


  



 



  



  



Abstrakt 

Shrnutí nejnovějších poznatků z oblasti řízení nákladů a výnosů výrobního podniku. 

Analýza nákladů a výnosů při výrobě svařovaných trubek a profilů a podélném a příčném 

dělení za tepla válcovaných svitků. Srovnání nákladů a výnosů uvedených provozů a analýza 

získaných rozdílů. Práce je řešena v podniku Ferona, a. s., Steel Servis Centrum Ostrava. 
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Abstract  

 Summary of the latest knowledge in the field of cost management and revenue 

the production company. Cost-benefit analysis in the production of welded tubes and sections 

and longitudinal and transverse cutting of hot rolled coils. Cost and benefit comparison of the 

operations and analysis of the differences. This work is solved in the company Ferona, a. s., 

Steel Service Centre Ostrava. 

Keywords 

Costs; revenues; profile production; production of sheets; strip production. 



1 
 

1 Obsah 

1 Obsah ................................................................................................................................... 1 

2 Úvod .................................................................................................................................... 3 

3 Představení společnosti Ferona, a. s. ................................................................................... 4 

3.1 Historie společnosti ...................................................................................................... 4 

3.2 Předmět podnikání ....................................................................................................... 4 

3.3 Základní ukazatele za posledních pět let ..................................................................... 4 

3.4 Členění společnosti ...................................................................................................... 5 

3.5 Ferona, a.s., Steel Servis Centrum Ostrava .................................................................. 6 

3.5.1 Historie servis centra ............................................................................................ 6 

3.5.2 Základní charakteristika ....................................................................................... 6 

3.5.3 Organizační schéma servis centra......................................................................... 7 

4 Teoretický rozbor ................................................................................................................ 8 

4.1 Výroba svařovaných trubek a profilů .......................................................................... 8 

4.1.1 Linka na výrobu svařovaných trubek a profilů ..................................................... 9 

4.2 Příčné a podélné dělení ocelových pásů .................................................................... 10 

4.2.1 Příčné stříhání ocelových pásů ........................................................................... 11 

4.2.2 Příčně dělící linka ............................................................................................... 12 

4.2.3 Podélné dělení ocelových pásů ........................................................................... 13 

4.2.4 Podélně dělécí linka ............................................................................................ 14 

4.3 Ekonomika výrobního podniku ................................................................................. 15 

4.4 Náklady výrobního podniku ...................................................................................... 16 

4.4.1 Členění nákladů .................................................................................................. 16 

4.4.2 Nejnovější poznatky v oblasti řízení nákladů ..................................................... 18 

4.5 Výnosy výrobního podniku ....................................................................................... 19 

5 Praktická analýza............................................................................................................... 21 

5.1 Oceňování jednotlivých úrovní výroby ..................................................................... 21 

5.2 Náklady na vstupní materiál ...................................................................................... 22 

5.3 Přepracovací náklady ................................................................................................. 23 

5.4 Náklady vzniklé šrotem ............................................................................................. 25 

5.5 Minimální zisková přiráţka ....................................................................................... 27 

5.6 Minimální prodejní ceny výrobků ............................................................................. 27 

5.7 Závěrečné zhodnocení srovnání provozů .................................................................. 28 



2 
 

6 Závěr.................................................................................................................................. 30 

7 Seznam pouţitých zdrojů .................................................................................................. 31 

7.1 Literární zdroje .......................................................................................................... 31 

7.2 Elektronické zdroje .................................................................................................... 31 

 

  



3 
 

2 Úvod 

Výroba je základní fází hospodářského procesu. Aby podnik mohl něco vyrábět, 

potřebuje mít k dispozici určité prostředky (zařízení, materiál, energie, lidská práce, 

informace, licence a pod.). Tyto  prostředky musí podnik zaplatit z finančního nebo jiného 

kapitálu a tím vznikají náklady podniku. Oproti těmto nákladům jsou vytvářeny výnosy 

z prodeje výrobků. 

Náklady a výnosy výroby se od sebe liší s ohledem na fyzickou i finanční náročnost 

výrobku. Proto hlavním cílem této bakalářské práce je analyzování a srovnání nákladů a 

výnosu jednotlivých výrobních provozů. Firma, ve které bude tento průzkum prováděn je 

Ferona, a.s., a to konkrétně její divize Steel Servis Centrum Ostrava. Průzkum se bude týkat 

třech výrobních linek. A to příčné dělící linky WEAN DAMIRON, podélné dělící linky BKM 

a svařovací linky na výrobu profilů SP4 – ATTL. 

Steel Servis Centrum jsem si zvolila k analýze proto, ţe mám s touto společností jiţ 

osobní pracovní zkušenosti, jelikoţ jsem v minulém roce u ní působila jako praktikantka. 

Díky tomu jsem se dostala do přímého kontaktu se všemi pracovními pozicemi a mohla jsem 

tak lépe poznat interní chod firmy. Díky osobním kontaktům se zaměstnanci vedení firmy mi 

bylo také umoţněno nahlédnout do pracovní náplně manaţerských pozic a tak se lépe 

seznámit i s touto problematikou. Po vykonané praxi jsem se rozhodla získaných informací 

vyuţít a to byl první impuls pro vypracování bakalářské práce na dané téma.  

V první části práce je představena mateřská společnost Ferona, a.s., jako taková. Je 

popsáno, jak firma vznikla, něco málo o její historii, její hlavní činnosti a základní členění. 

Následující popis je věnován bývalé dceřiné společnosti Ferona – Dělící centrum, a. s. 

současné divize Steel Servis Centru Ostrava, o které bakalářská práce pojednává. Tato divize 

je probrána detailněji z pohledu historie, výroby, sortimentu a certifikace. 

V druhé části je proveden teoretický rozbor výroby svařovaných trubek a profilů, ve 

kterém jsou uvedeny základní principy výroby a popsány činnosti výrobní linky. Druhou 

podkapitolou je příčné a podélné dělení válcovaných ocelových pásů, kde je popsáno stříhání 

svitků jako technologický proces a detailně rozpracována činnost jednotlivých dělících linek. 

Poslední podkapitola teoretického rozboru se zabývá náklady a výnosy podniku.  

Třetí část bakalářské práce je zaměřená na praktickou analýzu nákladů a výnosů 

výrobních linek. Náklady a výnosy jsou popsány dvěmi hodnotami - a to Kč/rok a Kč/tuna. 

