů jsou nazývány náklady interní, nebo 

také druhotné. 

3.2 Plánování nákladů 

Každý podnik, nebo spíš management, či manager by měl plánovat náklady. Plánování 

je manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj podniku. Neplánují se pouze náklady,  

ale i výnosy, plánuje se tvorba zisku, mzdy, atd. Plánování nákladů je součástí finančního 

plánu. Finanční plán zaujímá specifické místo v systému plánování podniku. Ve finančním 

plánu je zahrnut způsob financování podniku, s cílem zhodnocení investic, a způsob 

peněžního hospodaření. Finanční plán se sestavuje jako dlouhodobý a krátkodobý plán. 

Krátkodobý finanční plán, který zajišťuje splnění dlouhodobého finančního plánu, zahrnuje 

plánovanou výsledovku, roční plán cash flow, roční plánovanou rozvahu a rozpočty 

peněžních příjmů a výdajů, které jsou zpracovány až do denních rozpočtů [2]. Plánovaná 

výsledovka podniku je vlastně plán výkonů, nákladů a tvorby zisku. Plán má v jeho podstatě 

dvě základní části, výnosy a náklady. Cílem plánování nákladů je dosáhnout jejich snížení. 

Snižovat náklady se mohu po určitou mez. Snižovat náklady na úkor kvality, zhoršení 

pracovních podmínek, nebo snížení výkonnosti je nepřípustné. Snižování nákladů má smysl 

pouze v případech omezení plýtvání, prostojů, eliminací zbytečných a neproduktivních 

činností. Plánování nákladů, nebo spíše sestavování kalkulací před zahájením výroby  

je relativně nepřesná. 

3.3 Kalkulace nákladů 

Kalkulace nákladů je písemný přehled jednotlivých složek nákladů a jejich úhrn  

na kalkulační jednici. Ke správnému řízení nákladů je nutné jejich sledování i z hlediska 

věcného, tj. podle výkonu. V kalkulaci (propočtech nákladů na jednotku produkce) jsou 

náklady přiřazovány jednotlivým výkonům a zjišťují se tak celkové “ceny“, které podnik 

“zaplatil“ za hotový výrobek. Tímto je vytvářen předpoklad pro výpočty krátkodobých 

výsledků a vzniká základna pro řízení prodeje a cenovou politiku podniku.
 
Slouží také  

ke stanovení vnitropodnikových cen výkonů, stanovování rozpočtů, ke kontrole a rozboru 

hospodárnosti výroby a rentability výkonů, k limitování nákladů apod. [2] 

3.3.1  Základní pojmy 

Předmět kalkulace je vymezen kalkulační jednicí, případně kalkulovaným množstvím. 

Kalkulace nákladů poskytuje informaci o tom, co bylo zpracované, konkrétní výkon, kolik 

toho bylo zpracovaného, strukturu kalkulace a způsob přiřazování nákladů kalkulace. Každý 
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podnik individuálně stanovuje strukturu kalkulačního vzorce, v níž se stanovují a zjišťují 

náklady na kalkulační jednici. Ačkoli existuje více základních druhů kalkulačních vzorců, 

v České republice je zaužívaný typový kalkulační vzorec, vyobrazený na obrázku 3. 

 

Typový kalkulační vzorec 

1. Přímý materiál 

2. Přímé mzdy 

3. Ostatní přímé náklady 

4. Výrobní režie 

1. – 4. Vlastní náklady výroby 

5. Správní režie 

1. – 5. Vlastní náklady výkonu 

6. Odbytové náklady 

1. – 6. Úplné vlastní náklady výkonu 

7. Zisk 

1. – 7. Cena výkonu 

Obr. 3 Typový kalkulační vzorec 

 

Tento vzorec se používá v případech, kdy cenu neurčuje přímo trh, např. při zakázkové 

výrobě, při uvádění nového výrobku na trh, při projektové, či stavební činnosti atd. 

3.3.2 Metody kalkulace 

Metodou kalkulace se rozumí způsob stanovení jednotlivých složek nákladů  

na kalkulační jednici a závisí na předmětu kalkulace, způsobu přičítání nákladů výkonům,  

na struktuře a podrobnosti členění nákladů. 

Nejběžnějšími kalkulačními metodami jsou: 

 kalkulace dělením, 

 kalkulace přirážková, 

 kalkulace ve sdružené výrobě, 

 kalkulace rozdílové, 

 kalkulace podle elementárních procesů, 

 kalkulace target costing. 
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Kalkulace dělením, se dále dělí na kalkulace prostým dělením, stupňovitá kalkulace dělení  

a kalkulace dělení s poměrovými (ekvivalenčními) čísly. Při použití kalkulace prostým 

dělením se úhrnné náklady za období dělí počtem kalkulačních jednic vyrobených ve stejném 

období. 

Pro uplatnění stupňovité kalkulace dělením je nejvhodnější fázová (stupňová) výroba,  

kdy výrobek prochází několika výrobními fázemi. Pak se kalkulace sestavuje pro jednotlivé 

stupně výroby. Kalkulace dělením s poměrovými čísly se používá při výrobě výrobků lišících 

se velikostí, tvarem, hmotností, pracností, nebo jakostí. Poměrová čísla volíme podle poměru 

spotřeby času na výrobu, hmotnosti, přímých mezd, ceny výrobku atd. Objem výroby 

v poměrových jednotkách vypočteme vynásobením poměrových čísel a příslušného objemu 

výroby a jejich sečtením. Celkové náklady dělíme součtem poměrových jednotek, čímž 

dostaneme náklady na jednotku základního výrobku. [3] 

Přirážková kalkulace se používá při výrobě různorodých výrobků, většinou při hromadné, 

nebo sériové výrobě. Náklady se dělí do dvou skupin a to na náklady přímé a režijní. Přímé 

náklady se vypočítají přímo na kalkulační jednici a režijní náklady se zjišťují pomocí zvolené 

základny a zúčtovací sazby jako přirážka k přímým nákladům. Při změně objemu výkonů 

dochází k chybnému rozvrhu režijních nákladů na jednotku produkce. Pro lepší rozvrhování 

režijních nákladů při změně objemu výroby je nutné přepočítat zúčtovací přirážky,  

tzn. dynamizovat kalkulaci. Další metodou přirážkové kalkulace je metoda strojových 

přirážek. U této metody se zjišťují náklady na stroj, nebo na skupinu strojů a jejich součet se 

vydělí časovým fondem. 

