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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá řízením nákladů údržby ve společnosti TAMEH 

Czech s.r.o. (dříve ArcelorMittal Energy Ostrava a.s.). Práce je rozdělena do 7 kapitol. 

První kapitola charakterizuje výrobní společnost v níž je práce řešena. Další dvě 

kapitoly představují teoretickou část, kde je proveden rozbor literárních pramenů 

pojednávajících o údržbě a nákladech. Praktická část je zaměřena na analýzu nákladů 

údržby společnosti. V závěru jsou navrhnuta a vyhodnocena opatření vedoucí ke snížení 

nákladů. 
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ABSTRACT 

Thesis is focused on management of maintenance cost at TAMEH Czech s.r.o. 

(previously ArcelorMittal Energy Ostrava a.s.). Diploma project is divided into 7 

chapters. The first chapter describes production company in which is project addressed. 

The next two chapters present the theoretical part, where there are research of the 

literary sources dealing with the maintenance and cost. The practical part is focused on 

the analysis of the maintenance cost. At the end there are described and evaluated 

possible measures to reduce them. 
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1 Úvod 

Téměř všechny podniky mají tendence snižovat náklady. Na většině porad a setkání 

vedení firmy zní požadavky a tlaky na možné úspory. Nákladům je věnována nemalá 

pozornost ve všech odvětvích, ve všech oborech podnikání i ve všech podnikatelských 

subjektech. Náklady jsou vlastně dosti komplikovanou položkou a značně rozsáhlou 

kapitolou, na kterou působí řada faktorů pro správné vedení podniku. Proto je kladen velký 

důraz na jejich optimalizaci. Sledováním nákladů lze nalézt způsoby k odstranění 

přebytečných úbytků peněžních prostředků. 

Snižování nákladů a důslednější sledování nákladových položek je důležitou součástí 

konkurenceschopnosti podniku, stejně jako informovanost o příčinách vzniku jednotlivých 

položek. Podrobným a přesným rozborem nákladů na základě sledování finanční situace 

a hospodářského vývoje firmy lze pružně reagovat na případné změny, nebo dokonce tyto 

změny předvídat a zužitkovat je ve svůj prospěch.  

Cílem této diplomové práce je analyzovat náklady údržby společnosti ArcelorMittal 

Energy Ostrava s.r.o. (nyní TAMEH Czech s.r.o.) a navrhnout doporučení vedoucí k jejich 

snížení. 

V první části je představen podnik, ve kterém je práce řešena. Dále jeho hlavní 

produkty a základní ekonomické a technické charakteristiky. Následují teoretická východiska 

řešené problematiky na základě rešerše odborné literatury. Zaměřena jsou na teorii údržby 

a dále na základní pojmy, řízení a klasifikaci nákladů. 

Další část prezentuje průzkum současného stavu, tedy analýzu nákladů údržby 

podniku v letech 2012 - 2014. Největší důraz je kladen na náklady na opravy a údržbu, neboť 

ty tvoří značnou část jak nákladů údržby, tak i nákladů celého podniku. Důležitým zdrojem 

pro tuto analýzu jsou interní data podniku a výroční zprávy.  

Závěrem jsou předložena a vyhodnocena doporučení vedoucí k možnému snížení 

nákladů.  
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2 Ekonomicko-technická charakteristika podniku 

Následující kapitola je zaměřena na ekonomicko-technickou charakteristiku 

společnosti, ve které je tato práce prováděna, včetně rychlého představení její mateřské 

společnosti. 

2.1 ArcelorMittal 

Akciová společnost ArcelorMittal je v současnosti největším výrobcem oceli na světě. 

Vznikla v roce 2006 fúzí firem Arcelor a Mittal Steel. Hlavní sídlo je v Lucembursku, 

ve městě Lucemburk. Výrobní závody jsou v 60 zemích světa. Společnost má dohromady 

více než 315 000 zaměstnanců. [21] 

2.2 ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Společnost byla založena 31. 12. 1951, kdy prvním názvem byla Nová huť Klementa 

Gottwalda. Po revoluci v roce 1989 to byla jen Nová huť, která pak prošla mnohými změnami 

názvů až po dnešní ArcelorMittal Ostrava a.s. Do obchodního rejstříku se jako akciová 

společnost zapsala dne 22. 1. 1992. Nyní je největší hutní firmou v České republice a součástí 

největší světové těžařské a ocelářské skupiny ArcelorMittal. V současnosti je největší výrobce 

oceli v České republice. Své výrobky dodává nejen na tuzemský trh, ale i do více než 40 zemí 

světa. Roční kapacita výroby činí 3 miliony tun oceli, z čehož zhruba polovina je exportována 

do více než 80 zemí světa Ve společnosti je zaměstnáno přes 4 000 pracovníků a společně 

s dceřinými společnostmi je jich více než 8 000. [22] 

Produkci společnosti tvoří výroba surového železa, koksu a koksochemických 

výrobků, dlouhých a plochých výrobků a plynule litých předlitků. Na celosvětové hutní 

produkci se podílí z cca 8 %. Strojírenská druhovýroba z největší části produkuje části důlních 

výztuží a silniční svodidla. Obslužné činnosti včetně servisu jsou většinou zabezpečovány 

vlastními obslužnými závody.  

Dceřiné společnosti 

Mezi dceřiné společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. patří [22]: 

 ArcelorMittal Engineering and Consulting Ostrava s.r.o., 

 ArcelorMittal Technotron s.r.o., 
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 ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s., 

 ArcelorMittal Tubular Product Ostrava a.s., 

 ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic, s.r.o., 

 Arcelor Mittal Engineering Products Ostrava s.r.o. 

Závody 

Mezi závody ArcelorMittal Ostrava a.s. se řadí [22]: 

 koksovna, 

 vysoké pece, 

 ocelárna, 

 válcovny, 

 údržba 

 doprava, 

 ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o., 

 TAMEH Czech s.r.o., 

 ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., 

 Válcovny plechu FM. 

2.3 TAMEH Czech s.r.o. 

Základní údaje o společnosti [24]: 

 Adresa: Ostrava – Kunčice, Vratimovská 689, PSČ 70702 

 Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

 IČO: 286 15 425 

 Základní kapitál: 2 572 200 000,- Kč 

 Datum vzniku společnosti: 15. února 2010 

V průběhu řešení této diplomové práce došlo ke změně vlastníků a dalším 

organizačním změnám. Podnik ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. změnil rovněž název 

na TAMEH Czech s.r.o. V práci je používán pouze název TAMEH Czech s.r.o.  

Podnik reprezentuje rozsáhlý a složitý komplex průmyslové energetiky speciálně 

zaměřený na potřeby hutního průmyslu. V oboru teplárenství, vodního hospodářství, elektro-

energetiky, plynárenství a výroby technických plynů je tento závod plně srovnatelný 
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s jednoúčelovými energetickými subjekty působící na energetickém trhu České republiky. 

Pohled na společnost viz obrázek 1.  

 

  Obr. 1 Pohled na společnost TAMEH Czech s.r.o. [23] 

Kromě výroby a distribuce elektřiny a tepelné energie jsou náplní činnosti také opravy 

a revize elektrických zařízení. 

Valná většina dodávek energetických médií směřuje do ostatních závodů akciové 

společnosti ArcelorMittal Ostrava. Část je pak určena externím odběratelům. Mezi 

energetická média patří zejména stlačený a dmýchaný vzduch, teplo, elektrická energie, 

technologická pára a chemicky upravená voda. 

Provozy 

Mezi provozy společnosti se řadí Provoz 46 – Teplárna a Provoz 49 – Údržba. [24] 

Provoz 46 – Teplárna produkuje vysokotlakou páru o teplotě 520 °C a 9,6 MPa, která 

se dále transformuje na elektrickou energii, stlačený a dmýchaný vzduch, teplo 

a technologickou páru. Zde je také začleněn rozvod elektrické energie, udržování a seřizování 

elektrických ochran pro vysoké napětí a revize a opravy elektrotechnických zařízení. 

Provoz 49 – Údržba energetiky zabezpečuje běžné a střední opravy energetických 

zařízení strojírenského charakteru. Také se podílí na generálních opravách základních 
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agregátů v závodu. Dále zabezpečuje údržbu rozvodů elektrické energie nízkého napětí, 

revize zařízení měření a regulace a revize elektrotechnických zařízení.  

Hlavní produkty 

TAMEH Czech s.r.o. produkuje vysokotlakou páru v celkem 11 kotlích 

(8 granulačních a 3 plynové) o parametrech 9,6 MPa a teplotě 520 °C. Ta se transformuje na 

teplo, elektrickou energii, technologickou páru, stlačený a dmýchaný vzduch. Souhrnný 

instalovaný parní výkon kotelny je 1435 t/h, elektrárny 254 MW. Společnost dále zabezpečuje 

výrobu tepla nezbytnou nejen pro areál společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., ale i mimo něj. 

[24] 

Vstupními surovinami do teplárenských kotlů jsou černé uhlí, vysokopecní 

a koksárenský plyn vzniklý při výrobě koksu i surového železa. Dalšími vstupními 

surovinami dodávanými externími dodavateli jsou zemní a degazační plyn. Plynná paliva 

(tj. vysokopecní a koksárenský plyn) jsou do distribuční sítě podniku odebírána přímo 

ze zdrojů (tj. ze závodů 10 – Koksovna a 12 – Vysoké pece, od společnosti ArcelorMittal 

Ostrava a.s.)  

Tabulka č. 1 zachycuje produkty vyráběné společností, celkové prodané množství 

a variabilní náklady na jejich výrobu v roce 2014. V posledním řádku je pak suma 

variabilních nákladů na tyto produkty. Uvedené náklady jsou závislé na vyráběném objemu 

daného produktu.  

Tab. 1 Produkty vyráběné společností, prodané množství a náklady na jejich výrobu [23] 

Produkt Prodané množství Náklady v tis. EUR 

Pára 15 545 205 GJ 52 547 

Elektrická energie 1 028 520 MWh 30 251 

Dmýchaný vzduch 2 369 240 000 m3 8 144 

Stlačený vzduch 407 936 000 m
3
 2 662 

Teplo 1 642 794 GJ 5 975 

Demineralizovaná voda 1 375 550 m3 641 

Variabilní náklady celkem 100 220 
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Pára – zde technologická pára, slouží jako přímá dodávka odběratelům, ale také jako vstup 

pro výrobu dalších médií (viz níže). 

Elektrická energie – snaha pokrýt spotřebu vlastní mateřské a dceřiných společností, spolu 

s produkcí takového množství, které bude z hlediska výrobních nákladů výdělečné ve vztahu 

k tržní prodejní ceně. 

Dmýchaný vzduch – tato produkce je naprosto závislá na potřebách vysokých pecí. 

Stlačený vzduch – nepostradatelný převážně pro provoz kyslíkových agregátů mateřské 

společnosti. 

Teplo – produkt určený pro centrální rozvody tepla.  

Demineralizovaná voda – slouží pro výrobu páry v kotelně. Jedná se o speciálně chemicky 

upravenou vodu. 

Strukturní členění variabilních nákladů na vyráběné produkty v roce 2014 zachycuje 

Obrázek 2. Údaje jsou v procentuálním vyjádření. Výchozí tabulka pro tento graf je uvedena 

v Příloze 1. Pro výpočet byl použit vzorec (3). 