Získané rozdíly jsou podrobně odůvodněny. V poslední podkapitole praktické části jsou 

shrnuty získané rozdíly a jsou navrţena moţná opatření pro zlepšení stávající situace. 
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3 Představení společnosti Ferona, a. s. 

3.1 Historie společnosti 

Společnost Ferona a.s. obchoduje s hutním materiálem na trhu v České a Slovenské 

republice téměř 200 let. 

V roce 1829 zaloţil v Praze L. G. Bondy ţelezářský velkoobchod, který se stal v roce 

1919 akciovou společností s názvem FERRA a.s. Přes nejrůznější období transformace a 

slučování s dalšími obchodními společnostmi vznikla v roce 1972 firma,, Ferona, národní 

podnik, Praha". Začátkem 90. let se ze státní podnik změnil na společnost Ferona, a.s. s 

dceřinou společností Ferona Slovakia, a.s. na území Slovenské republiky. 

V rámci privatizačního procesu se v roce 1995 stala Ferona, a.s. privátní společností, 

vlastněnou převáţně členy managementu podniku. Po několika letech, v roce 2004, se pak 

nákupem 100% akcií stala jediným akcionářem Steel Investments Group, a.s. [15] 

3.2 Předmět podnikání 

Ferona a.s. je jednou z nejvýznamnějších firem ve svém oboru v České republice, se 

základním kapitálem 3 000 mil. Kč. Základním předmětem podnikání této společnosti je 

skladový velkoobchod, zaměřený na nákup, skladování, úpravu a prodej hutních výrobků, 

hutních druhovýrobků, neţelezných kovů a navazujícího ţelezářského sortimentu.  

Obchodní činnost Ferony je orientována hlavně na tuzemský trh. Okruh zákazníků 

tvoří tisíce především středních a menších průmyslových, zemědělských, stavebních a 

obchodních firem a ţivností, pro které není efektivní nakupovat přímo od výrobců. Ferona je 

schopna ve svých prodejních jednotkách obsluhovat nejširší rozsah zákazníků, od velkých 

průmyslových firem aţ po drobné klienty. 

3.3 Základní ukazatele za posledních pět let 

Společnost plně navazuje na činnost svého předchůdce, který byl zaloţen jako akciová 

společnost v roce 1992. Jak si na tom Ferona, a. s. stojí za posledních pět let je znázorněno 

v tabulce 1. [22] 
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Tab. 1 Základní ukazatele za poslední tři roky  

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Hmotný prodej (tis. tun) 641 659 676 679 715 

Trţby za prodej zboţí (mil. Kč) 11 151 13 225 14 443 14 014 13 424 

Hospodářský výsledek (mil. Kč) -1 493 201 158 -100 87 

Zásoby (mil. Kč) 1 891 2 914 2 627 2 803 2 838 

Krátkodobé pohledávky (mil. Kč) 2 362 2 845 2 657 2 901 2 853 

Krátkodobé závazky ( mil. Kč) 1 038 2 264 1 809 1 807 1 712 

Bankovní úvěry (mil. Kč) 3 259 3 361 3 391 3 699 3 498 

Počet zaměstnanců (osob) 1 239 1 075 1 079 1 064 953 

 

3.4  Členění společnosti 

Akciová společnost Ferona, a.s. je organizačně členěna na devět územně definovaných 

poboček, Steel servis centrum na příčné i podélné dělení za studena válcovaných ocelových 

svitků a ústředí společnosti (viz Obr. 1). Po datu účetní závěrky v roce 2013 došlo na základě 

projektu fúze ke sloučení mateřské společnosti Ferona, a.s. s dceřinou společností Ferona – 

Dělící centrum, a.s. společnost Ferona – Dělící centrum a. s. se změnila na Ferona, a.s., Steel 

Servis Centrum Ostrava. 

 

FERONA 
   

    

VELKOOBCHOD 

HUTNÍM 

MATERIÁLEM 

Praha, Liberec, Hradec 

Králové, Chomutov, 

Plzeň, České Budějovice, 

Olomouc, Ostrava, Brno, 

Jihlava, Staré Město 

Ţilina, Košice, Nitra 
Mysłowice, Wrocław, 

Kielce,  Poznań 

SERVIS CENTRA 
Hradec Králové, Ostrava, 

Benátky nad Jizerou 
Bratislava  

SPRÁVA 

NEMOVITOSTÍ 
Holešovice   

VELKOOBCHOD S 

PLASTY 
Králův Dvůr, Olomouc Bratislava  

Obr. 1 Organizační struktura firmy Ferona, a.s. 
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3.5 Ferona, a.s., Steel Servis Centrum Ostrava 

3.5.1 Historie servis centra 

Společnost Ferona – Dělící centrum byla zaloţena společenskou smlouvou jako 

společnost s ručením omezeným dne 20. ledna 2000 a vznikla zápisem do obchodního 

rejstříku u krajského obchodního soudu v Praze. V roce 2001 společnost prošla důleţitou 

změnou, kterou byla transformace společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost 

s celkovým kapitálem 20 mil Kč. Hned poté navýšila svůj kapitál o dalších 20 mil Kč, které 

pouţila na zakoupení výrobní linky BKM. Společnost se stala dceřinou společností firmy 

Ferona a.s., kdyţ Ferona, a.s. skoupila všech 40 kusů akcií. Na začátku roku 2014 se však 

přidruţila ke společnosti Ferona, a.s. a stalo se z ní Steel Servis Centrum Ostrava. 

3.5.2 Základní charakteristika [22] 

Steel Service Centrum Ostrava se náchází v areálu pobočky Ferona Ostrava a je jedno 

z nejvýznamnějších středoevropských center orientovaných na za tepla válcovaných svitků a 

to s následným podélným a příčným dělením.  

Servis centrum zpracovává ocelové svitky za tepla válcovaných pásů o tloušťce 1,6 – 

8 mm a šířce od 700 do 2 000 mm do plechů na příčné lince WEAN DAMIRON nebo 

tloušťce 1 – 6 mm a šířce pásu od 200 do 1 650 mm do pásky na podélně dělící lince BKM. 

Servis centrum vedle výroby formátů plechů a pásky zajišťuje rovněţ výrobu přístřihů, tj. na 

základě poţadavku konkrétního zákazníka zabezpečí dodání plechů a pásky nastříhaných na 

přesný rozměr. Společnost má vybudovaný vlastní systém vystavování atestů v českém i 

anglickém jazyce, které jsou součástí dodávky vyrobených plechů a pásky. V oblasti jakosti 

materiálu a technických podmínek dodávek jsou zákazníkům poskytovány poţadované 

informace.  