Kalkulace ve sdružené výrobě, někdy se nazývá kalkulace vázaná, se používá v provozu,  

kde při použití jednoho technologického postupu vzniká několik druhů výstupů. Vzniklé 

sdružené náklady se musí rozdělit na jednotlivé výstupy. K tomu se používá buď zůstatkové 

metody kalkulace, nebo rozčítací metoda kalkulace. Zůstatková metoda se používá v provozu, 

kde jeden z výrobků je hlavní a ostatní vedlejší. U této metody se od celkových nákladů 

odečtou vedlejší výrobky oceněné prodejními cenami, nebo cenami podle plánovaných 

kalkulací  

a zůstatek je považován za náklad hlavního výrobku. Rozčítací metodu použijeme tam,  

kde u sdružené výroby nelze určit hlavní a vedlejší výrobky. Celkové náklady se rozčítají  

na jednotlivé výrobky podle poměrových čísel, které se vypočítají z množství výrobků, nebo 

podle použité vstupní suroviny, nebo také podle poměru technických vlastností či cen 

jednotlivých výrobků. 
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Rozdílové metody jsou na rozdíl od předchozích metod, u kterých se zjišťovaly skutečné 

náklady úhrnnou částkou za jednotlivé kalkulační položky, umožňují kontrolovat přiměřenost 

vynaložených nákladů až po sestavení výsledné kalkulace. Při použití rozdílové metody  

se nejprve provede předběžná kalkulace a až po provedení výkonu se provede kalkulace 

výsledná. Odchylky se poté analyzují pro další manažerská rozhodování. Rozdílové metody 

se používají především pro regulaci přímých nákladů (jednicových) u hromadné, nebo sériové 

výrobě s montážní technologií. 

Kalkulace podle elementárních procesů. Jak název napovídá, tato kalkulace používá rozvržení 

režijních nákladů podle skutečné příčinnosti jejich vzniku. Znamená to, že podnik rozdělí 

podnikové činnosti do dílčích aktivit, např. objednávky, příjem a výdej, doprava a skladování 

seřizování, kontrola kvality atd., a sleduje především oblasti režijních nákladů a analyzuje  

se jejich nezbytnost. Tato metoda kalkulace je též známá jako metoda ABC (Activity Based 

Costing). 

U kalkulace target costing neurčují cenu výrobku vzniklé náklady, ale trh. Tato kalkulace 

počítá takzvané přípustné náklady (alowable cost), které by mohly být akceptovatelné na trhu. 

Pokud by náklady podniku byly vyšší, musela by se provést analýza nákladů a přizpůsobení 

výše nákladů na tzv. cílové náklady - target costs. 

3.3.3 Druhy kalkulací 

V předchozí kapitole jsem zmínil předběžnou a výslednou kalkulaci. Kalkulační metoda  

je ve své podstatě způsob, jakým se kalkulace provádí, ale může se lišit tím, za jakým 

“účelem“ se kalkulace sestavuje. 

Druhy kalkulace rozlišujeme: 

 kalkulace z hlediska doby sestavování, 

 kalkulace z hlediska struktury, 

 kalkulace z hlediska úplnosti nákladů. 

Kalkulace uskutečňujeme před provedením stanovením nákladů, pak se označuje jako 

předběžná, nebo po provedení výkonu a ta se pak označuje jako výsledná. Předběžnými 

kalkulacemi mohou být kalkulace propočtová, plánovaná a operativní, za ní následuje  

až kalkulace výsledná, u které se doporučuje použít rozdílovou metodu, viz kapitola 3.3.2. 

Kalkulace z hlediska struktury lze sestavit jako postupnou, nebo průběžnou. Tuto kalkulaci 

má význam použít v podniku se stupňovitou (fázovou) výrobou. Rozdíl těchto dvou druhů 

kalkulace je, že postupná kalkulace obsahuje položku “polotovary vlastní výroby“, ve které  

se uvádějí vlastní náklady na výrobu polotovarů předchozích stupňů výroby, naproti tomu 
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průběžná kalkulace tuto položku neobsahuje a vlastní náklady na polotovary vlastní výroby  

se uvádí ve členění položek kalkulačního vzorce, viz kapitola 3.3.1. 

Kalkulace z hlediska úplnosti nákladů, jak již název napovídá, dělíme na kalkulace úplných 

nákladů, do kterých se započítávají veškeré náklady, nazývají se také absorpční kalkulace,  

a na kalkulace neúplných nákladů, nazývají se také kalkulace přímých, respektive variabilních 

nákladů, které zahrnují pouze přímé náklady a příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku. 

Zvláštním druhem kalkulace je kalkulace přírůstkových (marginálních) nákladů, která  

na rozdíl od tradiční kalkulace průměrných nákladů celého množství výkonů zjišťuje 

dodatečné náklady přírůstku výkonu (obvykle výrobní dávky). Vychází z dělení nákladů  

na fixní a variabilní část, zatímco vyšší využití neměnných fixních nákladů přináší dodatečný 

zisk, používá se např. při stanovení limitu ceny. [3] 

3.4 Teorie krycího příspěvku a bodu zvratu 

Mezi základní ekonomické veličiny podniku bezesporu patří náklady, objem výroby, 

ceny produkce, tržby a zisk. Analýzou vztahů mezi těmito ekonomickými veličinami můžeme 

sledovat jak podnik plní primární cíl podniku, navyšování hodnoty podniku a poskytuje 

managementu podniku ty informace, které umožňují lepší posuzování možností dosahování 

zisku. Poměrně jednoduchým způsobem lze vypočítat, jaký vliv mají změny prodávaného 

množství, prodejní ceny a výše fixních a variabilních nákladů na výši dosahovaného zisku. 

3.4.1 Krycí příspěvek na krytí fixních nákladů 

Krycí příspěvek na krytí fixních nákladů (taktéž se nazývá jenom krycí příspěvek)  

je pojem manažerského účetnictví a velmi dobře slouží při vyhodnocování ekonomických 

výsledků jednotlivých výkonů v rámci sortimentní skladby podniku. Na rozdíl od účetnictví  

či daňové evidence si manažerské účetnictví každý podnik nastavuje a využívá takovým 

způsobem, jak uzná za vhodné, bez jakékoliv zákonné regulace. Je však užitečné využít  

již známých a osvědčených postupů a metod. Krycí příspěvek je v podstatě rozdíl mezi cenou 

a variabilními náklady. Jak je již zmíněno v kapitole 3.1.1., variabilní náklady jsou takové, 

které se mění v závislosti na změnách v objemu výroby. 

Pro výpočet krycího příspěvku (KP) lze použít jednoduchý vzorec (1). 