 

Obr. 2 Strukturní členění variabilních nákladů. Zdroj: vlastní zpracování. 

Nejvýznamnější položkou variabilních nákladů je výroba páry, která tvoří 

52 % z celkových variabilních nákladů. Pára je primárním produktem společnosti. Používá se 

dále na výrobu tepla a vzduchu. Další podstatnou složkou je elektrická energie, ta tvoří 

30 % variabilních nákladů. Je druhým nejdůležitějším produktem. Menší část pak představuje 

52 %  

30 %

8 %

3 %
6 %

1 %

Pára

Elektrická energie

Dmýchaný vzduch

Stlačený vzduch

Teplo

Demineralizovaná voda
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výroba dmýchaného vzduchu s 8 %, tepla s 6 % a stlačeného vzduchu s 3 %. Téměř 

zanedbatelnou položkou je výroba demineralizované vody. Její náklady jsou pouze z 1 % 

zastoupeny v celkových variabilních nákladech. 

Hospodářské výsledky 

Vzhledem k tomu, že v době řešení této práce ještě nebyla zveřejněna výroční zpráva 

společnosti za rok 2014, jsou zde uvedeny hospodářské výsledky pro rok 2013. Interní data, 

která byla poskytnuta ke zpracování, jsou velmi citlivá, byla upravena, a proto nejsou pro tuto 

kapitolu vhodná. 

Společnost TAMEH Czech s.r.o. v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 

vytvořila zisk před zdaněním 140 049 tisíc Kč. Celkový výsledek hospodaření za toto účetní 

období představuje zisk ve výši 78 793 tisíc Kč.  

V tomto období byl vytvořen hospodářský výsledek (zisk) ve výši 135 642 tisíc Kč 

a finanční hospodářský výsledek (opět zisk) 4 407 tisíc Kč.  

Celkové tržby společnosti za prodej vlastních výrobků a služeb byly v uvedeném 

období 2 310 324 tisíc Kč. Přidaná hodnota 843 421 tisíc Kč. [24] 

Výroba 

Ve sledovaném období (rok 2013) bylo vyrobeno 14 968 231 GJ páry, 966 584 MWh 

elektrické energie, 2 651 837 000 m
3
 dmýchaného vzduchu, 484 539 000 m

3
 a stlačeného 

vzduchu. Převážná část těchto energií byla určena pro mateřskou společnost ArcelorMittal 

Ostrava a.s. [24] 

Personální politika 

Ke dni 31. prosince 2014 bylo ve společnosti evidováno 353 zaměstnanců. [23] 

Organizační strukturu společnosti zachycuje obrázek 3. Jedná se o funkcionální organizační 

strukturu, která je pro výrobní podniky nejvýhodnější. Pracovníci jsou sdruženi dle 

jednotlivých aktivit, dovedností, nebo podobností úkolů. 
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Obr. 3 Organizační struktura podniku TAMEH Czech s.r.o. [23] 
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3 Teorie údržby 

Podle Famfulíka je údržba kombinací všech administrativních a technických činností, 

počítaje v to činnost dozoru, zaměřenou na udržení ve stavu nebo navrácení objektu do stavu, 

ve kterém lze plnit požadovanou funkci. Hlavní funkcí systému údržby je podle Kelly 

zabezpečení a kontrola spolehlivosti zařízení. [4], [8] 

3.1 Členění údržby podle funkcí 

Chápání údržby jako procesně technické činnosti, vede i k procesnímu pohledu na ni 

ve výrobním podniku. Zde je uveden pohled na údržbu z hlediska základního obsahu, 

jež ovlivňuje vnitřní členění údržby nejvýrazněji. [16] 

Autonomní údržba 

Autonomní údržba, nebo též udržování má za úkol snížit rychlost opotřebení. Patří zde 

mazání, čistění, odstranění drobných závad, seřízení, kontrola dodržování zásad, aj. Většina 

těchto činností je zajišťována obsluhou daného zařízení. 

Inspekce a diagnostika 

Hlavní náplní jsou revize, kontrola strojů a zařízení, diagnostika, prohlídky, predikce 

poruch, plány oprav a další. Základem je nalezení nejlepšího cyklu inspekcí a dalších 

obdobných funkcí, tak aby náklady na údržbu ovlivnily výrobní náklady co nejméně. 

Opravy 

Cílem je provedení opatření k opětovnému vytvoření žádaného stavu zařízení, čili 

odstranění následků opotřebení nebo vad. Zde patří provádění běžných, středních ale 

i generálních oprav. Přičemž součástí generálních oprav může být i modernizace zařízení 

a strojů. 

Plánování a výroba 

Cílem plánování a výroby, jak název napovídá, je plánování oprav, zajištění či výroba 

náhradních dílů, výroba částí strojů a zásobování. 
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3.2 Organizace a řízení údržby 

Údržba v podniku by neměla smysl, kdyby nebyla adekvátně řízena. Obecně platí, 

že čím větší podnik, tím více činností údržba zabezpečuje, tím je větší potřeba pracovníků 

a proto také odpovídající řízení. Zároveň bude organizace jiná v podniku s mnoha výrobními 

závody nebo v malé soukromé dílně. Zřejmé jsou i rozdíly v různých odvětvích 

(potravinářství, chemická výroba, zemědělství, aj.).  

Základní typy organizace údržby jsou [13], [16]: 

 centralizovaná, 

 decentralizovaná, 

 kombinovaná. 

Centralizovaná forma údržby 

Zodpovědnost za veškeré činnosti údržby přebírá jeden útvar v podniku. Výhodami je 

především úspora pracovníků a jejich lepší spolupráce ve speciálních procesech. Vybavenost 

útvaru speciálním nářadím či zařízením. Dále je také zamezeno odsouvání úkolů údržby, 

a proto je péče o výrobní zařízení adekvátnější. Nevýhodou je pak větší odloučenost od všech 

výrobních procesů, menší operativnost a komunikace mezi pracovníky výroby a údržby.  

Decentralizovaná forma údržby 

Veškeří pracovníci údržby jsou organizovaní ve skupinách s potřebnou profesní 

strukturou a tyto skupiny jsou včleněny do útvarů výroby. Výhodou je především perfektní 

znalost provozních podmínek, a vyšší operativnost díky dobré komunikaci mezi pracovníky 

výroby (obsluhy strojních zařízení) a údržby. Jako obsluha se může uplatnit i samotný 

pracovník údržby. Nevýhodou je horší včlenění do celopodnikového systému řízení a tím 

i nejednotné vedení, anebo také horší spolupráce v odborných profesích.  

Kombinovaná forma údržby 

 Je kombinací předešlých dvou forem. Při vhodném využití lze využívat předností 

obou a minimalizovat veškeré nedostatky. Uplatňuje se především ve velkých podnicích 

se složitými technologickými provozy.  
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3.3 Umístění údržby v organizační struktuře podniku  

Údržba může být v podniku včleněna na různých pozicích. Jako specializovaný 

podnikový útvar, součást výrobního nebo nevýrobního provozu nebo kombinovaná forma –

 kombinace dvou předchozích forem. [13], [16] 

Specializovaný podnikový útvar 

Složky údržby jsou na všech úrovních disciplinárně i metodicky podřízeny vedoucímu 

pracovníku podnikového útvaru údržby. 

Součást výrobního nebo nevýrobního provozu 

  Vedoucí pracovník podnikového útvaru řídí disciplinárně jen údržbu na úrovni 

podniku. Údržbářské kapacity jsou v provozech podřízeny příslušným vedoucím pracovníkům 

těch výrobních zařízení, v nichž se nacházejí.  

Kombinovaná forma 

Činnosti údržby disciplinárně podřízeny vedoucímu pracovníkovi podnikového útvaru 

údržby. Ostatní údržbářské obory jsou podřízeny jednotlivým vedoucím pracovníkům 

provozů. 

3.4 Systém činnosti údržby 

K údržbě zařízení existují čtyři vzájemně závislé přístupy – poruchová údržba, 

preventivní údržba, prediktivní údržba a proaktivní údržba. [13], [14]  

Poruchová údržba 

Poruchová údržba má své uplatnění až ve chvíli, kdy dojde k poruše zařízení, porušení 

bezpečnosti práce, či při výskytu zmetků. Činnost je tedy operativní - bez jakýchkoliv příprav 

a plánování, což je i její nevýhodou. Finanční prostředky na náhradní díly jsou vynaloženy 

až v době vyčerpání jejich fyzické životnosti. To může přinést určitou úsporu nákladů 

v mezidobí mezi výměnami a opravami. Na druhou stranu ale může vyvolat zvýšení nákladů 

nebo dokonce až vynaložení významné sumy z důvodu vzniku větších škod, které podnítilo 

dosažení mezního stavu fyzické životnosti zařízení. 

 



12 

 

Preventivní údržba 

 Preventivní nebo též plánovaná údržba se skládá z preventivní opravy a výměny dílů, 

i když u zařízení nenastalo vyčerpání fyzické životnosti. Navazuje na inspekci, diagnostiku 

a preventivní prohlídky. I když zvyšuje náklady na náhradní díly, které jsou častěji 

obměňovány, zároveň snižuje náklady provozu díky minimální době trvání odstávek. Tyto lze 

plánovat přesně a dopředu.  

Prediktivní údržba 

  Diagnostika a inspekce přináší podniku statistické údaje o provozu, které umožňují 

sestavit přehled o skutečném stavu zařízení. Prohlídky a inspekce jsou zdrojem subjektivních 

dat díky vizuální prohlídce pracovníka údržby. Oproti tomu diagnostika uvádí data objektivní, 

jelikož je realizována pravidelným měřením různých parametrů. Vývoj opotřebení a potřeba 

údržby či výměny lze předvídat z měření parametrů, jako jsou vibrace, teplota, tlak, hlučnost, 

změny elektrického odporu, ultrazvukový signál, napětí, aj.    

Proaktivní údržba 

Proaktivní údržba nabízí zcela exaktní data, protože se vymaňuje od pouhé orientace 

na zkušenosti. Identifikace poruchy v provoze, včetně její příčiny zajišťuje technicky vyspělé 

testování. Tím má zásluhu na nápravných opatřeních v konstrukcích, technologických 

útvarech, projekci a také v útvarech zabývajících se inovacemi. Také se podílí na inovačních 

procesech.   

3.5 Typy údržbových systémů 

Efektivnost údržby ovlivňuje volba vhodného systému údržby. Při jeho návrhu nebo 

volbě se zvažuje více kritérií. Z hlediska údržby prvků výrobků lze dle Famfulíka údržbové 

systémy rozdělit následovně [4]: 

Individuální 

Údržba je u každého prvku provedena až tehdy, kdy je to z hlediska spolehlivosti 

nejpříznivější. Tím se dosáhne maximálního využití efektivnosti i spolehlivosti. Nevýhodou 

však je, pokud je takových prvků v zařízení více. Dojde k neúměrné době prostoje v údržbě, 

protože zde není umožněna kumulace práce. Používá se pro prvky velmi nákladné a obtížně 

dostupné z hlediska logistiky.  
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Skupinový 

Seskupuje plánované práce a tyto probíhají současně na více prvcích. Díky tomu dojde 

ke snížení doby prostoje, zároveň se snížením pracnosti přípravy k provedení údržby. 

