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Anotace 

Předložená disertační práce je věnována problematice nákladového řízení a alokace 

režijních nákladů prostřednictvím metody Activity-Based Costing (metody ABC) 

v podmínkách tepelného zpracování kovových materiálů. Hlavním cílem práce byla praktická 

implementace této metody v provozu kalírny vybraného průmyslového podniku a následná 

formulace obecné metodiky její implementace v podmínkách kalíren velkých průmyslových 

podniků, ale také kalíren zakázkového charakteru. Teoretická část práce je věnována vymezení 

základního pojmového aparátu, teorii nákladů, kalkulací a tepelného zpracování. Největší 

prostor je věnován kalkulační metodě ABC, a to zejména jejímu původu, principu, procesnímu 

pohledu na činnosti podniku, jednotlivým etapám její implementace a jejím přínosům a 

omezením při využití v podnikové praxi. V rámci této části disertační práce byla provedena 

poměrně rozsáhlá literární rešerše, která prokázala, že dosud nebyl proveden a popsán proces 

implementace metody ABC v tuzemských podnicích zabývajících se tepelným zpracováním 

kovových materiálů. V rámci navazující praktické části disertační práce je prostor věnován 

realizované analýze nákladů a výkonů provozu kalírny ve sledovaném období a jednotlivým 

krokům praktické implementace metody ABC – tedy úpravě účetních dat, definici primárních 

a podpůrných aktivit, definici nákladového objektu, realizaci procesní nákladové analýzy, 

realizaci analýzy aktivit, alokaci nákladů aktivit nákladovým objektům a tvorbě tzv. 

kalkulačního listu tepelného zpracování. V této stěžejní části práce je ověřena zavedená metoda 

ABC prostřednictvím kalkulace vybraných dílů určených k cementování a také kalkulace 

nákladů nevyužité kapacity vybraného zařízení. Tyto kroky praktické aplikace metody ABC 

posléze umožnily formulovat obecnou metodiku její implementace v podnicích zabývajících se 

tepelným zpracováním. V závěru disertační práce je pozornost upřena na shrnutí výsledků 

výzkumu a definování praktických a teoretických přínosů disertační práce. 

 

Klíčová slova 

Metoda ABC, aktivita, vztahová veličina, nákladový objekt, náklady, tepelné zpracování. 

 

 

 

 

 



Annotation 

The dissertation deals with cost management and allocation of overhead costs by using 

Activity-Based Costing (ABC method) in the heat treatment processing of metallic materials. 

The goal of this thesis was a practical application of this method in a hardening shop operated 

by a selected industrial enterprise and subsequent definition of a general methodology of ABC 

implementation in hardening shops operated by large industrial enterprises, as well as hardening 

shops operated as independent enterprises. The theoretical part of the thesis is focused on 

defining the basic terminology, the theory of costs, the calculations and the heat treatment. The 

most space is dedicated to the ABC method, particularly its origin, principles, process approach 

to enterprise activities, individual stages of its implementation and its benefits and limitations 

when used in business practice. In this part of the dissertation, an extensive literature research 

was done, which proved that the practical process of ABC method implementation in Czech 

enterprises performing heat treatment of metals has not been carried out and described yet. The 

subsequent practical part of the dissertation is dedicated to the performed analysis of hardening 

shop costs and outputs in the selected period and various steps of the practical implementation 

of ABC method – i.e. accounting data modification, definition of primary and secondary 

activities, definition of a cost object, performing a process cost analysis, performing an activity 

analysis, allocation of activity costs to the defined cost objects and creating a costing sheet of 

heat treatment. In this crucial part of the dissertation, the implemented ABC method is verified 

by calculating the selected parts intended for carburizing and calculating the costs of unused 

capacity of a selected heat treatment device. These steps of practical application of the ABC 

method made it possible to define the general methodology for its implementation in enterprises 

dealing with heat treatment. In the conclusion, the research results are summarized and the 

practical and theoretical benefits of the dissertation are defined.  

 

Keywords 

Activity-Based Costing, activity, cost driver, cost object, costs, heat treatment. 
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1 ÚVOD 

Oblast tepelného zpracování kovů je bezesporu jedním z velmi důležitých oborů lidské 

činnosti, neboť na n m z vysoké míry závisí kvalita a rychlost rozvoje strojírenské výroby, s níž 

je úzce spjat blahobyt nás všech. Tak ka nikdo z nás si nedokáže p edstavit svůj život bez 

automobilů, letadel, vlaků, tramvají a dalších každodenn  užívaných statků, jejichž základem 

jsou tepeln  zpracovávané odlitky, výkovky či obrobky. Moderní procesy tepelného zpracování 

jsou orientovány na dosažení striktn  požadovaných mechanických a technologických 

vlastností kovových materiálů. Jejich účelem je p edevším poskytnout zpracovávaným 

materiálům vlastnosti, které prodlužují životnost výsledných součástí (nap . zvýšení tvrdosti 

povrchu, odolnosti vůči teplot , tažnosti či pevnosti). Průb h procesu tepelného zpracování je 

u všech způsobů a u všech kovových materiálů v podstat  stejný. Skládá se z oh evu na vhodnou 

teplotu, setrvání na této teplot  a následného ochlazení, p ičemž se tento postup může i vícekrát 

opakovat. S trochou nadsázky tak lze íci, že tepelnému zpracování se může v novat jakýkoli 

podnikatelský subjekt mající volné finanční prost edky na počáteční investici do vybavení 

kalírny. Tato skutečnost, společn  s neustávajícím trendem postupující celosv tové globalizace, 

způsobuje, že kalírny (ať už ty zakázkového charakteru nebo ty, které provozují velké 

průmyslové podniky), jsou pod stále v tším konkurenčním tlakem a musejí budovat svoji 

konkurenční výhodu prost ednictvím inovací transformačních procesů, rozvoje lidského 

kapitálu nebo investic do nových technologií. Je z ejmé, že na tuto situaci by m ly podniky 

zabývající se tepelným zpracováním reagovat i prost ednictvím důsledného ízení svých 

nákladů. V tšina t chto podniků tuto pot ebu také vnímá, avšak v období zm n 

reprezentovaných čtvrtou průmyslovou revolucí si již nevystačí s tzv. tradičními metodami 

ízení nákladů, ale je nezbytné začít využívat takové metody ízení, které drží krok s dynamicky 

se vyvíjejícím ekonomickým prost edím. V oblasti ízení nákladů by tak nem la zůstat stranou 

metoda, která je sice teoreticky již dostatečn  propracována, ale v praxi, zejména tuzemských 

podniků, je stále pom rn  opomíjena. Touto metodou je metoda ABC (z angl. Activity-Based 

Costing). Princip metody ABC je odlišný od tradičního p ístupu kalkulačních metod, neboť 

rozd luje spot ebované zdroje na tzv. aktivity s cílem dosáhnout rozvržení režijních nákladů 

podle skutečné p íčinnosti jejich vzniku. Aktivity podniku na jedné stran  spot ebovávají zdroje 

a na druhé stran  jsou spot ebovávány tzv. nákladovými objekty. Analýzou podnikových aktivit 

jsou definovány tzv. vztahové veličiny, které umož ují vyjád it p íčinný vztah mezi 

spot ebovávanými zdroji a nákladovými objekty. Metoda ABC p edpokládá, že p íčinou vzniku 
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nákladů jsou činnosti, nikoli p ímo produkty. Jedná se tak o relativn  nový p ístup ke sledování 

a p i azování nákladů, který na rozdíl od tzv. tradičních kalkulačních metod nevyužívá alokaci 

nákladů na kalkulační jednici p es nákladová st ediska, ale skrze aktivity, které jsou pro tvorbu 

finálního výkonu podniku nezbytné. Tento p ístup lze s výhodami uplatnit na v tšin  

soudobých trzích, tedy v okamžiku vysoké diverzifikace výrobkových portfolií, diferenciace 

služeb, zkracujících se životních cyklů výrobků, rostoucích požadavků zákazníků na 

rozmanitost produktů apod. V t chto m nících se podmínkách p estávají tzv. tradiční kalkulace 

poskytovat pot ebné informace pro ízení nákladů, neboť poskytují pouze odpov ď na otázku, 

jaké náklady vznikly a jak byly alokovány na vnitropodniková st ediska, p ípadn  jak se 

jednotlivé výrobky či služby podílely na úhrad  nákladů. Nicmén  neposkytují odpov ď na 

otázku, co bylo skutečným důvodem vzniku t chto nákladů. Kalkulace ABC se vrací ke 

kauzálnímu vztahu p íčina a následek (i když z metodického hlediska se v podstat  jedná o 

kalkulaci úplných nákladů, kterou je možné kombinovat s kalkulací neúplných nákladů), neboť 

její snahou je nerozd lovat zdroje na st ediska, ale na aktivity, s cílem dosáhnout rozvržení 

režijních nákladů podle skutečné p íčinnosti jejich vzniku. 

Hlavním cílem disertační práce je implementace kalkulační metody Activity-Based 

Costing za účelem posouzení nákladovosti vybraných procesů tepelného zpracování kovových 

materiálů a formulace obecné metodiky aplikace této metody v podmínkách tuzemských 

kalíren. P edložená disertační práce byla ešena v podmínkách provozu kalírny společnosti 

ZETOR TRACTORS a.s. 
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2 CÍL DISERTAČNÍ PRÁCE 

Hlavní cíl disertační práce vychází z p edpokladů stanovených na základ  literární 

rešerše dostupných tuzemských i zahraničních zdrojů a konkrétních požadavků vybraného 

průmyslového podniku ZETOR TRACTORS a.s. Hlavním p edpokladem zpracování disertační 

práce je na základ  zevrubné literární rešerše jednoznačn  prokázaná skutečnost, že proces 

implementace kalkulační metody Activity-Based Costing (metody ABC) pro účely stanovení 

nákladovosti procesů tepelného zpracování kovových materiálů doposud nebyl popsán. 

Zám rem disertační práce je, na základ  stávajícího v deckého poznání, jednak realizovat a 

popsat praktickou aplikaci metody ABC ve zvoleném provozu kalírny a současn  p inést vlastní 

p ísp vek k dané problematice v podob  formulace obecné metodiky implementace této metody 

v podmínkách tuzemských kalíren. Tento zám r bude uskutečn n prost ednictvím 

definovaných cílů a hypotéz této disertační práce. 

Hlavní cíl disertační práce: 
„Hlavním cílem disertační práce je implementace kalkulační metody Activity-Based Costing 

za účelem posouzení nákladovosti vybraných procesů tepelného zpracování kovových 

materiálů ve zvoleném průmyslovém podniku.“ 

Problematika využití metody ABC pro kalkulaci nákladů tepelného zpracování byla vybrána 

zejména proto, že v tuzemských průmyslových podnicích (ať už v t ch zakázkového charakteru 

nebo v t ch, které si udržují provozy tepelného zpracování jakožto jistý podpůrný proces) není 

dosud prozkoumána a popsána. Metoda ABC umož uje moderní pohled zejména na kalkulaci 

režijních nákladů. Režijní náklady v současných průmyslových podnicích velmi často 

p edstavují významnou položku, která mnohdy rozhoduje o mí e efektivnosti a úsp šnosti 

podniku. Práv  volba vhodného p ístupu k alokaci režijních nákladů může velmi významnou 

m rou ovlivnit korektnost vyčíslení skutečných nákladů souvisejících s výrobkem či zakázkou 

a p isp t tak ke stanovení ceny respektující celkové náklady. K ov ení t chto úvah byla 

formulována hlavní hypotéza ešené problematiky. 

Hlavní hypotéza disertační práce: 

„Metoda Activity-Based Costing je vhodným kalkulačním nástrojem pro stanovení 

nákladovosti procesů tepelného zpracování kovových materiálů.“   

Snahou disertační práce je tak mimo jiné posoudit, zdali je metoda ABC vhodným kalkulačním 

nástrojem pro posouzení nákladovosti tepelného zpracování kovových materiálů, a to zejména 
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ve smyslu posouzení jejího p ínosu pro konkrétní uživatele. Implementace této metody by m la 

vést nejen ke stanovení výsledných nákladů p ipadajících na vybrané procesy tepelného 

zpracování realizovaných na jednotlivých za ízení sledovaného st ediska, ale také k posouzení 

hospodárnosti provozu t chto za ízení, posouzení vhodnosti jednotlivých za ízení pro konkrétní 

procesy tepelného zpracování, posouzení možnosti realizace vybraných procesů tepelného 

zpracování v kooperaci nebo také posouzení možnosti nabídnutí volných kapacit externím 

zákazníkům. Cíl práce bude napln n empirickým výzkumem v oblasti nákladovosti 

jednotlivých procesů tepelného zpracování realizovaných v průmyslovém podniku zabývajícím 

se výrobou a prodejem zem d lských strojů. Výstupem práce bude p ísp vek k rozvoji a 

posílení v dy o vyzkoumané poznatky, a zárove  umožn ní účeln jšího posuzování 

nákladovosti tepelného zpracování v průmyslové praxi. K napln ní výše definovaného hlavního 

cíle disertační práce bylo nezbytné spln ní definovaných dílčích podpůrných cílů a ov ení 

dílčích podpůrných hypotéz. 

Dílčí cíle disertační práce: 

I. „Stanovení nákladů na chemicko-tepelné zpracování kovových materiálů v 

cementační a kalící lince AICHELIN-KSGS pomocí metody ABC.“ 

 

II. „Stanovení nákladů na chemicko-tepelné zpracování kovových materiálů ve 

víceúčelové peci AICHELIN VKGS-3 pomocí metody ABC.“ 

Zám rem napln ní dílčích cílů je stanovit náklady p ipadající na realizaci chemicko-tepelného 

zpracování kovových materiálů v kalící a cementační lince AICHELIN-KSGS a ve víceúčelové 

peci AICHELIN VKGS-3 za sledované období roku 2017 s využitím kalkulační metody ABC 

a následn  provést jejich vzájemné srovnání z hlediska nákladovosti p ipadající na realizaci 

procesů v obou za ízeních.  

Dílčí hypotézy disertační práce: 

I. „Chemicko-tepelné zpracování kovových materiálů v cementační a kalící lince 

AICHELIN-KSGS je za stávajících podmínek nákladově náročnější v porovnání se 

stejným procesem realizovaným ve víceúčelové peci AICHELIN VKGS-3, stejně tak 

v porovnání s realizací stejného procesu v kooperaci.“ 

II. „Chemicko-tepelné zpracování kovových materiálů v kalící a cementační lince 

AICHELIN-KSGS je za stávajících podmínek nehospodárné.“ 
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Hypotéza I by m la p inést odpov ď na otázku, zdali jsou procesy chemicko-tepelného 

zpracování (tj. cementování s následným kalením) realizovány nákladov  efektivn ji v kalící a 

cementační lince nebo ve víceúčelové peci. Tato hypotéza by též m la p inést odpov ď na 

otázku, zdali by byla realizace cementování vybraných dílů za stávajících podmínek 

hospodárn jší v kooperaci nebo v cementační a kalící lince. Tento zám r je dále rozveden 

v rámci hypotézy II, která si klade za cíl stanovit, zdali je za stávajících podmínek (tedy 

v okamžiku, kdy není pln  využita výrobní kapacita) nákladov  výhodné realizovat 

cementování v kalící a cementační lince AICHELIN-KSGS. V dalších částech disertační práce 

budou tyto hypotézy postupn  podrobeny ov ení na základ  výsledku realizovaného 

aplikovaného výzkumu a bude rozhodnuto o jejich p ijetí či zamítnutí. 
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3 VÝZKUMNÉ METODY A POSTUP ĪEŠENÍ DISERTAČNÍ PRÁCE 

K dosažení stanoveného výzkumného cíle bylo využito široké spektrum v deckých 

metod a postupů. V decká metoda „znamená v decký postup, umož ující získávání poznatků. 

Termín pochází z eckého slova methoda, což doslova znamená cesta za n čím. Metoda je 

systematický postup n jakého jednání sm ujícího k dosažení cíle.“ [75] V decký postup lze 

definovat jako „souhrn pracovních postupů a prost edků vycházejících z principů a zásad 

metody. Jsou to v podstat  zásady, určující jak provád t metody, čili jak dosahovat 

požadovaných výsledků.“ [71] Z hlediska druhu výzkumu lze výzkum realizovaný v rámci této 

disertační práce považovat za výzkum aplikovaný a empirický, neboť se zabývá ešením otázek, 

které mají bezprost ední význam pro praxi a také operuje s konkrétními údaji o jevech a 

procesech. Empirický vědecký postup pracuje vždy s konkrétními daty, exaktními metodami 

dosahuje konkrétních poznatků a jeho p edm tem jsou živé subjekty či neživé objekty. Z 

empirických metod byly použity zejména metody kvantitativního a kvalitativního výzkumu, 

které jsou používány k získávání primárních dat. „Kvantitativní výzkum se opírá o základy 

takového v d ní, které je získáváno empiricky (prost ednictvím pozorování) a ov ování 

(kdokoliv v téže pozici pozoruje tutéž v c či situaci). V decká fakta zde mají postavení 

neosobní, jsou empiricky zaručena a rigorózn  testována. Logický postup užívaný v 

kvantitativním šet ení je deduktivní. Sb r dat probíhá pomocí standardizovaných technik 

rozhovorů, dotazníků nebo pozorování. Standardní postup p i kvantitativním výzkumu 

obsahuje následující kroky: formulace teoretického nebo praktického problému, formulace cílů 

výzkumu, formulace teoretických hypotéz, rozhodnutí o vzorku, rozhodnutí o technice sb ru 

informací (konstrukce nástrojů pro tento sb r, sb r dat, analýza dat, interpretace a záv ry).“[75] 

Cílem kvantitativního výzkumu je vyvinout a použít matematické modely, teorie a hypotézy 

týkající se zkoumaných jevů. Nejčast ji využívá proces m ení, protože poskytuje základní 

spojení mezi empirickým pozorováním a matematickým vyjád ením kvantitativních vztahů. 

Kvantitativní výzkum je často realizován společn  s kvalitativním výzkumem. Kvalitativním 

výzkumem se obecn  rozumí „každý výzkum, který nevychází ze statistických hodnocení, 

p esn ji ečeno nepoužívá ke svým výstupům kvantifikační postupy. Jde o výzkum, který se 

svou zam eností soust eďuje na oblast lidských p íb hů, postojů, vztahů, společenských hnutí 

a organizací, p ičemž ke svým výstupům jako demonstrační p íklad používá kvantitativních 

ukazatelů a jejich zhodnocení, analýza je kvalitativní.“ [76] Na kvalitativní výzkum lze také 

pohlížet jako na „shromažďování údajů prost ednictvím kvantitativních postupů, které jsou 

posléze klasifikovány a tím propojovány s kvalitativním výzkumem.“ [76] V p edkládané 
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disertační práci byl konkrétn  využit jako nematematický postup analýzy údajů, které byly 

získány prost ednictvím dotazníků, rozhovorů, pozorování a studiem tuzemských i 

zahraničních literárních pramenů, k vyjád ení poznatků interdisciplinární problematiky 

podnikového hospodá ství ( ízení nákladů) a nauky o materiálu, resp. metalurgie (tepelného 

zpracování kovových materiálů). Pro pochopení rozdílů mezi kvantitativním a kvalitativním 

výzkumem je vhodné si uv domit, jaké jsou jejich formální cíle. Cílem kvantitativního 

výzkumu je testování hypotéz, které byly vytvo eny a priori a naopak cílem kvalitativního 

výzkumu je vytvá ení nových hypotéz, nového porozum ní, vytvá ení teorie. Základním 

rozdílem mezi ob ma typy výzkumů je způsob poznávání. Metoda kvantitativního výzkumu je 

deduktivní, kdežto u kvalitativního výzkumu se jedná o metodu induktivní. V rámci ešení 

definované výzkumné otázky bylo pracováno s primárními i sekundárními daty. Primární sběr 

dat je výzkum, který se zam uje na získávání, analýzu a vyhodnocování nových, konkrétních 

informací, které se týkají činnosti firmy nebo jejího okolí a jsou pot ebné pro ešení daného 

problému. Primární sb r dat může být provád n intern  (v rámci podniku) nebo extern  (mimo 

podnik). Existují metody (pozorování, rozhovor a dotazník), které se využívají pro sb r 

primárních dat a které závisí na účelu studie, dostupných zdrojích a také dovednosti 

výzkumníka. K získání primárních dat o podniku a sledovaném provozu kalírny byly použity 

všechny výše uvedené metody sb ru dat. V první fázi sb ru dat byl sestaven dotazník, který byl 

v nován analýze současné úrovn  ízení nákladů ve společnosti ZETOR TRACTORS a.s. (viz 

p íloha 1). Dále byly uskutečn ny ízené rozhovory s vybranými p edstaviteli podniku, na 

jejichž základ  byly informace získané dotazníkem upraveny a dopln ny o technické detaily 

sledovaného provozu. ízených rozhovorů bylo využito hned n kolikrát, a to jako důležité 

metody sb ru pot ebných primárních dat v rámci provozu kalírny. Tyto rozhovory byly 

zpočátku strukturované, tzn. ízené na základ  otázek v sestaveném dotazníku (viz p íloha 2). 

Následn  p ešly v pravidelné nestrukturované rozhovory, tzn. pružné pokládání otázek podle 

pot eby, situace a rozpoložení respondentů. Tento způsob sb ru dat p inesl ty nejcenn jší 

informace z pohledu empirického výzkumu. Pro získání důležitých informací bylo také 

provedeno opakované nezávislé pozorování procesů tepelného zpracování a souvisejících 

činností vykonávaných v daném provozu. Tímto empirickým šet ením byla získána pot ebná 

data a znalosti k pozd jší praktické implementaci metody ABC. Sekundární sběr dat je výzkum 

zam ený na získávání, analýzu a vyhodnocení informací, které již existují, byly sesbírány za 

n jakým jiným účelem a n kým jiným. Podnik či jednotlivec, který výzkum provádí, je vlastn  

v po adí druhým – sekundárním uživatelem t chto dat. Jedná se o další, dodatečné využití již 

existujících informací formou statistického zpracování t chto dat. Pomocí tohoto sb ru dat 
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můžeme snadno a levn  získávat informace. Problém je v tom, že takto získané informace 

nemusí odpovídat daným požadavkům a pot ebám výzkumu. I p esto je tento sb r dat dobrým 

počátkem každého výzkumu, jelikož může poskytnout i informace, které jsou ešením daného 

problému, a tudíž ušet í náklady spojené s primárním sb rem dat. Anebo může p isp t jako 

informační proces p i ujas ování si problému a pomoci lépe nastínit a následn  up esnit 

pokračování výzkumu a dalšího sb ru pot ebných dat. Data získaná tímto sb rem se nazývají 

sekundární data. Analýza sekundárních dat byla v této práci využita zejména ve vztahu k popisu 

podniku, provozu a realizovaným procesům tepelného zpracování. Pro zpracování disertační 

práce byly také použity metody založené na logickém myšlení, ke kterým pat í trojice párových 

metod: analýza a syntéza, indukce a dedukce či abstrakce a konkretizace. Analýza (z eckého 

analysis) je „proces faktického nebo myšlenkového rozčlen ní celku (jevu, objektu) na část. Je 

to rozbor vlastností, vztahů, faktů postupující od celku k částem. Analýza umož uje odhalovat 

různé stránky a vlastnosti jevů a procesů, jejich stavbu, vyčle ovat etapy, rozporné tendence 

apod. Analýza umož uje odd lit podstatné od nepodstatného, odlišit trvalé vztahy od 

nahodilých. P i analýze postupujeme logicky systémem „shora dolů“. Problémem je do jaké 

úrovn  podrobnosti (granularity) analýzu provést, abychom si již byli jisti, že jsme dostatečn  

poznali chování a charakteristiky prvků a jevů v systému [71]. Má-li se všestrann  analyzovat 

n jaký proces, pak se musí rozložit na základní jevy, které jsou podrobeny rovn ž analýze, 

p ičemž se abstrahuje od všeho ostatního. Analýzou, postupným rozpoznáváním a odd lováním 

nedůležitého, se pronikne k podstatám a obecnosti v jevech, v cech či procesech. Syntéza je 

oproti analýze proces opačný nebo dopl ující. Syntéza (z eckého synthesis, neboli skládání) 

znamená postupovat od části k celku. „Jde o sjednocování, složení n jakého p edm tu, jevu či 

procesu z jeho základních prvků, ať už myšlenkov  či fakticky, v n jaký celek. Toto 

sjednocování se nemusí týkat jen jednotlivých částí, které byly p edtím rozd leny analýzou. 

Syntéza má však jako metodologický princip analýzu vždy dopl ovat.“ [36] Syntéza tedy 

umož uje poznání p edm tu v jeho úplnosti. Analýza byla využita v analytické a výzkumné 

části této práce, syntéza byla využita p i formulaci teoretických a praktických východisek této 

práce, p i formulaci záv rů jednotlivých kapitol a zejména pak v syntetické části této práce. V 

rámci logických postupů v deckého zkoumání bylo též využito dedukce a indukce. První, tzv. 

deduktivní postup, je využíván v p ípad  kvantitativních šet ení. Naopak postup induktivní 

používáme ve výzkumu kvalitativní povahy. „Deduktivní metoda začíná teorií nebo vyjád ením 

obecn  formulového problému, p ičemž vycházíme z teoretických poznatků, které máme k 

dispozici. Na počátku formulujeme hypotézy, které rozd lujeme na dílčí úseky, abychom na 

konci ov ili, zda jsou pravdivé či nikoli. Dedukci můžeme schematicky popsat následovn : 
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teorie - hypotézy - sb r dat - potvrzení či zamítnutí hypotéz.“ [75] „Oproti tomu induktivní 

metoda nezačíná teorií, ale naopak jí končí. Začíná pozorováním (sb rem dat), na jehož konci 

učiníme p edb žné záv ry. Poté se vracíme do terénu a ov ujeme výsledky svých p edb žných 

záv rů. Návraty do terénu opakujeme tak dlouho, dokud máme dojem, že nacházíme stále n co 

nového. Schematicky lze induktivní postup znázornit takto: sb r dat - nalezené vzorce - 

p edb žné záv ry - teorie.“ [75] Indukce bylo využito nap íklad p i formulaci hypotéz této 

práce, naopak dedukce byla využita k ov ení platnosti t chto hypotéz. Abstrakce (z latinského 

abstrahere) je „myšlenkový proces, v jehož rámci se u různých objektů vyd lují pouze jejich 

podstatné charakteristiky (nepodstatné se neuvažují), čímž se ve v domí vytvá í model objektu 

obsahující jen ty charakteristiky či znaky, jejichž zkoumání nám umožní získat odpov di na 

otázky, které si klademe.“ [71] „Význam abstrakce se m ní s životními zkušenostmi. Není 

jednoznačn  interpretovatelná všemi lidmi. Abstraktní pojmy jsou pot eba, má-li být 

pojmenována myšlenka, ale nemá se uvád t podrobnost. To může být žádoucí p i psaní 

hlavního nadpisu p ísp vku, hlavních v t odstavců. V nadpise nebo hlavní v t  se uplatní 

abstraktní pojem a v následujících v tách se konkretizuje na p íkladu.“ [36] Abstrakce bylo 

využito nap íklad p i formulaci výzkumné otázky. Konkretizace je „opačný proces, kdy je 

vyhledáván konkrétní výskyt určitého objektu z určité t ídy objektů a snažíme se na n j 

aplikovat charakteristiky platné pro tuto t ídu objektů.“ [71] P ístup od konkrétního k 

abstraktnímu pro zobecn ní záv rů výzkumu byl využit pro formulaci obecné metodiky 

aplikace metody ABC pro posouzení nákladovosti procesů tepelného zpracování. V souvislosti 

se zpracováním této práce je nezbytné zmínit využití systémového přístupu, jenž je zvlášt  

vhodný k ešení transdisciplinárních a interdisciplinárních problémů a také metody zpětné 

vazby, která p i práci zajišťuje její p ímočarost bez deviací od vytyčeného cíle. 

3.1 Postup zpracování disertační práce 

P i stanovení struktury disertační práce byla respektována obecn  uznávaná pravidla 

kladená na v decké práce a pro její úsp šné vyhotovení byl sestaven komplexní postup 

vymezující jednotlivé etapy a dílčí kroky jejího zpracování (viz obrázek 1). 
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Obr. 1 Postup zpracování disertační práce 
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Pro získání relevantních záv rů disertační práce bylo nezbytné stanovit postup 

aplikovaného výzkumu, který se skládal ze čty  hlavních fází, a to z fáze poznávací, analytické, 

syntetické a záv rečné. V rámci poznávací fáze byla hlavním úkolem správná formulace 

zkoumané oblasti a výzkumné otázky, stanovení hlavního cíle a hypotézy, stanovení dílčích 

cílů a hypotéz a také průzkum současného stavu poznání v dané zkoumané oblasti. Tato fáze 

zpracování disertační práce byla zakončena záv rečnou zprávou obsahující zám r a cíl 

disertační práce v podob  tezí disertační práce. Na poznávací fázi navázala fáze analytická, 

která byla rozd lena do dvou hlavních oblastí zkoumání, a to na primární a sekundární výzkum. 

Analytická část byla zahájena sekundárním výzkumem, jehož cílem bylo popsat současný stav 

poznání v oblasti nákladového ízení a tepelného zpracování kovových materiálů. V rámci 

sekundárního výzkumu byla provedena rozsáhlá literární rešerše zabývající se studiem metody 

ABC, jejím praktickým využitím, p ínosy a stupn m p ijetí v tuzemských i zahraničních 

podnicích. Dále byl prozkoumán současný stav poznání v oblasti ízení nákladů procesů 

tepelného zpracování, důležitou součástí sekundárního výzkumu byla také analýza interních 

materiálů společnosti ZETOR TRACTORS a.s. Sekundární výzkum p isp l k definování 

vstupních p edpokladů pro realizaci následného primárního výzkumu v podniku a také k p esné 

formulaci cílů a hypotéz zpracovávané disertační práce. Primární výzkum byl zam en na sb r, 

zpracování a vyhodnocení podnikových dat vztažených k nákladovosti sledovaného st ediska 

2610 Kalírna. Tato data byla získána prost ednictvím dotazníků zaslaných vybraným 

pracovníkům sledovaného podniku, prost ednictvím následných strukturovaných rozhovorů 

s t mito pracovníky, dále prost ednictvím intenzivních ízených rozhovorů s p edstaviteli 

sledovaného vnitropodnikového útvaru a prost ednictvím pozorování všech procesů a činností 

realizovaných na daném provozu. Výstupem primárního výzkumu byla identifikace stávajícího 

kalkulačního systému podniku a sledovaného provozu, zevrubný popis užívaných technologií, 

realizovaných procesů tepelného zpracování a detailní analýza nákladů a výkonů provozu. 

Následn  bylo p istoupeno k fázi syntetické. V rámci této části zpracování disertační práce byl 

navržen a realizován postup aplikace ABC kalkulace pro konkrétní procesy tepelného 

zpracování. Výsledky praktické implementace této metody umožnily definovat obecnou 

metodiku aplikace kalkulace ABC v procesech tepelného zpracování. Syntetická část byla 

zakončena shrnutím poznatků empirického výzkumu v oblasti nákladovosti tepelného 

zpracování (tj. ov ením hypotéz a posouzením stupn  dosažení stanovených cílů) a 

stanovením p ínosů disertační práce (tj. praktických i teoretických). V záv rečné fázi 

zpracování budou výsledky disertační práce podrobeny odborné diskuzi a obhajob .  
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4 SOUČASNÝ STAV ZKOUMANÉ PROBLEMATIKY 

Cílem této části disertační práce je definovat teoretická východiska zpracovávaného 

tématu a nastínit souvislosti, které vedly k zám ru p edkládanou disertační práci zpracovat. 

Obsah práce je vymezen problematikou využití metody Activity-Based Costing v praxi 

vybraných procesů tepelného zpracování kovových materiálů. Takto definované zam ení se 

jeví jako značn  úzké a z pohledu pot eby vymezení všech teoreticko-logických východisek 

ešeného tématu je nutné pojmout průzkum současného stavu ešené problematiky v širších 

souvislostech. Z tohoto důvodu je zkoumaná problematika v rámci této části disertační práce 

rozd lena do čty  okruhů: 

a) náklady a jejich úloha a funkce v rámci manažerského účetnictví, 

b) metody nákladových kalkulací, 

c) metoda Activity-Based Costing a její využití v podnikové praxi, 

d) tepelné zpracování v průmyslové praxi. 

V rámci t chto okruhů bude nejd íve vymezen pojem náklad, úloha a funkce nákladového ízení 

v současné podnikové praxi s jeho vazbami na manažerské účetnictví. Dále bude vymezen 

pojem kalkulace a metody nákladových kalkulací. Významný prostor bude v nován principu 

metody Activity-Based Costing (metody ABC) a jejímu využití v podnikové praxi. Následovat 

bude úvod do teorie tepelného zpracování, stručná definice vybraných procesů tepelného 

zpracování a jejich uplatn ní v průmyslové praxi. Na záv r této části práce bude prezentována 

literární rešerše dostupných tuzemských i zahraničních zdrojů vztahujících se k implementaci 

metody ABC v podnikové praxi a budou stanovena teoretická východiska disertační práce. 

4.1 Klasifikace nákladĳ 

V každé v dní disciplín , ale i každodenní lidské činnosti jsou znalosti základem 

úsp chu. Ne jinak tomu je i v oblasti ízení nákladů. Pro jejich úsp šné a efektivní ízení je 

nezbytné mít o nákladech zevrubné pov domí a znát jejich chování. Jakmile toho bude podnik, 

respektive jeho vrcholové vedení schopno, může využít celou adu metod, nástrojů a p ístupů 

k evidenci a ízení nákladů.  

4.1.1  Proč se zabývat náklady a jejich īízením 

Proč by se m l průmyslový podnik zabývat náklady? Jaká je úloha nákladů v současné 

podnikové praxi? Jakým způsobem lze náklady sledovat a ídit? Je k tomu zapot ebí zvláštních 

znalostí, zkušeností nebo nástrojů? Základem podnikatelského úsp chu je bezesporu jedinečný 
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podnikatelský zám r, dobrá strategie, pružná organizační struktura a vysoce kvalifikovaní a 

motivovaní zam stnanci. Avšak i p es tyto všeobecn  známé a uznávané skutečnosti se stále 

setkáváme s více či mén  úsp šnými podniky. B žný podnik je ovliv ován velkým množstvím 

faktorů, kterým musí neustále čelit. Tyto faktory mohou být rozd leny na faktory vn jší a 

vnit ní. Názorným p íkladem vnit ního faktoru jsou práv  náklady podniku. Správné 

porozum ní nákladům, tedy p edevším znalost toho, co náklady způsobuje a které p íčiny je 

vyvolávají, je pro podnik velmi důležitá. Mnohdy rozhoduje o úsp chu, respektive neúsp chu 

podniku. Proč může být dobrá znalost a ízení nákladů tím klíčovým faktorem úsp chu? 

Jednoduše proto, že v prost edí soudobé intenzivní globální sout že, všudyp ítomné rostoucí 

konkurence, klesající ziskové marže a zmenšujících se podílů na trhu (i když ne ve všech 

sektorech ekonomiky), hrají náklady klíčovou roli. Jedním ze způsobů, jak si podnik může v 

dnešním turbulentním podnikatelském prost edí udržet svoji konkurenceschopnost je 

sofistikovan jší a striktn jší p ístupu k ízení nákladů. Podnik, jenž je schopen realizovat svoje 

výkony s nižšími náklady, je schopen dosahovat zisku, který může investovat do svého dalšího 

rozvoje. Kup íkladu do modern jších technologií či dalšího rozvoje znalosti a dovedností svých 

klíčových zam stnanců. Tato investice může vést dokonce i k postupnému snižování ceny jeho 

výkonů a rostoucí poptávce po jeho produktech. A tedy i vyššímu zisku. Podnik však musí své 

náklady ídit plánovit , nikoli nahodile. Aktivity vedoucí k prostému snižování konkrétních 

nákladových položek jsou poznamenány výrazným rizikem poškození úrovn  výstupů. 

Nahodilé snižování nákladů může mít za následek snížení hodnoty a kvality výkonu, tedy 

výrobku nebo služby, vnímané zákazníkem. Základní podstatou podnikových nákladů je 

skutečnost, že jsou vždy (nebo by alespo  m ly být) n jakým způsobem účelov  svázány s 

podnikovými výkony. V praxi to znamená, že jakýkoli náklad, který byl v podniku vynaložen, 

by m l být účelov  svázán s hodnotov  vyjád eným prosp chem, tedy prodaným výkonem. 

Jinými slovy, v p ípad  redukce nákladů by se m ly n jakým způsobem redukovat i výkony. 

Jak tedy postupovat ve snaze náklady snížit? Je vůbec možné n jaké snížení nákladů efektivn  

provád t tak, že budou jednoduše omezovány jednotlivé nákladové položky v účetnictví, 

vydány sm rnice o omezení režijního materiálu nebo propušt ni „nadbyteční“ pracovníci? 

Tímto způsobem je jist  možné objem celkových nákladů snížit, ale takto provedené úspory 

mohou mít negativní vliv na výkony podniku. Kup íkladu omezení spot ebního režijního 

materiálu (nap . ochranných pomůcek) se může negativn  projevit na kvalit  produktů nebo 

komfortu a produktivit  pracovníků. Snižování nákladů by tedy nem lo být provád no na 

základ  jednoduchého “osekávání“ nákladů. Velmi často je lepší cestou k cíli pokusit se o 

dosažení vyššího užitku či vyšší hodnoty výstupů se stávajícími nákladovými strukturami a 
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docílit tak skutečn  hospodárného vynakládání nákladů. Lepší organizací provád ných aktivit 

a činností lze dosáhnout nákladové optimalizace zvýšením efektu z vynaložených nákladů. 

Nákladové racionalizaci tak musí p edcházet analýzy vazeb mezi náklady a výkony. Proto je 

nezbytné prozkoumat podnikové náklady do nejpodrobn jších detailů, poznat jejich charakter 

a strukturu. Potom je podnik, respektive jeho management, schopen v rámci ízení nákladů 

dosáhnout racionálních úspor. Jak uvádí Synek, „v podnikové ekonomice hrají náklady 

rozhodující úlohu, neboť tém  každé manažerské rozhodnutí vychází ze srovnání nákladů 

(kolik n co stojí) s výnosy (kolik z toho získáme).“ [95] Zájmem každého podniku by tedy m la 

být nejen znalost nákladů (jejich celkové výše), ale také a p edevším snaha je dokázat 

ovliv ovat a ídit tak, aby dokázal maximalizovat svůj zisk a tržní hodnotu. 

4.1.2 Náklady z pohledu finančního a manažerského účetnictví  

V souvislosti s produkcí výrobků, prodejem zboží a poskytováním služeb se majetek 

vynakládá (spot ebovává), tím vznikají náklady, které p edstavují kategorii vstupů 

hospodá ských prost edků a práce do hospodá ského procesu. Naopak, výstupem z 

hospodá ského procesu jsou výnosy, které reprezentují výsledky hospodá ské činnosti určené 

k prodeji. Náklady vedou ke snížení aktiv, kdežto výnosy, jako úhrada za spot ebované složky 

majetku, znamenají zvýšení aktiv. Z toho plyne, že náklady i výnosy p ímo ovliv ují výsledek 

hospoda ení podniku, a proto jsou zvlášt  náklady podrobovány pečlivým analýzám ze strany 

vedení každé ekonomicky se chovající hospodá ské jednotky. Jejich sledováním se zabývá 

účetnictví, tedy „uspo ádaný systém informací, který modern  zobrazuje podnikatelský proces, 

je charakteristické svými metodami, principy (bilanční princip, soustava účtů, princip 

podvojnosti a souvztažnosti, dokumentace) a vlastním kontrolním systémem správnosti, který 

by m l zajistit úplnost, průkaznost a v rohodnost účetních informací.“ [27] Účetní informace 

jako systém ovšem nejsou homogenním celkem. Základní odlišností je, že není možné 

uspokojit odlišné informační pot eby různorodých uživatelů. Účetní informace se liší v tom, 

pro koho jsou určeny, v jakém množství jsou p ístupné a jaké úkoly eší. Zcela jiné nároky na 

informace budou mít zainteresovaní externí uživatelé (nap . orgány státní správy či banky) a 

interní uživatelé účetních informací (nap . manaže i či majitelé), což se projevuje v jiném pojetí 

nákladů v rámci t chto účetních systémů. V manažerském účetnictví je náklad definován jako 

hodnotov  vyjád ené účelné vynaložení ekonomických zdrojů, které účelov  souvisí s 

uskuteč ováním p edm tu činnosti podniku. Toto vymezení nákladů zdůraz uje pot ebu zajistit 

hospodárnost vynaložených nákladů, nikoliv pouze pot ebu jejich následného zobrazení v jejich 

skutečn  vynaložené výši [28]. Naproti tomu, ve finančnímu účetnictví se náklady vymezují 
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jako úbytek ekonomického prosp chu, který se projevuje poklesem aktiv nebo p írůstkem 

dluhů, a který v hodnoceném období vede ke snížení vlastního kapitálu [52]. Jinými slovy 

finanční účetnictví pojímá náklady jako spot ebu externích vstupů evidovaných v účetním 

systému. V rámci tohoto pojetí jsou náklady evidovány v takové výši, v jaké byly zachyceny 

ve finančním účetnictví. Nicmén  v podnikové praxi velmi často dochází k situacím, kdy tento 

pohled na náklady neodpovídá chápání nákladů z pohledu racionáln  uvažujícího vedení 

podniku. To považuje za náklady pouze ty prost edky, které byly nebo budou vynaloženy v 

souvislosti s n jakou podnikovou aktivitou. 

Soudobé finanční účetnictví je adou autorů považováno za nevhodné pro účely podpory 

manažerských rozhodnutí (nap . viz [22, 53, 83]). Tato nevhodnost je dána jeho významnou 

regulací národními p edpisy a účetními standardy. Nap íklad Král [53] uvádí, že tyto informace 

jsou samostatn  velmi omezen  využitelné, zejména protože: 

 Finanční účetnictví bylo primárn  vytvo eno pro účely externích uživatelů (banky, 

orgány státní správy, vlastníci, akcioná i), což znamená, že struktura výkazů a data v 

n m obsažená jsou primárn  evidována ve vztahu k okolí podniku.  

 Finanční účetnictví zpravidla informuje o podniku jako celku. Externí uživatelé 

účetních informací obvykle nejsou zainteresování na evidenci informací o 

vnitropodnikové činnosti podniku. Informace o nákladech a výnosech jednotlivých 

závodů, dílen, divizí, produktových skupin apod. tedy nejsou ve finančním účetnictví 

evidovány. 

 Informace poskytované finančním účetnictvím jsou tém  výhradn  založeny na datech 

evidovaných v hodnotovém vyjád ení, tedy v pen žních jednotkách. Finanční účetnictví 

nepracuje s naturálními veličinami, jako jsou kilogramy, kusy, metry apod. 

 Finanční účetnictví je zam eno na evidenci dat týkajících se minulých období. 

Kompletní informace o minulém účetním období jsou zpravidla k dispozici až n kolik 

m síců po tomto období. Nástroje ízení nákladů se však často zam ují na budoucnost, 

což způsobuje problémy v oblasti vzájemné provázanosti dat.  

 Nedostatečná je také periodicita vykazovaných informací ve finančním účetnictví. 

Souborné výkazy finančního účetnictví jsou zpravidla k dispozici pouze jednou ročn , 

zp tn  za uplynulé účetní období. Mén  detailní a neúplné výkazy jsou k dispozici i 

čtvrtletn  či v kratších časových periodách. 

 Pojetí nákladů a výnosů ve finančním účetnictví nemusí odpovídat pot ebám vnit ních 

uživatelů a metod ízení nákladů. Finanční účetnictví pracuje pouze s účetními 
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(explicitními) náklady a výnosy a není schopné zohlednit celou adu nákladů a výnosů 

neúčetního (implicitního) charakteru, které jsou pro rozhodování důležité. 

Jak dále uvádí Popesko [85], „významným problémem v rámci finančního účetnictví je také 

oce ování aktiv. Finanční účetnictví často vede k využívání nominálních cen a historických 

nákladů, které nereflektují skutečnou hodnotu daných aktiv a jejich vývoj v čase. Snaha o 

narovnání tohoto rozporu často vede ke vzniku různých položek, které se objevují ve výkazech 

finančního účetnictví a mají podobu různých p ecen ní, opravných položek apod., jež do 

značné míry deformují finální podobu finančních výkazů.“ Dalším omezením pro využití 

finančního účetnictví jakožto plnohodnotného nástroje ízení nákladů je podle Popeska [85] 

také „systém evidence nákladů, který v zásad  vychází z jednoduchého člen ní nákladů podle 

druhu (materiál, osobní náklady, odpisy apod.). Toto člen ní nedává dostatečné informace o 

skutečných p íčinách spot eby nákladů a jejich vztahu k podnikovým aktivitám. Finanční 

výkazy firem pak velmi často obsahují nesrozumitelné položky typu: ostatní provozní náklady, 

mimo ádné náklady apod.“ Z výše uvedených kritických p ipomínek vybraných odborníků je 

z ejmé, že takto pojímané finanční účetnictví ve své podstat  není vhodným nástrojem pro účely 

detailního ízení nákladů v podniku a podporu manažerských rozhodnutí v dnešním 

turbulentním podnikatelském prost edí. Je však důležité zmínit, že i p es tuto kritiku 

p edstavuje finanční účetnictví základní zdroj informací (a to i pro ídící pracovníky), neboť 

obsahuje základní informace o nákladech a výkonech, které jsou podstatné pro celou adu 

metod ízení nákladů. 

Reakcí, nejen na výše identifikované nedostatky finančního účetnictví, byl postupný 

vznik manažerského účetnictví, které je určeno p edevším k vnit ním pot ebám podniku 

(zejména pro účely podpory každodenních manažerských rozhodnutí). Nap íklad Schroll [93] 

vymezuje manažerské účetnictví jako „otev ený informační subsystém, který obsahuje jak 

nákladové účetnictví, tak i rozpočetnictví, kalkulační systém, informace pro útvarové 

odpov dnostní ízení a zejména pak vytvá í dílčí subsystémy informací pro rozhodovací 

úlohy.“ Atkinson [1] vnímá účetnictví nikoli jako subsystém, ale jako proces: „Manažerské 

účetnictví je souvislý dopl ující se proces m ení, stanovení, interpretace a p edávání systému 

finančních i nefinančních informací, které podporují rozhodování ídících pracovníků, ovliv ují 

chování složek podniku a p ispívají k vytvo ení vztahů mezi nimi a jsou nezbytné pro dosažení 

strategických, taktických a operativních cílů.“ Podle Čechové [22] „manažerské účetnictví 

p edstavuje soulad ízení a účetnictví, což znamená, že k tomu, aby naplnilo svůj smysl, je 

nutné znát a pochopit ob  jeho základní složky, tj. ízení i účetnictví.“ Je tedy z ejmé, že 

manažerské účetnictví je vnímáno jako plnohodnotný nástroj pro ízení podniku. S neustálým 
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rozvojem podnikatelského prost edí se také vyvíjí i manažerské účetnictví. Jednotlivé etapy 

vývoje manažerského účetnictví vhodn  definuje nap íklad Popesko [85]: 

 Nákladové účetnictví, které je zam eno výhradn  na evidenci informací o nákladech a 

jejich v cné t íd ní z pohledu minulosti. 

 Manažerské účetnictví, jehož význam se v posledních dekádách stále čast ji zdůraz uje. 

Nestačí již náklady v cn  t ídit z pohledu minulosti, ale pro správná manažerská 

rozhodnutí je nutné nabízet informace o variantách budoucího vývoje, které by sloužily 

jako podpora rozhodování o volb  správných variant. Modelování variant budoucího 

vývoje je ale stále založeno na statistické evidenci nákladů a na (vícemén ) akceptaci 

jejich zdánliv  neovlivnitelné výše. ada manažerských technik a nástrojů dnes nabízí 

možnost do procesu ovliv ování nákladů aktivn  vstupovat. 

 Management nákladů p edstavuje t etí úrove , která na p edcházející systémy navazuje 

a p edstavuje soubor nástrojů a metod umož ujících aktivní ovliv ování nákladů s 

orientací na budoucnost. 

Z hlediska správného ízení nákladů podniku jsou důležité všechny vývojové etapy, p ičemž 

žádná z p edchozích etap vývoje manažerského účetnictví nepozbývá platnost nebo důležitost 

a vhodn  se tak dopl ují p i celkovém ekonomickém ízení podniku. Manažerské účetnictví 

plní v podniku mnoho úkolů, mezi ty základní pak lze v souladu s vybranými autory za adit 

[21, 38, 62, 93]: 

 zjišťování informací o struktu e nákladů, o výkonech, informace o jednotlivých 

útvarech podniku apod., 

 kontrola t chto informací, jejich rozbor a zpracování výstupních informací, 

 zajišt ní správné funkce kalkulačního systému, 

 správné funkce rozpočtů režií, 

 p íprava podkladů pro rozhodování (krátkodobá, investiční, dlouhodobá) apod. 

Obecn  pak lze íci, že základním úkolem manažerského účetnictví je sloužit pot ebám ízení 

podniku, které je tvo eno adou rozhodovacích procesů. 
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4.1.3 Základní členění nákladĳ 

P evážná v tšina autorů, jako nap íklad Král [51], Čechová [21], Landa [60], Hradecký 

[38], Hunčová [39], Synek [96] a další rozlišuje minimáln  následující skupiny nákladů 

člen ných podle: 

 nákladových druhů, 

 účelu jejich vynaložení, 

 pot eb jejich kalkulací, 

 jejich vztahu k objemu výroby. 

P edpokladem účinného ízení nákladů je jejich podrobn jší rozčlen ní do stejnorodých skupin, 

p ičemž je nezbytné si uv domit, že člen ní musí být vyvoláno účelovou pot ebou a vztahem k 

ešenému problému. Schopnost manažera správn  ovliv ovat p íčiny vzniku nákladů stojí na 

znalosti jejich struktury a p íčin vzniku. Klasifikace nákladů podle různých kritérií je tak 

základním p edpokladem pro aplikaci dalších nástrojů manažerského účetnictví. 

4.1.3.1 Druhové členění nákladů 

Základním člen ním nákladů je druhové člen ní nákladů. Toto člen ní vychází z 

klasifikace nákladů provád né v rámci finančního účetnictví, kdy jsou člen ny náklady podle 

druhu spot ebovaného externího vstupu, který vstupuje do podnikového transformačního 

procesu. Mezi základní nákladové druhy jsou zpravidla za azeny tyto náklady [96]: 

o spot eba materiálu, 

o osobní náklady (mzdové náklady, náklady na sociální zabezpečení apod.), 

o odpisy dlouhodobého majetku, 

o spot eba a použití externích prací a služeb (spot eba energie, opravy, výkony strojů, 

nájemné, cestovné, náklady na reklamu apod.), 

o dan , poplatky a ostatní provozní náklady (pokuty, penále apod.), 

o finanční náklady (nákladové úroky), 

o mimo ádné náklady (manka a škody). 

Základní význam druhového člen ní nákladů na podnikové úrovni spočívá v tom, že je 

informačním podkladem p i zajišt ní proporcí, stability a rovnováhy mezi pot ebou t chto 

zdrojů v podniku a vn jším okolí, které je schopno je poskytnout. M lo by dát odpov di na 

otázky, od koho, kdy a jak musí podnik zajistit materiál, energii, ostatní externí výkony a služby 

a další ekonomické zdroje [52]. Druhové člen ní nákladů slouží také k zachycování nákladů 

podniku jako celku nebo jeho částí. Užívá se p i zpracování různých bilancí na podnikové 
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úrovni. Z tohoto člen ní nákladů taktéž vychází tradiční postup zjišt ní hospodá ského 

výsledku podniku uvád ného ve výkazu zisku a ztrát. Druhové člen ní nákladů poskytuje 

průkaznost a jednoznačnost spot eby zdrojů podniku, ale jeho nevýhodou jist  je, že 

neposkytuje p íčinu vynaložení nákladů. Toto člen ní nákladů nap íklad umož uje 

kvantifikovat objem materiálových nákladů, ale v jeho rámci není zpravidla možné rozlišit, zda 

se jedná o materiál použitý jako součást výrobku (tj. jednicový) nebo o materiál použitý jako 

ochranné pomůcky, nástroje apod. (tj. režijní). I proto je vhodné druhové člen ní nákladů 

kombinovat s účelovým, kalkulačním člen ním či člen ním nákladů dle odpov dnosti. 

4.1.3.2 Účelové členění nákladů 

Základním p edpokladem efektivního ízení nákladů je schopnost klasifikovat náklady 

ve vztahu k účelu jejich vynaložení. Manažerské rozhodování je tedy orientováno spíše na účel, 

k n muž byly náklady vynaloženy, nežli na analýzu druhů spot ebovaných nákladů. Z pohledu 

ízení nákladovosti se náklady v klasifikaci podle účelu jejich vynaložení člení na náklady 

technologické a náklady na obsluhu a ízení. „Náklady technologické jsou takové náklady, 

které jsou bezprost edn  vyvolány použitou technologií transformačního procesu nebo s ní 

n jakým způsobem účelov  souvisí.“ [85] „Náklady na obsluhu a řízení jsou takové náklady, 

které byly vynaloženy za účelem vytvo ení, zajišt ní a udržení podmínek racionálního průb hu 

dané produkční operace.“ [61] Hospodárnost technologických nákladů je možné hodnotit 

bezprost edn  ve vztahu k uskutečn ným výkonům, které jsou jejich konkrétním výsledkem, 

naproti tomu náklady na obsluhu a ízení nejsou ovlivn ny vytvo ením konkrétních výkonů, 

mají vztah k celkovému zajišt ní činnosti [28]. Člen ní nákladů na technologické a náklady na 

obsluhu a ízení se v praxi nevyužívá p íliš často. Důvodem může být jeho omezená 

využitelnost ve vztahu ke kalkulaci jednotky výkonu, dále pak také častá nejednoznačnost 

rozd lení konkrétních nákladů do t chto dvou skupin. Jelikož je velmi obtížné definovat, která 

nákladová položka ješt  souvisí bezprost edn  s technologií a která položka je vyvolána 

obsluhou transformačního procesu jako celku. Obecné rozd lení nákladů na technologické a na 

obsluhu a ízení je výchozím krokem pro určení konkrétního nákladového úkolu jednotlivých 

nákladových složek. V praxi se pak velmi často uplat uje člen ní nákladů ve vztahu k jednici 

provád ného výkonu. Jedná se o člen ní nákladů na jednicové a režijní. 

Jednicové náklady jsou náklady, které lze jednoznačn  p i adit k určitému výkonu. Z 

toho je z ejmé, že se obvykle jedná o náklady technologické, ale lze mezi n  zahrnout i náklady 

na obsluhu ízení [21]. Na základ  rozpoznání p íčinné souvislosti vzniku výkonu a jeho 

jednicových nákladů je možné stanovit nákladový úkol jednicových nákladů pomocí norem 
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spot eby ekonomických zdrojů (spot eby materiálu, práce, energie, služeb) a ocen ní této 

naturální spot eby [28]. Jednicové náklady se vykazují v samostatných konkrétních položkách 

ve vztahu ke zvolené jednici výkonu a typickým p íkladem jsou jednicový materiál a jednicové 

mzdy [61]. 

Režijní náklady jsou ve své podstat  náklady na obsluhu ízení, pat í sem však i n které 

technologické náklady, které nelze průkazn  identifikovat a spojovat s p íslušnými výkony. 

Všechny režijní náklady mají společný charakter, a proto se na jednotky výkonu rozd lují 

(rozvrhují) pomocí nep ímých metod. Nejsou p i azovány jednotliv  podle druhů, ale seskupují 

se v útvaru, jenž je spot ebovává a pak se rozpočítávají jako celek na ostatní útvary [21]. Režijní 

náklady jsou tedy vykazovány v komplexních položkách v rozložení podle jejich funkce, a to 

jako různých typů režií [61]: 

o materiálová (zásobovací, nákupní) režie, 

o výrobní režie, 

o správní režie, 

o odbytová režie. 

Zvýše uvedeného vyplývá, že režijní náklady p edstavují ty náklady, které není možné 

jednoduchým způsobem vztáhnout k jednotce výkonu. Práv  tato nejednoznačnost mezi jejich 

spot ebou a účelem vynaložení je záležitostí, která komplikuje snahy vedoucích pracovníků o 

poznání struktury nákladů a jejich vztahů k výkonům. Práv  režijní náklady jsou úst edním 

problémem nákladové alokace a kalkulací jako takových. 

V souvislosti s člen ním nákladů na jednicové a režijní n kte í auto i (nap . Kašík [48], 

Král [53], Landa [61], Popesko [85] a další) rozlišují tzv. členění nákladů po linii útvarů (nebo 

též podle místa vzniku). Cílem je klasifikovat náklady podle odpov dnostních st edisek, v 

jejichž rámci vznikly. Z hlediska úrovn  pravomoci a odpov dnosti za hodnotov  vyjád ené 

výsledky se rozlišuje šest základních typů odpov dnostních st edisek: nákladové (nákladov  

ízeno), ziskové, rentabilní, investiční, výnosové a výdajové [51]. Hospodá ská st ediska jsou 

charakteristická tím, že základním hodnotovým kritériem je vnitropodnikový výsledek 

hospoda ení jako rozdíl mezi vnitropodnikovými výnosy a vnitropodnikovými náklady. 

Naproti tomu nákladová st ediska charakterizuje, že hodnotovým kritériem je rozdíl mezi 

skutečn  vynaloženými náklady a stanoveným nákladovým úkolem [48]. U čist  nákladového 

st ediska tedy lze sledovat pouze náklady (tzv. interní náklady), které vznikají odebírajícímu 

st edisku. Jejich výše je dána množstvím dílčích výkonů a jejich vnitropodnikovým ocen ním. 

Tyto náklady jsou druhotné a složené.  
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4.1.3.3 Kalkulační členění nákladů 

Kalkulační člen ní je v podstat  zvláštním typem účelového člen ní nákladů, což je 

dáno jejich pom rn  úzkým vztahem k jednicovým a režijním nákladům. Lze íci, že se jedná 

o jedno z nejsložit jších člen ní nákladů vůbec. Tato složitost plyne z toho, že podnikatelský 

proces je složitým systémem sériov  a paraleln  azených procesů s určitým počtem 

bezprost edních, ale i výrazn  širším množstvím zprost edkovaných vazeb ke konkrétnímu 

výkonu. P edb žné stanovení či následné zjišt ní určité proporce nákladů t chto činností na 

určitý výkon je pak často spíše abstrakcí a záležitostí modelového zjednodušení, jež neodráží 

realitu v plné ší i [52]. Cílem kalkulačního člen ní nákladů je tedy zjistit náklady p ipadající na 

určitý výkon, tzn. náklady p ipadající na určitý produkt, práci nebo službu, a to konkrétn  na 

jejich kalkulační jednici (nap . kus, kilogram, litr apod.). P i kalkulačním člen ní nákladů je 

tudíž t eba p i adit všechny náklady p íslušnému nositeli (hledisko p íčinné souvislosti) a 

zárove  p ihlížet k možnosti početn  technického p i azení nákladů k p íslušnému výkonu 

(hledisko p ičitatelnosti) [12]. Dle způsobu p ičítání nákladů na kalkulační jednici konkrétního 

výkonu rozlišujeme náklady p ímé a nep ímé. 

Přímé náklady lze bezprost edn , průkazn  a hospodárn  kvantitativn  identifikovat s 

p íslušnými objekty a výkony, se kterými p íčinn  souvisí. Z této charakteristiky vyplývá, že 

povahu p ímých nákladů mají p edevším technologické náklady (p ímý materiál, p ímé mzdy 

produkčních pracovníků atd.). V n kterých specifických p ípadech mohou být do p ímých 

nákladů za azeny i náklady na obsluhu a ízení [61]. 

Nepřímé náklady nemají s p íslušným výkonem p ímou vazbu a k tomuto výkonu se 

p ičítají nep ímo pomocí početn  technických postupů. Tato charakteristika vyplývá zejména 

ze společného charakteru nep ímých nákladů, které jsou vynakládány na více objektů a výkonů 

– typickým p íkladem nep ímých nákladů jsou náklady na obsluhu a ízení, nap íklad náklady 

na odbyt produktů, správní náklady apod. [61]. 

Jak uvádí Popesko [85], p ímé náklady jsou tedy takové náklady, které můžeme specificky a 

exkluzivn  vztáhnout k n jakému nákladovému objektu (nap íklad výrobku). Naproti tomu 

nep ímé náklady nemohou být specificky a exkluzivn  vztaženy k určité aktivit , a to zejména 

ze dvou důvodů: 

o buď exkluzivní vazba mezi nákladem a objektem neexistuje, jedná se tedy o režijní 

náklad, 

o nebo tuto exkluzivní vazbu nejsme schopni v rámci účetní evidence nákladů 

identifikovat, p ípadn  pro nás tato identifikace není z nákladového hlediska relevantní.  
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Toto člen ní nákladů je nutné pro sestavení kalkulace a je ovlivn no požadavky, jež jsou 

kladeny na kalkulace a jejich vypovídající schopnost. „Základním rozdílem mezi účelovým a 

kalkulačním člen ním nákladů je skutečnost, že zatímco u účelového člen ní je konkrétní 

náklad vztažen k jednici (jednotce výkonu), v rámci kalkulačního člen ní se náklady vztahují 

vůči druhu výkonu, tedy k více jednicím. Kalkulační člen ní nákladů vychází ze schopnosti 

p i adit náklad výkonu v rámci kalkulace“. [85] 

4.1.3.4 Členění nákladů podle závislosti na objemu výroby 

Člen ní nákladů ve vztahu k objemu provád ných výkonů je všeobecn  vnímáno jako 

jeden z nejvýznamn jších nástrojů ízení nákladů, jelikož je velmi vhodným dopln ním 

účelového a kalkulačního člen ní nákladů. Toto člen ní je možné využít p i zkoumání chování 

nákladů vztažených k různým variantám objemu budoucích výkonů a práv  v tomto ohledu se 

liší od výše uvedených klasifikací, které byly zam eny na klasifikaci minulých, již 

spot ebovaných nákladů. P i správném použití nám nástroje, které jsou na tomto člen ní 

nákladů postaveny, umožní nalézt odpov di na celou adu otázek, týkajících se nákladů a 

výkonů podniku. P íkladem jeho praktického využití mohou být rozhodnutí o tom, jaký by m l 

být plánovaný objem výkonů na následující rok, či zdali by m l podnik snížit cenu s cílem 

zvýšit objem výroby apod. Objem výkonů může být v praxi m en celou adou ukazatelů, a to 

nap íklad počtem vyrobených či prodaných kusů, odpracovaných hodin, ujetých kilometrů 

apod. Podle závislosti nákladů na objemu produkce členíme náklady na náklady fixní (stálé) a 

variabilní (prom nné). 

Náklady fixní jsou definovány jako náklady, které se ve své absolutní výši nem ní v 

určitém rozmezí objemu výroby, v p epočtu na jednici výroby tudíž budou mít tyto náklady s 

růstem objemu výroby degresivní charakter [101]. Tuto definici dále rozvádí Popesko [85], 

„fixní náklady jsou charakteristické tím, že zatímco celkové fixní náklady zůstávají p i různých 

úrovních aktivity podniku konstantní, jednotkové fixní náklady (tedy fixní náklady p ipadající 

na jednotku produkce) se s růstem objemu výkonu podniku snižují.“ Tento typ nákladů vzniká 

zejména v důsledku jednorázových vkladů potenciálních, technicky nebo ekonomicky 

ned litelných zdrojů a je charakteristický určitou potenciální pohotovostí, tj. schopností podílet 

se na uskutečn ní určitého objemu výkonů za určitý časový interval. Tato schopnost se označuje 

jako kapacita, a proto se fixní náklady n kdy označují jako náklady kapacitní, pop . 

pohotovostní [61]. P íkladem fixních nákladů mohou být: platy ídících pracovníků, režijní 

mzdy bezprost edn  nesouvisející s objemem výkonů a s nimi spojené odvody na sociálním 

zabezpečení a zdravotní pojišt ní, odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, 
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nájemné, služby pošt a telekomunikací, poradenské služby, náklady na opravu a údržbu 

hmotného dlouhodobého majetku či spot ebovanou energii, která nesouvisí s objemem výkonů, 

úroky, dan  apod. [70]. 

Náklady variabilní jsou náklady m nící se ve své absolutní výši v závislosti na objemu 

výroby. Z toho je možno usuzovat, že tyto náklady vzniknou jen v p ípad , pokud budou 

výrobky vyrobeny [62]. Zpravidla se rozlišují t i základní typy variabilních nákladů [70]: 

o Proporcionální náklady – za období se jejich absolutní výše m ní p ímo úm rn  se 

zm nou objemu výkonů, proto je jejich podíl na jednotku objemu výkonu konstantní. 

o Podproporcionální náklady – za období rostou s růstem objemu výkonů pomaleji než 

objem výkonů, proto jejich podíl na jednotku objemu výkonů se zvyšováním objemu 

výkonů klesá, jedná se nap íklad o náklady na opravy a údržbu. 

o Nadproporcionální náklady – za období rostou rychleji než objem výkonů, proto jejich 

podíl na jednotku objemu výkonů se zvyšováním objemu výkonů roste, jedná se 

nap íklad o mzdy za p esčasovou práci. 

Nejdůležit jší složkou variabilních nákladů jsou tzv. proporcionální náklady, výše t chto 

nákladů se m ní p ímo úm rn  s úrovní aktivity. Celkové proporcionální variabilní náklady 

mají tedy lineární charakter, zatímco jednotkové variabilní náklady mají konstantní charakter 

[85]. Výše uvedené člen ní nákladů na fixní a variabilní můžeme doplnit o tzv. smíšené 

náklady. V praxi nastává velmi často situace, kdy velká část nákladových položek podniku 

vykazuje smíšený charakter a zahrnuje jak variabilní, tak fixní složku nákladů. Jako p íklad lze 

uvést spot ebu elektrické energie. Část t chto nákladů má fixní charakter, protože pokrývá 

spot ebu energie na osv tlení haly, vytáp ní či provoz výpočetní techniky. Část této spot eby, 

která souvisí se spot ebou energie na provoz výrobní linky, bude mít – p i zachování plynulosti 

výroby – proporcionální charakter. Náklady tohoto typu, jež v sob  obsahují jak variabilní, tak 

fixní složku, označujeme jako tzv. semi-variabilní náklady. Další specifickou kategorií nákladů, 

které mají nestandardní chování ve vztahu k objemu výkonů, jsou tzv. semi-fixní náklady, 

n kdy označované také jako skokové náklady. Jedná se o náklady, které mají v rámci určitého 

rozsahu činností fixní charakter, po dosažení určitého objemu produkce však skokov  vzrostou. 

V praxi může jít nap íklad o náklady na pronájem skladových ploch, nájem vozidel nebo odpisy 

strojů [85]. Zahraniční v decké studie v uplynulých letech pojednávaly také o další 

charakteristice chování nákladů, která se označuje jako tzv. efekt sticky cost. Jde o jev, kdy 

náklady p i růstu objemu produkce rostou, ale p i poklesu objemu produkce je jejich pokles 

proporcionáln  nižší než p i růstu objemu výkonů. Tento jev souvisí velice často s 

manažerským rozhodováním, kdy vnímání pot ebnosti zapojení dalších zdrojů p i růstu objemu 
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výkonů je zcela zjevné, nicmén  p i následném poklesu objemu výkonů se už pot ebnost 

následného snížení nákladů nejeví jako nezbytná. Nap íklad p i růstu počtu objednávek p ijme 

podnik nového pracovníka do obchodního úseku, když se však objem objednávek vrátí do 

normálu, pracovník následn  není propušt n [85]. Fixní i variabilní náklady je možné sledovat 

za různ  velké celky. Nejrozsáhlejším stupn m zkoumání může být celý podnik, naopak 

nejmenším strojní za ízení. Ovšem p i sledování celého podniku dojde k velice hrubému m ení 

nákladů, naopak p i sledování jednotlivých strojních za ízení bude sledování nákladů p íliš 

pracné a časov  náročné. Mezi ob ma extrémy je proto nutné hledat kompromis, kterým 

nap íklad může být sledování nákladů jednotlivých hospodá ských st edisek. Klasifikace 

nákladů podle vztahu k objemu produkce by m la být provedena pouze ve vztahu k určité 

časové periodicit . V dostatečn  dlouhé časovém období bude mít v tšina nákladů variabilní 

charakter.  

4.1.3.5 Manažerské pojetí nákladů 

Výše uvedené člen ní nákladů reprezentuje základní klasifikaci nákladů respektovanou 

odborníky i samotnou podnikovou praxí. V následujícím textu je uvedeno dopl ující člen ní 

nákladů, zpravidla označované jako tzv. manažerské pojetí nákladů (nap . [85, 95] a další). Pro 

tyto náklady je charakteristické, že vycházejí nikoliv z reálných hodnot evidovaných v účetním 

systému podniku, ale z odhadovaných nákladů zvažovaných variant. Svoji podstatou jsou tedy 

zam eny na budoucnost [85]. Z hlediska manažerského pojetí nákladů se rozlišují zejména 

náklady relevantní, irelevantní, explicitní, implicitní, oportunitní a náklady produktu a 

období. Mezi nejčast ji používané kategorie nákladů v manažerském rozhodování pat í 

rozd lení nákladů na relevantní a irelevantní. Relevantní náklady jsou takové náklady, jejichž 

výše se v závislosti na p ijetí nebo nep ijetí daného rozhodnutí zm ní. Na druhé stran  

irelevantní náklady jsou náklady, které zůstanou nem nné bez ohledu na to, která varianta 

daného manažerského rozhodnutí bude p ijata [85]. Explicitní náklady jsou ty náklady, které 

podnik platí (mají formu pen žních výdajů) za nakoupené výrobní zdroje, za nájemné, za 

použití cizího kapitálu apod. Naproti tomu implicitní náklady nemají formu pen žních výdajů 

a jsou tudíž obtížn  vyčíslitelné. K jejich m ení proto používáme oportunitních nákladů [96]. 