 

                         (1) 

 

KP – krycí příspěvek 

p – cena za výrobek 
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vnj – variabilní náklady na jednici 

 

Tento vzorec je vztažen na jednici, znamená to, že různé výrobky mají různou výši krycího 

příspěvku. Je proto nutné, aby při hodnocení efektivity firmy byl počítán krycí příspěvek 

každého výrobku sortimentu. 

3.4.2 Bod zvratu 

Pro výpočet bodu zvratu je velmi důležité správně určit, které náklady jsou fixní, a které 

variabilní, protože se zde počítá s členěním nákladů v závislosti na objemu výroby (podrobně 

je to vysvětleno v kapitole členění nákladů). Bod zvratu představuje takový objem výroby,  

při kterém se celkové tržby rovnají celkovým nákladům, kdy tedy není dosahováno ani zisku, 

ani ztráty. Bod zvratu lze vyjádřit naturálně, tzn. v počtech výrobků Q, nebo ho lze vyjádřit 

hodnotově, tzn. v korunách (popř. jiné měně). V podstatě se počet výrobků vynásobí cenou 

výrobku. Graficky je bod zvratu interpretován na obrázku 4. 

 

 

Obr. 4 Bod zvratu [6] 

 

Pakliže se tržby rovnají celkovým nákladům, bod zvratu zjistíme matematickou interpretací 

takto: 
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                   (2) 

            

   
  

     
 

 

T – tržby 

N – náklady 

p – cena 

q – množství 

FN – fixní náklady 

vnj – variabilní náklady na jednici 

BZ – bod zvratu 

 

Ze vztahu lze odvodit, že bodu zvratu je dosaženo, jestliže se cena rovná průměrným 

nákladům, tedy součtu fixních nákladů připadajících na jednici a variabilních nákladů  

na jednici. Bod zvratu také ukazuje hranici produkce, při které podniku vzniká zisk. Připočte-

li se požadovaný zisk (před zdaněním) k fixním nákladům, bod zvratu se bude rovnat počtu 

prodaných výrobků, který by zajistil výši tohoto zisku. (před zdaněním). 

 

   
    

     
               (3) 

 

Z – požadovaný zisk 

 

Rozdíl mezi cenou výrobku c a jeho variabilními náklady vnj se nazývá příspěvek na úhradu 

fixních nákladů a zisku KP (jak je již uvedeno v kapitole2.4.1.). Z upraveného vztahu by bylo 

možno vyčíst, že bodu zvratu je dosaženo, když se příspěvek na úhradu fixních nákladů rovná 

fixním nákladům na jednici, tedy jestliže celkový příspěvek na úhradu pokryje veškeré fixní 

náklady. 

Tyto jednoduché výpočty se dají ale použít pouze v podniku, kde se vyrábí pouze jeden 

výrobek. Při poněkud složitějším výrobkovém portfoliu je výpočet bodu zvratu také složitější. 

Používá se několik metod výpočtu bodu zvratu. 
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Segmentová metoda výpočtu bodu zvratu se používá v provozu pro dva typy výrobku. 

Nejprve se vypočítá krycí příspěvek pro každý výrobek jednotlivě, dle kapitoly 3.4.1., 

z účetnictví zjistíme tržby za jednotlivé výrobky a vypočítá se bod zvratu podle vztahu 

 

   
  

                 
             (4) 

 

Druhou metodou je metoda výpočtu bodu zvratu při nehomogenních výkonech a vychází 

z variabilních nákladů na 1,-Kč tržeb a z příspěvku k tržbám na stanovenou strukturu výkonů. 

U této metody se nejprve vypočítá výše variabilních nákladů na 1,- Kč (zbytek z této koruny 

je příspěvek k tržbám). 

 

      
  

 
               (5) 

 

VN – variabilní náklady 

 

Bodu zvratu se poté vypočítá podle vztahu. 

 

   
  

       
               (6) 

 

vn1Kč – podíl variabilních nákladů na 1Kč 

 

Z účetnictví lze samozřejmě vyčíst podíl jednotlivých výrobků na celkových tržbách, i ceny 

jednotlivých výrobků, tak se jednoduchým matematickým výpočtem zjistí podíl jednotlivých 

výrobků při dosažení bodu zvratu. Tuto metodu je možné použít v podniku s různorodou 

produkcí. “Stačí pouze“ znát variabilní náklady na jednici a podíl z prodeje jednotlivých 

výrobků. 

Další metodu výpočtu bodu zvratu vychází ze stanovení průměrné ceny a průměrných 

variabilních nákladů (někdy se o ní hovoří jako o metodě střední hodnoty), které se stanoví 

jako vážený průměr variabilních nákladů a cen jednotlivých výrobků. Tato metoda se také  

dá použít v podniku, kde známe podíl p z prodeje jednotlivých výrobků na celkových tržbách. 

Nejprve se vypočítají celkové průměrné variabilní náklady a celkovou průměrnou cenu. 
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             (7) 

 

cp – stanovená průměrná cena 

 

A stejně jako v předchozím případě, se bod zvratu vypočítá hodnotově a ukazuje výši tržeb 

v bodě zvratu. 

 

   
  

   
   

  
 
               (8) 

 

vnp – průměrné variabilní náklady 

 

V případě, že by se tržby vydělily průměrnou cenou výrobku, bod zvratu by byl vyjádřen 

naturálně, tj. v počtu potřebných prodaných výrobků k dosažení bodu zvratu. Pokud  

se v podniku vyrábí pouze dva výrobky, můžeme použít i vztah 

 

   
  

                       
             (9) 

 

Tato metoda počítá s průměrem cen a průměrem variabilních nákladů. Nezohledňuje tudíž 

skutečné variabilní náklady na jeden druh výrobku, stejně jako skutečnou cenu jednoho druhu 

výrobku. Lze tedy konstatovat, že tato metoda je výhodná v provozu, kde se variabilní 

náklady a cena příliš od sebe neliší. 

3.5 Teorie regresní a korelační analýzy 

Téma regresní a korelační analýzy je velice obsáhle a mohlo by vyplnit celou 

diplomovou práci, proto bude “zúžena“ jen na část, která se bude využívat v praktické části 

této práce. 