Důležité je však vyhotovit přehled prací v každé skupině. Používá se v situacích ohodnocení 

opotřebení prvků vizuální prohlídkou. 

Komplexní 

Údržba se provádí na všech prvcích současně. Vhodný je zejména u rozsáhlých 

výrobních technologií (např.: válcovací tratě, složité provozy). Hlavní výhodou 

je minimalizace prostojů.    
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4 Náklady, základní pojmy, klasifikace 

Účetní informace je nutno rozlišovat dle toho, pro jaké rozhodovací úlohy budou 

používány a také podle toho, kdo je jejich uživatelem. Samotné účetnictví lze rozdělit na tři 

základní druhy [10]: 

 finanční, 

 daňové, 

 manažerské (součástí je také nákladové účetnictví).  

Finanční a daňové účetnictví tvoří účetní systém, jež je primárně vytvořen pro potřeby 

externích uživatelů (např.: akcionáři, banky, věřitelé, analytici, investoři, aj.).  Musí být 

konstruován dle striktních pravidel, regulujících veškeré pojetí, jelikož externí uživatelé 

vyžadují od účetních systémů srovnatelnost předkládaných informací a jednotný výklad. [17] 

Účetnictví finanční má poměrně stabilní pravidla, která se moc často nemění. Finanční 

účetnictví je orientováno na minulost a většinou jsou údaje veřejně dostupné (výroční zpráva).  

Účetnictví daňové připravuje finanční zprávy a daňová přiznání dle striktních pravidel 

daňových zákonů (u nás se obvykle obměňují i několikrát ročně) pro výpočty všech druhů 

daní náležících daňovým úřadům. Je orientováno také na minulost, avšak údaje nejsou veřejně 

dostupné. 

Manažerské účetnictví chystá finanční i nefinanční zprávy bez jakýchkoliv pravidel 

či zákonů pro interní potřeby firmy – řízení firmy, manažerská plánování, rozhodnutí 

a vyhodnocování. Tyto informace jsou obvykle utajované jak před úřady, tak i před veřejností 

(konkurence). Jeho předmětem je zejména zobrazení vstupů – náklady, odvozeně pak výstupů 

– výnosy v jednotlivých nákladových střediscích. Manažerské účetnictví je zaměřeno 

především na budoucnost, avšak nákladové účetnictví, jež se začalo rozvíjet především 

v souvislosti s rozvojem průmyslu, se orientuje na průběžné výsledky.[17] 

4.1 Náklady a jejich členění 

Náklady se v manažerském účetnictví definují jako peněžně vyjádřené účelné 

a účelové vynaložení prostředků a práce v průběhu hospodářské činnosti podniku.  Účelností 

se zde rozumí, že nákladem jsou jen taková vynaložení, která jsou racionální a přiměřená 

výsledku činnosti. Účelové vynaložení je pak takové, jenž vede k jeho zhodnocení. [10] 
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Náklady mohou být také charakterizovány jako jakékoliv odčerpání kapitálu vlastního, 

jenž snižuje dosažené výnosy, včetně výdajů na dary, reprezentaci, odměny orgánům 

společnosti, penále a pokuty, manka a škody, poplatky a daně, případně další prostředky 

vynaložené na dosažení, zajištění a udržení výnosů, případně jiné vstupy hospodářských 

procesů a práce hospodářských procesů. Z pohledu manažera mají podobu oportunitních 

nákladů neboli nákladů obětovaných příležitosti. [10] 

Avšak lze vycházet také z manažerského pojetí nákladů, a to se dále dělí na finanční, 

ekonomické a hodnotové pojetí nákladů.  

4.1.1 Finanční pojetí nákladů 

Finanční pojetí nákladů se nejčastěji uplatňuje ve finančním účetnictví, a stojí 

na uplatnění peněžní formy koloběhu prostředků. Zde vychází z předpokladu, že původním 

projevem nákladů je tržně ověřené vynaložení peněžních prostředků a definitivním smyslem 

pak odpovídající tržně ověřená finanční náhrada. [17] 

Základ pojetí zachování finančního kapitálu v původní nominální výši jsou náklady 

jako peníze investované do výkonů, jež zajišťují náhradu peněz, a to v původní výši.  

Avšak finanční pojetí má určité znaky, které mohou při využití v manažerském 

účetnictví významně zúžit předmět zájmu. Základním znakem je, že jako spotřebované 

ekonomické zdroje mohou být v tomto přístupu zobrazeny jen takové náklady, jež jsou 

podloženy reálným výdejem peněz. Konkrétně pak náklady odpovídající využití či spotřebě 

ekonomických zdrojů, které již byly vypořádány peněžně v předešlém období nebo náklady 

uhrazené v peněžní formě bezprostředně (například mzda). Dalším podstatným znakem 

a zároveň omezením je ocenění výše zmíněných využitých nebo spotřebovaných 

ekonomických zdrojů. Tudíž jsou náklady oceněny v historických pořizovacích cenách. 

Z těchto důvodů mají k rozhodovacím úlohám vedení blíže přístupy hodnotového 

a ekonomického pojetí. [10] 

4.1.2 Hodnotové pojetí nákladů 

Hodnotové pojetí nákladů se odvíjí od nákladového účetnictví, které poskytuje 

informace pro kontrolu a běžné řízení průběhu aktuálně uskutečňovaných procesů. Je zřízeno 

na relacích, které vystihují využití nebo spotřebu ekonomických zdrojů za podmínek, jež jsou 

během vykonávání příslušných procesů. Význam tohoto pojetí je informační vyobrazení 

koloběhu ekonomických zdrojů za podmínek, které platí v současnosti (ne v době jejich 
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pořízení). Vychází se zde z ocenění ekonomických zdrojů reprodukční pořizovací cenou 

a principu zachování věcného kapitálu. [17] 

V tomto pojetí se tedy nevyskytují náklady jen jako peněžně zajištěné ekonomické 

zdroje. Objektem zobrazení jsou tak i faktory, které nemají shodný ekvivalent výdeje peněz, 

ale svými důsledky významně ovlivňují ekonomickou hospodárnost dané aktivity. Příkladem 

mohou být například kalkulační nájemné, kalkulační úroky, nebo kalkulační odpisy. [10] 

Kalkulační nájemné 

Kalkulační nájemné má využití zejména tam, kde jsou používány vlastní pozemky 

a budovy.  Reálně existuje tržní nájemné, avšak do nákladů lze dát pouze náklady spojené 

s údržbou. Kalkulační nájemné je tedy výše nákladů, která je shodná s tržní hodnotou 

pronájmu srovnatelných pozemků a budov. [11] 

Kalkulační úroky 

Kalkulační úroky se využívají u vlastního kapitálu. Jejich cílem je ekonomicky věcný 

pohled na vykázaný hospodářský výsledek. Do daňových (účetních) nákladů však lze zařadit 

jen úroky z vypůjčeného (cizího) kapitálu. Jsou přesně určeny výší, která odpovídá reálným 

úrokům nabytých půjčením vlastních finančních prostředků s podobnými riziky. [11] 

Kalkulační odpisy 

 Mají své uplatnění tam, kde úroveň daňových (účetních) odpisů nesouhlasí s reálnou 

hodnotou pořízení a reálnou dobou odpisu nově nabytého majetku. Cílem kalkulačních odpisů 

je ekonomický (reálný) pohled na vykázaný hospodářský výsledek. Je nasnadě, že by 

kalkulační odpisy měly vycházet ze současných skutečných pořizovacích cen daného majetku. 

Mluvíme především o budovách (výrobních halách) pořízených před rokem 1990, nebo 

o krátkodobějším majetku (stavební stroje, strojní zařízení, aj.), jež byl pořízen za výrazně 

nižší cenu, než je jeho současná skutečná pořizovací cena. Kalkulační odpisy mají význam 

také v případech již plně odepsaného majetku (v rámci finančního účetnictví), který je přesto 

nadále využíván (budovy, stroje). [11]  

4.1.3 Ekonomické pojetí nákladů 

Ekonomické pojetí nákladů zabezpečuje odpovídající informace jak pro řízení 

probíhajících procesů, tak i pro potřeby rozhodování zaměřené na volbu budoucích 
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optimálních alternativ. Díky této volbě je chápeme jako maximum hodnoty, kterou lze zajistit 

prostřednictvím vybrané alternativy. Tyto předpoklady naplňuje skupina oportunitních 

nákladů, někdy též nazývány náklady obětované příležitosti. Představují ušlé výnosy 

obětované v důsledku volby jiného rozhodnutí, či jiné varianty. Posuzujeme je pouze 

v případech volby mezi dvěma či více rozhodovacími variantami. Uplatnění nachází 

především v oblastech s limitovanými zdroji. [6] 

4.2 Řízení nákladů 

Cílem řízení nákladů je jejich redukce, čili je to základní a současně velmi účinná 

metoda zvyšování konkurenceschopnosti a hodnoty podniku. Také je to relativně snadný 

a nejúčinnější způsob zvyšování rentability podnikání. Hodnota nákladů a dynamika jejich 

vývoje je důležitým ukazatelem úrovně finančního řízení podniku. Snižování nákladů je 

založeno v jejich hospodárném vynakládání. Nesystémové řízení podniku má základy zvláště 

v nehospodárnosti při spotřebě výrobních faktorů a projevuje se kupříkladu vynaložením 

osobních nákladů za prostoje ve výrobě, náklady na zmetky, na neefektivní administrativu, aj. 

[3], [19] 

K řízení nákladů lze použít řadu nástrojů, a to [19]: 

 zvyšování obratu dlouhodobého majetku, 

 kalkulace nákladů, 

 finanční analýza prověřující úroveň finančního rozhodování a řízení, 

 finanční plánování s aktivním působením managementu k dosažení kýžených 

výsledků (tj. úspora nákladů), 

 pravidelný rozbor výsledků hospodaření spolu s vyhodnocením plnění finančního 

plánu a návrhy na dosažení plánovaného stavu. 

Pro realizaci těchto způsobů je nezbytné rozdělení do menších celků. Viz následující 

kapitola. 

4.3  Členění nákladů 

Výše nákladů v podniku je ovlivněna strukturou a také objemem výroby a spotřeby 

jednotlivých výrobních činitelů včetně úrovně jejich ocenění. V průběhu reprodukčního 

procesu nabíhají náklady v podniku nepřetržitě. Tudíž se vymezuje časový interval, během 
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kterého se sleduje jejich výše. Jako základní časové úseky se volí především různá kalendářní 

období (měsíc, rok, aj.), teoreticky to mohou být i jiné časové intervaly. [1] 

Provádění jakékoliv nákladové optimalizace vedoucí ke snížení nákladů předpokládá 

důsledné rozpoznání a pochopení podstaty jednotlivých nákladových položek. Počet těchto 

položek se v každém podniku šplhá ke stovkám až tisícům, a proto je pro další úvahy 

či výpočty nezbytné rozdělit tyto náklady do stejnorodých skupin, a to tak, aby bylo možné 

sledovat jejich chování za různých okolností. Primárním předpokladem pro použití nástrojů 

manažerského účetnictví je klasifikace nákladů dle různých kritérií (hledisek).  