Oportunitní náklady jsou speciální kategorií nákladů, která je založena na úvaze, že konkrétní 

výdaj majetku za účelem jeho zhodnocení v jedné podnikatelské aktivit  znemož uje jeho 

využití jiným, alternativním způsobem. Omezenost ekonomických zdrojů nedovoluje podniku 

uskutečnit všechny možnosti, ale pouze n které z nich [51]. Oportunitní náklady, které se v 

literatu e n kdy označují jako náklady ušlé p íležitosti [37, 69], tedy p edstavují hodnotu ušlého 
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p íjmu z alternativy, jejíž p ijetí bylo akceptováním zvolené alternativy znemožn no. 

Oportunitní náklady nejsou v účetnictví evidovány v p esné výši a mají tedy charakter 

implicitních nákladů. Zvláštní druh oportunitních nákladů, jejichž kvantifikace se využívá p i 

tvorb  kalkulací nákladů, se označuje jako kalkulační druhy nákladů. Kalkulační druhy nákladů 

jsou položky vlastní manažerskému účetnictví. Tyto náklady jdou nad rámec finančního 

účetnictví, kalkulují se p i vyhodnocování ekonomické racionality aktuáln  uskuteč ovaných 

aktivit. Jsou to položky, jež jsou v manažerském účetnictví vykazovány v jiné výši než ve 

finančním účetnictví, anebo nejsou ve finančním účetnictví vykazovány vůbec. Mezi kalkulační 

druhy nákladů pat í kalkulační odpisy, kalkulační úroky, kalkulační rizikové p irážky, 

kalkulační nájemné a kalkulační podnikatelská mzda [85]. Další kategorií nákladů, která se 

uplat uje v manažerském rozhodování, jsou tzv. utopené náklady. Jedná se o náklady, které 

byly v minulosti vynaloženy a nemohou být zm n ny žádným rozhodnutím učin ným v 

budoucnosti. Pro tento typ nákladů je charakteristické, že se vynakládají již p ed zahájením 

výroby, celkovou výši nelze zpravidla ovlivnit, je pro n  typický relativn  vzdálený časový 

úsek mezi výdajem a vyjád ením nákladu apod. [85]. V manažerském rozhodování hraje také 

důležitou roli časové rozlišení nákladů, které do jisté míry vychází z odlišného pojetí nákladů 

v manažerském a ve finančním účetnictví. Náklad z hlediska manažerského účetnictví se 

projeví již v okamžiku vynaložení ekonomického zdroje. Toto vynaložení však v tšinou nevede 

k celkovému úbytku majetku, ale pouze ke zm n  v jeho struktu e (nákup zboží, materiálu či 

strojního za ízení). Nákladem ve smyslu finančního účetnictví se stane až v okamžiku, kdy 

tento zdroj vyčerpá svoji „užitečnost“ (nap íklad tím, že se stane součástí výrobku, který byl 

prodán zákazníkovi) [85]. Z tohoto pohledu je užívané člen ní nákladů na náklady produktu a 

náklady období. Náklady produktu pak p edstavují náklady, jejichž vynaložení je vyjád eno 

jako zvýšení budoucího ekonomického prosp chu vytvá eného aktiva. Tyto náklady jsou 

aktivovány v ocen ní tohoto aktiva až do okamžiku jeho prodeje (resp. vyčerpání jeho 

užitečnosti) se vykazují jako část aktiv v rozvaze. Naproti tomu náklady období jsou takové 

náklady, jejichž vynaložení se chápe jako „vyčerpání“ ekonomického zdroje (resp. užitku, který 

tento zdroj v sob  obsahoval) a které se tedy již v hodnoceném období projeví úbytkem aktiv 

nebo p írůstkem podnikových dluhů, souvztažn  se snížením zisku b žného období [85]. 

V následující kapitole budou vymezeny pojmy a teoretická východiska kalkulací, neboť 

práv  kalkulace p edstavují hlavní část této disertační práce. 
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4.2 Kalkulace nákladĳ 

V nejobecn jším slova smyslu se kalkulací rozumí propočet (tj. alokace či p i azení) 

nákladů, marže, zisku, ceny nebo jiné hodnotov  vyjád ené veličiny (tj. finanční veličiny) na 

výrobek, práci nebo službu či jinak naturáln  (tj. v cn ) vyjád ený výkon [21, 27, 38, 52, 60]. 

Kalkulace nákladů v sob  zahrnuje dva úzce propojené problémy, a sice to, jakou metodu 

kalkulace zvolit a zejména, jak pak p i adit náklady výkonu. Dalším problémem je určení 

vhodného obsahu kalkulace, tedy rozsahu a struktury kalkulovaných položek, v závislosti na 

složitosti rozhodovacích úloh [21, 27, 60, 62]. Kalkulace má význam pro zobrazení vzájemného 

vztahu v cné a hodnotové stránky podnikání, neboť zobrazuje vzájemný vztah mezi naturáln  

vyjád eným výkonem a jeho finančním ohodnocením. Tyto informace jsou pro podnikání 

klíčové, tento vzájemný vztah nelze podce ovat, natož jej nehodnotit vůbec [22]. Pojem 

kalkulace je možné obecn  chápat ve t ech základních rovinách [21, 27, 38, 52, 67, 103]: 

 jako činnost vedoucí ke zjišt ní, resp. stanovení nákladů na určitý výkon podniku, jenž 

je p esn  druhov , objemov  a jakostn  vymezen (na tzv. kalkulační jednici), 

 jako výsledek výše uvedené činnosti, tzn. propočet celkových nebo dílčích nákladů na 

kalkulační jednici, 

 jako konkrétní část informačního systému podniku. V tomto pojetí je kalkulace chápána 

jako systém skloubených propočtů, zpracovaný pro širší rozsah kalkulačních jednic a 

pro různé účely. 

Tato obsahová vymezení kalkulací jsou v podnikové praxi vzájemn  provázána. Kalkulace jsou 

tak využívány p edevším pro [27, 50]: 

 stanovení nákladů jednotlivých výkonů, 

 ocen ní vnitropodnikových výkonů, 

 ocen ní výkonů jednotlivých útvarů, 

 stanovení ceny (tvo í výchozí rozhodovací základnu pro nastavení cenové politiky), 

 sestavování rozpočtů st ediskových nákladů a výnosů, 

 rozhodování o zm nách v objemu a struktu e sortimentu produktu atd. 

Z výše uvedeného lze odvodit, že hlavním účelem kalkulací je poskytovat takové informace, 

které mohou vedoucí podniku využít zejména pro [38, 59, 90]: 

 tvorbu vnitropodnikových cen a oce ování výkonů jednotlivých útvarů podniku, 

nedokončených výrobků, polotovarů vlastní výroby a výrobků, 

 sestavování rozpočtů st ediskových nákladů a výnosů, 

 m ení zásluh st ediska nebo jeho zodpov dnosti za náklady, 
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 úvahy o výrobním a prodejním zam ení hospodá ských aktivit podniku, 

 rozhodování o investičních zám rech (alternativní kalkulace), 

 finanční ízení firmy v oblasti nákladů, výnosů, zisku a investičních rozpočtů, 

 srovnávání firem angažovaných v obdobných aktivitách. 

Pro správné uchopení kalkulace nákladů je důležité znát základní kalkulační pojmy, jako je 

p edm t kalkulace, kalkulační jednice, kalkulované množství a kalkulační metoda. 

Předmětem kalkulace mohou být všechny druhy výkonů, které podnik vyrábí, resp. 

provádí. To je ovšem možné jen v podnicích s úzkým sortimentem provád ných výrobků, prací 

nebo služeb. Prakticky se v podnicích kalkulují pouze nejdůležit jší druhy výkonů nebo jejich 

skupiny, i když – naopak – se vzrůstající kvalitou technického zajišt ní informačních procesů 

je z ejmá tendence k rozši ování rozsahu, jak co se týče kalkulovaných výkonů, tak i 

podrobnosti nákladů [50]. P edm t kalkulace se tak vymezuje na kalkulační jednici, u 

modern jších nákladových systémů se objevuje pojem nákladový objekt nebo kalkulované 

množství. 

Kalkulační jednicí je konkrétní výkon (výrobek či služba), vymezený m rnou 

jednotkou (ks, kg atd.) a druhem, na který se stanovují nebo zjišťují náklady, resp. jiné 

hodnotové veličiny [50]. 

Kalkulované množství zahrnuje určitý počet kalkulačních jednic, pro n ž se stanovují 

celkové náklady [52]. Kalkulované množství je významné zejména z hlediska určení 

prům rného podílu nep ímých nákladů na kalkulační jednici. 

Metodou kalkulace se rozumí způsob stanovení p edpokládané výše, resp. následného 

zjišt ní skutečné výše hodnotové veličiny na konkrétní výkon. Obecn  je závislá na [52]: 

o na vymezení p edm tu kalkulace, 

o na způsobu p ičítání nákladů p edm tu kalkulace, 

o na struktu e nákladů, ve které se zjišťují nebo stanovují náklady na kalkulační jednici. 

Použití vhodné metody kalkulace nákladů je velmi důležité. Současné problémy v p esné 

klasifikaci nákladů jsou dány zejména neustále rostoucím podílem režijních nákladů, u kterých 

je jejich p i azení jednotlivým výkonům často velmi problematické či pracné. Zejména tento 

fakt vede k dalšímu rozvoji jednotlivých kalkulačních metod a alokačních principů. Pro různé 

účely a pro různé typy podniků jsou vhodné rozdílné metody kalkulací. Nelze obecn  stanovit, 

že by jednodušší kalkulační metody byly mén  p esné (a proto i mén  vhodné) nebo naopak ty 

sofistikovan jší a detailn jší byly p esn jší a tím pádem vhodn jší a v podnikové praxi 

využiteln jší. 
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4.2.1 Pīiīazování nákladĳ pīedmětu kalkulace 

P i azování nákladů p edm tu kalkulace je základním problémem ešeným v rámci 

kalkulací. Jak uvádí nap íklad Král [51], oblast p i azování nákladů p edm tu kalkulace 

zahrnuje v zásad  dva obtížn  odd litelné okruhy problémů: 

 prvý z nich sleduje primárn  otázku „Jak p i azovat náklady kalkulační jednici?“ a je 

spíše metodicky orientován, 

 druhý okruh se zam uje na otázku „Proč se p i azují nep ímé režijní náklady kalkulační 

jednici?“ a je uživatelsky orientován. 

Způsob p i azování nákladů p edm tu kalkulace byl tradičn  spjat zejména s člen ním nákladů 

na p ímé a nep ímé. Nutnost rychle reagovat na m nící se podmínky tržního prost edí se však 

dnes projevuje tak, že toto člen ní mnohdy ustupuje do pozadí a ve struktu e kalkulovaných 

nákladů dominují (byť v kombinaci s tradičním člen ním) člen ní jiná: podle způsobu stanovení 

nákladového úkolu (obecn  se rozlišují náklady na jednicové a režijní), podle jejich závislosti 

na objemu výkonů (náklady variabilní a fixní), pop ípad  podle toho, zda jejich výše bude 

ovlivn na konkrétním rozhodnutím o p edm tu kalkulace (náklady relevantní a irelevantní) 

[51]. P esto, že by výše uvedené mohlo být chápáno jako jistý postupný ústup využití d lení 

nákladů na p ímé a nep ímé v rámci provád ných kalkulací, v podnikové praxi tomu tak není. 

Kalkulační klasifikace nákladů má stále nezastupitelnou úlohu v praxi spousty podniků. 

Člen ní nákladů na p ímé a nep ímé je výhodné zejména v souvislosti možnosti p ímého 

p i azení konkrétních nákladů konkrétnímu druhu jednotky kalkulovaného výkonu, dále také 

možnostem jeho matematického výpočtu [22]. P ímé (jednicové) náklady lze p i adit p edm tu 

kalkulace již v okamžiku jejich vynaložení (nap . pod lením celkové výše p ímých nákladů 

konkrétním množstvím vytvo ených výkonů u výsledné kalkulace), ale nep ímé (režijní) 

náklady není vždy snadné jednoznačn  p i adit konkrétním výkonům. Tato skutečnost je dána 

zejména jejich povahou, tedy tím, že jsou společné pro více skupin výkonů. Jejich vztah k 

jednotce výkonu (kalkulační jednici) není tak p esn  stanoven a je charakterizován tím, že 

vznikají činnosti vnitropodnikových útvarů, které zajišťují různé procesy a nesouvisí s jedním 

konkrétním výkonem a jejich výše není zpravidla ovliv ována objemem a strukturou 

realizovaných výkonů.  Jednou z klíčových funkcí kalkulací je tak p i azení režijních nákladů 

na jednotlivé výkony, které se provádí nep ímo prost ednictvím p irážek nebo určitých klíčů. 

Práv  v t chto p irážkách a klíčích tkví jeden z problémů nákladových kalkulací, a to určit 

takový klíč, který by pomohl p i adit režie na kalkulační jednici podle p íčinné souvislosti. 

Tedy, aby jednotlivým výkonům byly p i azeny práv  ty podíly režijních nákladů, které výkony 



- 29 - 

 

samy spot ebovaly [51, 85, 93]. Je též důležité zmínit, že p edm tem p i azování režijních 

nákladů nemusí být pouze podnikový výkon, ale jak uvádí nap íklad Král [51], může jím být i 

útvar nebo jakékoli manažerské rozhodnutí. Samotný proces p i azování nákladů p íslušné 

kalkulační jednici se označuje jako alokace nákladů. V tomto procesu se zpravidla rozlišují[61]: 

 cíle alokace, 

 principy alokace, 

 alokační fáze, 

 rozvrhová základna. 

Nejobecn jším cílem alokace nákladů je poskytnout informace o nákladech, které jsou pro 

určité rozhodnutí relevantní. P itom je důležité si uv domit, že neexistuje univerzáln  správný 

nebo špatný způsob p i azení nákladů p íslušnému výkonu – každý způsob alokace musí 

respektovat nejen vztah nákladů k objektu, ale zejména rozhodovací úlohu, která bude na 

základ  tohoto p i azení ešena [61]. Společným cílem všech metod kalkulace je nalézt p íčinný 

vztah mezi kalkulovanými náklady a výkony. V podnikové praxi existují t i různé principy 

přiřazování nákladů výkonům [51]:  

 p íčinnosti (p íčinné souvislosti) vzniku nákladů, 

 únosnosti (reprodukce) nákladů, 

 prům rování. 

Každý z t chto principů se aplikuje v rozdílných situacích a vychází z rozdílných p edpokladů.  

Ale je t eba zmínit, že tyto principy nejsou zcela rovnocenné. Jak uvádí Král [51], „teoreticky 

nesporné a z hlediska ešení všech typů rozhodovacích úloh také informačn  nejúčinn jší je 

pouze uplatn ní principu p íčinné souvislosti. Ten vychází z úvahy, že každý výkon má být 

zatížen pouze takovými náklady, které p íčinn  vyvolal. Teprve když zajišt ní principu p íčinné 

souvislosti není možné nebo účelné, p icházejí v úvahu další dva principy. Princip únosnosti 

nákladů se uplat uje zejména v reprodukčních úlohách a v úlohách s obhajobou ceny. Na rozdíl 

od principu p íčinnosti neodpovídá na otázku, jaké náklady objekt alokace vyvolal, ale na dotaz, 

jakou výši nákladů je schopen unést nap íklad v prodejní cen . Také princip prům rování je 

principem, který by se m l aplikovat až v p ípad , kdy nelze uplatnit princip p íčinné 

souvislosti. Často se uplat uje p i zpracování výsledných kalkulací. Lze ho však uplatnit i v 

p edb žných propočtech, a to v úlohách založených na znalosti plné nákladové náročnosti a na 

informacích o vázanosti ekonomických zdrojů v zásobách nedokončené výroby a výrobků.“ Z 

výše uvedeného tedy plyne, že každý z t chto principů se aplikuje v rozdílných situacích a 

vychází z rozdílných p edpokladů. Princip p íčinné souvislosti vychází z úvahy, že každý výkon 
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by m l být zatížen pouze náklady, které p íčinn  vyvolal. Tento princip je primární a na jeho 

aplikaci by se m lo vždy zam it. Nebude-li jeho aplikace možná, lze využít dalších dvou 

jmenovaných principů. Princip únosnosti nákladů se uplat uje zejména v situaci, kdy se 

kalkulace využívá pro účely tvorby cen a princip prům rování velmi jednoduše na to, jaké 

náklady v prům ru p ipadají na konkrétní výkon. Z hlediska praktické využitelnosti kalkulací 

se p itom zdůraz uje, že jejich jednotlivé nákladové složky je t eba p i azovat podle 

stejnorodého principu, který musí být znám uživateli. Analýza alokačních fází je jednou z cest 

ke zp esn ní pohledu na p íčinnou souvislost mezi náklady a výkony. Alokační fází se rozumí 

dílčí část celkového procesu p i azování nákladů finálním výkonům, jejímž cílem je vyjád it 

míru p íčinné souvislosti mezi náklady a finálním výkonem [51]. Zpravidla v této souvislosti 

hovo íme o t ech alokačních fázích [22, 51, 61, 85]: 

 Cílem první fáze alokace je p i azení p ímých nákladů takovému objektu alokace, který 

vyvolal jejich vznik. U jednicových nákladů se může jednat p ímo o finální výrobek. 

 Cílem druhé fáze je co nejp esn jší vyjád ení vztahu mezi dílčími objekty alokace a 

objektem, který vyvolal jejich vznik. Tento objekt je pak zprost edkující veličinou, 

vyjad ující souvislost mezi finálními výkony a jejich nep ímými náklady (nap . náklady 

na údržbu a opravy za ízení, které jsou vyvolány jeho opot ebením, nicmén  samotné 

opravy a údržby jsou provád ny útvarem údržby). 

 Cílem t etí fáze alokace nákladů je pak co nejp esn jší vyjád ení podílu nep ímých 

nákladů p ipadajících na druh vyráb ného nebo provád ného výkonu. V této fázi jde 

tedy o p i azení nákladů ze zprost edkovatele, kterému byly náklady p i azeny ve druhé 

fázi, p ímo konkrétnímu výkonu (nap . p i azení nákladů na opravy a za ízení jednomu 

konkrétnímu druhu výrobků, které jsou na daném za ízení vyráb ny). 

Zatímco v první fázi jsou p i azovány p ímé náklady konkrétnímu výkonu, ve druhé a ve t etí 

fázi jsou p i azovány nep ímé náklady, které nelze p ímo a konkrétn  určit na jednotku výkonu 

a jsou p i azovány s využitím tzv. rozvrhové základny. Rozvrhová základna je veličina, pomocí 

níž jsou nep ímé náklady p i azovány jednotce výkonu. Jinak ečeno, je to zvolený druh 

p ímého nákladu, podle jehož podílu na jednotku výkonu jsou vypočítávány také podíly 

nep ímých nákladů na jednotku výkonu. Tímto způsobem lze p i azovat náklady až na 

kalkulační jednici – jeden výkon, jeden výrobek [22]. V podnikové praxi je velmi důležité, jaká 

rozvrhová základna bude zvolena. Nap íklad Hradecký [38] uvádí výčet hlavních požadavků 

na rozvrhové základny: 
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 M lo by se jednat o veličinu, k níž mají rozvrhované náklady v maximální mí e vztah 

p íčinné souvislosti z hlediska jejich celkové výše a zm n. 

 M la by být dostatečn  velká, aby malé výkyvy v jejím rozsahu nezpůsobily nadm rné 

výkyvy v rozvrhovaných nákladech na kalkulační jednici. 

 Pom r mezi rozvrhovou základnou a rozvrhovanými náklady by m l být relativn  stálý, 

tak aby mezi nimi existovala proporcionalita. 

 Rozvrhová základna by m la být jednoduchá, snadno zjistitelná a kontrolovatelná. 

Zvolená rozvrhová základna musí mít v ešených úlohách co nejv tší vypovídací schopnost. V 

praxi však bohužel lze v tšinou jen velmi obtížn  zkombinovat všechny tyto požadavky, a proto 

se často volí kompromisní ešení s tím, že se toleruje p ípadná jistá míra nep esnosti kalkulace 

[21]. V praktických aplikacích alokace nákladů se můžeme setkat s n kolika problémy, omyly 

či chybami, kterým je nezbytné v novat pozornost a p isp t k jejich odstran ní. Mezi tyto se 

nejčast ji adí [27, 53]: 

 Chybou je využití takové informace o podílu nákladů na kalkulační jednici, která není 

správným podkladem pro ešení konkrétní rozhodovací úlohy. Velice často taková 

chyba plyne ze snahy kompromisn  zajistit informace pro všechny rozhodovací úlohy 

jediným způsobem p i azení.  

 Častým omylem je také odtržení propočtu nákladů na výkon od rozhodovacího 

problému, k jehož ešení m l p isp t. P íkladem může být situace, kdy již jednou 

historicky stanovené kalkulace jsou uloženy ve výrobkové databázi a opakovan  

využívány jako základ pro rozhodování o další výrob , tj. již bez vazby na původní účel, 

pro který byly zpracovány. 

 Mechanické uplat ování kalkulačních postupů a rozvrhových základen, bez z etele na 

jakýkoli uživatelský p ínos. P íkladem je aplikace jednicových mezd jako rozvrhové 

základny pro rozvrh výrobní režie na výrobky vyráb né v p evážn  automatizovaných 

provozech. 

 Neznalost uplat ovaného principu alokace u jednotlivých položek alokovaných na 

objekt alokace. 

Struktura, v rámci které se stanovují a zjišťují náklady výkonů, je v každém podniku vyjád ena 

individuáln  prost ednictvím tzv. kalkulačního vzorce. 
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4.2.2 Struktura nákladĳ 

S využitím kalkulací je spojena celá ada otázek, na které je nutno hledat odpov di. K 

tomu je nezbytné nejen dokázat vyčíslit výši nákladů, ale ukázat také jejich složení a strukturu. 

Lze íci, že čím detailn ji bude v rámci kalkulace zobrazena struktura nákladů, tím lépe bude 

kalkulace srozumitelná a využitelná pro účely manažerského rozhodování v podniku. Dobrá 

nákladová kalkulace tedy podává nejenom informaci o celkové výši nákladů spot ebovaných 

na konkrétní výkon, ale také obraz o tom, z jakých skupin se náklady výkonu skládají. Struktura 

nákladových položek se samoz ejm  liší podnik od podniku. Každý podnik má jinou strukturu 

nákladů a jiné požadavky na jejich evidenci, klasifikaci či samotnou alokaci, což je dáno 

p edevším složitostí a náročností výrobního procesu, rozhodovací úloh, ale i podniku jako 

celku. Strukturované uspo ádání nákladů v kalkulaci označujeme jako kalkulační vzorec. Jako 

základní typy kalkulačních vzorců můžeme označit [61]: 

 typový kalkulační vzorec, 

 retrográdní kalkulační vzorec, 

 kalkulační vzorec odd lující fixní a variabilní náklady, 

 dynamické kalkulace, 

 kalkulace se stup ovitým rozvrstvením fixních (režijních) nákladů. 

4.2.2.1 Typový kalkulační vzorec 

Základním kalkulačním vzorcem je tzv. typový kalkulační vzorec. „Typový kalkulační 

vzorec obsahuje strukturu položek nákladů v kalkulaci v podob , jak byla v rámci centrálního 

plánování vyžadována p ed rokem 1989. Tento typ kalkulačního vzorce p edstavoval určitou 

standardizovanou variantu kalkulace, která tehdy byla podnikům na ízena vyhláškou 

ministerstva hospodá ství, s cílem zajistit centrální dohled nad ízených orgánů nad tvorbou 

kalkulací a cen v tehdejším průmyslu. Typový kalkulační vzorec se velmi často postupným 

vývojem stal základem pro kalkulační vzorce používané v tehdejší a mnohdy i soudobé 

tuzemské podnikové praxi.“ [85] Typový kalkulační vzorec je tedy i dnes do značné míry 

nejpoužívan jším typem kalkulačního vzorce a slouží zejména pro pot eby plánování nákladů 

a kontrolu rentability provád ných výkonů. P ehledným způsobem syntetizuje nákladové 

položky, které mají vztah k p íslušnému výkonu. Obsahuje tak jednotlivé nákladové položky a 

stanovuje jejich nápl . Typový kalkulační vzorec má zpravidla tuto podobu [12]: 
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1. P ímý materiál 

2. P ímé mzdy 

3. Ostatní p ímé náklady 

4. Výrobní (provozní) režie 

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

1. – 4. Vlastní náklady výroby (provozu) 

5. Správní režie 

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

1. – 5. Vlastní náklady výkonu 

6. Odbytová režie 

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

1. – 6. Úplné vlastní náklady výkonu 

7. Zisk (ztráta) 

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

1. – 7. Cena výkonu (výrobní cena) 

 

Typový kalkulační vzorec je nástrojem kalkulace úplných nákladů, pop ípad  vzorcem 

kalkulace ceny – tzv. nákladové ceny, která vzniká na základ  jednoduchého principu: náklady 

+ zisk = cena. Nicmén  takto stanovená cena je v současnosti využitelná de facto pouze v 

p ípadech, kdy cenu neurčuje konkurenční trh (nap . v zakázkové výrob , u stavebních prací či 

u nových výrobků – tj. na trhu dosud vůbec neexistujících). V typovém kalkulačním vzorci se 

uplat ují dv  základní skupiny nákladů – náklady p ímé a nep ímé. Jednotlivé položky 

kalkulačního vzorce jsou následující [12, 96]: 

o P ímý materiál jsou veškeré suroviny, základní materiál, polotovary, pomocný materiál, 

jejichž spot ebu lze stanovit p ímo na kalkulační jednici. 

o P ímé mzdy jsou mzdy, které lze stanovit p ímo na kalkulační jednici. Jedná se 

p edevším o mzdy d lníků (úkolové mzdy). Do této položky se zpravidla nezahrnují 

nap íklad různé p íplatky, prémie a odm ny (jejich výplatu nelze p edem zaručit). 

o Ostatní p ímé náklady jsou další důležité technologické či jiné náklady, které 

bezprost edn  souvisejí s výrobním procesem, a které lze stanovit p ímo jednotlivým 

kalkulačním jednicím. Jedná se nap . o spot ebu technologického paliva a energie, 

odpisy speciálních nástrojů apod. 
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o Výrobní (provozní) režie zahrnuje náklady související s ízením a obsluhou výrobního 

procesu, které není možné stanovit p ímo na kalkulační jednici. adíme zde nap . 

spot ebu režijního materiálu, paliva, režijní mzdy apod. 

o Správní režie zahrnuje veškeré náklady související s ízením a správou podniku. Do 

správní režie tedy adíme platy vedoucích pracovníků, administrativního a technického 

personálu apod. 

o Odbytová režie zahrnuje náklady spojené s odbytovou činností, zejména s prodejem a 

expedicí výrobků. Do této kalkulační položky adíme nap . náklady na provoz skladů 

hotových výrobků, balné a dopravné k expedovaným výrobkům. 

Typovému kalkulačnímu vzorci je mnoha odborníky vytýkána ada nedostatků. Nap íklad Král 

[52] uvádí, že typový kalkulační vzorec: 

 Syntetizuje nákladové položky, které mají různý vztah ke kalkulovaným výkonům, a 

které by se tedy m ly p i azovat podle různých principů alokace. 

 Syntetizuje i nákladové položky bez z etele na jejich relevanci p i ešení různých 

rozhodovacích úloh. 

 Je statickým zobrazením vztahu nákladů na kalkulační jednici. 

Čechová [22] k této problematice uvádí, že člen ní dle typového kalkulačního vzorce nemůže 

stačit jako kvalitní podklad pro rozhodování v manažerském účetnictví, neboť je nutné 

zpracovávat kalkulace se z etelem na účel, pro n jž má být stanovena, a také ve vztahu k 

uživateli této informace. Dále zmi uje, že dnes vytvá ené kalkulační vzorce vyjad ují různý 

vztah nákladů k cen , používají různé varianty strukturování nákladů ve vztahu k výkonům. V 

současné dob  jsou využívány kalkulace cenové a kalkulace nákladů, které jsou zásadn  

odlišné. Avšak ne proto, že by m ly zásadn  jinou strukturu, ale jsou sestavovány k různým 

účelům a s jiným p ístupem. 

4.2.2.2 Ostatní formy kalkulačního vzorce 

Zejména v reakci na výše uvedená omezení typového kalkulačního vzorce se v současné 

podnikové praxi uplat ují další podoby kalkulačních vzorců, které se mezi sebou liší jednak 

odlišn  vyjád eným vztahem nákladů výkonů k cen , jednak variantn  strukturovanými 

náklady výkonů [51]. 

a) Retrográdní kalkulační vzorec 

Mnoho podniků působí na velmi konkurenčních trzích, čímž jsou spíše nuceny akceptovat cenu 

danou trhem, nežli ji stanovovat jako p irážku ke svým nákladům spot ebovaným na daný 

výkon. Tato tržní cena se tak stává východiskem pro stanovení nákladů na podnikový výkon. 
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Za t chto okolností jsou náklady kalkulovány jako rozdíl mezi cenou podnikového výkonu a 

očekávanou úrovní zisku – proto je tento typ kalkulací označován jako retrográdní kalkulace. 

Retrográdní kalkulační vzorec vyjad uje zásadní rozdíl mezi kalkulací nákladů (viz typový 

kalkulační vzorec) a kalkulací ceny a tvo í tak základ nabídkového ízení nebo výchozí 

p edpoklad pro jednání s odb ratelem. Cenová kalkulace vychází z úrovn  zisku (resp. 

p ísp vku na úhradu), kterou musí podnik generovat a z cenových úprav (nap . o slevy) a tuto 

hodnotu porovnává s p edpokládanými náklady [61]. Retrográdní kalkulační vzorec je dnes 

velmi často využíván nap íklad v odv tví automobilového průmyslu. 

b) Kalkulační vzorec oddělující variabilní a fixní náklady 

Kalkulační vzorce odd lující fixní a variabilní složku nákladů začaly být konstruovány proto, 

aby umožnily sledovat vztah nákladů výkonu ke stupni využití fixních nákladů. Jinými slovy, 

pro mnoho podniků je důležité implementovat do kalkulačního systému schopnost sledovat 

míru využití výrobních kapacit [52]. Myšlenku odd leného kalkulování fixních a variabilních 

nákladů dále rozvíjejí tzv. dynamická kalkulace a kalkulace se stup ovitým rozvrstvením 

fixních nákladů. 

c) Dynamická kalkulace 

Dynamická kalkulace vychází z tradičního kalkulačního člen ní nákladů na p ímé a nep ímé 

náklady a člen ní nákladů podle fází reprodukčního procesu. Základní vypovídací schopnost 

kalkulace je však rozší ena o odpov ď na otázku, jak budou náklady v jednotlivých fázích 

ovlivn ny zm nami v objemu provád ných výkonů [61]. V praxi se tato kalkulace využívá 

zejména jako podklad pro ocen ní vnitropodnikových výkonů p edávaných uvnit  podnikové 

struktury. 

d) Kalkulace se stupňovitým rozvrstvením fixních nákladů 

Kalkulace se stup ovitým rozvrstvením fixních nákladů je modifikací kalkulace variabilních 

nákladů. Jejím hlavním odlišujícím rysem je to, že se fixní náklady neposuzují jako fixní celek. 

Jejich hlavní rozčlen ní vychází ze snahy odd lit fixní náklady alokované na principu p íčinné 

souvislosti od fixních nákladů p i azovaných podle jiných principů. Odd len  se tak kalkuluje 

ta část fixních nákladů, která byla vyvolána konkrétním druhem výrobku či skupinou výrobků 

a ta část fixních nákladů podniku, jejichž vztah k jednotlivým výkonům není jednoznačný a 

musí být určen nap . na principu úhrady nebo prům rování [52]. 

Kalkulační vzorec však nelze chápat jako jednoznačnou striktní formu vykazování 

nákladů. Podstatným rysem všech kalkulací je vykazování struktury nákladů variantn , a to s 

ohledem na uživatele a rozhodovací úlohu, k jejímuž ešení má kalkulace p isp t. 
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4.2.3 Pīehled používaných metod a technik kalkulace nákladĳ 

Tradiční manažerské účetnictví nabízí velké množství kalkulačních metod a jejich 

nejrůzn jších variant. Tyto metody využívají různé způsoby alokace režijních nákladů, a to od 

t ch velmi jednoduchých až po ty nejkomplexn jší. P i volb  metody nákladové kalkulace je 

tedy pot eba postupovat individuáln  p ípad od p ípadu a brát v úvahu strukturu provád ných 

výkonů, a také to, jak se od sebe navzájem liší. Samoz ejmostí by pak m la být úvaha nad 

účelem kalkulace. 

4.2.3.1 Kalkulační systém 

Vzhledem k různým funkcím, které kalkulace v podnikovém ízení plní, se v praxi 

sestavuje ada různých typů kalkulací, které tak tvo í ucelený kalkulační systém [60]. Hlavním 

úkolem kalkulačního systému je zajistit jednotnost metod a vzájemnou návaznost kalkulací 

mezi sebou. Jednotlivé prvky kalkulačního systému se liší nejen tím, že zobrazují vztah plných 

nebo dílčích nákladů ke kalkulační jednici, nebo metodami p i azení nákladů p edm tu 

kalkulace, ale také podle doby sestavení a svým vztahem k časovému horizontu jejich 

využití[52]. V různých podnikatelských podmínkách může mít kalkulační systém různou 

podobu. Jednotlivé kalkulace tvo ící kalkulační systém lze rozčlenit níže uvedeným způsobem 

(viz obr. 2). 

 

4.2.3.1.1 P edběžná kalkulace 

P edb žná kalkulace p edstavuje takový druh kalkulace, který je sestavován ješt  p ed 

zahájením transformačního procesu nebo nejpozd ji v jeho průb hu. Kalkulace tohoto typu jsou 

charakteristické tím, že v moment  jejich sestavování nemá podnik ješt  zpravidla k dispozici 

informace o tom, jaký objem vstupů určitý výrobek či služba spot ebovala, resp. spot ebuje[85]. 

V praxi se rozlišuje n kolik následujících variant p edb žných kalkulací. 

KALKULACE 

Nákladů Ceny 

Před ěž á Výsled á 

Propočtová Plá ová Operativ í 

Reál ý h ákladů Cílový h ákladů 

Obr. 2 Schéma kalkulačního systému [51] 
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a) Propočtová kalkulace 

Hlavním úkolem propočtové kalkulace je vytvá et podklady pro p edb žné posouzení 

efektivnosti, resp. pro návrh ceny nov  zavád ného nebo individuáln  provád ného 

výkonu[50]. Propočtová kalkulace se sestavuje zpravidla současn  s technickým popisem 

výrobku, ovšem ješt  p ed jeho konstrukční a technologickou p ípravou. V této chvíli ješt  není 

k dispozici p íslušná dokumentace, tudíž je zapot ebí sestavit kalkulaci na základ  různých 

orientačních materiálů. Podkladem pro její sestavení se proto stávají náčrtky, vzorky, kalkulace, 

ceny, hmotnosti a parametry apod. stejných či obdobných našich i zahraničních výrobků [38]. 

Propočtová kalkulace je považována za nejmén  p esnou. 

b) Plánová kalkulace 

Plánová kalkulace má zásadní význam pro výkony, jejichž výroba či provád ní se budou 

opakovat v průb hu delšího časového intervalu [50]. Sestavují se již po podrobné konstrukční 

a technologické p íprav , tedy na základ  technicko-hospodá ských norem a výchozích 

spot ebn -výrobních norem, platných k začátku plánovaného období a navíc uvažují i zm ny, 

jež mají být realizovány v daném intervalu (nap . n která opat ení a inovace). Tyto zm ny jsou 

obsaženy v různ  nazývaném plánu, nap . plán inovací apod. Plánová kalkulace má p edevším 

význam na úrovni podnikového vedení, kde slouží jako důležitý podklad pro sestavování plánů 

nákladů, výkonů a také zisku. 

c) Operativní kalkulace 

Operativní kalkulace vyjad uje úrove  p edem stanovených nákladů, které odpovídají 

„současným“ konkrétním technickým a výrobním podmínkám, za nichž se uskuteč uje výrobní 

či reprodukční proces [50]. To znamená, že stanovují výši nákladů za p edpokladu, že budou 

dodrženy konstrukční, technologické a výrobní podmínky. Sestavují se zejména z p ímých 

jednicových nákladů, a to na základ  operativních spot ebních a výkonových norem, které 

zobrazují úrove  materiálové náročnosti a pracnosti výkonu s ohledem na konkrétní podmínky. 

Dochází-li ke zm nám t chto podmínek, m ní se vždy i tyto normy. Operativní kalkulace je 

prakticky nejp esn jší p edb žnou kalkulací, která je k dispozici. Vzájemným porovnáním 

plánové a operativní kalkulace v průb hu roku se kontroluje zajišt nost ročního plánu nákladů 

podniku. 

4.2.3.1.2 Výsledná kalkulace 

Výsledná kalkulace se sestavuje až po dokončení konkrétního výkonu a stává se tak 

kontrolním nástrojem všech druhů p edb žných kalkulací. Vyjad uje skutečné náklady 

prům rn  p ipadající na jednotku výkonu vyráb nou v určité sérii, zakázce či v celkovém 
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množství výkonů vyrobených za dané období. Tyto prům rné jednotkové náklady se 

porovnávají s nákladovým cílem, daným obvykle operativní kalkulací, a jsou podkladem pro 

hodnocení hospodárnosti podnikových útvarů, které se bezprost edn  podílejí na výrob . Slouží 

také k ov ení reálnosti operativních kalkulací. Z časového hlediska ji můžeme rozlišovat na 

průb žnou výslednou kalkulaci a intervalovou výslednou kalkulaci. Vysokou vypovídací 

schopnost má výsledná kalkulace v podmínkách zakázkového systému výroby s dlouhým 

výrobním cyklem. U takovýchto výrobních cyklů je velmi náročné stanovit s určitou p esností 

budoucí náklady, proto je o to důležit jší následná kontrola t chto plánovaných nákladů, 

porovnání se skutečn  vynaloženými náklady. Naopak v podmínkách hromadné výroby, kdy 

konečný spot ebitel je v podstat  anonymní, nejde o zakázkový typ výroby, se výsledné 

kalkulace používají jako nástroj analýzy odchylek od plánovaných nákladů v jednotlivých 

útvarech [22].  

4.2.3.1.3 Kalkulace ceny 

Relativn  samostatnou část rozhodovacích procesů tvo í kalkulace ceny, která se liší od 

kalkulace nákladů [22]: 

 svým obsahem (obsahuje p edpokládaný zisk), 

 celkovým p ístupem k její tvorb , který se pak projeví v obsahu kalkulace. 

Na rozdíl od kalkulace nákladů, kde jsou zobrazovány p edpokládané nebo skutečn  dosažené 

náklady, kalkulace cenová zobrazuje návratnost nákladů a tvorbu zisku ve form  výnosů [22]. 

S rozvojem tržního hospodá ství, jehož podstatným rysem je v ad  odv tví silný vliv podmínek 

trhu na cenu, která již vzniká v podstat  objektivn  a nikoli na základ  často spekulativního 

propočtu monopolního výrobce, se také m ní význam a úloha cenových kalkulací. V porovnání 

s minulostí se sestavují mén  často a jako zásadní podklad pro konečnou cenu se dnes využívají 

jen p i n kterých způsobech tvorby ceny [51]. 

Kalkulační systém tak vytvá ejí jednotlivé typy kalkulací a vztahy mezi nimi, které jsou 

určeny zejména jeho dv ma základními orientacemi – slouží jako informační nástroj jednak 

ízení hospodárnosti, jednak ekonomické efektivnosti provád ných výkonů. Podnik může 

nap íklad sestavovat p edb žnou kalkulaci, která poslouží ke stanovení ceny výrobku či služby, 

poté sestaví plánovou kalkulaci pro p esné naplánování výkonu a na záv r je pak sestavena 

výsledná kalkulace pro stanovení skutečného zisku na realizovaný výkon nebo pro srovnání 

skutečných a plánovaných kalkulací. Zde se uplat uje kontrolní funkce kalkulačního systému. 
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4.2.3.2 Klasifikace kalkulačních metod 

Pod pojmem metoda kalkulace se v nejobecn jší rovin  rozumí způsob stanovení 

p edpokládané výše, resp. následného zjišt ní skutečné výše hodnotové veličiny na konkrétní 

výkon [52]. Metody kalkulace závisí na p edm tu kalkulace, tj. na tom, co se kalkuluje 

(jednoduchý či složitý výrobek), na způsobu p ičítání nákladů výkonům (jak se p i azují 

náklady na kalkulační jednici), na požadavcích kladených na strukturu a podrobnost člen ní 

nákladů [96]. Oblast kalkulačních metod je velmi široká a v podstat  každý autor respektuje 

mírn  odlišné pojetí t chto metod. V této souvislosti je důležité uvést, že n kte í auto i (nap . 

[49, 25, 83, 95]) odlišují kalkulační techniky od kalkulačních metod. Pod pojmem kalkulační 

technika lze chápat konkrétní způsob p i azení nákladů. Z hlediska kalkulačních technik, lze ve 

své podstat  rozlišit tyto hlavní skupiny [49, 83, 96]: 

 kalkulace dělením, kdy nejprve zjišťujeme náklady a jejich složky na objem výroby a 

poté je d líme počtem jednotek výkonu, 

 kalkulace přirážková (pro heterogenní výkony), kdy se režijní materiál stanoví tzv. 

zúčtovací (režijní) p irážkou nebo sazbou, 

 kalkulace rozdílová, kdy se stanovuje výše nákladů p edem jako úkol (norma standard) 

a zjišťují se rozdíly skutečných nákladů s tímto úkolem (normou).   

 V odborné literatu e byla v minulosti definována celá ada metod nákladových kalkulací a 

různé způsoby jejich klasifikace. Vzhledem k této existenci různorodých metod kalkulací 

nákladů je nesmírn  obtížné vytvo it jednotný mechanismus jejich klasifikace. V souladu s 

nahlížením na metody kalkulace podle v tšiny odborných zdrojů lze za jedno ze základních 

člen ní kalkulačních metod považovat člen ní na absorpční a neabsorpční kalkulace, což je 

dáno rozsahem nákladů p i azovaných objektu alokace. Z pohledu zejména zahraničních 

literárních zdrojů se jako další významné člen ní kalkulačních metod jeví člen ní na kalkulace 

v hromadné a zakázkové výrob  [23, 73]. Vzhledem k p edm tu této disertační práce a k tomu, 

že v mnoha tuzemských i zahraničních literárních zdrojích dochází k vzájemnému prolínání 

obou výše prezentovaných základních d lení kalkulačních metod, bude užito d lení (tj. i 

označení), které je více rozší eno v tuzemské odborné literatu e. Tedy d lení kalkulačních 

metod na absorpční a neabsorpční kalkulace. V současné dob  se jako nejvýznamn jší hledisko, 

podle n hož rozd lujeme kalkulace nákladů, jeví otázka, do jaké míry má nákladová kalkulace 

kalkulovat, respektive absorbovat všechny náklady evidované v rámci organizace, nebo jen 

jejich část [83]. V této souvislosti se tedy rozlišují dva základní p ístupy k nákladovým 

kalkulacím [53]: 
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 Absorpční kalkulace (též kalkulace úplných nákladů) – jsou kalkulace, které v sob  

zahrnují veškeré náklady podniku nebo organizační jednotky. 

 Neabsorpční kalkulace (též kalkulace neúplných nákladů) – jsou kalkulace, které 

kalkulují jen část podnikových nákladů (variabilní náklady), ostatní náklady (fixní 

náklady) na výkony nerozpočítávají. 

Výše uvedené p ístupy ke kalkulaci nákladů se neliší pouze ve způsobu p i azování režijních 

nákladů, ale také způsobem jejich využití. Výstupem absorpční kalkulace (tj. kalkulace úplných 

nákladů) jsou tzv. úplné vlastní náklady výkonu (ÚVN). V rámci této kalkulace tedy budou 

započteny veškeré náklady podniku, včetn  strategických a správních nákladů. Tato kalkulace 

pak zpravidla slouží pro účely dlouhodobého (strategického) rozhodování nebo pro účely 

cenových rozhodování, kde je informace o plných nákladech výkonu velmi významná [82]. 

Hlavním problémem absorpční kalkulace je rozvržení nákladů vyvolaných konkrétním druhem 

výkonu (nikoliv jeho jednotkou) a společných (nep ímých) nákladů, které se p i azují výkonům 

na jejich jednoznačn  vyjád ený, zpravidla p edem stanovený objem a sortiment [27]. Problém 

spojený s využitím absorpčních kalkulací může tedy p edstavovat existence a vlastnosti fixních 

nákladů. Již samotná alokace nep ímých fixních nákladů je značn  problematická, neboť tyto 

náklady zpravidla nemají objektivn  popsatelnou vazbu na konkrétní výkony a jejich alokace 

probíhá pouhým vyjád ením podílu p ipadajícího na jednotku výkonu. Takto provedená 

alokace pak může obsahovat značnou míru nep esnosti, která se projeví p i stanovení ÚVN 

výkonu. Vzhledem k této skutečnosti není možné nebo vhodné využívat kalkulace úplných 

nákladů p i ešení úloh na existující kapacit , jejichž úkolem může být nap íklad rozhodování 

o struktu e a variantách sortimentní skladby budoucích výkonů, o tom, zdali je výhodn jší 

konkrétní výrobek vyráb t ve vlastní režii nebo nakupovat a nejsou vhodné ani pro posouzení 

p ínosu konkrétního výkonu k tvorb  zisku. Neabsorpční kalkulace (tj. kalkulace neúplných 

nákladů) spočívá v tom, že část nákladů (nejčast ji se jedná o fixní náklady, které jsou na 

objemu výkonu nezávislé) není v rámci kalkulace výkonu vůbec p i azena. Kalkulace 

neúplných nákladů má svá omezení v p ípad  dlouhodobých a cenových rozhodování, nicmén  

její hlavní výhoda spočívá v tom, že kalkulace jednotky výkonu není zatížená fixními náklady, 

které s jednotkou výkonu zpravidla nesouvisí. Díky této skutečnosti je kalkulace neúplných 

nákladů velmi vhodná pro krátkodobá rozhodování p i častých zm nách objemu výkonů [85]. 

Nap íklad Král [51] dále uvádí, že fixní náklady p íčinn  nesouvisejí s kalkulační jednicí, nýbrž 

s časovým obdobím, a je t eba je jednoznačn  odd lit od nákladů variabilních. Jinými slovy, na 

fixní náklady nahlíží neabsorpční kalkulace jako na „ned litelné skupiny nákladů“, které je 

nutné vynaložit v souvislosti se zajišt ním chodu podniku v určitém časovém období. Takto 
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odd lené fixní náklady musí být uhrazeny až následn  z rozdílu mezi cenou a variabilními 

náklady výrobku, a to v zásad  bez ohledu na objem výroby, respektive prodeje. Stejn  jako 

absorpční kalkulace, tak i neabsorpční kalkulace mají své výhody a omezení. Velmi 

zjednodušen  by se dalo íci, že pro n  platí opačné charakteristiky než pro absorpční kalkulace. 

Mezi hlavní výhody kalkulace neúplných nákladů pat í zejména již výše zmín ný p ístup k 

fixním nákladům, který zajišťuje, že kalkulace není deformována jejich nep esným p i azením. 

Tím, že neabsorpční kalkulace pracují zpravidla pouze s náklady p ímo souvisejícími s 

jednotkou výkonu, jsou značn  pružn jší p i krátkodobém rozhodování a operativním ízení 

kapacit či p i rozhodovacích úlohách na existující kapacit  [85]. Mezi hlavní nevýhody 

neabsorpčních kalkulací lze adit fakt, že kalkulace neúplných nákladů často svádí pozornost 

vedoucích pracovníků podniku na krátkodobá rozhodnutí, která mohou být v rozporu se 

strategickými cíli podniku. Informace o neúplných nákladech, resp. absence informace o 

úplných nákladech výkonu mohou velmi často negativn  ovliv ovat cenová rozhodování. Tyto 

nevýhody či omezení neabsorpčních kalkulací jsou dány charakterem t chto kalkulací, tedy 

tím, že se část nákladů není p i azena výkonu a dostává se tak mimo pozornost vedoucích 

pracovníků podniku. Následující obrázek (viz obr. 3) ilustruje výše popsané rozdíly mezi 

absorpčními a neabsorpčními kalkulacemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyto dva p ístupy ke kalkulaci nákladů zahrnují n kolik kalkulačních metod. Mezi metody 

kalkulace úplných nákladů (tzv. absorpční metody) můžeme ve shod  s mnoha odborníky 

za adit [27, 53, 61, 95]: 

a) kalkulace d lením, 

b) p irážkové kalkulace, 

c) kalkulace ve sdružených výrobách, 

d) kalkulace rozdílové, 

e) kalkulace na základ  aktivit (Activity-Based Costing), 

ABSORPČNÍ KALKULACE 

PŘÍMÝ MATERIÁL 

PŘÍMÉ MZDY 

OSTATNÍ PŘÍMÉ 
NÁKLADY 

NÁKLADOVÝ 
OBJEKT 

VÝROBNÍ REŽIE 

SPRÁVNÍ REŽIE 

NEABSORPČNÍ KALKULACE 

PŘÍMÝ MATERIÁL 

PŘÍMÉ MZDY 

OSTATNÍ PŘÍMÉ 
NÁKLADY 

NÁKLADOVÝ 
OBJEKT 

VÝROBNÍ REŽIE 

SPRÁVNÍ REŽIE epřiřaze a 

Obr. 3 Srovnání absorpční a neabsorpční kalkulace [85] 
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f) metoda standardních nákladů, 

g) metoda Target Costing, 

h) metoda Kaizen Costing. 

Do kalkulace neúplných nákladů (tzv. neabsorpčních kalkulací) lze adit p edevším tyto metody 

[4, 58, 64, 85]: 

a) kalkulace variabilních nákladů (tj. kalkulace krycího p ísp vku), 

b) ízení nákladů podle tzv. průtokového účetnictví (vycházející z Teorie omezení - TOC), 

c) GPK – Grenzplankostenrechnung. 

Vzhledem k zám ru p edkládané disertační práce bude následující text detailn ji pojednávat o 

kalkulaci na základ  aktivit (Activity Based Costing). 

4.3 Kalkulace na základě aktivit (Activity Based Costing) 

Tradiční funkční uspo ádání podniku sleduje náklady podniku podle útvarů, ve kterých 

vznikají. Funkční struktura je dána funkčními organizačními jednotkami a systémem 

odpov dnostního účetnictví. Tato klasifikace, ale bohužel neposkytuje relevantní informace o 

nákladech ve vztahu k reáln  provád ným činnostem a jejich vztahu k podnikovým výkonům. 

Stále ší eji uplat ovaný procesní pohled na podnik je založen na sledování podnikových 

procesů a aktivit, které vytvá ejí hodnotu pro zákazníky a generují náklady. Tohoto procesního 

pohledu na transformační proces podniku využívá stále více nových manažerských nástrojů a 

metod, mezi které pat í i kalkulace na základ  aktivit (z anglického Activity-Based Costing, 

zkrácen  ABC). ABC kalkulace p edstavují uplatn ní tohoto p ístupu v oblasti sestavování 

kalkulací, tedy zjišťování nákladů konkrétních podnikových výkonů. Využití takto 

sestavovaných kalkulací a z nich plynoucích informací o nákladech je označováno jako ízení 

nákladů podle aktivit (z anglického Activity-Based Management (ABM), Activity-Based 

Costing/Managenent (ABC/M) nebo též Activity-Based Costing/Activity-Based Managenent 

(ABC/ABM)). N kdy je i samotný pojem ABC používán v širším významu, tedy jako 

strategický nástroj, který krom  kalkulací podle aktivit zahrnuje využívání získaných informací 

o nákladech pro jejich ízení. Vzhledem k tomu, že je obtížné od sebe odd lit ob  uvedené 

složky (i pojetí ABC v podání různých autorů), bude v následujícím textu o ABC kalkulaci 

pojednáno v jejím širšímu významu (nebude-li uvedeno jinak). 

4.3.1 Vznik metody ABC 

Kalkulace na základ  aktivit (angl. Activity-Based Costing) vznikla jako určitá reakce 

na nedostatky spojené s aplikací tzv. tradičních kalkulačních metod v m nícím se 
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podnikatelském prost edí. Jedná se o pom rn  novou metodu ízení nákladů, která vznikla v 

USA a za její zakladatele jsou považováni američtí auto i Cooper a Kaplan [18], kte í o ní 

pojednávají v článku “Measure Costs Right: Make the Right Decisions” z roku 1988. Nicmén  

podniková praxe se o využití této metody pravd podobn  pokoušela již o mnoho let d íve. Jak 

uvádí n kte í auto i, nap íklad Bouquin [8], o jistou úrove  aplikace metody ABC do ízení 

podniku se již v 60. letech 19. století snažila americká firma General Electric, která stála u 

zrodu i mnoha dalších využívaných manažerských metod a p ístupů (nap . matice GE apod.). 

Metoda ABC se postupem času stala základem pro komplexní p ístup k ízení aktivit v mnoha 

sv tov  významných podnicích. Od 90. let 20. století tuto metodu implementovaly a začaly 

využívat podniky, jako nap íklad Coca-Cola, Apple Computer, IBM, HP, AT&T, P&G, 

Siemens a mnohé další [77]. Důležité je zmínit, že významnou roli v definování a ustálení 

principů a rozší ení pov domí o metod  ABC sehrála americká instituce Consortium for 

Advanced Management – International (CAM-I) a další významné, p edevším poradenské 

organizace. 

Jak již bylo zmín no, metoda ABC vznikla jako určitá reakce na zm ny v ekonomickém 

prost edí. Podnikatelské prost edí bylo možné považovat za pom rn  stabilní od vzniku prvních 

podniků až po druhou polovinu 20. století. Tato perioda byla charakteristická p evisem 

poptávky nad nabídkou, životní cykly produktů byly pom rn  dlouhé a jejich sortiment nebyl 

p íliš široký. Tehdejší podniky tak nebyly nuceny bojovat o zákazníky, inovovat, rozši ovat a 

zkvalit ovat nabízený sortiment. Tato skutečnost se odrážela i oblasti kalkulací podnikových 

výkonů, kdy byl tradiční způsob alokace nákladů pomocí režijních p irážek pom rn  

vyhovující, jelikož p ímé náklady tvo ily v tšinovou část nákladů. ízení nákladů se 

soust edilo spíše na záznam spot ebovaných zdrojů a na zvyšování hospodárnosti. Predikce 

vývoje budoucích nákladů nebyla nutná. Tato situace se začala m nit ve druhé polovin  20. 

století, kdy nabídka na sv tových trzích začala p evyšovat poptávku. V kontextu t chto zm n a 

rostoucího stupn  globalizace začaly být podniky nuceny k diferenciaci, tedy k odlišení svých 

produktů. Soudobé podnikatelské prost edí se vyznačuje p evisem nabídky nad poptávkou (na 

v tšin  trzích), zkracováním životních cyklů produktů, obsáhlým sortimentem nabízených 

produktů, využíváním různých distribučních kanálů či snahou podniků poskytovat zákazníkům 

široké spektrum dopl kových služeb. Velký vliv na sílící konkurenční prost edí má raketový 

vzestup výpočetní techniky, technologií, médií a internetu. Tento technologický pokrok, 

zejména v podob  vzrůstající automatizace a digitalizace, se využívá ke snížení náročnosti 

p ímých vstupů. Na prahu čtvrté průmyslové revoluce je p edevším lidská práce stále čast ji 

nahrazována um lou inteligencí ve všech možných podobách. Tento dynamický vývoj 
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podnikatelského prost edí m l v posledních desetiletích podstatný vliv i na strukturu nákladů. 

Výše popsané zm ny v podnikatelském prost edí lze shrnout do následujících bodů [61]: 

 značný nárůst struktury provád ných výkonů (často pak v nep ímé úm e k objemu 

výkonů), 

 narůstající nároky na kvalitu poskytovaných výkonů, 

 nutnost dodávat široký sortiment výkonů v kratších časových intervalech,  

 zkracování doby životnosti nabízených produktů, 

 nutnost diverzifikace charakteru výkonů, poskytovaný i v rámci jednoho sortimentního 

druhu. 

V důsledku uvedených faktorů dochází ke zm nám ve struktu e nákladů, zejména se snižuje 

podíl p ímých (jednicových) nákladů v relaci k režijním (nep ímým) nákladům a narůstá podíl 

režijních nákladů nutných k zajišt ní pomocných, obslužných, informačních, kontrolních a 

dalších aktivit. Z uvedených záv rů pak logicky vyplývá pot eba orientace ídících opat ení 

nejen na p ímé náklady finálních výkonů, ale rovn ž i na náklady zajišťovacích procesů [61]. 

Tuto skutečnost umoc uje nap íklad Popesko [85], který udává, že v důsledku výše uvedených 

jevů činí v současné dob  podíl nep ímých nákladů často až 50 % celkových nákladů. Dále 

uvádí, že specifická situace panuje v sektoru služeb, kde se náklady velice často vyznačují 

obtížnou alokovatelností. Zde podle n j může podíl nep ímých nákladů v n kterých p ípadech 

činit i více než 80 % celkových nákladů. Uvedené zm ny probíhající v podnikatelském sektoru, 

a tím i nákladových struktur podniků, vyvolaly kritiku tradičního p ístupu, který vycházel 

primárn  ze snahy ídit (a tedy i kalkulovat) náklady finálních výkonů, a postupn  vedly k 

primární orientaci na náklady zajišťovaných aktivit, činností a procesu jako celku [53]. 

Takzvané tradiční kalkulační metody (tj. kalkulace d lením, p irážkové metody 

kalkulace, kalkulace ve sdružených výrobách apod.) velmi často vedou ke zkreslení výsledných 

nákladů p i azených výkonům. Mnohými autory je kritizována zejména p irážková kalkulace. 

Omezení p irážkové kalkulace spočívají p edevším ve způsobu, jak pracuje s fixními náklady. 

„Tím, že fixní náklady rozpouští na jednotlivé výrobky, stává se p irážková kalkulace velmi 

nepružnou, a to zejména v situacích častých zm n v objemu a struktu e výkonů.“ [85] Toto 

omezení se stává velmi významným p edevším v okamžiku, kdy se podnik potýká s 

významným nárůstem podílu nep ímých nákladů a nárůstem struktury provád ných režijních 

činností. V reakci na nedostatky p irážkové kalkulace začala být ve v tší mí e uplat ována tzv. 

kalkulace variabilních nákladů. „Kalkulace variabilních nákladů nabízí relativn  velmi 

jednoduchý nástroj, jenž eliminuje podstatnou část omezení spojenou s aplikací p irážkové 
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kalkulace. Na druhé stran  je ovšem využitelnost kalkulace variabilních nákladů do značné 

míry omezená. Kalkulace variabilních nákladů p ináší možnosti efektivního ízení 

krátkodobých rozhodovacích úloh na existující kapacit , je ovšem velmi omezen  využitelná 

pro dlouhodobé analýzy vztahu mezi náklady a výkony, analýzy nep ímých nákladů či pro 

cenová rozhodování.“ [85] Dalším důvodem vzniku a postupného uplat ování kalkulační 

metody ABC jsou také rostoucí požadavky na kalkulační systém podniku, neboť roste zejména 

tlak na kvalitu a strukturu informací pro manažerské rozhodování. Vedení podniků stále čast ji 

eší otázky, které produkty jsou ziskové a které naopak ztrátové, zdali jsou jednotlivé podnikové 

činnosti vykonávány efektivn  a kolik podnik opravdu tyto činnosti stojí. Proto, aby byl podnik 

schopen se t mito úkoly smyslupln  zabývat, musí na jednotlivé náklady nahlížet práv  skrze 

tyto činnosti, resp. tzv. aktivity, které je spot ebovávají, nikoliv podle funkční struktury. 

„Základním požadavkem, který stál u zrodu kalkulace podle aktivit a dalších moderních metod 

ízení nákladů, bylo um ní p i azovat náklady výkonům podle skutečných p íčin, které ke 

vzniku nákladů vedou. V praxi se jedná hlavn  o samotné vnitropodnikové činnosti, provád né 

v rámci transformačního procesu. Pokud chce podnik p i adit náklady výkonům podle p íčinné 

souvislosti, musí hledat skutečné p íčinné vztahy mezi výkony, vnitropodnikovými činnostmi, 

jež jsou k jejich realizaci nezbytné, a náklady, které tyto činnosti spot ebovávají. Jinak ečeno 

ideální kalkulační systém by m l odrážet celý podnik – provoz i administrativu, a sledovat čas, 

úsilí, a dovednosti pot ebné k výrob  a prodeji každého výrobku.“ [85] Z výše vyjmenovaných 

důvodů vyplývá, že tradiční kalkulace již nejsou schopny zabývat se podstatou vztahů mezi 

náklady a výkony v celé jejich ší i. Metodou, která by toho m la být schopna, je kalkulace podle 

aktivit, neboli metoda ABC. 

4.3.2 Podstata metody ABC 

Sdružení Consortium for Advanced Management – International (CAM-I) definuje 

metodu ABC jako „metodologii, která m í náklady a výkonnost aktivit, zdrojů a nákladových 

objektů. Zdroje jsou p i azeny aktivitám a aktivity jsou p i azeny nákladovým objektům na 

základ  jejich využití. ABC rozeznává p íčinné vztahy mezi spot ebou zdrojů, aktivitami a 

nákladovými objekty.“ [77] Základním smyslem p i azování nákladů podle dílčích aktivit je co 

nejp esn ji vyjád it vztah nákladů k p íčin  jejich vzniku, a to zejména v p ípadech, kdy touto 

p íčinou není zvýšený objem finálních výkonů [53]. Klíčovým odlišením metody ABC je tudíž 

snaha o nalezení postupu, který lépe vyjád í p íčinný vztah mezi výkonem a náklady (tj. snaha 

popsat skutečný kauzální efekt – vztah p íčina a následek). Princip metody ABC je velmi 

jednoduchý, logický a koncepčn  odlišný od tradičního p ístupu kalkulačních metod. Zdroje 
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nerozd luje na st ediska, ale na aktivity s cílem dosáhnout rozvržení režijních nákladů podle 

skutečné p íčinnosti jejich vzniku. „Začíná se rozložením podnikových činností do dílčích 

(elementárních) aktivit (nap . objednávání materiálu, jeho p íjem a výdej, doprava a skladování, 

se izování strojů, kontrola kvality, vnitropodniková doprava, balení výrobků, expedice atp.), 

p ičemž se zam uje p edevším na oblasti, ve kterých vznikají režijní náklady. Zkoumá se, jaké 

náklady aktivity vyvolávají, a testuje se jejich nezbytnost. Ty vztahy, které vyvolávají vznik 

nákladů, jsou označeny jako tzv. cost drivers (nap . počet objednávek nebo faktur, počet 

dodavatelů, počet zákazníků, strojové hodiny, počet kontrol atp.). Náklady zjišt né na aktivitu 

se alokují na výkony (výrobky či služby), resp. jednotlivé odb ratele, jako jednotkové 

náklady[95]. Cokins [17] vystihuje podstatu metody ABC následujícím schématem (viz obr. 

4), ve kterém je na vertikální ose znázorn n postup zdrojů k nákladovým objektům (tj. p i azení 

nákladů v metod  ABC). Horizontální linie zobrazuje sled jednotlivých aktivit (tj. průb h 

procesu v metod  ABC). 

 

V podnikové praxi se ukázalo, že je tento postup vhodnou možností, jak eliminovat 

paušalizování nákladů v různých zjednodušených způsobech alokace (nap . rozvrhových 

základnách). Zprost edkovaný vztah mezi nákladem a výkonem již netvo í zkreslující 

rozvrhová základna, ale skutečné aktivity a činnosti, které podnik provádí s cílem tvorby 

výkonů. V rámci této metody sledujeme náklady a jejich tok podél provád ných procesů a 

aktivit, t mto skutečnostem odpovídá i způsob jejich p i azování. ABC usiluje o odhalení 

Obr. 4 Schéma kalkulace ABC [17] 
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skutečné p íčiny vzniku nákladů a jejich adresnou alokaci t m podnikovým výkonům a 

produktům, které je skutečn  spot ebovaly [85]. Postup kalkulace ABC lze shrnout do 

následujících kroků [24]: 

1. V prvním kroku je vynaložený ekonomický zdroj (tj. nep ímý náklad) p i azen k 

jednotlivým aktivitám na základ  vztahové veličiny nákladů (tzv. Resource Cost 

Driver), která vymezuje způsob p epočtu nákladů z účetnictví na jednotlivé definované 

aktivity. 

2. Ve druhém kroku se stanoví celkové náklady na jednotlivé aktivity (tzv. Cost Pool), 

vymezí se vztahová veličina aktivity, respektive nákladový nositel (tzv. Activity Cost 

Driver) a stanoví se náklady na jednotku aktivity. 

3. Ve t etím kroku se určí náklady na p edm t alokace, tedy nákladový objekt (tj. výkon, 

službu, zákazníka) na základ  nákladů na jednotku aktivity a objemu t chto jednotek, 

které nákladový objekt spot ebuje. 

Jinými slovy, aktivity organizace tedy na jedné stran  spot ebovávají zdroje a na druhé stran  

jsou spot ebovávány nákladovými objekty.  

Pro správnou implementaci jakékoli metody kalkulací je důležité pochopení základního 

pojmosloví. V p ípad  metody ABC se jedná o pojmy jako je aktivita, vztahová veličina a 

nákladový objekt. Aktivita p edstavuje elementární prvek podnikatelského procesu, jenž lze 

vymezit minimáln  z hlediska nákladů, které je t eba v souvislosti s jeho zajišt ním vynaložit, 

ale p ípadn  i z hlediska m itelného výkonu, který je výsledkem této aktivity. Z tohoto hlediska 

se aktivity podrobn ji člení na: a) aktivity, u nichž lze vyjád it náklady (vstupy) i účel jejich 

vynaložení (výstupy) a b) aktivity, u nichž lze m it náklady, ale nelze kvantifikovat 

výstupy[53]. Aktivity tedy mohou být rozd leny na ty, které p idávají produktu n jakou 

hodnotu (tj. primární aktivity) a na aktivity nep idávající hodnotu (tj. podpůrné aktivity). 

Podpůrné aktivity jsou v podniku provád ny pro interní pot eby a slouží k podpo e primárních 

aktivit, p ičemž zpravidla není možné definovat souvislost mezi jejich spot ebou a nákladovými 

objekty. Nejsou tedy alokovány p ímo nákladovému objektu, ale pouze primárním aktivitám. 

Tento pohled na podnikové aktivity dále rozvádí Šoljaková [98] a zmi uje, že uvedené rozlišení 

aktivit bere v úvahu možnosti omezit rozsah aktivit nebo náklady na aktivity, které p idávají 

hodnotu, protože v ad  p ípadů i tyto aktivity lze provád t efektivn ji. Toto člen ní respektuje, 

že určité aktivity, které sice nep idávají hodnotu, nelze eliminovat. T žko si lze p edstavit 

fungující podnik, který provádí pouze aktivity p idávající hodnotu. Vždy budou existovat 

aktivity, které budou existovat z jiných důvodů, než je podíl na vytvá ení hodnot. Aktivity jsou 

v rámci ABC kalkulace úst edním prvkem alokace nákladů, tvo í její základní stavební prvek 
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a jejich správná definice je podmínkou pro úsp šnou aplikaci tohoto nákladového systému. 

Náklady jednotlivých aktivit se p i azují tzv. nákladovým objektům. Nákladovými objekty se 

v metod  ABC rozumí jakékoli objekty, ke kterým se m í náklady. Tedy nejen výrobky a 

služby, ale také nap íklad zákazníci, divize, odd lení, výrobková ada, výrobní linky, výrobní 

procesy apod. Analýzou podnikových aktivit se definují tzv. vztahové veličiny (tj. cost drivers), 

které umož ují vyjád it p íčinný vztah mezi spot ebovávanými zdroji a nákladovými objekty. 

T mito p íčinami nemusí být jen objem p ímých nákladů (tak jako u tradičních kalkulačních 

metod). ABC p edpokládá, že p íčinou vzniku nákladů jsou činnosti, ne produkty p ímo. 

4.3.2.1 Náklady z pohledu metody ABC 

P esto, že metoda ABC respektuje a využívá tradiční účelové a kalkulační člen ní 

nákladů či klasifikaci nákladů v závislosti za zm nách objemu produkce, bývají náklady 

vstupující do ABC kalkulace obecn  člen ny do t í kategorií [85]: 

 První skupinou jsou p ímé náklady (tzv. direct costs), které lze stejn  jako u tradičních 

kalkulačních systémů p ímo p i adit nákladovému objektu, aniž by byly alokovány na 

definované objekty. 