Regresní a korelační analýza se zabývá vztahem dvou náhodných veličin, a pokud mezi 

nimi tento vztah existuje, vyjádří ho matematicky. Korelace slouží k analyzování těsnosti 

(síly) dvou náhodných veličin (ale ne k předpovědi), zatímco regrese hledá způsob této 

závislosti a umožňuje předpovědi. [7] 
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3.5.1 Korelační analýza 

Korelace ve své podstatě znamená souvztažnost, neboli kauzalitu a vyjadřuje vzájemný 

vztah mezi dvěma procesy nebo veličinami. Pokud se jedna z nich mění, mění se pak i druhá 

a naopak. Pokud se mezi dvěma procesy ukáže korelace, je pravděpodobné, že na sobě 

závisejí. Nelze z toho však ještě usoudit, že by se podmiňovaly, a že by jeden proces byl 

příčinou a druhý proces následkem. Vztahy náhodných veličin mohou být jednostranné, kdy 

změna statistického znaku jednoho souboru náhodné veličiny tzv. nezávislé proměnné (x), 

podmiňuje změnu statistického znaku souboru druhé náhodné veličiny, tzv. závisle proměnné 

(y), nebo vzájemné, při nichž nelze rozlišit mezi souborem závisle a nezávisle proměnné.  

Za příčinu a následek tedy můžeme zvolit jeden i druhý statistický znak dvojice studovaných 

souborů. Jak již bylo řečeno v úvodu této kapitoly, korelace slouží k analyzování těsnosti 

(síly) dvou náhodných veličin. Stanovení těsnosti je nutným krokem, jenž předchází regresní 

analýze.  

Pro zjištění těsnosti (síly) závislosti se používá rozklad rozptylu: 

 rozptyl empirických (skutečně zjištěných) hodnot, 

 

  
  

 

 
                     (10) 

 

y – skutečná hodnota 

yi – hodnota i-té pozice 

ӯ – aritmetický průměr zjištěných hodnot 

n – po et naměřených hodnot 

 rozptyl vyrovnaných hodnot (teoretický rozptyl), 

 

   
  

 

 
                      (11) 

 

ŷ – teoretický odhad hodnoty 

 

 rozptyl skutečně zjištěných hodnot kolem regresní funkce (reziduální rozptyl). 

 

       
  

 

 
         

            (12) 

Při použití metody nejmenších čtverců platí následující vztah 
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             (13) 

 

Rozptyl empirických hodnot lze tedy rozložit na rozptyl vyrovnaných hodnot a rozptyl 

reziduálních hodnot. V případě funkční závislosti mezi závisle proměnnou y a vysvětlující 

proměnnou x se rozptyl empirických hodnot rovná rozptylu vyrovnaných hodnot a reziduální 

rozptyl je nulový. Naopak, existuje-li úplná nezávislost mezi oběma proměnnými, pak 

všechny vyrovnané hodnoty jsou stejné a jejich rozptyl je nulový. Z toho vyplývá, že intenzitu 

závislosti a kvalitu regresní funkce můžeme hodnotit podle toho, jak se na rozptylu 

empirických hodnot podílí rozptyl vyrovnaných hodnot. 

Proto lze sílu závislosti měřit poměrem obou rozptylů. Tento poměr se nazývá index 

determinace 

 

   
  

   
 

  
              (14) 

 

K měření těsnosti závislosti se v praxi nepoužívá samotného indexu determinace, ale jeho 

odmocniny, kterou nazýváme index korelace 

 

     
   
 

  
              (15) 

 

Těsnost závislosti dvou náhodných veličin (dvou jevů) X a Y změříme pomocí koeficientu 

korelace (též korelační koeficient), pro lineární regresi je možno použít jednodušší vztah r xy, 

 

    
             

      
       

       
       

  

          (16) 

 

Definiční obor korelačního koeficientu je (-1;1), jestliže je roven 1, existuje mezi 

proměnnými funkční, přímá lineární závislost, je-li roven -1, je mezi proměnnými nepřímá 

lineární závislost a rovnost nule znamená nezávislost proměnných. [8] 
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3.5.2 Regresní analýza 

Pod pojmem regresní analýza rozumíme statistické metody, jež slouží k odhadování 

hodnoty tzv. závislé veličiny (někdy též tzv. vysvětlované proměnné) na základě znalosti 

veličiny nezávislé (resp. vysvětlující proměnné). Cílem regresní analýzy je vyjádřit průběh 

závislosti mezi proměnnými pomocí regresní funkce na základě znalosti dvojic empirických 

hodnot xi a yi. Toto umožňuje provádět odhad hodnot závislé proměnné y na základě 

zvolených hodnot nezávisle proměnné x. 

Nejprve se musí zvolit typ regresní funkce, který by nejlépe vystihoval danou závislost.   

Pro účel této diplomové práce je vhodný lineární typ regresní funkce. Lineární regrese  

je nejjednodušší případ regresní funkce. Tuto funkci vyjadřuje rovnice přímky 

 

                   (17) 

 

Parametry a a b jsou ty parametry, které udávají směr a průběh přímky. Dále je třeba 

odhadnout konkrétní tvar funkce. Pro toto je třeba objektivní kritérium, které nám určí přímku 

(u nelineárního typu regresní funkce by to byla křivka, např. hyperbola, parabola atd.), nejlépe 

vystihující danou závislost. Jako první klademe požadavek, který odpovídá představě o ε,  

tj. aby se kompenzovaly kladné a záporné odchylky empirických hodnot od hodnot 

vyrovnaných 

 

               
   

 
             (18) 

 

kde ei (tzv. reziduum) je odhad hodnoty náhodné složky ε. Tato podmínka ještě však nevede 

k jednoznačnému řešení. Tuto podmínku je třeba doplnit kritériem, které vede 

k jednoznačnému řešení, a to součtem nejmenších čtverců. Průběh regresní přímky je určen 

metodou nejmenších čtverců, tzn., že se přímka přimyká bodům korelačního pole tak,  

že součet čtverců vzdáleností bodů pole od přímky musí být minimální. 

 

   
           

      
   

 
             (19) 

 

Po dosazení této podmínky do rovnice regresní přímky platí 

 

           
  

                 (20) 
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Výpočtem jednotlivých parametrů se zjistí konkrétní průběh funkce. V ekonomice se tato 

funkce označuje jako nákladová a má tvar 

 

                    (21) 

 

Tento vztah vyjadřuje rovnost celkových nákladů k fixní složce a a variabilní složce bg,  

kde g vyjadřuje závislost na vyráběném množství. [9] 
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4. Praktická část 

Tak jak je uvedeno v úvodu, pro účely této diplomové práce je zásadní problematikou 

rozdělení nákladů na variabilní a fixní, tedy stanovení jejich absolutní výše v závislosti  

na objemu produkce. Byly zde provedeny výpočty bodů zvratu a záměrně bylo použito 

zjednodušené rozdělení celkových nákladů, a to: ryzí vsázka = variabilní náklady, všechny 

ostatní náklady jsou fixní. V kapitole 4.1.1. je uveden seznam fixních nákladů.  