Klasifikační aspekty však mohou být odlišné a jsou dány účelem sledování nákladů. 

Za hlavní aspekty členění nákladů v podniku je možné označit jejich třídění podle [1], [18]: 

 druhové členění, 

 účelové členění,  

 kalkulační členění nákladů, 

 členění v závislosti na objemu výroby, 

 místa jejich vzniku a okruhu odpovědnosti, 

 času. 

4.3.1 Druhové členění nákladů 

Druhové členění nákladů je nejčastějším pojetím ke klasifikaci nákladů v běžném 

finančním účetnictví. Zachycovány jsou především externí náklady, což jsou náklady vzniklé 

spotřebou prostředků a práce, jež si podnik zajišťuje nákupem. V rámci nákladového druhu 

je nelze dále rozložit, mají tedy charakter nákladů jednoduchých, prvotních. Naopak druhotné 

náklady mají komplexní charakter (lze je rozložit na původní nákladové druhy). Vznikají při 

spotřebě vnitropodnikových výkonů (např. výroba energie pro vlastní potřebu) a projevují 

se při zúčtování nákladů dle středisek. [18] 

Slouží k prověřování vazeb mezi jednotlivými částmi, při konstrukci standardních 

účetních výkazů (např. výkaz zisků a ztráty), při zpracovávání bilancí, a především 

k zachycování nákladů podniku jako celku, nebo jeho částí.  

Mezi nákladové druhy patří [20]: 

 spotřeba energie, materiálu a externích služeb, 

 odpisy hmotného a nehmotného investičního majetku, 
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 osobní náklady (mzdy, sociální náklady, aj.), 

 finanční náklady, 

 mimořádné náklady (škody a manka). 

Podle jednotlivých druhů se pak náklady zachycují v účetním systému ekonomické 

jednotky. Charakteristika jednotlivých nákladových druhů pak vyplývá jednoznačně z účetní 

osnovy a postupu účtování. Základní účetní členění nákladů zahrnuje [1]: 

 náklady provozní, 

 náklady finanční, 

 náklady mimořádné. 

Pro potřeby manažerského řízení se druhové členění kombinuje s dalšími členěními, 

jež vyjadřují účelový vztah nákladů k podnikovým činnostem nebo výkonům.  

4.3.2 Účelové členění nákladů 

Mezi nejvýznamnější rozhodovací úlohy patří úlohy založené na kontrolu přiměřenosti 

vynaložených nákladů. Jejím úkolem je určit, zda se náklady spoří anebo naopak překračují 

povolené limity. Účelové členění nákladů je právě základem tohoto stanovení. Je možno 

je charakterizovat na různých úrovních podrobnosti. Zpravidla se nejprve rozčlení 

do obecnějších okruhů na činnosti výrobní, pomocné a obslužné. V těchto okruzích se poté 

dělí dle jednotlivých operací nebo aktivit. Podstatnou částí je identifikace věcného nositele, 

jenž vyvolává vznik nákladů. [10] 

Náklady můžeme sledovat z hlediska účelovosti ve vztahu k útvarům nebo účelovosti 

ve vztahu k výkonům. Z hlediska účelovosti ve vztahu k útvarům se tyto náklady dále dělí 

podle [17]: 

 odpovědnostního střediska, 

 druhotných (interních) nákladů, 

 náklady technologické, náklady na obsluhu a řízení, 

 náklady přímé, nepřímé (kalkulační členění), 

 náklady režijní a jednicové. 

Náklady technologické a náklady na obsluhu a řízení jsou obvykle vynakládány 

současně. Obě skupiny nákladů se však vyznačují charakteristickými rysy. Zatímco náklady 

technologické jsou vyvolány bezprostředně nějakou technologií či s ní jistým způsobem 
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souvisí (např. odpisy výrobního zařízení nebo spotřeba určitého množství materiálu), náklady 

na obsluhu a řízení mají za úkol zabezpečení doprovázejících činností technologických 

procesů. Zajišťují infrastrukturu a podmínky samotného výrobního procesu. Mohou to být 

náklady na vytápění budov, na spotřebu energie v administrativní budově, nebo mzdy 

pracovníků administrativy. [10], [17] 

Některé podniky mají vlastní nákladová střediska řízená dle nákladů, jelikož jen 

obtížně plánují a vykazují jednotlivé výkony. Ve správě podniku jsou to ta střediska, která 

jsou oceňována dle překročení plánovaných nákladů nebo úspor. Dále to mohou být dílny 

anebo jejich jednotlivé části. Hospodářské středisko je pak tvořeno více jednotlivými 

nákladovými středisky. K jejich tvorbě musí být dodrženy zásadní organizační a jiné 

podmínky. Například přesné definování činností prováděných střediskem, ocenění výkonů 

hospodářských středisek vnitropodnikovými cenami. V neposlední řadě musí být výkony, 

u kterých dochází k předávání mezi středisky, měřitelné stejně jako náklady, které středisko 

vynakládá. [18] 

Náklady přímé a nepřímé 

Snaha identifikovat náklady ve spojitosti s určitými podnikovými činnostmi a výkony 

představuje snahu o dosažení účelnosti a účelovosti a proto je podstatou přiřadit těmto 

výkonům náklady. Tradičně se jedná o kalkulaci a kalkulační jednici, avšak ve spojitosti 

s moderními manažerskými metodami a nástroji se častěji užívá termín nákladový objekt. Zda 

jsou náklady přímé či nepřímé se posuzuje dle způsobu přiřazování nákladů k jednotlivým 

výkonům a aktivitám, s nimiž souvisí [10]: 

 náklady přímé – lze je vztáhnout k určitému nákladovému objektu (výrobku), 

 náklady nepřímé – nelze je přímo vztáhnout k určité aktivitě, nebo by takovéto 

zjišťování nebylo hospodárné. Proto se rozvrhují na jednotlivé výkony dle předem 

zvolených základen.  

Náklady jednicové a režijní v podstatě kopírují předchozí členění, avšak ve vztahu 

k jednotlivým výkonům. Poskytují objektivní informace o obsahu a rozsahu nákladů 

vztažených k určitému výkonu, vyjadřují uspořádání nákladů umožňující analýzu významu 

jednotlivých složek nákladů za určitých podmínek.  
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Náklady jednicové je možno jednoznačně připojit k určitému výkonu, z kalkulačního 

hlediska se v převážné většině případů jedná o přímé náklady. Příkladem jsou náklady 

na mzdy nebo na spotřebu materiálu. 

Náklady režijní mohou být synonymem pro nepřímé náklady, jsou přímo vztažené 

k podpůrným procesům podniku. Patří zde zásobovací režie, správní režie, výrobní režie 

a odbytová režie. [5] 

4.3.3 Členění v závislosti na objemu výroby 

Členění v závislosti na objemu výroby je považováno za jeden z nejdůležitějších 

nástrojů řízení nákladů. Toto členění dělíme na náklady variabilní (proměnné) a fixní (stálé).  

Variabilní náklady 

Variabilní náklady jsou takové, jejichž výše se mění v závislosti na objemu výroby. 

Jsou proměnlivé a závislé na změnách objemu výroby. Při snížení objemu výroby klesají 

a naopak při zvýšení vzrůstají. Jedná se o vklady, jež je možné ekonomicky členit a dále 

vkládat do jednotlivých procesů ve výši, která koresponduje s daným objemem výkonů 

v čase, ve kterém jsou prováděny. Jako příklad lze uvést spotřebu materiálu, spotřebu služby, 

či úkolovou mzdu pracovníka.  

Závislost na změně objemu výroby může dle Synka být [18]: 

 proporcionální (výše se mění úměrně s úrovní aktivity), 

 neproporcionální (náklady rostou rychleji než objem produkce, např. zavedení 

víkendových směn), 

 podproporcionální (náklady rostou pomaleji než objem produkce, např. získání 

množstevní slevy).  

Za variabilní náklady lze považovat pouze ty, které jsou spojeny výhradně s realizací 

jednoho výkonu nebo skupiny výkonů. Každým výkonem jsou spotřebovávány a pro 

vykonání následného výkonu (další dávky) je nutné tyto náklady opětovně vynaložit. Avšak 

pokud sledujeme variabilitu pouze ve spojitosti s každou jednotkou výkonu, je možné za 

variabilní náklady považovat jen takové, jež jsou vyvolány určitou jednicí výkonu. Další 

náklady je nutné opětovně vynakládat i po vykonání určitého množství výkonů. Jako příklad 

lze uvést náklady na opravy a údržbu po vymezeném množství motohodin strojního zařízení, 

spotřeba maziva k údržbě výrobního zařízení, nebo náklady na dodávku zboží. Proto jsou 
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i náklady vyvolané určitým množstvím výkonů a společné více výkonům řazeny mezi 

variabilní náklady. 

Fixní náklady 

Náklady fixní jsou neměnné v daném rozmezí objemu výroby v přepočtu 

na kalkulační jednici výroby, avšak se zvyšováním objemu mohou mít klesající tendenci.  

Vynakládány jsou jednorázově za určité časové období. Ale také mohou být závislé na čase – 

při výrazné změně objemu produkce se jejich výše mění skokem na jinou úroveň. Příkladem 

mohou být odpisy hmotného majetku, ale pouze při použití lineární odpisové metody. 

Podrobnější členění fixních nákladů uvádí například Popesko takto [17]: 

 v závislosti na čase, 

 dle vztahu k objemu výkonů, 

 z hlediska využití výrobní kapacity.  

Fixní náklady se někdy nazývají také potencionální (uskutečnitelné) jelikož 

zabezpečují podmínky pro činnost v určitém množství. Jejich kapacita omezuje rozsah 

činností (objem výkonů), které je možné prostřednictvím fixních nákladů vytvořit.  

Fixní náklady mají značný vliv na vztahy mezi hlavními ekonomickými veličinami 

podniku, jako jsou zisk, náklady a objem výroby. Se zvýšením objemu výroby klesají 

průměrné fixní náklady na jednotku produkce.  Tento jev nazýváme degrese nákladů, proto 

je růst zisku z jednotky produkce nelineární. [12] 

Může nastat situace nevyužití fixních nákladů, a to při nevyužití výrobní kapacity. 

Soubor fixních nákladů, které odpovídají nevyužité výrobní kapacitě, se proto nazývá 

nevyužité fixní náklady. Přestože se jedná pouze o teoretické rozdělení fixních nákladů, 

poskytuje podniku důležité informace o účelnosti vázání fixních nákladů. Pro vedení podniku 

z toho plyne, že je důležité, aby podnik budoval takové výrobní kapacity, které bude moci 

dostatečně využívat. [17] 

 Nákladová remanence 

S růstem podniku dochází ke zvyšování výrobních kapacit a zároveň rostou i fixní 

náklady. Podíváme-li se na tuto situaci z opačného pohledu, neplatí, že s omezením výroby 

klesají i fixní náklady. Pokud klesají, tak až po určité době, ale vesměs zůstávají ve stejné 
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hladině, neboť podnik musí uhradit daně a různé úroky, vznikají odpisy strojních zařízení 

a budov, aj. Tento případ je označován jako nákladová remanence. Podnik s ní musí počítat 

kupříkladu při vyloučení neefektivních výrobků z výroby, a to pokud se nepodaří odstranit 

k nim připojené fixní náklady. [17]   

 Náklady smíšené 

Smíšené náklady jsou těžce definovatelné, jelikož obsahují jak složku variabilních, 

měnící se s objemem výroby, tak i fixních nákladů, vyvolané potřebou stavu pohotovosti 

výrobních zařízení. Příkladem mohou být náklady na údržbu a opravy. [20] 

4.3.4 Členění podle místa jejich vzniku a okruhu odpovědnosti 

Členění podle místa jejich vzniku a okruhu odpovědnosti lze také nazvat jako členění 

nákladů podle hospodářských středisek. Je významné především ve větším podniku, kde 

je zapotřebí sledovat je pro potřeby vnitropodnikového řízení.  