 Druhou skupinu tvo í náklady nealokovatelné (tzv. non-traceable costs). Jedná se o 

skupinu nákladů, které mají čist  fixní charakter a nemají tém  žádný účelový vztah k 

provád ným činnostem a aktivitám. Jedná se nejčast ji o náklady vedení podniku nebo 

všeobecnou infrastrukturu. Vzhledem k jejich malému podílu na celkových nákladech 

(okolo 5 %) mohou být tyto náklady alokovány proporcionáln  k objemu celkových 

p i azených nákladů nebo být pokrývány marží. 

 T etí skupinou jsou náklady alokovatelné pomocí aktivit (tzv. traceable costs), které 

jsou v podstat  totožné s tradičními režijními náklady. ABC kalkulace se práv  na tyto 

náklady zam uje a alokuje je pomocí definované struktury aktivit. 

Následující schéma (viz obr. 5) zobrazuje skupiny nákladů v ABC kalkulacích, a to včetn  

způsobu jejich alokace na definované nákladové objekty. 

Obr. 5 Skupiny nákladů v ABC kalkulaci [82] 
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4.3.2.2 Procesní p ístup metody ABC 

Z výše popsaného principu metody ABC a jejího pohledu na náklady (zejména náklady 

nep ímé) vyplývá její odlišení od tradičních metod a technik nákladových kalkulací. U p ístupů, 

které jsou dnes nazývány tradičními, jsou jednotlivé náklady nejprve p i azeny jednotlivým 

st ediskům (vnitropodnikovým útvarům). Tato st ediska slouží (z pohledu kalkulací) v podstat  

jen k funkčnímu rozd lení nákladů a jejich evidenci. V další fázi jsou tyto náklady 

prost ednictvím rozvrhových základen alokovány na kalkulační jednice (nákladové objekty). 

Metoda kalkulace ABC nahrazuje, ve smyslu alokace režijních nákladů, nákladová st ediska 

aktivitami, kterými mohou být nakupování, p íjem materiálu, skladování, zabalení, prodej, 

fakturace, distribuce atd. Aktivita se tak stává klíčovým prvkem ve vztahu mezi vstupy a 

výstupy. Aktivity definované v rámci ABC kalkulace implementují do kalkulačního systému 

podniku prvky procesního ízení, neboť základní filozofie ABC kalkulace p edpokládá, že 

aktivity jsou dílčími prvky procesů probíhajících v organizaci [85]. Pro úsp šnou aplikaci 

metody ABC v praxi je důležité, místo tradičního funkčního pohledu na organizaci, aplikovat 

procesní pohled, neboť práv  spojení procesního a nákladového pohledu na chod podniku je 

pro ni charakteristické. Procesní ízení se snaží ohraničit a nap ímit klíčové procesy organizace, 

snaží se zrychlit a usnadnit tvorbu hodnoty pro zákazníky zlepšením parametrů procesů, snaží 

se zlepšit průchodnost podnikem. Úsilí procesního ízení není zam eno na vnit ní funkce 

organizace, ale soust eďuje se zejména na to, co vytvá í a p idává hodnotu pro zákazníka. 

Zákazník je p íčinou tvorby produktů, produkty jsou p íčinou firemních procesů. Procesní 

ízení se na organizaci nedívá jako na soubor funkcí, ale jako na soubor procesů [94]. Procesní 

p ístup reaguje na situaci, kdy si každá část podniku (v podniku s tradiční funkční strukturou) 

plní své úkoly, ale není motivována uspokojovat pot eby zákazníka. V procesn  ízené 

organizaci je odpov dnost rozd lena vlastníkům procesů, kte í jsou hodnoceni za to, jak 

kvalitn  byl zákazník obsloužen (ať už ten interní nebo externí). Procesní způsob ízení podniku 

se tak orientuje na produkt, respektive na pln ní požadavků, pot eb a očekávání zákazníka (tj. 

na p idanou hodnotu). Práce není chápána ve smyslu odd lených činností jednotlivých útvarů, 

ale prolíná se funkční organizační strukturou a spot ebovává činnosti různých podnikových 

útvarů. Celý systém je pod ízen pot ebám zákazníka a zvyšování jeho spokojenosti (nap . 

aplikací technik neustálého zlepšování). Porter [86] definuje v rámci organizace celkem dev t 

strategických procesů. P t procesů je primárních (vstupní logistika, výroba, výstupní logistika, 

marketing a prodej, služby) a čty i podpůrné (infrastruktura, ízení lidských zdrojů, technologie 

a obstaravatelská činnost). Tyto uvedené procesy nalezneme ve v tšin  podniků. Využití 
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konceptů hodnotového et zce a procesního pojetí podnikových výkonů (nap . s využitím ady 

norem ISO 9000) může velmi dob e posloužit jako dobré východisko pro definici základních 

aktivit, které jsou v podniku provád ny. A tím i k úsp šné implementaci metodiky ABC pro 

ízení podnikových nákladů. 

4.3.3 Základní etapy aplikace ABC kalkulace 

V p edešlé části disertační práce byla popsána podstata metody ABC, nyní bude 

pozornost v nována hlavním zásadám pro její úsp šnou aplikaci v podnikové praxi. Postup 

implementace metody ABC je popsán celou adou tuzemských (nap íklad Král [53], Pet ík [77, 

78], Popesko [83], Sta ek [94], Šoljaková [98] a další) i zahraničních autorů (nap íklad Cokins 

[17], Drury [23] nebo Glad a Becker [31]). U jednotlivých autorů existují rozdíly kup íkladu ve 

vztahu k počtu, pojmenování nebo po adí jednotlivých etap, ale logika a princip aplikace 

kalkulace ABC je shodná u všech z nich. V dalším textu bude prů ezov  čerpáno zejména z 

výše uvedených zdrojů a názorů renomovaných odborníků na tuto oblast kalkulací. Základní 

etapy tvorby systému ABC kalkulace můžeme rozd lit následovn : 

1. Úprava účetních dat. 

2. Definice struktury ABC kalkulace (tj. identifikace aktivit a nákladových objektů). 

3. Procesní nákladová analýza (tj. p i azení nákladů aktivitám – ocen ní aktivit). 

4. Analýza aktivit (tj. definice vztahových veličin, kalkulace jednotkových nákladů 

aktivit). 

5. P i azení nákladů aktivit nákladovým objektům (tj. ocen ní nákladových objektů). 

Jednotlivé kroky odpovídají p ístupům výše jmenovaných autorů. Jako první krok byla do 

postupu za azena úprava účetních dat, kterou definoval Stan k [94]. Důvod jejího za azení 

(resp. p ed azení ostatním krokům tvorby kalkulace ABC) je dán charakteristikou zdrojů 

informací o nákladech, které jsou postaveny na principech českého účetnictví. 

4.3.3.1 Úprava účetních dat 

Tato etapa vychází z odlišností finančního a manažerského účetnictví ve vztahu k 

účetním datům. Problémem je zejména ada specifických úprav finančního účetnictví, které do 

jisté míry zkreslují podobu reálných ekonomických nákladů. Tyto úpravy tak p edstavují etapu, 

která není vlastní součástí tvorby ABC kalkulace, je ale pro její efektivní realizaci nezbytná 

[94]. Lze konstatovat, že tato etapa je vhodná p edevším pro tuzemské podniky, jejichž snahou 

a cílem by m lo být zjišt ní pouze skutečných ekonomických nákladů, které souvisejí se 

skutečn  provád nými aktivitami. Nejprve je nezbytné vyloučit náklady, které se do účetnictví 
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dostaly v důsledku specifických úprav finančního účetnictví. Tyto náklady nesouvisí s 

provád nými aktivitami, p ípadn  neodpovídají skutečn  vynaloženým zdrojům a jejich 

p i azení by tedy bylo složité a zkreslující. Jedná se nap íklad o kurzové rozdíly, opravné 

položky, rezervy, dary, inventarizační rozdíly apod. Dále je vhodné zvážit vyjmutí nákladů, 

které lze z ekonomického pohledu považovat za investice, jelikož je jim p isuzován spíše 

budoucí dlouhodobý prosp ch (jedná se nap . o náklady na reklamu, vývoj či vzd lání). Tyto 

náklady se nespot ebovávají v jednom období, a proto by m ly být rozpušt ny do více období. 

Na druhé stran  je vhodné do kalkulací ABC zahrnout náklady, které ve finančním účetnictví 

nejsou evidovány, ale jejich kvantifikaci je možné provést na základ  pen žního ocen ní 

určitých spot ebovaných faktorů nebo ob tovaných alternativ [85]. Jedná se o aplikaci konceptu 

oportunitních nákladů (tj. nákladů ob tovaných p íležitosti), o kterých bylo pojednáno v 

p edchozím textu této práce. Smyslem počáteční etapy aplikace ABC kalkulace je tedy 

p izpůsobit účetní data manažerskému pohledu na náklady. 

4.3.3.2 Identifikace aktivit a nákladových objektů 

Jako druhý, resp. celosv tov  uznávaný první krok tvorby ABC kalkulací, je u v tšiny 

autorů uvád na definice aktivit, které jsou v rámci této metody kalkulace užívány pro alokaci 

režijních nákladů. Praktická zkušenost, provedené studie a nepochybn  i logická návaznost 

ukazují, že v rámci tohoto kroku aplikace kalkulace ABC je také důležité zabývat se definicí 

nákladových objektů a systémovými vazbami aktivit na tyto nákladové objekty. Tento krok 

identifikace aktivit, nákladových objektů a jednotlivých vazeb mezi nimi bývá též označován 

jako „definice struktury ABC modelu“. Aktivity podniku mohou být v praxi identifikovány na 

základ  analýzy skutečných pracovních úkolů vykonávaných v rámci podniku. Východiskem 

pro definování jednotlivých podnikových aktivit může být analýza organizační struktury 

podniku (tj. stanovení aktivit na základ  analýzy pracovních pozic), procesní analýza (tj. 

stanovení aktivit na základ  analýzy procesní mapy), analýza pracovišt  (tj. stanovení aktivit 

na základ  znalosti konkrétního pracovního prostoru) nebo analýza osobních nákladů (tj. 

analýza nákladů na pracovníky). Na základ  t chto analýz může být vytvo en základní návrh 

struktury aktivit. Tento návrh by m l být posléze zp esn n prost ednictvím pohovorů s 

jednotlivými pracovníky. P i definici struktury aktivit je vhodné jednotlivým aktivitám p i adit 

číselný kód, p esn  popsat rozsah jednotlivých činností, které jsou v rámci konkrétní aktivity 

vykonávány, a pamatovat na to, že aktivitám by m ly odpovídat relevantní skupiny nákladů. 

Stan k [94] rozd luje aktivity do n kolika p íbuzných skupin podle toho, které oblasti 

podnikových činností se týkají. Tyto skupiny mohou vypadat nap íklad takto: 
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 činnosti podporující obstarávání vstupních surovin a služeb, 

 činnosti podporující vztahy se zákazníky a trhy obecn , 

 činnosti podporující vývoj produktů, 

 činnosti podporující vlastní výrobu produktů, 

 činnosti podporující nevýrobní i výrobní administrativu zakázek, 

 všeobecné ídící činnosti, 

 podpůrné činnosti. 

Vhodné vymezení aktivit umož uje mimo jiné jistou úpravu člen ní nákladů na variabilní a 

fixní, a to prost ednictvím rozlišením fixních a variabilních ve vztahu k aktivitám a ve vztahu 

k objemu finálních výkonů. Jak nap íklad uvádí Šoljaková [98], vhodné člen ní umož uje ídit 

vyšší podíl nákladů jako náklady variabilní, které p edstavují opakovan  vkládané zdroje a 

jejichž prosp ch je „vyčerpán“ provedením dané aktivity. ízení t chto nákladů se orientuje na 

optimalizaci výše nákladů na jednotku aktivit a dále na snižování objemu aktivit, což povede 

ke snížení celkových nákladů. Dále dodává, že fixní náklady ve vztahu k aktivitám jsou nutn  

fixní i ve vztahu k finálnímu výkonu. P edstavují jednorázov  vložený zdroj, jehož prosp ch je 

však postupn  čerpán po určité období. Vynaložení tohoto nákladu znamená vytvo ení 

potenciálu pro jeho využití v daném období. ízení fixních nákladů se tradičn  opírá o 

optimalizaci absolutní výše t chto nákladů vyjád enou úspornostní složkou hospodárnosti, 

která je spíše p edm tem taktického a strategického ízení, a dále o ízení jejich maximálního 

využití [98]. Znalost fixních nákladů ve vztahu k aktivitám má velký význam p i ešení 

rozhodovacích úloh o způsobu zajišt ní jednotlivých aktivit. Pro účely rozhodování je t eba u 

fixních nákladů odlišit [98]: 

a) vyhnutelné náklady vyvolané aktivitou, které p i omezení aktivity nebo jejím úplném 

odstran ní budou eliminovány, 

b) nevyhnutelné – využitelné náklady vyvolané aktivitou, který p i omezení aktivity nebo 

p i jejím úplném odstran ní může podnik využít jiným způsobem, 

c) nevyhnutelné – utopené náklady vyvolané aktivitou, které p i omezení aktivity nebo 

jejím úplném odstran ní nebudou eliminovány ani jich nelze využit jiným způsobem. 

Náklady ve vztahu k aktivitám by m ly být strukturovány způsobem, který umožní poskytovat 

relevantní informace pro ešení jednotlivých dílčích úkolů [98]. Každá aktivita musí být časov  

i v cn  ohraničená. Počet definovaných aktivit je ovlivn n mnoha parametry, zejména pak 

účelem, pro který je ABC systém vytvá en. Struktura aktivit, které budou v rámci kalkulace 

ABC sledovány, by m la do určité míry odpovídat tomu, jaké druhy výkonů podnik provádí a 
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jaké nákladové objekty budou sledovány v této kalkulaci sledovány. Hlavní zásadou p i 

identifikaci nákladových objektů je, že nákladové objekty musí být p íčinou toho, proč je nutné 

vykonávat aktivity, které tím spot ebovávají zdroje [17].  

4.3.3.3 P i azení nákladů aktivitám 

Dalším krokem ABC kalkulace je p i azení nákladů jednotlivým aktivitám (tj. ocen ní 

aktivit). Tímto krokem je získán v tší p ehled o tom, jaké zdroje jsou jednotlivými činnostmi v 

podniku spot ebovávány, což vedoucím pracovníkům podniku umož uje zamyšlení se nad 

skutečnou efektivností provád ných činností. Z tohoto důvodu je pro označení této etapy tvorby 

ABC kalkulace používáno označení „procesní nákladová analýza“. Pro ocen ní jednotlivých 

aktivit je využito upravených účetních dat z první etapy (tj. z upravených nákladů). Dále je 

nezbytné si uv domit, které náklady do tohoto alokačního procesu vstupují. Tedy provést jejich 

rozčlen ní na náklady p ímé, náklady alokovatelné pomocí aktivit a náklady nealokovatelné. V 

rámci nákladového ocen ní aktivit je nutné transformovat nákladové položky z klasické účetní 

evidence, kde jsou náklady podle druhu evidovány na jednotlivých nákladových st ediscích, a 

p i adit je jednotlivým definovaným aktivitám. Tato transformace se provádí pomocí tzv. 

matice nákladů aktivit, která p ehledn  zobrazuje veškeré vazby mezi nákladovými druhy a 

aktivitami [85]. Matice nákladů umož uje zkoumat vazbu mezi náklady a aktivitami a 

p edstavuje tak také nástroj pro zp tnou analýzu nákladů jednotlivých vykonávaných aktivit. 

Pro účely správného rozd lení nákladů na jednotlivé aktivity používá ABC kalkulace nástroj 

zvaný vztahová veličina nákladů. Tato vztahová veličina má za cíl co nejp esn ji popsat vztahy 

mezi vykonávanými aktivitami a jimi spot ebovávanými zdroji – náklady [85]. Vyjad uje tedy 

vztah p íčina – následek mezi zdroji a činnostmi. Mezi nejčast jší p edstavitele t chto 

vztahových veličin pat í časová analýza pracovního výkonu, p ímé p i azení, odborný 

(kvalifikovaný) odhad nebo m rná jednotka. Výstupem této fáze aplikace ABC kalkulace je 

vyčíslení skutečných nákladů, které jsou spojeny s výkonem konkrétních definovaných aktivit 

(tedy aktivit bez rozdílu jejich charakteru – primárním i podpůrným) – tj. výše celkových 

nákladů aktivit (angl. cost pool). Celkové náklady aktivity (CNA) p edstavují určitou skupinu 

nákladů spojenou s konkrétní podnikovou činností (tj. s výkonem této činnosti) a stanovení 

jejich hodnoty p edstavuje dílčí krok p i aplikaci ABC metody, neboť slouží k posouzení 

efektivnosti provád né aktivity a pro analýzu její p idané hodnoty. Informace o nákladech 

spot ebovaných na výkon určité aktivity je možné konfrontovat se skutečnými p ínosy této 

aktivity, a tím posoudit účelovost vynakládání nákladů. 
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4.3.3.4 Analýza aktivit  

Navazujícím krokem aplikace ABC kalkulace je analýza aktivit, jež se skládá z n kolika 

dílčích a na sebe navazujících kroků, které si kladou za cíl vyčíslit jednotlivé náklady 

primárních aktivit. Práv  v této etap  spočívá zásadní rozdíl oproti modelu tzv. tradičních 

kalkulačních metod, a proto jí bude v následujícím textu v nována pat ičná pozornost. V rámci 

analýzy aktivit se konkrétn  jedná o tyto dílčí kroky [85]: 

1. Stanovení vztahových veličin aktivit. 

2. Stanovení míry výkonu aktivit. 

3. Kalkulace jednotkových nákladů aktivit. 

4. P i azení nákladů podpůrných aktivit primárním. 

V prvním kroku se stanoví p íčiny, které spot ebu konkrétní činnosti skutečn  vyvolávají, tedy 

tzv. vztahové veličiny aktivity (angl. activity cost driver). V p edešlém textu již byla popsána 

úloha vztahové veličiny v kalkulaci ABC. „Obecn  lze vztahovou veličinu aktivity definovat 

jako veličinu, kterou je výkon dané aktivity možné m it. Zvolená vztahová veličina aktivit by 

m la jednak vystihovat p íčinný vztah nákladů k výkonu aktivity, ale m la by být zvolena tak, 

aby byla na základ  dat dostupných v podniku kvantifikovatelná, tzn., aby bylo možné tato data 

získat.“ [85] P íkladem vhodn  zvolené vztahové veličiny může být počet objednávek (aktivita 

– nákup materiálu), počet plánů (aktivita – plánování výroby), normohodiny (aktivita – 

cementování s následným kalením), počet kontrol (aktivita – kontrola kvality výrobků) apod. 

Obvykle se volí tzv. transakční veličiny (angl. transaction drivers) – tj. ty, které udávají počet 

jednotek aktivity, tzv. časové veličiny (angl. duration drivers) – tj. ty, které udávají objem času 

pot ebného pro výkon konkrétní aktivity a p ípadn  tzv. silové veličiny (angl. intensity drivers) 

– tj. ty, které p i azují použité zdroje p ímo nákladovému objektu pokaždé, když je aktivita 

vykonána. Volba mezi transakční a časovou veličinou (pop . silovou veličinou) závisí zejména 

na charakteru aktivity. „V p ípad , že se jedná o standardizovanou operaci, která je p ibližn  

stejn  časov  náročná, je vhodné zvolit transakční veličinu, jež je jednodušší. V p ípad , že se 

jednotlivé p estavby významn  liší ve spot eb  času a potažmo nákladech, je nutné použít 

časovou nebo indexní metodu [85]. M itelnost vztahové veličiny je nezbytná proto, abychom 

byli schopni stanovit míru výkonu aktivity (angl. output measure). V tomto bod  je důležité 

zmínit, že pokud dojde k volb  takové vztahové veličiny, o níž není možné získat data z 

dostupných informačních zdrojů podniku, bude muset být zavedena taková evidence dat, která 

toto umožní. Avšak tato skutečnost se jist  odrazí v nákladech na provoz systému a může tak 

p edstavovat jednu z nevýhod aplikace kalkulací ABC. V následném kroku výstavby ABC 
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kalkulace, na základ  stanovení odpovídající vztahové veličiny aktivit, se stanoví tzv. míra 

výkonu aktivity (angl. activity recovery rate) – počet vztahových veličin (tj. p íčin), které daná 

aktivita ve sledovaném období vyprodukovala. Tato jednotka může být velmi často se 

vztahovou veličinou shodná. Míra výkonu aktivity (MVA) se stanovuje buď na základ  

skutečného výstupu (tj. skutečný výstup, který aktivita v daném období realizovala) nebo na 

základ  maximální kapacity (tj. maximální míra výstupu – skutečná nebo hypotetická). 

Zdrojem pro tato data je vnitropodniková evidence, informační systém podniku nebo p ípadn  

kvalifikovaný odhad. Stanovení hodnoty MVA pro jednotlivé aktivity je vždy velmi 

individuální, p ičemž se zpravidla eší otázka, zda jako výkon aktivity zvolit aktuáln  zm ený 

výstup dané aktivity nebo její maximální možný výkon. P i praktickém využití metody ABC je 

zjišťování hodnot MVA mnohdy velmi problematické a náročné, neboť vyžaduje sb r a 

evidenci značného objemu nefinančních informací. Práv  dostupnost dat ve vnitropodnikové 

evidenci může být jednou z praktických p ekážek efektivního využití metody ABC. O to více 

důležité se jeví vhodné stanovení vztahových veličin aktivit tak, aby byl usnadn n sb r a 

evidence dat pro vhodné stanovení MVA. Jinými slovy, v n kterých p ípadech je vhodn jší 

použít jinou, n kdy i mén  p esnou vztahovou veličinu, ke které ovšem existují pot ebná data.  

Po tomto kroku následuje kalkulace jednotkových nákladů aktivit (angl. activity primary rate). 

Hodnota jednotkového nákladu aktivity (JNA) ukazuje, jaká výše nákladů je spojena s výkonem 

jedné jednotky dané aktivity, p ičemž se vyjad uje jako podíl celkových nákladů aktivit (CNA) 

a míry výkonu aktivity (MVA) – viz vztah 1 níže [85]. 𝑱 𝑨𝒊 = 𝑨𝒊𝑽𝑨𝒊     (1) 

Jednotkové náklady aktivit (JNA) p edstavují mezistupe  p epočtu nákladů aktivit na 

nákladové objekty. Zatímco celkové náklady aktivit znamenají pouze informaci o nákladové 

náročnosti provád ných činností, jednotkový náklad může být využit pro p epočet celkových 

režijních nákladů na nákladové objekty za p edpokladu, že je možné kvantifikovat počet 

jednotek vztahových veličin spot ebovaných jednotkovými nákladovými objekty [85]. Hodnota 

jednotkových nákladů p ipadajících na aktivitu p edstavuje vhodnou informaci pro posouzení 

efektivity provád ných výkonů. 

Ve výše popsaných krocích aplikace metody ABC byly kalkulovány jednotkové 

náklady pro všechny definované aktivity, tedy jak pro aktivity podpůrné, tak primární. Jak 

nap íklad uvádí Popesko [85], „charakter aktivit v praxi neumož uje p i azovat podpůrné 

aktivity p ímo nákladovým objektům, protože jejich výkony nejsou spot ebovávány výrobky 

nebo zákazníky, ale primárními aktivitami v podniku, jejichž činnost pomáhají zajišťovat.“ Za 
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účelem dodržení alokačního principu p íčinné souvislosti je nezbytné provést nejd íve p i azení 

nákladů podpůrných aktivit na primární aktivity a až posléze p i azení nákladů primárních 

aktivit na nákladové objekty. Postup p i azení nákladů podpůrných aktivit na aktivity primární 

je ve své podstat  obdobou p i azování nákladů primárních aktivit jednotlivým nákladovým 

objektům. Vztahové veličiny aktivit u podpůrných aktivit byly již definovány v p edchozích 

krocích. Dále musí být stanovena míra výkonu podpůrných aktivit (MVA) – tj. počet jednotek 

vztahových veličin podpůrných aktivit spot ebovaných jednotlivými primárními aktivitami. Po 

stanovení MVA musí být jednotlivým primárním aktivitám p i azeny náklady ve výši 

odpovídající součinu počtu jednotek MVA spot ebovaných primární aktivitou a jednotkového 

nákladu aktivity (JNA). Vhodný postup p i azení nákladů jednotlivých podpůrných aktivit 

primárním aktivitám popisuje Popesko [85]: „V rámci této etapy tvorby ABC systému 

primárním aktivitám postupn  p i azujeme náklady jednotlivých podpůrných aktivit. Součet 

t chto nákladů (p i azených primárním aktivitám) označujeme jako sekundární či podpůrné 

náklady aktivit (SNA). V této souvislosti tedy označujeme celkové náklady aktivit (CNA), které 

jsme kalkulovali v p edešlých etapách analýzy aktivit, jako primární náklady aktivit (PNA). 

Celkové náklady aktivit (CNA) v tomto pojetí se skládají jak z části samotných primárních 

nákladů aktivit (PNA), tak z nákladů, které byly aktivit  p i azeny z podpůrných aktivit, tedy 

podpůrných nákladů aktivit (SNA). Součtem t chto hodnot dostaneme celkové náklady aktivit 

po rozpušt ní nákladů podpůrných aktivit (CNA) – d íve jsme zkratkou CNA označovali pouze 

primární náklady aktivit. Výše popsané zobrazuje vztah 2 [85]: 𝑨𝒊 = 𝑷 𝑨𝒊 𝑨 + 𝑨𝒊  (2) 

Jak dále uvádí [85], v další fázi se stanoví podíl t chto celkových nákladů aktivit a míry výkonu 

primární aktivity, kterými jsou jednotkové náklady aktivity. Primární jednotkové náklady 

aktivit (PJNA), sekundární jednotkové náklady aktivit (SJNA) a celkové jednotkové náklady 

aktivit (CJNA), které jsou součtem primárních a podpůrných jednotkových aktivit (PJNA a 

SJNA). Tj. podle vztahu 3 [85]: 𝑱 𝑨𝒊 = 𝑷𝑱 𝑨𝒊 𝑨 + 𝑱 𝑨𝒊  (3) 

Výpočet celkových aktivit výše prezentovaným způsobem je realizován pouze pro všechny 

primární aktivity, neboť práv  ony obsahují jak primární, tak i sekundární složku (tj. hodnota 

CJNA zahrnuje veškeré náklady podpůrných aktivit v pom rech, ve kterých p isp ly k výkonu 

primárních aktivit). Alokaci nákladů podpůrných aktivit je nezbytné v novat pozornost, neboť 

v praxi mohou nastat situace, kdy objem nákladů podpůrných aktivit p evyšuje objem nákladů 
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primárních aktivit, kterým je p i azován. Nesprávná alokace nákladů v této fázi a v t chto 

souvislostech může výrazným způsobem deformovat výstupy samotné ABC kalkulace. 

Popesko [85] uvádí další problémy vztažené k alokaci nákladů podpůrných aktivit, zejména se 

jedná o to, že proces alokace nákladů podpůrných aktivit na primární je v praxi často 

komplikován skutečností, že výstupy podpůrných aktivit nejsou spot ebovávány pouze 

primárními aktivitami, ale také ostatními podpůrnými aktivitami, v n kterých p ípadech i 

aktivitou samotnou. Tento problém není ekonomické novum, neboť již musel být ešen 

nap íklad u vybraných tzv. tradičních metod kalkulací (zejména v p ípad  nákladovosti 

obslužných st edisek). Ekonomická teorie pak rozlišuje t i metody alokace nákladů podpůrných 

činností, které napomáhají ešení výše popsaného problému [43]: 

 metoda p ímá – p i azuje všechny náklady podpůrných aktivit p ímo na aktivity 

primární,  

 metoda fázová – alokuje náklady pouze na aktivity, u nichž ješt  nebyly rozpušt ny,  

 metoda reciproční – popisuje všechny vzájemné vazby mezi jednotlivými podpůrnými 

aktivitami.  

P ímá metoda je nejmén  pracná, ale současn  i nejmén  p esná. Naopak metoda reciproční je 

podstatn  pracn jší a složit jší na výpočet, avšak také nejp esn jší. Volba konkrétní metody 

samoz ejm  závisí na porovnání p ínosu jejího využití a vynaloženého úsilí na její aplikaci. 

4.3.3.5 P i azení nákladů aktivit nákladovým objektům 

P i azení nákladů aktivit nákladovým objektům je záv rečnou fází aplikace ABC 

kalkulace, ve které se významn  odlišuje od tzv. tradičních kalkulačních metod. Kalkulace 

ABC zde v podob  p i azení nákladů aktivit definovaným nákladovým objektům p ináší 

významný kvalitativní posun ve srovnání s tradičními p irážkovými kalkulacemi. Smyslem této 

záv rečné fáze tvorby ABC kalkulace je kvantifikovat počet spot ebovaných jednotek výkonu 

aktivit definovanými nákladovými objekty. Tento p ehled je vhodné zaznamenat do tzv. účtu 

aktiv. Účet aktivit stanovuje, kolik jednotek určité aktivity daný nákladový objekt spot eboval, 

a navíc de facto popisuje cestu, kterou v podniku daný nákladový objekt vykonal [85]. Náklady 

na nákladový objekt jsou pak stanoveny jako součin jednotkové ceny aktivity a objemu aktivit, 

kterou si tento objekt vyžádal. Součtem t chto nákladů pak stanovíme celkové režijní náklady 

p i azené konkrétnímu nákladovému objektu. Tímto postupem je pak možné provést celkovou 

ABC kalkulaci, která v sob  zahrnuje jak nep ímé (režijní) náklady (tj. náklady alokované 

pomocí aktivit), tak i p ímé náklady. V p ípad  pot eby i jistý podíl tzv. nealokovatelných 

nákladů (nap . marketingové náklady, náklady na výzkum a vývoj atd.). ABC kalkulace v této 
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fázi umož uje velmi detailní analýzu p íčin režijních nákladů konkrétního nákladového 

objektu. Umož ují identifikovat aktivity tvo ící nejvyšší náklady nebo ty aktivity, u nichž se 

výše nákladů, ve srovnání s hodnotou tvo enou danou aktivitou, zdá být nep im ená. 

P i azení nákladů aktivitám je možné provád t nejen samostatn  pro konkrétní 

nákladové objekty, ale také skupinám nákladových objektů, jakými mohou nap íklad být 

skupiny výrobků, výrobní procesy, výrobní linky apod. Práv  alokace nákladů aktivit na více 

nákladových objektů je v praxi mnohem čast jší p ípad. Správn  nastavené kalkulace ABC 

musí ve v tšin  p ípadů pracovat s více nákladovými objekty. P i úvaze, zdali zahrnout určitý 

nákladový objekt do nákladového systému, musí být zváženo, zdali jeho sledování p inese 

pot ebný efekt. S růstem počtu sledovaných nákladových objektů samoz ejm  roste náročnost 

kalkulací na evidenci a vyhodnocování dat, a tedy i náklady na celý systém ABC kalkulací. 

4.3.4 Využití metody ABC v podnikové praxi 

Nejv tší zkušenosti s aplikací metody ABC jsou v současné dob  ve zpracovatelském 

průmyslu s heterogenní výrobou a montážní technologií. Metoda se však relativn  široce 

aplikuje i v nevýrobních odv tvích – nap . v obchodních firmách, bankovnictví, pojišťovnictví 

a doprav  [53]. Mnozí auto i (nap . [13, 19, 55]) se shodují, že p ínosn jší je aplikace metody 

ABC ve st edn  velkých a velkých podnicích. Důvodem je vysoká různorodost výrobků a 

služeb, v tší množství výrobků a služeb, širší spektrum zákazníků, vyšší stupe  automatizace 

podnikových procesů či rozsáhlejší ídící struktury podniku a tím i relativn  vysoký podíl 

režijních nákladů na nákladech celkových. Implementace metody ABC p ináší do jejich 

kalkulačního systému vyšší transparentnost nákladů (zejména nep ímých) a tím i schopnost 

jejich efektivn jšího ízení. P esná alokace nep ímých (režijních) nákladů na konkrétní 

nákladové objekty umožní systematické zam ení pozornosti podniku na ziskové výrobky, 

zákazníky, trhy apod. Nicmén  tato skutečnost neznamená, že by implementace ABC kalkulace 

nebyla p ínosná i pro malé podniky. Jak uvádí jedna z mnoha studií [44] týkajících se míry 

p ijetí metody ABC mezi podniky, nižší míra užití metody mezi malými podniky může být 

způsobena relativn  vysokými počátečními náklady na její implementaci. 

Klasickým výstupem všech kalkulačních metod bez rozdílu by m la být znalost výše 

nákladů, pop ípad  marže p ipadající na jednotku výkonu. Kalkulace ABC však p ináší více 

možností praktického uplatn ní, nap íklad jako podpůrný nástroj pro operativní i strategická 

rozhodnutí v podniku. ABC je podporou pro operativní i strategická rozhodování. Operativní 

uplatn ní metody ABC v praxi spočívá zejména v tom, že (viz nap . [16, 41, 58, 77, 82, 98]): 

 poskytuje detailn jší kalkulace nákladů výrobků a služeb, 
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 analyzuje nákladovost jednotlivých aktivit a identifikuje faktory ovliv ujících náklady, 

 napomáhá snižovat náklady, 

 slouží k predikci (modelování) nákladů, 

 slouží ke zlepšování podnikových procesů (v kombinaci s dalšími manažerskými 

nástroji), 

 poskytuje informace pro rozhodování o cen  produktů, 

 slouží k ízení rentability výkonů, zákazníků, výrobních linek apod., 

 poskytuje informace pro rozhodování o výrobním množství, sortimentu a tvorbu 

rozpočtů, 

 slouží k m ení nákladů nevyužité kapacity a nákladů na nekvalitu výrobků, 

 poskytuje informace pro rozhodování o outsourcingu (zejména podpůrných 

činností/aktivit), 

 slouží k hodnocení investic, srovnávání podniku s konkurencí na trhu a další. 

Tato vyjmenovaná operativní uplatn ní metody ABC je nezbytnou, nikoli jedinou, podmínkou 

pro její uplatn ní i ve strategických rozhodováních podniku. Nap íklad Cooper a Slagmulder 

[20] definovali t i strategické cíle ABC metody v podniku: 

 poskytování p esných informací o nákladech, které mohou sloužit k identifikaci zdrojů 

zisku, 

 identifikace nákladů aktivit, které mohou mimo jiné sloužit k určení způsobů 

efektivního vykonávání t chto aktivit, 

 identifikace budoucí pot eby zdrojů tak, aby mohly být poptávány ( ízeny) efektivn . 

Metoda ABC tedy poskytuje nejen zp tnou analýzu nákladů (i když ve srovnání s tzv. 

tradičními metodami kalkulace p esn jší a podrobn jší), ale také je schopna m it výkon 

jednotlivých aktivit, určit náklady jednotlivých aktivit, míru využití instalovaných kapacit, 

poskytovat analýzu ziskovosti zákazníků, modelovat scéná e budoucího vývoje nebo 

poskytovat informace pro moderní nástroje ízení podniků. A to jak z operativního, tak i 

strategického hlediska. Vybrané možnosti praktického využití metody ABC budou podrobn ji 

popsány v následujícím textu. 

4.3.4.1 ízení nákladů podle aktivit 

Proces vymezení aktivit a zjišt ní na n  vynaložených nákladů v rámci kalkulace na 

základ  dílčích aktivit často odkryl adu možností ke snižování nákladů. Informace o rozsahu 

a nákladech na jednotlivé aktivity se proto začaly používat nejen p i sestavování kalkulací 
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nákladů jednotlivých výkonů, ale i p i ízení nákladů samých a p i zvyšování ziskovosti. Toto 

širší pojetí se označuje jako ízení na základ  dílčích aktivit (angl. Activity-Based Management, 

zkrácen  ABM), resp. ízení nákladů na základ  dílčích aktivit (angl. Activity-Based Cost 

Management, zkrácen  ABC/M) [98]. Odd luje-li se ízení nákladů podle aktivit (ABM) od 

kalkulací podle aktivit (ABC), bývá obecn  definováno jako využití informací z kalkulací ABC 

pro ízení podniku. Sdružení CAM-I definuje ABM jako „disciplínu zam ující se na ízení 

aktivit jako na cestu ke zvyšování hodnoty vnímané zákazníkem a zisku dosaženého 

poskytováním této hodnoty. Tato disciplína zahrnuje, analýzu cost driverů, analýzu aktivit a 

m ení výkonnosti. ABM vychází z ABC, jakožto hlavního zdroje informací." [14] Protože 

spolu ABC a ABM úzce souvisí, je n kdy obtížné mezi nimi rozeznat hranici. Cílem ABM je 

„využití informací o nákladech dílčích aktivit za účelem pln ní celé ady úkolů včetn  snižování 

nákladů, vytvá ení nákladových modelů a analýzy ziskovosti zákazníků.“ [15] Podle Šoljakové 

[98] se ízení nákladů na základ  aktivit orientuje na: 

a) absolutní snižování nákladů na provád ní aktivit, 

b) omezování rozsahu aktivit. 

Jak uvádí Král [53], nový informační pohled na náklady jednotlivých aktivit, realizovaný „p es“ 

jednotlivé zakázky a útvary, umož uje odhalit nejen disharmonie a duplicity (tj. nap íklad 

zajišťování vybraných aktivit vícero podnikovými útvary na různé úrovni podnikové 

hierarchie), ale dává možnost posoudit nákladovou náročnost t chto aktivit, které efekt buď 

nep inášejí (nap . skladování materiálu, polotovarů a výrobků), nebo jejichž p idaná hodnota je 

dokonce záporná (nap . vy izování reklamací p ijatého materiálu nebo vlastních výrobků) [53]. 

Myšlenka p idané hodnoty aktivit se stala natolik zásadní, že se postupn  začalo používat 

označení ízení faktorů ovliv ujících tvorbu hodnot (angl. Value-Based Management). Jeho 

cílem je sledovat nejen náklady, ale i p ínos – p idanou hodnotu – jednotlivých aktivit 

zákazníkovi, podniku, získání konkurenční výhody apod. ízení na základ  nákladů dílčích 

aktivit se využívá v rámci operativního i taktického ízení, v daleko v tší mí e nalézá uplatn ní 

v rámci strategického ízení a p i hledání optimálního zajišt ní jednotlivých aktivit a možností 

snižování nákladů [98]. Obecn  lze íci, že metoda ABC zdůraz uje nákladový pohled na 

aktivity, kdežto ABM se spíše orientuje na neustálé zlepšování procesů zejména 

prost ednictvím analýzy aktivit (tj. nap . jejich p idané hodnoty apod.). Cílem ABM je tedy 

zlepšení výkonosti podniku za pomocí využití informací poskytovaných metodou ABC (tj. 

informací o p íčinách vzniku režijních nákladů, výši nákladů na jednotlivé aktivity atp.). 

Zajímavý pohled na ízení aktivit p ináší Gosselin [32], který definuje t i vzájemn  

provázané a na sebe navazující stupn  ízení aktivit (tzv. Activity Management): 
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 analýza aktivit (tzv. Activity Analysis – AA), 

 analýzu nákladů aktivit (tzv. Activity Cost Analysis – ACA), 

 kalkulace podle dílčích aktivit (tzv. Activity-Based Costing – ABC). 

Analýza aktivit (AA) p edstavuje nejnižší úrove  a zahrnuje identifikaci aktivit v podniku 

vykonávaných v rámci transformačního procesu (tj. p em n  vstupů na požadované výstupy). 

Analýza aktivit (AA) je tak vstupním p edpokladem pro implementaci kalkulace na základ  

aktivit (ABC). Analýza nákladů aktivit (ACA) vychází z analýzy aktivit (AA) a jako takovou 

ji v sob  zahrnuje. Úkolem analýzy nákladů aktivit (ACA) je stanovit nákladovost aktivit 

definovaných v p edchozím kroku. Kalkulace na základ  aktivit (ABC) p edstavuje nejvyšší 

stupe  této hierarchie, vyžaduje tak ukončení p edchozích etap - analýzy aktivit (AA) a analýzy 

nákladů aktivit (ACA). Metoda ABC využívá informace o aktivitách a jejich nákladovosti pro 

p esn jší alokaci nep ímých (režijních) nákladů. Gosselin [32] touto definicí jednotlivých 

stup ů ízení de facto považuje jednotlivé implementační fáze metody ABC za samostatné 

úrovn , které mohou být samostatn  dokončeny a využity pro ízení aktivit. Nemusí tedy nutn  

dojít k úplné implementaci metody ABC, ale podniky pro ízení aktivit mohou využít informací 

poskytnutých v rámci analýzy aktivit (AA) a analýzy nákladů aktivit (ACA). 

4.3.4.2 Ostatní možnosti využití metody ABC 

Praktické využití metody ABC je pom rn  rozsáhlé, od úkolů typických pro manažerské 

účetnictví (nap . kalkulace nákladů a ceny výkonů, tvorba rozpočtů atd.) až po její uplatn ní v 

kombinaci s dalšími nástroji strategického managementu. 

Analýza ziskovosti pat í k jednomu ze základních využití ABC kalkulace a také velmi 

často bývá považována za jeden z hlavních důvodů zavád ní ABC v podnicích. Tato analýza 

spočívá v pom rovém srovnání nákladů a výnosů p i azených určitému nákladovému objektu 

[85]. Metoda ABC umož uje nap íklad m it ziskovost zákazníků na základ  individuálních 

dat o spot eb  aktivit, které jsou s nimi spojeny. Nákladovým objektem se tak stává zákazník, 

nikoli výrobek či služba. P esnost analýzy ziskovosti zákazníků spočívá v p esném p i azení 

nákladů, na základ  kterého je metoda ABC schopná pom rn  p esn  stanovit zisk (p íp. marži) 

tvo enou konkrétním zákazníkem (resp. segmenty zákazníků). Metoda také nabízí cesty k 

dosahování, pop ípad  ke zvyšování zisku, neboť podnikům umož uje zam it se na 

odstra ování p íčin p ípadných neúm rn  vysokých nákladů aktivit vztažených ke konkrétním 

zákazníkům. S využitím metody ABC lze dokonce vytvo it individuální výkaz zisku a ztráty 

pro každého zákazníka nebo pro zákaznický segment (viz nap . [77]). Informace o ziskovosti 

jednotlivých zákazníků a analýza provád ných činností a nákladů k nim vztažených jsou 
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podstatné pro rozhodování o tom, které aktivity by m ly být rozši ovány, a naopak které spíše 

redukovány, pop ípad  zcela eliminovány. Metoda ABC tedy umož uje identifikovat ty 

činnosti, které nep ináší zákazníkovi p idanou hodnotu a jsou navíc velmi nákladné. Analýza 

ziskovosti na základ  metody ABC je dále schopná odhalit podíl jednotlivých zákazníků na 

celkovém zisku podniku. Tedy konkrétn  p ináší zjišt ní, že mnohdy nejv tší zákazníci nemusí 

nutn  p inášet podniku i nejv tší zisky. Důvodem je fakt, že zpravidla vyžadují speciální 

pozornost odpovídající jejich velikosti (tj. rozsáhlé služby, pravidelné slevy, kratší dodací lhůty, 

individuální parametry výrobků, speciální m icí p ístroje a za ízení a další výhody). 

Uspokojování vyššího rozsahu zákaznických požadavků pak vede k odčerpání v tšiny marže 

získané z prodeje. Naproti tomu pro podnik na první pohled mén  významní zákazníci platí 

plné ceny, ale zpravidla se jim dostává mnohem skromn jší pozornosti. Ovšem jejich ziskovost 

je naopak snižována vysokými prodejními a distribučními náklady. Nejziskov jšími zákazníky 

se tak z tohoto pohledu jeví zákazníci tzv. st ední velikosti, kte í p edstavují jistý kompromis v 

ohledu na poskytovaný servis výši prodejní marže. Práv  toto je analýza ziskovosti vycházející 

z metody ABC schopná rozklíčovat. Dalším z možných výstupů kalkulace ABC je tzv. 

multidimenzionální analýza. „V podstat  se jedná o určitou rozší enou formu analýzy 

ziskovosti, která se využívá v ABC modelech pracujících s více nákladovými objekty. Náklady 

bývají v ABC modelu zpravidla spot ebovávány n kolika úrovn mi nákladových objektů. 

Základním nákladovým objektem může být výrobek nebo zákazník, ale tyto nákladové objekty 

mohou být klasifikovány nap íklad podle trhu, odv tví, velikosti odb ratele a dalších kritérií, 

které samy o sob  mohou p edstavovat nákladové objekty, jež spot ebovávají náklady. 

Multidimenzionální analýza je tedy nástrojem, který umožní m it ziskovost t chto 

jednotlivých segmentů.“ [85] Výsledky analýzy aktivit se také uplat ují v hodnotovém 

vnitropodnikovém ízení p i sestavování rozpočtů. Prost ednictvím rozpočtů je podnik schopen 

implementovat výsledky analýzy aktivit, stanovit útvarům takový nákladový úkol – 

p edpokládanou výši nákladů, která bude optimální ve vztahu k zajišt ní hladkého průb hu 

činnosti a k vytvo ené hodnot  pro zákazníka. Metody využívající informací o aktivitách a na 

jejich základ  stanovující výši rozpočtovaných nákladů se nazývají rozpočtování na základě 

dílčích aktivit (angl. Activity-Based Budgeting) a rozpočtování s nulovým základem (angl. 

Zero-Based Budgeting). Král [53] k rozpočtování na základ  aktivit dodává, že znalost 

konkrétních aktivit, které vyvolávají vznik nákladů, má značný význam p i zkvalit ování 

rozpočtu t ch režijních nákladů, které nemají vztah ke zm nám v objemu provád ných finálních 

výkonů. Umož uje zpracovat variantní rozpočty pro různý obsah provád ných aktivit, m it 

výkonnost útvarů, které aktivity zajišťují, a působit na hospodárnost p i vynakládání t chto 
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nákladů v útvarech, které za jejich výši odpovídají. Za významné využití metody ABC v 

podnikové praxi lze též považovat její spojení s dalšími nástroji strategického managementu, 

jako je nap íklad Balanced Scorecard, Benchmarking, JIT, TQM, Six Sigma apod. Důvodem 

tohoto spojení je zejména snaha podniků o neustálé zlepšování a optimalizace jejich 

transformačního procesu tak, aby byly schopny obstát ve stále siln jším konkurenčním 

prost edí. Vesm s všechny nové strategické nástroje, metody a p ístupy se vyznačují procesn  

orientovaným p ístupem k podniku, p ičemž kladou důraz na identifikaci a pochopení 

jednotlivých procesů. ABC poskytuje lepší porozum ní procesům v organizaci včetn  jejich 

nákladů a tím napomáhá úsp šné implementaci a používání t chto strategických nástrojů. 

Nejrůzn jšími variantami propojení metody ABC a ostatních nástrojů strategického 

managementu se již v novala celá ada autorů. Za zajímavou lze považovat studii Larsona a 

Kerra z roku 2002 [63], kte í srovnávali zavád ní norem ady ISO 9000 s implementací metody 

ABC. Tito auto i dosp li k záv ru, že existuje mnoho společných kroků pot ebných, jak pro 

získání certifikátu ISO, tak i pro úsp šnou aplikaci metody ABC. Srovnání t chto kroků nabízí 

tabulka 1. 

Tab. 1 Srovnání kroků pot ebných k zavedení systému ISO 9000 a metody ABC v podniku [63] 

ISO 9000 Metoda ABC 

I. Sestave í průřezového tý u pro 
implementaci 

I. Sestave í průřezového tý u pro 
implementaci 

II. Ide tifika e pro esů II. Identifikace pro esů 

III. Tvorba dokumentace III. Ide tifika e spoje í zdrojů a aktivit 

IV. Měře í výko osti IV. Ide tifika e spoje í aktivit a 

ákladový h o jektů 

V. V hod o e í audit  V. V hod o e í účet i tví  

VI. Neustálé zlepšová í VI. Neustálé zlepšová í 

Výše uvedené znamená, že v p ípad  zavád ní obou systémů současn  by podnik ušet il nemalé 

finanční prost edky. Nicmén  nap íklad i zavád ní metody ABC na strukturách již zavedeného 

systému ISO může p inést značné výhody plynoucí zejména z jasn  popsaného a funkčního 

procesního p ístupu organizace. Nejen synergický efekt vzájemného spojení metody ABC a 

norem ady ISO 9000, ale i spojení ABC s dalšími nástroji strategického managementu 

(mnohými z nich zam enými na zvyšování kvality ve všech podnikových procesech – TQM, 

Lean Management, Six Sigma a další) na zlepšenou výkonnost podniků či vyšší spokojenost 

zákazníků, potvrzuje celá ada realizovaných zahraničních studií. P ehled vybraných článků 

nabízí následující tabulka 2.  
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Tab. 2 Synergický efekt spojení ABC a vybraných nástrojů strategického managementu 

Rok Autor Nástroje strategi kého a age e tu 

2002 Cagwin, Bouwman ABC, TQM, JIT 

2002 Larson, Kerr ABC, ISO 9000 

2006 Al-Khadash, Feridun ABC, TQM, JIT 

2006 Cagwin, Barker ABC, TQM 

2006 Maiga, Jacobs ABC, TQM, Benchmarking 

2008 Banker ABC, WCM 

2012 Shouraki, Naserkheil „BLAST“ 

Výše uvedené studie vesm s uvád jí pozitivní synergický efekt společného užívání metody 

ABC a dalších manažerských nástrojů na finanční výkonnost podniku. Podniky implementující 

ABC s dalšími nástroji strategického managementu dosahovaly v prům ru vyšší výkonosti než 

podniky užívající tyto nástroje bez metody ABC. Zajímavostí je návrh implementace 

komplexního systému strategických nástrojů „BLAST“ [92], který se skládá z tzv. m kkých a 

tvrdých nástrojů. Mezi m kké nástroje adí auto i tohoto konceptu víru, učení, adaptabilitu, 

zapojení zam stnanců a vůdcovství. Mezi tvrdé nástroje pak adí BSC, Lean Management, 

ABC, Six Sigma a TQM. 

P i tvorb  ABC kalkulace jsou podrobn  analyzovány vazby mezi náklady, aktivitami 

a jednotlivými nákladovými objekty. Jsou tak analyzovány informace o nákladech a výkonech 

za minulé období (tj. pro účely tvorby strategického modelu) nebo týkající se aktuálního období 

(tj. pro účely tvorby operativního modelu). Tyto analyzované existující vazby je tedy možné 

využít i pro modelování scénářů budoucího vývoje, a to tak, že se do vytvo eného systému 

vloží odhadovaná data týkající se budoucích období. Metoda ABC pochopiteln  našla své 

uplatn ní i v podob  nákladového účetnictví na základ  aktivit (angl. Activity-Based 

Accounting). Nákladové účetnictví na základě aktivit nahrazuje tradiční st ediska aktivitami a 

umož uje srovnat výstupy (výkony) aktivit ve vnitropodnikových nebo prodejních cenách s 

jejich vstupy. Dalším z ady uplatn ní metody ABC je p i zjišťování a řízení nákladů kvality, 

které mnohdy dosahují p ibližn  20 až 35 % z celkových tržeb podniku [7]. Metoda ABC 

informuje vedení podniku o nákladech všech provád ných aktivit, tedy i t ch, které jsou 

spojeny s kvalitou realizovaných výkonů. Tato skutečnost p edstavuje výhodu oproti tzv. 

tradičním účetním metodám, které zpravidla neposkytují informace o nákladech kvality v 

pot ebném rozsahu. Krom  samotného m ení nákladů kvality umož uje metoda ABC i tyto 

náklady ídit, a to prost ednictvím znalosti p íčin vzniku. Pro pracovníky odpov dné za kvalitu 

tak metoda ABC p ináší možnost, jak snáze obhájit investice do nástrojů zajišťující vyšší 

kvalitu realizovaných výkonů a tedy i spokojen jší zákazníky. Metodu ABC je také možné 

využít p i zjišťování nákladů na nevyužité kapacity. Pro jejich stanovení se využívá znalostí 
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jednotkových nákladů aktivity (JNA), míry výkonu aktivity (MVA) a maximálního využití 

kapacity. Stanoví se jednotkové náklady p i maximálním využití kapacity. P i nižší mí e 

výkonu aktivity tak nebudou um le navyšovány náklady na aktivitu spot ebované nákladovým 

objektem a bude možné zjistit náklady na využité kapacity. Nap íklad tím, že budou náklady 

nadbytečných kapacit dočasn  p i azovány fiktivní aktivit  „nevyužitá kapacita“. [72] Znalost 

nákladů na nevyužité kapacity mimo jiné může sloužit jako podklad p i rozhodování o 

outsourcingu konkrétních aktivit, nabídnutí volných kapacit externím zákazníkům apod. 

Kalkulace ABC, stejn  jako další metody a techniky kalkulací, má i jistá omezení a 

nedostatky spojené s její praktickou aplikací v podnikové praxi. O p ínosu i nedostatcích 

metody ABC pojednává následující kapitola. 

4.3.5 Pīínosy a omezení metody ABC 

Pohled na výhody a nevýhody metody ABC se mezi odbornou ve ejností liší. Velmi 

výstižn  hodnotí odlišné názory odborníků nap íklad Pet ík [78], který uvádí: „z hlediska 

akceptování metody ABC/M u jejich uživatelů i odborné ve ejnosti, jak už v praxi bývá zvykem 

u každé relativn  významné zm ny, existuje ada protichůdných názorů. Zastánci této metody 

argumentují, že se jedná o p evratnou a revoluční zm nu v oblasti vzniku, p íčin a ízení 

nákladů, firemního ízení i m ení, plánování a hodnocení efektivnosti a výkonnosti firem. Jiní 

argumentují tím, že se jedná o tradiční modifikovaný p ístup k firemním nákladům a jejich 

p íčinám, který byl vyvolán m nícími se podmínkami ve fungování firemních procesů. 

Pom rn  dob e se oba krajní tábory posuzovatelů metody ABC/M shodnou v oblasti 

prosp šnosti zásadní zm ny myšlení zúčastn ných pracovníků, zejména ve smyslu aktivního a 

na p idanou hodnotu orientovaného všeobecného p ístupu. Další zásadní oblastí, kde nepanují 

výrazné rozpory o prosp šnosti metody, je oblast flexibilního ízení, motivační, transparentní a 

procesní „alokace“ ost e vzrůstajících nep ímých nákladů konečným nákladovým objektům. 

Tato skutečnost znamená v dnešní dynamické tržní realit  nesporný p ínos zejména k zavedení 

a podpo e tzv. hodnotového p ístupu k operativnímu, taktickému i strategickému ízení firmy 

a organizace.“ Nicmén  ani praktické využití tradičních kalkulačních metod nelze zcela 

zatracovat, neboť jsou mnohdy velmi dostatečné i v soudobém turbulentním prost edí. 

Výsledky n kterých v deckých šet ení (možná p ekvapiv ) ukazují, že ješt  p ed n kolika málo 

lety nap íklad ve Velké Británii využívalo t chto tradičních metod p es 76 % podniků a v 

Japonsku dokonce 86 % podniků [30]. 

Obecn  lze íci, že výhody metody ABC p i jejím praktickém uplatn ní plynou zejména 

z nedostatků tzv. tradičních kalkulací (tj. kalkulací absorpčních a neabsorpčních). Absorpční 
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kalkulace (kalkulace úplných nákladů) v sob  zahrnuje veškeré náklady podniku a jejím 

výstupem jsou tzv. úplné vlastní náklady výkonu (ÚVN), které zpravidla slouží pro účely 

dlouhodobého rozhodování nebo a pro stanovení cen výkonů (tj. cenová rozhodování), kde je 

informace o úplných nákladech výkonu důležitá. Pravd podobn  nejužívan jší metodou 

kalkulace úplných nákladů je p irážková metoda, která se p i stálých objemech relativn  

nem nného portfolia produktů jeví jako pom rn  vhodná metoda propočtu celkových nákladů 

na kalkulační jednici. Ovšem p i nestálých objemech a prom nlivosti sortimentu se stává její 

využití problematické. Důvodem je existence a vlastnosti fixních nákladů, neboť tyto náklady 

zpravidla nevykazují objektivn  popsatelnou vazbu na konkrétní výkony a jejich alokace 

probíhá pouhým vyjád ením podílu p ipadajícího na jednotku výkonu. Tyto kalkulace se snaží 

rozd lit všechny náklady vzniklé v podniku mezi jednotlivé produkty tak, aby celkové náklady 

kalkulované na kalkulační jednici pokryly mimo p ímých (jednicových) nákladů také všechny 

náklady nep ímé (režijní). Hledá se tedy spojitost mezi vznikem p ímých nákladů a vznikem 

nep ímých nákladů, p ičemž cílem je p i adit tyto nep ímé náklady k nákladům p ímým na 

základ  definovaného alokačního klíče. Mnohdy je však tato spojitost velice slabá nebo 

dokonce neexistuje. Tento fakt může způsobit značnou míru nep esnosti p i stanovení ÚVN 

výkonu. Absorpční kalkulaci není v tomto p ípad  výhodné využívat p i ešení úloh o posouzení 

p ínosu konkrétního výkonu k tvorb  zisku, o rozhodování o výrob  ve vlastní režii či v 

outsourcingu, o struktu e budoucích výkonů atp. Tyto kalkulace lze považovat za vhodné 

zejména pro strategické rozhodování. Pravd podobn  v reakci na výše popsané nedostatky 

kalkulace úplných nákladů byly vyvinuty tzv. neabsorpční kalkulace (kalkulace neúplných 

nákladů). Tyto kalkulace kalkulují na výkony pouze část podnikových nákladů, tj. variabilní 

náklady. Fixní náklady se na výkony nerozpočítávají. Tyto kalkulace spočívají v p esném 

stanovení p ímých nákladů, relativn  p esném stanovení nákladů variabilních a nep i azení 

celkových fixních nákladů konkrétnímu výkonu. Kalkulace neúplných nákladů má velkou 

výhodu v tom, že kalkulovaná jednotka výkonu není deformována nep esným p i azením práv  

t ch fixních nákladů, které s ní nesouvisí. Tento způsob kalkulace se pak jeví velmi vhodným 

pro krátkodobá (taktická či operativní) rozhodování p i častých zm nách objemu výkonů. 

Naopak nevýhodou je absence informací o úplných nákladech výkonu, které mohou velmi často 

negativn  ovliv ovat cenová rozhodování (část nákladů není p i azena výkonu a mnohdy se 

dostává mimo pozornost vedoucích pracovníků podniku). Stále čast jším problémem tzv. 

tradičních kalkulací se zdá býti jejich relativní jednoduchost, zejména v oblasti alokace 

režijních nákladů, ve srovnání s n kterými novými a progresivn jšími metodami kalkulace 

nákladů jakou je nap íklad metoda ABC. Metoda ABC využívá část postupu stejn  jako tradiční 
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kalkulace. Hlavní odlišení metody p edstavují vložené aktivity, které p inášejí adu výhod. 

ízení nákladů na základ  aktivit se orientuje na absolutní snižování nákladů aktivit a na 

omezování jejich rozsahu. V této souvislosti se mimo jiné sleduje hodnota, kterou p inášejí 

jednotlivé aktivity podniku zákazníkovi. Ze strategického pohledu je zásadní analyzovat 

p idanou hodnotu aktivit a rozlišit aktivity na p idávající hodnotu, nep idávající hodnotu a 

aktivity se zápornou hodnotou. Vymezení aktivit umož uje modifikovat člen ní nákladů na 

variabilní a fixní, a to rozlišením variabilních a fixních nákladů ve vztahu k aktivitám a ve 

vztahu k objemu finálních výkonů. Výsledky analýzy aktivit se také uplat ují p i sestavování 

rozpočtů. Prost ednictvím rozpočtů je podnik schopen stanovit útvarům nákladový úkol, který 

bude optimální ve vztahu k zajišt ní hladkého průb hu činnosti a k vytvo ené hodnot  pro 

zákazníka. Analýza nákladů a p idané hodnoty aktivit se využívá p i analýze ziskovosti 

jednotlivých výkonů a zákazníků. Zjišt né informace slouží pro strategická rozhodování. 

Ovšem ani metoda ABC neeliminuje existenci a vlastnosti režijních nákladů, které se vztahují 

k existenci podniku jako celku. Eliminuje však velkou část režijních nákladů, kterou lze p i adit 

k nákladovým objektům. P i azená výše nákladů jednotlivým nákladovým objektům se pak 

odvíjí od spot eby zdrojů, která je p i azena jednotlivým aktivitám a mí e spot eby t chto aktivit 

u jednotlivých nákladových objektů. Mimo t ch nákladů, které by i tradiční kalkulační metody 

klasifikovaly jako p ímé, je cílem metody ABC p i adit v tšinu režijních nákladů aktivitám a 

tyto aktivity následn  celé anebo částečn  p i adit k jednotlivým nákladovým objektům. Na 

následujícím obrázku (viz obr. 6) je uvedeno schéma srovnání tradičního p ístupu k p i azování 

nákladů k jednotlivým kalkulačním jednicím (obvykle produktům) a proces p i azování 

nákladů s využitím metody ABC. 
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Obr. 6 Porovnání tradičního kalkulačního postupu a metody ABC [53] 



- 68 - 

 

Jak dále uvádí Pet ík [78], „u rozpočtování, ízení, kontroly i alokace režijních nákladů 

tvo ených a vyvolávaných aktivitami pomocí souhrnu technik (ABB, ACM, ABC) 

nákladovému objektu se používá daleko více absorpčních kanálů než u problematického 

klasického způsobu. To je způsobeno tím, že může být využíváno teoreticky nekonečn  mnoho 

aktivit i m itelných nákladových p íčin (vztahových veličin), které lze použít pro konstrukci 

vhodného a p esn jšího p i azení zmín ných významných nákladů do konečné produkce 

pomocí nákladového účetnictví tvo eného aktivitami (ABC). Z toho vyplývá, že tento postup 

je mimo jiné schopen obvykle lépe p i adit a rozpustit nep ímé náklady v daném p ípad  na 

jednotku produkce a zobrazit tak realističt ji hospodá ský výsledek i p ínos jednotlivých 

aktivit, což je vhodné p edevším pro operativní i taktickou kontrolu, plánování i m ení a 

hodnocení výkonnosti firemních aktivit. Je nutno zdůraznit, že v t chto p ípadech se často 

hospodá ské výsledky kalkulované pomocí metody ABC a tradiční absorpční metody plných 

nákladů, a to n kdy i podstatn , liší. Nap íklad Landa [60] k tomuto názoru dodává, že metoda 

kalkulace režijních nákladů podle aktivit je podstatn  p esn jší a soust eďuje pozornost ídících 

pracovníků na náklady pomocných a obslužných činností. Současn  je však nutné uvést, že jde 

o metodu značn  náročnou na rozsah zjišťovaných dat. Proto je vždy nutné p ed jejím použitím 

posoudit míru efektivnosti získaných informací ve vztahu k objemu nákladů vynaložených na 

jejich získání. 

Na základ  výše popsaného srovnání tradičních nákladových kalkulací a metody ABC 

vyplývají její výhody používání v podniku, které je možné vyjmenovat následovn : 

 metoda ABC podává p esn jší a srozumiteln jší informace o nákladech a ziskovosti 

výkonů (tj. p esn ji alokuje zejména režijní náklady), 

 metoda ABC podává informace o nákladovosti a výkonnosti jednotlivých provád ných 

činností, 

 metoda ABC klade důraz na ízení pomocných a obslužných aktivit, 

 metoda ABC má značný význam p i zkvalit ování rozpočtu t ch režijních nákladů, 

které nemají vztah ke zm nám v objemu provád ných finálních výkonů, 

 metoda ABC upozor uje na nákladovou náročnost nestandardních, v malých objemech 

provád ných výkonů, 

 metoda ABC p ináší pozitivní synergický efekt ze společného užívání s dalšími 

manažerskými nástroji (nap . BSC, JIT, TQM, Six Sigma apod.) ve vztahu k finanční 

výkonnosti podniku, 

 metoda ABC umož uje zjišťování a ízení nákladů kvality,  

 metoda ABC informuje o nákladech nevyužité kapacity, 
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 metoda ABC umož uje modelování scéná ů budoucího vývoje, 

 metoda ABC slouží jako nástroj pro analýzu ziskovosti zákazníků či tzv. 

multidimenzionální analýzu. 

Stejn  jako celá ada jiných manažerských p ístupů, metod a nástrojů, tak i praktická aplikace 

metody ABC je spojena nejen s p ínosy, ale také s nedostatky. Pom rn  výstižn  uvádí 

nejčast jší důvody kritiky nap íklad Popesko, který v nich spat uje i p íčinu relativn  nízké 

míry využití této metody v praxi. Mezi tyto důvody kritiky adí zejména [85]:    

- proces dotazování a pohovory s pracovníky jsou časov  náročné a nákladné, 

- data používaná v rámci ABC systému jsou velmi často subjektivní a velmi obtížn  

ov itelná, 

- náklady na evidenci, zpracování a vykazování dat jsou vysoké, 

- v tšina ABC modelů je lokálních a neposkytují celkový celopodnikový pohled na 

ziskové p íležitosti, 

- ABC model není možné jednoduše aktualizovat tak, aby zohlednil zm ny ve struktu e 

výkonů, 

- model je teoreticky nep esný, pokud ignoruje možnosti nevyužité kapacity. 

Nap íklad Král [53] se dále zmi uje o paradoxní situaci, kdy všechny p edpoklady efektivního 

využití metody jsou zárove  i zdrojem obtíží p i její praktické aplikaci. Konkrétn  se zamýšlí 

nad následujícími nedostatky [53]: 

- jedná se o metodu značn  náročnou na rozsah zjišťovaných dat, 

- efektivnost využití t chto dat je navíc podstatn  ovlivn na tím, jak p esn  se poda í 

kvantifikovat proporci nákladů závislých a nezávislých na objemu hodnocené aktivity, 

- zejména p i podrobn jší analýze dílčích aktivit vznikají potíže s p i azováním nákladů, 

které jsou společné více aktivitám. 

Mezi výše uvedené nevýhody lze za adit i nedostatečnou znalost možností využití metody ABC 

a nedostatek praktických zkušeností s jejím využitím. Tato skutečnost velmi často zvyšuje 

počáteční náklady, neboť podniky jsou nuceny najmout poradenské společnosti pro její 

správnou implementaci. Obecn  lze íci, že aplikace metody ABC se stává pro mnohé podniky 

jak časov , tak nákladov  náročná a bez podpory vrcholového vedení a zm ny p ístupu k ízení 

podniku je aplikace ABC nemožná. Zde je tedy klíčové personální zajišt ní nejen 

implementace, ale i samotného provozu ABC systému v podob  zainteresovanosti osob od 

vrcholového vedení podniku až po pracovníky pracující se vstupními daty a výstupy kalkulací 

ABC. V p ípad  zainteresovanosti zam stnanců uvádí Král [53] jedno potenciální riziko: 

„nep íliš pozitivní zkušenosti jsou spojeny s aplikací metody p i zainteresování pracovníků na 
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množství a kvalit  m ených aktivit a p i stanovení úkolů, na jejichž pln ní závisí výše odm n. 

P irozená snaha t chto pracovníků „obhájit“ p ínos svých útvarů k celopodnikovým výsledkům 

vede – spolu s jejich informačním monopolem na reálnost dat o p íslušné aktivit  – k 

prokazování velkých objemů provedených aktivit, ke snaze p esunovat náklady mezi aktivitami 

a k dalším účelovým manipulacím, které zpravidla znehodnotí vypovídací schopnost informací 

vycházejících z t chto dat, a tím samoz ejm  i možnost jejich využití pro jiné účely.“ V ad  

podniků lze za nevýhodu metody ABC považovat fakt, že vyžaduje uvažování a ízení podniku 

v podob  procesů. P i procesním ízení je důležité a nutné mít exaktní p ehled o aktivitách 

podniku a mít tak popsané jednotlivé procesy (tj. jejich vstupy, výstupy, vlastníky a způsoby 

m ení výkonnosti) nap íklad pomocí podnikové procesní mapy apod. Dalším důležitým 

úkolem je zvolit správnou podobu výsledného systému, to znamená vyhnout se 

maximalistickému modelu zavedení kalkulace ABC a volit takový, který podniku p inese vyšší 

efekt. Tedy vyhnout se vyššímu vynaložení nákladů na výstavbu systému, který je spojený s 

p ehnanými požadavky na p esnost, detailnost a množství poskytovaných dat, než je nutné a 

skutečn  efektivní.  

P i pohledu na tyto důvody kritiky metody ABC je důležité zmínit, že vhodnými 

systémovými ešeními, p ístupem a použitím zdravého úsudku je možné v tšinu z nich 

odstranit. Jistou reakci na n které nedostatky metody ABC byla modifikovaná metoda Time-

Driven Activity-Based Costing (TD-ABC), jež „je kalkulační systém, v jehož rámci jsou 

náklady rozvrhovány podle spot eby času vyvolané jednotlivými aktivitami. Metoda pracuje s 

časovými faktory – s tzv. „time drivery“, které rozvrhují náklady na objekt kalkulace. ada 

autorů chápe tuto metodu jako vylepšenou verzi tradiční ABC, jež pomáhá společnosti 

odhadnout náklady na proces, výrobky či zákazníky pomocí stanovení času spot ebovaného na 

danou činnost a náklady na jednotku času. Zásadním rozdílem mezi ob ma metodami je ale to, 

že metoda TD-ABC chápe jako jediný nosič nákladů čas, proto u obou metod existují významné 

rozdíly v jejich funkcích a není správné ji považovat pouze za rozší ení či inovaci tradiční 

metody ABC.“ [85] Jednoznačné za azení metody ABC mezi absorpční či neabsorpční 

kalkulace je velmi obtížné, neboť tato metoda se vyskytuje v mnoha formách, od tém  čist  

absorpční až po formy pracující s prvky typickými pro neabsorpční kalkulace. Jelikož zde ale 

dochází k alokaci p evážné části režijních, resp. fixních nákladů konkrétnímu výkonu, nelze 

považovat za azení mezi absorpční kalkulace za chybné. 