4.1 Propočet podkladů pro manažerské rozhodování 

Pro výpočty bodů zvratu byly předem stanoveny ceny produkce a výrobkové portfolio, 

ceny vsázky podle druhu vsázky a dodavatele vsázky. Byla stanovena také předváha  

pro výrobku trubek různých tříd oceli a výrobu oblouků různých průměrů. Pro větší 

objektivizaci výpočtů bodu zvratu je zde zahrnut také odpad, který je odečten od nákladů na 

vsázku. 

Z důvodu utajení citlivých obchodních informací jsou v praktické části použita 

upravená historická data za období pěti let. Data jsou upravená, indexovaná. 

4.1.1 Propočet bodu zvratu pro dané varianty vsázky při empirickém stanovení 

fixních a variabilních nákladů dle provozní praxe 

V této podkapitole jsou vypočteny body zvratu pro dvě varianty výroby, a to: 

 

Varianta 1: 

Výroba oblouků 800 t, vsázka přesných trubek třídy 11 dodavatel B. 

Výroba trubek: 

 45 % neušlechtilé tř. 11, dodavatel A 80 % a dodavatel B 20 %, 

 30 % uhlíkaté tř. 12, dodavatel A 80 % a dodavatel B 20 %, 

 25 % legované tř. 15 z legované lupy dodavatel C. 

 

Varianta 2: 

Výroba oblouků 1 200 t, vsázka přesných trubek třídy 11 dodavatel B  

Výroba trubek  

 45 % neušlechtilé tř. 11, dodavatel A, 

 30 % uhlíkaté tř. 12, dodavatel A, 

 25 % legované tř. 15 z legované lupy dodavatel C. 
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Pro rozdělení celkových nákladů na fixní a variabilní byla na základě provozních zkušeností 

přijata tato zásada: Fixní náklady 118 641 000,-Kč jsou všechny náklady, mimo náklady  

na vsázku a souhrnně jsou vyobrazeny na obrázku 5. 

 

Poř. č.: Položka Tis. Kč 

1. Spotřeba materiálu (mimo vsázku) 15 500 

2. Spotřeba energie a paliv 25 500 

3. Odpisy 2 800 

4. Mzdy 23 460 

5. Sociální a zdravotní pojištění 7 976 

6. Opravy a údržba 18 000 

7. Služby spojů 250 

8. Nájemné úkosovacího stroje 6 000 

9. Zkoušky 2 620 

10. Daň z nemovitostí 25 

11. Ostatní poplatky 160 

12. Úroky z krátkodobých úvěrů 1 000 

13. Pojistné + bankovní výlohy 350 

14. Náklady na ekologii 6 500 

15. Ostatní služby a výdaje 4 000 

16. Odbytová režie 2 000 

17. Zásobovací režie 500 

18. Kooperace 2 000 

 Celkem 118 641 

Obr. 5 Fixní náklady 

 

Variabilní náklady: 

Ceny produkce 

trubky přesné  neušlechtilé tř. 11     27 705 Kč/t 

trubky přesné  uhlíkaté tř. 12     26 793 Kč/t 

trubky přesné  legované tř. 15     53 155 Kč/t 

oblouky 168 mm        34 667 Kč/t 
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oblouky 219 mm        32 654 Kč/t 

Ceny vsázky 

a) Lupy dodavatel A 

tř. 11 + 12 : 10 833 Kč + 310 Kč doprava =     11 143 Kč/t 

tř. 15 : 12 582 Kč + 310 Kč doprava =     12 892 Kč/t 

b) Trubky dodavatel B 

průměr 168 mm:  11 775 Kč/t + 70 Kč doprava =   11 845 Kč/t 

průměr 127 mm:  12 700 Kč/t + 70 Kč doprava =   12 770 Kč/t 

c) Lupy dodavatel B 

tř. 11 + 12: 12 200 Kč/t + 70 Kč doprava =     12 270 Kč/t 

d) Lupy dodavatel C tř. 15       22 110 Kč/t 

Varianta 1 

Výroba oblouků 800 t, vsázka přesných trubek třídy 11 dodavatel B. 

Výroba trubek: 

 45 % neušlechtilé tř. 11, dodavatel A 80 % a dodavatel B 20 %, 

 30 % uhlíkaté tř. 12, dodavatel A 80 % a dodavatel B 20 %, 

 25 % legované tř. 15 z legované lupy dodavatel C. 

THN předváhy 

trubky přesné   neušlechtilé  tř. 11     1 294 kg/t 

trubky přesné   uhlíkaté  tř. 12     1 297 kg/t 

trubky přesné   legované tř. 15     1 443 kg/t 

oblouky 168 mm        1 287 kg/t 

oblouky 219 mm        1 280 kg/t 

 

PROPOČET KRYCÍHO PŘÍSPĚVKU 

a) Trubkové oblouky: 

Cena produkce: 20 %   Ø 168 x 34 667 =   6 933 Kč/t 

   80 %  Ø 219 x 32 654 =   26 123 Kč/t 

          33 056 Kč/t 

Variabilní náklady: 

předváha:   20 % x 1 287 =    257,4 kg/t 

    80 % x 1 280 =    1 024 kg/t 
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          1 281,4 kg/t 

cena vsázky:   20 % x 12 770 =    2 554 Kč/t 

    80 % x 11 845 =    9 476 Kč/t 

          12 030 Kč/t 

náklady na vsázku:  1281,4 x 12 030 =    15 415 Kč 

odpad:    281,4 x 3 000 =    - 844 Kč/t 

          14 571 Kč/t 

 

Krycí příspěvek pro výrobu trubkových oblouků: 33 056 - 14 571 = 18 485 Kč/t 

Krycí příspěvek pro výrobu 800 t   800 x 18 485 =   14 788 tis. Kč. 