4.3.5 Časové rozlišení nákladů 

V praxi se často stává, že peněžní výdaje znamenající vznik nákladů časově přímo 

nesouvisí s výkony uskutečňovanými v běžném (daném) období. Pomocí tzv. časového 

rozlišení se odstraní časový nesoulad mezi náklady a výnosy. Mohou nastat tyto příklady 

[20]: 

 výdaj byl uskutečněn v běžném účetním období, ale jako náklady patří celý nebo 

částečně do příštích období - náklady příštích období (např. dopředu placena splátka 

nájemného), 

 náklad vznikl v běžném období, ale výdaj bude uskutečněn v příštím účetním období – 

výdaje příštích období (např. nájemné placené pozadu). 

Podnik je povinen výše uvedené případy časově rozlišit, neb by ovlivnily výsledek 

hospodaření v jednotlivých letech a také kalkulace vlastních skutečných nákladů jednotlivých 

výkonů.  

Využití informací o variabilních a fixních nákladech v praxi 

Kvantifikace variabilních a fixních nákladů tvoří základy pro celou řadu progresivních 

metod a postupů využívaných při kalkulaci nákladů výkonů, vytváření variantně 

sestavovaného systému podnikových plánů, aj. Nejrozšířenější využití nacházíme při řešení 



24 

 

rozhodovacích úloh na existující kapacitě. V zásadě se jedná o úvahy o tom, jak změny 

v sortimentu výrobků a především objemu ovlivní výši nákladů, zisků a výnosů. [5] 

Pro řešení těchto úloh a z toho odvíjejících se rozhodnutí a závěrů je důležitá 

kvantifikace a analýza tzv. bodu zvratu (viz Obr. 4) – objem prodaných výkonů, při kterém 

jsou vynaložené náklady uhrazeny dosaženými výnosy. Zavedením výpočtu bodu zvratu do 

plánovacích a kalkulačních prací lze respektovat vztahy mezi náklady variabilními, fixními, 

tržbami, cenami a ziskem. Z obrázku je patrné, že zisk vzniká až po překročení určité míry 

objemu výroby – bodu zvratu, čili podnik musí tržbami pokrýt variabilní i fixní náklady. 

Pokud se bod zvratu rovná objemu výroby, čili tržby rovnají celkovým nákladům, podnik 

nedosahuje ani ztráty ani zisku.  

Variabilní náklady
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Obr. 4 Bod zvratu [20] 

Analýza bodu zvratu je velmi jednoduchým nástrojem pro první odhady očekávaného 

vývoje. V návaznostech na nákladové účetnictví umožňuje základní propočty, jež poskytují 

informace [15]: 

 pro finanční řízení a plánování od jaké výše výnosů z výkonů či prodeje, v jakém 

časovém období dosahuje podnik zisku, 

 pro následné kontroly vývoje plánovaného zisku kontinuálně s rozpočtovou 

výsledovkou. 
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4.3.6 Další možná členění nákladů 

Tato kapitola se zabývá dalším možným členěním nákladů. Podle Popeska a Synka je lze dále 

členit takto [17], [18]: 

Oportunitní náklady 

Oportunitní náklady se někdy také nazývají náklady obětované příležitosti. Je to ušlý 

výnos (částka peněz), který je ztracen (obětován) na úkor investice zdrojů do jiné alternativy. 

Zaujímají své místo především v manažerském rozhodování. Lze je kvantifikovat jen 

v případech, kdy se posuzují dvě a více rozhodovací varianty. Své uplatnění mají především 

tam, kde je podnik omezen v oblasti zdrojů.  

Implicitní náklady  

Implicitní náklady jsou obtížně vyčíslitelné, jelikož nemají formu peněžních výdajů. 

Pro určení jejich výše se proto využívají oportunitní náklady. Finanční účetnictví tyto náklady 

samostatně nezachycuje, avšak je důležité mít o nich přehled pro různá další manažerská 

rozhodnutí. 

Explicitní náklady  

Tyto náklady mají formu peněžních výdajů a podnik je platí někomu jinému. Výše 

je snadno zjistitelná z účetní evidence. Jako příklad lze uvést používání cizího kapitálu, nákup 

výrobních zdrojů nebo platby nájemného.  

Relevantní a irelevantní náklady 

Výše relevantních nákladů se v závislosti na přijetí či nepřijetí daného rozhodnutí 

mění. Oproti tomu irelevantní náklady zůstávají beze změny bez ohledu na variantu přijatého 

manažerského rozhodnutí. Toto dělení bylo zavedeno pro eliminaci zkreslení, která mohou 

vyvolat irelevantní náklady a jejich začlenění do rozhodovacích procesů.  

Utopené náklady 

 Utopené, nebo někdy též umrtvené náklady jsou náklady, jejichž vynaložení nelze 

v budoucnosti ovlivnit žádným rozhodnutím. Můžeme také říci, že jde o určitou variantu 

irelevantních nákladů. Vzhledem k jejich charakteru by se tyto utopené náklady měly 

při tvorbě manažerských rozhodnutí vyloučit, jelikož mohou negativně ovlivnit jejich 

výsledky, přestože se daného rozhodnutí týkají.  
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Přírůstkové náklady 

Přírůstkové náklady představují přírůstek nákladů vyvolaný nárůstem objemu 

produkce.  

4.4 Náklady na údržbu 

Náklady, které je nutné zahrnout do celkového výčtu nákladů, udává 

Norma EN 15 341 (Údržba – klíčové indikátory výkonnosti údržby).  Tyto náklady 

by se měly chápat a posuzovat jednotně, protože jsou jedním z klíčových prvků, na nichž stojí 

ukazatelé výkonnosti. Do celkových nákladů na údržbu patří [7]: 

 platy, mzdy i přesčasy přímých, podpůrných, vedoucích a řídících pracovníků, 

 další náklady ke mzdám výše uvedených osob (pojištění, daně, zákonné příspěvky), 

 náklady na zařízení a nářadí (nikoliv však pronajaté nebo kapitalizované), 

 náklady na spotřební materiál a náhradní díly, účtovaný na vrub účtu údržby (zahrnuje 

i náklady na dopravu), 

 náklady na dodavatele a pronajatá zařízení, 

 administrativní náklady na údržbu, 

 náklady na konzultační služby, 

 náklady na dokumentaci, 

 náklady na školení a vzdělávání, 

 náklady na dopravu (případně ubytování v hotelech, aj.), 

 náklady na aktivity údržby, vykonávané zaměstnanci z výroby, 

 náklady na technické vybavení, 

 náklady na energie, 

 náklady na CMMS (počítačový software pro řízení údržby) a na plánovací systémy, 

 odpisy (dílen údržby, kapitalizovaných zařízení, skladů náhradních dílů). 

Norma také uvádí výjimky, a těmi jsou [7]: 

 náklady na prostoje, 

 odpisy strategických náhradních dílů, 

 náklady na čas výměny nebo na změny výrobků (např. výměny raznic).  
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4.5 Metody finanční analýzy 

Existuje nepřeberné množství technik a ukazatelů pro určení finanční situace podniku. 

V rámci této práce je použita pouze metoda analýzy absolutních ukazatelů. 

4.5.1 Analýza absolutních ukazatelů  

Absolutní ukazatelé jsou využívány k analýze vývojových trendů (horizontální 

analýza) a k procentnímu rozboru komponent (vertikální analýza). 

Horizontální analýza porovnává změny položek v časové posloupnosti. Hledá 

odpovědi na otázku: „Jak se mění sledovaná položka v čase?“. Vypočítá se absolutní výše 

změny a následně její procentuální vyjádření k předchozímu roku a to dle níže uvedených 

vzorců [9]: 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = 𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡 − 𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡−1       (1) 

% 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =  
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛 í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎  ∙100

𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑡−1
   (2) 

kde: 

𝑡 - běžného období, 

𝑡 − 1 - předchozího období. 

Vertikální analýza vyjadřuje proporcionalitu (podíl) položek vůči základní veličině 

(položené jako 100%). Hledá odpovědi na otázku: „Jak se mění proporce jednotlivých 

položek v čase?“. Dluhošová uvádí tento vzorec [2]: 

𝑃𝑜𝑑í𝑙 𝑛𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑢 =
𝑈𝑖  

 𝑈𝑖
 (3) 

kde: 

𝑈𝑖- hodnota dílčího ukazatele, 

 𝑈𝑖  - velikost absolutního ukazatele. 
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5 Analýza nákladů údržby TAMEH Czech s.r.o. 

Následující kapitola se bude zabývat členěním a analýzou nákladů společnosti 

TAMEH Czech s.r.o. se zaměřením na údržbu. Při jejich zpracování se vychází především 

z interních materiálů a závěrečných zpráv společnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná 

o poměrně citlivá data, byla provedena jejich úprava tak, aby nedošlo k narušení zájmů 

společnosti.  

5.1 Provoz údržby ve společnosti 

Provoz údržby je součástí společnosti TAMEH Czech s.r.o. a pracuje se zde 

v nepřetržitém provozu, to znamená na tři směny. Veškeré velké havárie a náhodně vzniklé 

závady musí být odstraněny co nejdříve, aby nevznikly prodlevy a nebyl narušen provoz. 

Zpravidla je vše opraveno vždy do 24 hodin.  

Velké a rozsáhlé opravy jsou prováděny dle předpisu výrobce, dle provozních hodin, 

dle záruky, nebo pokud je diagnostikou odhaleno opotřebení nad povolené limity. V rámci 

diagnostiky se pravidelně provádí napěťové zkoušky, měření vibrací, teploty a kontrola stavu 

provozních kapalin, aj. Tato měření se vyhodnocují, zhotovují se trendy. Při hodnotách mimo 

povolené limity některé systémy (jističe) samy vypnou agregát. V ostatních případech jsou 

automaticky (online) nebo ručně zaneseny do informačního systému a je jim přidělena 

priorita. Tyto záznamy mohou sledovat všichni pracovníci údržby a zároveň jsou průběžně 

obsazováni k jednotlivým problémům. Na odpolední a noční směně definuje priority 

a obsazení pracovníků vedoucí strojní směny. Standardní opravy a běžná údržba se nahlásí 

a řeší operativně. 

Na specifické opravy má údržba vlastní zaměstnance, kteří mají odpovídající 

odbornosti, případně licence. Pro úzce specifické opravy, na které nemá vlastní údržba 

vybavení a na běžné opravy (natírání, malba) se najímají externí firmy.  Na opravy většího 

rozsahu se finance shání, nebo je využito spolufinancování.  