Disertační práce se zabývá problematikou nákladové kalkulace procesů tepelného a 

chemicko-tepelného zpracování realizovaných ve vybraném průmyslovém podniku. Pro 

sestavení kalkulací a získání plnohodnotných výsledků a záv rů zkoumání této problematiky je 
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však nezbytná nejen dokonalá znalost teorie nákladů a kalkulací, ale také znalost teorie 

tepelného zpracování. V další části disertační práce je tedy v nován prostor základům teorie 

tepelného zpracování a popisu vybraných metod tepelného a chemicko-tepelného zpracování 

kovových materiálů. 

4.4 Tepelné zpracování v prĳmyslové praxi 

Tepelné zpracování se v technické praxi realizuje za účelem dosažení požadované 

struktury kovových materiálů s určitými mechanickými, fyzikálními a chemickými vlastnostmi. 

Jak uvádí Ptáček [88], tepelným zpracováním se rozumí ízené využívání fázových a 

strukturálních p em n v tuhém stavu s cílem získat požadované mechanické, technologické či 

jiné užitné vlastnosti výrobků nebo polotovarů. V průb hu tepelného zpracování se v tšinou 

využívá ízených zm n teploty (vlastní tepelné zpracování), zm n chemického složení 

povrchových vrstev a teploty (chemicko-tepelné zpracování) nebo zm n teploty a důsledků 

plastické deformace (tepeln -mechanické zpracování). Pro účely této disertační práce budou 

tyto způsoby zpracování kovových materiálů označovány jednotným pojmem tepelné 

zpracování (TZ), nebude-li v textu uvedeno jinak. 

4.4.1 Obecný diagram tepelného zpracování 

Tepelné zpracování kovových materiálů je charakteristické tzv. teplotním cyklem, který 

definujeme jako zm nu teploty výrobku v určitém rozmezí v závislosti na čase [99]. Teplotní 

cyklus můžeme rozd lit do t í základních etap, kterými jsou oh ev (včetn  proh evu), výdrž na 

teplot  a ochlazování. Na obrázku 7 je uveden obecný diagram tepelného zpracování. 

 

Obr. 7 Obecný diagram tepelného zpracování [99] 

 

Oh ev je charakterizován výší teploty oh evu a rychlostí oh evu, tj. nárůstem teploty oh ívaného 

výrobku za jednotku času. Proh ev je důležitý pro vyrovnání teplot mezi povrchem výrobku, 
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který se oh ívá rychleji, a jeho st edem. Výdrž na teplot  spočívá v udržování výrobku na určité 

teplot  po určitou dobu, která je pot ebná k průb hu fyzikálních a chemických p em n. 

Ochlazování závisí na rychlosti ochlazování, tedy na poklesu teploty za jednotku času [99]. 

Tepelná zpracování kovových materiálů (myšleno zejména tepelné zpracování ocelí) lze v 

závislosti na působení vn jších podmínek rozd lit na [99]: 

a) Tepelné zpracování, p i kterém se vnit ní struktura kovu (oceli) zám rn  m ní pomocí 

zm n teploty v závislosti na čase. Mezi tento druh tepelného zpracování pat í žíhání, 

kalení a popoušt ní. 

b) Chemicko-tepelné zpracování je způsob tepelného zpracování, p i kterém se p i určitém 

teplotním cyklu a vhodném složení pecní atmosféry m ní chemické složení 

povrchových vrstev nebo i celého objemu výrobku. P i povrchovém chemicko- 

tepelném zpracování dochází v tšinou k difúznímu sycení povrchu výrobku 

nekovovými prvky. P íkladem je sycení povrchu uhlíkem, tzv. cementování, nebo 

dusíkem, tzv. nitridování. K difúznímu sycení povrchu se používají také kovy, nap . Cr 

nebo Al. Pak hovo íme o chromování nebo alitování. P i objemovém chemicko- 

tepelném zpracování se obvykle odstra ují nežádoucí p ím si jako vodík nebo uhlík z 

celého objemu výrobku. P íkladem objemového chemicko-tepelného zpracování je 

protivločkové žíhání nebo oduhličování elektroplechů. 

c) Termomechanické zpracování vede ke zm n  struktury p i společném působení zm n 

teploty a plastické deformace. 

Z termodymanického hlediska mohou probíhat zm ny struktury p i tepelném zpracování v 

podstat  ve dvou sm rech [99]: 

a) k dosažení termodynamické rovnováhy, 

b) k dosažení nerovnovážných struktur. 

Jinými slovy, p i technologických operacích (nap . tvá ení za studena, obráb ní nebo 

nerovnom rném tuhnutí odlitků) se v kovové soustav  vyvolá stav se zvýšenou volnou energií, 

tj. soustava se nachází v nerovnovážném (tzv. metastabilním) stavu. P i následujícím tepelném 

zpracování s pomalým ochlazováním získáme strukturu, která se bude blížit rovnovážnému 

stavu, p ičemž se zmenšuje volná energie soustavy. Tento způsob tepelného zpracování se 

nazývá žíhání. Tepelné zpracování k dosažení nerovnovážné struktury souvisí s rychlým 

ochlazováním ze zvýšených teplot, a tím potlačení difúzní fázové p em ny. U ocelí se tento 

postup tepelného zpracování nazývá kalení. Po kalení obvykle následuje teplotní cyklus 

nazývaný popoušt ní, jehož cílem je p iblížit zakalenou strukturu rovnovážnému stavu. Ve 
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slitinách neželezných kovů (nap . hliníkových slitinách) se tento postup nazývá 

vytvrzování[99]. Hlavní postupy tepelného zpracování jsou zobrazeny v následující tabulce 3. 

Tab. 3 Hlavní postupy tepelného zpracování [99] 

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ 

ŽÍHÁNÍ 

S PŘEKRYSTALIZACÍ 
KE SNÍŽENÍ PNUTÍ 
NA MĚKKO 

REKRYSTALIZAČNÍ 

BEZ PŘEKRYSTALIZACE 

NORMALIZAČNÍ 
HOMOGENIZAČNÍ 
IZOTERMICKÉ 

AUSTENITICKÝCH OCELÍ ROZPOUŠTĚCÍ 
STABILIZAČNÍ 

KALENÍ A 
POPOUŠTĚNÍ 

OBJEMOVÉ 
PŘÍMÉ 

STUPŃOVITÉ 

POVRCHOVÉ 
INDUKČNÍ 
PLAZMOVÉ 

POPOUŠTĚNÍ NÍZKOTEPLOTNÍ 
VYSOKOTEPLOTNÍ 

VYTVRZOVÁNÍ 
ROZPOUŠTĚCÍ ŽÍHÁNÍ  

STÁRNUTÍ PŘIROZENÉ 

UMĚLÉ 

CHEMICKO-TEPELNÉ 
ZPRACOVÁNÍ 

OBJEMOVÉ 

ŽÍHÁNÍ PRO SNÍŽENÍ 
OBSAHU VODÍKU 

ŽÍHÁNÍ PO MOŘENÍ 
PROTIVLOČKOVÉ ŽÍHÁNÍ 

ŽÍHÁNÍ PRO SNÍŽENÍ 
OBSAHU UHLÍKU 

ŽÍHÁNÍ ELEKTROPLECHŮ PRO SNÍŽENÍ 
WATTOVÝCH ZTRÁT 

POVRCHOVÉ 

DIFUZNÍ SYCENÍ POVRCHU 
NEKOVY 

CEMENTOVÁNÍ 
NITROCEMENTOVÁNÍ 
KARBONITRIDOVÁNÍ 
SULFONITRIDOVÁNÍ 
BORIDOVÁNÍ 

DIFUZNÍ SYCENÍ POVRCHU 
KOVY 

CHROMOVÁNÍ 
HLINÍKOVÁNÍ 
ZINKOVÁNÍ 
KŘEMÍKOVÁNÍ 

TEPELNĚ-MECHANICKÉ 
ZPRACOVÁNÍ 

 
 

NÍZKOTEPLOTNÍ 
VYSOKOTEPLOTNÍ 

 

4.4.1.1 Oh ev kovových materiálů 

Cílem oh evu je oh át tepeln  zpracovávaný p edm t na požadovanou teplotu 

konkrétního procesu tepelného zpracování. P i oh evu by m ly být dodrženy podmínky jako je 

minimální oxidace, resp. oduhličení povrchu, zamezení vzniku defektů a minimální spot eba 

energie. V praxi se k oh evu kovových součástí nejčast ji využívá plynových nebo elektrických 

pecí, které mohou být stacionární nebo průb žné se vzdušnou či ochrannou atmosférou, pop . 

s vakuem. Dále se využívá oh ev elektrickým proudem (tj. indukčn  či odporov ), tekutými 

lázn mi (nap . oh ev roztavenými kovy (Pb), slitinami kovů (Pb a Sn), roztavenými solnými 

lázn mi apod.), p ímým plamenem či laserem (nap . p i tepelném zpracování povrchu 

kovových t les). Oh ev je charakterizován výší teploty oh evu a rychlostí oh evu, tj. nárůstem 

teploty oh ívaného výrobku za jednotku času. Rychlost oh evu se obvykle udává v jednotkách 
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°C/s nebo s jinou časovou jednotkou (°C/min, °C/hod) [99]. V pracovním prost edí pece se p i 

oh evu ocelí rozlišují: a) vn jší vým na tepla (tzn. pohyb tepla z atmosféry pece a povrchu 

vyzdívky na povrch vsázky), která se uskuteč uje p edevším sáláním a proud ním (tj. 

konvekcí) a b) vnit ní vým na tepla (tzn. p enos tepla z povrchu vsázky do jejího st edu), která 

se uskuteč uje vedením (tj. kondukcí). Tepelná vodivost kovů a jejich slitin závisí na struktu e, 

chemickém složení, teplot , homogenit  a podmínkách zpracování [99]. Oh ev materiálu lze 

realizovat různými režimy oh evu – pomalý, stup ovitý, normální, zrychlený a rychlý oh ev. 

Tyto režimy oh evu se mezi s sebou liší způsobem oh evu (oh ívacím prost edí a teplotami) a 

druhem zpracovávaných součástí (tj. zejména jejich materiálem a tvarem). Pro stanovení doby 

oh evu lze využít různých empirických vztahů (nap . [45, 79, 99]), p ičemž na ni má významný 

vliv tvar oh ívaného t lesa a jeho uložení v peci. Pro uložení více t les v peci musí být 

zohledn n tzv. faktor uložení vsázky. Pokud jsou t lesa uložena t sn  vedle sebe, je zabrán no 

p irozenému proud ní pecní atmosféry kolem každého t lesa a doba oh evu se proto zvyšuje 

(nap . u t les s kruhovým prů ezem zdvojnásobí). 

4.4.1.2 Fázové p eměny austenitu p i ochlazování 

Technologie tepelného zpracování vycházejí mimo jiné z teorie fázových p em n. 

Fázové p em ny p i zm n  stavu (tuhnutí) mají význam p i odlévání a tuhnutí oceli, kdežto 

fázové p em ny v tuhém stavu způsobují zm ny struktury, a tím i zm nu vlastností ocelí [45]. 

Vznik odlišných struktur tepeln  zpracovávaných materiálů závisí na podmínkách ochlazování, 

p edevším na rychlosti ochlazování. P i ochlazování materiálu v pevném stavu rozlišujeme dva 

základní způsoby ochlazování: ochlazování izotermické a anizotermické. Izotermické 

ochlazování nazýváme ochlazování se za azenou výdrží na konstantní teplot . Izotermické 

ochlazování se skládá ze t í etap. Materiál z dané teploty nejprve prudce ochladíme na zvolenou 

teplotu. Na této teplot  pak prob hne výdrž (izotermická), to znamená, že materiál na této 

teplot  po vhodnou dobu setrvá. T etí etapou je pak další ochlazování z teploty izotermické 

výdrže na teplotu okolí. Toto ochlazování už probíhá v tšinou na vzduchu. Anizotermické 

ochlazování (tedy neizotermické) je takové ochlazování, kdy teplota materiálu klesá v čase 

plynule [99]. Důležitým pojmem tepelného zpracování jsou tzv. fázové p em ny austenitu. V 

technické praxi se rozlišují t i fázové p em ny austenitu [45, 79, 88, 99]:  

1. P em na austenitu p i pomalém ochlazování – tato p em na probíhá p i pomalém 

anizotermickém ochlazování (tj. na vzduchu) nebo v izotermických podmínkách p i 

vyšší teplot  izotermické výdrže (nap . 600 °C). V zásad  se jedná o rovnovážné 

podmínky a austenit se p i ochlazování p em ní na perlit. Fázové p em n , kdy vzniklé 



- 75 - 

 

fáze vznikají na základ  difúze atomů, se íká p em na ízená difúzním mechanismem 

nebo též difúzní p em na. 

2. P em na austenitu p i st edn  rychlém ochlazování – tato p em na probíhá p i st edn  

rychlém ochlazování za anizotermických podmínek, nebo p i st ední teplot  

izotermické výdrže (nap . 450 °C). Vznikají dv  fáze a každá z nich odlišným 

mechanismem – ferit vzniká smykovým mechanismem a cementit vzniká difúzním 

mechanismem. Výsledná sm s feritu a cementitu se nazývá bainit. P i stejném obsahu 

uhlíku má bainit vyšší pevnost a tvrdost ve srovnání s perlitem. 

3. P em na austenitu p i rychlém ochlazování – rychlé ochlazování je provedeno za 

anizotermických podmínek, nebo p i nízké teplot  izotermické výdrže (nap . 200 °C). 

P em na v tomto p ípad  prob hne smykovým mechanismem na fázi, které se íká 

martenzit. Martenzit bývá definován jako p esycený tuhý roztok uhlíku v železe α. 

Martenzit má p i stejném obsahu uhlíku vyšší pevnost a tvrdost než perlit i bainit. 

Zárove  je ale ze všech t í produktů – perlit, bainit, martenzit – nejmén  houževnatý.  

Průb h jednotlivých fázových p em n siln  závisí na difúzní schopnosti prvků. V p ípad  

fázových p em n austenitu p i ochlazování jsou t mito rozhodujícími prvky železo a uhlík. 

4.4.1.3 Transformační diagramy 

Transformační diagramy udávají vliv teploty na průb h p em ny, zejména na její 

začátek a konec. Na rozdíl od rovnovážných diagramů platí vždy pro jedinou ocel (tedy v rámci 

tolerancí pro konstantní složení) a zahrnují faktor času, který je zejména v podob  rychlosti 

ochlazování jedním z hlavních činitelů p i tepelném zpracování. Mají proto veliký význam jako 

podklad pro cílev domá ízení a volbu průb hu tepelného zpracování [79]. V technické praxi 

se užívají transformační diagramy dvojího druhu:  

a) diagram izotermického rozpadu austenitu – IRA, 

b) diagram anizotermického rozpadu austenitu – ARA. 

Diagramy izotermického rozpadu austenitu (IRA) udávají dobu p em n austenitu za 

izotermických podmínek, zatímco diagramy anizotermického rozpadu austenitu (ARA) udávají 

tyto doby p i různých rychlostech jeho ochlazování. Diagramy IRA mají praktický význam p i 

izotermických pochodech tepelného zpracování (izotermické žíhání a izotermické 

zušlechťování), diagramy ARA se uplat ují ve v tším rozsahu, neboť ve v tšin  postupů 

tepelného zpracování austenit transformuje p i plynulém ochlazování [88]. Diagramy IRA a 

ARA jsou tedy diagramy, které dynamickým způsobem zachycují a racionáln  vyjad ují 
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vzájemné vztahy teploty, času a vznikajících struktur v průb hu transformačních procesů p i 

tepelném zpracování kovů a jejich slitin [99].  

4.4.1.4 Nežádoucí děje p i tepelném zpracování 

V p ípad  nesprávného postupu tepelného zpracování ocelí mohou vznikat různé vady. 

Mezi základní nežádoucí d je tepelného zpracování pat í oxidace a oduhličení. Oxidace i 

oduhličení jsou důsledek chemických reakcí mezi oh ívaným povrchem materiálu a prost edím 

v peci. V p evážné v tšin  p ípadů oxidace i oduhličení negativn  ovliv ují mechanické 

vlastnosti materiálu, jako je nižší nebo nerovnom rná tvrdost povrchu, nižší mez únavy (tj. 

odolnosti proti cyklickému namáhání). Oxidace a oduhličení spolu souvisí, a to tak, že v tšinou 

oduhličování p edchází oxidaci. Vznik vrstvy okují však postupn  brání oduhličování. Obecn  

platí, že čím intenzivn jší je oxidace povrchu, tím pomalejší je oduhličení [99]. Opakem 

oduhličení může být i nežádoucí nauhličení povrchu, zejména pak u ocelí s nízkým obsahem 

uhlíku [45]. P edstavuje-li tepelné zpracování konečný technologický proces (nap . p i výrob  

nástrojů), zpravidla se povrch součástí chrání proti vlivům oxidace a oduhličení buď vhodným 

složením pecní atmosféry, nebo ochrannou vrstvou na povrchu materiálu (nap . ochrannou 

pastou). V souvislosti s procesy tepelného zpracování se mohou objevit i další vady, jako jsou 

povrchové vady (nap . trhliny či p eložky), vady způsobené ádkovitostí ocelí (pruhovitost a 

karbidické vycezeniny), dále vm stky (sulfidy, oxidy a globulitické vm stky 

hlinitanok emičité) anebo vady způsobené necelistvostí oceli (dutiny, póry a vločky) [45]. 

4.4.2 Vybrané postupy tepelného zpracování kovových materiálĳ 

Technologie tepelného zpracování vycházejí z teorie fázových p em n, která byla velmi 

stručn  popsána výše. Nicmén  tyto technologie užívané v technické praxi musí zohled ovat i 

další faktory, jakými jsou konkrétní velikost a tvar zpracovávaných součástí, požadavky na 

kvalitu povrchu (okujení, oduhličení apod.), rozm rovou a tvarovou stabilitu, včetn  jejich 

integrity [88]. 

4.4.2.1 Žíhání ocelí 

Žíhání p edstavuje různé procesy tepelného zpracování, jejichž společným znakem je 

dosažení rovnovážného stavu zpracovávané oceli, pop . se tomuto stavu co nejvíce p iblížit. 

Všechny režimy žíhání zahrnují oh ev součásti, včetn  jejího proh evu, výdrž na teplot  a 

pomalé ochlazování obvykle na vzduchu nebo v peci [99]. Nejčast jší cíle žíhání jsou vytvo ení 

rovnom rné struktury o dobré tvárnosti, houževnatosti a obrobitelnosti, odstran ní chemické 
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heterogenity i nežádoucích prvků a odstran ní vnit ních pnutí (po tvá ení za studena, 

strukturních i tepelných pnutí) [79]. Žíhání je proces tepelného zpracování, které má svůj 

nezpochybnitelný ekonomický význam. Ten je dán tím, že zlepšuje rovnom rnost vlastností 

zpracovávaných kovů a usnad uje tak n které výrobní operace (nap . obráb ní či tvá ení za 

studena), čímž mimo jiné umož uje i jejich vyšší stupe  automatizace, dále také odstra uje 

vnit ní pnutí a tím snižuje riziko vzniku zmetků apod. Žíhání je v technické praxi využíváno 

jednak jako p ípravná operace, dále pak jako mezioperace ve výrobním postupu (tzv. 

mezižíhání), velmi často se pak využívá jako konečná výrobní operace. V technické praxi 

existuje mnoho způsobů žíhání, je proto pom rn  obtížné zvolit vhodné hledisko pro jejich 

rozd lení. Pravd podobn  nejakceptovan jší hledisko rozd lení jednotlivých druhů žíhání je 

d lení žíhání podle toho, zdali p i n m probíhá fázová p em na či nikoli. Na základ  tohoto 

hlediska d líme jednotlivá žíhání na žíhání bez p ekrystalizace a na žíhání s p ekrystalizací [45, 

79, 88, 99]. Mezi žíhání bez p ekrystalizace adíme nap íklad žíhání ke snížení pnutí, 

rekrystalizační žíhání, žíhání na odstran ní pnutí, žíhání k zabrán ní vzniku vloček, žíhání k 

odstran ní k ehkosti či žíhání na m kko (výjimku tvo í žíhání na m kko u nadeutektoidních 

ocelí) [45, 79, 88, 99]. Mezi žíhání s p ekrystalizací pak adíme nap íklad normalizační žíhání, 

homogenizační žíhání či izotermické žíhání [45, 79, 88, 99]. 

4.4.2.2 Kalení oceli 

Kalení je proces tepelného zpracování, které zahrnuje oh ev oceli na kalicí teplotu, 

výdrž na této teplot  za účelem homogenizace austenitu a ochlazení nadkritickou rychlostí na 

teplotu vzniku nerovnovážných stavů ocelí, tj. martenzitické nebo bainitické struktury. Za 

zakalenou ocel považujeme ocel, která má ve st edu prů ezu ve struktu e alespo  50 % 

martenzitu. Účelem kalení je zvýšit pevnost a tvrdost oceli, a tím i odolnost proti opot ebení, 

zvýšit odolnost vůči únavovému namáhání. V průb hu kalení musí být rychlost ochlazování v 

oblasti perlitického nosu dostatečn  rychlá, aby nevznikaly rovnovážné struktury jako ferit a 

perlit. A naopak v oblasti teploty Ms dostatečn  pomalá, aby v materiálu nevznikala p íliš 

vysoká vnit ní pnutí, ale zárove  aby nedošlo ke vzniku více než 50 % bainitické struktury ve 

st edu prů ezu [99]. Schopnost oceli dosáhnout kalením zvýšené tvrdosti se nazývá kalitelnost. 

Vlastnost oceli dosáhnout p i ochlazení v tší rychlosti, než je rychlost kritická, určité 

(maximální) tvrdosti, se nazývá zakalitelnost a závisí tém  jen na obsahu uhlíku rozpušt ného 

v austenitu. Prokalitelnost oceli je schopnost oceli dosáhnout p i kalení určité tvrdosti do určité 

hloubky [45]. Pro dosažení martenzitické struktury musí být ocel – oh átá na kalící teplotu – 

ochlazena stejnou nebo vyšší, než je kritická rychlost ochlazování. P i této rychlosti je potlačena 
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p em na austenitu v perlit nebo bainit. Čím v tší je obsah uhlíku a slitinových prvků, tím nižší 

je kritická ochlazovací rychlost. Na její snížení dále působí i výše kalící teploty a velikost 

austenitického zrna. Skutečná ochlazovací rychlost kaleného p edm tu závisí na m rném teple 

a tepelné vodivosti oceli, na velikosti a tvaru kaleného kusu a na ochlazovací schopnosti 

kalícího prost edí [45]. Optimální kalící prost edí je takové, které umožní ochlazování 

p íslušných objemů rychlostí jen málo p ekračující rychlost kritickou, neboť nadm rn  velká 

ochlazovací rychlost vede ke zv tšení úrovn  vnit ních teplotních a strukturních pnutí [88]. 

Nejčast ji užívanými ochlazovacími prost edími jsou olej, voda, vzduch či teplé lázn . Intenzita 

ochlazování je hlavním kritériem hodnocení kalících prost edí, stále více se však uplat ují i 

hlediska fyziologické nezávadnosti, ekologické neškodnosti, snadné omyvatelnosti, odolnosti 

proti tepelnému zatížení, oxidaci a stárnutí [88]. Ochlazovací účinnost různých prost edí závisí 

p edevším na tepelné vodivosti, m rném teple, výparném teple a viskozit  kalícího prost edí. 

Značný vliv má i množství rozpušt ných plynů, které spolu s parami lázn  vytvá ejí kolem 

kaleného p edm tu plynný obal (tzv. parní polštá ) a jeho tepelná vodivost a stálost. Vliv má 

také množství rozpušt ných minerálních látek, které mohou vytvo it na kaleném p edm tu 

izolační vrstvu. S ohledem na vznik par a plynů je velmi důležitý relativní pohyb p edm tu a 

lázn , kterým se tento obal více či mén  snadno poruší. Velikou důležitost má také závislost 

ochlazovací účinnosti na kapalných prost edí na teplot . Klesá-li ochlazovací účinnost s 

teplotou, existuje nebezpečí, že rychlost ochlazování v t chto oblastech kaleného p edm tu 

bude menší než kritická, nedojde k prokalení a zv tšuje se nebezpečí vzniku deformací a 

praskání. Účinek kalících prost edí však také závisí na kaleném p edm tu, a to na jeho velikosti 

nebo p esn ji na pom ru plochy povrchu k objemu a na stavu jeho povrchu (kovov  čistý, 

pokrytý okujemi, zbytky solí nebo kovu z oh ívacích lázní [79]. Mezi nejužívan jší způsoby 

kalení stále pat í martenzitické kalení do studené lázn , dále se užívá nap íklad p erušované 

(lomené) kalení, termální kalení, izotermické kalení, zmrazování, povrchové kalení apod. 

Volba způsobu kalení mimo jiné záleží na kaleném p edm tu, zejména jeho velikosti, tvaru a 

účelu použití. 

4.4.2.3 Popouštění ocelí 

Popoušt ní je oh ev kaleného p edm tu na teplotu vyšší, než je obvyklá teplota 

místnosti, nejvýše však na teplotu t sn  pod Ac1, výdrž na této teplot  a následující ochlazení 

vhodnou rychlostí. Účelem popoušt ní u konstrukčních ocelí je snížení tvrdosti (pevnosti) za 

současného zvýšení plastických vlastností. U ocelí nástrojových se mají odstranit vnit ní pnutí, 

zvýšit houževnatost a v n kterých p ípadech i tvrdost [45]. Z technologického hlediska se 
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popoušt ní rozd luje na popoušt ní p i nízkých teplotách (100 až 300 °C, u vysocelogovaných 

nástrojových ocelí až 600 °C) a popoušt ní p i vysokých teplotách (400 až 650 °C). Cílem 

nízkoteplotního popoušt ní je snížit hladinu vnit ních pnutí, zmenšit obsah zbytkového 

austenitu, pop . stabilizovat rozm ry součástí p i zachování vysoké tvrdosti. U uhlíkových a 

nízkolegovaných ocelí se do teploty popoušt ní 160 °C tvrdost zakalených součástí 

nezmenšuje, p i popoušt ní nad 200 °C dochází k poklesu tvrdosti. Cílem vysokoteplotního 

popoušt ní je dosažení optimální kombinace pevnostních vlastností, houževnatosti a plasticity. 

Požadované vlastnosti lze regulovat teplotou popoušt ní. Čím vyšší je teplota popoušt ní, tím 

lepší jsou tvárné vlastnosti a snižuje se pevnost [99]. Nevhodná kombinace popoušt cích teplot 

a doby popoušt ní způsobí zvýšenou k ehkost materiálu, p estože hodnoty meze pevnosti a 

tvrdosti materiálu jsou vyhovující. Tato k ehkost materiálu bývá označována jako popoušt cí 

k ehkost a lze ji zjistit zkouškou vrubové houževnatosti. V technické praxi rozlišujeme 

nízkoteplotní a vysokoteplotní popoušt cí k ehkost oceli. Popoušt cí k ehkost je vyvolána 

zm nami na hranicích původních austenitických zrn [45, 99]. Popoušt ní následuje ihned po 

kalení z důvodu nebezpečí popraskání zakaleného p edm tu v důsledku vnit ního pnutí. Kalení 

na martenzit s následujícím vysokoteplotním popoušt ním se nazývá zušlechťování. 

4.4.3 Vybrané postupy chemicko-tepelného zpracování kovových materiálĳ 

Chemicko-tepelným zpracováním (CHTZ) se rozumí procesy, p i kterých se dosahuje 

zm ny struktury a vlastností tepelným zpracováním, které je doprovázeno zm nami 

chemického složení zpracovávané součásti. Zm na chemického složení může probíhat jak v 

celém objemu, potom hovo íme o objemovém CHTZ, nebo jen na povrchu zpracovávané 

součásti, potom se jedná o povrchové CHTZ [99]. Principem povrchového chemicko-tepelného 

zpracování je sycení povrchu součásti určitým prvkem za zvýšených teplot. Hlavním účelem je 

získání tvrdého povrchu, tedy tím i zvýšené odolnosti proti opot ebení p i zachování 

houževnatého jádra součásti. Vybrané postupy povrchového chemicko-tepelného zpracování 

slouží ke zvýšení odolnosti proti korozi nebo žáru [45, 79, 99]. Požadovaná kombinace 

chemického složení a vlastností povrchu a jádra součásti se může dosáhnout dv ma 

způsoby[99]: 

1. úpravou chemického složení povrchu součásti a následujícím tepelným zpracováním 

celého objemu (tento proces se uskuteč uje p i cementaci nebo nitrocementaci ocelí), 

2. úpravou chemického složení, což se d je p i nitridaci, sulfonitridaci, boridování nebo 

difúzním pokovování. 
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Schopnost nasycovat povrch oceli mají jen takové prvky, které vytvá ejí se železem 

intersticiální tuhé roztoky (C, N, B), substituční tuhé roztoky (Cr, Al, S) nebo intermediální 

fáze (C, N, B). Základními technologickými parametry povrchového chemicko-tepelného 

zpracování jsou chemické složení nasycujícího prost edí, teplota nasycování a výdrž na teplot  

nasycování [99]. Základní procesy p i chemicko-tepelném zpracování jsou adsorpce molekul 

chemických sloučenin nasycovaných povrchem, disociace adsorbovaných molekul za vzniku 

aktivních atomů, absorpce t chto atomů nasycovaným povrchem a difúze absorbovaných 

atomů z povrchu součásti do jejich st edu. Složení, struktura, vlastnosti, hloubka difúzní vrstvy 

jsou ovliv ované vzájemným pom rem základních procesů a faktory, které ovliv ují jejich 

průb h [99]. 

4.4.3.1 Cementování 

Cementací, která se v moderní technické praxi rozší ila do všech odv tví průmyslové 

výroby a vhodn  dopl uje ostatní způsoby tepelného zpracování, získáváme tvrdé povrchové 

vrstvy, které odolávají dob e opot ebení a zvyšují únavovou pevnost součástí tím, že se zvýší 

pom r mezi hodnotou meze únavy a meze pevnosti [79]. Cementace je proces, p i kterém 

dochází k difúznímu sycení povrchu uhlíkem. Cementují se nízkouhlíkové oceli s obsahem 

uhlíku do 0,2 hm. % tak dlouho, až se dosáhne eutektické (cca 0,8 hm. % C), pop . 

nadeutektické koncentrace uhlíku. Cementace probíhá v plynném prost edí metanu CH4 nebo 

oxidu uhličitého CO2, v kapalném prost edí solných lázní nebo v tuhém prost edí (cementační 

prášek, d ev né uhlí) p i teplot  t sn  nad Ac3 obvykle v intervalu teplot 850 až 900 °C. P i 

dlouhodobém žíhání nesmí dojít ke zhrubnutí zrna. Zvýšená teplota cementace na 1000 až 

1050°C zkracuje pochod cementace až na desetinu. Tento způsob je však možné použít jen u 

jemnozrnné oceli odolné proti hrubnutí zrna. Doba výdrže na teplot  je p ímo úm rná tloušťce 

nauhličené vrstvy. Tloušťka vrstvy se pohybuje v tšinou okolo 1 mm [99]. Cementované 

součástky mají vykazovat p i vysoké povrchové tvrdosti vysokou houževnatost jádra a 

pot ebnou nosnost cementované vrstvy, tj. odolnost proti jejímu prolomení. T mto požadavkům 

vyhovují oceli s obsahem uhlíku 0,1 až 0,25 hm. %, pro výrobu vysoko namáhaných ozubených 

kol se používají oceli s obsahem uhlíku 0,25 až 0,35 hm. %. Hloubka cementované vrstvy se 

volí podle tvaru součástky, jejích rozm rů a způsobu namáhání. P i cementaci součástky 

dochází ke zm n  jejich tvarů. Musí se počítat s p ídavkem na broušení v rozmezí 0,05 až 0,25 

mm. Hloubka cementované vrstvy s p ídavkem na broušení je obvykle 0,5 až 1,5 mm i více[99]. 

Oceli po cementaci musí být dále tepeln  zpracovány, p edevším kaleny a popoušt ny, aby se 

využilo zvýšeného obsahu uhlíku pro dosažení v tší tvrdosti povrchu. Nejjednodušší způsob 
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tepelného zpracování je kalení p ímo z cementační teploty. Tato teplota je však pro kalení 

cementované vrstvy p íliš vysoká. Cementovaná vrstva je k ehká a rovn ž nebezpečí vzniku 

trhlin po kalení je značné. Další způsob je ochlazení součásti po cementaci na vzduchu a nový 

oh ev na teplotu 780 – 820 °C, která je správnou kalící teplotou nauhličeného povrchu. 

Cementovaná vrstva je potom jemnozrnná, tvrdá a houževnatá, ale jádro je velmi podkaleno. 

Proto se velmi namáhané součásti kalí po cementování dvakrát, jednou z vyšší kalící teploty a 

podruhé z nižší kalící teploty, jež odpovídá správné kalící teplot  cementované vrstvy [45]. 

Vyjma výše uvedeného kalení z cementační teploty (p ímého kalení), kalení po novém oh evu, 

dvojitého kalení lze ješt  využít tzv. kalení s podchlazením pod Ac1. P i tomto způsobu kalení 

dochází k ochlazení na teplotu asi 600 °C, kde nastane transformace austenitu a po novém 

oh evu na kalicí teplotu se zjemní velikost austenitického zrna. Kalí se z teploty nad Ac3 (kalení 

na jádro) nebo z teploty t sn  nad Ac1 (kalení na povrch). Tento postup je výhodný zejména 

pro průb žné pece [99]. Tepelné zpracování cementovaných součástí je vždy zakončeno 

popoušt ním p i teplot  140 až 200 °C, nejdéle 1 až 2 hodiny po zakalení. Popoušt ním se vedle 

strukturních zm n snižuje vnit ní nap tí na p ijatelnou hodnotu a součástka se tvarov  

stabilizuje. Je-li nutno zlepšit t ecí vlastnosti povrchové vrstvy, které zhoršuje p ítomný 

zbytkový austenit, provede se zmrazení p i teplotách – 150 °C [79]. 

4.4.3.2 Karbonitridace 

P i karbonitridování dochází k současnému nasycování součástí dusíkem a uhlíkem za 

teploty 570 až 620 °C. Na povrchu součásti se tvo í vrstva karbonitridu o tloušťce 0,01 až 0,05 

mm, která obsahuje více než 8 % N a více než 2 % C a určitý podíl kyslíku (cca 1 %). Tvrdost 

karbonitridové vrstvy se pohybuje okolo 1000 HV. Do hloubky 1 mm zasahuje difúzn  

zpevn ná vrstva s rozpušt ným dusíkem o tvrdosti 300 až 400 HV, která podporuje nosnost 

vrstvy karbonitridů [99]. V technické praxi se rozlišují dva základní způsoby 

karbonitridace[99]: 

1. Karbonitridování v solích, kdy aktivní dusík vzniká termickou disociací kyanidů, které 

p edchází oxidace kyanidů. Aktivní uhlík vzniká rozkladem CO. 

2. Karbonitridování ve sm sných atmosférách, kde nositelem dusíku je amoniak, který na 

povrchu disociuje. Nositelem uhlíku je CO, který se získává z různých atmosfér (sm s 

amoniaku a exomonoatmosféry, sm s amoniaku a endoatmosféry, sm s amoniaku a 

propanu). 
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Karbonitridace se využívá pro zvýšení odolnosti proti opot ebení a zadírání ezných nástrojů, 

lisovadel, nástrojů pro protlačování apod. Karbonitridované součásti se nekalí, deformace 

součástí jsou tudíž menší než po nitrocementaci [88]. 

Pro správnou aplikaci metody ABC v procesech tepelného zpracování je velmi důležitá 

elementární znalost postupů a principů jednotlivých procesů tepelného zpracování. Tato znalost 

byla uplatn na zejména p i volb  struktury aktivit p i tvorb  kalkulace ABC. Kapitola v novaná 

základům teorie tepelného zpracování poskytla pouze základní p ehled v této oblasti se 

zam ením na cíl této disertační práce, nekladla si za cíl poskytnout podrobnou rešerši dané 

problematiky. 

4.5 Současný stav vědeckého poznání zkoumané problematiky 

Odborných prací, tuzemských i zahraničních, které se zabývají posuzováním 

nákladovosti podnikových výkonů, je dostatek. Nicmén  v odborných publikacích, až na 

výjimky, není ešena nákladovost procesů tepelného zpracování. Toto tvrzení bezezbytku platí 

i ve spojení s metodou kalkulace ABC. V p ípad  metody ABC lze tvrdit, že v tuzemských 

podmínkách se nejedná pouze o její (ne)uplatn ní v p ípad  procesů tepelného zpracování, ale 

bohužel o celkov  nízkou míru p ijetí podnikovou praxí. Literární rešerše dostupných 

tuzemských i zahraničních v deckých prací byla s ohledem na tento fakt rozd lena do dvou 

relativn  samostatných okruhů, a to na v decké studie zabývající se praktickým využitím a 

rozší ením metody ABC v podnikové praxi a také na v decké studie zabývající se ekonomickou 

stránkou tepelného zpracování. Následující text se v nuje vybraným pracím a poskytuje tak 

rozší ení poznatků, které již byly prezentovány v p edchozích částech disertační práce. 

Metoda ABC byla poprvé p edstavena v USA, kde se také nejd íve rozší ila. N které 

studie udávají míru p ijetí vyšší než 50 % (viz Hrisak či Kiani a Sangeladji) [68]. Nap íklad 

šet ení, které provedl Krumwiede v roce 1997 [54], p ináší srovnání mezi výrobními a 

nevýrobními podniky, kdy metodu ABC využívalo 45 % výrobních podniků, respektive 61 % 

nevýrobních. Naproti tomu výzkum Cagwina a Bouwmana z roku 2002 [13] udává opačný 

pom r, kdy metodu ABC využívalo 31 % výrobních podniků, respektive 14% podniků 

nevýrobních. Také odborné články o ní byly publikovány p evážn  v anglickém jazyce, takže i 

možná z tohoto důvodu její rozší ení pokračovalo p edevším v dalších anglicky mluvících 

zemích. Mezi vůbec nejstarší a nejcitovan jší studie v nující se metod  ABC pat í studie Innese 

a Mitchela [41] z roku 1991, která byla realizována v té dob  mezi nejv tšími britskými 

podniky. Studie byla dále dvakrát opakována se stejným dotazníkem, poprvé v roce 1994 a 

následn  v roce 1999. Studie z roku 1999 p inesla zajímavé poznatky ve srovnání s prvním 
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šet ením v roce 1994. Mezi navazujícími studiemi se nezvýšil počet podniků, které aplikovaly 

metodu ABC, ovšem zvýšil se počet podniků, které zamítly její zavedení. Zatímco v roce 1994 

bylo rozší ení mezi výrobními podniky a podniky služeb srovnatelné, v roce 1999 bylo ABC 

výrazn  čast jší ve finančním sektoru (40 % podniků) ve srovnání s podniky výrobními (14 % 

podniků). Výrazný p íklon k metod  ABC ve Velké Británii nepotvrdil ani další výzkum v roce 

2007 (Al-Omiri, Drury) [2], jehož výsledkem bylo mimo jiné zjišt ní o rozší ení metody pouze 

mezi 15% velkými britskými podniky ve sledovaném vzorku. Další anglicky mluvící zemí, ve 

které prob hlo zajímavé šet ení o úrovni rozší ení metody ABC, byla Austrálie. Zde byl zjišt n 

nesrovnateln  vyšší stupe  rozší ení metody oproti Velké Británii. Výzkum realizovaný v 

Austrálii v roce 1998 zjistil míru p ijetí metody ABC 52 % (Chenhall a Langfield-Smith [40]), 

následující výzkum v roce 2004 (Baird et al. [3]), který se zam il na st edn  velké a velké 

australské podniky, p inesl zprávu o 78%-ním rozší ení této metody. 

Z realizovaných v deckých šet ení vyplývá, že v neanglicky mluvících evropských 

zemích je rozší ení metody ABC nižší. Nap íklad Bhimani ve svém článku „Activity-Based 

costing: how far have we come internationally?“ [5] uvádí, že důvodem nižšího rozší ení 

metody v zemích kontinentální Evropy je dáno využíváním jiných nákladových systémů s v tší 

tradicí a vyšším stupn m rozpracovanosti, než tomu bylo ve Spojených státech p ed uvedením 

metody ABC. Z pohledu manažerského srovnání může být tuzemským podmínkám nejblíže 

N mecko. V tomto ohledu nabízí zajímavé srovnání n meckých metod manažerského 

účetnictví s metodami užívanými v USA nap íklad Krumwiede a Suessmair v publikovaném 

článku „Comparing U.S. and German cost accounting methods“ z roku 2007 [57]. Podle t chto 

autorů, podniky v N mecku používají více nákladových st edisek a alokačních klíčů, na 

nákladové systémy kladou mnohem v tší důraz a ve v tší mí e využívají pokročilých 

kalkulačních praktik ve srovnání s podniky ve Spojených státech. Další šet ení provedli 

jmenovaní auto i Krumwiede a Suessmair [58] mezi velkými podniky v n mecky mluvících 

zemích (tedy společn  s N meckem, také v Rakousku a Švýcarsku), p ičemž získali velmi 

podobná zjišt ní. Užívané kalkulační metody v t chto zemích jsou si velmi podobné, p ičemž 

podniky v t chto zemích kladou mnohem v tší důraz na kalkulační systém oproti americkým 

podnikům. V kontinentální Evrop  se metoda ABC dále rozší ila zejména ve Skandinávii, a to 

i navzdory tomu, že nap íklad v roce 1994 nebyl ve Finsku žádný podnik využívající tuto 

metodu (viz Lukka a Grandlund [65]). Ale nap íklad Kallunki a Silvola [47] již uvád jí míru 

p ijetí metody mezi podniky 28 % v roce 2008. Tito auto i dále svojí studií zjistili, že používání 

metody ABC je vyšší u podniků ve fázi dosp losti oproti podnikům ve fázi růstu. Tedy to, že 

na aplikaci metody ABC má vliv fáze životního cyklu podniku. Z dostupných zdrojů lze také 
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soudit, že v Norsku probíhalo p ijetí metody ABC rychleji než v již zmín ném Finsku. 

Nap íklad Bjornenak [6] ve své studii uvádí, že již v roce 1997 metodu ABC implementovalo 

nebo m lo v plánu implementovat 40 % velkých podniků. Jeho šet ení dále potvrzuje, že 

podniky s vysokým podílem nep ímých (režijních) nákladů se odhodlají k aplikaci metody 

ABC čast ji. Na druhou stranu ale uvádí, že podniky působící na velmi konkurenčních trzích a 

poskytující výrobky s vysokou mírou p izpůsobení individuálním požadavkům zákazníků, 

metodu ABC v dob  realizace výzkumu dosud nep ijaly. P ehled nejen výše popsaných studií 

a p edevším zjišt nou míru p ijetí vybraných výzkumů azených chronologicky na základ  roku 

publikování shrnuje tabulka 4. 

Tab. 4 P ehled studií míry p ijetí metody ABC [68] 

Rok Autor studie Ze ě 
Míra 

přijetí Rok Autor studie Ze ě 
Míra 

přijetí 

1991 Innes, Mitchell VB 6% 1997 Krumwiede USA 49% 

 

1992 

 

Green, Amenkhienan 

 

USA 

 

45% 

 

1998 

Chenhall, 

Langfield-Smith 

 

Austrálie 

 

52% 

1992 Drury, Tayles VB 4% 1999 Malmi Finsko 23% 

1992 Nicholls VB 10% 1999 Clarke et al. Irsko 12% 

1992 Clarke Irsko 14% 2000 Innes et al. VB 18% 

1992 Ask, Ax Švédsko 7% 2001 Cotton et al. N. Zéla d 20% 

1993 Clarke, Lokman Austrálie 14% 2001 Tayles, Drury VB 23% 

1993 Teoh, Schoch Austrálie 17% 2002 Ittner, Lanen, Larcker USA 26% 

1993 Armitage, Nicholson Kanada 14% 2002 Cagwin, Bouwman USA 23% 

1994 Lukka, Grandlund Finsko 0% 2002 Bescos et al. Kanada 23% 

1994 Drury et al. VB 13% 2002 Bescos et al. Francie 20% 

1995 Clarke, Mia Austrálie 12% 2003 Kiani, Sangeladji USA 52 % 

1995 Shim, Sudit USA 27% 2004 
Baird, Harrison, 

Reeve 
Austrálie 78% 

1995 Innes, Mitchell VB 20% 2004 Pierce, Brown Irsko 28% 

1996 Bruggeman et al. Belgie 20% 2005 Cohen et al. Ře ko 41% 

1996 Hrisak USA 53% 2006 Cagwin, Barker USA 31% 

1997 Warwick at al. Austrálie 10% 2007 
Krumwiede, 

Suessmair 
SRN 19% 

1997 Booth, Giacobbe Austrálie 12% 2007 
Krumwiede, 

Suessmair 
USA 21% 

1997 Bjornenak Norsko 40% 2007 Al-Omiri, Drury VB 15% 

1997 Gosselin Kanada 48% 2008 
Krumwiede, 

Suessmair 

SRN, Švý arsko, 

Rakousko 
25% 

1997 Krumwiede USA 41% 2008 Kallunki, Silvola Finsko 28% 
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Ačkoliv z výše uvedeného p ehledů vyplývá, že je rozptyl zjišt né míry p ijetí ABC u 

amerických podniků pom rn  velký, metodu ABC lze v USA považovat za mnohem 

rozší en jší než v Evrop . Z provedených šet ení také plyne, že míra p ijetí je jednoznačn  

nejvyšší v Austrálii. Důležité je také zmínit, že rozdíly ve výsledcích jednotlivých studií mohou 

být ovlivn ny lišícími se vzorky podniků (tj. co do velikosti, odlišných odv tví apod.). 

Mezi další zajímavé výzkumy lze za adit i studie týkající se úsp šnosti aplikace metody 

ABC nebo také jejího vlivu na výkonnost organizace. Nap íklad Eden a Ronen [26] ve své 

studii z roku 2002 uvád jí, že úsp šnost zavedení metody ABC závisí na podnikové kultu e. 

Srovnávají podniky s vyšším a nižším stupn m byrokracie, p ičemž soudí, že vyšší 

pravd podobnost p ijetí metody je u podniků byrokratických. Nicmén  uvád jí, že získané 

informace mén  často ovlivní skutečné rozhodování t chto podniků ve srovnání s mén  

byrokratickými podniky, které metodu ABC p íliš nep ijímají, respektive od ní mnohdy 

upoušt jí. M ení úsp šnosti metody ABC se ve svém článku „Measuring the Succes of 

Activity-based Cost Management and Its Determinants“ v nují Foster a Swenson [29], kte í 

rozlišují čty i p edem stanovené typy m ení úsp šnosti: 

 ukazatele založené na použití informací metody ABC pro rozhodování, 

 ukazatele založené na rozsahu p ijatých rozhodnutí na základ  informací metody ABC, 

 ukazatele založené na zlepšení finančních výsledků p i použití metody ABC, 

 ukazatele založené na subjektivním hodnocení celkové úsp šnosti implementace 

metody ABC vedoucími pracovníky podniku. 

I oblast vlivu zavedení metody ABC na výkonnost podniku byla zkoumána mnoha 

zahraničními autory. Nap íklad Gordon a Silvester [33] se zabývali vlivem samotného ohlášení 

p ijetí metody ABC na tržní cenu akcií konkrétního podniku, avšak výsledky jejich šet ení 

neprokázaly žádný statisticky významný vztah mezi tímto ohlášením a hodnotou akcií podniku 

na burze. Naproti tomu, nap íklad Cagwin a Bouwman [13] zjistili p ímý vliv aplikace metody 

ABC na výkonnost podniku v p ípad , že je metoda implementováno ve své komplexní podob . 

Z výše uvedeného výčtu vybraných v deckých prací se z etelem na míru p ijetí metody 

ABC v podnikové praxi je z ejmé, že tato metoda se doposud p íliš nerozší ila ve slovanských 

zemích, Českou republiku nevyjímaje. V oblasti využití metody ABC v podnikové praxi 

prob hlo v tuzemských podmínkách pouze n kolik málo šet ení. P ehled stavu praktického 

uplatn ní této metody v České republice poskytuje zejména výzkum a v decké práce doc. 

Popeska z Univerzity Tomáše Bati ve Zlín . Šet ení realizované v roce 2004 na Univerzit  

Tomáše Bati ve Zlín  [83] udává, že ze vzorku 140 českých průmyslových podniků 51 % 
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podniků se ABC p ístupem nikdy nezabývalo, celých 18 % podniků se aplikací metody ABC 

zabývalo, ale následn  její využití zavrhlo, 23 % podniků o aplikaci metody reáln  uvažovalo, 

3% podniků byla ve stádiu realizace a pouze 5 % podniků metodu již aktivn  využívalo. Autor 

dále zjistil, že znalost metody roste s velikostí organizace a podnikům tak p i návrhu ABC 

systému a jeho implementaci často pomáhají poradenské agentury.  Následný výzkum 

realizovaný týmem téže univerzity v roce 2007 zjistil, že došlo k mírnému nárůstu využití 

kalkulace ABC, konkrétn  se jednalo o využití v 8 % českých podniků z výše osloveného 

výb rového souboru [85]. Popesko v í, že popularizace metody je u nás dobrá, ale je zde 

nedostatek praktických zkušeností s používáním tohoto systému a chybí informace o jeho 

výhodách. Na Univerzit  Tomáše Bati ve Zlín  byly zpracovány i další v decké práce v oblasti 

praktické aplikace metody ABC v rámci tuzemských podniků. Z tohoto pohledu za významnou 

v deckou práci v nující se aplikaci kalkulace ABC v podmínkách tuzemských podniků lze 

považovat disertační práci s názvem „Aplikace procesního ízení nákladů v podmínkách 

českých organizací“ (autor Popesko [81]). Tato disertační práce se zabývá teorií a praxí 

procesního ízení nákladů, metodami Activity-Based Costing a Activity-Based Management. 

Autor v práci konfrontuje tento relativn  nový systém kalkulace nákladů s tradičními metodami 

a upozor uje na nedostatky tradičního modelu a výhody procesního p ístupu k ízení nákladů 

zejména v globální konkurenci. Ve výzkumné části práce analyzuje současný stav ízení 

nákladů v českých organizacích a popisuje praktické zkušenosti organizací, které metodu 

ABC/M již aplikovaly. Na tuto disertační práci navazuje Popesko tematicky i ve své habilitační 

práci „ ízení nákladů metodou Activity-Based Costing v praxi průmyslových firem“ (autor 

Popesko [84]). Hlavním cílem jeho habilitační práce je shrnout poznatky týkající se 

problematiky aplikace procesních nákladových systémů (ABC/M) v praxi průmyslových firem 

a formulovat metodický aparát pro konstrukci procesního nákladového systému v průmyslové 

organizaci spolu s provedením analýzy informačních vstupů, jejich p ínosů a vlivu na 

podnikovou výkonnost. Související problematikou alokace režijních nákladů se ve své 

disertační práci zabývá Novák [74]. Cílem této v decké práce bylo zmapování problematiky 

alokace režijních nákladů a využití moderních metod ízení a kalkulací nákladů v podmínkách 

tuzemských výrobních podniků, provedení analýzy vývoje a struktury režijních nákladů a 

vytvo ení jednoduchého návodu, jak na základ  hlavních zásad a principů efektivn  p istupovat 

k ízení a alokaci režijních nákladů, p i využití různých nákladových nástrojů. Autorova 

výzkumná šet ení poukázala na velké množství problémů a nedostatků nákladového ízení v 

praxi výrobních podniků, stejn  jako i na nedostatečné využívání moderních nástrojů, jež jsou 

v rámci současného nákladového ízení k dispozici. V roce 2007 prob hl na Ekonomicko-
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správní fakult  Masarykovy univerzity v Brn  výzkum zam ený na m ení výkonnosti 

podniků, provád ný Matýskou a Šiškou. Z celkového počtu 8070 oslovených podniků (podniky 

z různých odv tví, se sídlem v ČR, nad 20 zam stnanců) odpov d lo 291 respondentů. Krom  

jiného zjišťovali i rozší enost ABC jako nástroje pro ízení a m ení výkonnosti. Z respondentů, 

kte í odpov d li, jich ABC používalo 22 %. K nadprům rn  užívaným nástrojům ízení pat í 

ABC v odv tvích papírenství, výroby chemikálií a z terciálního sektoru v odv tví dopravy a 

spojů a činností v oblasti nemovitostí a pronájmu. Naopak nízký zájem vykazuje odv tví výroby 

elektrických p ístrojů a stavebnictví. Lze p edpokládat, že mezi podniky, které odpov d ly, je 

v tší množství t ch, které se zajímají o nové metody ízení, než v celém vzorku. Z toho důvodu 

bude rozší ení ABC v českých podnicích pravd podobn  nižší, než vyplynulo z tohoto 

výzkumu [80]. Z rešerše dostupných zahraničních i tuzemských literárních zdrojů je z ejmé, že 

ve srovnání s Českou republikou bylo v zahraničí realizováno mnohem více výzkumných studií 

v oblasti praktické aplikace metody ABC. Tyto studie byly p evážn  zam eny na rozší enost 

a úsp šnost zavedení metody, p ičemž do výzkumů v tšinou byly zahrnovány velké podniky. I 

když jedním z indikátorů úsp šnosti ABC může být značné rozší ení tohoto nástroje v 

podnicích, jeho míra sama o sob  nezaručuje úsp šnost používání ABC v podniku. Důležitá je 

také správnost implementace této metody, a to tak, aby byly získány p esn jší informace o 

nákladovosti výrobků, aktivit, zákazníků či dalších nákladových objektů, které do té doby 

nebyly dostupné. Na základ  t chto informací se mohou vedoucí pracovníci podniků 

kvalifikovan ji rozhodovat nap . o výrobním mixu a prodejních cenách, zákaznickém 

segmentu, outsourcingu, snižování nákladů činností nep idávajících hodnotu apod. P esn ji 

p ijímaná rozhodnutí by poté teoreticky m la vést ke zvýšení výkonnosti podniku. 

V decké práce v oblasti tepelného zpracování se spíše zabývají detailními technickými 

ešeními, nikoli ucelenou technicko-ekonomickou studií. Hlavním bodem zájmu t chto prací 

jsou jednotlivé materiály, systémy p enosu tepla či samotné pecní agregáty. Za výjimku v dané 

oblasti tuzemského bádání lze považovat studii nákladovosti tepelného zpracování odlitků 

realizovanou Odbornou komisí ekonomickou p i České slévárenské společnosti (OKE ČSS) 

pod vedením doc. Kafky. OKE ČSS se dané problematice v nuje již od roku 2013 a své 

poznatky uve ejnila ve čty ech na sebe navazujících projektech – v PROJEKTU XIV [9], 

PROJEKTU XV [10], PROJEKTU XVI [11] a PROJEKTU XVII [35]. V rámci PROJEKTU XIV 

[9] se komise zam ila na tepelné zpracování ocelových odlitků. Konkrétn  na analýzu 

vybraných diagramů tepelného zpracování, na nákladovost tepelného zpracování metodou 

neúplných vlastních nákladů (NVN), na posouzení technického stavu pecí pro tepelné 

zpracování slévárenských podniků zúčastn ných v daném projektu a na záv r byla sepsána 
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doporučení pro hospodárný provoz t chto pecí (zejména s ohledem na minimalizaci nákladů na 

palivo, které je z nákladového pohledu zcela majoritní). V navazujícím PROJEKTU XV [10] 

se OKE ČSS v novala zejména otázkám hodnocení vybraných nákladů na žíhací pece. 

Hodnocení nákladů u celkem 18 žíhacích pecí (tj. pecí všech zúčastn ných slévárenských 

podniků) bylo provedeno ve dvou verzích – v první verzi byly posuzovány náklady na plyn a 

údržbu a ve druhé verzi pak ješt  p ibyly náklady na elektrickou energii. V rámci výzkumu bylo 

zjišt no velké rozp tí mezi zjišt nými náklady na jednotlivé žíhací pece, p ičemž byly ob  

varianty výrazn  závislé na nov  vyvinutém ukazateli účinnosti cyklu, který se ukázal jako 

významný hodnotící ukazatel efektivnosti tepelného zpracování. Bohužel v p ípad  

sledovaného vzorku žíhacích pecí byla jeho hodnota velice nízká – prům rn  10 %. Ukazatel 

účinnosti cyklu nevyjad uje účinnost pece, ale prům rnou účinnost žíhacího cyklu stanovenou 

z ročních souhrnných dat, kdy p íkon pece je dán násobkem roční spot eby plynu a jeho 

výh evnosti p evedené v KJ. Výkon pece je celková hmotnost zpracovaných odlitků v peci v 

kg násobena m rnou tepelnou kapacitou a prům rnou teplotou výdrže. Tento parametr je 

ovlivn n využitím pece, spot ebou plynu a dalšími provozními vlivy [10]. ešitelé taktéž 

definovali základní podmínky pro efektivní výrobu. Z hlediska za ízení šlo p edevším o využití 

spalin k oh evu spalovacího vzduchu (rekuperace), využití lehčených žáruvzdorných 

vláknitých izolací, vybavení pecí sofistikovanou m ící, regulační a záznamovou technikou, 

správnou volbou plynových ho áků pro daný technologický proces (jejich počet a umíst ní). Z 

pohledu vsázky pak jednoznačn  optimální využití objemové i hmotnostní kapacity pece 

vhodnou skladbou a uložením vsázky v pracovním prostoru. Jednotlivým pecím byly na 

základ  statistických údajů stanoveny prům rné účinnosti a spot eby plynu na kg odlitku [46]. 

V dalším z ady projektů v novaných šet ení nákladovosti odlitků, tentokrát v projektu s 

názvem PROJEKT XVI [11], se ešitelé zam ili na posuzování konkrétních režimů tepelného 

zpracování, které se mohou významn  lišit jak v teplot  prodlevy, tak v délce cyklu. ešitelský 

tým se zam il na nákladovou stránku nejužívan jších typů tepelného zpracování ve 

spolupracujících slévárnách. Zam ení na náklady tepelného zpracování se týkalo nákladů na 

palivo (zemní plyn), které tvo í až 70 % všech nákladů tepelného zpracování. P i porovnání 

nákladů různých typů agregátů se prokázalo, že značný vliv na finální m rné náklady má krom  

výpalu také umíst ní ho áků v peci, nastavení jejich výkonu nebo i rozdílné technologické 

zvyklosti. Naopak využití motivace operátorů tepelného zpracování je vzhledem k 

automatizovaným procesům značn  omezeno. V zatím posledním projektu (tj. PROJEKTU 

XVII [35]), který je mimo jiné v nován tepelnému zpracování, se ešitelský tým zabýval 

hledáním nákladové závislosti cestou mnohonásobné korelace. Zde dosp l k záv ru, že 
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matematická kvantifikace hlavních vlivů na spot ebu plynu a jejich po adí podle výše spot eby 

se jeví v souladu s praktickými poznatky. Nicmén  získané poznatky budou muset být ov eny 

v provozní praxi.  V další fázi ešení této problematiky se ešitelský tým hodlá zam it na 

sestavení vzorce, který bude sloužit k predikci nákladů odlitku (tedy jako součást původního 

zám ru OKE ČSS). Tento vzorec by m l být schopen na základ  vstupních údajů (teplota, doba, 

hmotnost) stanovit náklady výpalu, potažmo m rné náklady odlitků ve vsázce. 

Tato kapitola v nující se detailní literární rešerší dostupných tuzemských i zahraničních 

literárních zdrojů poskytla dopln ní současného stavu poznání zkoumané problematiky s 

ohledem na pot eby disertační práce. 

4.6 Teoretická východiska disertační práce 

V rámci teoretické části práce byly prozkoumány základní související oblasti, které 

podmi ují implementaci metody ABC v podnikové praxi. P edchozí kapitoly byly také 

v novány tématům, která úzce souvisejí se zam ením práce, tedy teorii podnikových nákladů, 

nákladových kalkulací a tepelného zpracování. Takto vymezený teoretický základ pln  

koresponduje s hlavním cílem disertační práce. 

Nejv tší prostor byl v nován kalkulační metod  Activity-Based Costing (metod  ABC). 

Metoda ABC vznikla jako určitá reakce na nedostatky spojené s využíváním tzv. tradičních 

kalkulačních metod v m nícím se podnikatelském prost edí. Tedy v prost edí prokazateln  se 

snižujícího podílu p ímých (jednicových) nákladů a narůstajícího podílu nep ímých (režijních) 

nákladů na celkových nákladech (nejen) průmyslových podniků. Tradiční kalkulační metody 

(tj. metody absorpční a neabsorpční kalkulace) velmi často vedou ke zkreslení výsledných 

nákladů p i azených výkonům. Problém spojený s využitím absorpčních kalkulací p edstavuje 

existence a vlastnosti nep ímých fixních nákladů, neboť tyto náklady zpravidla nemají 

objektivn  popsatelnou vazbu na konkrétní výkony a jejich alokace probíhá pouhým 

vyjád ením podílu p ipadajícího na jednotku výkonu. Neabsorpční kalkulace pak často svádí 

pozornost vedoucích pracovníků podniku na krátkodobá rozhodnutí, která mohou negativn  

ovliv ovat cenová rozhodování a dosažení strategických cílů podniku. Tyto nevýhody 

tradičních p ístupů daly prostor pro rozší ení metody ABC. Komparace dostupných 

tuzemských a zahraničních literární pramenů p inesla zásadní zjišt ní v tom, že míra rozší ení 

metody v tuzemských podnicích je značn  menší než v zahraničí. Pravd podobn  vzhledem k 

jejímu zahraničnímu původu a stále ješt  relativn  nové historii zůstává její používání v českých 

podnicích, až na výjimky, opomíjeno. Tento fakt bohužel odráží i pom rn  nízký počet česky 

psaných odborných publikací, které by komplexn  p ibližovaly metodu ABC tuzemským 
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podnikům. Výjimku tvo í snad jen odborné publikace Pet íka, Sta ka a Popeska [77, 85, 94]. 

Naproti tomu, v zahraniční odborné literatu e (zejména v anglicky mluvících zemích) jsou 

dob e popsána teoretická východiska, detailní postupy implementace či praktické p ínosy 

metody ABC. V rámci v deckých studii byla nejčast ji zkoumána míra p ijetí metody ABC v 

podnicích, její vztah k ostatním strategickým nástrojům ízení a také její p ínos ve vztahu k 

výkonnosti podniků. Pom rn  rozsáhlá literární rešerše a komparace dostupných zdrojů 

prokázala, že dosud nebyl proveden a popsán proces implementace a praktického využití 

metody ABC v tuzemských podnicích zabývajících se tepelným zpracováním kovových 

materiálů. I z tohoto důvodu bylo provedeno pom rn  široké vymezení problematiky 

nákladového ízení, alokace režijních nákladů a metody ABC, jejichž praktické uplatn ní v 

konkrétních podmínkách průmyslového podniku p edstavuje základ pro další části této práce. 
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5 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SLEDOVANÉHO PODNIKU 

P edkládaná disertační práce byla zpracována ve společnosti ZETOR TRACTORS a.s. 

Traktory značky ZETOR začaly psát svoji historii v poválečné dob . První traktor ZETOR Z25 

má v k estním listu datum 15. b ezna 1946. O p t m síců pozd ji vydala Obchodní živnostenská 

komora Republiky československé ochrannou známku pro značku ZETOR. Tato značka 

vznikla velice jednoduše, a to spojením výslovnosti písmene „Z“ (tj. „ZET“), které ve svém 

znaku používala brn nská Zbrojovka, v níž vznikly první traktory, a dv ma posledními písmeny 

slova traktor (tj. „OR“) – tedy ZETOR. V Brn  – Líšni se současn  se ZETOREM 25 brzy 

začaly vyráb t výkonn jší modely traktorů. Na trh p išel ZETOR 35 Super a ZETOR 50 Super. 

V 60. letech minulého století pak ZETOR 25 uvolnil své místo nové unifikované ad  traktorů 

ZETOR označené jako U  I. První modely této ady p edb hly svoji dobu, neboť používaly 

čty dobý dieselový motor s mechanickým vst ikováním paliva a vynikly také hydraulickým 

systémem nazvaným Zetormatic, který umožnil p enášet část váhy taženého ná adí na zadní 

nápravu, čímž se dosáhlo zlepšení trakčních vlastností. Velký význam m la p edevším vysoká 

unifikace, která zajišťovala ekonomické výhody nejen pro samotnou výrobu traktorů, ale 

zejména pak pro jejich uživatele. Traktory ZETOR U  I se proto staly populárními v mnoha 

zemích po celém sv t . Koncem roku 1968 vzniká první typ nové výkonov  a koncepčn  

odlišné unifikované ady U  II – ZETOR 8011 CRYSTAL. V roce 1975 je na trh uveden první 

šestiválcový model 12011 a v roce 1980 je na trh v rámci U  II uveden model 16045 turbo s 

pohonem na všechna čty i kola a s výkonem 118 kW. Koncem sedmdesátých let zasáhla 

ZETOR nep íjemná zpráva, jelikož začalo postupné p evád ní výroby U  II do slovenského 

podniku ZTS Martin, kde byly posléze inovované typy t chto traktorů vyráb ny pod označením 

ZTS. Po tomto p evodu na Slovensko se pro ZETOR stala znovu nejdůležit jším výrobním 

sortimentem ada traktorů U  I. Velmi turbulentním obdobím si ZETOR prošel také v 

následující dekád , kdy 1. července 1993 došlo k privatizaci a zárove  ke zm n  názvu 

společnosti na Zetor, a.s. V roce 2000 byl p ijat revitalizační program a 22. dubna 2002 

schválila vláda České republiky prodej majetkové účasti státu společnosti HTC Holding. Nový 

majitel zahájil finanční stabilizaci společnosti spolu s její masivní restrukturalizací. Soub žn  

pokračoval vývoj a inovační proces, který vyústil v současnou nabídku traktorů ady Major, 

Proxima a Forterra dopln nou o následovníka legendárního modelu Crystal v roce 2015 a zcela 

nové modely Hortus a Utilix p edstavené v roce 2017. V roce 2016 ZETOR oslavil 70 let své 

existence, b hem které vyrobil a dodal více než 1,3 miliónu traktorů do 136 zemí sv ta. 

Společnost ZETOR TRACTORS a.s., která se na základ  p evažující činnosti podle klasifikace 
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CZ-NACE adí do kategorie C – Zpracovatelský průmysl: 29.10 Výroba motorových vozidel a 

jejich motorů, je nyní součástí mezinárodního holdingu HTC INVESTMENTS a.s. a 

zam stnává p ibližn  660 zam stnanců. Další desítky pracovníků zam stnávají dce iné podniky 

v Evrop , Severní Americe a v Asii. Podnik se ve své firemní strategii orientuje na p t klíčových 

oblastí – zavád ní nových výrobků a služeb, zvyšování kvality, rozši ování trhů, snižování 

nákladů a zvyšování produktivity. V roce 2016 bylo prodáno celkov  3 144 traktorů, 80 

komponentů a 44 zákaznických motorů. Export činil 81 % z celkové produkce podniku. 

Společnost ZETOR TRACTORS a.s. dosáhla v roce 2016 celkových tržeb 3 186 mil Kč, 

p ičemž výše účetního zisku v daném roce činila 102 mil Kč [102]. Hlavními odbytovými trhy 

jsou pro společnost ZETOR TRACTORS a.s. mimo tuzemského a slovenského trhu, také 

Polsko, N mecko či Velká Británie. Podnik disponuje certifikáty kvality ČSN EN ISO 

9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a EN ISO 50001:2011. Tato disertační práce byla 

zpracována na provozu č. 2610 – Kalírna. Kalírna je součástí provozu prvovýroby společnosti 

ZETOR TRACTORS a.s. Mezi hlavní procesy tepelného a chemicko-tepelného zpracování zde 

pat í cementování, zušlechťování, kalení, karbonitridace, popoušt ní a žíhání na m kko. Pro 

realizaci výše uvedených procesů je mimo jiné využívána průb žná cementační a kalící linka, 

víceúčelová komorová pec, dv  popoušt cí komorové pece, vakuová pec, žíhací pec, n kolik 

vysokofrekvenčních kalících za ízení, linka pro tvarové kalení lamel či šachtová pec. Hlavními 

výrobky zpracovávanými na provozu Kalírna jsou součásti p evodovek a motorů, zejména 

ozubená kola a h ídele různých typů. 

5.1 Traktory Zetor 

Zem d lské kolové traktory pat í v současné dob  již k tzv. klasickým strojírenským 

výrobkům, jejichž koncepce se v průb hu vývoje ustálila na n kolika hlavních ešeních, 

charakterizovaných p edevším koncepčním uspo ádáním ízení a způsobu p enosu hnací síly. 

Konstrukčn  nejrozší en jší i nejjednodušší, s adou funkčních a ekonomických výhod, jsou 

traktory se zadní hnací nápravou opat ené záb rovými koly v tšího rozm ru a s p ední ídící 

nápravou opat enou koly menšího rozm ru s vodícím dezénem nebo hnacím dezénem, a to v 

p ípad , že p ední náprava je současn  i hnací. Do této kategorie pat í všechny základní typy 

kolových traktorů Zetor U  I, U  II i U  III a jejich modifikace s p ední hnací nápravou [66]. 