V roce 2009 společnost rozšířila svou činnost o výrobu uzavřených profilů a trubek na 

svařovací lince SP4 – ATTL. Na této lince se vyrábí profily uzavřeného čtvercového (20x20 

mm – 40x40 mm) a obdelníkového průřezu (40x20 mm – 100x60) a konstrukční trubky od 

průměru 32 do 102 mm.  

Servis centrum získalo certifikát na systém řízení výroby svařovaných dutých profilů, 

který umoţňuje prodej výrobků s označením „CE“ .„CE je označení, kterým výrobce 

vyjadřuje, že výrobek je v souladu s příslušnými požadavky, stanovenými v harmonizovaných 

právních předpisech Evropské unie, které upravují jeho připojování. Umožňuje volný pohyb 

výrobků na evropském trhu.“[19] 



7 
 

Hlavní dodavatelé, kteří dováţí materiál pro Steel Service Centrum Ostrava jsou 

firmy: ArcelorMittal Ostrava a.s., ArcelorMittal Poland a U. S. Steel Košice. Tyto vztahy 

však zajišťuje pro servis centrum jeho mateřská společnost a to včetně pronájmu prostor a 

nákupu dlouhodobého majetku. Servis centrum nemá své vlastní odběratele, ale protoţe je 

součástí Ferony a.s., převádí své zhotovené výrobky do centrálních skladů a jejich prodej 

zajišťují pobočky mateřské společnosti Ferona, a.s. nebo Ferona Slovakia, a.s. a Ferona 

Polska S. A. 

3.5.3  Organizační schéma servis centra 

 

Obr. 2 Organizační schéma servis centra 

Na obrázku 2 je zobrazeno členění Steel Servis Centra Ostrava a základní funkce 

jednotlivých útvarů. V době kdy společnost vystupovala jako samostatná firma, stály v jejím 

čele orgány Valná hromada, Představenstvo a Dozorčí rada. 

Ředitel 

Personálně-finanční 
útvar 

- perosnální agendy 

- práce a mzdy 

- účtárna 

- finance 

- majetek 

- controlling 

Technický útvar 

- technická kontrola 

- ATESTY 

-BOZP 

- hospodářská správa 

- činnost informatiky 

Vedoucí provozu 

Mistři linek 

Příčně dělící linka  

WEAN DAMIRON 

I. směna 

Pracovní směna 

6 + 1 pracovníků 

II. směna 

Pracovní směna 

6 +1 pracovníků 

III. směna 

Pracovní směna 

5 + 1 pracovníků 

Podélně dělící linka  

BKM 

I. směna 

Pracovní směna 

6  + 1 pracovníků 

II. směna 

Pracovní směna 

6 + 1 pracovníků 

Svařovací linka 

ATTL-SP4 

I. směna 

Pracovní směna 

6 + 1 pracovníků 

II. směna 

Pracovní směna 

6 + 1 pracovníků 

Přípraváři 

2 + 1 pracovníků 

Dispečink 

- příprava výroby 

- výstupní kontrola 

- činnost metrologa 

Sekretariát 

Obchodní útvar 

- nákup 
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-marketing 

- služby 
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4 Teoretický rozbor 

4.1 Výroba svařovaných trubek a profilů 

Výroba trubek a profilů se od svého vzniku velmi rozšířila a zdokonalila. Trubky se 

vyrábějí z hutnických polotovarů mnoha způsoby. A to válcováním, vytlačováním, 

protahováním, taţením a svařováním. Podle toho se trubky rozdělují na bezešvé a se švem.  

Tato práce se věnuje pouze výrobě trubek se švem, tedy výrobě svařovaných trubek 

(odporovým svařováním) a profilů, které se z těchto trubek vyrábí. 

Bezešvé trubky jsou poměrně nákladné, proto se pro konstrukční účely nebo malé 

vnitřní přetlaky vyrábí levnější trubky svařováním. Vyrábí se z pásové nebo ploché oceli, 

která se zakruţuje a potom svaří na tupo, přeplátováním nebo ve šroubovici (viz Obr. 3). 

 

 

Obr. 3 Principy metod výroby trubek svařováním [10] 

Svařovnání trubek můţe být tlakové nebo tavné. Metoda svařování tlakem spočívá 

v zahřátí okrajů pásu na vysoko teplotu, které se poté spojí klidným tlakem. Vhodné teploty 

svařování závisí na obsahu uhlíku v materiálu. K dosaţení dokonalého spojení okrajů pásu 

musí být kov dokonale plastický a ohřáté hrany musí být přitlačeny náleţitým tlakem.  

Tlakové svařování trubek lze rodělit na spojité svařování v plynové peci na tupo a na 

odporové svařování. Při odporovém svařování (viz Obr. 4) je potřebné teplo vyvoláno 

elektrickým odporem. V místě dotyku svarových ploch trubky je průchodu elektrického 

proudu kladen největší odpor, čímţ se v tomto místě vyvine nejvíce tepla.  
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Obr. 4 Princip odporového svařování trubek [13] 

Hrany pásu se před vstupem do zakruţovacích válečků seříznou, aby bylo docíleno 

rovnoměrné šířky. V zakruţovacích válcích se pás postupně formuje do tvaru štěrbovité 

trubky (viz Obr. 5).   

 

Obr. 5 Postup zakruţování trubek [13] 

4.1.1 Linka na výrobu svařovaných trubek a profilů [23] 

Odvíjení pásky ze svitku můţe probíhat různým způsobem od jednoduchých svislých 

bubnů s nosností 1 000 kg aţ po sloţité otočné bubny 2 x 2 000 kg. Potahovací zařízení a 

hlídání smyčky slouţí k vytvoření a udrţení smyčky plechu před lisovacím zařízením. Výroba 

trubek a profilů probíhá nepřetrţitě, proto je potřeba jednotlivé pásy na sebe stále navařovat.  

V závislosti na typu profilu a jeho sloţitosti, můţe být před samotným profilováním 

zařazeno lisování různých otvorů a předstřihů. Zaváděcí zařízení pásů plechu slouţí 

k přesnému zavedení plechu do stroje a udrţování polohy během profilování. Můţe být 

různých konstrukcí, vţdy podle poţadavku konkrétního tvaru profilu.  