5.2 Analýza fixních nákladů 

Tato kapitola je věnována členění a analýze fixních nákladů údržby společnosti 

TAMEH Czech s.r.o. Je zaměřena především na samotné náklady na opravy a údržbu. 
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5.2.1 Náklady na opravy a údržbu  

Tabulka č. 2 ukazuje jednotlivé náklady na opravy a údržbu společnosti v letech 

2012 - 2014. Nejvíc prostředků bylo vynaloženo na opravy Turbo-generátorů, údržbu 

agregátů na výrobu páry, opravu kotlů a údržbu agregátů na výrobu elektřiny. V položce 

"Ostatní opravy" je zahrnuto například: oprava podávacího čerpadla, oprava výtahů -

 odstranění bezpečnostních závad, oprava Turbo-kompresoru, oprava distribučního potrubí 

na pitnou vodu, oprava střechy a podkroví budovy ředitelství, aj.  

Tab. 2 Náklady na opravy a údržbu v letech 2012 – 2014 [23] 

Položka 
2012 2013 2014 

tisíce EUR 

Údržba Výroba elektřiny 1 030 825 1 017 

Výroba páry 1 436 1 520 2 029 

Výroba tepla 63 34 33 

Výroba stlačeného a dmýchaného vzduchu 134 85 80 

Ostatní 349 343 328 

Údržba celkem 3 012 2 806 3 487 

Opravy Oprava procesní stanice sytému "ENERGIS" 0 0 177 

Oprava kotlů 0 0 1 106 

Revize a oprava komínů 0 0 504 

Oprava ocelové konstrukce přepravního pásu viaduktu 0 0 344 

Skládkový stroj 0 0 288 

Opravy Turbo-generátorů 0 4 598 2 393 

Oprava stěny kotelny 83 43 288 

Ostatní 168 89 506 

Opravy celkem 251 4 731 5 602 

Údržba a opravy celkem 3 262 7 537 9 083 

V následujícím grafu (Obrázek 5) je znázorněn vývoj nákladů na opravy a údržbu 

společnosti TAMEH Czech s.r.o. v letech 2012 - 2014. Z tabulky i obrázku je patrné, 

že se neustále zvyšovaly. Se zvyšujícím se počtem provozních hodin roste i četnost oprav 

a údržby. Krom roku 2012 tvořily větší část vždy opravy. Jelikož bylo uvolněno více 

prostředků na údržbu, nebylo jich tolik třeba na opravy. V roce 2014 byly celkové náklady 

téměř 3x vyšší než v roce 2012. 
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Obr. 5 Vývoj nákladů na opravy a údržbu v letech 2012 – 2014. Zdroj: vlastní zpracování 

Vertikální analýza nákladů na opravy a údržbu 

Vertikální analýza umožňuje s poměrně velkou přesností určit, jaká položka 

má největší podíl na celkové hodnotě nákladů na údržbu a opravy. V následující tabulce 

(Tab. 3) je řešena vertikální analýza nákladů na opravy a údržbu společnosti v letech 2012 –

 2014. K výpočtu je použit vzorec (3). Jako absolutní ukazatel je ve výpočtech použita 

položka „Údržba celkem“ a „Opravy celkem“. Výchozí údaje jsou uvedeny v tabulce 2. 

Tab. 3 Vertikální analýza nákladů na opravy a údržbu v letech 2012 – 2014. Zdroj: vlastní 

zpracování. 

Položka 
2012 

(%) 

2013 

(%) 

2014 

(%) 

Údržba Výroba elektřiny 34,20 29,40 29,17 

Výroba páry 47,68 54,17 58,19 

Výroba tepla 2,09 1,21 0,95 

Výroba stlačeného a dmýchaného vzduchu 4,45 3,03 2,29 

Ostatní 11,59 12,22 9,41 

Opravy Oprava procesní stanice sytému "ENERGIS" 0,00 0,00 3,16 

Oprava kotlů 0,00 0,00 19,74 

Revize a oprava komínů 0,00 0,00 9,00 

Oprava ocelové konstrukce přepravního pásu viaduktu 0,00 0,00 6,14 

Skládkový stroj 0,00 0,00 5,14 

Opravy Turbo-generátorů 0,00 97,19 42,72 

Oprava stěny kotelny 33,07 0,91 5,14 

Ostatní 66,93 1,88 9,03 
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Z tabulky je patrné, že co se týče údržby, tak největší podíl v každém sledovaném roce 

zaujímá údržba zařízení na výrobu páry. Pára je pro podnik primární produkt, proto je údržba 

důsledná a je na ni vynaloženo nejvíce prostředků. V roce 2012 je to téměř 48 %, v roce 2013 

54,17 % a v roce 2014 dokonce 58,19 %.  Další položkou, která značně ovlivňuje celkovou 

sumu nákladů údržby, je údržba zařízení na výrobu elektřiny. Elektřina zaujímá v důležitosti 

produktů společnosti druhé místo, tedy i zde je na místě pečlivost. V prvním sledovaném roce 

se podílí z 34 %, v dalším 29,40 % a v posledním 29,17 %. Zde vidíme na rozdíl 

od předchozího případu mírný pokles.  

Údržba ostatních zařízení se na celkových nákladech vždy podílí zhruba z jedné 

desetiny. Náklady na údržbu zařízení na výrobu tepla a stlačeného a dmýchaného vzduchu 

zde tvoří spíše zanedbatelné procento. Všimněme si i zde jemného poklesu. 

V nákladech na opravu zcela vyčnívá podíl nákladů na opravy Turbo-Generátorů 

a to v roce 2013 s 97,19 %. V roce 2012 zaujímají nulový podíl, avšak v roce 2014 vidíme 

značný pokles na necelých 43 %. Jak již bylo řečeno, opravy a údržba podléhají především 

doporučením výrobců a dle provozních hodin. Tyto zrovna připadly na roky 2013 a 2014. 

Nepřehlédnutelnou položkou je také podíl ostatních oprav v roce 2012. Ty tvoří takřka 67 %, 

kdežto v roce 2013 jen nepatrných 1,88 % a v roce 2014 mírný nárůst na 9,03 %. 

Je to způsobeno tím, že jsou zde zahrnuty rozdílné položky.  

Oprava stěny kotelny byla realizována ve třech fázích. Z tabulky č. 2 vidíme, 

že nejvíce nákladů bylo vynaloženo v roce 2014, ale podílí se pouhými 5,14 %. Avšak 

přestože v roce 2012 nebyly celkové náklady na opravy tak značné, podíl opravy na stěnu 

kotelny zde tvoří třetinu nákladů, tj. 33,07 %. Je to způsobeno tím, že v roce 2012 jsou v sekci 

oprav pouze dvě položky. 

Další položky jsou svým podílem spíše zanedbatelné. Ovšem za pozornost stojí fakt, 

že v letech 2012 a 2013 nebylo realizováno zdaleka takové množství oprav jako v roce 2014. 

I zde byla rozhodující doporučení výrobce, doba provozních hodin a záruční opravy. 

Podíl údržby a oprav v jednotlivých letech zachycuje obrázek 6. Pro výpočet 

procentuálního podílu byl použit vzorec (3), vstupní data byla použita z tabulky 3. V příloze 2 

je uvedena tabulka, ze které vychází následující graf. 
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Obr. 6 Podíl údržby a oprav v letech 2012 – 2014. Zdroj: vlastní zpracování 

V roce 2012 představovaly náklady na údržbu majoritní 92,34% podíl, pokud bereme 

v potaz celkovou sumu nákladů na opravy a údržbu. V letech 2013 a 2014 je tento podíl již 

třetinový a většinový díl představují náklady na opravy. 

Horizontální analýza 

Tato kapitola je zaměřena na horizontální analýzu společnosti a to v letech 2012 

až 2014. Její součástí je nejprve posouzení absolutní změny, jež vznikla mezi jednotlivými 

roky, a to v tabulce 4. Ta ukazuje o kolik jednotek (zde tisíc EUR) se změnily jednotlivé 

položky. K výpočtu byl použit vzorec (1), vstupní data jsou uvedena v tabulce 2. 

V tabulce se nacházejí jak kladné, tak i záporné hodnoty. Kladné hodnoty znázorňují, 

kde a o kolik náklady vzrostly. Záporné naopak klesání. Pro výrobní podnik je ideální situace 

taková, kdy náklady klesají při stejném anebo větším objemu produkce. 
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Tab. 4 Absolutní změna v tisících EUR. Zdroj: vlastní zpracování 

Položka 
2013-2012 

(tisíc EUR) 

2014-2013 

(tisíc EUR) 

Údržba Výroba elektřiny -205 192 

Výroba páry 84 509 

Výroba tepla -29 -1 

Výroba stlačeného a dmýchaného vzduchu -49 -5 

Ostatní -6 -15 

Údržba celkem -206 681 

Opravy Oprava procesní stanice sytému "ENERGIS" 0 177 

Oprava kotlů 0 1 106 

Revize a oprava komínů 0 504 

Oprava ocelové konstrukce přepravního pásu viaduktu 0 344 

Skládkový stroj 0 288 

Opravy Turbo-generátorů 4 598 -2 205 

Oprava stěny kotelny -40 245 

Ostatní -79 417 

Opravy celkem 4 480 871 

Údržba a opravy celkem 4 275 1 546 

Největší snížení nákladů je patrné u Opravy Turbo-generátorů v roce 2014 oproti roku 

2013. Zde se hodnota snížila o 2 205 tisíc EUR. Ovšem je zde také nejvyšší nárůst. Náklady 

v roce 2013 na rozdíl od roku 2012 vzrostly o 4 598 tisíc EUR. Jak již bylo řečeno, údržba 

zde podléhá doporučení výrobců a provozním hodinám. 

Celkové náklady na údržbu se v roce 2013 snížily o 206 tisíc EUR, avšak v roce 2014 

zvýšily o 681 tisíc EUR. Celkové náklady na opravy vzrostly o neuvěřitelných 4 480 tisíc 

EUR v roce 2013, v roce 2014 pak o 871 tisíc EUR. Celková suma nákladů na opravy a 

údržbu je vzrůstající a proto je tendence podniku k jejich snižování na místě.  

Následující část je věnována druhé složce horizontální analýzy a to změně 

jednotlivých položek v procentuálním vyjádření. Tyto ukazují, o kolik procent se změnily 

jednotlivé položky nákladů v závislosti na předcházející rok. Přehled je uveden v tabulce 5. 

K výpočtu byla použita data z tabulky 2 a 4, dále pak vzorec (2). 