Unifikovaná ada I byla postupn  zavád na do výroby v 60. letech minulého století. Základní 

typy této nové ady, označené jako Zetor 2011, 3011 a 4011 s dvouválcovým, t íválcovým a 

čty válcovým motorem jednotného vrtání a zdvihu, se vyznačovaly vysokou unifikací i dalších 

konstrukčních skupin, což znamenalo nejen ekonomické výhody pro výrobce, ale také výhody 



- 93 - 

 

pro uživatele traktorů univerzálností určitého sortimentu náhradních dílů [66]. Na tuto první 

unifikovanou adu traktorů posléze navázalo n kolik modernizací, kdy byly aplikovány 

nap íklad modifikační typy traktorů s p ední hnací nápravou, došlo k ukončení výroby traktorů 

s dvouválcovým motorem (Zetor 2511), byly zlepšeny pracovní, hygienické či bezpečnostní 

podmínky pro traktoristy nebo došlo k technickým a designovým vylepšením. Další 

unifikovanou adou traktorů byla U  II, známá pod názvem Zetor CRYSTAL, s typovým 

označením Zetor 8011, 8045, 10011, 10045, 12011, 12045 a 16045. Sériová výroba t chto 

traktorů byla zahájena koncem roku 1968 v brn nském národním podniku Zetor, odkud byla v 

roce 1981 pln  p evedena na Slovensko do národního podniku ZTS Martin. Výroba traktorů 

U  II, v pozd jším modernizovaném provedení U  IV, definitivn  skončila v roce 2004 [66]. 

Zavedení zcela nových traktorů typové ady U  III prob hlo v roce 1991 (Zetor 7520 – 10540), 

v roce 1998 pak byla zahájena sériová výroba modernizovaných traktorů U  III – FORTERRA 

s typovým označením Zetor 8621, 8641, 9621, 9641 a 10641 se čty válcovými p epl ovanými 

motory a s označením Zetor 11641 se šestiválcovým atmosférickým motorem. V poslední 

dekád  pak byly postupn  zavád ny další modernizované traktory U  III – FORTERRA rovn ž 

se čty válcovými p epl ovanými motory a typ Zetor 11741 se šestiválcovým, rovn ž 

p epl ovaným motorem [66]. V roce 1992 na výrobu U  I navázala ada U  III prezentovaná 

traktory označovanými jako Model 92 (nap . typy 3320, 3340, 4320, 4340, 5320, 5340, 6320, 

6340). V roce 1997 byla zahájena výroba traktorů s označením 3321 Super – 7341 Super Turbo 

s novými konstrukčními prvky prezentovanými jako Model 97, které se vyráb ly až do roku 

2004. Traktory 3320 a 7340 Turbo se od roku 2001 prodávaly pod označením MAJOR, které 

pokračovaly s novou kapotou a stejnou kabinou jako modely 3321 Super – 7341 Super.  Výroba 

byla ukončena roku 2006 [104]. V roce 2004 byla zahájena výroba modelu Proxima s číselným 

označením 6421, 6441, 7421, 7441, 8441, načež v roce 2007 prob hla inovace traktoru pod 

označením Proxima Plus s typy 8541, 9541, 10541. Společnost ZETOR TRACTORS a.s. v 

současnosti vyrábí čty i modelové ady traktorů – Zetor MAJOR, Zetor PROXIMA, Zetor 

FORTERRA a Zetor CRYSTAL. Na podzim roku 2017 pak byly p edstaveny zcela nové 

modely Zetor HORTUS a Zetor UTILIX. Fotografie současných modelů traktorů Zetor jsou 

uvedeny v p íloze 3 této disertační práce. Traktory modelové ady MAJOR reprezentují 

univerzální zem d lský kolový traktor určený k agregaci se zem d lskými stroji a pro 

komunální využití. Modelová ada MAJOR v současnosti zahrnuje t i modely pod označením 

Major CL60, Major CL80 a Major HS80. Všechny tyto modely využívají čty válcový vzn tový 

motor s p ímým vst ikováním paliva a p epl ovaný turbodmychadlem. Traktor disponuje 

výkonem od 60 do 80 HP. ada PROXIMA p išla na trh v roce 2004 a jedná se o univerzální 
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zem d lské traktory, které disponují čty válcovými motory značky Zetor. Používají se k 

agregaci se zem d lskými stroji, průmyslovými adaptéry či pro zem d lskou p epravu. Užití 

nalézají v zem d lství, lesnictví i v komunálních službách. Zetor vyrábí t i typy t chto traktorů 

(Proxima CL, Proxima GP, Proxima HS), které pokrývají výkonové rozp tí od 80 do 120 HP. 

Tyto traktory mají velkou variabilitu p evodovek, od plazivých rychlostí u modelu Proxima CL 

až po t ístup ový násobič krouticího momentu (PowerShift) a hydraulický reverzor 

(PowerShuttle) u modelu Proxima HS. Modelová ada traktorů Zetor FORTERRA p edstavuje 

robustní traktory vybavené čty válcovými motory Zetor, které jsou vhodné pro t žší práci v 

zem d lství a lesnictví. Zetor vyrábí t i typy t chto traktorů (Forterra CL, Forterra HSX, 

Forterra HD), které pokrývají výkonové rozp tí od 100 do 150 HP. Traktory této ady jsou 

osazeny klasickou čty stup ovou pln  synchronizovanou p evodovkou dopln né dv ma 

rychlostními rozsahy a t ístup ovým násobičem (Forterra CL) nebo mohou být osazeny 

p tistup ovou p evodovkou s dv ma rozsahy rychlostí jízdy s t ístup ovým násobičem 

krouticího momentu (PowerShift) a hydraulickým reverzorem (PowerShuttle) u modelu 

Forterra HSX a Forterra HD. Dále také elektronickou regulací hydrauliky u modelu Forterra 

HD. Zetor CRYSTAL byl do portfolia traktorů dopln n v roce 2015 a svým názvem se odkazuje 

na úsp šné stroje, které Zetor vyráb l od roku 1969 až do osmdesátých let. Nový Crystal je 

osazen šestiválcovým motorem s výkonem 144 nebo 163 HP. Motory jsou vybaveny 24 ventily 

a vst ikováním Common Rail. P evodovka disponuje rozsahem 30 rychlostí vp ed a 30 

rychlostí vzad. Obsluhu traktoru zjednodušuje t ístup ový násobič krouticího momentu 

(PowerShift), hydraulický reverzor (PowerShuttle) a tlačítko spojky na adicí páce 

(PowerClutch). Traktor také disponuje elektronickou regulací hydrauliky. Nov  p edstavený 

Zetor HORTUS je dostupný ve dvou provedeních Hortus CL65 a Hortus HS65 se čty válcovým 

motorem o výkonu 67 HP. Jedná se o univerzální traktor pro práci na malých farmách, v 

komunálních službách, parcích, zahradách či sportovištích. Na konci roku 2017 byl ve ejnosti 

rovn ž p edstaven Zetor UTILIX, který je dostupný ve dvou provedeních Utilix HT45 a Utilix 

HT55 se čty válcovým motorem o výkonu 43 HP a 49 HP. P edstavuje víceúčelový traktor 

vhodný pro práci v komunálních službách či zahradnictví [87]. 

5.2 Organizační struktura podniku 

Společnost ZETOR TRACTORS a.s. je součástí skupiny Zetor, která má celkem 

jedenáct dce iných podniků v tuzemsku i zahraničí. P estože je sledovaná společnost součástí 

pom rn  rozsáhlého mezinárodního holdingu, zachovává si jednu ze základních charakteristik 

každého podniku, kterou je samostatné rozhodování o jejím organizačním uspo ádání a 
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způsobu ízení. Organizační struktura podniku reprezentuje stanovený systém ízení, a to z 

pohledu útvarů i procesů. Útvarovou strukturu zde reprezentují jednotlivé útvary podniku, jako 

je výrobní úsek, nákup, kvalita, marketing a prodej, technický úsek, finanční úsek, úsek 

personalistiky a všeobecné správy, úsek strategie a úsek výkonného editele. Tyto 

vnitropodnikové útvary současn  reprezentují i jednotlivé procesy podniku popsané v jeho 

procesní map , p ičemž vedoucí daného úseku je vždy i vlastníkem p íslušného procesu se 

všemi jeho pravomocemi a odpov dnostmi. Zjednodušenou forma organizační struktury 

společnosti ZETOR TRACTORS a.s., která je platná od 1. ledna 2018, je uvedena na 

následujícím obrázku 8. 

 

Obr. 8 Zjednodušené schéma organizační struktury ZETOR TRACTORS a.s. [42] 

Z pohledu manažerské teorie lze organizační strukturu podniku považovat za liniov -štábní. 

Jejím základem je liniová struktura, kterou tvo í jednotlivé liniové útvary. V čele každého 

útvaru je tzv. liniový vedoucí, který pro jeho ízení zpravidla využívá odborný štáb. Tyto štáby 

se skládají z jednotlivců, útvarů či celých seskupení útvarů, v nichž působí odborníci 

specializovaní na různé oblasti ízení a správy podniku. Nejvyšším postem v podnikové 

hierarchii je výkonný editel. Na druhém stupni této hierarchie se nachází vedoucí výše 

jmenovaných útvarů společnosti. Každý útvar má definované své pole působnosti a s ním 

související pravomoci a odpov dnosti. Tyto útvary podniku se v odborné literatu e b žn  člení 

na útvary hlavní, servisní a správní. Podnikové útvary hlavní činnosti tvo í základ každého 

podnikatelského procesu. Jsou to takové útvary, které se bezprost edn  podílejí na tvorb  

externích výkonů, na jejich vytvo ení a realizaci, a to v návaznosti, která je určena konkrétními 

postupy, technologií a organizací činnosti [28]. Konkrétním p íkladem t chto útvarů ve 

společnosti ZETOR TRACTORS a.s. jsou jednotlivé útvary výrobního úseku či montáže. Na 

útvary hlavní činnosti úzce navazují útvary servisní. Servisní (obslužné) útvary jsou takové 

útvary, které poskytují služby ostatním útvarům uvnit  podniku [28]. Mezi obslužné úseky 

sledovaného podniku pat í nap íklad útvary údržby, kvality apod. Hlavními důvody z izování 
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obslužných útvarů je jejich pohotovost, specializace a poskytování interních výkonů s nižšími 

náklady, než které by bylo nutné vynaložit na výkony externí. T etím typem útvarů jsou útvary 

správy a ízení společnosti, které zajišťují ízení celé společnosti. Činnost t chto útvarů nemá 

p ímý vztah ke konkrétním výkonům společnosti a p edstavuje pro ni společné náklady. 

Konkrétním p íkladem t chto útvarů ve sledovaném podniku jsou útvary výkonného editele, 

úsek strategie či všeobecné správy. Vymezením organizační struktury je tedy definována nejen 

hierarchie podnikových útvarů, ale i jejich vzájemná provázanost. P edkládaná práce se 

soust edí na útvar výroby (resp. na provoz kalírny). Samotný pojem výroba bude v této práci 

chápán v jeho nejužším významu – tj. jen zhotovení hmotných výrobků, resp. poskytování 

určitých služeb (nikoli však obchodních, bankovních atd.) [97]. Pojem výroba bude 

p íležitostn  zam ován s označeními úsek výroby či prvovýroba, které jsou v daném podniku 

též užívány pro označení úseku výroby. I když v soudobé tržní ekonomice obecn  nehrají 

podnikové útvary výroby tak dominantní roli, jak tomu bylo v minulosti, stále jsou velmi 

důležitým vnitropodnikovým útvarem pro udržení konkurenceschopnosti podniku. Výrobní 

úsek v současnosti zam stnává p ibližn  250 pracovníků. Z toho 190 pracovníků p edstavuje 

tzv. p ímé pracovníky (tj. d lníky v úkolu) a zbylých 60 pracovníků p edstavuje tzv. režijní 

pracovníky výroby (tj. režijní d lníky) a THP (vč. vedoucích pracovníků jednotlivých útvarů). 

Výroba sledovaného podniku má charakter sériové predikované výroby. Na následujícím 

obrázku 9 je uvedena zjednodušená organizační struktura výrobního úseku. 

 

Obr. 9 Zjednodušené schéma organizační struktury výrobního úseku ZETOR TRACTORS a.s. [42] 

 

Organizační struktura podniku vymezuje v cnou nápl  činností jednotlivých útvarů, jejich 

vzájemné vztahy a strukturu ízení podniku. Na ni navazuje tzv. ekonomická struktura podniku, 

která dopl uje v cné nástroje ízení o využití motivačn  hodnotových nástrojů 

odpov dnostního ízení. Ekonomická struktura definuje tzv. odpov dnostní st ediska, která ze 

své podstaty tém  vždy kopírují jednotlivé útvary v organizačním uspo ádání podniku 
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(výjimku tvo í nap íklad prů ezové projektové týmy apod.). Tato st ediska jsou v podniku z 

v tší či menší míry zainteresována na dosažení hodnotových výsledků. Zam íme-li se na 

výrobní úsek sledovaného podniku jako na celek, je možné pozorovat jistý odklon od čist  

nákladového st ediska ke st edisku ziskovému. Důvodem je vzrůstající podíl zakázek pro 

externí zákazníky související s plánem postupného ekonomického osamostatn ní provozu 

prvovýroby, o kterém bude detailn ji pojednáno v kapitole 5.5. 

5.3 Kalkulační systém podniku 

Velikost podniku a členitost jeho útvarů se pln  odráží v jeho kalkulačním systému. 

Podnik částečn  využívá p edb žných kalkulací (reálných i cílových nákladů), ale zásadní 

postavení p i ízení nákladů mají výsledné kalkulace, kalkulace ceny, podnikový rozpočet a 

rozpočty jednotlivých st edisek. Pro stanovení, ízení a kontrolu nákladů využívá kombinaci 

celé ady technik a metod. Obecn  však lze íci, že kalkulační systém podniku zajišťuje 

jednotnost metod a vzájemnou návaznost kalkulací mezi sebou a také plní svoji motivační, 

odpov dnostní a kontrolní funkci. 

Kalkulace nákladů ve sledovaném podniku lze označit za kalkulace absorpční, tedy 

kalkulace úplných nákladů. V p ípad  úseku výroby se p i stanovení celkových nákladů 

postupn  na kalkulační jednici p ičítají p ímé mzdy, variabilní výrobní režie, fixní výrobní režie 

a fixní administrativní režie. Kalkulační vzorec podniku je tak člen n do čty  skupin nákladů a 

lze jej vyjád it následujícím vztahem: Ú𝑽 = 𝑷 + 𝑽𝒗 + 𝑭𝒗 + 𝑭   (4) 

 

ÚVN  Úplné Vlastní Náklady 

PM  P ímé Mzdy 

VvR  Variabilní Výrobní Režie 

FvR  Fixní Výrobní Režie 

FaR  Fixní Administrativní Režie 

 

P ímé mzdy (PM) se stanovují na základ  norem spot eby práce (tj. Nhod stroje či lidské práce). 

Variabilní výrobní režie (VvR) zahrnuje položky jako variabilní část energie, ná adí, režijní 

materiál, oleje, ochranné pomůcky, opravy a údržby, PHM a obalový materiál. Fixní výrobní 

režie (FvR) je tvo ena fixní částí energie, odpisy strojů a budov, ostatními režijními náklady 

výrobního úseku, náklady úseků kvality a nákupu. Fixní administrativní režie (FaR) zahrnuje 

náklady na R&D, finanční úsek, administrativní úsek, management podniku, právní odd lení, 
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garanční náklady a úroky atp. Náklady jsou na základ  výše uvedeného vzorce rozd leny do 

dvou skupin, a to na náklady p ímé a nep ímé (režijní). P ímé náklady (v tomto p ípad  p ímé 

mzdy) jsou vypočítány p ímo na kalkulační jednici, režijní náklady se zjišťují pomocí zvolené 

rozvrhové základny a zúčtovací sazby jako p irážka k p ímým nákladům. P irážka je zde 

stanovena sazbou, která se vypočte jako podíl režijních nákladů na jednotku naturální rozvrhové 

základny (v tomto p ípad  normohodiny práce či m2 výrobní plochy). Sazba režijní p irážky je 

vyjád ena v pen žních jednotkách. Výpočet režijní sazby je realizován podle následujícího 

vztahu: =  𝑱 ×     (5) 

 

RS  Sazba nep ímých režijních nákladů  

NRN  Nep ímé režijní náklady 

RZNJ  Rozvrhová základna v naturálních jednotkách 

 

St žejní rozvrhovou základnou jsou v kalkulacích realizovaných výrobním úsekem 

sledovaného podniku p ímé mzdy, respektive normohodiny práce. Výrobní plocha je 

rozvrhovou základnou užívanou v p ípad  kalkulace fixní energie (tj. vytáp ní, osv tlení hal 

apod.). Pro jisté zp esn ní provád ných kalkulací byla výrobním úsekem společnosti provedena 

modifikace výše popsaného kalkulačního vzorce. Tato zm na spočívá v odlišném vymezení 

fixní administrativní režie (FaR). Z této skupiny nákladů byly pro účely kalkulace nákladů 

výkonů výrobního úseku vyjmuty nákladové položky vztahující se k R&D, marketingu a 

prodeji či administrativnímu úseku. A naopak zde byly zahrnuty pouze ty náklady, které 

vykazují vyšší p íčinnou souvislost s výkony jednotlivých st edisek výroby – tj. náklady 

související s nákupem, zajišt ním dodavatelské a interní kvality, controllingem a finančním 

úsekem, certifikací systému kvality a BOZP, IT službami apod. Snahou je alokovat fixní 

administrativní režie v co nejvyšší p esnosti z hlediska jejich p íčinné souvislosti s výkony 

realizovanými jednotlivými st edisky útvaru výroby, kalírnu nevyjímaje. Tato vyšší p esnost 

spočívá v tom, že fixní administrativní režie (FaR) již není výkonům výroby p i azována jako 

jeden velký ned litelný blok nákladů, ale tyto náklady jsou vždy vyjád eny v podob  jejich 

konkrétního podílu p ipadajícího na jednotlivá st ediska výroby (nap . m síční mzda 

pracovníka IT odd lení pracujícího pouze pro úsek výroby apod.). Takto upravená nákladová 

skupina fixní administrativní režie (FaR) se nazývá alokace (A). Celkové náklady jednotlivých 

útvarů výroby jsou kalkulovány podle následujícího modifikovaného kalkulačního vzorce: 
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 Ú𝑽 𝑨 = 𝑷 + 𝑽𝒗 + 𝑭𝒗 + 𝑨  (6) 

 

ÚVNA  Úplné Vlastní Náklady zahrnující odsouhlasené alokace 

PM  P ímé Mzdy 

VvR  Variabilní Výrobní Režie 

FvR  Fixní Výrobní Režie 

A  Alokace 

 

Touto úpravou původní kalkulačního vzorce tak došlo k jistému zp esn ní kalkulací nákladů ve 

st ediscích výroby, neboť došlo k rozvržení nep ímých fixních nákladů správy podniku na 

základ  konkrétního alokačního klíče (v podob  p íčinného vztahu), nikoli pouze na základ  

stanovené ned litelné p irážkové sazby. Popsaný kalkulační vzorec podniku umož uje i 

samotnou kalkulaci vnitropodnikové a prodejní ceny výkonů výroby. Rozdíl mezi kalkulacemi 

obou cen tvo í fixní administrativní režie (FaR), resp. alokace (A) a výše ziskové p irážky. V 

p ípad  externích zakázek se prodejní cena kalkuluje bez alokací (A), neboť tyto náklady jsou 

již zahrnuty ve vnitropodnikových cenách. Tím, že podnik (myšleno úsek výroby) v rámci 

prodejní ceny nekalkuluje tyto alokace (A), stává se pro p ípadné zájemce o spolupráci cenov  

atraktivn jší ve srovnání s konkurencí. Prodejní cena se stanovuje dle následujícího vztahu: 

 𝑷 = (Ú𝑽 𝑨 − 𝑨) +    (7) 

 

PC  Prodejní Cena 

ÚVNA  Úplné Vlastní Náklady zahrnující odsouhlasené alokace  

A  Alokace 

Z  Zisk 

 

Vnitropodniková cena výroby, tzv. p edávací cena (tj. cena komponentu traktoru p i jeho 

p edání z úseku výroby na úsek montáže), je stanovována na bázi vnitropodnikových nákladů 

jednotlivých výrobních operací (výrobních st edisek) a p edem definované ziskové p irážky. 

Jedná se ve své podstat  o tzv. rozpočtovanou cenu, kterou lze vyjád it následujícím vztahem: 
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𝑽𝑷 𝑽 = Ú𝑽 𝑨 + 𝑽𝑷𝑽    (8) 

 

VPCV  Vnitropodniková Cena Výroby 

ÚVNA  Úplné Vlastní Náklady zahrnující odsouhlasené Alokace  

VPZV  Vnitropodnikový Zisk Výroby 

 

Výše popsaný p ístup podniku k ízení nákladů byl ve velké mí e vztažen k pot ebám úseku 

výroby (včetn  sledovaného st ediska 2610 Kalírna). Kalkulace výkonů podniku jako celku 

jsou však ze své podstaty o n co komplikovan jší, neboť struktura nákladů se skládá z mnoha 

dílčích skupin a podskupin nákladů. Finální výrobek – traktor je výsledkem činností všech 

p íslušných pracovišť společnosti ZETOR TRACTORS a.s. Prodejní cena traktoru se pak 

skládá z vnitropodnikové ceny traktoru (tj. součtu vnitropodnikových cen jednotlivých stup ů 

transformačního procesu podniku – výroby, montáže atd.), ziskové p irážky stanovené 

podnikem, ziskové p irážky plynoucí z distribuční sít  a ze ziskové p irážky konkrétního 

prodejce. Finální cena traktoru je ovlivn na mnoha specifickými faktory, a to včetn  da ových 

a obchodních zvyklostí na konkrétních trzích. Podnik však dohlíží na prodejní ceny svých 

produktů a stanovuje jejich maximální výši. Pro realizaci plánovaného zisku je důležité, aby 

byly jednotlivé činnosti synchronizovány a nedocházelo k časovým prodlevám a zvyšování 

nákladů p i nákupu nebo výrob  jednotlivých součástí. Doba trvání výrobního procesu, tj. 

časový interval zakázky, se liší podle požadovaného typu traktoru, jeho výbavy či objednaného 

množství strojů. Tím se liší i výrobní náklady jednotlivých traktorů. Kalkulační metodou 

užívanou pro kalkulaci nákladů finálních výrobků je ve sledovaném podniku metoda cílových 

nákladů (angl. Target Costing). Velmi zjednodušen  lze íci, že metoda cílových nákladů 

vychází z požadavků zákazníků, neboť vůbec prvním a klíčovým krokem této metody je zjišt ní 

dosažitelné tržní ceny (tj. ceny z pohledu konkurenčních výrobků, preferencí zákazníků atp.). 

V dalším kroku musí podnik definovat tzv. požadované ziskové rozp tí (tj. požadovanou výši 

zisku p ipadající na jeden výrobek). Po odečtení definovaného ziskového rozp tí od dosažitelné 

tržní ceny se identifikují tzv. p ípustné náklady. Tyto náklady se následn  porovnají s náklady, 

které vyplývají z aktuálních výrobních podmínek v podniku (nap . na základ  norem či tzv. 

Souchinu). S p ihlédnutím k požadavkům zákazníků, konkurenčnímu prost edí a podnikové 

strategii se stanoví tzv. požadované cílové náklady. Celkové cílové náklady se pak podle 

zvoleného kritéria (zpravidla p ímá práce) rozčlení. Tímto je stanovena odpov dnost 

(nákladový úkol) jednotlivých st edisek podniku. Pro zobrazení nákladových úkolů, které 
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p ipadají jednotlivým útvarům, je podnikem využíváno již zmín ného Souchinu. Jedná se o 

nep íliš známou japonskou metodiku rozpočtování a kalkulací, která byla ve sledovaném 

podniku zavedena p ed lety jeho tehdejším japonským managementem a dnes slouží zejména 

k p ehlednému stanovení nákladových úkolů ve sledovaném období pro jednotlivá st ediska 

podniku od prvovýroby až po finální montáž traktorů. Tato forma rozpočtu svojí nákladovou 

strukturou odpovídá struktu e nákladů výše prezentovaného kalkulačního vzorce – zobrazuje 

nákladový úkol v p ípad  p ímých mezd, variabilní výrobní režie, fixní výrobní režie a fixní 

administrativní režie, resp. alokací a dále stanovuje výrobní náklady (VN), úplné vlastní 

náklady (ÚVN) a vnitropodnikovou cenu (VPC). Souchin vychází z výše popsaného procesu 

kalkulací a je vždy sestavován pro konkrétní kalendá ní rok. 

Jak bylo uvedeno výše, podnik pro ízení nákladů nevyužívá pouze kalkulací, ale také 

rozpočtů. Rozpočty jsou stanovovány pom rn  podrobn  s rozpadem nákladů na jednotlivá 

st ediska podniku. Jejich náplní je stanovit úkoly p íslušným vnitropodnikovým st ediskům a 

následn  sloužit ke kontrole pln ní t chto stanovených úkolů. Nákladový úkol útvaru výroby 

(tj. T4 – 2400 Mechanika a T3 – 2300 Ozubárna, jehož je součástí i st edisko 2610 Kalírna) je 

stanovený na základ  ročního rozpočtu podniku, který vychází mimo jiné z výsledných 

kalkulací b žného období (p íp. minulých let) a také z predikce prodeje traktorů pro následující 

kalendá ní rok (tj. současn  i hospodá ský rok), pro který je rozpočet sestavován. Na základ  

ročního rozpočtu podniku je stanovován nákladový úkol pro útvar výroby, z n hož posléze 

plyne i nákladový úkol pro jeho jednotlivá st ediska. Svým charakterem se jedná o st ediskové 

rozpočty, nikoli pouze o rozpočty režijních nákladů. Podnik v rámci t chto st ediskových 

rozpočtů stanovuje nákladový úkol jak pro režijní, tak i pro jednicové náklady. St ediskové 

rozpočty jsou v daném podniku stanovovány pouze na roční bázi (tj. nejsou člen ny na kratší 

úseky – čtvrtletní či m síční rozpočty), ale jsou revidovány vždy v p ípad  významných 

odchylek od plánovaného prodeje traktorů. V p ípad  očekávaných krátkodobých odchylek je 

podnikem využívaný tzv. operativní plán, který zpravidla cílí na úspory nákladů po určité 

sledované období (typicky konec kalendá ního roku). Podnik sestavuje tzv. variantní rozpočty. 

To znamená, že respektuje závislost vývoje režijních nákladů na objemu výkonů jednotlivých 

st edisek. Toho dosahuje odd lením variabilních a fixních nákladů vůči objemu výkonů 

st edisek. M ítkem objemu výkonů st edisek výroby je p ímá práce (Nhod práce strojů a/nebo 

pracovníků). Výsledný st ediskový rozpočet pak kvantifikuje odd len  část nákladů 

nezávislých na zvolené veličin  výkonu a část variabilních nákladů. Kontrola pln ní 

rozpočtovaného úkolu je realizována prost ednictvím srovnání žádoucího stavu se stavem 

skutečným. Jinými slovy bývá srovnáván původní podnikový rozpočet (p ípadn  revidovaný 
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podnikový rozpočet) společn  s operativním plánem (je-li v daném období stanoven) s 

výslednou kalkulací podnikových výkonů. Tímto de facto dochází k analýze odchylek, p i které 

se identifikovaná celková odchylka (v nákladech) rozd luje na dílčí odchylky, jež informují 

jednotlivé vedoucí podnikových st edisek o nejvýznamn jších nesouladech mezi skutečností a 

žádoucím stavem a svou velikostí definují nejzásadn jší nedostatky. Odpov dní pracovníci poté 

zjišťují p íčiny odchylek a stanovují nápravná opat ení (samoz ejm  v p ípad  negativního 

vychýlení od stanoveného úkolu). Tento způsob hodnotového ízení bývá často nazýván jako 

tzv. metoda standardních nákladů, kdy sestavený a schválený podnikový rozpočet p edstavuje 

závazný hodnotov  vyjád ený úkol pro všechny útvary podniku. 

Pro tvorbu výše definovaných kalkulací a rozpočtů je velmi důležitá evidence a znalost 

jednotlivých nákladových položek vztažených k transformačnímu procesu v podniku. K 

evidenci nákladů využívá sledovaný podnik finanční účetnictví, v jehož rámci získává nejen 

informace pro výpočet da ových podkladů, ale také provádí podrobn jší sledování nákladů pro 

účely nákladového ízení. Jedná se o soustavu tzv. jednookruhového účetnictví. V této soustav  

účetních informací se rozdílné informační požadavky jednotlivých skupin uživatelů eší v rámci 

analytické evidence. V podniku tak existuje pouze jeden účetní okruh, ve kterém se 

zaznamenávají veškeré transakce a který poskytuje účetní informace podle požadavků 

konkrétních uživatelů. Pro správnou funkci této jednookruhové soustavy účetnictví podnik 

využívá systematickou analytickou evidenci, a to jak z hlediska v cné nápln  účtů, tak i z 

hlediska jednotlivých útvarů a výkonů. V praxi jsou pak využívány analytické účty k určitým 

syntetickým účtům finančního účetnictví, účty rozdílů či účty pro zobrazení vnitropodnikových 

kooperačních vztahů mezi jednotlivými st edisky podniku (tj. interních nákladů a výnosů). 

Veškerá data pot ebná pro tvorbu výše popsaných kalkulací a rozpočtů jsou dostupná 

p íslušným pracovníkům v elektronické podob  prost ednictvím n kolika vzájemné 

propojených informačních systémů a databází. Úsek výroby využívá zejména ERP systém 

AVALON, který byl upraven podle jeho specifických požadavků. Tento ERP systém je 

systémem první generace, p edstavuje tedy spíše v pravidelných denních intervalech 

aktualizovanou databázi. Systém však zahrnuje veškerou technicko-ekonomickou 

charakteristiku konkrétního výkonu, neboť je propojený s celou adou dalších systémů 

používaných v podniku (nap . se systémem odd lení vývoje a konstrukce, TPV, nákupu či 

finančního úseku). V rámci výrobního úseku tento systém umož uje nap íklad čtení 

technologických postupů, vykazování denní produkce, p ehled o výkonech výroby za n kolik 

po sob  jdoucích období, kalkulaci nákladů výroby, kalkulaci vnitropodnikové ceny či 

kalkulaci prodejní ceny provád ných výkonů (tj. externích zakázek realizovaných p ímo 
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úsekem výroby) atp. Slouží tedy pro účely kalkulací a poskytuje vstupy pro stanovení rozpočtů 

st edisek. Data pot ebná pro tvorbu nákladových a cenových kalkulací zadává do systému 

pracovník p íslušného hospodá ského st ediska, které se podílí na technicko-ekonomickém 

zpracování konkrétního výkonu výroby. P ičemž dohled nad faktickou správností údajů 

vykonává odd lení controllingu a vedoucí výrobního úseku. 

5.3.1 Omezení stávajícího kalkulačního systému úseku výroby 

Výše popsaný systém kalkulací a rozpočtů se jeví jako velmi propracovaný, využívající 

moderních metod a p ístupů a získávající pot ebné informace pro efektivní ízení nákladů 

podniku. Nicmén  i v tomto systému lze najít n která úskalí, a to zejména ve vztahu ke 

kalkulacím úseku výroby, resp. st ediska 2610 Kalírna. Z provedených šet ení a absolvovaných 

pohovorů vyplynulo, že oslovení vedoucí pracovníci výrobního úseku nejsou p íliš spokojeni v 

n kolika oblastech současného ízení nákladů. Úskalí stávajícího systému kalkulací plynou 

zejména z existence a vlastností režijních nákladů. Za první problém spojený s alokací režijních 

nákladů jsou považovány výkyvy v objemech výroby způsobené výkyvy v prodeji traktorů. 

Problém tkví ve stanovení univerzální rozvrhové základny (v tomto p ípad  p ímé mzdy a/nebo 

výrobní plochy) pro p i azení režijních nákladů. V p ípad  použití stejné p edem stanovené 

(rozpočtované) zúčtovací sazby i pro zm n né objemy výkonů dochází k chybnému rozvržení 

režijních nákladů. P i v tším objemu výkonů se rozvrhuje v tší část režie, a tím se na jednotku 

produkce p enášejí v tší režijní náklady, než jsou ve skutečnosti. P i menším objemu výkonů 

se zase část režie neuhradí. Tato situace bývá nazývána jako tzv. statická kalkulace. Tedy 

situace, kdy suma uhrazených režií ve své podstat  neodpovídá skutečnosti. Další úskalí spat ují 

vedoucí pracovníci výroby v určení odpovídající p íčinné rozvrhové základny. Jak již bylo 

vysv tleno, podnik využívá naturální rozvrhové základny (normohodiny práce či m2 výrobní 

plochy) pro stanovení sazby režijní p irážky. Využití p ímých mezd se jeví jako velmi 

jednoduchý a univerzální nástroj alokace režijních nákladů na jednotlivé výkony, problém však 

může nastat v p ípad  n kterých technologických procesů. Tímto p íkladem je na st edisku 

kalírny cementační a kalící linka AICHELIN - KSGS (Pracovišt  č. 1710), o které je blíže 

pojednáno v následující části práce. Tuto automatickou linku obsluhují dva pracovníci, kte í 

ovšem b hem intervalu tepelného zpracování na této lince provádí celou adu dalších 

pracovních úkonů. Nap íklad p ipravují vsádku na kalící rošty, na díly nanáší ochrannou pastu, 

p ipravují již zpracované díly k tryskání, obsluhují tryskač apod. Je tedy z ejmé, že použití 

rozvrhové základny v podob  p ímých mezd není vyhovující, neboť zde chybí plná p íčinná 

souvislost mezi vynaložením nep ímého (režijního) nákladu a stanovenou rozvrhovou 
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základnou. Obecn  lze íci, že v automatizovaném výrobním prost edí existuje menší podíl 

nep ímých nákladů, který má p íčinný vztah k n jaké jednoduše definovatelné rozvrhové 

základn . Což způsobuje, že jakákoli forma p irážkové kalkulace (a to i ve své diferencované 

podob , jak ji de facto ve svém kalkulačním vzorci uplat uje sledovaný podnik) p estává 

vystihovat p íčinný vztah mezi režijními náklady a základnou, ke které jsou vztaženy. T etí 

problém spat uje vedení výroby ve shromažďování relevantních informací pro provedení 

alokace režijních nákladů. Hlavní úskalí se skrývá zejména ve fixní administrativní režii (FaR), 

která byla popsána výše. Mnohdy není p esn  definována p íčinná souvislost t chto režijních 

nákladů ke konkrétnímu výkonu. Jinými slovy a velmi zjednodušen , není z ejmé, „kdo pro 

koho v podniku pracuje“. Tzn., že do kalkulací konkrétních výkonů se mohou promítat nap . 

mzdové náklady konkrétního pracovníka, ale není z ejmé, zdali tento pracovník k realizaci 

daného výkonu skutečn  p ispívá či nikoli. Současnou snahou podniku je alokovat fixní 

administrativní režie s co nejvyšší p esností, která spočívá v tom, že tyto režie nejsou výkonům 

výroby p i azovány jako jeden velký ned litelný blok nákladů, ale tyto náklady jsou vždy 

vyjád eny v podob  jejich konkrétního podílu p ipadajícího na jednotlivá st ediska výroby 

(nap . m síční mzda pracovníka nákupu zajišťujícího nákup materiálu pro konkrétní výrobky 

st ediska apod.). Za jisté omezení kalkulačního systému lze také považovat fakt, že podnik v 

současnosti nekalkuluje podíl nákladů útvaru 2610 Kalírna na jeho celkových nákladech, ale 

sleduje pouze náklady st ediska T3 – 2300 Ozubárna, jehož je kalírna součástí. Podnik také 

nesleduje podíl nákladů tepelného zpracování na celkových nákladech jednotlivých modelů 

traktorů. 

5.4 Charakteristika sledovaného provozu  

Disertační práce byla zpracována v provozu kalírny (tj. v rámci vnitropodnikového 

st ediska 2610 Kalírna). Tento útvar je součástí provozu T3-2300 Ozubárna, který je součástí 

výrobního úseku společnosti ZETOR TRACTORS a.s. Kalírnu lze charakterizovat jako 

obslužný vnitropodnikový útvar, neboť p evážn  realizuje procesy tepelného zpracování pro 

ostatní st ediska prvovýroby sledovaného podniku a své volné výrobní kapacity poskytuje 

pouze výjimečn  externím zákazníkům. Výše popsaný systém kalkulací a rozpočtů podniku je 

samoz ejm  využíván i pro ízení nákladů sledovaného provozu 2610 Kalírna. Provoz kalírny 

lze z hlediska úrovn  pravomocí a odpov dností za výsledky označit za p evážn  nákladové 

(nákladov  ízené) st edisko. Odpov dní pracovníci st ediska kalírny tedy mohou ovlivnit výši 

nákladů, které vznikají v důsledku jeho činnosti, ale už neodpovídají za výši externích výnosů 

podniku. Hodnocení nákladového st ediska je založeno na srovnání skutečné a p edem 
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stanovené výše nákladů a na analýze vzniklých odchylek. Výkony kalírny jsou určeny p evážn  

pro ostatní útvary podniku, o množství a struktu e výkonů zpravidla rozhoduje odebírající 

útvar, p ípadn  ídící pracovník kalírny. Výnosy st ediska kalírny (tedy jeho p ínosy pro celý 

podnikatelský proces) jsou určeny interními výnosy na základ  vnitropodnikových cen 

interních výkonů. Vnitropodniková cena sledovaného st ediska je založena na nákladech, 

konkrétn  se jedná o vnitropodnikovou cenu stanovenou na úrovni úplných st ediskových 

nákladů. Pro odebírající st edisko (tj. p evážn  st edisko ozubárny) p edstavuje výkon st ediska 

kalírny interní (st ediskový) náklad. 

5.4.1 Dispoziční uspoīádání sledovaného provozu 

Jak již bylo uvedeno výše, provoz kalírny je součástí provozu prvovýroby společnosti 

ZETOR TRACTORS a.s. Jedná se o útvar, který má na starost tepelné a chemicko-tepelné 

zpracování komponentů zejména pro p evodovky, motory či hydrauliku traktorů Zetor. Provoz 

kalírny pro svoji činnost využívá n kolik za ízení pro tepelné zpracování (tj. průb žnou pec, 

víceúčelovou komorovou pec, dv  popoušt cí komorové pece, vakuovou pec, žíhací pec, 

n kolik vysokofrekvenčních kalících za ízení, linku pro tvarové kalení lamel či šachtovou pec), 

dále vyvíječe ochranných atmosfér (tj. endogenerátory, lahve s dusíkem či CO2), komorovou 

pračku, tryskací za ízení (tj. stolový tryskač), pracovišt  pro dokončující operace (tj. ruční a 

hydraulické lisy, vrtačku či stabilizační stroj), p ípravná a kontrolní pracovišt , skladovací 

prostory, prostory údržby atd. Celý prostor kalírny je uspo ádán v logickém sledu operací 

tepelného a tepeln -chemického zpracování součásti p evodovek, motorů či hydrauliky a jako 

celek plynule navazuje na ostatní provozy prvovýroby. Následující obrázek 10 reprezentuje 

zjednodušené schéma prostorového uspo ádání st ediska č. 2610 Kalírna (detailn jší popis 

dispozičního uspo ádání kalírny je pak uveden v p íloze 4 této disertační práce).  
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Obr. 10 Zjednodušené schéma dispozičního uspo ádání st ediska 2610 – Kalírna 

V následujícím textu budou charakterizovány všechna za ízení, která jsou užívána k tepelnému 

a chemicko-tepelnému zpracování součástí ve společnosti ZETOR TRACTORS a.s. 

5.4.2 Technologické vybavení sledovaného provozu 

Vzhledem k realizovanému výzkumu v oblasti kalkulací budou podrobn ji popsána ta 

za ízení, jež mají nejv tší vliv na celkovou strukturu nákladů sledovaného provozu kalírny. 

5.4.2.1 Vyvíječe ochranných atmosfér 

Pro tepelné zpracování se používají ochranné atmosféry a reakční plyny ve form  

čistých plynů nebo sm sí plynů. Ochranné atmosféry mají za úkol vytvo it takovou pecní 
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atmosféru, pomocí které se zabrání nežádoucím reakcím ve zpracovávaných materiálech. 

Reakční (též aktivní) plyny mají za úkol vytvo it takovou pecní atmosféru, která způsobuje 

cílené chemické reakce v materiálech (nap . cementace, nitridace apod.). V následujícím textu 

bude pojem ochranná atmosféra používán za účelem zjednodušení jak pro ochranné atmosféry, 

tak i pro reakční plyny. Ochranné atmosféry lze d lit podle různých hledisek. Nejčast ji se 

ochranné atmosféry d lí podle základní suroviny a jejího zpracování. Pro výrobu ochranných 

atmosfér se používá různých druhů vyvíječů a št pičů. V tšinu ochranných atmosfér tvo í 

atmosféry exotermické a endotermické. Exotermické atmosféry jsou charakteristické tím, že se 

p i jejich výrob  teplo uvol uje. Naopak u endotermických atmosfér se musí použít vn jšího 

oh evu reakční retorty. Teplo se tedy do vyvíječů endotermických atmosfér musí dodávat. Mezi 

další ochranné atmosféry adíme nap íklad dusík, št pený čpavek, vodík, inertní plyny či 

vakuum. 

a) Vyvíječe ENDO-atmosféry 

Generátory ENDO-plynů slouží k vytvo ení ochranné atmosféry sloužící k zabrán ní 

nežádoucích d jů p i procesech tepelného zpracování (tj. oxidace a oduhličení). ENDO-

generátor je v podstat  šachtová pec ze žáruvzdorné vyzdívky, vytáp ná čty mi plynovými 

ho áky tangenciáln  zabudovanými do vyzdívky, vždy dva a dva na každé stran . Ho áky jsou 

schopny vytopit a také spolehliv  udržovat teplotu šachty na 1050 – 1080 °C. Do prostoru 

šachty je zapušt na válcová retorta vyrobená ze žáruvzdorného materiálu. Nápl  retorty tvo í 

katalyzátor – oxid nikelnatý (NiO). Retorta je na dolní části opat ena vstupním hrdlem, kam je 

p ivád na sm s (zemní plyn a vzduch) od dávkovacího dmychadla a ukončena potrubím ve 

tvaru písmena T. Jedna v tev potrubí ve tvaru T odvádí vyráb nou ENDO-atmosféru do ovzduší 

(zkušební, resp. bezpečnostní chod ENDO-generátoru), druhá v tev potrubí vede ENDO-

atmosféru k odlučovači sazí, na který je dále napojen centrální rozvod. Hnací jednotkou ENDO-

generátoru je dávkovací dmychadlo, které vyrábí ENDO-plyn ze sm si zemního plynu a 

vzduchu nasáváním t chto plynů p es stavitelné průtokom ry a protlačuje vyrobenou sm s p es 

retortu napln nou katalyzátorem. Pom r zemního plynu a vzduchu je pro každý ENDO-

generátor samostatný, ale vždy se musí držet v rozmezí základního pom ru zemní plyn ke 

vzduchu (1:2,4-2,5). Vyrobená sm s požadovaného pom ru je vhán na dávkovacím 

dmychadlem do vstupní části válcové retorty napln né katalyzátorem. Protože proces 

katalytického št pení je endotermní, musí se pot ebné teplo dodávat z vn jšku ve form  topné 

energie. Složení takto vzniklé ENDO-atmosféry zpravidla obsahuje p ibližn  20 % CO, 35 – 

50 % H2, 25 – 45 % N2, p ičemž obsah CO2 je 0,2 – 0,4 % a vlhkost obvykle 0 až -10 °C. 

Požadované chemické složení ENDO-atmosféry ve sledovaném podniku je 0 % CO2, 28,1 % 
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CO, 2,4 % CH4, 20,7 % N2 a 48,8 % H2. K udržení tak nízkých obsahů CO2 a H20 je nutné 

dokonalé dávkování výchozích plynů, ale i dodržení stálého složení topného plynu. Výkyvy v 

dávkování plynů nebo jejich složení mají za následek buď vzrůst obsahu CO2 a vlhkosti, nebo 

naopak vznik sazí zanášejících katalyzátor v reakční retort . Kvalita ENDO-plynu je sledována 

prost ednictvím analyzátoru rosného bodu. Ideální stanovená hodnota rosného bodu je zde 5 až 

7 °C. Uhlíkový potenciál ENDO-atmosfér je dostatečn  vysoký pro jejich užití jako ochranných 

atmosfér p i tepelném zpracování různých druhů uhlíkových ocelí. ENDO-plyn je vhodný p i 

cementaci nízkouhlíkových ocelí jako nosná atmosféra obohacená vhodným uhlovodíkem (v 

p ípad  sledovaného provozu se užívá metan – CH4 ). ENDO-atmosféry jsou jedovaté, výbušné 

a mají sklon k usazování sazí. 

b) Ostatní ochranné atmosféry 

P i realizaci procesů tepelného a chemicko-tepelného zpracování součástí pro traktory Zetor 

jsou užívány i další ochranné atmosféry. Jedná se o dusík, št pený čpavek, oxid uhličitý či 

vakuum. Dusík (N2) se ve sledovaném provozu užívá jako bezpečnostní plyn pro vyplachování 

pecí p ed vpušt ním ho lavé atmosféry a po jejím použití nebo také jako ochranná atmosféra 

p i poruše pece či ztrát  ochranné atmosféry v peci. Napomáhá tak zajistit bezpečnost provozu 

a také zabra uje materiálním škodám na již rozpracované výrob . V průmyslové praxi se dusík 

nejčast ji získává jako odpadní produkt p i výrob  kyslíku nebo úplným spálením št peného 

čpavku. Dusíkové atmosféry se obecn  uplat ují zejména p i speciálních druzích žíhání. Dusík 

je plyn bez barvy, chuti a zápachu. Není toxický ani jinak nebezpečný. Štěpený čpavek (NH3) 

je velmi rozší ená ochranná atmosféra vyráb ná št pením synteticky vyrobeného čpavku. 

Čpavek se št pí na sm s 75 % H2 a 25 % N2 a v daném provozu se využívá pro karbonitridaci. 

Čpavek se zkapal uje a dodává v lahvích, tlakových sudech či cisternách, čímž se náklady na 

transport značn  snižují. Nevýhodou této atmosféry je její výbušnost a pom rn  vysoká cena. 

Čpavek je triviální název pro amoniak (NH3). Jedná se o bezbarvý, velmi štiplavý a toxický 

plyn. P i vdechování poškozuje sliznici. V daném provozu je instalována lahvová tlaková 

regulační stanice čpavku, která využívá čty i tlakové lahve s kapalným čpavkem (v provozu 

jsou vždy jen dv  lahve ze čty ). Dodávka plynného čpavku pro provoz pece je zajišt na 

ocelovým bezešvým potrubím. Oxid uhličitý (CO2) je za normálních podmínek bezbarvý plyn, 

je bez zápachu, je t žší než vzduch, slab  dráždí nosní sliznici. Ve vyšších koncentracích působí 

tlumiv  na dýchací centrum, čímž způsobuje zadušení. V daném provozu se společn  se 

št peným čpavkem (NH3) využívá pro karbonitridaci. Je zde instalována lahvová baterie CO2 

využívající čty i tlakové lahve s kapalným CO2, p ičemž v provozu jsou vždy jen dv  z nich. 

Rozvod plynného CO2 je zajišt n ocelovým bezešvým potrubím. Tepelné zpracování materiálu 
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ve vakuu je charakteristické oh evem zpracovávaných dílů v plynot sném za ízení. Výhodami 

vakuového tepelného zpracování je, že nedochází k oduhličení, objevují se pouze malé 

deformace, nenastává oxidace zpracovávaných dílů, výsledkem jsou lesklé povrchy, kontrola 

tepelného zpracování může probíhat vsázkovými termočlánky, reprodukovatelnost výsledků, 

plná automatizace procesů. Vakuum je pom rn  levná ochranná atmosféra. Její další výhodou 

je odplyn ní kovu, jež může zlepšit jeho mechanické vlastnosti. P i použití vakua jako ochranné 

atmosféry nemůže nastat samovznícení, exploze či škodlivé působení na lidský organizmus. 

Naopak nevýhodou vakua je horší p estup tepla p i nižších oh ívacích teplotách nebo p i 

ochlazování. V daném provozu je vakua využíváno p i tepelném zpracování ve vakuové 

komorové peci AICHELIN VVKES. 

5.4.2.2 Za ízení pro tepelné a chemicko-tepelné zpracování  

V následujícím textu budou popsána jednotlivá za ízení, která jsou využívána 

sledovaným provozem pro tepelné a chemicko-tepelné zpracování součástí traktorů. 

 

1) Průběžná cementační a kalící linka AICHELIN - KSGS (Pracoviště č. 1710) 
Průb žná pec AICHELIN - KSGS se v daném podniku využívá pro cementování a kalení 

součástí s následným popoušt ním. Podle konstrukčního uspo ádání se jedná o průb žnou 

horizontální pec, ve které se materiál protahuje ve vodorovném sm ru po op rných válečcích. 

Pec se sestává z jednotlivých sekcí, tzv. zón. Jmenovit  se jedná o p edkomoru, p edeh ívací 

zónu, cementační zónu, podchlazovací zónu, kalící zónu, olejovou láze , pračku a popoušt cí 

zónu. Vůbec první částí průb žné linky, kterou vsádka umíst ná v kalírenských p ípravcích 

(tzv. roštech) prochází, je p edkomora (tzv. vstupní vestibul). P i otev ení vrat vstupní komory 

a zavážení vsádky se vytvo í tzv. plynová clona. V tomto okamžiku dochází k foukání vzduchu 

sm rem ven z komory, což napomáhá udržení teploty, pecní atmosféry a také zabra uje 

možným rizikům vznícení pece. Na p edkomoru navazuje p edeh ívací zóna pece, ve které je 

vsádka oh ívána pomocí sálavých trubek na teplotu 920 ± 10 °C. Jedná se tedy o postupný 

oh ev vsádky pece na cementační teplotu. V p edeh ívacím komo e pece se nachází 7 roštů se 

vsádkou. Na p edeh ívací zónu navazuje cementační zóna, která je charakteristická výší teploty 

920 ± 10 °C a ochrannou atmosférou, kterou poskytuje p ivád ný ENDO-plyn s p ídavkem 

metanu CH4. Kvalita ochranné atmosféry je vyhodnocována kyslíkovými sondami. P i 

havarijních stavech b hem procesů s ochrannými atmosférami se užívá dusík. Cementační zóna 

se d lí na dv  cementační pásma s cementačním potenciálem 1,0 %, respektive 1,15 %. Celý 

pecní prostor je vytáp n pomocí 33 sálavých trubek. Správné proud ní tepla je zajišt no 
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ventilátory umíst nými ve strop  pecního prostoru. Požadovaná hloubka cementace se 

pohybuje od 0,6 do 1,2 mm, p ičemž hloubka cementace 0,6 – 0,8 mm je určena p evážn  pro 

ozubená kola, hloubka 0,8 – 1,0 mm pro h ídele a nejv tší p edepsané rozp tí od 0,6 do 1,2 mm 

cementační hloubky je p edepsáno pro součásti, u kterých nezáleží na p esné cementační vrstv . 

V poslední skupin  se tak nachází díly (nap . portálová kola), které tvo í p evážn  menší část 

zpracovávaného sortimentu a mohou být společn  kombinovány pro zpracování v průb žné 

peci, čímž umožní plné využití kapacity agregátu p i jednom cyklu. Cyklus procesu 

cementování se pohybuje od 25 do 28 minut. V technické praxi odpovídá hloubce cementační 

vrstvy 0,1 mm cyklus procesu cca 30 minut. Pro dosažení výše uvedených cementačních 

hloubek musí tedy součásti strávit 2,5 až 5 hodin v cementační zón . V současnosti podnik 

úsp šn  implementuje strategii sjednocení cementační hloubky pro všechny zpracovávané 

součásti. Konkrétn  byla definována jednotná cementační vrstva 0,95 mm, a to zejména kvůli 

zjednodušení technologických postupů a související úspo e nákladů plynoucí z plného vytížení 

pece. Cyklus cementace na tuto jednotnou cementační zónu odpovídá cca 28 minutám. V této 

části průb žné pece může být současn  uloženo až 15 kalících p ípravků. Na cementační pásmo 

pece navazuje pásmo podchlazení. Zde se současn  nachází 5 roštů, vsádka je v tomto prostoru 

pece ochlazena na teplotu v rozmezí 650 až 680 °C. Původní cementační teplota je pro kalení 

cementované vrstvy p íliš vysoká. Cementovaná vrstva je k ehká a rovn ž nebezpečí vzniku 

trhlin po kalení je značné. Z tohoto důvodu dochází k ochlazení součástí po cementaci s 

následným oh evem na teplotu 830 – 840 °C, která je vhodnou kalící teplotou nauhličeného 

povrchu. Tento oh ev na kalící teplotu probíhá v kalící zón  průb žné pece. Jedná se o tzv. 

kalení s podchlazením, kdy se součást nejd íve ochladí z cementační teploty na teplotu pod Ac1, 

dojde k transformaci austenitu a po novém oh evu na kalicí teplotu se zjemní velikost 

austenitického zrna. Práv  tento postup je výhodný pro průb žné pece, jelikož výsledná 

struktura je podstatn  jemn jší. V žárovišti se nachází 5 roštů se vsázkou. Na kalící zónu 

navazuje olejová láze  – tzv. kalící tank. V kalícím tanku je 14 tisíc litrů oleje oh átého na 140 

až 150 °C. P i prudkém ochlazení v kalícím oleji dochází k rozpoušt ní plynů a vývinu par, 

které vytvá ejí kolem kaleného p edm tu plynný obal (tzv. parní polštá ). S ohledem na vznik 

par a plynů je velmi důležitý relativní pohyb p edm tu a lázn , kterým se tento obal více či 

mén  snadno poruší. Doba setrvání vsádky v olejové lázni odpovídá taktu linky, tedy 25 – 28 

minut. V kalícím tanku se nachází jeden rošt. Tímto kalením bývá zpravidla dosahováno 

tvrdosti 58 – 62 HRC. Po ochlazení vsádky v olejové lázni následuje okapání oleje, kde se 

nachází 2 rošty se vsádkou, a následné odmašt ní v integrované pračce. Kapacita pračky jsou 2 

rošty se vsádkou, k praní dochází za pomocí vody a činidla tauchentfeter, prací láze  je 
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nanášena na vsádku tryskami. Po důkladném oprání vsádky následuje ofoukání vsádky (1 rošt), 

tzv. mezipoloha (tj. pozice bez činnosti – 1 rošt) a její posun do tzv. popoušt cí zóny. Zde 

dochází k popoušt ní po dobu p ibližn  3 hodiny na teplot  170 – 180 °C. Kapacita popoušt cí 

zóny je 8 roštů. Následn  pak vsádka opouští pracovní prostor průb žné pece a je postoupena 

k dalšímu postupu zpracování. Celý cyklus pece pak trvá p ibližn  22 až 24 hodin v závislosti 

na požadované cementační vrstv , a to včetn  p ípravných a manipulačních časů. V různých 

zónách se v průb žné peci nachází celkem 48 roštů se vsádkou. Výhodou průb žné pece je 

rovnom rnost mechanických vlastností a struktury po délce i ší ce, lepší jakost povrchu a její 

vysoká výkonnost. P ed samotným procesem chemicko-tepelného zpracování v průb žné peci 

musí být p ipravena vsádka. Vsádku tvo í jednotlivé součásti určené k cementování, kalení a 

popoušt ní v daném agregátu. Technologické parametry tepelného zpracování konkrétních 

součástí jsou určeny tzv. návodkami tepelného zpracování (viz p íloha 5), p íprava a uložení 

součástí na roštech je pak určena tzv. výkresem sestavy (viz p íloha 6). V návodce je vždy 

uveden odkaz na konkrétní výkres sestavy uložení vsádky. Tyto pracovní instrukce jsou 

zpracovávány p íslušným technologem tepelného zpracování ve spolupráci s pracovníky 

kalírny. Na základ  t chto pracovních instrukcí jsou součásti určené k chemicko-tepelnému 

zpracování v průb žné peci uloženy a p ipraveny na roštech, které jsou konstruovány z 

nerezové oceli. Takto p ipravené rošty se součástmi jsou umíst ny na tzv. nádraží (tj. systém 

automatických podavačů a dopravníků) a i se vsádkou automaticky posouvány (tzv. trkačem) 

k průb žné peci, resp. do pracovního prostoru pece. V poloze p ed pecí se nachází 4 rošty se 

vsázkou, stejný počet se nachází v poloze za pecí. Celkem je tedy pro b žný provoz průb žné 

pece užíváno 56 roštů. Rošty jsou z materiálu ČSN 422952. Základní hmotnost jednoho roštu 

je 25 kg, nicmén  pro uložení vsádky různých tvarů a rozm rů se užívají sestavy roštů a různých 

p ípravků. Hmotnost jedné sestavy tak může dosáhnout až 80 kg. Hmotnost samotné vsázky 

pak činí maximáln  100 kg. Tyto pracovní instrukce též definují, zdali je pot eba vybrané části 

součástí chránit proti cementování (nap . závity apod.). Toto je realizováno za použití 

speciálních ochranných past a nát rů b hem p ípravy vsádky na rošty. Po výše definovaném 

procesu cementování a kalení v průb žné peci zpravidla následuje tryskání součástí ve stolovém 

tryskači litinovou drtí o zrnitosti 7 – 8 mm. Posledním krokem celého procesu je pak kontrola 

kvality tepelného zpracování – tj. kontrola tvrdosti v definovaných místech součástí, zkouška 

prokalitelnosti, metalografický rozbor či kontrola lomu zkušební tyčinky (tzv. vým tu). 

Následující obrázek 11 uvádí zjednodušené schéma průb žné pece AICHELIN – KSGS. V 

p íloze 7 této disertační práce je uvedena její fotografie. 
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Obr. 11 Zjednodušené dispoziční uspo ádání pracoviště průběžné pece AICHELIN - KSGS 

 

2) Víceúčelová pec AICHELIN VKGS-3 (Pracoviště č. 1518) 
Víceúčelová pec VKGS-3 je za ízení určené pro tepelné a chemicko-tepelné zpracování v 

atmosférách vzduchových nebo ochranných. V daném podniku je využívána zejména pro 

zušlechťování, resp. kalení (popoušt ní následuje v komorové peci k tomuto účelu určené) a 

pro cementování s následujícím kalením (popoušt ní op t následuje v komorové peci k tomuto 

účelu určené). Primárn  se cementují ty součásti, které není možné technicky nebo 

technologicky zpracovat ve výše popsané průb žné peci. Jedná se nap íklad o vývodovou 

h ídel, jejíž délka je v tší než pracovní prostor průb žné pece nebo také nenáročné součásti s 

požadovanou hloubkou cementace 0,4 – 0,6 mm. Víceúčelová pec se skládá ze zavážecí komory 

(tzv. vestibulu), která současn  p edstavuje i oh ívací zónu. Zde dochází k postupnému oh evu, 

resp. p edeh evu součástí a k tzv. proplachu (tedy k vytvo ení cementační atmosféry v p ípad  

využití víceúčelové peci k cementaci). Následuje cementační, resp. kalící komora. V této části 

pece dochází k cementaci p i cementační teplot  920 ± 10 °C a za využití definovaného 

cementačního potenciálu, k následnému ochlazení vsázky na teploty v rozmezí 650 až 680 °C 

a postupnému oh evu na teplotu 830 – 840 °C s následným zakalením do olejového lázn  (tzv. 

kalícího tanku) v p ípad  procesu cementování. Nebo k postupnému oh evu na teplotu 830 – 
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840 °C s následným zakalením do olejového lázn  (tzv. kalícího tanku) v p ípad  procesu 

samotného kalení. Součástí pece je též elevátor (tzv. výtah) a zavážecí za ízení, které umož ují 

pohyby vsádky v rámci jednotlivých části víceúčelové pece. Topení je plynové sálavými 

trubkami a rekuperačními ho áky. Technologické parametry p i cementování a kalení více 

mén  odpovídají výše prezentovaným prům rným hodnotám v p ípad  průb žné pece 

AICHELIN – KSGS. Celková délka procesu cementování a kalení, resp. zušlechťování ve 

víceúčelové peci, závisí na konkrétních zpracovávaných součástech. Požadovaná hloubka 

cementace se pohybuje od 0,4 do 1,0 mm, kalením bývá zpravidla dosahováno tvrdosti 58 – 62 

HRC a zušlechťováním 720 až 1030 MPa. P i n kterých procesech zušlechťování je 

požadovaná kalící teplota 880 ± 10 °C, výdrž na teplot  se pohybuje okolo 120 minut a následná 

doba kalení 15 minut. Tyto parametry se samoz ejm  mohou lišit v závislosti na zpracovávané 

součásti. Konkrétní technologické požadavky jsou op t stanoveny návodkami tepelného 

zpracování, p íprava a uložení součástí je určena výkresem sestavy. Tyto instrukce op t definují 

požadavky na p ípravu vsázky (nap . ochrana pastou, uložení součástí do roštů anebo košů 

apod.), mezioperační a finální kontroly, následující procesy praní či popoušt ní v komorových 

pecích. V závislosti na rozm rech součástí se užívá roštů nebo kalících košů. Maximální 

hmotnost vsázky činí 200 kg bez roštu. Samotný rošt bez p ípravků váží 50 kg. Materiál se 

užívá stejný jako v p ípad  roštů pro průb žnou pec. Ve víceúčelové peci se používá pouze 

ochranné atmosféry, kterou se v tomto p ípad  rozumí ENDO-plyn s p ídavkem metanu CH4 

pro dosažení požadovaného nauhličujícího potenciálu v p ípad  cementování. Kvalita ochranné 

atmosféry je vyhodnocována kyslíkovými sondami. Pro procesy kalení ve víceúčelové peci se 

také využívá ochranná atmosféra ENDO-plynu, ale s podstatn  nižším potenciálem. P i 

havarijních stavech b hem procesu s ochrannými atmosférami se užívá dusík. Součástí za ízení 

je tzv. automaticky programátor, pomocí n hož se volí jednotlivé p edem definované programy 

jednotlivých procesů tepelného zpracování pro konkrétní součásti. V p íloze 7 je uvedena 

fotografie víceúčelové pece VKGS-3 provozované sledovaným podnikem. 

 

3) Vakuová komorová pec AICHELIN VVKES (Pracoviště č. 1617) 
Vakuová pec VVKES byla původn  určena pro nitridaci, karbonitridaci, popoušt ní a žíhání 

pod ochrannou atmosférou. V současnosti se pec využívá pouze k žíhání na m kko a 

karbonitridaci. Nitridace byla nahrazena karbonitridací zejména z důvodu výrazného zkrácení 

technologických časů, a tedy i úspory nákladů. Vsádka do pece pro jeden proces je maximáln  

250 kg, tj. 200 kg vsázky a 50 kg rošt. V p ípad  této pece se užívá konstrukčn  stejných roštů 

jako u víceúčelové pece, ale neužívají se univerzáln  pro ob  za ízení. Důvodem jsou 
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požadavky na vyšší čistotu vsádky do vakuové pece. Do pece lze založit pouze čistou a 

dokonale odmašt nou vsádku, v opačném p ípad  by mohlo dojít k znehodnocení vyzdívky a 

zanesení vzduchových čerpadel. Tento fakt by znemožnil použití pece k procesu karbonitridace. 

Pec se skládá z jedné komory, v této komo e dochází jak k oh evu vsádky, tak i k výdrži na 

teplot  a ízenému ochlazování. Topení je elektrické. Pro lepší proplach ochrannou atmosférou 

je pec vybavena vakuovými čerpadly. Dve e jsou ut sn ny gumovým t sn ním se stlačeným 

vzduchem (dusíkem). Součástí za ízení je čpavková stanice (se 4 lahvemi) a stanice CO2 (se 4 

lahvemi). Provoz pece může být jak automatický, tak i ruční. P i ručním provozu je pec 

ovládána spínači na rozvad či. P i automatickém provozu je pec ovládána automaticky jedním 

ze stanovených programů. Pro každou součást tepeln  zpracovávanou na tomto za ízení je 

vyhotoven technologický postup, který je pod daným po adovým číslem naprogramován a 

uložen v pam ti ovládacího počítače. Obsluha za ízení má seznam součástí s označením čísla 

dané součásti. Průtokové množství plynů je nutno nastavovat ručn  na průtokom rech podle 

technologického postupu. Počáteční fází karbonitridace v dané peci je její vytopení na cca 

300°C, následná evakuace (odsátí původní atmosféry) a zaplyn ní N2, vytopení na teplotu cca 

570°C s atmosférou NH3, následuje výdrž na teplot , poté následuje výdrž na teplot  s 

atmosférou NH3, CO2 a N2 (zpravidla po dobu min. 720 minut), navazujícím krokem je 

ochlazení pod 100°C a bezpečnostní proplach. Na záv r následuje vyjmutí vsádky z pece a 

postupné dochlazení na vzduchu. Výše popsaným procesem se dosahuje difuzní vrstvy 0,2 až 

0,4 mm a minimální povrchové tvrdosti 600 - 680 HV v závislosti na materiálu. Kontrola 

vzorku probíhá v metalografické laborato i. Počáteční fází žíhání na m kko v této peci je její 

vytopení na cca 250 °C, následná evakuace a zaplyn ní N2, dotopení na teplotu cca 720 °C, 

výdrž na teplot , ízené chlazení pod 600 °C a následné volné chlazení. Na záv r následuje 

vyjmutí vsádky z pece a postupné dochlazení na vzduchu p i otev ené peci.  Mezi výhody 

procesu tepelného zpracování ve vakuové peci pat í rychlejší kinetika procesu, kompaktní 

sloučeninová vrstva, nízká spot eba plynů, čistota povrchu zpracovaných dílů a ekologie. 

Výhodami vakuového tepelného zpracování také je, že nedochází k oduhličení, mohou se 

objevit pouze malé deformace, nenastává oxidace zpracovávaných dílů a výsledkem tepelného 

zpracování jsou lesklé povrchy. Nemusí tedy být za azena následující operace tryskání. Další 

výhodou je kontrola průb hu tepelného zpracování vsázkovými termočlánky a následná 

reprodukovatelnost výsledků. Tento fakt významn  p ispívá k automatickému sledování 

způsobilosti procesů. Vakuová pec taktéž zajišťuje pln  automatické procesy. Pro provoz, resp. 

realizaci vybraných postupů tepelného a chemicko-tepelného zpracování v daném pecním 

agregátu, je nezbytná jeho součinnost s lahvovou tlakovou regulační stanicí čpavku a lahvovou 
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baterií CO2. Lahvová tlaková regulační stanice čpavku využívá čty i tlakové lahve s kapalným 

čpavkem (v provozu jsou vždy jen dv  lahve ze čty ). Dodávka plynného čpavku pro provoz 

pece je zajišt na ocelovým bezešvým potrubím. Lahvová baterie CO2 taktéž využívá čty i 

tlakové lahve s kapalným CO2, p ičemž v provozu jsou vždy jen dv  z nich. Rozvod plynného 

CO2 je zajišt n ocelovým bezešvým potrubím. Ob  za ízení jsou samoz ejm  hlídána tlakovými 

spínači a ventily s doprovodným akustickým varovným signálem. 

 

4) Komorové pece AICHELIN (Pracoviště č. 1616, č. 1711 a č. 1582) 
Součástí provozu kalírny jsou také t i komorové pece AICHELIN. Dv  z t chto pecí (tj. 

pracovišt  č. 1616 a 1711) slouží k popoušt ní ocelí po kalení, resp. po cementování a kalení 

ve víceúčelové komorové peci AICHELIN VKGS-3. T etí pec (tj. pracovišt  č. 1582) slouží k 

nah ívání součástí, jako jsou ozubená kola menších rozm rů, která se lisují na vyvažovací 

h ídele či v nce setrvačníků. Pec komorová AICHELIN KES-CR3-63/80 (Pracovišt  č. 1616) 

je za ízení určené pro popoušt ní za vysokých teplot. Součásti po cementování a kalení ve 

víceúčelové peci se popoušt jí do teplot maximáln  720 °C. Proces popoušt ní se skládá z 

oh evu (prům rná doba cca 60 minut), výdrže (prům rná doba cca 120 minut) a následného 

ochlazení voln  na vzduchu. Jedná se o pec bez ízené atmosféry. Skládá se jedné pracovní 

komory. Topení pracovního prostoru je zajišťováno elektrickým proudem. Komorová pec 

AICHELIN KES-CR3-63/80 (Pracovišt  č. 1711) je za ízení určené pro popoušt ní za nízkých 

teplot. Díly po cementování a kalení, ve víceúčelové peci se popoušt jí do teplot max. 250 °C. 

Jedná se též o pec bez ízené atmosféry, složenou z jedné pracovní komory a vytáp nou 

elektrickým proudem. Proces popoušt ní se skládá z oh evu, výdrže (prům rná doba max. 60 

minut) a následného ochlazení voln  na vzduchu. Ob  pece jsou umíst ny do linky s 

víceúčelovou pecí AICHELIN VKGS-3. Vsádka je tedy uložená na stejných roštech. Důvodem 

je úspora technologických časů p ípravy vsádky. Mezi víceúčelovou pecí, pračkou a 

komorovými popoušt cími pecemi je využíváno automatického posuvu vsádky za pomocí 

speciálních vozíků. 