 

b) Přesné trubky 

Poměr výroby         Cena produkce 

tř. 11 – 45 %   0,45 x 27 705 =    12 467 Kč/t 

tř. 12 – 30 %   0,30 x 26 793 =    8 038 Kč/t 

tř. 15 – 25 %   0,25 x 53 155 =    13 289 Kč/t 

          33 794 Kč/t 

Variabilní náklady 

předváha:   0,45 x 1 294 =     582,3 kg/t 

    0,30 x 1 297 =     389,1 kg/t 

    0,25 x 1 443 =     360,8 kg/t 

          1 332,2 kg/t 

náklady na vsázku: 

  0,45 x 1,294 x (0,8 x 11 143 + 0,2 x 12 270) =  6 620 Kč/t 

  0,30 x 1,297 x(0.8 x 11 982 + 0,2 x 12 270) =  4 685 Kč/t 

  0,25 x 1,443 x 22 110 =     7 976 Kč/t 

          19 281 Kč/t 

odpad:    332,2 x 3 000  =    - 997 Kč/t 

          18 284Kč/t 

 

Krycí příspěvek: 33 794 - 18 284 =     15 510 Kč/t 
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VÝPOČET BODU ZVRATU 

Fixní náklady:         118 641 tis. Kč 

a) krycí příspěvek 800 t oblouků 800 x 18 485    14 788 tis. Kč. 

b) krycí příspěvek trubek: 118 641 – 14 788 =    103 853 tis. Kč 

bod zvratu výroby trubek 103 853 : 15 510 =    6 696 t 

 

Jak je uvedeno v kapitole 3.4.2. bod zvratu lze vyjádřit hodnotově a také naturálně.  

Pro variantu 1 lze vyjádřit bod zvratu hodnotově pro celkové náklady a tedy i tržby 252 mil. 

Kč a naturálně pro celkový objem výroby oblouků i přesných trubek 7 496 tun výrobků. 

Bod zvratu pro variantu 1 je graficky znázorněn na obrázku 6. 

 

 

Obr. 6 Bod zvratu pro variantu 1 

Bod zvratu pro variantu 1: 

800 t oblouků, z toho:   20 % tj. 160 t  Ø 168 mm 

      80 % tj. 640 t  Ø 219 mm 

6 696 t přesných trubek, z toho: 45 % tj. 3 013 t tř. 11 

      30 % tj. 2 009 t tř. 12 

      25 % tj. 1 674 t tř. 15 

BZ    7 496 
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Z grafu bodu zvratu lze vyčíst vysoký podíl fixních nákladů. V případě výrobní varianty 

1 je to 46,9 %. 

Varianta 2 

Výroba oblouků 1 200 t, vsázka přesných trubek třídy 11 dodavatel B  

Výroba trubek  

 45 % neušlechtilé tř. 11, dodavatel A, 

 30 % uhlíkaté tř. 12, dodavatel A, 

 25 % legované tř. 15 z legované lupy dodavatel C. 

THN předváhy 

trubky přesné   neušlechtilé  tř. 11     1 294 kg/t 

trubky přesné   uhlíkaté  tř. 12     1 297 kg/t 

trubky přesné   legované tř. 15     1 443 kg/t 

oblouky 168 mm        1 287 kg/t 

oblouky 219 mm        1 280 kg/t 

 

PROPOČET KRYCÍHO PŘÍSPĚVKU 

a) Trubkové oblouky: 

Cena produkce:  20 %   Ø 168 x 34 667 =  6 933 Kč/t 

    80 %  Ø 219 x 32 654 =  26 123 Kč/t 

          33 056 Kč/t 

Variabilní náklady: 

předváha:   20 % x 1 287 =    257,4 kg/t 

    80 % x 1 280 =    1 024 kg/t 

          1 281,4 kg/t 

cena vsázky:   20 % x 12 770 =    2 554 Kč/t 

    80 % x 11 845 =    9 476 Kč/t 

          12 030 Kč/t 

náklady na vsázku:  1281,4 x 12 030 =    15 415 Kč 

odpad:    281,4 x 3 000 =    - 844 Kč/t 

          14 571 Kč/t 
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Krycí příspěvek pro výrobu trubkových oblouků: 33 056 - 14 571 = 18 485 Kč/t 

Krycí příspěvek pro výrobu 1 200 t  1 200 x 18 485 =   22 182 tis. Kč. 

 

b) Přesné trubky 

Poměr výroby         Cena produkce 

tř. 11 – 45 %   0,45 x 27 705 =    12 467 Kč/t 

tř. 12 – 30 %   0,30 x 26 793 =    8 038 Kč/t 

tř. 15 – 25 %   0,25 x 53 155 =    13 289 Kč/t 

          33 794 Kč/t 

Variabilní náklady 

předváha:   0,45 x 1 294 =     582,3 kg/t 

    0,30 x 1 297 =     389,1 kg/t 

    0,25 x 1 443 =     360,8 kg/t 

          1 332,2 kg/t 

náklady na vsázku: 

    0,45 x 1,294 x 11 143 =   6 489 Kč/t 

    0,30 x 1,297 x 11 143 =   4 336 Kč/t 

    0,25 x 1,443 x 22 110 =   7 976 Kč/t 

          18 801 Kč/t 

odpad:    332,2 x 3 000 =    - 997 Kč/t 

          17 804 Kč/t 

 

Krycí příspěvek: 33 794 – 17 804 =     15 990 Kč/t 

 

VÝPOČET BODU ZVRATU 

Fixní náklady:         118 641 tis. Kč 

a) krycí příspěvek 1200 t oblouků      22 182 tis. Kč 

b) krycí příspěvek trubek: 118 641 – 22 182 =    96 459 tis. Kč 

bod zvratu výroby trubek 96 459 : 15 990 =     6 033 t 
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Pro variantu 2 je bod zvratu vyjádřen hodnotově pro celkové náklady a tržby 243 mil. Kč  

a naturálně pro celkový objem výroby 7 233 tun výrobků. 

Bod zvratu pro variantu 2 je graficky znázorněn na obrázku 7. 

 

 

Obr. 7 Bod zvratu pro variantu 2 

 

Bod zvratu pro variantu 2: 

1 200 t oblouků, z toho:   20 % tj. 240 t  Ø 168 mm 

      80 % tj. 960 t  Ø 219 mm 

6 033 t přesných trubek, z toho: 45 % tj. 2 714 t tř. 11 

      30 % tj. 1 811 t tř. 12 

      25 % tj. 1 508 t tř. 15 

BZ    7 233 
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4.1.2 Ověření podílu fixních a variabilních nákladů propočtem nákladové funkce 

s využitím lineární regrese časové řady výroby 

V předchozí kapitole jsou vypočítány dva body zvratu. Pro variantu výroby 1 se bod 

zvratu rovná 7 496 t výrobků, což je rovno CN = 252 727 tis. Kč. Jednoduchým 

matematickým výpočtem se zjistí poměr fixních a variabilních nákladů. 

CN = VN + FN 

252 727 = 134 086 + 118 641 

VN = 53,056 % 

FN = 46, 944 % 

Pro výrobní variantu 2 se bod zvratu rovná 7 233 t výrobků, což je rovno CN = 243 538 

tis. Kč. A opět je vypočítán poměr jednotlivých nákladů. 