Podobně jako v předchozí tabulce, tak i procentuální změny kopírují vývoj absolutních 

změn nákladů. Opět jsou zde kladné a záporné hodnoty. Kladné hodnoty znázorňují zvýšení 

nákladů, záporné pokles nákladů. Pro podnik je nejideálnější, aby náklady klesaly a objem 

výroby stoupal. 
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Tab. 5 Procentuální změna. Zdroj: vlastní zpracování 

Položka 
2013-2012 2014-2013 

Procentuální změna (%) 

Údržba Výroba elektřiny -19,90 23,27 

Výroba páry 5,85 33,49 

Výroba tepla -46,03 -2,94 

Výroba stlačeného a dmýchaného vzduchu -36,57 -5,88 

Ostatní -1,72 -4,37 

Údržba celkem -6,84 24,27 

Opravy Oprava procesní stanice sytému "ENERGIS" 0 100,00 

Oprava kotlů 0 100,00 

Revize a oprava komínů 0 100,00 

Oprava ocelové konstrukce přepravního pásu viaduktu 0 100,00 

Skládkový stroj 0 100,00 

Opravy Turbo-generátorů 100,00 -47,96 

Oprava stěny kotelny -48,19 569,77 

Ostatní -47,02 468,54 

Opravy celkem 1 784,86 18,41 

Údržba a opravy celkem 131,05 20,51 

Největší procento změny vidíme u položky "Oprava stěny kotelny" v letech 2014 - 

2013, kde náklady stouply o 569,77 %. Další vysoké procentuální zvýšení nastalo u ostatních 

oprav, a to o 468,54 %. 100% zvýšení nákladů vidíme v porovnání let 2012 a 2013 u Opravy 

Turbo-generátorů. Taktéž 100% zvýšení vidíme v porovnání mezi lety 2013 a 2014 a to hned 

u několika položek. Konkrétně u opravy procesní stanice, opravy kotlů, revize a opravy 

komínů, oprava ocelové konstrukce přepravního pásu viaduktu a oprava skládkového stroje. 

U těchto položek nedošlo k žádné změně v porovnání let 2012 - 2013. Nebyly žádné důvody 

k opravě těchto zařízení. 

Co se týká snížení, tak největší procentuální změna je zřejmá v porovnání let 2012 

a 2013 u opravy stěny kotelny (snížení o 48,19 %) a u ostatních oprav (snížení o 47,02 %). 

Dále u opravy turbo-generátorů, a to snížení o 47,96 % v roce 2014 oproti roku 2013. 

Významný pokles nákladů sledujeme u údržby agregátů na výrobu tepla. V roce 2013 klesly 

vůči roku 2012 o 46,03 %. Ve stejném období pozorujeme pokles nákladů u údržby agregátů 

na výrobu stlačeného a dmýchaného vzduchu, a to o 36,57 %. 
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5.2.2 Režijní náklady 

Tabulka 6 ukazuje základní rozdělení režijních nákladů údržby v letech 2012 - 2014, 

jejich výši a celkovou sumu. Největší podíl zaujímají ostatní služby. Ty jsou především 

tvořeny těmito položkami: náklady na informační systémy a výpočetní techniku, pojištění, 

bezpečnost a požární ochrana, daně z nemovitostí a pozemků, aj.  

Tab. 6 Základní rozdělení režijních nákladů údržby v letech 2012 - 2014 [23] 

Položka 

2012 2013 2014 

tisíc EUR 

Náklady související s bezpečností  12,8 14,4 25,6 

Náklady související s životním prostředím 199,2 180,0 135,6 

Ostatní služby 1 080,0 1 106,4 1 506,8 

SGA - Administrativní náklady 10,4 5,6 16,4 

Celkem 1 302,4 1 306,4 1 684,4 

Pro lepší přehled jsou režijní náklady znázorněny v grafu (viz obrázek 7) 

 

 Obr. 7 Výše režijních nákladů v letech 2012 – 2014. Zdroj: vlastní zpracování 

Jak z tabulky, tak z obrázku vyplývá, že celková výše režijních nákladů si v roce 

2012 a 2013 držela zhruba stejnou hladinu, ale v roce 2014 vzrostla. Největší část tvoří ostatní 

služby, jak již bylo zmíněno výše, které se v jednotlivých letech zvyšovaly a způsobily i růst 
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celkových režijních nákladů v roce 2014. Zato náklady související s životním prostředím, 

které tvoří další podstatnou položku, se postupem času jemně snižovaly. Náklady související 

s bezpečností a SGA (tj. zkrácené fixní náklady společnosti) - administrativní náklady tvoří 

téměř zanedbatelné položky. 

5.2.3 Celkové fixní náklady 

Celková výše veškerých fixních nákladů údržby je zachycena v tabulce 7. Fixní 

náklady tvoří náklady na opravy a údržbu, ostatní režijní náklady, osobní náklady a náklady 

na energii a nástroje. 

Tab. 7 Celkové fixní náklady údržby TAMEH Czech s.r.o. v letech 2012 – 2014 [23] 

Položka 
2012 2013 2014 

tisíc EUR 

Náklady na opravy a údržbu 3262,00 7 537,00 9 083,00 

Ostatní režijní náklady 1 302,40 1 306,40 1 684,40 

Osobní náklady 1 931,75 1 912,00 1 914,00 

Náklady na energii a nástroje 2 81,20 256,00 160,40 

Fixní náklady celkem 6 777,35 11 011,40 12 841,80 

Variabilní náklady se v podniku týkají pouze provozu. Zahrnují především spotřebu 

paliv a energií, a dále vše související s přímou výrobou. Díky tomu lze tvrdit, že suma fixních 

nákladů údržby odpovídá celkovým nákladům údržby společnosti TAMEH Czech s.r.o. 

Z tabulky 7 je zřejmé, že v roce 2012 činily fixní a zároveň celkové náklady údržby 

6 777,35 tisíc EUR, v roce 2013 vzrostly na 11 011,4 tisíc EUR a v roce 2014 vidíme opět 

růst, a to na 12 841,8 tisíc EUR. 

Procentuální struktura členění fixních nákladů (čili celkových nákladů údržby, jak je 

zmíněno výše) ve sledovaných obdobích je uvedena v obrázku 8. Pro výpočet byl použit 

vzorec (3), vstupní data jsou uvedena v tabulce 7.  Výchozí tabulka pro graf je uvedena 

v příloze 3. 
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Obr. 8 Struktura členění fixních nákladů údržby. Zdroj: vlastní zpracování 

Z obrázku je patrné, že ve všech sledovaných obdobích tvořily náklady na opravy 

a údržbu největší část fixních (celkových) nákladů údržby a právě proto byly výše podrobně 

analyzovány. Druhou největší část tvořily osobní náklady. Značnou část prezentují také 

ostatní režijní náklady. Náklady na energii a nástroje jsou dle obrázku téměř zanedbatelné. 

Tendence podniku na snížení nákladů údržby jsou pochopitelné. 

5.3 Náklady na opravy a údržbu a celkové náklady společnosti   

Zajímavé je také srovnání, jak se náklady údržby a náklady na opravy a údržbu podílí 

na celkových nákladech společnosti. Podrobně je tento stav zachycen v tabulce 8. Vidíme, že 

tyto náklady tvoří podstatnou část fixních nákladů a v celkové sumě nejsou zrovna 

zanedbatelné.  

Tab. 8 Postavení nákladů na opravy a údržbu v celkových nákladech společnosti. [23] 

Položka 
2012 2013 2014 

tisíc EUR 

Variabilní náklady 63 260,00 53 826,00 59 691,00 

Fixní náklady 14 948,00 19 127,00 21 352,00 

- z toho náklady údržby  6 777,35 11 011,40 12 841,80 

   - z toho náklady na opravy a údržbu 3 262,00 7 537,00 9 083,00 

Celkové náklady 78 208,00 72 953,00 81 043,00 
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Jak je z výše uvedené tabulky zřejmé, náklady údržby tvoří větší polovinu fixních 

nákladů společnosti TAMEH Czech s.r.o. Přestože variabilní náklady klesají, naopak u 

fixních nákladů je nepochybně viditelný nárůst. V roce 2013 celkové náklady společnosti 

poklesly, ale v roce 2014 vzrostly dokonce na vyšší úroveň než v roce 2012.  

Obrázek 9 znázorňuje procentuální podíl nákladů údržby v porovnání s celkovými 

náklady společnosti. Pro výpočet byl použit vzorec (3), vstupní data jsou uvedena v tabulce 8. 

Výchozí tabulka pro graf je uvedena v příloze 4. 

 

Obr. 9 Podíl nákladů údržby na celkových nákladech společnosti. Zdroj: vlastní zpracování 

Z obrázku 9 je patrné, že v roce 2012 tvořily náklady údržby 8,67 %, v roce 2013 15,09 

% a v roce 2014 vzrostly na 15,85 %. Lze tvrdit, že v současnosti tvoří zhruba sedminu 

celkových nákladů společnosti. 

5.4 Plán nákladů oprav a údržby na rok 2015 

Níže je předložen plán nákladů na opravy a údržbu pro rok 2015 (viz tabulka 9). 

Celková plánovaná částka je 9 368 tisíc EUR, což je o 285 tisíc EUR více než v roce 2014. 

Samozřejmě mohou vlivem různých vlivů nastat nějaké neplánované rozsáhlejší opravy, které 

tento plán nepříznivě ovlivní. Podnik plánuje náklady snižovat, ale zda se to podaří, ukáže 

až čas. 
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Tab. 9 Plán nákladů oprav a údržby na rok 2015 [23] 

Položka tisíc EUR 

Údržba  3 500 

Opravy Opravy Turbo-generátorů 2 820 

Opravy na kotelně 1 210 

Opravy demineralizační stanice 325 

Opravy rozvodů topení 303 

Opravy turbodmychadla 1 210 

Celkem opravy 5 868 

Celkem  9 368 
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6 Hodnocení návrhů 

Následující kapitola je věnována formulaci doporučení na snížení nákladů údržby 

společnosti TAMEH Czech s.r.o. Výše úspory je vypočtena z celkových nákladů údržby 

v roce 2014, které činily 12 841,80 tisíc EUR (viz tabulka 8). 

6.1 Preventivní údržba 

Podnik by měl provádět a zaměřovat se čistě na preventivní údržbu. Lepší 

je hrozícímu selhání předcházet a minimalizovat fatální následky - vyšší náklady 

na závažnější poruchy, snížení vlivu odstávky a prostojů na náklady, absence materiálu 

na opravy a odborných pracovníků, aj.  

Je důležité, aby se preventivní údržba prováděla prostřednictvím prohlídek, renovací 

a oprav podle předem stanoveného časového plánu a byla důsledně dodržována. Včasným 

vyhledáním a odstraněním možných příčin vzniku poruch se udrží, ne-li zvýší efektivita 

výrobních kapacit podniku.  

Nevyplatí se čekat a provádět pouze poruchovou údržbu. Dochází ke ztrátám 

ve výrobě a odstávkám, které mají nepříznivý vliv na chod celého podniku. V současnosti 

je v podniku zavedena jak preventivní, tak i poruchová údržba. Je nezbytné dále pokračovat 

v činnostech vedoucích k detailní a dokonalé znalosti technického stavu jednotlivých 

výrobních agregátů, především sběrem informací z revizí, inspekcí, diagnostických měření, 

a jiných provozních činností. Tyto pak mohou sloužit ke specifickým údržbářským zákrokům. 

Striktním dodržováním by úspora mohla dosáhnout až 5 %, viz tabulka 10. Jak vidíme, 

lze dosáhnout úspory až 642,09 tisíc EUR. 

Tab. 10 Úspora při dodržování preventivní údržby. 