Vlastní technologií profilování, kdy prochází pás plechu několika páry tvářecích válců, 

dostává materiál postupně tvar konečného produktu. Toto nářadí se konstruuje pomocí 

speciálních výpočetních metod a softwaru, nakonec je vyráběno pomocí nejmodernější CNC 

technologie, aby bylo dosaţeno nejvyšší kvality. Rozměry a počet tvářených míst vţdy závisí 

na sloţitosti a velikosti výsledného tvaru profilu. 
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Z důvodu úspory času výměny a seřizování profilovacích válců při změně profilu za 

jiný na tomtéţ stroji můţe být linka vybavena výměnnými deskami. Poté dochází k obejmutí 

celé profilovací sekce i se seřízeným nářadím a výměně za jinou. Tímto postupem lze velice 

zkrátit dobu změny vyráběného profilu. 

Za profilovacími válečky je umístěn svařovací stroj, kde se trubka pod kruhovými 

elektrodami svaří. Pokud se jedná o výrobu profilu, následuje přetvoření trubek na 

poţadovaný průřez za pomocí tvarových válečků. Na konci profilovací linky je zařazena 

rovnací hlava, kterou je moţno docílit perfektního vyrovnání a rozměrů vyráběného profilu.  

Dělení hotové trubky nebo profilu můţe probíhat třískovým způsobem (řezáním 

kotoučovými, pásovými nebo rámcovými pilami, stříháním, upichováním, rozbrušováním) 

nebo nekonvenčními metodami (řezání plazmou, leaserem, kyslíkem). U linky SP4 – ATTL 

se pouţívá řezání trubek a profilů letmou kotoučovou pilou. Hotový a jiţ oddělený profil 

odchází z linky na výběhový stůl. Odtud se sesune na připravené palety, kde jsou svázány 

ocelovou vázací páskou do svazků.  

V rámci výrobního procesu jsou vţdy prováděny vstupní a výstupní kontroly. Součástí 

vstupní kontroly je kontrola hmotnosti, rozměrová kontrola, vizuální ověření kvality povrchu 

vstupního materiálu a úplnost průvodní dokumentace. Do výstupní kontroly patří rozměrová 

kontrola, včetně kontroly tvaru a přímosti, hmotnosti, kontrola balení a značení. Zkoušení 

svaru a ověření těsnosti se provádí v souladu s ČSN EN 10246-1 metodou vířivých proudů 

postupem s průchozí cívkou. [21] Nejnovější svařovací tratě pro odporové svařování trubek 

dosahují rychlosti aţ 120 m za minutu. 

4.2 Příčné a podélné dělení ocelových pásů 

V technologii tváření se pouţívají různé polotovary, např. tyčový materiál, tabule, 

svitky, apod., které se dělí na přesnou hmotnost, resp. na poţadovaný rozměr. Dělení 

materiálu má vliv i na kvalitu výrobku, a to hlavně plochy v místě dělení. Způsoby dělení 

jsou: stříhání, řezání, upichování, lámání a sekání. V této práci se věnuji pouze stříhání 

materiálu a to konkrétně příčnému a podélnému stříhání ocelových pásů.  

Stříhání je nejrozšířenější z operací tváření. Pouţívá se na přípravu polotovarů 

(stříhání tabulí nebo svitků plechů, stříhání profilů, vývalků, apod.), na vystřihování součástek 

z plechu, na dokončovací a nebo pomocné operace. Principem stříhání je oddělování části 

materiálu působením protilehlých řezných hran způsobujících v řezné rovině smykové napětí. 

http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/sekce/06-strihani/01-strihani%20tabuli.jpg
http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/sekce/06-strihani/02-svitku%20plechu.jpg
http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/sekce/06-strihani/03-strihani%20profilu.jpg
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Obr. 6 Fáze střiţného procesu [5] 

Stříhání probíhá ve třech fázích jak je zobrazeno na obrázku 6. V první fázi je oblast 

pruţných deformací, kde je materiál stlačován a ohýbán. Druhou fází je oblast plastických 

deformací, kdy se nástroj vtlačuje do materiálu a ten překračuje mez kluzu a blíţí se k mezi 

pevnosti. Ve třetí fázi začínají na hranách materiálu vznikat trhlinky. Ty se zvětšují, aţ dojde 

k utrţení (usmýknutí) materiálu. Materiál je oddělen dříve, neţ projde nástroj celou jeho 

tloušťkou. S ohledem na to nejsou okraje střihových ploch zcela rovinné a střiţná plocha má 

určitou drsnost, která není v ploše rovnoměrně rozdělená. Místa, kde došlo k prvnímu výskytu 

trhlin, jsou drsnější, neţ ostatní střiţné plochy. 

4.2.1 Příčné stříhání ocelových pásů 

Ke stříhání se pouţívají nůţky (pákové, vibrační, tabulové, kotoučové, letmé) a lisy se 

střiţným nástrojem. Stříhat tabulovými nůţkami je moţné z hlediska konstrukce noţů a jejich 

pohybu: rovnoběţnými noţi (rovnoběţná ostří noţů, viz obr. 7 a), skloněnými noţi (ostří noţů 

jsou k sobě skloněna pod určitým úhlem, viz obr. 7 b). Nůţky se skloněnými noţi se pouţívají 

tehdy, kdyţ je potřeba zmenšit střiţnou sílu, která je větší jak síla lisu. 

 

Obr. 7 Stříhání na nůţkách: a) s rovnoběţnými noţi, b) se skloněnými noţi 
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4.2.2 Příčně dělící linka [7] 

Na obrázku 8 je znázorněna příčná dělící linka. Příčně dělící linka je koncipována pro 

technologický tok pásu zleva doprava z pohledu na obrázek. Jednotlivé svitky se ukládají na 

sedlový stojan svitku a z něj jsou následně nadzvednuty a převezeny do odvíječky za pomocí 

hydraulického svitkového vozíku.  

 

Obr. 8 Příčná dělící linka [23] 

Odvíječka se dvěma kónickými trny slouţí k upnutí svitku a jeho odvíjení. Upínání 

svitku se provádí dvěma hydraulickými válci. Otáčení trnů je motorické, přes řetězový 

převod.  Pomocí přítlačného válce je vnější závit pásu přitlačován k obvodu svitku, tak aby se 

svitek samovolně nerozvinul. Hydraulicky ovládané rameno přítlačného válce je pomocí 

konzol uchyceno ke stojanu rovnačky a unášecích válců. Oddělení začátku pásu od svitku 

zajišťuje rozvinovač svitků. Toto zařízení je kyvně uchyceno na samotném základovém rámu 

v prostoru za odvíječkou. Naklápění rozvinovače a jeho posuv do záběru a zpět se provádí 

hydraulickými válci.  