CN = VN + FN 

243 538 = 124 897 + 118 641 

VN = 51,285 % 

FN = 48,715 % 

 Dle vzorce nákladové funkce [21] uvedeného v kapitole 3.5.2. lze ověřit závislost 

variabilních nákladů na vyráběném množství.         ,ve kterém a je rovno fixní 

složce, bg je rovno variabilní složce a g zde vyjadřuje závislost na vyráběném množství. 

4.1.3 Porovnání výsledků regresní a korelační analýzy s údaji stanovenými 

empiricky 

Pro porovnání výsledků regresní a korelační analýzy použijeme časovou řadu údajů  

za období pěti let. Stejně jako v celé diplomové práci jsou data indexovaná. Tabulka časové 

řady empirických údajů je na obrázku 8. 

 

Časová řada   rok 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 

výroba oblouky 1 801 1 701 1 095 1 070 900 

  trubky 7 484 6 545 5 058 8 425 9 200 

  celkem 9 285 8 246 6 153 9 495 10 100 

ÚVN 238 852 239 476 213 809 336 560 352 463 

ÚVN Kč/t 25 725 29 041 34 749 35 446 34 897 

Tržby 171 308 167 773 145 961 263 166 308 856 

cena Kč/t 18 450 20 346 23 722 27 716 30 580 

Obr. 8 Časová řada sledovaných údajů 
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Graf pro lineární a regresní korelaci neupravení časové řady je na obrázku 9. 

 

 

Obr. 9 Graf lineární a korelační analýzy pro neupravenou časovou řadu VN 

 

Z regresní analýzy, vycházející z neupravených dat výroby a úplných vlastních nákladů 

byla odvozena nákladová funkce y = 32,075 * x – 1 406,7. Tato rovnice v praxi nedává smysl, 

neboť fixní náklady na vsázku nemohou být záporné. Zdánlivá nelogičnost je způsobená tím, 

že variabilní náklady na vsázku nejsou pouze funkcí objemu výroby, ale významnou roli zde 

hrají ceny a sortiment vsázky, částečně též změny měrné spotřeby (předváhy). Cenové  

a sortimentní změny jsou tak významné, že převažují nad vlivem objemu výroby. Prakticky  

je to možno dokumentovat například na údajích 1. a 2. roku: ve druhém roce výroba poklesla 

z 9 285 t na 8 246 t (- 11 %), avšak úplné vlastní náklady vzrostly z 238 852 tis. Kč  

na 239 476 tis. Kč. 

Pro větší objektivitu časových řad úplných vlastních nákladů byla proto část nákladů 

podléhající změnám cen, upravena o inflaci, odvozenou z vývoje průměrných tržeb, který 

zároveň odráží i změny vyráběného sortimentu. Tyto úpravy byly provedeny ve dvou 

variantách – dle první byl podíl takto upravovaných nákladů stanoven na 50 % (výchozí 

úvaha o podílu variabilních a fixních nákladů, použitá při výpočtu krycího příspěvku), ve 

druhé variantě byl podíl variabilních nákladů zvýšen na 70 % (orientační podíl dle regresní 

analýzy). 

y = 32,075x - 1406,7 
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Tabulka časové řady upravených údajů pro variabilní náklady ve výši 50 % ÚVN  

je na obrázku 10. 

 

Časová řada   rok 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 

výroba oblouky 1 801 1 701 1 095 1 070 900 

  trubky 7 484 6 545 5 058 8 425 9 200 

  celkem 9 285 8 246 6 153 9 495 10 100 

50 % ÚVN (inflace, sortiment) 119 426 119 738 106 905 168 280 176 232 

50 % ÚVN přepočet na ceny rok 5 197 942 179 965 137 810 185 666 176 232 

rozdíl 78 516 60 227 30 906 17 386 0 

ÚVN přepočtené 317 368 299 703 244 715 353 946 352 464 

ÚVN přepočtené Kč/t 34 181 36 345 39 772 37 277 34 897 

Obr. 10 Časová řada upravených údajů ve výši 50 % VN 

 

Graf pro lineární a regresní korelaci upravené časové řady ve výši 50% VN je na obrázku 11. 

 

 

Obr. 11 Graf lineární a korelační analýzy pro upravenou časovou řadu ve výši 50 % VN 

Nákladová rovnice pro vývoj dle upravené časové řady variabilních nákladů pak má 

tvar: y = 28,12 * x + 70 234, takže fixní náklady ve výši 70 234 tis. Kč činí 22,4 % 

z průměrných úplných vlastních nákladů (313 639 tis. Kč). 
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Další časová řada je upravená tak, že podíl upravovaných variabilních nákladů činí  

70 % ÚVN a tyto variabilní náklady jsou opět přepočteny o inflaci a změny sortimentu 

z vývoje skutečných tržeb. Tabulka časové řady upravených údajů ve výši 70 % VN je na 

obrázku 12. 

 

Časová řada   rok 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 

výroba oblouky 1 801 1 701 1 095 1 070 900 

  trubky 7 484 6 545 5 058 8 425 9 200 

  celkem 9 285 8 246 6 153 9 495 10 100 

70 % ÚVN (inflace, sortiment) 167 196 167 633 149 666 235 592 246 724 

70 % ÚVN přepočet na ceny rok 5 277 119 251 951 192 934 259 932 246 724 

rozdíl 109 922 84 318 43 268 24 340 0 

ÚVN přepočtené 348 774 323 794 257 077 360 900 352 463 

ÚVN přepočtené Kč/t 37 563 39 267 41 781 38 010 34 897 

Obr. 12 Časová řada upravených údajů ve výši 70 % VN 

 

Graf pro lineární a regresní korelaci upravené časové řady ve výši 70% VN je na obrázku 13. 

 

 

Obr. 13 Graf lineární a korelační analýzy pro upravenou časovou řadu ve výši 70 % VN 

 

y = 26,538x + 98892 
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Takto odvozená nákladová funkce y = 26,538 * x + 98 892 pracuje s fixní složkou  

ve výši 98 892 tis. Kč, což z průměrných ÚVN (328 602 tis. Kč) činí 30,1 %. 

S určitým zjednodušením lze tedy říci, že původní předpoklad, vycházející z rozdělení 

nákladů, kde variabilní složku tvořily pouze náklady na vsázku, byl nepřesný. Skutečný podíl 

variabilních nákladů místo předpokládaných cca 50 % přesahuje výši 70 %. Lze tedy 

usuzovat, že nejen náklady na vsázku, ale i některé další položky kalkulačního vzorce mají 

variabilní, případně smíšený charakter. 