 

5) Linka Jenny - HPL 200 (Pracoviště č. 1705)  
Jedná se o jednoúčelovou linku pro tvarové kalení lamel a talí ových pružin. Linka se skládá 

ze čty  hlavních částí – podavač, indukční oh ev, kalení a popoušt ní. Podavač slouží k posuvu 

zpracovávané součásti mezi jednotlivými pracovišti linky. V prvním kroku linky dojde k 

indukčnímu (vysokofrekvenčnímu) oh evu součásti na požadovanou teplotu, následuje prudké 

ochlazení za pomocí speciálních tvarových chladících desek, v dalším kroku dojde k 



- 116 - 

 

indukčnímu oh evu zakalené součásti na popoušt cí teplotu a následnému postupnému chlazení 

v p ípravku. V p ípad  pot eby může dojít k popoušt ní v šachtové peci. Popoušt cí teplota je 

zpravidla 460 ± 10 °C, výdrž na teplot  pak 120 minut. Po tvarovém kalení následuje tryskání 

součástí litinovou drtí o zrnitosti 7 až 8 mm. Díly je nutné vzhledem k jejich tenkost nnosti 

tryskat krátkou dobu a z obou stran. Linka Jenny slouží k tvarovému zušlecht ní různých druhů 

pružin, lamel a op rných kotoučů. Zpravidla se jedná o díly z materiálu ČSN 14260 (tzv. 

pružinová ocel), o hmotnosti 0,1 až 0,3 kg a s požadovanou povrchovou tvrdostí 48 až 52 HRC 

(resp. 42 až 48 HRC po popoušt ní). V p ípad  pružin a lamel následuje jejich kontrola na 

stabilizačním stroji SP2 (pracovišt  č. 8402). 

 

6) Vysokofrekvenční generátory (Pracoviště č. 1706 a č. 1707) 
Součástí provozu kalírny jsou i za ízení pro povrchové kalení, jejichž účelem je zvýšit tvrdost 

pouze povrchové vrstvy a zachovat m kké a houževnaté jádro kaleného p edm tu. Toho se 

dosahuje rychlým oh evem povrchu p edm tu a následujícím rychlým ochlazením. Podnik 

využívá t i vysokofrekvenční generátory, z toho dva pro indukční kalení (GV80 – pracovišt  

1706) a jeden pro popoušt ní (GV21 – pracovišt  1707). VF generátory GV80 slouží k 

indukčnímu kalení součástí na za ízeních EKT, EKL a KS9. Tyto způsoby indukčního kalení 

se liší p edevším velikostí a tvarem kalených p edm tů a způsobem jejich ochlazení. EKT 

slouží p edevším k povrchovému kalení h ídelí či čepů, p ičemž tyto součásti jsou postupn  

ochlazovány vodní sprchou z induktoru. Součásti povrchov  kalené v za ízení EKL (nap . klece 

diferenciálu) jsou kaleny pádem do vodní sprchy. Za ízení KS9 slouží ke kalení malých dílů 

(nap . hlavy šroubů), p ičemž k zakalení dochází ochlazením vodní sprchou. Celý proces kalení 

trvá ádov  n kolik vte in (cca 3 - 45 vte in dle typu dílu). Výjimku tvo í indukční kalení 

velkých součástí, nap íklad n kterých h ídelí, kdy proces kalení trvá ádov  i n kolik minut (až 

3 minuty dle typu součásti). Indukční kalení je založeno na rychlém oh evu působením vysoké 

frekvence za použití induktoru, jehož tvar je p izpůsobený kalenému p edm tu nebo jeho části. 

P i průchodu st ídavého proudu induktorem se indukuje na povrchu kaleného p edm tu st ídavé 

magnetické pole, čímž vznikají ví ivé proudy. Tyto proudy velice rychle zah ejí povrch t lesa 

na kalící teplotu, aby se následn  zakalil prudkým ochlazením. Požadavkem technologie je 

p edevším stálost parametrů – výstupního výkonu a kmitočtu v průb hu procesu indukčního 

oh evu. Pro automatizované procesy kalení p i sériové výrob  v kalících strojích je dalším 

důležitým kritériem časový náb h na požadovaný výkon. Výhody použití vysokofrekvenčních 

generátorů pro indukční kalení spočívají v tom, že není zapot ebí kontakt mezi zpracovávaným 

materiálem a cívkou, dosahuje se vysoké hustoty výkonu a rychlosti oh evu, dobrého ízení 
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teploty kovu, p esného určení oh ívaných zón, jednoduchosti činností operátorů, velké 

pružnosti regulace, dobré účinnosti, dobrých pracovních podmínek a minimálního negativního 

vlivu na životní prost edí. Hmotnost povrchov  kalených dílů se značn  liší, pohybuje se od 

0,0073 kg až po 20,8 kg. Tvrdost po zakalení se pohybuje od 40 do 62 HRC, kalící hloubka je 

pak 1,5 – 2 mm. Zakalené součásti se následn  popoušt jí v jedné ze dvou šachtových pecí, kde 

jsou uloženy v roštech nebo koších. Teplota popoušt ní se pohybuje od 180 °C do 250 °C v 

závislosti na popoušt ných dílech. Vysokofrekvenční generátor GV21 (Pracovišt  č. 1707) 

slouží k vysokofrekvenčnímu žíhání zápichů nap íklad u vývodových h ídelí, spojkových 

h ídelí, hnacích kol apod. Celý proces spočívá ve VF oh evu součásti na požadovanou teplotu 

a jejím následném pozvolném ochlazení na vzduchu. 

 

7) Pec šachtová - KPOA 38/8 (Pracoviště č. 1731) 
Šachtová elektrická pec slouží k popoušt ní dílů po vysokofrekvenčním kalení, pop . po 

tvarovém kalení lamel a pružin na lince Jenny. Teplota popoušt ní v šachtové peci se ve v tšin  

p ípadů pohybuje od 180 do 250 °C v závislosti na součásti. K dosažení požadované teploty je 

zapot ebí 30 až 45 minut s následnou výdrží na teplot  60 až 90 minut, op t v závislosti na 

zpracovávané součásti. Šachtová pec se skládá z jednoho pracovního prostoru pece, ve kterém 

je vsádka uložena v roštech nebo koších. Pec je vyh ívána elektrickým proudem bez ochranné 

atmosféry. Na peci se nastavuje požadovaný čas a teplota popoušt ní.  

 

8) Pračka komorová (Pracoviště č. 6233) 
Jednokomorová pračka AICHELIN (typ KEKTG) slouží k praní součástí tepeln  

zpracovávaných ve víceúčelové peci AICHELIN VKGS-3. Vsádka může v pračce zaujímat 

jednu ze dvou pracovních pozic: a) pono ená – vsádka je prána s ob hem pracího média nebo 

b) umíst na v horní poloze – vsádka je prána ost ikem. Pračka je vybavena dv ma čerpadly, 

p ičemž každé čerpadlo má svůj vlastní pohon elektromotorem. Jedno čerpadlo slouží k 

zajišt ní pohybu pracího média, druhé slouží pro ost ik. Vytáp ní pracího média je provád no 

zemním plynem. 

 

9) Ostatní pracoviště provozu 

Součástí provozu kalírny je též stolový tryskač TS2000 (pracovišt  č. 6164), který slouží k 

úprav  povrchu součástí po tepelném zpracování (nap . k odstran ní okují). Jako tryskací 

médium se užívá litinová drť o zrnitosti 7 až 8 mm. Dále se na daném provozu nacházejí 4 

hydraulické lisy RP40 (Pracovišt  č. 3308) a 2 ruční v etenové lisy RL50 (Pracovišt  č. 8401) 
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sloužící pro rovnání h ídelí (nap . duté h ídele či tyčky ventilů na ručních lisech), svislá vrtačka 

VS20 (Pracovišt  č. 4622) sloužící k regulování (čišt ní) důlků v h ídelích po kalení a 

stabilizační stroj SP2 (Pracovišt  č. 8402) sloužící ke stabilizaci lamel. V rámci st ediska je též 

z ízeno n kolik ručních pracovišť (Pracovišt  č. 6528, 9101, 9102, 9421, 9431 a pracovišt  

manipulace 1111), která slouží zejména k p ípravným činnostem p ed procesy tepelného a 

chemicko-tepelného zpracování součástí (nap . nanášení ochranné pasty na závity) a také k 

následným dokončujícím činnostem (nap . kompletace vyvažovacích h ídelí, rovnání vidlic 

azení apod.).  Součásti provozu kalírny jsou samoz ejm  kontrolní pracovišt  a laborato e 

kvality (pracovišt  č. 9993). Provoz kalírny též využívá průb žnou pračku BUPI-CLEANER, 

která slouží zejména k odmašt ní dílů p ed tepelným zpracováním. 

5.4.3 Součásti zpracovávané sledovaným provozem 

Pojmem součásti traktoru lze označit všechny díly, které tvo í traktor jako celek. Jedná 

se jak o ty nejmenší součástky, jakými jsou nap íklad šrouby, matice či podložky, tak i o ty 

nejv tší díly, ke kterým pat í bloky motorů, nápravy či kabiny. V tšina součástí vstupujících 

do traktorů je již „p edmontována“ do vyšších celků a následn  zabudována do jednotlivých 

strojů. Tyto celky jsou buď nakupovány, nebo vyráb ny a montovány p ímo ve sledovaném 

podniku. Společnost ZETOR TRACTORS a.s. je jedním z mála výrobců traktorů, který své 

stroje osazuje p evodovkami a motory vlastní výroby. V tšina komponent p evodovek a motorů 

prochází procesy tepelného a chemicko-tepelného zpracování. V p ípad  p evodovky jsou 

útvarem kalírny realizovány procesy pro tém  všechny komponenty, vyjma samotné 

p evodové sk ín . Jmenovit  se jedná o ozubená kola či h ídele různých rozm rů. U motorů se 

tepeln  zpracovávají nap íklad ozubená kola, vyvažovací h ídele, vačky či zvedací tyčky. 

Kalírna dále tepeln  zpracovává vývodové h ídele pro tak ka všechny typy traktorů, klece 

diferenciálů, vidlice, táhla, h ídele hydrauliky, lamely či pružiny. Dochází tak ke zpracování 

velkého rozsahu dílů od velmi lehkých (nap . lamely, pružiny či podložky) až po t žké a 

rozm rné díly (nap . vývodový h ídel). Souhrnný p ehled realizovaných procesů tepelného a 

chemicko-tepelného zpracování včetn  rozsahu hmotností a materiálů zpracovávaných dílů 

uvádí následující tabulka (viz tab. 5).  
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Tab. 5 Charakteristika tepelného zpracování realizovaného st ediskem 2610 Kalína 

Zaříze í: Prů ěž á e e tač í a kalí í li ka AICHELIN - KSGS 

Pra oviště: 1710 

Procesy TZ: Ce e tová í, kale í, popouště í 

Počet zpra ováva ý h součástí: 362 ks 

H ot ost zpra ováva ý h součástí: 0,1 - 24,5 kg 

Materiál dle ČSN  *: 11373, 14140, 14220, 14221, 15124, 16220, 16231, 16420 

Předepsa á tvrdost: 45 - 62 HRC 

Hlou ka e e tač í vrstv : 0,6 - 1,2 mm 

Zaříze í: Ví eúčelová pe  AICHELIN VKGS-3 

Pra oviště: 1518 

Procesy TZ: Ce e tová í a kale í, zušle hťová í, kale í 

Počet zpra ováva ý h součástí: 63 ks 

H ot ost zpra ováva ý h součástí: 0,012 - 20,8 kg 

Materiál dle ČSN   zušle hťová í: 12050, 12060, 12071, 13240, 13242, 14140, 14220, 14260, 14331, 

15124, 15230 

Materiál dle ČSN   kale í: 12061, 12060, 11600, 14209 

Materiál dle ČSN   e e tová í a kale í: 11373, 12020, 14220, 16231 

Předepsa á tvrdost zušle hťová í:  180 - 320 HB / 28 - 50 HRC 

Předepsa á tvrdost kale í:  30 - 65 HRC 

Předepsa á tvrdost e e tová í a kale í:  58 - 62 HRC 

Hlou ka e e tač í vrstv : 0,4 - 1,0 mm 

Zaříze í: Vakuová ko orová pe  AICHELIN VVKES 

Pra oviště: 1617 

Procesy TZ: Kar o itrida e, žíhá í a ěkko 

Počet zpra ováva ý h součástí: 24 ks 

H ot ost zpra ováva ý h součástí: 0,072 - 2,2 kg 

Materiál dle ČSN   kar o itrida e: 14140, 14220, 15230 

Materiál dle ČSN   žíhá í: 11305, 11600, 14260 

Předepsa á tvrdost kar o itrida e: 600 - 900 HV 

Předepsa á tvrdost žíhá í: - 

Difuz í vrstva kar o itrida e: 0,2 - 0,4 mm 

Zaříze í: VF ge erátor  GV8  a GV   

Pra oviště: 1706, 1707 

Procesy TZ: Povr hové kale í, popouště í 

Počet zpra ováva ý h součástí: 79 ks 

H ot ost zpra ováva ý h součástí: 0,0073 - 20,8 kg 

Materiál dle ČSN  : 11373, 11600, 12020, 12050, 12060, 13242, 14220, 15124, 422305 

Předepsa á tvrdost: 40 - 62 HRC 

Zaříze í: Linka Jenny - HPL 200  

Pra oviště: 1705 

Procesy TZ: Tvarové kale í, zušle hťová í 

Počet zpra ováva ý h součástí: 9 ks 

H ot ost zpra ováva ý h součástí: 0,1 - 0,3 kg 

Materiál dle ČSN  0002: 14260 

Předepsa á tvrdost: 48 - 52 HRC 

* Pozn.: Pro označe í ateriálů lo v užito již za iklé or  ČSN  , e oť se jed á o převažují í oz ače í vede é v ávodká h tepel ého zpra ová í sledova ého provozu kalír .  
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Z výše uvedeného p ehledu mimo jiné též plyne, že na daném st edisku jsou zpracovávány 

zejména oceli určené k cementování, k zušlechťování, konstrukční oceli obvyklých jakostí či 

oceli na pružiny. Mezi oceli určené k cementování adíme oceli s nízkým obsahem uhlíku, které 

mají i po kalení bez popoušt ní dobré plastické vlastnosti. Vysoké tvrdosti povrchu se dosahuje 

obohacením povrchových vrstev uhlíkem p ed kalením. Má-li být tvrdost povrchu zachována, 

nesm jí být součásti po kalení popoušt ny na teploty vyšší než 150 až 200 °C [45]. Ve 

sledovaném podniku jsou v p evážné v tšin  cementovány součásti z chrommanganové (14220 

a 14221), chrommolybdenové (15124) a chromniklové (16220, 16231 a 16420) oceli. Do 

skupiny ocelí určených k zušlecht ní pat í oceli se st edním obsahem uhlíku, které se po kalení 

popoušt jí na vyšší teploty (až na teploty pod Ac1), aby se dosáhlo vysoké houževnatosti p i 

zachování vhodné pevnosti. Zlepšení mechanických vlastností ocelí jejich zušlecht ním je 

způsobeno zjemn ním zrna a p edevším rovnom rným rozd lením jemných a stejnom rných 

karbidů [45]. V tomto p ípad  jsou daným podnikem zušlechťovány součásti z uhlíkové oceli 

(12050, 12060 a 12071), mangank emíkové (13240), manganvanadové (13242), chromové 

(14140), chrommanganové (14220), manganchromk emíkové (14331), chrommolybdenové 

(15124) či chromvanadové (15230). Strojní součásti, u nichž se požaduje vysoká tvrdost 

povrchu, se buď povrchov  kalí, nitridují nebo karbonitridují. Ve sledovaném podniku se 

povrchov  kalí p evážn  oceli uhlíkové (12050 a 12060), chrommanganové (14220) a 

chrommolybdenové (15124). Dále karbonitridují oceli chromové (14140), chrommanganové 

(14220) a chromvanadové (15230). Tepeln  zpracovávané jsou jen výjimečn  konstrukční oceli 

obvyklých jakostí, které nejsou zpravidla určeny k zušlechťování a k chemicko-tepelnému 

zpracování. Nicmén  toto lze za určitých podmínek provád t i v jejich p ípad . Jedná se o čepy 

(11373), tyče redukce či lamely (11600), které jsou žíhány na m kko. Pro výrobu pružin se 

využívá výhradn  materiál 14260. tj. k emíkchromová ocel. Pružiny z t chto ocelí se vždy kalí 

a popoušt jí. 

5.5 Projekt ekonomického osamostatnění úseku výroby 

Poptávku po traktorech společnosti ZETOR TRACTORS a.s., stejn  jako celkovou 

poptávku po zem d lské technice v posledních letech, nep ízniv  ovlivnila cykličnost 

evropských dotací, ruské embargo na dovoz potravin z Evropské unie či fakt, že se ceny 

zem d lských surovin obecn  nacházely na dlouhodobém minimu. Tento postupný pokles 

poptávky po traktorech Zetor nep ízniv  ovlivnil i hospodá ské výsledky a další rozvoj 

vnitropodnikového útvaru výroby. Výpadky v prodejích způsobily časté odstávky ve všech 

st ediscích prvovýroby, nízké vytížení výrobních za ízení, zvýšenou obavu zam stnanců t chto 
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provozů o svoje zam stnání atd. Tato nep íjemná situace samoz ejmé negativn  ovlivnila 

nákladovost jednotlivých provozů výroby. Vedení společnosti ZETOR TRACTORS a.s. se tak 

rozhodlo realizovat projekt pod názvem „Zefektivn ní provozu obrobny“. Tento projekt o délce 

trvání 3 roky si klade za cíl postupné zvýšení efektivity daného provozu prost ednictvím 

modernizace strojního parku, vytvo ení zcela nového portfolia externích zákazníků (se 

zam ením na nové zákazníky z oblasti strojírenství a zem d lské techniky) a p em nu 

organizační struktury provozu obrobny, jehož součástí je i sledované st edisko 2610 Kalírna. 

Tyto kroky by m ly nejd íve vést k ekonomickému osamostatn ní výrobního úseku, tedy k 

vytvo ení vlastní ekonomické struktury, kalkulačního systému a portfolia zákazníků, dále pak 

k vytvo ení nových podnikových útvarů a nastavení hospodá ských vazeb v rámci skupiny 

Zetor. V p ípad , že ekonomické osamostatn ní prob hne podle plánu a očekávání vlastníků 

společnosti, m lo by být zváženo vytvo ení samostatné dce iné společnosti skupiny Zetor. Tyto 

kroky by m ly p isp t k eliminaci negativních dopadů na hospoda ení úseku výroby, které byly 

způsobených prom nlivými prodeji zem d lské techniky v posledních letech. Nov  

osamostatn ný úsek výroby by m l zahrnovat nejen provoz obrobny, ale také provoz kalírny. 

Cílem zmi ovaného projektu v jeho první fázi je využití kapacit stávajících CNC strojů, zvýšení 

efektivity výroby, snížení využité plochy pro obrobnu, eliminace zastaralé technologie, zvýšení 

konkurenceschopnosti, navýšení externích zakázek, zvýšení počtu sm n a výchova pracovníků. 

Pro provoz kalírny z toho plynou úkoly týkající se zejména zvýšení efektivity výroby, snížení 

využité plochy kalírny, eliminace zastaralé technologie (snížení fixních nákladů) a zajišt ní 

externích zakázek. Procesem zm ny tedy nutn  projde i stávající systém kalkulací nákladů 

úseku výroby. 

V rámci této úvodní kapitoly praktické části disertační práce byl popsán podnik ZETOR 

TRACTORS a.s., jeho výrobky, organizační struktura a kalkulační systém. Charakteristika 

kalkulačního systému byla zam ena p edevším na výrobní úsek podniku. Velmi zevrubn  byl 

prozkoumán a popsán sledovaný provoz 2610 Kalírna, konkrétn  jeho jednotlivá za ízení 

sloužící k tepelnému zpracování, realizované procesy tepelného zpracování a zpracovávané 

součásti. Na záv r kapitoly byl nastín n realizovaný projekt o délce trvání 3 roky, který si klade 

za cíl postupné zvýšení efektivity prvovýroby podniku prost ednictvím modernizace strojního 

parku a vytvo ení zcela nového portfolia externích zákazníků. Práv  tento projekt umož uje 

praktické uplatn ní metody ABC a výsledků této disertační práce. 
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6 ANALÝZA NÁKLADĲ STĪEDISKA 2610 KALÍRNA 

Základem jakýchkoli aktivit, jejichž cílem je ízení nákladů nebo zvyšování výkonnosti 

podniku založené na optimalizaci nákladů, je poznání toho, z jakých složek se náklady podniku 

skládají, jak reagují na zm ny v podnikové aktivit  nebo jaký je jejich vztah k podnikovým 

výkonům. Vedoucí pracovníci všech podniků využívají nebo by m li využívat podrobné 

informace o nákladech jednak pro ízení podnikatelského procesu a jednak pro rozhodování o 

jeho budoucích variantách. Totéž samoz ejm  platí i pro procesy tepelného zpracování, které 

jsou charakteristické velkým množstvím nákladových položek a je tedy pro vedoucí pracovníky 

tohoto provozu velmi důležité činit každé rozhodnutí o nákladech velmi citliv . Pro efektivní 

ízení nákladů je důležité nejprve náklady rozd lit do stejnorodých skupin na základ  p edem 

definovaných hledisek. Vzniknou tak logické celky, které je možné dále analyzovat a využít 

pro následné nákladové kalkulace či nákladovou optimalizaci. Na základ  dostupných dat byla 

v rámci st ediska 2610 Kalírna provedena analýza nákladů za období 2015 až 2017. Účelem 

této analýzy bylo získat podrobné informace o nákladech sledovaného provozu kalírny, tedy o 

jejich objemu, původu a vývoji. Nejd íve byl proveden rozbor nákladů člen ných podle 

nákladového druhu. Následovala analýza nákladů na základ  kalkulačního člen ní a na záv r 

analýzy bylo provedeno člen ní nákladů podle jejich závislosti na objemu výroby, tj. analýza 

nákladů variabilních a fixních. 

6.1 Členění nákladĳ kalírny dle nákladových druhĳ 

V p ípad  sledovaného st ediska byly jednotlivé náklady za azeny do následujících 

skupin dle nákladových druhů: 

 Spot eba materiálu – do této nákladové položky spadá veškerý materiál pot ebný pro 

procesy tepelného zpracování (nap . technologické plyny, nástroje, p ípravky, 

metrologické p ípravky, materiál pot ebný na opravu pecí apod.). 

 Spot eba energie – nejv tší nákladové položky zde p edstavují elektrická energie a 

zemní plyn. 

 Spot eba a použití externích prací a služeb – jedná se o náklady spot ebované na opravy 

a údržbu za ízení pro tepelné zpracování, externí zkoušky a rozbory, kalibrace m idel 

apod. 

 Osobní náklady – do této nákladové položky byly za azeny mzdové náklady pracovníků 

kalírny, náklady na zákonné sociální a zdravotní pojišt ní a další sociální náklady (nap . 

p ísp vek na stravné, p ísp vek na penzijní pojišt ní, p ísp vek na dovolenou apod.). 
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 Odpisy dlouhodobého majetku – jedná se p edevším o odpisy DHM (nap . odpisy 

pecních agregátů, stanice kapalného dusíku apod.).  

 Ostatní provozní náklady – do této nákladové položky byly za azeny náklady vztažené 

k obsluze a ízení st ediska (nap . TPV, kontrola kvality, metalurgie apod.). 

Vzhledem k charakteru sledovaného vnitropodnikového st ediska a zamýšlenému využití 

metody ABC (tj. zejména vzhledem k prvnímu kroku výše popsané implementace této metody) 

nebyly další nákladové položky finančního účetnictví sledovány. Jedná se nap íklad o kurzové 

rozdíly, opravné položky, rezervy, dary, inventarizační rozdíly, náklady na marketing, 

konstrukci a vývoj, vzd lání atd. Tyto náklady jsou kalkulovány za úsek výroby, resp. za podnik 

jako celek a na jednotlivé podnikové útvary jsou alokovány prost ednictvím tzv. alokací (A), 

resp. fixní administrativní režie (FaR) tak, jak bylo popsáno v p edchozím textu. Následující 

tabulka 6 poskytuje p ehled nákladových druhů provozu kalírny za sledované období. 
Tab. 6 Nákladové druhy HS 2610 Kalírna za období let 2015 až 2017 

DRUHY NÁKLADŮ [Kč] 2015 2016 2017 

Výko ová spotře a          7 700 182              7 577 023              9 245 706     

_Spotře a ateriálu         2 869 187             3 644 085             5 073 952     

_Spotře a e ergie         4 522 835             3 356 838             3 427 254     

_Služ             308 160                576 100                744 500     

Oso í áklad           5 644 887              5 069 103              5 389 800     

Odpisy majetku                  171 531       176 606 176 606       

Ostat í provoz í áklad  2 097 851       2 097 851       2 097 851 

CELKOVÉ NÁKLADY             15 614 451           14 920 583           16 909 963     

Celkové náklady kalírny se ve sledovaných letech pohybovaly od 14,9 mil. do 16,9 mil. Kč. Z 

hlediska objemu spot ebovaných nákladů ve sledovaném období byly nejvýznamn jším 

nákladovým druhem osobní náklady. Na daném st edisku je v současnosti zam stnáno 11 

pracovníků (tj. 10 pracovníků v d lnických pozicích a jeden vedoucí pracovník). Se 

sledovaným st ediskem dále spolupracuje technolog tepelného zpracování, pracovníci odd lení 

kvality či údržby. Tito zam stnanci však nejsou vedeni jako zam stnanci provozu kalírny, ale 

poskytují tomuto st edisku interní služby. Podíl t chto nákladů vynaložených na interní služby, 

zahrnující i další nákladové položky, je podnikem kalkulován ve form  režijních nákladů za 

výrobní úsek jako za celek. Pro účely zamýšlené aplikace kalkulační metody ABC byly tyto 

náklady za azeny do položky ostatní provozní náklady a v rámci dalšího postupu kalkulace byly 

svým charakterem považovány za podpůrné aktivity. Ostatním provozním nákladům byly také 

p i azeny náklady na tzv. kalkulační nájemné. K jejich p i azení však došlo až v samotné 

kalkulaci, jelikož se jedná o formu tzv. oportunitních nákladů (tj. nákladů ušlé p íležitosti). 
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Jinými slovy, tyto náklady nebyly ve skutečnosti vynaloženy, proto se v rámci této analýzy 

nákladů kalírny neobjevují. Vysoký podíl na celkových nákladech st ediska vykazuje i 

nákladová položka spot eba energie. Ta je reprezentována p edevším spot ebou elektrické 

energie a zemního plynu. Zemní plyn byl až do roku 2016 za azen do spot eby energie, ovšem 

ke konci téhož roku prob hla instalace samostatných plynom rů na dvou nejvýznamn jších 

za ízení sledovaného provozu – cementační a kalící lince AICHELIN - KSGS (Pracovišt  č. 

1710) a víceúčelové peci AICHELIN VKGS-3 (Pracovišt  č. 1518). V současnosti je tak možné 

rozd lit spot ebovaný plyn na dv  nákladové skupiny – zemní plyn spot ebovaný na vytáp ní 

za ízení pro tepelné zpracování a na zemní plyn používaný k výrob  ENDO-plynu. Náklady 

vynaložené na zemní plyn určený k vytáp ní byly sledovány v rámci nákladové položky 

spot eba energie, ovšem zemní plyn určený k výrob  ENDO-plynu byl od roku 2017 zahrnut 

do nákladové položky spot eba materiálu. Významný podíl na celkových nákladech provozu 

tudíž m la také spot eba materiálu. Nákladový druh spot eba materiálu zahrnuje technologické 

plyny (zemní plyn pro výrobu ENDO-plynu, št pený čpavek, kapalný dusík a kapalný oxid 

uhličitý), kalírenské p ípravky a rošty, kalírenský olej, režijní materiál pot ebný na opravy a 

údržbu za ízení pro tepelné zpracování, ostatní materiál (nap . litinová drť, činidlo 

Tauchentfeter či ochranná cementační pasta Condursal) atd. Podnik v současné dob  vede 

pom rn  nízké odpisy ve vztahu ke sledovanému provozu. Toto st edisko je charakteristické 

spíše starším a již pln  odepsaným strojním vybavením. Ostatní provozní náklady daného 

provozu, jak již bylo uvedeno výše, zahrnují p edevším náklady vztažené k obsluze a ízení 

st ediska. Nap íklad náklady na nekvalitu jsou vykazovány na vyšší vnitropodnikové úrovni, tj. 

za st edisko T3-2300 Ozubárna jako celek. Pro lepší znázorn ní jednotlivých nákladových 

položek a jejich vývoje mezi jednotlivými lety byla provedena horizontální analýza nákladů 

st ediska, pro identifikaci struktury nákladů st ediska pak byla provedena vertikální analýza 

vyjad ující podíl jednotlivých nákladových položek na celkových nákladech st ediska. 

6.1.1 Horizontální analýza nákladových druhĳ kalírny 

Horizontální analýza (též analýza vývojových trendů) zjišťuje relativní (tj. procentní) 

zm ny vykazovaných dat v čase. Zm ny jednotlivých položek se sledují po ádcích (tedy 

horizontáln ), a proto je tato metoda nazvána horizontální analýzou absolutních dat (ukazatelů). 

Její hlavní využití je spat ováno v ilustrativním a grafickém vyjád ení dat p i vypracování zpráv 

o hospodá ské situaci podniku a jeho vývoji [91]. Technika rozboru nákladových druhů 

v horizontální analýze je následující: 
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1) Vypočte se rozdíl hodnot z obou po sob  jdoucích let (tj. absolutní výše zm ny): 

Absolutní změna = hodnota t – hodnota t-1   (9) 

2) Vyjád í se procentem k hodnot  výchozího roku: 

Procentní změna = (absolutní změna*100) ÷ hodnota t-1 (10) 

Pro získání dostatečné vypovídací schopnosti této metody je nutné porovnávat minimáln  dv  

po sob  jdoucí období, dále pak u konkrétního sledovaného podniku (pop . jeho st ediska) 

zajistit srovnatelnost údajů v posuzované časové ad  a vyloučit všechny náhodné vlivy, které 

by mohly mít dopad na vývoj srovnávaných položek. Vstupní data tak byla p edem očišt na 

mimo jiné od tzv. vlivů finančního účetnictví, o kterých bylo pojednáno v kapitole o 

teoretickém postupu implementaci metody ABC.  
Tab. 7 Horizontální analýza nákladových druhů kalírny za období let 2015 - 2017 

[%] 2016 / 2015 2017 / 2016 

Výko ová spotře a -1,6 22,0 

_Spotře a ateriálu 27,0 39,2 

_Spotře a e ergie -25,8 2,1 

_Služ  86,9 29,2 

Oso í áklad  -10,2 6,3 

Odpisy majetku 3,0 0,0 

Ostat í provoz í áklad  0,0 0,0 

CELKOVÉ NÁKLADY -4,4 13,3 

Z výsledků horizontální analýzy nákladů vyplývá, že podíl výkonové spot eby meziročn  

dosahoval pom rn  významných výkyvů. V roce 2016 výkonová spot eba poklesla o 1,6 % ve 

srovnání s rokem 2015. Tento pokles byl způsoben zejména poklesem ve spot eb  energie 

(pokles o 25,8 %). Snížení nákladů na spot ebu energie bylo mimo jiné zap íčin no 

realizovaným projektem neustálého zlepšování (tzv. projektu Kaizen), kdy bylo instalováno 

modern jší a úsporn jší osv tlení všech prostor provozu kalírny. Dalším zlepšovacím návrhem 

byla zm na režimu provozu obou popoušt cích pecí. D íve byl jejich provoz kontinuální, resp. 

tyto pece byly neustále v pohotovostním režimu a odebíraly tak elektrický proud. Nov  je jejich 

provoz plánován kampa ovit . Tzn., že tyto pece jsou v provozu jen pro zpracování určité 

dávky dílů a pak jsou vypnuty. Tato zlepšovací opat ení p inesla provozu kalírny meziroční 

úsporu v nákladech na spot ebu elektrické energie p ibližn  171 tis. Kč. Podstatn  v tší rozdíl 

pak byl způsoben snížením spot eby zemního plynu o tém  1 mil. Kč v roce 2016. Tento 

výrazný pokles je p ičítán výkyvům v prodeji traktorů a také tomu, že se kalírna (resp. úsek 

výroby) ke konci roku 2015 do značné míry p edzásobil zpracovanými díly. Pokles byl 

způsoben p edevším podstatn  nižším využitím cementační a kalící linky AICHELIN - KSGS 

ve sledovaném roce. Celkové snížení výkonové spot eby však nebylo tak výrazné, neboť bylo 
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kompenzováno vyššími náklady na spot ebovaný materiál, zejména na režijní materiál pot ebný 

na údržbu a opravy jednotlivých agregátů a také na po ízení a obnovu kalírenských p ípravků 

pro výše zmín nou linku. Toto oživení roštového hospodá ství probíhá zpravidla jedenkrát 

ročn . Výše investice do nových kalírenských p ípravků se pak liší podle aktuální pot eby. 

Celkový meziroční rozdíl zde činil p ibližn  550 tis. Kč. Pokles výkonové spot eby mezi t mito 

lety byl také zpomalen spot ebovanými službami, které vykázaly nárůst až o 86,9 %. Tento 

meziroční nárůst nákladů na nakupované služby a práce byl způsoben rekonstrukcí části 

vyzdívky cementační a kalící linky AICHELIN - KSGS. Konkrétn  se jednalo o opravu části 

vyzdívky cementační zóny pece. Naopak mezi lety 2016 a 2017 výkonová spot eba významn  

vzrostla, a to o 22,0 %. Tento růst byl tažen p edevším spot ebou materiálu, která meziročn  

vzrostla o 39,2 % a nakupovanými službami, které vzrostly o 29,2 %. Nárůst spot eby materiálu 

v roce 2017 byl zap íčin n zejména vyšší spot ebou technologických plynů, konkrétn  zemního 

plynu (ENDO-plynu), a to o 1,2 mil Kč oproti p edchozímu roku. Avšak tato vyšší spot eba 

není p isuzována vyšší produkci tepeln  zpracovaných dílů, ale naopak čast jším odstávkám 

cementační a kalící linky AICHELIN - KSGS. Vyšší spot eba zemního plynu (ENDO-plynu) 

byla způsobena konstrukčním problémem pece, konkrétn  velkým teplotním rozdílem mezi 

cementační a podchlazovací zónou pece (viz popis konstrukce dané pece v p edchozí kapitole). 

Pracovní teplota cementační zóny je 920 ± 10 °C, naproti tomu teplota v podchlazovací zón  je 

650 až 680 °C. P i častých odstávkách musí být op tovn  vytáp na cementační zóna na 

požadovanou teplotu a také musí být op tovn  zajišt na požadovaná pecní atmosféra, což 

s sebou p ináší vyšší spot ebu zemního plynu. Zvlášt  k okamžiku, kdy tyto zóny nejsou 

odd leny, čímž dochází k relativn  vysokým teplotním ztrátám způsobeným protichůdným 

působením sálavých trubek v cementační zón  a chladících trubek v podchlazovací zón . 

Dalším důvodem meziročního nárůstu spot eby materiálu byl nákup kalírenských p ípravků. 

Tyto jsou po izovány jedenkrát ročn , ovšem v roce 2017 byly po ízeny hned dvakrát. 

Důvodem byla nedodávka původní objednávky v roce 2016. Tato skutečnost zde způsobila 

rozdíl p ibližn  520 tis. Kč. Posledním významn jším faktorem zvýšení spot eby materiálu ve 

sledovaném období byla vým na kalírenského oleje ve víceúčelové peci AICHELIN VKGS-3. 

Výše uvedený růst nákladů spot ebovaných na nákup prací a služeb byl způsoben rekonstrukcí 

další části vyzdívky cementační a kalící linky AICHELIN - KSGS. Konkrétn  se jednalo o 

opravu vyzdívky p edeh ívací zóny pece. Spot eba energie, po jejím výrazném poklesu v roce 

2016, meziročn  vzrostla o 2,1 % v roce 2017. Osobní náklady nejprve meziročn  poklesly o 

10,2 % a následn  vzrostly o 6,3 % v roce 2017 oproti p edchozímu roku. Pokles mezd mezi 

roky 2015 a 2016 byl způsoben snížením počtu pracovníků provozu kalírny o jednoho 
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pracovníka, který odešel do starobního důchodu a nebyl nahrazen nov  p íchozím 

zam stnancem. Naopak nárůst osobních nákladů v roce 2017 byl způsoben navýšením mezd 

všech pracovníků kalírny. Hodnota odpisů meziročn  vzrostla o 3,0 % v roce 2016. Důvodem 

bylo po ízení nové nah ívací pece. Ostatní provozní náklady zůstaly ve sledovaném období 

nem nné. 

6.1.2 Vertikální analýza nákladových druhĳ kalírny 

Vertikální analýza (též procentní rozbor nebo strukturální analýza) zjišťuje podíl 

jednotlivých položek (v tomto p ípad  nákladových druhů) na zvoleném základu (tj. celkových 

nákladech st ediska ve sledovaném období). Tato technika pracuje s výše prezentovanými daty 

v jednotlivých letech od shora dolů, nikoli nap íč jednotlivými lety, proto se označuje jako 

vertikální analýza. Údaje za více let (tj. minimáln  za dva po sob  jdoucí roky) umož ují 

identifikovat trendy nebo nejzávažn jší časové zm ny jednotlivých položek. Nevýhodou 

procentní analýzy je hlavn  to, že zm ny pouze konstatuje, neukazuje však na jejich p íčiny. 

Výhodou je, že je výchozím krokem v orientaci v konkrétním podniku a může upozornit na 

problémové oblasti, které bude t eba podrobit hlubšímu rozboru [34]. Technika výpočtu 

vertikální analýzy je velmi jednoduchá a lze vypočítat podle následujícího vztahu: 𝑷𝑷 =  ×   (11) 

PPND   procentní podíl konkrétního nákladového druhu  

ND  nákladový druh 

CN  celkové náklady 

Stejn  jako v p ípad  horizontální analýzy, tak i ve vertikální analýze byla vstupní data p edem 

upravena pro pot eby následného uplatn ní v aplikaci metody ABC. Vertikální analýza 

provedená za sledované období je uvedena v následující tabulce 8. 
Tab. 8 Vertikální analýza nákladových druhů kalírny za období let 2015 - 2017 

[%] 2015 2016 2017 

Výko ová spotře a 49,32 50,78 54,68 

_Spotře a ateriálu 18,38 24,42 30,01 

_Spotře a e ergie 28,97 22,50 20,27 

_Služ  1,97 3,86 4,40 

Oso í áklad  36,15 33,98 31,87 

Odpisy majetku 1,10 1,18 1,04 

Ostat í provoz í áklad  13,43 14,06 12,41 

CELKOVÉ NÁKLADY 100,00 100,00 100,00 
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Z provedené vertikální analýzy vyplývá výrobní charakter st ediska 2610 Kalírna, jelikož se na 

celkové hodnot  nákladů ve všech sledovaných letech nejvíce podílela tzv. výkonová spot eba. 

Do výkonové spot eby zahrnujeme spot ebu materiálu, energie a externích prací a služeb. 

V daném období postupn  podíl výkonové spot eby vzrostl ze 49,32 % v roce 2015 na 54,68 % 

v roce 2017. Tento růst byl tažen růstem podílu spot eby materiálu a nakupovaných služeb. 

Podíl nákladů na spot ebovaný materiál ve sledovaném období vzrostl o 11,63 %, podíl nákladů 

na extern  nakupované služby se pak zvýšil o 2,43 %. Naproti tomu podíl spot eby energie 

postupn  klesal z 28,97 % v roce 2015 až na 20,27 % v roce 2017. Podíl osobních nákladů na 

celkových nákladech sledovaného provozu ve sledovaném období také klesl, a to konkrétn  o 

4,28 %. Odpisy dosahovaly p ibližn  jednoprocentního podílu na celkových nákladech a podíl 

ostatních provozních nákladů klesl z 13,43 % v roce 2015 na 12,41 % v roce 2017. Důvody 

zm n podílů jednotlivých nákladových druhů na celkových nákladech podniku velmi úzce 

souvisí s hlavními p íčinami jejich výše, které již byly prezentovány ve vyhodnocení 

horizontální analýzy. Grafické znázorn ní podílu jednotlivých nákladových druhů na 

celkových nákladech st ediska v roce 2017 poskytuje následující obrázek (viz obr. 12).  

 

Obr. 12 Podíl nákladových druhů na celkových nákladech kalírny v roce 2017 

Podíl jednotlivých nákladových druhů může napov d t, jakou roli hraje určitý nákladový druh 

a jaký je jeho význam. Tímto může druhové člen ní nákladů napomoci k poznání, na které 

nákladové druhy by se m l management podniku p i snaze o nákladovou optimalizaci zam it 

nebo jak se v absolutní hodnot  projeví relativní úspora určitého nákladového druhu. Struktura 

nákladových druhů podniku (pop . konkrétního vnitropodnikového útvaru) může také 

signalizovat, jaký je charakter jeho transformačního procesu. Toto člen ní nákladů nap íklad 

umož uje kvantifikovat objem materiálových nákladů, ale v jeho rámci není zpravidla možné 
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rozlišit, zda se jedná o materiál použitý jako součást výrobku (tj. jednicový) nebo o materiál 

použitý jako ochranné pomůcky, nástroje apod. (tj. režijní). I proto je vhodné druhové člen ní 

nákladů kombinovat s účelovým či kalkulačním člen ním. Na základ  výše provedené analýzy 

nákladových druhů bychom mohli st edisko 2610 Kalírna považovat za st edisko 

automatizovaného typu s manufakturními prvky. Jinými slovy p evládající nákladovou 

položkou je tzv. výkonová spot eba, ovšem významným způsobem se na celkových nákladech 

kalírny podílí osobní náklady (i když jejich podíl má klesající tendenci). Tato analýza také 

naznačuje, že provoz kalírny je značn  materiálov  a energeticky intenzivní. Provedenou 

analýzu druhového člen ní nákladů (tj. horizontální a vertikální analýzu) nelze chápat jako 

ucelenou technickou či fundamentální finanční analýzu podniku, ale spíše jako finančn -

analytickou metodu, která byla využita k analýze vývoje nákladů st ediska v závislosti na čase 

(tj. horizontální analýza), resp. ke zjišt ní struktury nákladů st ediska v jednotlivých letech (tj. 

vertikální analýza). 

6.2 Kalkulační členění nákladĳ kalírny 

V další fázi analýzy nákladů st ediska 2610 Kalírna byl proveden rozbor na základ  

kalkulačního člen ní nákladů. Práv  v rozlišení nákladů na p ímé a nep ímé spočívá jedno 

z nejvýznamn jších úskalí samotné kalkulace nákladů. Vzhledem ke skutečnosti, že daný 

podnik nevede náklady kalírny v člen ní na p ímé a nep ímé, bylo pro zpracování této disertační 

práce nezbytné takovéto člen ní provést. Samotné rozd lení nákladů na p ímé a nep ímé 

nicmén  nebylo jednoduché a ne vždy bylo z ejmé, zdali konkrétní náklad může být kalkulační 

jednici p i azen p ímo či nep ímo. K tomuto účelu bylo využito studie provozu, realizovaných 

procesů tepelného zpracování a také konzultací s vedoucím provozu a technologem tepelného 

zpracování. Za pomocí znalosti jednotlivých procesů a kvalifikovaného odhadu jmenovaných 

pracovníků byly náklady kalírny nejd íve rozčlen ny na náklady jednicové a režijní. Režijní 

náklady, které svým charakterem mohou být p i azeny k výkonu p ímo, byly za azeny mezi 

p ímé náklady společn  se všemi jednicovými náklady. Zbylé režijní náklady byly 

klasifikovány jako náklady nep ímé. Po tomto rozčlen ní veškerých nákladů na p ímé a 

nep ímé byly provedeny jejich součty. Kritériem takto provedeného kalkulačního člen ní 

nákladů na p ímé a nep ímé se stal zvolený p edm t kalkulace (tj. jednotlivé procesy tepelného 

zpracování realizované na konkrétních za ízeních sledovaného provozu). Pro toto člen ní byly 

také zvoleny mírn  odlišné skupiny nákladů, než tomu bylo v p ípad  horizontální a vertikální 

analýzy nákladových druhů. Tabulka 9 prezentuje podíl p ímých a nep ímých nákladů na 

celkových nákladech sledovaného st ediska. 



- 130 - 

 

Tab. 9 Kalkulační členění nákladů st ediska 2610 Kalírna v roce 2017 

Nákladová položka 

HS 2610 

Pří é áklad  
[Kč] 

Nepří é áklad  

[Kč] 

Celkové áklad   

[Kč] 

Spotře a ateriálu                  630 748                         1 548 564                         2 179 312     

Spotře a e ergie               1 580 640                         1 846 614                         3 427 254     

Oprav  a údrž a               2 899 200                             739 940                         3 639 140     

Oso í áklad  0                           5 389 800                         5 389 800     

Odpisy                     52 212                             124 394                      176 606     

Ostat í áklad  kalír                        3 024                         2 094 827                         2 097 851     

CELKOVÉ NÁKLADY [Kč]               5 165 824                       11 744 139                       16 909 963     

PODÍL NA CN [%] 30,55 69,45 100,00 

Z realizované identifikace p ímých a nep ímých nákladů st ediska 2610 Kalírna plyne velmi 

důležité zjišt ní, a to je pom rn  vysoký podíl nep ímých nákladů (69,45 %) oproti nákladům 

p ímým (30,55 %). Tato skutečnost je v rozporu s informacemi prezentovanými v p edchozí 

kapitole této práce, kdy bylo b hem pohovorů s vedoucími pracovníky podniku zjišt no, že 

p ímé náklady tvo í p es 80 % celkových nákladů podniku. Tento pom rn  vysoký 

celopodnikový podíl p ímých nákladů je dán vysokým podílem zejména nakupovaného 

materiálu, relativn  vysokým podílem p ímých mezd a odpisů. Analýza kalkulačních nákladů 

sledovaného st ediska ovšem p inesla opačný výsledek. Oproti ostatním vnitropodnikovým 

st ediskům vykazuje kalírna výrazn  vyšší podíl nep ímých nákladů na celkových nákladech 

st ediska. Tato skutečnost je z ejm  dána vysokým podílem automatizace jednotlivých 

výrobních procesů, vysokou energetickou náročností tepelného zpracování, značnou spot ebou 

materiálu (zejména tzv. technologických plynů) a také odlišným pohledem na osobní náklady 

st ediska. Pracovníci kalírny jsou z celopodnikového pohledu, resp. z pohledu výrobního úseku, 

kalkulováni jako tzv. jednicoví d lníci (tj. vyjma vedoucího provozu), kdežto z pohledu této 

analýzy je na n  pohlíženo jako na pracovníky režijního charakteru. Podnik pohlíží na náklady 

kalírny jako na celek, tato analýza je chápe v podrobn jším člen ní, a to ve vztahu k jednotlivým 

za ízením, resp. procesům tepelného zpracování. Skutečnost, že kalkulační náklady 

sledovaného st ediska vykazují odlišnou strukturu, také poukazuje na výrazn  odlišný výrobní 

charakter provozu oproti ostatním st ediskům prvovýroby a také na to, že náklady sledovaného 

st ediska p edstavují výrazn  nižší podíl na celkových nákladech podniku, než by se dalo 

očekávat. Následující graf (viz obr. 13) ilustruje p evažující podíl nep ímých nákladů ve 

struktu e celkových nákladů sledovaného st ediska. 
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Obr. 13 Podíl p ímých a nep ímých nákladů na celkových nákladech kalírny v roce 2017 

Nákladová struktura sledovaného st ediska ve své podstat  potvrzuje současný celosv tový 

trend průmyslových podniků, kdy nep ímé náklady nabývají na velikosti a tím i na důležitosti. 

Tyto náklady tvo í dvout etinový podíl z celkových nákladů st ediska a lze je označit za hlavní 

důvod nejednoznačnosti p i kalkulacích nákladů na jednotku výkonu. Následující tabulka 10 

poskytuje pohled na strukturu p ímých a nep ímých nákladů sledovaného st ediska.  
Tab. 10 Struktura p ímých a nep ímých nákladů st ediska 2610 Kalírna v roce 2017 

Nákladová položka HS 2610 Pří é áklad  [%] Nepří é áklad  [%] 

Spotře a ateriálu 12,21 13,19 

Spotře a e ergie 30,60 15,72 

Oprav  a údrž a 56,12 6,30 

Oso í áklad  0,00 45,89 

Odpisy 1,01 1,06 

Ostat í áklad  kalír  0,06 17,84 

CELKOVÉ NÁKLADY 100,00 100,00 

Nejv tší podíl p ímých nákladů p edstavuje skupina nákladů opravy a údržba (56,12 %), 

následuje spot eba energie (30,60 %), spot eba materiálu (12,21 %), zanedbatelný podíl na 

p ímých nákladech mají odpisy (1,01 %), ostatní provozní náklady kalírny (0,06 %) a osobní 

náklady, které jsou ve struktu e p ímých nákladů z výše popsaných důvodů nulové. Strukturu 

p ímých nákladů názorn  zobrazuje následující graf (viz obr. 14). 
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30,55%
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Obr. 14 Struktura p ímých nákladů st ediska 2610 Kalírna v roce 2017 
 

Nejv tší podíl na celkových p ímých nákladech st ediska p edstavují náklady na opravu a 

údržbu. Do této skupiny nákladů byly zahrnuty veškeré náklady na provedené opravy a údržby 

(tj. materiál i služby), které bylo možné p i adit jednotlivým kalkulačním jednicím. 

Nejvýznamn jšími položkami této skupiny ve sledovaném období byly náklady na opravu 

vyzdívek pecí, po ízení nových kalírenských p ípravků či údržba a revize ho áků jednotlivých 

pecí. Nejvyšší podíl p ímých nákladů na opravy a údržbu spot ebovala ve sledovaném období 

cementační a kalící linka AICHELIN-KSGS, dále pak víceúčelová pec AICHELIN VKGS-3 a 

za ízení pro VF kalení. V p ípad  cementační a kalící linky k t mto nákladům na opravy a 

údržbu nejvíce p isp lo oživení roštového hospodá ství (tj. nákup nových kalírenských 

p ípravků), oprava části vyzdívky linky či nákup a vým na části sálavých trubek. Oživení 

roštového hospodá ství či vým na určité části sálavých trubek probíhá de facto ročn , oprava 

vyzdívky pak dle pot eby. Druhou nejvýznamn jší položku p ímých nákladů s 30,60 % 

p edstavuje spot eba energie, kterou tvo í tém  výhradn  zemní plyn určený k vytáp ní 

cementační a kalící linky AICHELIN-KSGS a víceúčelové pece AICHELIN VKGS-3. Ostatní 

zdroje energie byly ve sledovaném období zanedbatelné, p ičemž spot eba elektrické energie 

p edstavuje pro sledovaný provoz nep ímý náklad. Podíl zemního plynu, jakožto p ímého 

nákladu lze určit pom rn  snadno, a to s využitím plynom rů instalovaných ke konci roku 2016 

na danou linku a víceúčelovou pec. V roce 2017 tyto agregáty spot ebovaly 223 295 m3, resp. 

88 690 m3 zemního plynu pouze k vytáp ní. Zbylé množství z celkového objemu 

spot ebovaného zemního plynu bylo využito na výrobu ENDO-plynu, pop ípad  jako zdroj 

CH4 pro podporu cementační atmosféry či na vytáp ní komorových praček užívaných v lince 

s výše jmenovanými agregáty. Tato část zemního plynu pak p edstavovala pro sledované 
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st edisko část nep ímých nákladů. T etí nejvýznamn jší položkou p ímých nákladů, i když 

v podstatn  menší mí e ve srovnání s výše popsanými skupinami nákladů, byla spot eba 

materiálu. Mezi p ímý materiál byl za azen kalírenský olej používaný pro kalení v cementační 

a kalící lince a víceúčelové peci. Jeho spot eba činila ve sledovaném období tém  200 tis. Kč, 

je však důležité podotknout, že se jednalo o kalírenský olej použitý k oživení stávajících 

olejových lázní používaných v obou za ízeních. D íve probíhala kompletní vým na olejové 

lázn  na lince AICHELIN-KSGS p ibližn  jedenkrát ročn  a ve víceúčelové peci AICHELIN 

VKGS-3 p ibližn  jedenkrát za 5 let. Nicmén  za výrazn  vyšších objemů výroby. V 

současnosti se provádí vým na kompletní olejové lázn  u obou za ízení v delších časových 

intervalech. Dalšími položkami za azenými mezi p ímý materiál byly náklady na nákup CO2 a 

št peného NH3, které se využívají pro proces karbonitridace ve vakuové peci AICHELIN 

VVKES. Zbylé technologické plyny a materiály byly za azeny mezi nep ímé náklady. 

Vzhledem k automatizovanému charakteru st ediska kalírny není možné osobní náklady 

p i adit p ímo kalkulační jednici, proto jsou veškeré osobní náklady považovány za nep ímé 

náklady. Podíl osobních nákladů na celkových p ímých nákladech sledovaného st ediska je 

tedy nulový. Zanedbatelný podíl zde p edstavují i odpisy a ostatní provozní náklady kalírny. 

Vzhledem k charakteru st ediska 2610 Kalírna nedošlo k rozd lení nep ímých nákladů na 

jednotlivé skupiny režie (tj. výrobní, odbytovou a správní režii), ale bylo respektováno stejné 

rozd lení nákladových skupin jako v p ípad  p ímých nákladů. Následující graf (viz obr. 15) 

zobrazuje strukturu nep ímých nákladů sledovaného st ediska v roce 2017. 

 

Obr. 15 Struktura nep ímých nákladů st ediska 2610 Kalírna v roce 2017 

P i pohledu na strukturu nep ímých nákladů daného st ediska je z ejmé, že nejv tší podíl tvo í 

osobní náklady režijních pracovníků. Jedná se o 45,89 %, tedy tém  o polovinu všech 
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nep ímých nákladů st ediska. Druhou nejvýznamn jší položkou nep ímých nákladů jsou 

s 17,84 % ostatní provozní náklady kalírny. Tuto nákladovou položku tvo í zejména náklady 

na obsluhu a ízení st ediska (nap . podíl mzdy technologa tepelného zpracování, laborantky či 

metalurga p ipadající na sledovaný provoz, náklady na revize, drobný režijní materiál atp.). 

Dále s 15,72 % následuje spot eba energie, která byla tvo ena výhradn  elektrickou energií. O 

n co menší podíl na celkových nep ímých nákladech provozu p edstavovala spot eba materiálu 

(13,19 %). Zde je nejvýznamn jším nákladem zemní plyn spot ebovaný na výrobu ENDO-

plynu, dále pak litinová drť užívaná k tryskání tepeln  zpracovávaných součástí či kapalný 

dusík užívaný zejména jako bezpečnostní plyn na n kolika za ízeních daného provozu. Mén  

významnou nákladovou položkou je pak hydraulický olej či činidlo Tauchentfeter užívané p i 

praní dílů po cementování. Nákladová položka opravy a údržba tvo ila ve sledovaném roce 

6,30%, odpisy pak nedosahovaly ani jednoho procenta všech nep ímých nákladů. Provedené 

rozd lení nákladů na p ímé a nep ímé je pro účely této disertační práce velmi důležité, neboť 

práv  tato klasifikace p edstavuje jeden z výchozích kroků pro návrh implementace metody 

ABC v procesech tepelného zpracování. 

6.3 Členění nákladĳ ve vztahu k objemu realizovaných výkonĳ kalírny 

Vzhledem ke skutečnosti, že podnik nevede náklady kalírny v člen ní podle jejich 

vztahu k objemu výroby, bylo pro zpracování této disertační práce vhodné takové člen ní 

provést. V následující tabulce 11 se nachází p ehled variabilních, fixních a celkových nákladů 

st ediska 2610 Kalírna za rok 2017.  
Tab. 11 Klasifikace nákladů ve vztahu k realizovaným výkonům kalírny v roce 2017 

Nákladová položka 

HS 2610 

Varia il í áklad  

[Kč] 
Fi í áklad  

[Kč] 
Celkové áklad  

[Kč] 
Spotře a ateriálu 1 856 555 322 757 2 179 312 

Spotře a energie 1 580 640 1 846 614 3 427 254 

Oprav  a údrž a 0 3 639 140 3 639 140 

Oso í áklad  0 5 389 800 5 389 800 

Odpisy 0 176 606 176 606 

Ostat í áklad  kalír  82 008 2 015 843 2 097 851 

CELKOVÉ NÁKLADY [Kč] 3 519 203 13 390 760 16 909 963 

PODÍL NA CN [%] 20,81 79,19 100,00 

Rozd lení nákladů st ediska na variabilní a fixní p ináší další důležité zjišt ní, neboť podíl 

variabilních nákladů na celkových nákladech provozu činní pouze 20,81 %, kdežto podíl 

fixních nákladů dosahuje 79,19 %. Tuto disproporci lze op t p isuzovat charakteru výrobního 

procesu kalírny. Vysoký pom r fixních nákladů obecn  zvyšuje riziko spojené s jejich úhradou, 
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ale na druhou stranu také umož uje rychlejší tempo růstu zisku (v p epočtu na jednici výkonu 

budou mít tyto náklady s růstem objemu výroby degresivní charakter). Tyto náklady jsou 

charakteristické určitou potenciální pohotovostí, tj. schopností podílet se na uskutečn ní 

určitého objemu výkonů za určitý časový interval. Podíl fixních nákladů tedy lze označit jako 

tzv. kapacitní náklady. Následující graf (viz obr. 16) zobrazuje uvedený nepom r variabilních 

a fixních nákladů ve struktu e nákladů sledovaného st ediska. 

 

Obr. 16 Podíl variabilních a fixních nákladů na celkových nákladech kalírny v roce 2017 

Detailní strukturu variabilních a fixních nákladů kalírny v roce 2017 uvádí tabulka 12. 

Tab. 12 Struktura variabilních a fixních nákladů st ediska 2610 Kalírna v roce 2017 

Nákladová položka 

HS 2610 

Varia il í áklad  

[%] 

Fi í áklad  

[%] 

Spotře a ateriálu 52,75 2,41 

Spotře a e ergie 44,92 13,79 

Oprav  a údrž a 0 27,18 

Oso í áklad  0 40,25 

Odpisy 0 1,32 

Ostat í áklad  kalír  2,33 15,05 

CELKOVÉ NÁKLADY 100,00 100,00 

Struktura variabilních nákladů st ediska je tvo ena zejména t emi skupinami nákladů – spot eba 

materiálu (52,75 %), spot eba energie (44,92 %) a ostatní provozní náklady kalírny (2,33 %). 

Tyto jednotlivé podíly jsou p ehledn  znázorn ny na následujícím grafu (viz obr. 17). 
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Obr. 17 Struktura variabilních nákladů st ediska 2610 Kalírna v roce 2017 

Ze zobrazené struktury variabilních nákladů je patrné, že nejv tší část nákladů p edstavuje 

spot eba materiálu, jejíž podíl na variabilních nákladech v roce 2017 činil 52,75 %. P evážnou 

část tvo ily náklady na zemní plyn spot ebovaný na výrobu ENDO-plynu. Dále náklady na 

litinovou drť, kalírenský olej, št pený NH3 atd. Druhou nejvýznamn jší položkou variabilních 

nákladů byla spot eba energie, na kterou p ipadá podíl 44,92 %. Spot eba energie je zde 

výhradn  tvo ena spot ebou zemního plynu k vytáp ní linky AICHELIN-KSGS a víceúčelové 

pece AICHELIN VKGS-3. Ostatní provozní náklady mají podíl 2,33 % na celkových 

variabilních nákladech a jsou tvo eny p evážn  mén  významnými režijními náklady. Strukturu 

nákladů nezávislých na objemu výroby zachycuje následující graf (viz obr. 18).  

 

Obr. 18 Struktura fixních nákladů st ediska 2610 Kalírna v roce 2017 
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Nejv tší zastoupení v celkové sum  fixních nákladů zaujímají osobní náklady, konkrétn  

p edstavují 40,25 % z celkových fixních nákladů sledovaného st ediska. Jejich význam souvisí 

s automatizovaným provozem kalírny, kde tito pracovníci p edstavují režijní zam stnance. 

Zdroje na jejich mzdy a související osobní náklady jsou vynakládány bez ohledu na to, zdali 

jsou daným provozem realizovány p íslušné výkony či nikoli. Druhou nejvýznamn jší 

položkou jsou náklady na opravy a údržbu, které tvo í 27,18 % z celkových fixních nákladů. 

Tyto náklady jsou náklady fixního charakteru zejména kvůli specifickému pohledu na procesy 

tepelného zpracování na daném provozu. Kup íkladu oživení roštového hospodá ství (tj. nákup 

nových kalírenských p ípravků) probíhá jednou ročn , nikoli v závislosti na objemu produkce. 

Tyto p ípravky podléhají opot ebení i v okamžiku udržovacího režimu pece, tj. tedy i 

v okamžiku její nulové produkce. Z tohoto důvodu byly tyto p ípravky za azeny mezi fixní 

náklady. Další specifikem je nap íklad obnova porušené vyzdívky cementační a kalící linky. 

Tato vyzdívka je m n na bez z ejmé závislosti na realizovaném objemu cementování a kalení. 

Naopak p i klesajících objemech výroby a op tovném vytáp ní zcela chladné pece tato 

vyzdívka degraduje mnohem více a tím se snižuje její celková životnost. Je tak posléze 

opravována či zcela m n na bez ohledu na výstup této linky. Tyto p íklady ilustrují, proč jsou 

náklady na opravy a údržbu považovány za náklady fixní. Další významnou položkou fixních 

nákladů jsou s 15,05 % ostatní provozní náklady kalírny. Tyto p evážn  náklady na obsluhu a 

ízení st ediska jsou vynakládány bez ohledu na zm nu úrovn  výkonů sledovaného provozu. 

Spot eba energie je zde reprezentována výhradn  elektrickou energií a p edstavuje 13,79 % 

celkových fixních nákladů. V současnosti provoz kalírny nevyužívá samostatných elektrom rů 

pro jednotlivá za ízení tepelného zpracování, a není tedy schopen p esn  identifikovat množství 

elektrické energie spot ebované na provoz jednotlivých agregátů, vytáp ní či osv tlení. 

Z tohoto důvodu je veškerá elektrická energie považována za fixní náklad, neboť je 

spot ebovávána, ať už je konkrétní za ízení v provozu či nikoli. Spot eba materiálu se na 

celkových fixních nákladech podílí 2,41 %. Do této položky se adí zejména kapalný dusík, 

který je ve své podstat  spot ebováván bez ohledu na stupe  využití výrobních kapacit. Na 

celkové hodnot  fixních nákladů se také podílí odpisy st ediska, jejichž podíl však tvo í pouze 

1,32 % z celkových fixních nákladů. Výše uvedená analýza si neklade za cíl provedení 

komplexního rozboru nákladů sledovaného podniku, jejím cílem bylo definovat, popsat a 

analyzovat jednotlivé skupiny nákladů vnitropodnikového st ediska 2610 Kalírna pro účely 

praktické implementace metody ABC v tomto provozu. 
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7 ANALÝZA VÝKONĲ STĪEDISKA 2610 KALÍRNA 

Výkony kalírny jsou určeny p evážn  pro ostatní útvary podniku, o jejich množství a 

struktu e tak rozhoduje odebírající útvar. Kalírna p edstavuje st edisko, které je součástí 

základních výrobních procesů a má charakter sériové výroby. Pro efektivní uplatn ní metody 

ABC bylo důležité nejen detailní poznání a rozd lení nákladů st ediska do stejnorodých skupin 

na základ  p edem definovaných hledisek, ale také poznání úrovn  výkonu kalírny a podíl 

jednotlivých forem tepelného zpracování na tomto celkovém výkonu. Na základ  dostupných 

dat byla v rámci st ediska 2610 Kalírna provedena analýza výroby za období let 2015 až 2017. 

Účelem této analýzy bylo získat podrobné informace o výkonu st ediska, jeho vývoji ve 

sledovaných letech a o podílu jednotlivých procesů a za ízení tepelného zpracování na tomto 

výkonu. Následující tabulka 13 zobrazuje objem výroby kalírny za sledované období. 
Tab. 13 Objem výroby HS 2610 Kalírna v členění podle za ízení TZ za období 2015 - 2017 

OBJEM VÝROBY [kg] PRACOVIŠTĚ 2015 2016 2017 

AICHELIN KSGS 1710             492 904                          409 791                        357 716     

AICHELIN VKGS-3 1518               52 298                             45 157                          48 678     

AICHELIN VVKES 1617               12 205                             15 783                          31 522     

Linka Jenny - HPL 200 1705                 3 172                               2 739                            2 819     

VF ge erátor  GV  1706               61 785                             54 783                          45 985     

VF ge erátor GV  1707               20 895                             15 720                          12 869     

AICHELIN KES-CR3-63/80 (VP) 1616               55 412                             55 559                          47 356     

AICHELIN KES-CR3-63/80 (NP) 1711                 5 511                               4 624                            6 240     

Pe  ša htová - KPOA 38/8 1731               64 957                             57 519                          46 263     

Žíha í pe  alá 1582               65 147                             88 922                          82 531     

PROCESY TZ CELKEM -            834 286                          750 597                       681 979     

PROCESY OBSLUŽNÉ CELKEM -         1 081 483                          943 583                       886 974     

HS 2610 CELKEM -         1 915 769                       1 694 180                    1 568 953     

Celkový objem výroby realizovaný provozem kalírny ve sledovaných letech klesal, a to 

postupn  z 1 915 769 kg v roce 2015 na 1 568 953 kg v roce 2017. Celkový objem výroby 

zahrnuje jednak celkový objem realizovaných procesů tepelného zpracování, ale také objem 

veškerých obslužných procesů. Pojmem obslužné procesy jsou souhrnn  označeny činnosti a 

procesy p ímo související s uskutečn ním jednotlivých procesů tepelného zpracování. Jedná se 

nap íklad o činnosti jako je návoz dílů na kalírnu, p íprava dílů k tepelnému zpracování (tj. 

uložení na rošty a ochrana pastou či nát rem), tryskání dílů, rovnání dílů apod. Objem 

realizovaných obslužných činností v celkovém vyjád ení výkonu kalírny p evyšuje samotné 

procesy tepelného zpracování. Tato skutečnost je dána podstatou obslužných procesů a 

charakterem vykazování odvedené práce. Jinými slovy, jednotlivé operace provád né v rámci 
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tepelného zpracování konkrétní výrobní dávky jsou v informačním systému podniku vykázány 

samostatn , a to prost ednictvím svého vlastního čárového kódu, který je skenován na 

konkrétním pracovišti, v rámci n hož se určitý obslužný proces či proces tepelného zpracování 

uskuteč uje. Tímto způsobem evidence odvedených výkonů jednotlivých pracovišť kalírny ve 

vztahu ke zpracování konkrétní výrobní dávky dochází k situaci, kdy daná výrobní dávka je 

v systému podniku vykázána hned n kolikrát (tj. ve vztahu k počtu operací, jimiž na daném 

st edisku prošla p ed svým p edáním navazujícímu vnitropodnikovému útvaru). Z tohoto 

důvodu bylo nezbytné vyčlenit procesy tepelného zpracování a také vytvo it skupinu tzv. 

obslužných procesů. Na základ  této segmentace je možné identifikovat jednotlivé objemy 

realizovaných procesů tepelného zpracování a také obslužných činností. Pro účely aplikace 

metody ABC byla tato segmentovaná data dále očišt na a pro samotnou kalkulaci byla použita 

pouze data týkající se obslužných procesů, které p inášejí tepelnému zpracování p idanou 

hodnotu. Celkové množství tepeln  zpracovaných komponent traktorů ve sledovaném období 

postupn  klesalo z 834 286 kg v roce 2015 na 681 979 kg v roce 2017. Stejn  tak došlo i 

k poklesu realizovaných obslužných činností, a to z 1 081 483 kg v roce 2015 na 886 974 kg 

v roce 2017. Za hlavní důvod celkového poklesu st ediska 2610 Kalírna lze označit postupný 

pokles prodeje traktorů ve sledovaném období. Pro názorné vyjád ení meziročních zm n 

výkonů realizovaných sledovaným st ediskem byla provedena horizontální analýza objemů 

výroby v člen ní podle užívaných výrobních za ízení. Její výsledky jsou shrnuty v následující 

tabulce 14. 