Rovnačka s unášejícími válci je zařazena za odvíječkou a slouţí k unášení a vyrovnání 

pásu po jeho odvinutí ze svitku. Horní a spodní unášecí válec a 7 rovnacích válců jsou 

uloţeny ve společném stojanu, upevněném na základním rámu. Horní unášecí válec je 

přitlačován ke spodnímu unášecímu válci dvěma hydraulickými válci. Pro přesné zavedení 

pásu do rovnačky slouţí boční válečkové vedení, které je vybaveno dvěma volně otočnými 

vertikálními válečky na kaţdé straně. Boční vedení je poháněno hydraulickým rotačním 

motorem a nastavitelné podle šířky odvíjeného pásu. 

Bezprostředně za rovnačkou jsou umístěny oboustranné okrajovací nůţky pro 

okrajování bočních hran pásu. Levý i pravý stojan nůţek, s letmo uloţenými okrajovacími 

kotoučovými noţi, je suvně uloţen na základovém rámu kotveném do základů. Kotoučové 

noţe jsou nehnané a stavění horních kotoučových noţů je ruční. Pouze posuv stojanů po 

základovém rámu je motorický. Ořezané boční hrany pásů jsou pomocí podběhů svedeny do 

šrotovacích nůţek, kde jsou rozsekány na malé kousky. Vzniklý kovový šrot je pásovým 

dopravníkem dopraven do jedné ze dvou přepravných odpadových beden.  
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Za pomocí druhého bočního válečkového vedeni je oboustraně okrojený pás 

vystředěný do osy linky a zaveden do přítlačných válců a dělícím nůţkám. Příčné dělící nůţky 

slouţí k dělení pásu na poţadované délky. Nůţky mohou stříhat pouze tehdy, pokud se pás 

nepohybuje. Cyklus střihu je automatický, tzn. horní příčník jde dolu do střihu. Při zpětném 

chodu horního příčníku do horní polohy dojde k rozpojení pohonu nůţek. Rozpojení je 

prováděno na spojce pneumaticky.  

Za pomocí unášecích válců jsou nastříhané tabule plechu dopravovány do stohovacího 

zařízení. Horní nehnaný válec je přitlačován dvěmi pruţinami ke spodnímu unášecímu válci 

s nastavitelnou mezerou mezi válci podle tloušťky plechu. Stohovací zařízení sestává 

z pojizdné zaráţky, hydraulicky zvedaného stolu a motoricky stavitelného bočního vedení. 

Zaráţka slouţí k zastavení jednotlivých pohybujících se tabulí plechu tak, aby při ukládání 

byla čela všech tabulí plechu zarovnána do jedné roviny. Zvedací stůl zajišťuje ukládání 

jednotlivých tabulí do stohu a k jeho uloţení na odbavovací válečkový dopravník. Pro 

nasměřování a boční zarovnání jednotlivých tabulí  plechu do stohu se vyuţívá motoricky 

sestavitelné boční vedení. 

Hotovým produktem linky jsou jednotlivé nastříhané tabule plechu, poskládané do 

paketů, samostatně převázané vázací páskou, které vyjíţdí z linky pomocí odbavovacího 

válečkového dopravníku a jsou ukládány do skladu hotových výrobků. Provoz podélné dělící 

linky pásů je třísměnný. Obsuhu této linky na jedné směně tvoří operátor, jeřábník na skladu 

hotové výroby, vázač paket, operátor evidence a směnový předák. 

4.2.3 Podélné dělení ocelových pásů  

Pro podélné střihání dlouhých ocelových pásů se vyuţívají nůţky kotoučové nebo-li 

kruhové. Je to střiţný nástroj s odvalujícími se noţi. Při pouţití kotoučových noţů se 

prodluţuje čas střihu, ale sniţují se rázy při stříhání. Kotoučové nůţky se dělí podle počtu 

kotoučů na jednokotoučové, dvoukotoučové a vícekotoučové. Jednotlivé stříhací kotouče 

spojuje tzv. distanční pouzdro (viz Obr. 9).  

 

Obr. 9 Kotoučové nůţky pro stříhání pásů [2] 
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4.2.4 Podélně dělécí linka [6] 

Na obrázku 10 je schématicky znázorněna dělící linka pro podélné dělení pásů. 

Podélná dělící linka je koncipována pro technologický tok pásu zleva doprava z pohledu na 

obrázek. Zaváţení je řešeno zaváţecím vozem svitků, který pojíţdí po pojezdové dráze 

umístěné pod úrovní podlahy a na který jsou halovým jeřábem dopravované svitky ze skladu 

svitků. 

 

Obr. 10 Podélná dělící linka [10] 

Ve vstupním úseku linky je začátek pásu připraven pro zavedení do dělícího úseku. 

Vstupní úsek se skládá z odvíječky pásu s přítlačným válečkem, ohýbače, výsuvného stolu, 

zařízení pro řízení hrany pásu a předrovnačky. Po dobu rozvíjení svitku je pás trvale 

srovnáván tak, aby byl zabezpečen jeho hladký  průchod přes následující zařízení. 

Dělící úsek je sloţen z příčných nůţek, odpadového hospodářství, středícího zařízení 

bočního vedení pásu, kotoučových nůţek a šrotovacích nůţek se zařízením odpadového 

hospodářství šrotu. Na tomto úseku je odstřiţen začátek a konec pásu, provedeno podélné 

rozstříhání a odstřiţení okrajů. Mimotoleranční, případně poškozené, začátky a konce pásu 

jsou postříhány na tabule a shozeny na paletu vozu na ostřiţky. Odstřihnuté okraje jsou 

šrotovány a shromaţďovány v bedně šrotu pod šrotovacími nůţkami. Bedna je uloţena na 

vozu, který je hydraulicky vysouván ve smyčkové jámě do polohy, odkud je naplněná bedna 

vyměněná za prázdnou za pomocí halového jeřábu.  

Nastříhané pásky se přetahují přes smyčkovou jámu za pomocí zařízení přední a zadní 

brzdy a separačního válce. Následně jsou přední konce pásky zavedeny do štěrbiny navíjecího 

trnu navíječky svitků. Toto zařízení je součástí navíjecího úseku, do kteréhe dále patří druhé 

příčné nůţky, deflekční a měřící váleček, podávací válce, navíječka se separačním válečkem, 

vůz navíječky s přítlačným válečkem a otočný kříţ. V tomto úseku jsou pásky řízeným 

způsobem navíjeny do finálních svitků. Druhými příčnými nůţkami se provádí zastřiţení 

všech konců pásků do jedné úrovně a konce relativně prodlouţených pásků jsou odbaveny do 

bedny odpadového hospodářství.  
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Odbavování svitků z trnu navíječky je řešeno vozem navíječky s přítlačným válečkem 

a následným svázáním vázací páskou na otočném kříţi nebo na trnu navíječky. Přesunutí 

svitků se provádí pomocí hydraulické výtlačné desky navíječky. Z ramena kříţe jsou svitky 

přemísťovány pomoci jeřábu se závěsným „C“ hákem na převáţecí vůz svitků nebo na 

překlápěč svitků.  