Výše uvedené propočty jsou založeny na přepočtu variabilních nákladů na ceny  

a sortiment posledního roku. Nabízí se otázka, k jakým výsledkům je možno dojít, pokud za 

srovnatelnou bázi zvolíme jiný rok z časové řady. Proto byl proveden přepočet na bázi 1. roku 

pro variantu 70% variabilních nákladů. 

 

Tabulka časové řady upravených údajů ve výši 70 % VN je na obrázku 14. 

Časová řada   rok 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 

výroba oblouky 1 801 1 701 1 095 1 070 900 

  trubky 7 484 6 545 5 058 8 425 9 200 

  celkem 9 285 8 246 6 153 9 495 10 100 

70% ÚVN (inflace, sortiment) 167 196 167 633 149 666 235 592 246 724 

70% ÚVN přepočet na ceny rok 1 167 196 152 012 116 405 156 827 148 858 

rozdíl 0 -15 621 -33 262 -78 765 -97 866 

ÚVN přepočtené 238 852 223 855 180 547 257 795 254 597 

ÚVN přepočtené Kč/t 25 724 27 147 29 343 27 151 25 208 

Obr. 14 Časová řada upravených údajů ve výši 70 % VN 

 

Graf pro lineární a regresní korelaci upravené časové řady ve výši 70% VN je na obrázku 15. 
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Obr. 15 Graf lineární a korelační analýzy pro upravenou časovou řadu ve výši 70 % VN 

 

Nákladová rovnice pro vývoj dle upravené časové řady variabilních nákladů pak má 

tvar: y = 19,829x + 59 497, takže fixní náklady ve výši 59 497 tis. Kč činí 25,74 % 

z průměrných úplných vlastních nákladů (231 129 tis. Kč). 

Výsledky regresní analýzy při přepočtové bázi roku 1 jsou mírně odlišné od přepočtu na 

základě 5. roku. Z praktického hlediska se domnívám, že v daném případě reálnější výsledky 

poskytuje přepočet na bázi, která se nejvíce blíží stavu, pro který je počítán bod zvratu, tedy 

na bázi 5. roku. 

Každopádně však výsledky regresní analýzy přepočtených časových řad naznačují, že 

původně definované fixní náklady ve výši 118 641 tis. Kč, použité při propočtu bodu zvratu, 

jsou nadhodnocené a část z nich má zřejmě variabilní nebo smíšený charakter. Pro další úvahy 

by tedy bylo nutno do kategorie variabilních nákladů kromě nákladů na vsázku zařadit  

i některé položky zpracovacích nákladů. 
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5. Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo stanovit bod zvratu při výrobě přesných trubek  

a trubkových oblouků v tažírně trub. Propočet bodu zvratu představoval důležitou informaci 

pro rozhodování v případě uvažované akvizice, neboť jeho výsledky bylo možno porovnat 

s marketingovým průzkumem trhu v konfrontaci s technickými a kapacitními možnostmi 

tažírny trub. 

Propočet byl proveden ve dvou variantách pro různý poměr oblouků a trubek. Byly 

použity historické podklady tažírny trub z databáze, poskytnuté společnosti Tolfin, s.r.o. pro 

uvažovanou akvizici. Pro klasifikaci podílu fixních a variabilních nákladů byl uplatněn 

zjednodušující provozní předpoklad, že variabilní náklady jsou tvořeny náklady na vsázku, 

všechny ostatní náklady jsou fixní. 

Na základě takto definovaných vstupních údajů byly body zvratu pro zvolené varianty 

vypočteny takto: 

Varianta 1: 

Výroba oblouků   800 tun 

Výroba přesných trubek:  6 696 tun 

 

Varianta 2: 

Výroba oblouků   1 200 tun 

Výroba přesných trubek  6 033 tun 

 

Kritickým místem objektivního propočtu bodu zvratu je správné rozdělení nákladových 

položek na fixní a variabilní. Následně měla být tedy ověřena správnost použité klasifikace 

nákladů. 

Jako nejvhodnější objektivní nástroj ověření podílu fixní a variabilní složky nákladů se 

jeví použití metod statistické analýzy, konkrétně regresní a korelační analýzy časových řad 

výroby a nákladů. Zde ovšem zpravidla narazíme na dva základní okruhy problémů: 

- získání dostatečné dlouhé časové řady, 

- dodržení cenové, sortimentní a metodické srovnatelnosti hodnotových údajů. 

 V našem konkrétním případě byly k dispozici údaje za 5 po sobě jdoucích let, což sice 

umožnilo demonstrovat postup propočtu, pro objektivní posouzení výsledků by však počet 

pozorování měl být vyšší. 
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 Zásadním problémem se však ukázala být srovnatelnost cenových a sortimentních 

faktorů, které rozhodujícím způsobem ovlivňují úroveň variabilních nákladů. V daném 

případě byl vliv změn cen a sortimentu na úroveň variabilních nákladů vyšší, než vliv změny 

objemu výroby. Výsledkem pak byla odvozená nákladová funkce se zápornou složkou fixních 

nákladů, což je v praxi nereálné. 

 Vzhledem k tomu, že údaje o vývoji cen vsázky za posuzované období nebyly 

dostupné, byl pro přepočet časové řady variabilních nákladů použit index vývoje cen hotové 

produkce. Za tohoto zjednodušujícího předpokladu pak byla odvozena nákladová funkce, dle 

které variabilní náklady činily cca 70% celkových nákladů (proti původně předpokládaným 

51 – 53 %, podle zvolené varianty výroby). Znamená to, že kromě nákladů na vsázku mají  

i některé položky zpracovacích nákladů variabilní nebo smíšený charakter. 

 

Závěrem je možno říci, že matematický aparát a standardní softwarové produkty 

umožňují významně objektivizovat podklady pro manažerská rozhodnutí v hospodářské praxi, 

problémem však je dostupnost a zejména pak srovnatelnost relevantních údajů, pro jejich 

uplatnění. 
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7. Seznam anglické terminologie a použitých zkratek 

Break Even Point   - bod zvratu 

Contribution Margine   - krycí příspěvek na úhradu fixních nákladů 

Fixed Costs    - fixní náklady 

Variable Costs   - variabilní náklady 

Tubes     - trubky 

Tube Arcs    - trubkové oblouky 

Tube Drawing plant   - tažírna trub 

Tube Extrusion    - protlačování trub 

Tube Neaten    - úprava trub 