Položka Úspora (tisíc EUR) 

Celkové náklady 12 841,80 

Úspora 5% 642,09 



41 

 

6.2 Posílení vlastní údržby 

Pracovníci mají poměrně hodně přesčasů, za které jsou příplatky minimálně ve výši 

25 %. [23] Pokud by podnik posílil vlastní údržbu - zaměstnával víc zaměstnanců, byly 

by přesčasy odstraněny, nebo minimalizovány. Nemuseli by zde také pracovat externí 

zaměstnanci. Tímto lze snížit náklady až o 8 %. 

Nese to s sebou i další výhody. Pracovníci vlastní údržby mají potřebnou praxi 

a znalosti. Navíc je lze vyslat na odborná školení, dál je vzdělávat a rozšiřovat jejich 

odbornost. Tato investice se podniku jistě vrátí. Další předností je úspora času. Odpadá 

poptávání externích firem a zaměstnanců. Jak již bylo zmíněno výše - čas zde hraje velkou 

roli. Veškeré závady jsou vždy zpravidla nejpozději do 24 hodin odstraněny.  

Tabulka 11 ukazuje sumu možné 8% úspory v tisících EUR, pokud bude údržba 

posílena tak, aby odpadly přesčasy. Možná úspora činí 1 027,34 tisíc EUR. 

Tab. 11 Úspora při posílení vlastní údržby 

Položka Úspora (tisíc EUR) 

Celkové náklady 12 841,80 

Úspora 8 % 1 027,34 

6.3 Efektivní výběrová řízení 

Pro specifické materiály, náhradní díly a služby jsou prováděna výběrová řízení. 

Ne vždy jsou však realizována důsledně, není jim věnována potřebná pozornost ani čas. 

Na určité materiály a služby jsou voleni stále stejní dodavatelé. Pokud by se nákupčí pokusil 

získat jiné dodavatele, případně se stávajícími vyjednal lepší ceny, lze dosáhnout úspory      

3 – 5 %. 

V následující tabulce (tabulka 12) vidíme hodnotu úspory v tisících EUR při 

3% a 5% úspoře. 3% úspora představuje 385,25 tisíc EUR, 5% pak 642,09 tisíc EUR. 

Tab. 12 Úspora při větším dohledu nad výběrem dodavatelů 

Položka Úspora (tisíc EUR) 

Celkové náklady 12 841,80 

Úspora 3 % 385,25 

Úspora 5 % 642,09 
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6.4 Snížení osobních nákladů 

Z tabulky 7 a obrázku 8 lze vyčíst, že třetí nejvyšší položkou nákladů údržby jsou 

„Osobní náklady“, kde patří mzdy zaměstnanců. Možné řešení této problematiky 

je zaměstnávat pracovníky na základě Dohody o provedení práce nebo Dohody o provedení 

pracovní činnosti. 

Pokud je při uzavření Dohody o provedení práce sjednána odměna do 10 000,- Kč, 

nemusí zaměstnavatel ani zaměstnanec platit zdravotní a sociální pojištění. Zaměstnanec však 

může odpracovat maximálně 300 hodin za rok. U Dohody o provedení pracovní činnosti 

nemůže zaměstnanec v průměru odpracovat více než 20 hodin týdně. Při měsíčním příjmu 

do 2 500,- Kč opět není povinnost hradit zdravotní a sociální pojištění. V obou těchto 

případech odpadá zaměstnancům nárok na proplacenou dovolenou. 

Z pohledu zaměstnavatele a úspory nákladů je návrh velmi výhodný. Rizikem bohužel 

může být fluktuace zaměstnanců, nedostatečná praxe a zkušenosti, či neznalost provozu. 

Z tohoto důvodu možná úspora není předložena. 

6.5 Další 

U níže uvedených tipů není uvedená možná úspora, neboť není zcela jednoznačná. 

Dle analýzy bylo nejvíce nákladů vynaloženo na opravu Turbo-generátorů. 

Je na místě, aby se striktně dodržovala doporučení výrobce na pravidelné revize a údržbu, 

aby se předcházelo dalším nákladům na poruchovou údržbu.  

Podnik by mohl více investovat do výstavby nových agregátů. Vynaložené investice 

se v budoucnu několikanásobně vrátí. Nebude potřeba dalších nákladů na opravy, údržbu 

a výměnu špatných dílů. Zároveň dojde k úspoře času a minimalizaci odstávek. V současnosti 

podnik investuje do stavby nového kotle K14. Zároveň také odstavil tři staré kotle. S investicí 

do nového kotle odpadají náklady na údržbu starých kotlů. 

I malé investice mohou znamenat značnou úsporu nákladů a hlavně brzkou návratnost. 

Podnik může motivovat vlastní zaměstnance pomocí benefitů za tipy vedoucí ke zvýšení 

efektivnosti a snížení nákladů. Řadoví zaměstnanci znají podnik nejlépe, orientují se a denně 

se setkávají jak s rutinními úkoly, tak s řešením náhle vzniklých problémů. Pokud všímaví 

a nápadití (a nejen ti) sdělí své podněty k zefektivnění provozu a snížení nákladů, mohou 

obdržet jednorázovou menší odměnu. Ta se podniku jistojistě časem několikanásobně vrátí. 
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Tyto drobné prémie rovněž mohou sloužit jako motivace pro ostatní, aby také přispěli svými 

nápady. 

6.6 Celková možná úspora 

Pokud podnik provede potřebné kroky, prověří předložená doporučení a bude 

důsledně dodržovat preventivní údržbu, posílí vlastní údržbu více zaměstnanci a bude věnovat 

více pozornosti výběrovým řízením dodavatelů, může ročně snížit náklady údržby 

až o 2 311,52 tisíc EUR. Detaily je možné shlédnout v tabulce 13. 

Tab. 13 Celková možná úspora 

Položka Úspora (tisíc EUR) 

Důsledné dodržování preventivní údržby 642,09 

Posílení vlastní údržby 1 027,34 

Efektivní výběrová řízení 642,09 

Celkem 2 311,52 
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7 Závěr 

Cílem této diplomové práce byla analýza nákladů údržby společnosti ArcelorMittal 

Energy Ostrava s.r.o., která během řešení změnila název na TAMEH Czech s.r.o. Dále to byly 

návrhy a doporučení vedoucí ke snížení těchto nákladů. 

V úvodu je představen podnik jako celek, včetně krátkého seznámení s mateřskou 

společností. Nedílnou součástí je popis produktů a hospodářských výsledků spolu s personální 

politikou. Podnik představuje rozsáhlý komplex průmyslové energetiky, jež je speciálně 

zaměřen na potřeby hutního průmyslu. Mezi jeho hlavní produkty se řadí technologická pára, 

elektrická energie, dmýchaný a stlačený vzduch, teplo a demineralizovaná voda. 

V teoretické části byla vysvětlena oblast údržby a nákladů jako hlavních témat 

nezbytných k vypracování praktické části a splnění vytyčených cílů. Třetí kapitola 

charakterizuje členění údržby dle funkcí, organizaci a řízení údržby. Dále umístění údržby 

v organizační struktuře podniku a systémy činnosti údržby včetně jejich výhod a nevýhod. 

Oblast údržby uzavírá popis typů údržbových systémů. Čtvrtá kapitola vysvětluje pojem 

„náklady“, jejich řízení a členění do skupin dle jejich pojetí a členění. Uvedeny jsou i náklady 

na údržbu, které udává norma EN 15 341. Závěr je věnován metodě analýzy absolutních 

ukazatelů. 

V praktické části je proveden průzkum současného stavu a analýza nákladů údržby 

podniku v letech 2012 - 2014. Hlavní důraz je kladen na náklady na opravy a údržbu, kde byla 

provedena vertikální a horizontální analýza. Zajímavé je také zjištění, že náklady údržby tvoří 

zhruba sedminu celkových nákladů společnosti TAMEH Czech s.r.o. Veškeré výsledky jsou 

komentovány a doplněny tabulkami a obrázky (grafy). Mimo jiné je zde také uveden plán 

nákladů na opravy a údržbu pro rok 2015, kde se dozvídáme, že budou o něco málo vyšší než 

v roce 2014. 

V závěru praktické části jsou uvedena možná doporučení a návrhy vedoucí ke snížení 

nákladů údržby. Jako hlavní doporučení jsou uvedena tyto: 

 striktní dodržování preventivní údržby, 

 posílení vlastní údržby, 

 efektivní výběrová řízení dodavatelů. 
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K některým návrhům je také připojena konkrétní roční úspora vyjádřena v tisících 

EUR. Tato může celkem dosáhnout minimálně 2 311,52 tisíc EUR, což určitě není 

zanedbatelná částka. Tyto prostředky mohou být využity jako investice na nové agregáty, 

respektive na ty, které nejčastěji podléhají opravám. Dále třeba na zmíněné benefity pro 

zaměstnance. V neposlední řadě podnik může investovat do bezpečnosti práce a ochraně 

zdraví, která je zde i v mateřské společnosti prioritou číslo jedna.  

Cíle vytyčené v úvodu i zásady pro vypracování byly splněny a dodrženy. 

Věřím, že mnou navrhovaná doporučení a opatření budou dále rozpracována 

a realizována. 
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PŘÍLOHA 1 

Strukturní členění variabilních nákladů na vyráběné produkty v roce 2014. Zdroj: 

vlastní zpracování. 

Produkt Náklady v tis. EUR Procentuální podíl 

Pára 52 547,00 52,4 % 

Elektrická energie 30 251,00 30,2 % 

Dmýchaný vzduch 8 144,00 8,1 % 

Stlačený vzduch 2 662,00 2,7 % 

Teplo 5 975,00 6,0 % 

Demineralizovaná voda 641,00 0,7 % 

Celkem 100 220,00 100,0 % 
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PŘÍLOHA 2 

Podíl údržby a oprav v letech 2012 – 2014. Zdroj: vlastní zpracování. 

Položka 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Tisíce EUR Procentuální podíl 

Údržba celkem 3 012 2 806 3 487 92,34 % 37,23 % 38,39 % 

Opravy celkem 251 4731 5 602 7,69 % 62,77 % 61,68 % 

Údržba a opravy celkem 3 262 7 537 9 083 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
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PŘÍLOHA 3 

Struktura členění fixních nákladů. Zdroj: vlastní zpracování. 

Položka 
2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Tisíc EUR Podíl (%) 

Náklady na opravy a údržbu 3262,00 7537,00 9083,00 48,13 68,45 70,73 

Ostatní režijní náklady 1302,40 1306,40 1684,40 19,22 11,86 13,12 

Osobní náklady 1931,75 1912,00 1914,00 28,50 17,36 14,90 

Náklady na energii a nástroje 281,20 256,00 160,40 4,15 2,32 1,25 

Fixní náklady celkem 6777,35 11011,40 12841,80 100,00 100,00 100,00 
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PŘÍLOHA 4 

Podíl nákladů údržby na celkových nákladech společnosti. Zdroj: vlastní zpracování. 

Položka 
2012 2013 2014 2012 2013 2014 

tisíc EUR Podíl (%) 

Náklady údržby 6 777,35 11 011,40 12 841,80 8,67 15,09 15,85 

Celkové náklady 78 208,00 72 953,00 81 043,00 91,33 84,91 84,15 

 