Provoz podélné dělící linky pásů je dvousměnný (bez sobot a nedělí). Obsuhu linky na 

jedné směně tvoří směnový předák, jeřábník ve vstupním skladu svitků, operátor, přípravář 

noţů, jeřábník ve výstupním skladu svitků a pracovník balící linky. 

Výstupním produktem podélné dělící liky jsou jednotlivé nastříhané pásky, navinuté 

do svitků, samostatně převázané vázací páskou. Vázání můţe být provedeno po obvodě nebo i 

„přes oko“. V rámci výrobního procesu jsou vţdy prováděny vstupní a výstupní kontroly. 

Součástí vstupní kontroly je kontrola hmotnosti, rozměrová kontrola a úplnost dokumentace. 

Do výstupní kontroly patří rozměrová kontrola, včetně kontroly kolmosti stran plechů, 

hmotnosti, kontrola balení a značení. [21] 

4.3 Ekonomika výrobního podniku 

„Ekonomie zkoumá, jak různé společnosti uţívají zdroje k výrobě uţitečných komodit 

a jak je rozdělují mezi různé skupiny.“ [skripta] tato věta stručně shrnuje všechny moţné 

definice slova ekonomie. Ekonomika je základní filozofie o chování podnikatelských subjektů 

všech druhů. Podnikatelský subjekt je celek, který se skládá z výrobních provozů, ve kterých 

probíhá hospodářský proces, jenţ by měl být řízen za účelem dosaţení co nejlepšího 

hospodářského výsledku.  

Při řízení výrobního podniku je potřeba znát řadu provozních údajů o vyuţití strojů, o 

nákladech na provoz a nákladech na udrţování provozní spolehlivosti a rovněţ o výrobních 

záměrech podniku. Ekonomický výsledek podniku závisí na funkci podniku a na úrovni 

činnosti jeho managementu. Měřítkem funkce podniku je hospodářský výsledek, zatím co 

hodnocení činnosti managementu podniku  jsou závislé na dobrém vnitropodnikovém řízení.  

Vnitropodnikové účetnictví eviduje především náklady a výnosy. Jeho strukturu si 

společnost určuje tak, aby odpovědní pracovníci měli k dispozici informace pro své 

rozhodování. Vnitropodnikové účetnictví zahrnuje nejen účetní informace, ale slouţí také 

k lepšímu získání přehledu o všech činnostech firmy i všech jejich sloţkách. [12] 
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4.4 Náklady výrobního podniku 

Náklady jsou chápány jako peněţní vyjádření účelného a účelového vyuţití výrobních 

faktorů (práce, půda a kapitál) pro tvorbu produktu.  Jedná se o obětované ekonomické zdroje, 

při jejichţ vynaloţení je očekávaný ekonomický prospěch. O nákladech se účtuje na 

nákladových účtech ve třídě 5. Mnohé postupy zlepšování ekonomické situace podniku jsou 

zaměřeny právě na sniţování nákladů. 

Výroby podle nákladů rozdělujeme následovně: 

 investičně (kapitálově) náročné, kde v nákladech převaţují odpisy (elektrárenství 

a těţební průmysl), 

 pracovně náročné, kde nejvyššími náklady jsou mzdové náklady (průmysl skla, 

keramiky a porcelánu, optický průmysl, nebo průmysl polygrafický), 

 materiálově náročné, kde v nákladech dominují náklady na spotřebu materiálu a 

energii (průmysl potravinářství, hutnický, neţelezných kovů a chemický). 

4.4.1 Členění nákladů 

Řízení nákladů vyţaduje jejich podrobnější třídění. Kaţdé rozdělení je vhodné pro jiné 

řídící pracovníky. Proto je potřeba znát a chápat toto členění nákladů: 

 Druhové členění nákladů představuje rozdělení nákladů do stejnorodých skupin 

spojených s jejich vyuţitím. Toto členění bývá vyuţíváno při řízení podniku jako celku. Mezi 

základní nákladové druhy patří [4]: spotřeba surovin a materiálu, náklady na externí sluţby, 

mzdové a osobní náklady, odpisy dlouhodobého majetku, finanční náklady.  

 Účelové členění nákladů znamená rozdělení nákladů podle místa vzniku a 

odpovědnosti. Tímto způsobem se náklady dělí na [12]:  

- výrobní (hlavní, pomocná, vedlejší a přidruţená výroba),  

- nevýrobní (odbyt, správa, zásobování), 

- sledování v hospodářských střediscích (profit centra, nevýrobní centra). 

 Členění nákladů ve vztahu k výkonům je zaměřeno hlavně na budoucnost výkonu a 

poskytuje informace pro sestavování předběţných kalkulací. Takto se náklady člení na přímé 

a nepřímé (reţijní), prvotní a druhotné (vnitropodnikové). [12]  

Přímé náklady jsou náklady, které se dají určit na jednotku výkonu. Patří zde přímý 

materiál (suroviny a základní materiál) a přímé mzdy (mzdy pracovníků za odpracovaný čas, 

který na výkonu strávili). Dále se tady řadí ostatní přímé náklady. Jde o sociální a zdravotní 
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pojištění placené zaměstnavatelem z objemu přímých mezd, spotřeba technologické energie, 

technologického paliva a pod. 

Nepřímé náklady jsou ty náklady, které musí podnik vynaloţit, aby zajistil proces 

výroby. Nepřímé náklady jsou společné pro více druhů výroby a proto se nazývají reţije. Tyto 

náklady nemají přímý vztah k objemu výkonu, proto je lze stanovit stálou sloţkou závislou na 

čase nebo sloţkou úměrnou objemu produkce. Reţijní náklady se uvádí v rozpočtech 

v druhovém členění [12]: spotřeba reţijního materiálu, spotřeba energie, opravy a udrţování, 

cestovné, reţijní mzdy, speciální a zdravotní (placené zaměstnavatelem z objemu reţijních 

mezd), odpisy dlouhodobého majetku , jiné provozní náklady. 