Tab. 14 Horizontální analýza objemu TZ podle výrobních za ízení za období 2015 – 2017 

[%] Pra oviště 2016 / 2015 2017 / 2016 

AICHELIN KSGS 1710 -16,9 -12,7 

AICHELIN VKGS-3 1518 -13,7 7,8 

AICHELIN VVKES 1617 29,3 99,7 

Linka Jenny - HPL 200 1705 -13,7 2,9 

VF ge erátor  GV   1706 -11,3 -16,1 

VF ge erátor GV  1707 -24,8 -18,1 

AICHELIN KES-CR3-63/80 (VP) 1616 0,3 -14,8 

AICHELIN KES-CR3-63/80 (NP) 1711 -16,1 34,9 

Pe  ša htová - KPOA 38/8 1731 -11,5 -19,6 

Žíha í pe  alá 1582 36,5 -7,2 

PROCESY TZ CELKEM HS 2610 -10,0 -9,1 

Z výsledků provedené horizontální analýzy výkonů provozu kalírny vyplývá, že celkový objem 

výroby poklesl o 10 % v roce 2016 oproti roku 2015, resp. o 9,1 % v roce 2017 oproti roku 

p edchozímu. Nejvýznamn jší pokles byl zaznamenán na pracovišti č. 1707 (VF generátor 
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GV21), a to o 24,8 %, resp. o 18,1 % ve sledovaném období. Naopak nejvýznamn jší nárůst 

výroby byl zaznamenán na vakuové peci AICHELIN VVKES (pracovišt  č. 1617), a to o 29,3% 

v roce 2016, resp. 99,7 % v roce 2017. Vakuová pec je využívána zejména ke karbonitridaci 

dílů určených pro výrobu motorů. I p es pokles prodeje traktorů ve sledovaném období nastal 

růst objemu vyráb ných motorů. Tato skutečnost byla dána výrobou náhradních dílů, výrobou 

motorů na zakázku a také vyšším podílem vyráb ných traktorů modelové ady MAJOR, které 

byly osazovány motory vlastní výroby, nikoli alternativními motory značky Deutz. Nárůst 

objemu tepelného zpracování o 99,7 % mezi roky 2016 a 2017 byl však způsoben p edevším 

významným nárůstem žíhání realizovaného v této peci, a to zejména na úkor pece AICHELIN 

KES-CR3-63/80 (VP), u které byl naopak zaznamenán pokles o 14,8 %. Ovšem nejvýznamn jší 

dopad na celkový pokles objemu realizovaných procesů tepelného zpracování m l pokles 

výroby na cementační a kalící lince AICHELIN-KSGS, kde byl zaznamenán propad o 16,9 % 

v roce 2016 a následn  o 12,7 % v roce 2017. V absolutních hodnotách se jednalo o propad 

výroby o 135 188 kg mezi lety 2015 a 2017. Tento pokles je z celkového pohledu na výkony 

st ediska významný, neboť linka AICHELIN-KSGS p edstavovala 52,45 % celkového objemu 

realizovaných výkonů v roce 2017. Tabulka 15 zobrazuje podíl jednotlivých výrobních za ízení 

na celkovém objemu tepelného zpracování sledovaného st ediska. 
Tab. 15 Vertikální analýza objemu TZ podle výrobních za ízení za období 2015 – 2017 

[%] Pra oviště 2015 2016 2017 

AICHELIN KSGS 1710 59,08 54,60 52,45 

AICHELIN VKGS-3 1518 6,27 6,02 7,14 

AICHELIN VVKES 1617 1,46 2,10 4,62 

Linka Jenny - HPL 200 1705 0,38 0,36 0,41 

VF ge erátor  GV   1706 7,41 7,30 6,74 

VF ge erátor GV  1707 2,50 2,09 1,89 

AICHELIN KES-CR3-63/80 (VP) 1616 6,64 7,40 6,94 

AICHELIN KES-CR3-63/80 (NP) 1711 0,66 0,62 0,91 

Pe  ša htová - KPOA 38/8 1731 7,79 7,66 6,78 

Žíha í pe  alá 1582 7,81 11,85 12,10 

PROCESY TZ CELKEM HS 2610 100,00 100,00 100,00 

Z provedené analýzy podílů jednotlivých za ízení na celkovém výkonu sledovaného provozu 

vyplývá jednoznačný význam cementační a kalící linky AICHELIN-KSGS, jejíž podíl se ve 

sledovaném období pohyboval od 52,45 % do 59,08 %. V tomto ohledu byla v roce 2017 

druhým nejvýznamn jším za ízením žíhací pec sloužící k nah ívání v nců setrvačníků 

(12,10%), dále víceúčelová pec AICHELIN VKGS-3 určená k cementování a kalení a 

k zušlechťování (7,14 %), komorová pec AICHELIN KES-CR3-63/80 pro popoušt ní za 
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vysokých teplot (6,94 %), šachtová pec KPOA 38/8 sloužící k popoušt ní po procesech 

povrchového kalení (6,78 %) a také VF generátory GV80 (6,74 %) určené k povrchovému 

kalení. Následující graf (viz obr. 19) zobrazuje podíl jednotlivých za ízení na celkovém objemu 

realizovaných procesů tepelného zpracování v roce 2017. 

 

Obr. 19 Podíl výrobních za ízeních na celkovém objemu výroby kalírny v roce 2017 

Mezi hlavní procesy tepelného zpracování realizované sledovaným provozem pat í 

cementování a kalení, povrchové kalení, tvarové kalení, zušlechťování, karbonitridace, 

popoušt ní a žíhání na m kko. Výkon kalírny v člen ní podle realizovaných procesů tepelného 

zpracování je uveden v tabulce 16. 
Tab. 16 Objem výroby HS 2610 Kalírna podle druhu TZ za období 2015 – 2017 

O je  výro  dle pro esu TZ [kg] Pra oviště 2015 2016 2017 

Ce e tová í a kale í 1710; 1518 497 370 412 528 361 992 

Povr hové kale í 1706 61 785 54 783 45 985 

Tvarové kale í 1705 3 172 2 739 2 819 

Karbonitridace 1617 10 179 14 267 17 488 

Žíhá í 1617; 1707; 1616 25 624 26 638 26 903 

Popouště í 1616; 1711; 1731 123 177 108 300 99 859 

Zušle hťová í 1518 47 832 42 420 44 402 

Nahřívá í 1582 65 147 88 922 82 531 

PROCESY TZ CELKEM HS 2610 834 286 750 597 681 979 

Jednoznačn  nejvýznamn jším procesem tepelného zpracování je cementování a kalení, které 

je realizováno na cementační a kalící lince AICHELIN-KSGS a ve víceúčelové peci 

AICHELIN VKGS-3. V roce 2017 bylo cementováno 361 992 kg, což p edstavuje absolutn  

nejv tší objem ze všech druhů tepelného zpracování. Ve sledovaném období však došlo k 
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výraznému poklesu objemu cementování a kalení, a to o 135 378 kg v letech 2015 až 2017. 

Tento pokles byl způsoben již zmi ovaným klesajícím prodejem traktorů. Co do objemu 

zpracovaného materiálu je druhým nejvýznamn jším procesem popoušt ní. Dále pak proces 

nah ívání, povrchové kalení, zušlecht ní, žíhání a karbonitridace. Meziroční postupný pokles 

objemu povrchového kalení byl zap íčin n nejen klesajícím prodejem traktorů, ale také 

částečným outsourcingem vybraných dílů. Naopak objem karbonitridace v daném období 

vzrostl, což bylo dáno p edevším výše uvedeným nárůstem vyráb ných motorů. Dále rostl 

objem nah ívání. V tomto p ípad  se jednalo o nárůst způsobený postupným p evzetím výroby 

setrvačníků, které byly d íve realizovány extern . Pokles způsobený klesajícími prodeji traktorů 

způsobil i snížení objemu realizovaného popoušt ní a zušlecht ní. U zušlecht ní byl tento 

pokles částečn  kompenzován nárůstem karbonitridace v roce 2017. Podíl jednotlivých procesů 

tepelného zpracování na celkovém výkonu provozu kalírny za sledované období je uveden 

v tabulce 17. 

Tab. 17 Podíl jednotlivých druhů TZ na celkovém výkonu kalírny za období 2015 – 2017 

O je  výro y dle procesu TZ [kg] Pra oviště 2015 2016 2017 

Ce e tová í a kale í 1710; 1518 59,62 54,96 53,08 

Povr hové kale í 1706 7,41 7,30 6,74 

Tvarové kale í 1705 0,38 0,36 0,41 

Karbonitridace 1617 1,22 1,90 2,56 

Žíhá í 1617; 1707; 1616 3,07 3,55 3,94 

Popouště í 1616; 1711; 1731 14,76 14,43 14,66 

Zušle hťová í 1518 5,73 5,65 6,51 

Nahřívá í 1582 7,81 11,85 12,10 

PROCESY TZ CELKEM HS 2610 100,00 100,00 100,00 

Ve sledovaném období došlo k poklesu podílu cementování a kalení z 59,62 % v roce 2015 na 

53,08 % v roce 2017. Naopak růst podílu nastal p edevším u procesů nah ívání, zušlechťování 

a karbonitridace. Podíly ostatních procesů tepelného zpracování na celkovém výkonu kalírny 

zůstaly tak ka nem nné. P ehled podílů jednotlivých druhů tepelného zpracování na celkovém 

objemu realizovaného tepelného zpracování v roce 2017 je zobrazen na následujícím grafu (viz 

obr. 20). 
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Obr. 20 Podíl jednotlivých druhů TZ na celkovém objemu výroby kalírny v roce 2017 

Výrazný podíl cementování souvisí s výše prezentovaným významem cementační a kalící linky 

AICHELIN-KSGS. Druhým nejvýznamn jším procesem tepelného zpracování z hlediska 

realizovaného objemu je popoušt ní (14,66 %) realizované na t ech pracovištích, a to v 

komorové peci AICHELIN KES-CR3-63/80 pro popoušt ní za vysokých teplot, v komorové 

peci AICHELIN KES-CR3-63/80 pro popoušt ní za nízkých teplot a v šachtové peci KPOA 

38/8 sloužící k popoušt ní po procesech povrchového kalení. Z hlediska hmotnosti 

zpracovaného materiálu, nikoli však z hlediska významu technologie pro finální výrobu 

traktorů, bylo t etím nejvýznamn jším technologickým procesem nah ívání v nců setrvačníků 

s podílem výroby 12,10 %. Následovalo povrchové kalení (6,74 %), zušlechťování (6,51 %), 

žíhání (3,94 %), karbonitridace (2,56 %) a tvarové kalení lamel (0,41 %). 

V této analytické fázi zpracování disertační práce byl prost ednictvím primárního a 

sekundárního výzkumu analyzován sledovaný provoz HS 2610 Kalírna. Analýze byla 

podrobena jednotlivá za ízení, procesy tepelného zpracování, výkony a náklady st ediska. 

V navazující části disertační práce bylo p istoupeno k její syntetické fázi, v jejímž rámci byla 

nejprve navržena a implementována nákladová kalkulace jednotlivých procesů tepelného 

zpracování s využitím metody ABC, tato praktická implementace metody ABC byla dále 

ov ena prost ednictvím kalkulace vybraných dílů a stanovením nákladů nevyužité kapacity 

linky AICHELIN-KSGS ve sledovaném období. 
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8 IMPLEMENTACE METODY ABC V PROVOZU KALÍRNY 

Hlavním cílem disertační práce je praktická implementace kalkulační metody ABC ve 

vybraném průmyslovém podniku za účelem posouzení nákladovosti zvolených procesů 

tepelného zpracování. K zavedení metody ABC bylo p istoupeno jako k tzv. pilotnímu projektu. 

Jinými slovy, praktická implementace metody byla provedena na hospodá ském st edisku 2610 

Kalírna podniku ZETOR TRACTORS a.s., jakožto součást analýzy nákladovosti stávajících 

procesů tepelného zpracování realizovaných tímto st ediskem, ale také jako „p edloha“ pro 

další rozpracování a finalizaci kalkulačního systému ABC v celém úseku výroby, rozhodne-li 

se podnik pro její kompletní implementaci. Tento p ístup umožnil p izpůsobit kalkulační 

metodu aktuálním pot ebám uživatelů, zejména výrobnímu editeli podniku a vedoucímu 

provozu kalírny. Dílčí výstupy tohoto pilotního projektu ve zcela nové oblasti zavád ní metody 

ABC, jakou tepelné zpracování na základ  rozsáhlé literární rešerše prokazateln  je, posléze 

umožnily i formulaci obecné metodiky kalkulace nákladů TZ pomocí této metody.  

Na základ  výše prezentovaných poznatků současného stavu ízení nákladů ve 

sledovaném podniku je patrné zásadní postavení výsledné kalkulace, kalkulace ceny, 

podnikového rozpočtu a rozpočtů jednotlivých st edisek. V podniku realizované kalkulace 

nákladů lze označit za kalkulace absorpční, tedy kalkulace úplných nákladů. P i stanovení 

celkových nákladů se postupn  na kalkulační jednici p ičítají p ímé mzdy, variabilní výrobní 

režie, fixní výrobní režie a fixní administrativní režie (též tzv. alokace). Tento způsob kalkulací 

je samoz ejm  využíván i pro ízení nákladů sledovaného provozu 2610 Kalírna. Z realizované 

analýzy p ímých a nep ímých nákladů daného vnitropodnikového st ediska vyplynulo velmi 

důležité zjišt ní, a to je pom rn  vysoký podíl nep ímých nákladů (69,45 %) oproti nákladům 

p ímým (30,55 %). Tato skutečnost je v silném rozporu s celkovou strukturou kalkulačních 

nákladů podniku, neboť p ímé náklady tvo í p es 80% jeho celkových nákladů. Tento rozpor je 

pravd podobn  způsoben vysokým podílem automatizace jednotlivých výrobních procesů 

kalírny, vysokou energetickou náročností tepelného zpracování, značnou spot ebou materiálu 

a také odlišným pohledem na osobní náklady st ediska v porovnání s podnikem jako celkem. 

Práv  vysoký podíl nep ímých nákladů může způsobovat jisté nep esnosti v jejich alokaci na 

zvolené nákladové objekty. Zejména takzvané tradiční metody kalkulací v této situaci již 

nezobrazují skutečné náklady na dané výkony, což je způsobeno tím, že tyto metody p i azují 

nep ímé náklady na základ  nákladů p ímých a ne na základ  skutečné spot eby nákladů. Pro 

kalkulaci nákladů st ediska kalírny tak byla zvolena metoda ABC, která p i azuje nep ímé 

náklady na základ  skutečn  spot ebovaných aktivit. V této kapitole bude popsáno zavedení 
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metody ABC v procesech tepelného zpracování součástí motorů a p evodovek traktorů a také 

hlavní zásady pro její úsp šnou aplikaci v podnikové praxi. 

8.1 Aplikace metody ABC v podmínkách podnikové kalírny 

P ed samotnou aplikací metody ABC bylo nutné zajistit všechny relevantní podklady, 

jednalo se zejména o následující dokumenty a informace: 

 p ehled nákladů z finančního účetnictví za st edisko 2610 Kalírna ve sledovaném 

období, 

 p ehled nákladů z manažerského účetnictví za st edisko 2610 Kalírna ve sledovaném 

období, 

 p ehled zam stnanců st ediska 2610 Kalírna (tj. včetn  popisů pracovních pozic), 

 technická dokumentace st ediska 2610 Kalírna, 

 technická dokumentace k jednotlivým za ízením TZ (tj. provozní deníky), 

 návodky tepelného zpracování, výkresy sestav a související normy, 

 informace o realizovaném výkonu st ediska 2610 Kalírna za sledované období, 

 organizační strukturu a mapu procesů úseku výroby, 

 vybrané faktury atp. 

Všechny tyto informace byly získány ve spolupráci s vedoucím provozu kalírny, technologem 

tepelného zpracování, výrobním editelem a ekonomickým úsekem sledovaného podniku. Pro 

implementaci metody ABC v procesech tepelného zpracování bylo využito postupu uvedeného 

v teoretické části této práce [94]: 

1) Úprava účetních dat. 

2) Definice struktury ABC kalkulace (tj. identifikace aktivit a nákladových objektů). 

3) Procesní nákladová analýza (tj. p i azení nákladů aktivitám – ocen ní aktivit). 

4) Analýza aktivit (tj. definice vztahových veličin, kalkulace jednotkových nákladů 

aktivit). 

5) P i azení nákladů aktivit nákladovým objektům (tj. ocen ní nákladových objektů). 

Takto definované etapy zavád ní metody ABC v sob  zahrnují veškeré podstatné úkony, které 

jsou pro její úsp šnou implementaci nezbytné. 

8.1.1 Úprava účetních dat souvisejících s provozem kalírny 

P ed prvním krokem samotné implementace metody ABC v procesech tepelného 

zpracování byla za azena úprava účetních dat, která vychází z odlišností finančního a 
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manažerského účetnictví ve vztahu k účetním datům. Tento krok byl realizován již v průb hu 

zjišťování podkladů pro kalkulace, tj. p i zajišt ní p ehledu nákladů z finančního a 

manažerského účetnictví. Reálná úprava účetních dat pak byla uskutečn na p i zpracování 

analýzy nákladů st ediska 2610 Kalírna, která byla prezentována v p edchozí části práce. 

Vzhledem k charakteru sledovaného vnitropodnikového st ediska tak byly vyloučeny náklady, 

které se do účetnictví dostaly v důsledku specifických úprav finančního účetnictví. Tyto 

náklady nesouvisí s provád nými aktivitami, p ípadn  neodpovídají skutečn  vynaloženým 

zdrojům a jejich p i azení by tedy bylo složité a zkreslující. Jednalo se nap íklad o kurzové 

rozdíly, opravné položky, rezervy, dary, inventarizační rozdíly, náklady na marketing, 

konstrukci a vývoj atd. V této p ípravné etap  byla po dohod  s p edstaviteli sledovaného 

podniku do kalkulací ABC zahrnuta nákladová položka, která ve finančním účetnictví není 

b žn  evidována, ale její kvantifikaci je možné provést na základ  pen žního ocen ní určitých 

ob tovaných alternativ. Jedná se o užití již zmi ovaného konceptu oportunitních nákladů. 

Konkrétn  se jednalo o zahrnutí kalkulačního nájemného. Výrobní plocha provozu kalírny činí 

2 623 m2, p ičemž kalkulační nájem byl kalkulován ve výši 60 Kč/m2 za m síc. Roční 

kalkulační nájem výrobní plochy kalírny tak činil 1 888 560 Kč. Kalkulační nájemné 

p edstavovalo formu implicitních nákladů, nem lo tedy formu pen žních výdajů. Smyslem 

počáteční etapy aplikace ABC kalkulace bylo p izpůsobit účetní data manažerskému pohledu 

na náklady. Tento krok zavád ní metody ABC je charakteristický zejména pro české podniky, 

neboť zdroje informací o nákladech jsou založeny na požadavcích tuzemského účetnictví. 

8.1.2 Identifikace aktivit a nákladových objektĳ tepelného zpracování 

V navazující, resp. počáteční fázi praktického zavád ní ABC kalkulace na provoze 

kalírny sledovaného podniku bylo nezbytné identifikovat strukturu aktivit, které budou v rámci 

kalkulace sledovány. P i definici struktury aktivit bylo důležité zohlednit zejména to, jaké druhy 

výkonů kalírna realizuje a také jaké náklady budou v rámci aplikované ABC kalkulace 

sledovány. V této fázi aplikace ABC je tedy vhodné definovat nejen strukturu aktivit, ale také 

nákladové objekty. Důvodem je fakt, že vhodn  definovaný nákladový objekt má pozitivní vliv 

již na tvorbu struktury aktivit. Základní principy a postup definice aktivit v rámci implementace 

metody ABC byl již p edstaven v teoretické části této disertační práce. Strukturu aktivit kalírny 

lze zjednodušen  definovat jako soubor jednotlivých procesů tepelného zpracování 

realizovaných daným st ediskem, a to včetn  popisu vyjad ujícího jednotlivé činnosti v rámci 

t chto procesů. Aktivity kalírny tak byly identifikovány na základ  skutečných druhů tepelného 

zpracování realizovaných ve sledovaném podniku. Základem tvorby struktury aktivit byla 
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podrobná analýza pracovišť kalírny, užívaných technologií, provázanosti jednotlivých procesů 

tepelného zpracování mezi sebou, logistických procesů a také náročnost jednotlivých postupů 

tepelného zpracování na lidské zdroje. Cílem této analýzy bylo popsat a prozkoumat vzájemnou 

provázanost jednotlivých procesů tepelného zpracování, jejich dílčí postupy, tok materiálů a 

organizaci práce na všech pracovištích. Dalším důležitým faktorem definice struktury nákladů 

byl požadavek sledovaného podniku ve vztahu k informacím získaným aplikací metodou ABC 

na provozu kalírny. Tímto požadavkem bylo získání p ehledu o nákladovosti jednotlivých 

procesů tepelného zpracování v návaznosti na užívaná za ízení. Na základ  t chto kroků byl 

proveden vstupní návrh struktury aktivit. Tento návrh byl posléze zp esn n prost ednictvím 

pohovorů s výrobním editelem, vedoucím provozu, technologem tepelného zpracování a také s 

jednotlivými pracovníky provozu.  Další zp esn ní návrhu p inesla podrobná analýza výrobních 

dat. Na základ  výše uvedených kroků byly definovány tzv. primární aktivity, které p edstavují 

nákladov  důležité činnosti provád né v rámci provozu HS 2610 Kalírna. Jejich struktura je 

uvedena v následující tabulce 18.    

Tab. 18 Struktura primárních aktivit HS 2610 Kalírna 

Kód 
pra oviště 

Kód 
aktivity 

Název aktivit  Nositel aktivity Popis aktivity 

2610 1710 CEMENTOVÁNÍ AICHELIN – KSGS 
Ce e tová í a kale í provádě é v auto ati ké 
e e tač í a kalí í li e.  

  1518/C CEMENTOVÁNÍ AICHELIN VKGS-3 Ce e tová í a kale í provádě é ve ví eúčelové pe i. 

  1518/Z ZUŠLECHŤOVÁNÍ AICHELIN VKGS-3 Zušle hťová í provádě é ve ví eúčelové pe i. 

  1617/K KARBONITRIDACE AICHELIN VVKES Kar o itrida e provádě á ve vakuové pe i. 

  /Ž ŽÍHÁNÍ AICHELIN VVKES Žíhá í a ěkko provádě é ve vakuové pe i. 

  1705 TVAROVÉ KALENÍ Linka Jenny - HPL 200  
Tvarové kale í la el provádě é v jed oúčelové 
auto ati ké kalí í li e. 

  1706 POVRCHOVÉ KALENÍ VF ge erátor  GV   I dukč í kale í provádě é za v soké frekve e v kalí í h 
příprav í h. 

  1707 ŽÍHÁNÍ VF ge erátor GV  
Žíhá í a ěkko provádě é za v soké frekve e v kalí í h 
příprav í h, hlaze í a vzduchu. 

  1616 POPOUŠTĚNÍ ZA V.T. AICHELIN KES-CR3-63/80 (VP) 
Popouště í za v soký h teplot provádě é v ko orové 
popouště í pe i. 

  1711 POPOUŠTĚNÍ ZA N.T. AICHELIN KES-CR3-63/80 (NP) 
Popouště í za ízký h teplot provádě é v ko orové 
popouště í pe i. 

  1731 POPOUŠTĚNÍ KPOA 38/8 
Popouště í dílů po povr hové  kale í provádě é v 
ša htové pe i. 

  1582 NAHŘÍVÁNÍ VĚNCŮ MEMMERT 100-800 Nahřívá í vě ů setrvač íků v alé žíha í pe i. 

  6164 TRYSKÁNÍ TS2000 
Povr hová úprava dílů po pro ese h TZ ve stolové  
tr skači. 

  6233 ODMAŠTĚNÍ AICHELIN KEKTG  
Od aště í dílu po pro ese h TZ provádě é v ko orové 
prač e. 

  1111 OBSLUŽNÉ AKTIVITY Ma ipula e a ruč í prá e 

O služ é aktivit , které se uskutečňují a z lý h 
pra oviští h HS  Kalír a. Jed á se o a ipula i se 
vsádkou, o služ é, příprav é a doko čují í či osti.   

Celkem bylo identifikováno 15 primárních aktivit realizovaných sledovaným provozem. Tyto 

aktivity odpovídají jednotlivým procesům tepelného zpracování, ale také dokončujícím a 

obslužným procesům jako je tryskání, odmašt ní či manipulace a ruční práce. Počet aktivit byl 

stanoven na základ  účelu aplikace kalkulace ABC, tedy stanovení nákladů na realizaci 
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konkrétních druhů tepelného zpracování v konkrétních za ízeních. Ov enou skutečností je, že 

čím vyšší počet aktivit je definován, tím p esn jší a kvalitn jší výstupy ABC kalkulace lze 

očekávat. Na druhou stranu, vyšší počet aktivit také znamená zvýšené požadavky na získávání, 

evidenci a zpracování vstupních dat a v celkovém důsledku také vyšší náklady na samotnou 

realizaci kalkulací. P i praktické aplikaci ABC tak byla zohledn na možnost získávání 

relevantních dat ze stávajících informačních systémů podniku, možnost jejich pravidelné 

aktualizace a využití v kalkulacích. Byl tedy definován takový počet aktivit, který bude 

zaručovat kvalitní výstupy kalkulace ABC p i minimálních nákladech na jejich sestavení. 

Dalším vhodným krokem p i aplikaci metody ABC na daném provoze bylo p i azení číselných 

kódů jednotlivým aktivitám, ale také celému pracovišti. Tento krok úzce koresponduje 

s možností dalšího rozší ení kalkulace ABC v rámci úseku výroby sledované společnosti, 

potažmo se stanovením zcela nového systému nákladových kalkulací v p ípad , že by 

v budoucnu bylo realizováno výše popsané osamostatn ní úseku výroby sledovaného podniku 

a vytvo ení dce iného podniku. Kód pracovišt  vychází z interního číslování jednotlivých 

st edisek sledované společnosti. Kódy aktivit odpovídají jednotlivým interním označením 

pracovišť, na kterých jsou konkrétní procesy tepelného zpracování realizovány. Nap íklad 

proces karbonitridace je uskuteč ován na pracovišti vakuové pece AICHELIN VVKES, které 

je ve vnitropodnikové evidenci vedeno jako pracovišt  číslo 1617. Pro označení aktivity 

karbonitridace uskuteč ované v daném agregátu tak byl zvolen kód aktivity 1617/K. Tento kód 

bude využíván nap íklad již v okamžiku evidence nákladů na spot ebovaný materiál, energii, 

režijní materiál apod. V p ípad  kompletní implementace metody v celém úseku výroby by pak 

tato aktivita m la číselné označení 2610 1617/K (tj. aktivita karbonitridace realizovaná na 

hospodá ském st edisku č. 2610). Důležitým prvkem tvorby struktury aktivit je také definování 

nositele aktivity a p edevším výstižný popis jednotlivých aktivit. P esné vymezení obsahu 

aktivity usnadní další fáze tvorby ABC kalkulace, zejména p i azení nákladů. Aktivitám by 

také m ly odpovídat pouze relevantní skupiny nákladů (tj. objemov  významné skupiny 

nákladů). Z tohoto důvodu byly veškeré relevantní podpůrné a obslužné činnosti sledovaného 

provozu sjednoceny do aktivity číslo 1111 – Obslužné aktivity. Tato aktivita zahrnuje nap íklad 

naskladn ní a vyskladn ní dílů, p ípravné činnosti, úklidové činnosti, provozní m ení tvrdosti 

apod. Z nákladového hlediska nebylo významné samostatn  sledovat a evidovat aktivitu, se 

kterou byly spojeny náklady nap íklad ve výši 5 tis. Kč za rok. V této počáteční fázi 

implementace metody ABC v podmínkách tepelného zpracování byla také definována struktura 

tzv. podpůrných aktivit. Celkov  bylo identifikováno 10 podpůrných aktivit p ipadajících na 

HS 2610 Kalírna. Mezi podpůrné aktivity byly za azeny činnosti podporující obstarávání 
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vstupních surovin a služeb, činnosti podporující technologickou p ípravu výroby produktů, 

činnosti podporující vlastní výrobu produktů jako je kontrola kvality či údržba, činnosti výrobní 

administrativy nebo také jistá forma oportunitních nákladů v podob  kalkulačního nájemného. 

Tyto podpůrné aktivity byly definovány ve vztahu kalírny k vyšším úrovním 

vnitropodnikových st edisek (tj. ve vztahu k provozu T3-2300 Ozubárna), respektive 

výrobnímu úseku sledované společnosti jako celku. Struktura podpůrných aktivit má 

následující podobu (viz tabulka 19). 

Tab. 19 Struktura podpůrných aktivit HS 2610 Kalírna 

Kód podpůr é 
aktivity 

Název aktivit  Nositel Popis aktivity 

PA2610/01 Kontrola jakosti TZ 
Úsek ko trol  
kvality 

Aktivita zahr uje podíl prá e Te h ika kvalit  sta ove ý pro HS  
(10%) - la orator í ko trola předepsa ý h para etrů a vzor í h 
ode ra ý h při pro ese h TZ.  

PA2610/02 
Te h ologi ká 
příprava TZ 

TPV 

Aktivita zahr uje podíl prá e Te h ologa sta ove ý pro HS  tj. % 
jeho pra ov í ápl ě  - sta ove í te h ologie TZ, v pra ová í ávodek 
TZ a výkresů sestav ulože í vsádk . 

PA2610/03 Oprava a údrž a Údrž a strojů 
Oprav é a údrž ářské prá e provádě é střediske  Údrž  strojů. Pro 
HS  jsou urče i  pra ov í i. 

PA2610/04 BOZP/EMS 
I tegrova ý s sté  
říze í 

Aktivita zahr uje podíl prá e Te h ika BOZP a EMS sta ove ý pro HS 
2610 (10%) - pravidla, škole í a přezkušová í BOZP a akládá í s odpad . 

PA2610/05 Nákup 
Management 

ateriálu 

Opatře í ateriálu, dodávk  e ergií a e ter í h služe  provádě é 
střediske  Ma age e t ateriálu. Pro HS  je urče   pra ov ík. 

PA2610/06 Lidské zdroje Lidské zdroje 
Aktivita zahr uje podíl prá e zdové účet í a HR Business Partner 

sta ove ý pro HS  % . 

PA2610/07 Metalurgie 
Výro í 
engineering 

Aktivita zahr uje podíl prá e e ter ího etalurga sta ove ý pro HS  
(50%) - etalografi ké roz or  vzorků ode ra ý h při pro ese h TZ, 
ko zulta e a škole í. 

PA2610/08 
Správa a říze í 
výro  

Provoz í úsek 
Aktivita zahr uje podíl prá e vedou ího ozu ár , asiste tk  úseku 
výro  a za ěst a e výdej  sta ove ý pro HS  , % . 

PA2610/09 Reviz í poplatk  Údrž a provozu 
Poplatk  za revizi pl ových a elektrický h zaříze í připadají í a HS  
ve sledova é  o do í. 

PA2610/10 Kalkulač í áklad  Controlling 
Kalkulač í áklad  v podo ě kalkulač ího áj u za výro í plo hu 
HS  Kalír a. 

P i definici struktury podpůrných aktivit bylo postupováno ve shod  s výše popsaným 

postupem identifikace primárních aktivit. Kód každé z podpůrných aktivit byl op t definován 

s ohledem na možnost dalšího rozší ení kalkulace ABC v rámci úseku výroby, potažmo se 

stanovením zcela nového systému nákladových kalkulací v p ípad , že by v budoucnu bylo 

realizováno výše popsané osamostatn ní úseku výroby sledovaného podniku. Nap íklad kód 

PA2610/06 uvádí, že se jedná o podpůrnou aktivitu (tj. PA – zkrácen  podpůrná aktivita) 

st ediska kalírny (tj. 2610 – interní označení vnitropodnikového útvaru) v podob  služeb 

personálního odd lení (tj. 06 – identifikační číslo personálního odd lení pro účely aplikace 

ABC kalkulace). Tento kód bude využíván mimo jiné v okamžiku p i azení nákladů 

personálního odd lení na zajišt ní služeb pro sledované st edisko HS 2610 Kalírna. Je však 
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nutné zmínit, že v p ípad  dalšího rozší ení metody ABC v rámci úseku výroby by struktura 

výše definovaných podpůrných aktivit dostála značných zm n. Pro pochopení vzájemných 

vztahů jednotlivých aktivit bylo vhodné jejich znázorn ní prost ednictvím diagramu aktivit. 

Následující obrázek 21 zobrazuje tzv. mapu aktivit sledovaného provozu. 

 

Obr. 21 Mapa aktivit provozu kalíny 

Takto provedená vizualizace výše popsaných primárních i podpůrných aktivit sledovaného 

st ediska byla velmi p ínosná zejména p i p i azení nákladů primárním a podpůrným aktivitám 

a p i stanovení celkových nákladů jednotlivých aktivit. Ale také pozd ji p i samotné kalkulaci 

nákladů jednotlivých procesů TZ p ipadajících na konkrétní díl. Jak již bylo zmín no výše, 

v této fázi byl také definován sledovaný nákladový objekt. P i praktické aplikaci metody ABC 

v podmínkách tepelného zpracování a ve shod  s požadavky vedení daného podniku jím byl 

stanoven jeden kilogram tepeln  zpracovaného materiálu. Identifikaci aktivit, nákladových 

objektů a jednotlivých vazeb mezi nimi lze souhrnn  označit jako etapu definice struktury ABC 

kalkulace. 

8.1.3 Pīiīazení nákladĳ aktivitám 

Dalším krokem praktické aplikace metody ABC v procesech tepelného zpracování bylo 

p i azení nákladů aktivitám (tj. ocen ní aktivit). Pro ocen ní jednotlivých aktivit bylo využito 

upravených účetních dat o nákladech v podob , v jaké byly prezentovány v kapitole v nující se 

analýze nákladů sledovaného st ediska, p ičemž do nich byly zahrnuty zmi ované kalkulační 

náklady. Za pomocí kalkulačního člen ní nákladů byly všechny nákladové druhy rozd leny na 
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náklady p ímé a nep ímé. V dalším postupu aplikace ABC pak byla pozornost v nována 

nep ímým nákladům, p ímé náklady byly nákladovému objektu p i azeny až v poslední fázi 

ABC kalkulace. Identifikované p ímé náklady primárních aktivit za sledované období roku 

2017 jsou uvedeny v p íloze 8 této disertační práce. Nep ímé náklady bylo dále nutné rozd lit 

na tzv. náklady alokovatelné pomocí aktivit a náklady nealokovatelné. Nealokovatelné náklady 

nebyly na sledovaném st edisku identifikovány. P edm tem dalšího ešení praktické aplikace 

metody ABC se tak staly nep ímé náklady alokovatelné pomocí aktivit. K transformaci 

jednotlivých nákladových položek nep ímých nákladů z klasické účetní evidence a jejich 

p i azení jednotlivým definovaným aktivitám bylo užito tzv. matice nákladů aktivit (angl. 

Activity-Cost Matrix), která p ehledn  zobrazuje veškeré vazby mezi nákladovými druhy a 

aktivitami. P i sestavování matice nákladů primárních aktivit bylo postupováno tak, že náklady 

sdružené v jednotlivých skupinách nákladových druhů byly rozd leny podle skutečn  

zjišt ných vazeb na jednotlivé aktivity, které vyvolaly jejich vznik. Pro zjišt ní t chto vazeb 

bylo využito jednak tzv. vztažných veličin nákladů (angl. Resource Cost Drivers, zkrácen  

RCD), ale také určité formy p ímého p i azení. Využitými vztažnými veličinami nákladů byly 

časová analýza pracovního výkonu, p ímé p i azení, m rné jednotky a kvalifikovaný odhad. 

Konkrétním p íkladem využité vztažné veličiny nákladů je počet pracovníků p i azených 

k jednotlivým aktivitám, který posloužil k rozd lení osobních nákladů nebo také rozloha 

výrobní plochy, která posloužila k rozd lení části odpisů apod. P ímé p i azení nákladů 

primárním aktivitám bylo nap íklad využito p i rozd lení odpisů stanovišt  kapalného dusíku 

na ta za ízení kalírny, která ho pro svůj chod využívají. P i samotné aplikaci metody ABC bylo 

rozčlen ní nákladů jednotlivým primárním aktivitám pom rn  obtížné a časov  náročné, neboť 

byly detailn  hodnoceny jednotlivé účetní výkazy, manažerské výkazy, ale mnohdy i konkrétní 

faktury. V rámci této fáze praktické aplikace kalkulace ABC byl vedení provozu kalírny 

navržen postup, jak členit náklady na p ímé a nep ímé (tj. alokovatelné pomocí aktivit), již 

v samotném okamžiku jejich spot eby, respektive evidence. Výstupem této fáze p i azení 

nákladů aktivitám bylo vyčíslení skutečných nep ímých nákladů, které jsou spojeny s výkonem 

definovaných primárních aktivit. Podrobná matice nákladů primárních aktivit sledovaného 

st ediska je uvedena v p íloze 9 této disertační práce. 

Důležitým krokem této fáze bylo zjišt ní výše nákladů na podpůrné aktivity 

poskytované st edisku 2610 Kalírna jinými vnitropodnikovými útvary. Charakter aktivit 

v podnikové praxi neumož uje p i azovat podpůrné aktivity p ímo nákladovým objektům, 

neboť jejich výkony nejsou spot ebovávány produkty, ale primárními aktivitami v podniku, 

jejichž činnost pomáhají zajišťovat. Za účelem dodržení alokačního principu p íčinné 
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souvislosti bylo nejd íve nutné p i adit náklady podpůrných aktivit na primární aktivity a až 

posléze alokovat náklady primárních aktivit na nákladové objekty. Postup p i azení nákladů 

podpůrných aktivit na aktivity primární je ve své podstat  obdobou p i azování nákladů 

primárních aktivit jednotlivým nákladovým objektům. K transformaci jednotlivých 

nákladových položek nep ímých nákladů z klasické účetní evidence a jejich p i azení 

jednotlivým definovaným podpůrným aktivitám bylo užito tzv. matice nákladů podpůrných 

aktivit, která p ehledn  zobrazuje veškeré vazby mezi nákladovými druhy, primárními 

aktivitami a podpůrnými aktivitami. P i sestavování matice nákladů podpůrných aktivit bylo 

postupováno velmi podobn  jako v p ípad  aktivit primárních. Náklady sdružené v jednotlivých 

skupinách definovaných podpůrných aktivit byly rozd leny podle skutečn  zjišt ných vazeb na 

jednotlivé aktivity, které vyvolaly jejich vznik. Pro zjišt ní t chto vazeb bylo využito tzv. 

vztažných veličin nákladů, které souhrnn  uvádí následující tabulka 20. 

Tab. 20 Vztažné veličiny nákladů podpůrných aktivit kalírny 

Kód aktivit  Název aktivit  Vztaž á veliči a ákladů 

PA2610/01 Kontrola jakosti TZ O je  výro  realizova ý v roce 2017 v kg. 

PA2610/02 Te h ologi ká příprava TZ M ožství dílů připadají í a jed otlivé procesy TZ. 

PA2610/03 Oprava a údrž a Nhod pra ov íků údrž  připadají í a jed otlivé pro es  TZ. 

PA2610/04 BOZP/EMS Počet pro esů TZ. 

PA2610/05 Nákup O je  výro  realizova ý v roce 2017 v kg. 

PA2610/06 Lidské zdroje Počet pra ov íků připadají í a jed otlivé pro es  TZ. 

PA2610/07 Metalurgie M ožství dílů připadají í a jed otlivé pro es  TZ. 

PA2610/08 Správa a říze í výro  Počet pra ov íků připadají í a jed otlivé pro es  TZ. 

PA2610/09 Reviz í poplatk  Počet pro esů TZ. 

PA2610/10 Kalkulač í áklad  Kvalifikova ý odhad výro í plo h  jed otlivý h zaříze í TZ v m2. 

Avšak výkony podpůrných aktivit nejsou v podniku spot ebovávány pouze primárními 

aktivitami, ale také navzájem ostatními podpůrnými aktivitami. Může tak nastat situace, kdy 

dochází ke spot eb  výkonů konkrétní aktivity i aktivitou samotnou (typickým p íkladem jsou 

výkony personálního odd lení). Tento problém je v praxi ešitelný n kolika p ístupy, mezi které 

pat í nap íklad využití strukturální analýzy. Strukturální analýza (angl. Input-Output Analysis) 

je založena na úvaze, že se každý výrobn  – spot ební ekonomický systém (tj. národní 

hospodá ství, výrobní odv tví, podnik atd.) sestává z určitých prvků (tzv. oborů), mezi nimiž 

existují výrobn  – spot ební, resp. dodavatelsko – odb ratelské vztahy. Strukturální analýza 

p edevším usiluje o podchycení a následné matematické vyjád ení t chto vztahů, jako 

p edpokladu pro jejich analýzu a následnou optimalizaci. Základním nástrojem strukturální 

analýzy je strukturní model, který umož uje zachytit vzájemné vztahy jednotlivých prvků 

ekonomického systému a vazby t chto prvků na jeho okolí. P edstavuje určitý způsob 
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kvantitativního zobrazení výrobního procesu, p i n mž se tvorba i užití produkce zachycuje 

nejen vcelku, ale současn  i ve své struktu e. Zobrazuje vazby mezi prvky systému a jeho 

strukturu [89]. Základním a podstatným znakem strukturního modelu je p edpoklad rovnosti 

mezi zdroji a pot ebami každé složky systému. Rovnovážný vztah mezi pot ebou jednoho 

výrobku (mezi zdrojem a pot ebou produkce jednoho oboru) a zdrojem lze popsat 

matematickou rovnicí. Strukturní model tedy p edstavuje soustavu bilancí, která zobrazuje 

zdroje i rozložení spot eb všech modelových složek systému v komplexu rovnic [100]. 

Vzhledem k tomu, že alokace nákladů podpůrných aktivit reprezentuje typický problém 

mezioborových vztahů, může být pro jejich alokaci využito práv  strukturální analýzy. 

V p ípad  realizované aplikace tak byly provedeny oba způsoby alokace nákladů podpůrných 

nákladů, tedy výše popsaný postup s využitím tzv. vztažných veličin nákladů a také strukturální 

analýza. Rozdíly ve výsledcích obou p ístupů však byly zanedbatelné. Důvodem byl charakter 

a postavení st ediska kalírny v rámci organizační a ekonomické struktury podniku. Vedením 

výroby p i azené podpůrné aktivity (a s nimi související objem nákladů) st edisku 2610 Kalírna 

byly stanoveny tak, že již ve svém objemu zahrnovaly svoji vzájemnou spot ebu či 

samospot ebu. Z tohoto důvodu tedy bylo pro praktickou aplikaci ABC metody rozhodnuto o 

alokaci t chto nákladů podpůrných aktivit na aktivity primární za pomocí výše definovaných 

vztažných veličin nákladů a postupných detailních propočtů. Toto rozhodnutí bylo dále 

umocn no účelem sestavované kalkulace provozu kalírny, a to skutečností, že pro praktické 

využití metody ABC kalkulace ve sledovaném provozu by strukturální analýza, resp. její 

pravidelná aktualizace pro účely kalkulace nákladů na procesy tepelného zpracování, mohla 

jejím uživatelům působit jisté praktické obtíže. Nicmén  zde se jedná o specifický p ípad, kdy 

byly náklady podpůrných aktivit, resp. vzájemná spot eba a samospot eba výstupů aktivit, de 

facto stanoveny na vyšší podnikové úrovni (tj. v rámci st ediska T3-2300 Ozubárna). 

V podnikové praxi, zejména v p ípad  zakázkové kalírny, se však již metoda strukturální 

analýzy jeví jako velmi vhodný nástroj rozvrhování nákladů obslužných (vedlejších) st edisek 

na odebírající obslužná st ediska. Detailní matice nákladů podpůrných aktivit sledovaného 

st ediska stanovená na základ  výše popsaných vztažných veličin nákladů je uvedena v p íloze 

10 této disertační práce. 

Výstupem této fáze bylo vyčíslení skutečných nákladů, které jsou spojeny s výkonem 

konkrétních definovaných primárních a podpůrných aktivit. Celkové náklady aktivit (angl. Cost 

Pool) p edstavují skupinu nákladů spojenou s konkrétní podnikovou činností (tj. s výkonem 

této činnosti) a stanovení jejich hodnoty p edstavuje dílčí krok p i aplikaci ABC metody, neboť 
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slouží k posouzení efektivnosti provád né aktivity a pro analýzu její p idané hodnoty. Celkové 

náklady aktivit jsou uvedeny v následující tabulce 21. 

Tab. 21 Celkové náklady aktivit HS 2610 za rok 2017 [Kč] 
Kód 

aktivity 
Název aktivit  

Pri ár í áklad  aktivit  
(PNA) 

Podpůr é áklad  aktivit  
(SNA) 

Celkové áklad  aktivit  
(CNA) 

1710 CEMENTOVÁNÍ   ,  Kč 1 783 143,13 Kč    ,  Kč  

1518/C CEMENTOVÁNÍ  ,  Kč 63 724,08 Kč   ,  Kč  

1518/Z ZUŠLECHŤOVÁNÍ  ,  Kč 231 430,95 Kč   ,  Kč  

1617/K KARBONITRIDACE  ,  Kč 143 882,79 Kč   ,  Kč  

/Ž ŽÍHÁNÍ  ,  Kč 73 037,49 Kč   ,  Kč  

1705 TVAROVÉ KALENÍ  ,  Kč 268 464,66 Kč   ,  Kč  

1706 POVRCHOVÉ KALENÍ  ,  Kč 286 475,16 Kč   ,  Kč  

1707 ŽÍHÁNÍ  ,  Kč 158 550,26 Kč   ,  Kč  

1616 POPOUŠTĚNÍ ZA V.T.  ,  Kč 125 681,16 Kč   ,  Kč  

1711 POPOUŠTĚNÍ ZA N.T.  ,  Kč 67 375,22 Kč   ,  Kč  

1731 POPOUŠTĚNÍ  ,  Kč 166 728,01 Kč   ,  Kč  

1582 NAHŘÍVÁNÍ VĚNCŮ  ,  Kč 146 612,20 Kč   ,  Kč  

6164 TRYSKÁNÍ  ,  Kč 165 066,87 Kč   ,  Kč  

6233 ODMAŠTĚNÍ  ,  Kč 134 354,06 Kč   ,  Kč  

1111 OBSLUŽNÉ AKTIVITY  ,  Kč 48 141,95 Kč   ,  Kč  

CELKEM   ,  Kč   ,  Kč 13  ,  Kč 

Tímto krokem byl získán v tší p ehled o tom, jaké zdroje jsou jednotlivými aktivitami 

v provoze kalírny spot ebovávány. A práv  toto p i azení nákladů aktivitám bývá v podnikové 

praxi označováno jako procesní nákladová analýza. Pro lepší ilustraci jednotlivých podílů 

jednotlivých aktivit na celkových režijních (nep ímých) nákladech byl sestaven následující graf 

(viz obr. 22). 

 

Obr. 22 Podíl primárních aktivit na celkových nep ímých nákladech kalírny v roce 2017 

  ,  Kč

 ,  Kč
 ,  Kč

 ,  Kč

 ,  Kč

 ,  Kč

 ,  Kč

 ,  Kč
 ,  Kč

 ,  Kč

 ,  Kč
 ,  Kč  ,  Kč

 ,  Kč
 ,  Kč

1710 1518/C 1518/Z 1617/K /Ž 1705 1706 1707

1616 1711 1731 1582 6164 6233 1111



- 155 - 

 

Z grafu je z ejmé, že absolutn  nejvýznamn jší podíl ve struktu e celkových nep ímých nákladů 

st ediska v roce 2017 zaujímala aktivita 1710 Cementování, jejímž nositelem je cementační a 

kalící linka AICHELIN-KSGS. Následovaly aktivity 1718/Z Zušlechťování ve víceúčelové 

peci AICHELIN VKGS-3, 1617/K Karbonitridace ve vakuové peci AICHELIN VVKES a 6164 

Tryskání v TS200. Naopak zcela nejmenší spot ebu zdrojů vykázala ve sledovaném období 

aktivita 1711 Popoušt ní za nízkých teplot, jejímž nositelem je elektrická komorová pec 

AICHELIN KES-CR3-63/80 (NP). Konkrétn  se jednalo o celkovou spot ebu 225 983,58 Kč. 

P estože kalkulace celkových nákladů aktivit již poskytuje velmi zajímavé informace o 

spot eb  zdrojů jednotlivými aktivitami definovanými v p edchozích krocích této praktické 

implementace ABC, v p ípad  výše stanoveného nákladového objektu byla mnohem cenn jší 

informace o jednotkových nákladech aktivit (tj. celkových, primárních i podpůrných), které 

byly stanoveny v rámci analýzy aktivit.  

8.1.4 Analýza aktivit  

Analýza aktivit se skládá z n kolika na sebe navazujících dílčích kroků, které si kladou 

za cíl vyčíslit jednotlivé náklady primárních aktivit. Práv  v této etap  spočívá zásadní rozdíl 

oproti modelu tzv. tradičních kalkulačních metod. V rámci analýzy aktivit byly postupn  

stanoveny vztahové veličiny aktivit, míra výkonu aktivit a byla provedena kalkulace 

jednotkových nákladů aktivit. 

V prvním kroku analýzy aktivit byly stanoveny tzv. vztahové veličiny aktivit (angl. 

Activity Cost Drivers, zkrácen  ACD). Ve shod  s teoretickými východisky této práce lze 

vztahové veličiny aktivit označit za takové veličiny, kterými je možné výkon daných aktivit 

m it.  Zvolené vztahové veličiny aktivit byly vybrány tak, aby spl ovaly dv  základní 

podmínky. Jednak aby vystihovaly p íčinný vztah nákladů k výkonu aktivit a také, aby byly na 

základ  dostupných podnikových dat pom rn  snadno kvantifikovatelné. Pro účely aplikace 

ABC v provozu kalírny a ve snaze o zajišt ní jejího jednoduchého užívání vedoucím provozu 

či technologem tepelného zpracování v b žném provozu bylo p ihlíženo k dalšímu faktoru 

ovliv ujícímu výb r vhodných vztahových veličin, a to k jejich jednoduchosti p i evidenci, 

zpracování a aktualizaci dat. Z t chto důvodů byla jako vhodná vztahová veličina aktivit 

zvolena univerzální transakční veličina (angl. Transaction Driver), kterou bylo množství 

tepeln  zpracovaného materiálu v kilogramech. 

Po zvolení vhodné vztahové veličiny bylo p istoupeno ke stanovení tzv. míry výkonu 

aktivit (angl. Activity Recovery Rate, p íp. Output Measure). Míra výkonu aktivity (MVA) 

udává počet vztahových veličin, které konkrétní aktivita ve sledovaném období vyprodukovala. 
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MVA byla stanovena na základ  skutečného výstupu jednotlivých procesů tepelného 

zpracování (tj. skutečného objemu výroby v kg, který konkrétní aktivita v daném období 

realizovala), který byl pom rn  snadno zjistitelný z informačního systému podniku. Struktura 

aktivit, definovaná vztahová veličina a její hodnoty MVA jsou uvedeny v tabulce 22. 

Tab. 22 Struktura aktivit, vztahová veličina aktivit a hodnoty MVA 

Kód aktivit  Název aktivit  Vztahová veliči a aktivit  VVA  MJ VVA Míra výko u aktivit  MVA  

1710 CEMENTOVÁNÍ M ožství zpra ova ého ateriálu kg 357 716    

1518/C CEMENTOVÁNÍ M ožství zpra ova ého ateriálu kg                                             4 276     

1518/Z ZUŠLECHŤOVÁNÍ M ožství zpra ova ého ateriálu kg                                           44 402     

1617/K KARBONITRIDACE M ožství zpra ova ého ateriálu kg                                           17 488     

/Ž ŽÍHÁNÍ M ožství zpra ova ého ateriálu kg 14 034     

1705 TVAROVÉ KALENÍ M ožství zpra ova ého ateriálu kg 2 819     

1706 POVRCHOVÉ KALENÍ M ožství zpra ova ého ateriálu kg                                           45 985     

1707 ŽÍHÁNÍ M ožství zpra ova ého ateriálu kg                                           12 869     

1616 POPOUŠTĚNÍ ZA V.T. M ožství zpra ova ého ateriálu kg           47 356     

1711 POPOUŠTĚNÍ ZA N.T. M ožství zpra ova ého ateriálu kg                                             6 240     

1731 POPOUŠTĚNÍ M ožství zpra ova ého ateriálu kg                                           46 263     

1582 NAHŘÍVÁNÍ VĚNCŮ M ožství zpra ova ého ateriálu kg                                           82 531     

6164 TRYSKÁNÍ M ožství zpra ova ého ateriálu kg                                        247 310     

6233 ODMAŠTĚNÍ M ožství zpra ova ého ateriálu kg                                           65 114     

1111 OBSLUŽNÉ AKTIVITY M ožství zpra ova ého ateriálu kg                                        192 706     

CELKEM [kg] 1 187 109 

P i stanovení MVA bylo provedeno n kolik úprav vztahujících se k výše definovaným 

aktivitám. Nejvýznamn jší z nich bylo zahrnutí vykázaného množství všech dílčích obslužných 

činností do jedné souhrnné aktivity 1111 Obslužné aktivity. Tato úprava vycházela ze zám ru 

zabývat se pouze relevantními skupinami nákladů (tj. relevantními ve smyslu aktivitou 

spot ebovaného objemu zdrojů). Za další odlišnost od teoretického postupu implementace ABC 

lze považovat to, že v popisované praktické aplikaci byla jako vztahová veličina definována 

jediná univerzální transakční veličina, nicmén  v podnikové praxi je zpravidla každé aktivit  

p i azena unikátní vztahová veličina. 

Po stanovení hodnot celkových nákladů jednotlivých aktivit (CNA) a jejich míry 

výkonu (MVA) bylo možné p istoupit ke kalkulaci celkových jednotkových nákladů aktivit 

(angl. Activity Combined Rate). Celkové jednotkové náklady aktivity (CJNA) uvádí, jaká výše 

nákladů p ipadá na výkon jedné jednotky aktivity. V p ípad  realizované kalkulace ABC 

v podmínkách podnikové kalírny CJNA umožnily získat informace o tom, jaká výše nákladů 

p ipadá na výkon jedné jednotky (tj. 1 kg) konkrétního procesu tepelného zpracování, pop ípad  

obslužné či dokončující činnosti (tj. odmašt ní a tryskání). Hodnota CJNA se stanovila jako 
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podíl celkových nákladů aktivit (CNA) a míry výkonu aktivity (MVA). Konkrétní hodnoty 

CJNA uvádí tabulka 23 níže.  
Tab. 23 Výpočet celkových jednotkových nákladů aktivit (CJNA) 

Kód aktivit  Název aktivit  MVA CJNA 

1710 CEMENTOVÁNÍ 357 716  ,  Kč  

1518/C CEMENTOVÁNÍ 4 276  ,  Kč  

1518/Z ZUŠLECHŤOVÁNÍ 44 402  ,  Kč  

1617/K KARBONITRIDACE 17 488  ,  Kč  

/Ž ŽÍHÁNÍ 14 034  ,  Kč  

1705 TVAROVÉ KALENÍ 2 819  ,  Kč  

1706 POVRCHOVÉ KALENÍ 45 985  ,  Kč  

1707 ŽÍHÁNÍ 12 869  ,  Kč  

1616 POPOUŠTĚNÍ ZA V.T. 47 356  ,  Kč  

1711 POPOUŠTĚNÍ ZA N.T. 6 240  ,  Kč  

1731 POPOUŠTĚNÍ 46 263  ,  Kč  

1582 NAHŘÍVÁNÍ VĚNCŮ 82 531  ,  Kč  

6164 TRYSKÁNÍ 247 310  ,  Kč  

6233 ODMAŠTĚNÍ 65 114  ,  Kč  

1111 OBSLUŽNÉ AKTIVITY 192 706  ,  Kč  

CELKEM [kg] 1 187 109  

Zjišt né hodnoty CJNA p edstavují vhodnou informaci pro posouzení efektivity provád ných 

výkonů a p ípadný benchmarking jednotlivých aktivit, a to v rámci provozu samotného, nebo 

v p ípad  zvažování outsourcingu vybraných aktivit. V ešené praktické aplikaci metody ABC 

lze jako p íklad uvést srovnání cementování a kalení v cementační a kalící lince AICHELIN 

KSGS (aktivita 1710) se stejným procesem uskuteč ovaným ve víceúčelové peci AICHELIN 

VKGS-3 (aktivita 1518/C), kterým se podrobn ji zabývá kapitola 8.2 této disertační práce. 

Dalším p íkladem může být posouzení efektivity popoušt ní ve všech t ech sledovaných 

agregátech (tj. aktivity 1616, 1711 a 1731), srovnání nákladovosti žíhání na m kko (tj. aktivity 

1617/Ž a 1707) atp. V této fázi se samoz ejm  jedná o posouzení efektivity provád ných 

výkonů skrze alokované režijní náklady st ediska metodou ABC, nicmén  informace o CJNA 

mohou otev ít celou adu dalších praktických otázek. V p edchozí subkapitole byly stanoveny 

celkové náklady aktivit (CNA) jakožto součet primárních nákladů aktivit (PNA) a podpůrných 

(tj. sekundárních) nákladů aktivit (SNA). Celkové jednotkové náklady aktivit (CJNA) pak byly 

stanoveny jako podíl CNA a MVA. Analogickým postupem bylo možné stanovit také primární 

jednotkové náklady aktivit (angl. Activity Primary Rate) – PJNA a sekundární jednotkové 

náklady aktivit (angl. Activity Secondary Rate) – SJNA . Hodnoty PJNA a SJNA jsou uvedeny 

v následující tabulce 24.  
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Tab. 24 Primární a sekundární jednotkové náklady aktivit 

Kód 
aktivity 

Název aktivit  
Míra výko u aktivit  

(MVA) 

Pri ár í JNA 
(PJNA) 

Podpůr é JNA 
(SJNA) 

1710 CEMENTOVÁNÍ 357 716  ,  Kč   ,  Kč  

1518/C CEMENTOVÁNÍ 4 276  ,  Kč   ,  Kč  

1518/Z ZUŠLECHŤOVÁNÍ 44 402  ,  Kč   ,  Kč  

1617/K KARBONITRIDACE 17 488  ,  Kč   ,  Kč  

/Ž ŽÍHÁNÍ 14 034  ,  Kč   ,  Kč  

1705 TVAROVÉ KALENÍ 2 819  ,  Kč   ,  Kč  

1706 POVRCHOVÉ KALENÍ 45 985  ,  Kč   ,  Kč  

1707 ŽÍHÁNÍ 12 869  ,  Kč   ,  Kč  

1616 POPOUŠTĚNÍ ZA V.T. 47 356  ,  Kč   ,  Kč  

1711 POPOUŠTĚNÍ ZA N.T. 6 240  ,  Kč   ,  Kč  

1731 POPOUŠTĚNÍ 46 263  ,  Kč   ,  Kč  

1582 NAHŘÍVÁNÍ VĚNCŮ 82 531  ,  Kč   ,  Kč  

6164 TRYSKÁNÍ 247 310  ,  Kč   ,  Kč  

6233 ODMAŠTĚNÍ 65 114  ,  Kč   ,  Kč  

1111 OBSLUŽNÉ AKTIVITY 192 706  ,  Kč   ,  Kč  

CELKEM [kg] 1 187 109   

Výše uvedená tabulka prezentuje hodnotu primárních a sekundárních jednotkových nákladů 

aktivit p ipadající na 1 kg tepeln  zpracovaného materiálu na HS 2610 Kalírna ve sledovaném 

období. Hodnota CJNA tedy p edstavuje součet PJNA a SJNA. Jinými slovy, pouze primární 

aktivity v sob  zahrnují jak primární, tak i sekundární složku nákladů. Výsledná hodnota tohoto 

ukazatele tak v sob  zahrnuje veškeré náklady podpůrných aktivit v pom rech, jimiž k výkonu 

primárních aktivit p isp ly. N které aktivity, nap íklad 1111 Obslužné aktivity nebo 6164 

Tryskání, mohou spot ebovávat velmi malý podíl podpůrných aktivit, avšak u n kterých aktivit, 

nap íklad 1706 Povrchové kalení, může objem p i azených nákladů podpůrných aktivit 

vyrovnat nebo dokonce p evýšit samotný objem nákladů primárních aktivit. Tato skutečnost, 

mnohdy dána nesprávnou alokací nákladů podpůrných aktivit, může významn  ovlivnit 

výsledné hodnoty nákladů p i azené nákladovým objektům. I proto byly pro rozd lení nákladů 

jednotlivým podpůrným aktivitám zvoleny značn  odlišné a detailní RCD definované 

v p edchozím textu. Hodnoty SNA nebo SJNA nutí k zamyšlení, zdali jsou podpůrné aktivity 

v podniku vykonávány efektivn . Hodnota SNA dosahuje tak ka jedné t etiny CNA, což 

indikuje značné zatížení jednotlivých primárních aktivit náklady podpůrných aktivit. 

Významný podíl na t chto nákladech, a to tém  polovinu veškerých SNA, tvo í tzv. kalkulační 

nájemné. V p ípad  snahy podniku o nabídnutí svých služeb v oblasti TZ externím zákazníkům 

by m l jeho management zvážit vyjmutí této nákladové položky z kalkulací kalírny. Následují 
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graf (viz obr. 23) p ináší srovnání CJNA, a to včetn  podílů PJNA a SJNA prezentovaných 

v tabulce 24. 

 

Obr. 23 CJNA, PJNA a SJNA kalírny v roce 2017 

Ze srovnání jednotkových nákladů aktivit plyne, že nejvyšší hodnotu CJNA vykazuje aktivita 

1705 Tvarové kalení, jejímž nositelem je Linka Jenny - HPL 200. Náklady na jednotku aktivity 

1705 činily 277,71 Kč, z toho 182,47 Kč p ipadlo na primární a 95,23 Kč na sekundární 

jednotkové náklady aktivity. Naproti tomu nap íklad aktivita 1706 Povrchové kalení vykázala 

ve sledovaném období CJNA 12,89 Kč, toho 6,66 Kč p ipadlo PJNA a 6,23 Kč na SJNA. Zde 

ob  složky nákladů aktivit zatížily CJNA tém  stejným podílem. Z pochopitelných důvodů 

vůbec nejnižší hodnotu CJNA vykázala aktivita 1111 Obslužné aktivity, a to konkrétn  1,52 

Kč. Proces cementování reprezentují aktivity 1710 a 1518/C. P i pohledu na jejich hodnoty 

CJNA je z ejmé, že aktivita 1710 vykazuje CJNA ve výši 18,05 Kč, oproti hodnot  CJNA ve 

výši 57,84 Kč, kterou vykazuje aktivita 1518/C. CJNA aktivity 1710 jsou tak více než t ikrát 

nižší než CJNA aktivity 1518/C, p ičemž aktivita 1710 v sob  zahrnuje oproti aktivit  1518/C 

další procesy jako je odmašt ní či popoušt ní. Práv  podrobnému srovnání t chto dvou aktivit 

(ovšem již na bázi úplných nákladů nákladového objektu – zkr. ÚNNO) se bude v novat 

kapitola 8.2 této disertační práce. Vzhledem k tomu, že nep ímé náklady tvo í pom rn  vysoký 

podíl (69,45 %) z celkových nákladů kalírny sledovaného podniku, p edstavuje informace o 

CJNA (p íp. PJNA a SJNA) významný nástroj pro podrobnou analýzu efektivity vykonávaných 

procesů TZ. Na základ  t chto informací se podnik (resp. úsek výroby) může zam it na detailní 

analýzu aktivit, které p edstavují nevýznamn jší spot ebu zdrojů provozu kalírny nebo generují 

vyšší spot ebu t chto zdrojů ve vztahu ke své povaze (a tudíž než bylo p edpokládáno). 

V následujícím kroku aplikace metody ABC bylo p istoupeno k p i azení nákladů aktivit 

definovaným nákladovým objektům. 
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8.1.5 Pīiīazení nákladĳ aktivit nákladovým objektĳm 

P i azení výše stanovených nákladů aktivit nákladovým objektům bylo záv rečnou fází 

aplikace ABC kalkulace v podmínkách tepelného zpracování. V této etap  se metoda ABC op t 

odlišuje od tzv. tradičních kalkulačních metod, neboť jejím smyslem je kvantifikovat počet 

spot ebovaných jednotek výkonu aktivit definovanými nákladovými objekty. Nákladovým 

objektem p i praktické aplikaci metody ABC v podmínkách tepelného zpracování a ve shod  

s požadavky vedení daného podniku byl stanoven jeden kilogram tepeln  zpracovaného 

materiálu. V tomto kroku byly vyjma CJNA také započteny celkové jednotkové p ímé náklady 

(CJPN), čímž byly stanoveny úplné náklady nákladového objektu (ÚNNO). V tomto kroku se 

realizovaná kalkulace v rámci sledované kalírny může mírn  lišit zejména ve srovnání 

s mnohými teoretickými postupy aplikace metody ABC. Následující tabulka 25 uvádí detailní 

p i azení nákladů aktivit definovaným nákladovým objektům prost ednictvím tzv. účtu aktivit 

(angl. Bill of Activities). 

Tab. 25 Účet aktivit (Bill of Activities) 

Účet 
aktivit 

Hospodářské středisko O do í 

MVA CJNA  CJPN ÚNNO 2610 01 – 12/2017 

Kód 
aktivity 

Název aktivity Vztahová veliči a aktivity 

1710 CEMENTOVÁNÍ M ožství zpra ova ého ateriálu kg  1  ,  Kč  ,  Kč  ,  Kč  

1518/C CEMENTOVÁNÍ M ožství zpra ova ého ateriálu kg  1  ,  Kč  ,  Kč  ,  Kč  

1518/Z ZUŠLECHŤOVÁNÍ M ožství zpra ova ého ateriálu kg  1  ,  Kč  ,  Kč  ,  Kč  

1617/K KARBONITRIDACE M ožství zpra ova ého ateriálu kg  1  ,  Kč  ,  Kč  ,  Kč  

/Ž ŽÍHÁNÍ M ožství zpra ova ého ateriálu kg  1  ,  Kč  ,  Kč  ,  Kč  

1705 TVAROVÉ KALENÍ M ožství zpra ova ého ateriálu kg  1  ,  Kč  ,  Kč  ,  Kč  

1706 POVRCHOVÉ KALENÍ M ožství zpra ova ého ateriálu kg  1  ,  Kč  ,  Kč  ,  Kč  

1707 ŽÍHÁNÍ M ožství zpra ova ého ateriálu kg  1  ,  Kč  ,  Kč  ,  Kč  

1616 POPOUŠTĚNÍ ZA V.T. M ožství zpra ova ého ateriálu kg  1  ,  Kč  0,00 Kč  ,  Kč  

1711 POPOUŠTĚNÍ ZA N.T. M ožství zpra ova ého ateriálu kg  1  ,  Kč  0,00 Kč  ,  Kč  

1731 POPOUŠTĚNÍ M ožství zpra ova ého ateriálu kg  1  ,  Kč  0,00 Kč  ,  Kč  

1582 NAHŘÍVÁNÍ VĚNCŮ M ožství zpra ova ého ateriálu kg  1  ,  Kč  ,  Kč  ,  Kč  

6164 TRYSKÁNÍ M ožství zpra ova ého ateriálu kg  1  ,  Kč  ,  Kč  ,  Kč  

6233 ODMAŠTĚNÍ M ožství zpra ova ého ateriálu kg  1  ,  Kč  0,00 Kč  ,  Kč  

1111 OBSLUŽNÉ AKTIVITY M ožství zpra ova ého ateriálu kg  1  ,  Kč  0,00 Kč  ,  Kč  

Takto zpracovaný účet aktivit reprezentuje celkovou ABC kalkulaci, která v sob  zahrnuje jak 

nep ímé (režijní) náklady (tj. náklady alokované pomocí aktivit), tak i p ímé náklady 

nákladového objektu. P i této praktické aplikaci metody v provozu kalírny nebyly stanoveny 

žádné nealokovatelné náklady (nap . marketingové náklady, náklady na výzkum a vývoj atd.). 
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Následují graf (viz obr. 24) poskytuje srovnání celkových nákladů definovaného nákladového 

objektu (tj. 1 kg tepeln  zpracovaného materiálu). 

 

Obr. 24 Náklady nákladového objektu kalírny v roce 2017 

Z konečného srovnání nákladů nákladového objektu sledovaného st ediska v roce 2017 plyne 

n kolik zajímavých skutečností. Nejvyšší hodnotu ÚNNO vykazuje aktivita 1705 Tvarové 

kalení, jejímž nositelem je Linka Jenny - HPL 200. Jinými slovy, tvarové kalení 1 kg lamel 

stálo 319,72 Kč ve sledovaném roce. Druhou nejvyšší hodnotu ÚNNO vykázala aktivita 1518/C 

Cementování ve víceúčelové peci AICHELIN VKGS-3, neboť jeden kilogram cementování o 

prům rné cementační hloubce 0,95 mm stál 90,50 Kč. Hodnota ÚNNO této aktivity byla 

mnohem vyšší než se p ed aplikací metody ABC očekávalo. Tento fakt může korespondovat 

s nižším vytížením kapacity pece ve sledovaném roce. T etí nejvyšší hodnota ÚNNO byla 

stanovena u aktivity 1617/K Karbonitridace ve vakuové peci AICHELIN VVKES, konkrétn  

se jednalo o 59,42 Kč p ipadající na 1 kg zpracovaného materiálu touto technologií. Tyto 

náklady se vzhledem k procesu karbonitridace jeví jako odpovídající. Aktivit  1518/Z 

Zušlecht ní ve víceúčelové peci AICHELIN VKGS-S byly kalkulovány ÚNNO ve výši 

35,52Kč, což se vzhledem k technologickému procesu zušlecht ní jeví jako nep im en  

vysoké nákladové zatížení nákladového objektu. Výše ÚNNO op t úzce souvisí s kapacitním 

napln ním dané pece. ÚNNO ve výši 36,22 Kč vykázala aktivita 1711 Popoušt ní za nízkých 

teplot v komorové popoušt cí peci AICHELIN KES-CR3-63/80 (NP). Tato hodnota ÚNNO 

byla tvo ena výhradn  CJNA a op t se jeví jako neúm rn  vysoká vzhledem k charakteru této 

aktivity. Důvodem je také nižší využití disponibilní kapacity ve sledovaném období. Aktivit  
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1710 Cementování v cementační a kalící lince AICHELIN-KSGS byly stanoveny ÚNNO ve 

výši 27,88 Kč. Tato hodnota je více než t ikrát nižší ve srovnání s procesem cementování ve 

výše zmín né víceúčelové peci, p ičemž v sob  již zahrnuje dílčí procesy jako odmašt ní či 

popoušt ní. Nicmén  i ÚNNO této aktivity jsou vyšší, než se očekávalo. Tato skutečnost je 

taktéž dána pom rn  nízkým kapacitním napln ním agregátu, neboť ta ve sledovaném roce 

2017 dosahovala 27 % maximální teoretické výrobní kapacity. Procesy žíhání na m kko jsou 

reprezentovány aktivitami 1707 VF Žíhání a 1617/Ž Žíhání ve vakuové peci AICHELIN 

VVKES. T mto aktivitám odpovídají ÚNNO ve výši 27,02 Kč, resp. 20,43 Kč. Ob  hodnoty 

ÚNNO ve své struktu e vykazují výrazn  p evažující podíl režijních nákladů. ÚNNO aktivity 

1706 Povrchové kalení byly stanoveny ve výši 17,08 Kč. Proces popoušt ní není reprezentován 

pouze výše popsanou aktivitou 1711, ale také aktivitami 1731 Popoušt ní a 1616 Popoušt ní 

za vysokých teplot. T mto aktivitám byly v rámci ABC kalkulace stanoveny ÚNNO ve výši 

11,25 Kč v p ípad  aktivity 1731, resp. 10,39 Kč pro aktivitu 1616. Tyto hodnoty, podstatn  

nižší ve srovnání s aktivitou 1711, jsou dány zejména vyšším využitím disponibilní kapacity 

pecí, ve kterých jsou dané druhy popoušt ní realizovány, a také odlišnou skladbou 

zpracovávaného sortimentu. Z dalších aktivit stojí za zmínku aktivita 6164 Tryskání, neboť 

výše nákladů na tryskání 1 kg tepeln  zpracovaného materiálu byla ve sledovaném období 

stanovena na 4,40 Kč. 