Prvotní náklady vznikají ze vztahu podniku k jeho okolí. Zpravidla mívají externí 

povahu. Z interních nákladů zahrnují pouze spotřebu materiálu a odpisy dlouhodobého 

majetku.  

Druhotné náklady vznikají mezi hospodářskými středisky firmy. Jedno středisko 

spotřebovává výkon od druhého střediska.  

O prvotních nákladech se účtuje ve finančním účetnictví, zatímco ve 

vnitropodnikovém účetnictví se účtuje jak o nákladech prvotních, tak o druhotných. 

 Členění nákladů podle závislosti na změnách objemu výroby [8] je nejdůleţitější 

pro řízení nákladů z hlediska zisku, protoţe umoţňuje propojit řízení nákladů, řízení výnosů a 

zisk. Proto je základním členěním pro strategické řízení a základem managerského účetnictví. 

Variabilní náklady jsou náklady, které se mění v závislosti na objemu výroby, tzn. 

pokud roste objem produkce, tak rostou i variabilní náklady a naopak. Do variabilních 

nákladů patří vţdy jednicové náklady a také variabilní část reţijních nákladů ). 

Fixní náklady jsou náklady, které se v určitém intrevalu nemění se změnou objemu 

produkce. Jde především o náklady vyvolané potřebou zajistit podmínky pro efektivní průběh 

podnikatelského procesu. K relativní úspoře fixních nákladů dochází při zvyšování objemu 

výroby při neměnných fixních nákladech.  

 Členění nákladů podle odpovědnosti [8] je prvotní rozdělení nákladů podle místa 

vzniku nákladů. Toto členění je bezprostředně spojeno s organizační strukturou podniku, 

proto se  náklady rozdělují podle odpovědnostních středisek na: 

- výrobní střediska, 

- střediska výrobní reţie (náklady na řízení a obsluhu výroby),  

- středisko zásobovací reţie (náklady na opatřování, příjem, uskladňování a výdej 

jednicového a reţijního materiálu), 
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- středisko odbytové reţie (náklady na balení, skladování a expedici hotové výroby), 

- středisko správní reţie (náklady na správu a řízení podniku jako celku). 

4.4.2 Nejnovější poznatky v oblasti řízení nákladů [17] 

V pozadí útlumu světového a tuzemského ekonomického rozvoje, který v jednotlivých 

oborech vedl k poklesu obratů, a v pozadí rostoucí internacionalizace trhů a zkracování cyklů 

ţivotnosti výrobku se zřetelně zvýšil nátlak konkurence na střední podniky. Podnikatelé jsou 

proto nucení přizpůsobit svou obchodní politiku změněným podmínkám a zaměřují se na 

řízení nákladů. Podniky s výrazným řízením nákladů jsou obvykle nejen nejúspěšnější, ale 

jsou také odolnější vůči konjunkturním a obchodním rizikům.   

Úspěchy podniků dosaţené po restrukturalizaci nebo zaloţení nových firem způsobilo, 

ţe podniky zapomněly na řešení problémů spojených s náklady, rozšiřovaly svůj sortiment a 

rozmanitost variant výrobků. Ale rizika s tímto spojené vychází najevo, aţ kdyţ začne 

konjunktura klesat, konkurence se zvyšovat a trh se nasytí. Neidentifikovatelné nákladové 

celky, jejich závaţnost se nečekaně velmi rychle zvyšuje, se projeví se záporným dopadem na 

stav výnosů. Tento jev je o to dramatičtější, ţe mnohé podniky nemají vypracovaný systém 

kontroly a řízení nákladů. Mnohdy nemůţou určit vlastní nákladovou strukturu u jednotlivých 

výrobků a tím kalkulovat výnosy nebo ztráty, které přináší jednotlivé výrobky nebo sluţby.  

Ne kaţdý podnik, který přináší zisk, pracuje hospodárně. Systém nákladového a 

výnosového výkaznictví to zviditelní. S jeho pomocí se dají rozeznat rentabilní a ztrátové 

dílčí úseky podniku a trhu, účinnost přijatých opatření, hospodárné vyuţití potenciálů a 

záchytné body pro zlepšení resp. vývoj výrobků podle poţadavků trhu. Tím se vytváří základ 

pro cílené řízení nákladů. 

Cesta od nákladového výkaznictví orientovaného na dokumentaci, k účetnictví se 

strategickým řízením nákladů a tím také výnosů, je proces myšlení, který v mnoha podnicích 

pokračuje pouze pomalu, a který vlivem krizové změny často pozdě nabírá na rychlosti. 

Málo výrazné vnitropodnikové výkaznictví, aktivity pro drobné zákazníky, široký 

sortiment a silný nekontrolovatelný růst podniku v minulosti, jsou typickými jevy malých a 

středních podniků. Z toho lze odvodit pět důleţitých okruhů problémů, které je potřeba 

v podniku řešit: 

Zprůhlednit režijní náklady 

S rostoucím podnikem se zvyšují reţijní náklady. Zvyšuje-li se jejich podíl neúměrně, 

pak je to varovný signál. Proto je důleţité je přesně evidovat a analyzovat v průběhu času.  
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Snížit fixní náklady 

Stoupající investice do moderních technologií nebo drţení se zastaralých struktur je 

příčinou většího zatíţení podniku fixními náklady. Ztráta přizpůsobivosti podniku se pak při 

vysokých fixních nákladech a při klesajících zakázkách stává velmi nebezpečným 

handicapem. 

Ovládat rozmanitost variant a šíři sortimentu 

Tendence ke stále menším zakázkám a zákazníkům je pomalým procesem, který vede 

k nadměrné rozmanitosti variant a šíři sortimentu. Drobné zakázky a drobní zákazníci 

zaměstnávají obchodníky vyřizováním zakázek, blokují přitom zajímavější zakázky a to  

způsobuje vysoké náklady na přípravu a úpravy. 

Optimalizovat hloubku výroby 

Přílišná hloubka výroby dělá podnik těţkopádným a vystavuje ho dodatečným 

zatíţením. Proto je zde nutné prozkoumat výkony podniku a porovnat jejich hospodárnost 

s externími nabídkami. 

Vybudované nákladové výkaznictví 

Předpokladem pro řešení výše uvedených okruhů problémů je fungující nákladové 

výkaznictví. Jaká těţiště vznikají pro vypracování evidence nákladů podle nákladových 

druhů, nákladových středisek a nositelů nákladů, se můţe v různých podnicích lišit, ale je 

důleţité, aby z údajů v nákladovém výkaznictví bylo moţné vyčíst přesné informace pro 

řízení a kontrolu. 

4.5 Výnosy výrobního podniku 

Výnosy se obvykle definují jako výstup oceněný v penězích. Jedná se vlastně o 

realizaci výkonů, nebo také o peněţní částky, které podnik utrţil z veškerých svých činností. 

Výnosy, stejně jako náklady, musí být zachycovány v určitém čase (nejčastěji měsíc nebo 

rok), bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich úhradě. O výnosech se účtuje na 

výnosových účtech v třídě 6. Z toho důvodu se výnosy člení na provozní, finanční a 

mimořádné.  

Provozní výnosy jsou ty, které vychází z hlavní činnosti podniku, patří tam trţby za 

prodané výrobky, zboţí a poskytnuté sluţby, změna stavu vnitropodnikových zásob, aktivace 

výkonů vytvořených vlastní činností a různé jiné provozní výnosy. Při účtování trţeb podniku 

je potřeba zdůraznit, ţe trţba nabíhá jiţ ve chvíli splnění podmínek dodávky výkonu a jejího 

vyfakturování. Aktivací výkonů vytvořených vlastní činností se rozumí činnost, kdy si podnik 

vykoná něco sám pro sebe a ocení to vlastními náklady. Ze zákona musí podnik aktivovat své 
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výkony související s pořízením hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku ve vlastní 

reţii a vnitropodnikové sluţby dle účetních směrnic. 

Finanční výnosy jsou výnosy získané z finančních operací, investic. Mohou to být 

dividendy, úroky z vkladů, trţby z prodeje cenných papírů, kurzové zisky měn a pod. Výnosy 

z finančního majetku jsou rozděleny podle toho, zda jde o majetek dlouhodobého nebo 

krátkodobého charakteru. 

Mimořádné výnosy jsou výnosy získané mimořádně vzhledem k hospodářské 

činnosti účetní jednotky.  Jde o mimořádné události nahodile se vyskytující. Mohou to být 

například výnosy získané prodejem odepsaných strojů, náhrada škody od pojišťovny nebo 

také přebytek zjištěný při inventuře. 

Z manaţerského účetnictví výchází dělení výnosů na externí a interní. Externí výnosy 

jsou vykazovány na společnost jako celek a představují samotnou realizaci výrobků a sluţeb 

na trhu, zatímco interní výnosy představují vnitropodnikové výnosy, které vznikají mezi 

středisky a jsou spojeny s jejich předáváním materiálu, polotovarů, hotových výrobků a 

dalších komodit vzájemně mezi sebou.  

Hlavní sloţkou výnosů podniku jsou trţby. Jedná se o peněţní částky, které společnost 

získala prodejem výrobků, zboţí a poskytováním sluţeb v daném účetním období. Trţby jsou 

rohodujícím finančním zdrojem výrobního podniku, který slouţí k úhradě jeho nákladů a 

daní, popř. výplatě dividend apod. Výše trţeb je závislá na mnoţství výrobků a jejich cenách. 

Cena však ovlivňuje nabídku a poptávku. Trţby tvoří nejen prodej výrobků, ale i prodej 

zásob, nepotřebných strojů a zařízení, patentů, licencí a pod. Podnik můţe zvyšovat své trţby 

zvyšováním kvality svých výrobků, zaváděním nových výrobků, zlepšováním poskytovaného 

servisu, účinnou reklamou, ale i zvyšováním cen svých produktů. Zvyšování ceny můţe však 

vést ke sníţení konkurenceschopnosti podniku a nebo ztrátě zákazníků.  
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 Následující kapitola obsahující detailní analýzy nákladů a výnosů dotčeného 

subjektu, definice problémů i návrh řešení jsou z této zkrácené verze práce vyjmuty 

z důvodu ochrany utajovaných informací. 
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6 Závěr 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo analyzování a srovnání nákladů a výnosů při 

výrobě svařovaných trubek a profilů a podélném a příčném dělení za tepla válcovaných 

svitků. Práce byla řešena ve společnosti Ferona, a.s., Steel Servis Centrum Ostrava. Tato 

firma má tři výrobní linky: příčně dělící linky WEAN DAMIRON, podélně dělící linky BKM 

a svařovací linky na výrobu profilů a trubek SP4 – ATTL. V roce 2014 došlo k fúzi sloučením 

společnosti Ferona, a.s., jako nástupnické společnosti, se společností Ferona – Dělící centrum, 

a.s., jako zanikající společnosti. V důsledku této skutečnosti došlo dnem účinnosti fúze 

k přechodu jmění společnosti Ferona – Dělící centrum, a. s., tedy veškerého jejího majetku, 

závazků a pohledávek, tak i práv a povinností ze závazkových, pracovněprávních a jiných 

pracovních vztahů na společnost Ferona, a.s., která tímto dnem vstoupila do právního 

postavení zanikající společnosti. V tento den se také Ferona – Dělící centrum, a.s. změnila na 

divizi společnosti Ferona, a.s., Steel Servis Centrum Ostrava, a proto jsou v této bakalářské 

práci vyuţity hodnoty z doby fungování dceřiné společnosti. 

Na začátku praktické části je vysvětleno, jak podnik oceňuje hmotný celek od 

objednávky materiálu aţ po hotovou výrobu. Hlavní cíl praktické části je zaměřen na 

rozdělení nákladů a výnosů na jednotlivé výrobní linky a to z pohledu vstupního materiálu, 

přepracovacích nákladů, nákladů a výnosů způsobených vznikem šrotu a výnosů vzniklých 

prodejem hotové výroby. Všechny údaje jsou mezi sebou porovnány a popsány, z jakého 

důvodu vznikly. Následně jsou dílčí hodnoty sečteny a tím byla vytvořena minimální prodejní 

cena jednotlivých výrobků. Všechny údaje jsou vypočteny ve dvou variantách a to náklady na 

jednu tunu a náklady na jeden rok. Na konci praktické části jsou navrţena řešení, jakými by 

bylo moţné sníţit náklady a zvýšit výnosy. Návrhy byly čerpány z nových poznatků v řízení 

nákladů z teoretické části bakalářské práce. Všechny tyto návrhy jsou velmi spekulativní a 

působí na ně mnoho dalších faktorů, proto je na uváţení firmy, zda by bylo vhodné konkrétní 

situace řešit. V celé praktické části jsou pouţita průměrná data z celého sortimentu 

jednotlivých výrob, jelikoţ porovnání jednotlivých hodnot by bylo příliš rozsáhlé a skoro 

nemoţné.  
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