Z analýzy ÚNNO jednotlivých aktivit výše plyne, že mnohé hodnoty ÚNNO jsou 

ovlivn ny již popsanými výkyvy na trhu se zem d lskými stroj a s nimi související fluktuací 

prodeje traktorů. Tyto výkyvy mimo jiné způsobují nižší využití disponibilní kapacity 

jednotlivých za ízení určených k tepelnému zpracování a způsobují tak vyšší zatížení 

zpracovávaných dílů podílem nep ímých fixních nákladů. Z prezentovaných kroků praktického 

zavád ní metody ABC také plyne, že ABC kalkulace umož uje velmi detailní analýzu p íčin 

vzniku nejen režijních nákladů konkrétního nákladového objektu, ale také umož uje 

identifikovat aktivity tvo ící nejvyšší náklady nebo náklady nep im ené ve vztahu k charakteru 

aktivity. 

8.1.6 Kalkulační list tepelného zpracování 

Posledním krokem praktické aplikace metody ABC ve sledovaném podniku bylo 

sestavení tzv. kalkulačního listu tepelného zpracování. Jedná se o jednoduchý nástroj pro 

operativní zjišťování nákladů na konkrétní procesy tepelného zpracování, který by m l sloužit 

vedoucímu provozu, p ípadn  technologovi tepelného zpracování ke snadné kalkulaci nákladů 

zvoleného postupu tepelného zpracování na konkrétním za ízení kalírny (nap . pro účely 
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zpracování cenových nabídek atp.). Podstata kalkulačního listu je velmi jednoduchá, neboť 

veškerá vstupní data jsou p ehledn  uspo ádána do zdrojových tabulek (tj. matice nákladů 

primárních a podpůrných aktivit, matice p ímých nákladů, výpočet CJNA a účtu aktivit) tak, 

aby mohla být snadno aktualizována a m n na na základ  informací poskytovaných účetními 

a manažerskými výkazy. Způsob užití kalkulačního listu je pak také velmi jednoduchý, neboť 

stačí zadat hmotnost dílu a vybrat p íslušné procesy zamýšleného tepelného zpracování. 

Kalkulační list pak poskytne náklady na tepelné zpracování 1 kg, pop ípad  celé výrobní dávky. 

V rámci tohoto pilotního projektu implementace metody ABC pln  postačila struktura výpočtů 

v programu MS Excel, nicmén  v p ípad  rozší ení užívání metody na celý úsek výroby by bylo 

vhodné využít sofistikovan jší softwarové podpory. Vzor vytvo eného kalkulačního listu je 

uveden na následujícím obrázku 25. 

 

Obr. 25 Kalkulační list tepelného zpracování 

Jak již bylo uvedeno výše, tento kalkulační list by m l sloužit pro operativní kalkulace nákladů. 

Jeho struktura vychází z definované, implementované a udržované struktury ABC kalkulací, 

která byla navržena a vystav na na datech z roku 2017. Tato data jsou však ovlivn na, a do jisté 

míry i deformována, již n kolikrát zmín nými důvody ovliv ujícími ekonomiku úseku výroby 

sledovaného podniku jako celku. Proto, aby mohl takto navržený kalkulační list sloužit 

k jakékoli variant  p edb žných kalkulací, byla pot ebná vstupní data modifikována s ohledem 

na plánované využití výrobních kapacit jednotlivých za ízení. V roce 2017 se jednotlivá využití 
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pecí a dalších za ízení pohybovala v prům ru na t etin  jejich disponibilní kapacity, což se 

značn  projevilo v nákladovosti jednotlivých procesů TZ. Pro výše definované účely využití 

kalkulačního listu byla p i modifikaci vstupních dat zohledn na hodnota 75 % využití 

maximální disponibilní kapacity vybraných za ízení pro realizaci procesů tepelného 

zpracování. Dále bylo navrženo vyjmutí nákladové položky kalkulační nájemné ze struktury 

podpůrných aktivit, resp. jeho zahrnutí do kalkulace na základ  citlivého posouzení konkrétní 

situace (nap . poptávaného objemu tepelného zpracování, délky spolupráce s potenciálním 

zákazníkem apod.). Tyto kroky byly učin ny zejména s ohledem na možnost kalkulace nákladů, 

p íp. posléze i prodejních cen tepelného zpracování v p ípad  snahy podniku oslovit potenciální 

externí zákazníky. 

Cílem této kapitoly disertační práce bylo popsat praktickou aplikaci metody ABC pro 

účely hodnocení nákladovosti procesů tepelného zpracování. Výše popsané kroky aplikace 

metody ve vybrané kalírn  posloužily, mimo jiné, jako pilotní projekt pro p ípadné další 

rozpracování kalkulačního systému ABC v celém úseku výroby sledovaného podniku ZETOR 

TRACTORS a.s. (rozhodne-li se management podniku pro její kompletní implementaci) a také 

pro implementaci metody v podmínkách zakázkových kalíren, p íp. provozech tepelného 

zpracování ve velkých průmyslových podnicích. Dílčí výstupy tohoto pilotního projektu dále 

umožnily vyhodnocení nákladovosti vybraných procesů tepelného zpracování, kalkulaci 

nákladů nevyužité kapacity a formulaci obecné metodiky ABC kalkulace procesů tepelného 

zpracování. Zpracováním této kapitoly disertační práce byly napln ny oba definované dílčí cíle 

disertační práce. 

8.2 Kalkulace nákladĳ vybraných dílĳ pomocí metody ABC  

V p edchozí kapitole byl podrobn  popsán proces implementace metody ABC v kalírn  

podniku ZETOR TRACTORS a.s. V následující části disertační práce bylo využito 

implementované metody ke kalkulaci a následnému srovnání nákladů spot ebovaných na 

proces cementování, který je v daném podniku realizován na dvou odlišných za ízeních – ve 

víceúčelové peci AICHELIN VKGS-3 a v cementační lince AICHELIN-KSGS. Toto srovnání 

bylo uskutečn no prost ednictvím kalkulace t í typologicky odlišných dílů určených 

k cementování a stalo se prost edkem pro posouzení dílčí hypotézy H1. 

8.2.1 Kalkulace nákladĳ na cementování dílu 15.108.177  

Prvním dílem vybraným pro srovnání nákladovosti procesu cementování a kalení v obou 

za ízeních je díl číslo 15.108.177 – T leso brzdy. Tento díl reprezentuje skupinu nejmenších 
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součástí traktorů zpracovávaných procesem cementování v cementační a kalící lince 

AICHELIN-KSGS. Požadovaná hloubka cementace je 0,6 – 0,8 mm a požadovaná tvrdost po 

kalení je 58 – 62 HRC. Proces cementování a kalení se skládá z dílčích úkonů, kterými jsou 

p íprava pro cementování (tj. uložení dílů do kalících p ípravků dle p íslušného výkresu 

sestavy), p edeh ev, cementování, podchlazení, oh ev na kalící teplotu, kalení, praní, 

popoušt ní a kontrola 10 % kusů z množství uloženého v kalícím p ípravku. Základní 

charakteristika dílu 15.108.177 je uvedena v tabulce 26. 
Tab. 26 Základní charakteristika dílu 15.108.177 

Základ í harakteristika dílu . .  

Název dílu Těleso rzd  

 

Číslo dílu 15.108.177 

Materiál dílu ČSN   

Váha dílu 0,5 kg 

Ce e tač í hlou ka 0,6 – 0,8 mm 

Tvrdost po kale í 58 – 62 HRC 

Tento díl je primárn  určen ke zpracování v cementační a kalící lince AICHELIN-KSGS, 

nicmén  alternativn  je možné jeho zpracování i ve víceúčelové peci AICHELIN VKGS-3. Za 

pomocí aplikované metody ABC byla provedena srovnávací výsledná kalkulace nákladů 

cementování a kalení dílu 15.108.177 v obou t chto za ízeních. Výsledky srovnávací kalkulace 

nákladů na cementování a kalení jednoho kusu dané součásti jsou shrnuty v tabulce 27. 
Tab. 27 ABC kalkulace dílu 15.108.177 

Kalkula e dílu . .  

Kód aktivit  Název aktivit  Nositel aktivity m [kg] ÚNNO [Kč] 
1710 CEMENTOVÁNÍ AICHELIN - KSGS 0,50 13,94 

CELKEM 13,94 

1518/C CEMENTOVÁNÍ AICHELIN VKGS-3 0,50 45,25 

6233 ODMAŠTĚNÍ AICHELIN KEKTG  0,50 3,25 

1711 POPOUŠTĚNÍ ZA N.T. AICHELIN KES-CR3-63/80 (NP) 0,50 18,11 

CELKEM 66,61 

P i kalkulaci nákladů p ipadajících na cementování a kalení 1 ks dílu 15.108.177 bylo využito 

tzv. návodu tepelného zpracování. Konkrétn  se jednalo o návod tepelného zpracování č. 425, 

který stanovuje technologický postup cementování daného dílu. Výše uvedená tabulka 27 

obsahuje srovnání ÚNNO (tj. srovnání celkových nákladů) cementování dílu v cementační a 

kalící lince AICHELIN-KSGS a ve víceúčelové peci AICHELIN VKGS-3. Proces cementování 

dílu 15.108.177 zahrnuje i dílčí procesy praní a popoušt ní za nízkých teplot. Tyto procesy jsou 

nedílnou součástí procesu cementování a kalení v automatické lince AICHELIN-KSGS, a proto 
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bylo možné kalkulaci nákladů na cementování dílu v tomto agregátu pojmout pouze jako 

stanovení ÚNNO aktivity 1710. Výsledné náklady cementování a kalení 1 ks vybraného dílu 

v této lince činí 13,94 Kč. Naproti tomu ve víceúčelové peci AICHELIN VKGS-3 je možné 

realizovat pouze cementování a kalení daného dílu. Operace praní a popoušt ní za nízkých 

teplot musí být realizovány v dalších za ízeních, jmenovit  v pračce AICHELIN KEKTG a v 

komorové popoušt cí peci AICHELIN KES-CR3-63/80 (NP). Tato za ízení jsou společn  

s víceúčelovou pecí sestaveny do souboru za ízení, mezi kterými je vsádka p emisťována 

automatickým zavážecím za ízením. Kalkulace celkových nákladů p ipadajících na 

cementování 1 ks dílu 15.108.177 ve víceúčelové peci se tedy sestává z kalkulace aktivit 1518/C 

Cementování, 6233 Odmašt ní a 1711 Popoušt ní za nízkých teplot. Výsledné náklady tohoto 

způsobu cementování a kalení byly stanoveny součtem ÚNNO t chto t í aktivit, p ičemž jejich 

výsledná výše je 66,61 Kč/ks. Z výsledků obou kalkulací plyne, že za stávajících podmínek je 

cementování a kalení dílu 15.108.177 ve víceúčelové peci AICHELIN VKGS-3 tém  p tkrát 

nákladn jší než stejný proces v cementační a kalící lince AICHELIN-KSGS.  

8.2.2 Kalkulace nákladĳ na cementování dílu 15.154.405 

Druhým dílem vybraným pro srovnání nákladovosti procesu cementování a kalení 

v obou za ízeních je díl 15.154.405 – Pastorek 40 km. Tato součást reprezentuje skupinu st edn  

velkých cementovaných dílů. Požadovaná hloubka cementace je 0,8 – 1,0 mm a požadovaná 

tvrdost po kalení je 58 – 62 HRC. Proces cementování a kalení se skládá z dílčích úkonů, 

kterými je ochrana vyznačených částí dílu ochrannou pastou a šroubem, p íprava pro 

cementování (tj. uložení dílů do kalících p ípravků dle p íslušného výkresu sestavy), p edeh ev, 

cementování, podchlazení, oh ev na kalící teplotu, kalení, praní, popoušt ní, tryskání litinovou 

drtí, vyrovnání na rovnacím lise, kontrola tvrdosti a celková kontrola 10% kusů z množství 

uloženého v kalícím p ípravku. Tento díl je primárn  určen ke zpracování v cementační a kalící 

lince AICHELIN-KSGS, nicmén  alternativn  je možné jeho zpracování i ve víceúčelové peci 

AICHELIN VKGS-3. Základní charakteristika dílu 15.154.405 je uvedena v tabulce 28. 

Tab. 28 Základní charakteristika dílu 15.154.405 

Základ í harakteristika dílu . .  

Název dílu Pastorek 40 km 

 

Číslo dílu 15.154.405 

Materiál dílu ČSN   

Váha dílu 6,0 kg 

Ce e tač í hlou ka 0,8 – 1,0 mm 

Tvrdost po kale í 58 – 62 HRC 
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Aplikovanou metodou ABC byla op t provedena nákladová kalkulace a následné srovnání 

cementování a kalení dílu 15.154.405 v obou typech za ízení. Výsledky srovnávací kalkulace 

nákladů na cementování a kalení jednoho kusu této součásti jsou shrnuty v tabulce 29. 

Tab. 29 ABC kalkulace dílu 15.154.405 

Kalkula e dílu 15.154.405 

Kód aktivit  Název aktivit  Nositel aktivity m [kg] ÚNNO [Kč] 
1111 OBSLUŽNÉ AKTIVITY Ma ipula e a ruč í prá e 6,00 9,13 

1710 CEMENTOVÁNÍ AICHELIN - KSGS 6,00 167,29 

CELKEM 176,42 

1111 OBSLUŽNÉ AKTIVITY Ma ipula e a ruč í prá e 6,00 9,13 

1518/C CEMENTOVÁNÍ AICHELIN VKGS-3 6,00 543,01 

6233 ODMAŠTĚNÍ AICHELIN KEKTG  6,00 39,03 

1711 POPOUŠTĚNÍ ZA N.T. AICHELIN KES-CR3-63/80 (NP) 6,00 217,29 

CELKEM 808,46 

P i kalkulaci nákladů na cementování a kalení dílu 15.154.405 bylo tentokrát využito návodu 

tepelného zpracování č. 4004. Samotná kalkulace a následné srovnání nákladů na cementování 

jednoho kusu dílu 15.154.405 byla realizována ve shod  s výše popsaným postupem u dílu 

15.108.177. Jinými slovy výsledné náklady na cementování a kalení v lince AICHELIN-KSGS 

byly stanoveny jako součet ÚNNO aktivit 1111 Obslužné aktivity a 1710 Cementování. 

Aktivita 1111 v tomto p ípad  zahrnuje p ípravu vsádky a ochranu vyznačených částí dílu 

ochrannou pastou a šroubem, poté následuje proces cementování reprezentovaný aktivitou 

1710. Celkové náklady na cementování a kalení 1 ks dílu 15.154.405 v cementační a kalící lince 

činí 176,42 Kč. Kalkulace nákladů p ipadající na 1 ks cementování a kalení vybraného dílu ve 

víceúčelové peci AICHELIN VKGS-3 op t zahrnuje kalkulaci více aktivit. Kalkulace 

celkových nákladů p i využití této pece se skládá z aktivit 1111 Obslužné aktivity, 1518/C 

Cementování, 6233 Odmašt ní a 1711 Popoušt ní za nízkých teplot. Součtem ÚNNO t chto 

aktivit byly stanoveny celkové náklady vztažené na 1 ks dílu 15.154.405 ve výši 808,46 Kč. 

Srovnání stanovených nákladů na cementování 1 ks daného dílu prokazuje, že tento proces 

realizovaný v cementační a kalící lince je více než čty ikrát efektivn jší oproti stejnému procesu 

vykonávanému ve víceúčelové peci.   

8.2.3 Kalkulace nákladĳ na cementování dílu 53.162.001 

T etím dílem vybraným pro srovnání nákladovosti procesu cementování a kalení v obou 

za ízeních byl díl 53.162.001 – Ozubené kolo 40 km, který reprezentuje skupinu rozm rov  

velkých cementovaných dílů. Požadovaná hloubka cementace se u tohoto dílu pohybuje od 0,6 

do 1,2 mm a požadovaná tvrdost po kalení je 58 – 62 HRC. Proces cementování a kalení se 
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skládá z ochrany vyznačených částí dílu ochrannou pastou, p ípravy pro cementování (tj. 

uložení dílů do kalících p ípravků dle p íslušného výkresu sestavy), p edeh evu, cementování, 

podchlazení, oh evu na kalící teplotu, kalení, praní, popoušt ní a kontroly tvrdosti a celkové 

kontroly 10 % kusů z množství uloženého v kalícím p ípravku. Základní charakteristika dílu 

53.162.001 je uvedena v následující tabulce 30. 
Tab. 30 Základní charakteristika dílu 53.162.001 

Základ í harakteristika dílu 53.162.001 

Název dílu Ozu e é kolo  k  

 

Číslo dílu 53.162.001 

Materiál dílu ČSN   

Váha dílu 19,0 kg 

Ce e tač í hlou ka 0,6 – 1,2 mm 

Tvrdost po kale í 58 – 62 HRC 

Tento díl je op t primárn  určen ke zpracování v cementační a kalící lince AICHELIN-KSGS, 

nicmén  alternativn  je možné jeho cementování ve víceúčelové peci AICHELIN VKGS-3. 

Stejným postupem jako u výše uvedených dílů byla i u dílu 53.162.001 provedena kalkulace 

nákladů pomocí metody ABC s následným srovnáním nákladovosti cementování a kalení 

v obou typech za ízení. Výsledky tohoto srovnání jsou uvedeny v následující tabulce 31. 
Tab. 31 ABC kalkulace dílu 53.162.001 

Kalkula e dílu . .  

Kód aktivit  Název aktivit  Nositel aktivity m [kg] ÚNNO [Kč] 
1111 OBSLUŽNÉ AKTIVITY Ma ipula e a ruč í prá e 19,00 28,90 

1710 CEMENTOVÁNÍ AICHELIN - KSGS 19,00 529,76 

CELKEM 558,66 

1111 OBSLUŽNÉ AKTIVITY Ma ipula e a ruč í prá e 19,00 28,90 

1518/C CEMENTOVÁNÍ AICHELIN VKGS-3 19,00 1719,52 

6233 ODMAŠTĚNÍ AICHELIN KEKTG  19,00 123,60 

1711 POPOUŠTĚNÍ ZA N.T. AICHELIN KES-CR3-63/80 (NP) 19,00 688,09 

CELKEM 2 560,11 

P i kalkulaci nákladů na cementování a kalení dílu 53.162.001 bylo využito návodu tepelného 

zpracování č. 229. Tento technologický postup cementování, stejn  jako v p edchozích dvou 

p ípadech, posloužil jako podklad pro sestavení kalkulací nákladů daného dílu. Celkové 

náklady na cementování 1 ks dílu 53.162.001 v lince AICHELIN-KSGS byly stanoveny jako 

součet ÚNNO aktivit 1111 Obslužné aktivity a 1710 Cementování. Tyto náklady byly vyčísleny 

na 558,66 Kč. Struktura kalkulace nákladů p ipadajících na cementování a kalení ve 

víceúčelové peci AICHELIN VKGS-3 se op t skládala z n kolika na sebe navazujících aktivit. 
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Celkové náklady na cementování 1 ks posuzovaného dílu tak byly v tomto p ípad  stanoveny 

jako součet ÚNNO aktivit 1111 Obslužné aktivity, 1518/C Cementování, 6233 Odmašt ní a 

1711 Popoušt ní za nízkých teplot. Jejich výše činila 2 560,11 Kč. Srovnáním nákladovosti 

procesu cementování 1 ks dílu 53.162.001 v obou agregátech bylo zjišt no, že celkové náklady 

p ipadající na daný díl jsou ve víceúčelové peci AICHELIN VKGS-3 více než čty ikrát vyšší 

než v p ípad  cementační a kalící linky AICHELIN-KSGS. 

Snahou výše provedené výsledné kalkulace nákladů na cementování a kalení vybraných 

dílů bylo identifikovat a vyhodnotit rozdíly v nákladech na tento proces chemicko-tepelného 

zpracování v obou podnikem užívaných agregátech, a také demonstrovat praktické využití 

implementované metody ABC. K tomuto účelu byly provedeny výsledné nákladové kalkulace 

t í náhodn  vybraných dílů. Jednalo se o díly reprezentující rozm rov  malé (15.108.177), 

st edn  velké (15.154.405) a velké součásti motorů a p evodovek traktorů (53.162.001) b žn  

zpracovávané na daném provozu. Aplikovaná metoda ABC umožnila provést kalkulace 

jednotlivých dílů skrze definované aktivity. Jednotlivé aktivity p ipadající na každý 

z kalkulovaných dílů byly stanoveny s využitím návodek tepelného zpracování. Na základ  

t chto návodek byly vybrány aktivity p ipadající na jednotlivé díly a postupn  zkalkulovány 

pomocí vytvo eného kalkulačního listu tepelného zpracování. Vypočtené ÚNNO (tj. úplné 

náklady nákladového objektu – celkovou hmotnost 1 ks) jednotlivých aktivit byly posléze 

sečteny a tímto byly stanoveny celkové náklady na zpracování jednoho kusu daného dílu na 

úrovni nákladů roku 2017. Na základ  realizovaných kalkulací lze vyvodit tyto záv ry: 

- Realizované kalkulace prokázaly, že za stávajících podmínek je cementování a kalení 

rozm rov  nejmenších dílů ve víceúčelové peci AICHELIN VKGS-3 nákladn jší než 

stejný proces v cementační a kalící lince AICHELIN-KSGS.  

- Realizované kalkulace prokázaly, že za stávajících podmínek je cementování a kalení 

st edn  velkých dílů ve víceúčelové peci AICHELIN VKGS-3 nákladn jší než stejný 

proces v cementační a kalící lince AICHELIN-KSGS. 

- Realizované kalkulace prokázaly, že za stávajících podmínek je cementování a kalení 

rozm rov  velkých dílů ve víceúčelové peci AICHELIN VKGS-3 nákladn jší než 

stejný proces v cementační a kalící lince AICHELIN-KSGS. 

Z výše uvedených záv rů plyne, že realizované kalkulace nepotvrdily původní hypotézu H1 

p edpokládající, že proces cementování a kalení ve víceúčelové peci AICHELIN VKGS-3 je 

za stávajících podmínek (tj. nízké využití disponibilní kapacity obou agregátů) efektivn jší ve 

srovnání se stejným procesem realizovaným v cementační a kalící lince AICHELIN-KSGS. 
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8.2.4 Náklady na cementování vybraných dílĳ v kooperaci 

Výsledky kalkulace nákladů metodou ABC nebyly využity pouze k internímu srovnání 

nákladovosti cementování a kalení ve výše uvedených pecích, ale byly také použity pro 

srovnání s p ípadnými náklady na externí zpracování vybraných dílů. Tato komparace 

spočívala v rozeslání poptávky potenciálním dodavatelům cementování výše definovaných 

dílů, vyhodnocení obdržených cenových nabídek a srovnání prům rných nabízených cen se 

stanovenou výši nákladů na cementování ve víceúčelové peci AICHELIN VKGS-3 a v 

cementační a kalící lince AICHELIN-KSGS. Pro účely této komparace nákladovosti procesu 

cementování bylo osloveno p t potenciálních dodavatelů, p ičemž cenové nabídky byly 

obdrženy od t í z nich. Následující tabulka 32 udává srovnání zjišt ných prům rných cen 

cementování v kooperaci a nákladů na cementování daných dílů v lince AICHELIN-KSGS a 

ve víceúčelové peci AICHELIN VKGS-3, které byly stanoveny pomocí metody ABC. 
Tab. 32 Srovnání nákladů na realizaci procesu cementování interně a v kooperaci 

Číslo dílu 
H ot ost dílu 

[kg] 

AICHELIN-KSGS 

[Kč] 
AICHELIN VKGS-3 

[Kč] 
OUTSOURCING 

[Kč] 
15.108.177 0,5 13,94 66,61 37,50 

15.154.405 6,0 176,42 808,46 250,00 

53.162.001 19,0 558,66 2 560,11 798,00 

Z dat uvedených v tabulce 32 vyplývá, že cementování a kalení vybraných dílů v cementační a 

kalící lince AICHELIN-KSGS je nákladov  efektivn jší nejen ve srovnání s víceúčelovou pecí 

AICHELIN VKGS-3, ale také ve srovnání s jejich realizací v kooperaci. Výsledné náklady na 

zpracování 1 ks dílu 15.108.177 v cementační lince činí 13,94 Kč, naproti tomu prům rná 

nabízená cena cementace toho dílu byla 37,50 Kč/ks. Náklady na zpracování daného dílu 

v kooperaci jsou tedy více než 2,5 násobn  vyšší oproti jeho realizaci v lince AICHELIN-

KSGS. Náklady na cementování a kalení dílu 15.154.405 v cementační a kalící lince byly 

stanoveny ve výši 176,42 Kč/ks. Prům rná nabízená cena cementování byla v tomto p ípad  

rovných 250,00 Kč/ks, tedy o p ibližn  30 % vyšší. Náklady cementování dílu 53.162.001 

v lince AICHELIN-KSGS byly stanoveny na 558,66 Kč/ks. Potenciální dodavatelé pak 

v prům ru nabízeli cementování 1 ks daného dílu za 798,00 Kč. I v tomto p ípad  je 

cementování a kalení ve sledované lince ekonomicky výhodn jší než p ípadný outsourcing. 

Naopak prům rné ceny cementování nabízené potenciálními dodavateli jsou podstatn  nižší 

oproti nákladům vynaloženým na stejný proces ve víceúčelové peci AICHELIN VKGS-3. 

Tém  propastný rozdíl byl identifikován zejména v p ípad  cementování a kalení dílu 

53.162.001, kdy náklady na zpracování 1 ks ve víceúčelové peci AICHELIN VKGS-3 činily 2 

560,11 Kč, avšak prům rná nabízená cena cementování tohoto dílu byla 798,00 Kč/ks. Z výše 
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uvedeného srovnání vyplývá, že za stávajících podmínek je proces cementování ve víceúčelové 

peci AICHELIN VKGS-3 podstatn  nákladn jší, nejen ve srovnání s cementační a kalící linkou 

AICHELIN-KSGS, ale také ve srovnání s prům rnou cenou nabízenou potenciálními 

dodavateli. Jistým p ekvapením se naopak zdají být nižší náklady na zpracování všech dílů 

v cementační a kalící lince AICHELIN-KSGS. Jinými slovy, i za stávajících podmínek je tento 

agregát konkurenceschopný (nehled  na to, že všechny nabízené ceny vycházely z cementování 

a kalení ve víceúčelových pecích). Realizovaná komparace nákladů nepotvrdila původní 

hypotézu H1 p edpokládající, že proces cementování a kalení realizovaný v kooperaci by byl 

nákladov  efektivn jší ve srovnání se stejným procesem realizovaným za stávajících 

provozních podmínek v cementační a kalící lince AICHELIN-KSGS. 

Na záv r této kapitoly je nezbytné blíže specifikovat termín „stávající podmínky“. 

V p edchozích kapitolách této disertační práce byla již n kolikrát popsána situace, kdy 

poptávku po traktorech společnosti ZETOR TRACTORS a.s. nep ízniv  ovlivnily vlivy 

globalizace (nap . cykličnost evropských dotací, ruské embargo na dovoz potravin z Evropské 

unie apod.). Tento postupný pokles poptávky po traktorech Zetor nep ízniv  ovlivnil i chod 

sledované kalírny. Výpadky v prodejích způsobily nízké vytížení výrobních za ízení a 

samoz ejm  negativn  ovlivnily nákladovost jejich provozu. P íkladem je práv  cementační a 

kalící linka AICHELIN-KSGS, jejíž využití disponibilní kapacity postupn  kleslo ze 37,2 % 

v roce 2015 na 27,7 % v roce 2017. V průb hu zpracování výše uvedených kalkulací tak byl 

identifikován možný potenciální prostor ke kalkulaci tzv. nákladů nevyužité kapacity. K jejich 

kalkulaci byly op t využity informace o nákladech, které poskytuje aplikovaná metoda ABC. 

8.3 Náklady nevyužité kapacity linky AICHELIN – KSGS 

ABC kalkulace také umož uje zabývat se naturální stránkou jednotlivých aktivit a jejich 

vlivem na kalkulaci nákladů. K popisu naturální stránky transformačního procesu využívá 

metoda ABC prvky, jako jsou vztahové veličiny aktivit (VVA) či míra výkonu aktivit (MVA). 

ABC kalkulace tak, mimo jiné, umož uje i stanovit míru využití instalovaných kapacit, resp. 

kalkulaci nákladů nevyužité kapacity. Práv  tako kalkulace se stala prost edkem pro posouzení 

dílčí hypotézy H2. Náklady nevyužité kapacity umož ují získat zcela jasnou p edstavu o 

rozsahu plýtvání na všech posuzovaných úrovních podniku, resp. konkrétního 

vnitropodnikového útvaru. V rámci ešené problematiky nákladovosti tepelného zpracování 

byla zpracována analýza nákladů nevyužité kapacity v p ípad  cementační a kalící linky 

AICHELIN-KSGS. Výpočet byl realizován s využitím dat roku 2017 a byl možný pouze za 
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p edpokladu kvantifikace maximálního výstupu aktivity 1710 Cementování. Tato analýza byla 

uskutečn na v následujících vzájemn  provázaných krocích: 

1. KROK: Rozdělení celkových primárních nákladů aktivity 1710 Cementování 
Rozd lení celkových primárních nákladů aktivity 1710 Cementování, jejímž nositelem je 

cementační a kalící linka AICHELIN-KSGS, na náklady variabilní a fixní (viz tabulka 33). 

Tab. 33 Fixní a variabilní primární náklady aktivity 1710 Cementování 

Nákladová položka Fi í áklad  [Kč] Varia il í áklad  [Kč] Náklad  elke  [Kč] 

Spotře a ateriálu 273 650,55 1 330 350,54 1 604 001,09 

Spotře a e ergie 315 732,45 1 131 302,72 1 447 035,17 

Oprav  a údrž a 2 384 064,26 - 2 384 064,26 

Oso í áklad  2 634 392,87 - 2 634 392,87 

Odpisy 25 551,24 - 25 551,24 

Ostat í áklad  14 688,93 81 039,29 95 728,22 

CELKEM [Kč] 5 648 080,30 2 542 692,55 8 190 772,85 

PODÍL NA CN [%] 68,96 31,04 100,00 

2. KROK: Stanovení efektivní kapacity 

Stanovení tzv. efektivní kapacity v Nhod za rok 2017. Efektivní kapacita byla stanovena jako 

maximální vypočtená disponibilní kapacita cementační a kalící linky. Výpočet efektivní 

kapacity vycházel z úvahy nep etržitého provozu linky (tj. plný výkon linky 24 hodin denn  po 

sedm dnů v týdnu) po dobu 46 týdnů (tj. 52 týdnů bez t ech týdnů letní odstávky a t ech týdnů 

zimní odstávky). 

 Efektivní kapacita = 7 728,00 Nhod 

 

3. KROK: Stanovení fixní sazby 

Stanovení tzv. fixní sazby, která p edstavuje sazbu fixních nákladů primární aktivity 1710 

Cementování. Tato fixní sazba byla stanovena jako pom r celkových fixních primárních 

nákladů aktivity v Kč vůči efektivní kapacit  v Nhod. 

 Sazba FIX = 730,86 Kč/Nhod 

 

4. KROK: Stanovení nákladů podpůrných aktivit aktivity 1710 Cementování 
P ipočtení nákladů podpůrných aktivit (viz tabulka 34) primární aktivit  1710 Cementování a 

stanovení celkových fixních a variabilních nákladů této aktivity v Kč za sledované období (tj. 

náklady vztažené k realizovanému objemu výroby). 
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Tab. 34 Fixní a variabilní náklady podpůrných aktivit aktivity 1710 Cementování 

Kód Aktivit  Název Aktivity Fi í áklad  [Kč] Varia il í áklad  [Kč] 

PA2610/01 Kontrola jakosti TZ                23 053,91  0  

PA2610/02 Te h ologi ká příprava TZ                57 775,61  0  

PA2610/03 Oprava a údrž a             402 000,00  0  

PA2610/04 BOZP/EMS                  3 760,00  0  

PA2610/05 Nákup             270 049,00  0   

PA2610/06 Lidské zdroje                23 461,14  0  

PA2610/07 Metalurgie                32 984,00  0  

PA2610/08 Správa a říze í výro              110 906,67  0  

PA2610/09 Reviz í poplatk                   4 000,00   0  

PA2610/10 Kalkulač í áklad              855 152,00  0  

CELKEM [Kč] 1 783 142,33 0  

P ipočtením fixních a variabilních nákladů podpůrných aktivit k fixním a variabilním nákladům 

primární aktivity 1710 Cementování byly stanoveny celkové fixní a variabilní náklady 

p ipadající na tuto aktivitu: 

 Celkové fixní náklady aktivity 1710 Cementování: 7 431 222 Kč 

 Celkové variabilní náklady aktivity 1710 Cementování: 2 542 692 Kč 

 

5. KROK: Stanovení upravené fixní sazby 

Tzv. upravená fixní sazba je sazba fixních nákladů aktivity 1710 Cementování zahrnující jak 

primární, tak i podpůrné náklady aktivity. Tato upravená fixní sazba byla stanovena jako pom r 

celkových fixních nákladů (tj. primárních i podpůrných nákladů) dané aktivity v Kč vůči její 

efektivní kapacit  v Nhod. 

 Upravená Sazba FIX = 961,60 Kč/Nhod 

 

6. KROK: Stanovení realizovaného času 

Tzv. realizovaný čas p edstavuje skutečný čas provozu linky v Nhod v roce 2017 pot ebný pro 

cementování 357 716 kg. Realizovaný čas byl stanoven na základ  dat dostupných 

v informačním systému podniku. 

 Realizovaný čas = 2 140 Nhod 

 

7. KROK: Stanovení blokovaného času 

Tzv. blokovaný čas je tvo en součtem realizovaného času a času p ípravného (vč. udržovacího 

provozu linky) v Nhod v roce 2017. 

 Blokovaný čas = 6 484 Nhod 
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8. KROK: Stanovení variabilní sazby 

Stanovení sazby variabilních nákladů aktivity 1710 Cementování zahrnující jak primární, tak i 

podpůrné náklady aktivity. Tato sazba byla stanovena jako pom r celkových variabilních 

nákladů (tj. primárních i podpůrných nákladů) dané aktivity v Kč vůči jejímu realizovanému 

času v Nhod. 

 Sazba VAR = 1 187,69 Kč/Nhod 

 

9. KROK: Stanovení nákladů na realizovaný čas 

Výpočet variabilních nákladů p ipadajících na provoz cementační a kalící linky v Kč v roce 

2017. Náklady na realizovaný čas jsou stanoveny jako součin variabilní sazby a realizovaného 

času. 

 Náklady na realizovaný čas = 2 542 692,55 Kč 

 

10. KROK: Stanovení nákladů nevyužité kapacity linky AICHELIN-KSGS  

Výpočet nákladů nevyužité kapacity linky AICHELIN-KSGS v roce 2017 p edstavuje výpočet 

fixních nákladů p ipadajících na provoz cementační a kalící linky v daném roce, které tato linka 

nebyla p i skutečn  realizovaném objemu výroby schopna pokrýt. Tzv. náklady nevyužité 

kapacity jsou stanoveny jako rozdíl efektivní kapacity a blokovaného času vynásobený 

upravenou fixní sazbou. 

a) Náklady nevyužité kapacity – VARIANTA A: 

Varianta A reprezentuje reálný stav provozu cementační a kalící linky AICHELIN-KSGS v 

roce 2017, kdy bylo vedoucím provozu HS 2610 Kalírna rozhodnuto o jejím tzv. udržovacím 

provozu. Jinými slovy, v peci byla udržována požadovaná ochranná atmosféra a teplota i po 

dobu její nečinnosti (tj. v okamžiku, kdy nedocházelo ke zpracování dílů). Důvod byl intuitivní, 

avšak založený na mnohaleté praxi zodpov dného ídícího pracovníka kalírny. Opakované 

vytáp ní a vytvá ení ochranné atmosféry (tzv. zaplyn ní) má zpravidla za následek vyšší 

spot ebu zemního plynu, vyšší opot ebení vyzdívky pece, nižší životnost sálavých trubek apod. 

Reálný stav provozu pece vypadal tak, že cementování a kalení bylo realizováno v prům ru 3,5 

dne v týdnu a zbylé 3,5 dne v týdnu byla linka provozována v udržovacím režimu. Doba 

udržovacího provozu pece byla kalkulována jako p ípravný čas v rámci tzv. blokovaného času 

linky. Tomuto způsobu provozu odpovídaly náklady nevyužité kapacity ve výši 1 195 390,24 

Kč. Tyto náklady p edstavovaly fixní náklady, které byly vynaloženy, ale jejich spot eba nebyla 

využita k cementování a kalení dílů. Jednalo se ve své podstat  o náklady, které vytvá ely 

výrobní kapacitu za ízení. Tato kapacita ovšem nebyla ve sledovaném roku 2017 pln  využita. 
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b) Náklady nevyužité kapacity – VARIANTA B: 

Varianta B výpočtu nákladů nevyužité kapacity reprezentuje teoretický stav provozu 

cementační a kalící linky AICHELIN-KSGS. P edpokladem výpočtu je provoz pece bez tzv. 

udržovacího režimu. Jinými slovy, daná linka by byla po každé výrobní kampani vypnuta, 

postupn  zchlazena a op tovn  vytopena a zaplyn na v okamžiku zahájení zpracování další 

výrobní dávky. V této úvaze bylo abstrahováno od dalších vícenákladů, které by tento způsob 

provozu cementační a kalící linky pravd podobn  generoval (nap . zvýšené náklady plynoucí 

ze zvýšené spot eby zemního plynu, oprav vyzdívky atp.), ale pozornost byla zam ena pouze 

na výpočet nákladů nevyužité kapacity. Pro tento výpočet bylo nezbytné p epočítat hodnotu 

tzv. blokovaného času tak, aby byl tvo en pouze součtem realizovaného času a času 

p ípravného. Tzv. udržovací čas již do blokovaného času zahrnut nebyl. Hodnota blokovaného 

času za rok 2017 byla t mito úpravami stanovena na 2 620,87 Nhod. Další postup výpočtu byl 

veden ve shod  s variantou A, tedy náklady nevyužité kapacity byly stanoveny jako rozdíl 

efektivní kapacity a modifikovaného blokovaného času, a tento rozdíl byl vynásoben upravenou 

fixní sazbou. Tímto výpočtem byly stanoveny náklady nevyužité kapacity ve výši 4 

911 001,56 Kč. Tyto náklady p edstavují vynaložené fixní náklady, které by daná linka nebyla 

za definovaných podmínek svého provozu (tj. bez tzv. udržovacího režimu) schopna využít. 

Důvod vysokého podílu nákladů nevyužité kapacity je z ejmý, neboť efektivní kapacita linky 

byla ve sledovaném roce napln na pouze z 27,7 %. I když byla varianta B označena za 

teoretický výpočet, svým charakterem reáln ji demonstruje skutečný stav kapacitního využití 

dané pece v roce 2017. Realizovaná kalkulace nákladů nevyužité kapacity exaktn  dokládá již 

zmín nou situaci poklesu poptávky po traktorech Zetor v roce 2017 a její nep íznivý vliv na 

chod sledovaného provozu kalírny. Výše popsaná kalkulace nákladů nevyužité kapacity 

cementační a kalící linky AICHELIN-KSGS také dokládá praktické využití metody ABC 

v provozu tepelného zpracování. Tato metoda umož uje pohlédnout na náklady kalírny nejen 

z hlediska kalkulačního člen ní nákladů, ale také umož uje pohled na náklady z hlediska jejich 

závislosti na objemu produkce, který napomáhá odhalit efektivitu vynaložených nákladů ve 

vztahu k využívané kapacit  výroby. Výsledky kalkulace nákladů nevyužité kapacity potvrdily 

původní hypotézu H2 p edpokládající, že proces cementování a kalení realizovaný v kalící a 

cementační lince AICHELIN-KSGS je za stávajících podmínek nehospodárný. 

Tato kapitola v nující se popisu praktické implementace metody ABC pro účely 

kalkulace nákladovosti jednotlivých procesů tepelného zpracování realizovaných provozem 

HS2610 Kalírna ve společnosti ZETOR TRACTORS a.s. se stala prost edkem pro napln ní 

hlavního cíle disertační práce. 
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9 FORMULACE OBECNÉ METODIKY ABC KALKULACE TZ 

Na základ  teoretických znalostí a výše popsaných praktických zkušeností 

s implementací metody ABC v procesech tepelného zpracování bylo možné p istoupit 

k zobecn ní získaných poznatků a formulovat obecnou metodiku aplikace ABC kalkulace 

v podmínkách tepelného zpracování kovových materiálů. Tento postup je možné využít jako 

návod, který může napomoci úsp šné implementaci metody ABC v kalírnách velkých 

průmyslových podniků, pop . též v kalírnách zakázkového charakteru. V rámci této formulace 

obecné metodiky byl vybrán takový postup zavád ní metody, který se jeví jako nejvhodn jší, a 

z hlediska praktické implementace také nejjednodušší. Doporučené fáze zavád ní metody ABC 

v podmínkách tepelného zpracování kovových materiálů jsou definovány následovn : 

I. P íprava (tj. zajišt ní informací, identifikace a úprava nákladů vstupujících do 

kalkulace) 

II. Definice struktury ABC kalkulace (tj. definice aktivit, nákladových objektů a jejich 

vazeb) 

III. Procesní nákladová analýza (tj. p i azení nákladů aktivitám) 

IV. Analýza aktivit (tj. definice vztahových veličin, stanovení míry výkonu aktivit, 

kalkulace jednotkových nákladů aktivit) 

V. P i azení nákladů aktivit nákladovým objektům (tj. ocen ní nákladových objektů) 

VI. Vytvo ení tzv. kalkulačního listu tepelného zpracování 

Podnik uvažující o metod  ABC by m l na prvním míst  provést analýzu nákladů a p ínosů její 

aplikace a následného užívání (tj. zvážit, zdali p ínosy metody ABC p evyšují náklady vyvolané 

jejím zavedením a užíváním). Management podniku by tedy m l zvážit jednak náklady na její 

zavedení (nap . náklady na nový hardware a software, náklady na externí poradce apod.), ale 

také náklady na provoz kalkulačního systému postaveného na principech metody ABC (tj. 

zejména náklady na zajišt ní a analýzu pot ebných dat). Tyto náklady by m ly být porovnány 

s p idanou hodnotou implementované metody ABC, která by se m la projevit zejména v 

efektivn jších manažerských rozhodnutích vycházejících z informací o nákladech 

poskytovaných touto metodou. Velmi důležité je také stanovení účelu implementace a 

následného užívání metody ABC. Typickými důvody implementace metody jsou nedostatky 

současného systému ízení nákladů, rostoucí výše režijních nákladů v nákladové struktu e 

podniku, neschopnost identifikovat efektivitu provád ných režijních činností, zdokonalení 

nákladové kalkulace výrobků, služeb a procesů, analýza nákladů nevyužité kapacity, analýza 

ziskovosti zákazníků apod. Nemén  důležitým krokem p ed zahájením samotné implementace 
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metody by také m la být úvaha, zdali bude aplikace metody ABC provedena pouze 

jednorázovou formou (nap . vybrané st edisko podniku jako pilotní projekt), nebo zdali bude 

tato metoda zavedena komplexn  a od počátku jako operativní nástroj manažerského 

rozhodování. 

 

A. P íprava (tj. zajištění informací, identifikace a úprava nákladů vstupujících do 

kalkulace) 

Pro samotnou aplikací metody ABC je nezbytné zajistit všechny relevantní dokumenty 

poskytující informace o provozu kalírny a jeho nákladech. M lo by se jednat zejména o:  

 p ehled nákladů z finančního účetnictví za definované období, 

 p ehled nákladů z manažerského účetnictví za definované období, 

 p ehled zam stnanců provozu (tj. včetn  popisů pracovních pozic), 

 technickou dokumentaci provozu (tj. layout kalírny), 

 technickou dokumentaci k jednotlivým za ízením TZ, 

 návodky tepelného zpracování, výkresy součástí, sestav a související normy, 

 informace o realizovaném výkonu provozu za definované období, 

 organizační strukturu a mapu procesů podniku (pop . vybraného provozu), 

 vybrané faktury, KPI atp. 

Vůbec prvním krokem implementace ABC metody by m lo být provedení analýzy nákladů 

kalírny (tj. rozd lení nákladů provozu podle jejich druhu, kalkulačního člen ní a také podle 

závislosti na objemu výroby) a analýzy výkonu st ediska (tj. p esné stanovení množství 

tepeln  zpracovaného materiálu v člen ní podle druhů tepelného zpracování, stanovení 

množství zpracovaného materiálu v rámci podpůrných a obslužných operací apod.). Tato 

vstupní analýza provozu umožní zajistit významné informace pro další kroky zavád ní ABC 

kalkulace a současn  je uspo ádá do p ehledné struktury. V této fázi by také m la být za azena 

úprava účetních dat, která vychází z odlišností finančního a manažerského účetnictví ve 

vztahu k účetním datům. Tento krok by m l být realizován již p i zajišt ní p ehledu nákladů 

z finančního a manažerského účetnictví. Výchozím dokumentem pro získání informací o 

nákladech je analytická evidence nákladů (p i aplikaci metody v podmínkách zakázkové kalírny 

je též možné využít výkaz zisku a ztráty, nicmén  i zde se tento výkaz jeví vhodn jší spíše jako 

dopl kový dokument). V tomto výkazu jsou evidovány souhrny jednotlivých nákladových účtů 

t ídy 5. Jednotlivé nákladové účty je nutné rozd lit do t í kategorií, a to na náklady p ímé, 

náklady nep ímé a náklady určené k vyjmutí z nákladové kalkulace (toto rozd lení je vhodné 
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provést již v rámci vstupní analýzy nákladů). P ímé náklady nevstupují do ABC kalkulace, ale 

jsou p i azeny na konci kalkulace p ímo jednotlivým nákladovým objektům. Jedná se o ty 

položky nákladů, které zpravidla lze evidovat adresn  ve vztahu ke konkrétním procesům či 

za ízením TZ (nap . po ízení kalírenských p ípravků, spot eba zemního plynu k vytáp ní, 

spot eba kalírenského oleje apod.). Naopak nep ímé náklady nelze adresn  p i adit konkrétním 

procesům či za ízením TZ, ale vztahují se k více procesům či za ízením TZ společn  (nap . 

osobní náklady, spot eba elektrické energie, spot eba ENDO-plynu, spot eba N2 apod.). 

Vzhledem k charakteru kalírenských provozů by dále m ly být vyloučeny náklady, které se do 

účetnictví mohou dostat v důsledku specifických úprav tuzemského finančního účetnictví. Tyto 

náklady zpravidla nesouvisí s provád nými aktivitami, p ípadn  neodpovídají skutečn  

vynaloženým zdrojům a jejich p i azení se mnohdy jeví jako složité a zkreslující. P íkladem 

t chto nákladů mohou být kurzorové rozdíly, opravné položky, rezervy, dary, inventarizační 

rozdíly, náklady na marketing, konstrukci a vývoj atd. Naopak v této etap  je možné do nákladů 

zahrnout tzv. oportunitní náklady (uvažuje-li podnik o jejich uplatn ní). P íkladem t chto 

nákladů mohou být kalkulační odpisy, kalkulační nájemné, kalkulační úroky či kalkulační 

podnikatelská mzda apod. Mnohdy také může nastat situace, kdy podniky vedle finančního 

účetnictví paraleln  vedou manažerské výkaznictví (nap . KPI, p ehledy o spot eb  náhradních 

dílů, o nákladech na reklamace, speciální dopravy apod.), ve kterém jsou náklady evidovány ve 

struktu e odlišné od finančního účetnictví, ale mohou lépe odpovídat klasifikaci výkonů 

jednotlivých podnikových procesů. Tato data mohou sloužit jako užitečný zdroj dopl ujících 

informací. Nutností je však znát vazby mezi výkazy finančního účetnictví a t mito 

manažerskými výkazy a reporty tak, aby nedocházelo k p ípadnému dvojímu započtení 

n kterých nákladových položek. Smyslem této úvodní fáze aplikace ABC kalkulace je 

p izpůsobení účetních dat manažerskému pohledu na náklady. 

 

B. Definice struktury ABC kalkulace 

Navazující fází zavád ní ABC kalkulace je identifikace aktivit, nákladových objektů a 

jednotlivých vazeb mezi nimi. P i identifikaci aktivit je důležité zohlednit, jaké druhy výkonů 

kalírna realizuje a také jaké náklady budou v rámci kalkulace sledovány. Jinými slovy, je tedy 

vhodné definovat nejen strukturu aktivit, ale také nákladové objekty. Vhodn  definovaný 

nákladový objekt má pozitivní vliv již na tvorbu struktury aktivit. Aktivity mohou být 

definovány jako jednotlivé procesy TZ. Aktivitou ale také mohou být jednotlivé činnosti a sub-

procesy procesů TZ. Nap íklad cementování a kalení může být identifikováno jako samostatná 

aktivita. Tato aktivita se však dále skládá z celé ady činností a procesů, jako je vytopení pece, 
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zaplyn ní pece, p edeh ev vsádky, cementování, podchlazení, oh ev na kalící teplotu, kalení, 

okap kalícího oleje, praní, okap po praní a popoušt ní. V obou p ípadech by však m ly být 

aktivity popsány slovesem vyjad ujícím nápl  činností, které jsou v jejich rámci provád ny. 

Vhodnými základem pro tvorbu struktury aktivit je podrobná analýza pracovišť kalírny, 

užívaných technologií, provázanosti jednotlivých procesů tepelného zpracování mezi sebou, 

logistických procesů a také náročnost jednotlivých postupů tepelného zpracování na lidské 

zdroje. V p ípad  zakázkové kalírny by také m la být provedena analýza organizační struktury 

podniku, analýza procesní mapy podniku, analýza procesních metrik či analýza veškeré 

související dokumentace. Využita by zde m la být i již d íve provedená analýza nákladů a 

výkonů provozu kalírny, pop . zakázkové kalírny jako celku. Na základ  t chto kroků může být 

proveden návrh struktury aktivit. Strukturu aktivit kalírny lze zjednodušen  definovat jako 

soubor jednotlivých procesů, pop . sub-procesů tepelného zpracování (tj. záleží na 

požadovaném detailu definovaných aktivit). Tento základní návrh by m l být dále zp esn n na 

základ  pohovorů s odpov dnými pracovníky (nap . s vedoucím kalírny, technologem 

tepelného zpracování, jednotlivými operátory tepelného zpracování atp.). Proto, aby mohla být 

kalkulační metodika využívána jako komplexní systém, je nutné provést standardizaci struktury 

aktivit v rámci provozu kalírny, pop . v rámci jednotlivých st edisek zakázkové kalírny. 

Definicí aktivit jsou navrženy aktivity, které je možné rozd lit minimáln  do dvou základních 

kategorií, a to na aktivity primární a podpůrné (tj. sekundární). Primární aktivity reprezentují 

základní výkony realizované provozem kalírny a jsou základem struktury aktivit. Naopak 

podpůrné aktivity p edstavují podpůrné výkony kalírny (nap . TPV, O J, údržbu, metalurgii 

apod.). V podmínkách zakázkové kalírny by výše popsané podpůrné aktivity mohly být 

rozd leny detailn ji, a to na aktivity sekundární (tj. podpůrné) a aktivity správy a ízení. 

Aktivity podpůrné by pak p edstavovaly činnosti spojené s vedlejšími st edisky výroby (nap . 

p íjem zboží, tryskání dílů po TZ, balení a expedice apod.) a aktivity správy a ízení by 

p edstavovaly činnosti zajišťující chod podniku jako celku (nap . správa a ízení, správa budov, 

IT služby apod.). Cílem výše popsaných kroků je nejd íve identifikace množství primárních 

aktivit. Toto množství by nem lo p esáhnout 15 aktivit. Samoz ejm , čím vyšší počet aktivit je 

definován, tím p esn jší a kvalitn jší výstupy ABC kalkulace lze očekávat. Nicmén , vyšší 

počet aktivit také znamená zvýšené požadavky na získávání, evidenci a zpracování vstupních 

dat a v celkovém důsledku také vyšší náklady na samotnou realizaci kalkulací. P i praktické 

aplikaci ABC by tak m la být zohledn na možnost získávání relevantních dat ze stávajících 

informačních systémů podniků, možnost jejich pravidelné aktualizace a využití v kalkulacích. 

M l by tedy být definován takový počet aktivit, který bude zaručovat kvalitní výstupy ABC 
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kalkulace p i minimálních nákladech na jejich sestavení. Primární aktivity mohou být 

zobrazeny v podob  následující tabulky (viz tabulka 35).  
Tab. 35 P íklad struktury primárních aktivit kalírny 

Kód 
pra oviště 

Kód 
aktivity 

Název aktivit  Nositel aktivity Popis aktivity 

100 101 CEMENTOVÁNÍ Ví eúčelová pe  VúP I Ce e tová í a kale í provádě é ve ví eúčelové pe i. 

 102 CEMENTOVÁNÍ Ví eúčelová pe  VúP II Ce e tová í a kale í provádě é ve ví eúčelové pe i. 

 … … … … 

 … … … … 

 xxx OBSLUŽNÉ AKTIVITY Ma ipula e a ruč í prá e 
O služ é aktivit , které se uskutečňují a z lý h 
pra oviští h kalír . 

Další definovanou skupinou aktivit jsou aktivity sekundární. Tyto aktivity zpravidla zahrnují 

činnosti vykonávané ostatními st edisky podniku ve prosp ch st ediska kalírny. Ve své podstat  

se jedná o aktivity, které zajišťují technický chod st ediska, resp. zakázkové kalírny jako celku. 

Jisté specifikum může nastat v p ípad , kdy bude ABC kalkulace zavád na v rámci provozu, 

který je součástí v tšího podniku tak, jak tomu bylo v p ípad  výše popsané praktické aplikace 

metody ABC. Zde byly mezi podpůrné aktivity za azeny činnosti podporující obstarávání 

vstupních surovin a služeb, činnosti podporující technologickou p ípravu výroby produktů, 

činnosti podporující vlastní výrobu produktů jako je kontrola kvality či údržba, činnosti výrobní 

administrativy nebo také jistá forma oportunitních nákladů v podob  kalkulačního nájemného. 

Naopak uvažovány nebyly činnosti podporující odbyt výrobků a služeb, IT služby, management 

podniku atd., tedy ty činnosti, o kterých bude muset zakázková kalírna p i zavád ní ABC 

kalkulace zcela jist  uvažovat (tj. jako aktivity sekundární, p íp. jako aktivity správy a ízení). 

P íklad struktury sekundárních aktivit kalírny, jakožto součásti velkého průmyslového podniku, 

je uveden v následující tabulce 36. 
Tab. 36 P íklad struktury sekundárních aktivit kalírny 

Kód podpůr é 
aktivity 

Název aktivit  Nositel Popis aktivity 

PAxx/01 Kontrola jakosti TZ 
Úsek ko trol  

kvality 

Aktivita zahr uje prá i Te h ika kvalit  pro kalír u, 
tj. la orator í ko trola předepsa ý h para etrů a 
ode ra ý h vzor í h. 

PAxx/02 Te h ologi ká příprava TZ TPV 

Aktivita zahr uje prá i Te h ologa TZ, tj. sta ove í 
te h ologie TZ, v pra ová í ávodek TZ a výkresů 
sestav ulože í vsádk . 

PAxx/03 Metalurgie 
Výro í 

engineering 

Aktivita zahr uje prá i etalurga pro kalír u, tj. 
etalografi ké roz or  vzorků ode ra ý h při 

procesech TZ, atd. 

… … … … 

Pro lepší pochopení vzájemných vztahů definovaných primárních a sekundárních aktivit může 

posloužit, vedle jejich popisu, také jejich vizualizace. Zpracovaná vizualizace umožní ukázat, 
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jaké jsou vztahy mezi jednotlivými aktivitami a jakými procesy může zpracovávaný díl v rámci 

kalírny projít. Za zmínku stojí skutečnost, že v p ípad  zakázkové kalírny je možné využít i 

mnohem v tšího detailu aktivit, a to zejména v okamžiku, je-li pro podnik důležitá znalost 

nákladů jednotlivých dílčích činností realizovaných v rámci konkrétních procesů TZ. P íkladem 

může být zakázková kalírna, která užívá n kolik shodných cementačních a kalících linek a eší 

detailní otázky zlepšení procesů cementování a kalení na t chto agregátech, pop . se snaží o 

porovnání efektivity jednotlivých linek. V tomto p ípad  by pak mohla být stanovena detailn jší 

struktura primárních aktivit (viz tabulka 37), a to na úrovni jednotlivých sub-procesů 

cementování a kalení v průb žné peci tak, jak již bylo naznačeno výše. Tomuto detailu by také 

musela být p izpůsobena struktura podpůrných aktivit. Zde by bylo vhodné rozd lit podpůrné 

aktivity na aktivity sekundární a aktivity správy a ízení. Tedy ve v tším detailu ve srovnání 

s popsanou praktickou implementací ABC ve sledovaném podniku. Tato skutečnost by s sebou 

samoz ejm  p inesla také vyšší nároky na evidenci a zpracování pot ebných podnikových dat. 
Tab. 37 P íklad struktury primárních aktivit zakázkové kalírny 

Kód 
pra oviště 

Kód 
aktivity 

Název aktivit  Nositel aktivity Popis aktivity 

100 101 VYTÁPĚNÍ CEMENTAČNÍ LINKA 
V tope í pra ov ího prostoru e e tač í li k  a 
požadova ou teplotu. 

 102 ZAPLYNĚNÍ CEMENTAČNÍ LINKA 
V tvoře í požadova é o hra é a reakč í 
at osfér  v pra ov í  prostoru e e tač í li k . 

 103 
PŘÍPRAVA, SEŘÍZENÍ 
A OBSLUHA 

OBSLUHA LINKY Příprava, ko trola a o sluha e e tač í li k . 

 104 PŘEDEHŘEV CEMENTAČNÍ LINKA Postup ý ohřev vsádk  a e e tač í teplotu. 

 105 CEMENTACE CEMENTAČNÍ LINKA Sa ot ý pro es e e ta e vsádk . 

 106 PODCHLAZENÍ CEMENTAČNÍ LINKA O hlaze í vsádk  a předepsa ou teplotu. 

 107 KALENÍ CEMENTAČNÍ LINKA 
Ohřev vsádk  a předepsa ou kalí í teplotu. Prudké 
o hlaze í vsádk  v olejové láz i. 

 108 PRANÍ CEMENTAČNÍ LINKA 
Okapá í oleje a ásled é od aště í vsádk  v 

i tegrova é prač e. 

 109 POPOUŠTĚNÍ CEMENTAČNÍ LINKA 
Popouště í vsádk  a předepsa é teplotě po 
stanovenou dobu. 

 110 TRYSKÁNÍ TRYSKAČ Povr hová úprava vsádk  po e e tová í a kale í. 

 111 OBSLUŽNÉ AKTIVITY MANIPULACE A RUČNÍ PRÁCE 
O služ é aktivit , které se uskutečňují a z lý h 
pra oviští h kalír  apř. rov á í dílů apod. . 

P i definici struktury aktivit je vhodné p i adit jednotlivým aktivitám (ale také pracovištím) 

číselný kód, který v praxi usnadní jejich identifikaci a může zabránit nejednoznačnému určení 

aktivity p i praktickém používání ABC kalkulace. Důležitým prvkem tvorby struktury aktivit 

je také definování nositele aktivity a p edevším výstižný popis jednotlivých aktivit. P esné 

vymezení obsahu aktivity usnadní další fáze tvorby ABC kalkulace, zejména p i azení nákladů. 

Aktivitám by m ly odpovídat pouze relevantní skupiny nákladů (tj. objemov  významné 

skupiny nákladů). Z nákladového hlediska by nebylo významné sledovat aktivitu, se kterou by 

byly spojeny náklady nap íklad ve výši 10 tis. Kč za rok. V této etap  zavád ní ABC kalkulace 



- 182 - 

 

je také vhodné definovat sledovaný nákladový objekt. Nákladový objekt ve své podstat  

p edstavuje p edm t spot eby výkonu jednotlivých aktivit. Nákladovým objektem p i praktické 

aplikaci metody ABC v podmínkách tepelného zpracování může být nap . kilogram tepeln  

zpracovaného materiálu, normohodina provozu pecí, normohodina lidské práce, hloubka 

cementační vrstvy apod. P i definici nákladového objektu by také m la být, krom  požadavků 

managementu podniku, zohledn na náročnost na zajišt ní vstupních dat ABC kalkulace. 

 

C. Procesní nákladová analýza (tj. ocenění aktivit) 
Další etapou výstavby kalkulačního systému na základ  metody ABC v podmínkách tepelného 

zpracování je p i azení nákladů definovaným aktivitám. Této etap  by m la p edcházet již 

zmi ovaná analýza nákladů kalírny, v rámci které je vhodné provést rozbor nákladů na základ  

kalkulačního člen ní nákladů. Kup íkladu nákladové položky evidované v účetním systému 

souhrnn  (nap . účet spot eba materiálu) je nutné rozd lit na jednotlivé zaúčtované nákladové 

položky tak, aby bylo možné všechny nákladové položky v druhovém člen ní co nejprecizn ji 

rozd lit na náklady p ímé a nep ímé. V dalším postupu aplikace ABC je pozornost v nována 

pouze nep ímým nákladům, p ímé náklady by m ly být nákladovému objektu p i azeny až 

v samotném záv ru kalkulace. Nep ímé náklady je dále nutné rozd lit na tzv. náklady 

alokovatelné pomocí aktivit a náklady nealokovatelné. Nealokovatelné náklady reprezentují ty 

náklady, které není možné p i adit nákladovým objektům pomocí aktivit. Zpravidla se jedná o 

jednotky procent z celkových nákladů kalírny. Nealokovatelné náklady (existují-li) by m ly být 

nákladovému objektu p i azeny obdobn  jako náklady p ímé až v záv ru kalkulace ABC. 

V rámci tohoto kroku aplikace ABC se tak pracuje pouze s nep ímými režijními náklady kalírny 

alokovatelnými prost ednictvím aktivit. V rámci procesů tepelného zpracování se jedná o tyto 

hlavní skupiny nákladů: 

 spot eba materiálu (nap . ENDO-plyn, CO2, kapalný N2, kalírenský olej atp.),  

 spot eba energie (nap . elektrická energie, zemní plyn atp.), 

 opravy a údržba (nap . vyzdívky pecí, kalírenské p ípravky atp.), 

 osobní náklady, 

 odpisy, 

 ostatní provozní náklady kalírny. 

Detailn jší popis jednotlivých skupin nákladů je uveden v kapitole 6.1 v nující se analýze 

nákladů. Vlastní p i azení nákladů je již velmi individuální a záleží na specificích konkrétního 

provozu kalírny. Pro p i azení nákladů aktivitám je nezbytná existence seznamu všech 
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nákladových položek a seznamu vybraných faktur. Jejich dostupnost umož uje zjistit, o jaký 

konkrétní náklad se jedná, a které aktivit  může být p i azen. Rozd lení nákladů je vhodné 

provád t s kvalifikovanými pracovníky (nap . s vedoucím kalírny, s technologem tepelného 

zpracování apod.). Pro alokaci nákladů mohou být použity metody p ímého p i azení (tj. 

alokace podle skutečného vzniku nákladů), vztažné veličiny nákladů (angl. Resource Cost 

Drivers) nebo kvalifikovaný odhad. P ímé p i azení je metoda, která je nejp esn jší, neboť se 

jedná o p i azení nákladů aktivitám podle skutečných vztahů. Využitelnými vztažnými 

veličinami nákladů mohu být časová analýza pracovního výkonu, m rné jednotky nebo též 

kvalifikovaný odhad. Kvalifikovaný odhad lze využít v p ípadech, kdy není možné p ímé 

p i azení nebo použití vztažných veličin, p ičemž by jej m la provád t kompetentní osoba 

(nap . vedoucí kalírny). K transformaci jednotlivých nákladových položek nep ímých nákladů 

z klasické účetní evidence a jejich p i azení jednotlivým definovaným aktivitám se využívá tzv. 

matice nákladů aktivit (angl. Activity-Cost Matrix), která p ehledn  zobrazuje veškeré vazby 

mezi nákladovými druhy a aktivitami. Do matice nákladů se vkládají p ímo konkrétní 

kalkulované hodnoty nákladů nebo je možné využít jejich procentní rozd lení, kterým se násobí 

celkové náklady daného nákladového druhu. Matice nákladů aktivit je velmi cenným 

informačním nástrojem, který slouží nejen jako dílčí krok p i zavád ní ABC kalkulace, ale také 

jako nástroj pro zp tnou analýzu nákladů jednotlivých vykonávaných aktivit. Výstupem této 

fáze je vyčíslení skutečných nákladů, které jsou spojeny s výkonem definovaných primárních 

aktivit (nap . konkrétních procesů TZ). Nejd íve se stanoví náklady primárních aktivit, posléze 

náklady aktivit podpůrných. Tabulka 38 reprezentuje p íklad matice nákladů primárních aktivit. 
Tab. 38 P íklad matice nákladů primárních aktivit kalírny 

Kód 
aktivity 

Název aktivit  
Spotře a 

ateriálu 

Spotře a 
energie 

Opravy 

a údrž a 

Oso í 
áklad  

Odpisy 
Ostat í 
áklad  

CELKEM 

101 CEMENTOVÁNÍ … Kč … Kč … Kč … Kč … Kč … Kč … Kč 

102 CEMENTOVÁNÍ … Kč … Kč … Kč … Kč … Kč … Kč … Kč 

… … … Kč … Kč … Kč … Kč … Kč … Kč … Kč 

… … … Kč … Kč … Kč … Kč … Kč … Kč … Kč 

xxx OBSLUŽNÉ AKTIVITY … Kč … Kč … Kč … Kč … Kč … Kč … Kč 

 CELKEM … Kč … Kč … Kč … Kč … Kč … Kč … Kč 

K transformaci jednotlivých nákladových položek nep ímých nákladů z klasické účetní 

evidence a jejich p i azení jednotlivým definovaným podpůrným (sekundárním) aktivitám se 

využívá tzv. matice nákladů podpůrných aktivit. Charakter aktivit v podnikové praxi však 

neumož uje p i azovat podpůrné aktivity p ímo nákladovým objektům, protože jejich výkony 

nejsou spot ebovávány výrobky, ale primárními aktivitami, jejichž činnost pomáhají zajišťovat. 

Za účelem dodržení alokačního principu p íčinné souvislosti je tedy nezbytné provést nejd íve 
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p i azení nákladů podpůrných aktivit na primární aktivity a až posléze p i azení nákladů 

primárních aktivit na nákladové objekty. Proces alokace nákladů podpůrných aktivit je však 

v praxi tém  vždy komplikován skutečností, že výkony podpůrných aktivit nejsou v podniku 

spot ebovávány pouze primárními aktivitami, ale také navzájem ostatními podpůrnými 

aktivitami. Může též nastat situace, kdy dochází ke spot eb  výkonů konkrétní aktivity i 

aktivitou samotnou (typickým p íkladem jsou výkony personálního odd lení). Tento problém 

je v praxi ešitelný n kolika p ístupy, mezi které pat í nap íklad využití strukturální analýzy, 

která již byla stručn  popsána v kapitole 8.1.3 v nující se implementaci ABC ve vybraném 

podniku. Náklady sdružené v jednotlivých skupinách definovaných podpůrných aktivit, ale také 

mohou být rozd leny velmi obdobn  jako v p ípad  primárních aktivit, tedy podle skutečn  

zjišt ných vazeb na jednotlivé aktivity, které vyvolaly jejich vznik. P i využití metody ABC 

pouze na jednom st edisku podniku (nap . pro účely pilotního projektu ABC), jako v p ípad  

výše popsané aplikace metody v provozu HS 2610 Kalírna společnosti ZETOR TRACTORS 

a.s., je nutné vyjád it podíl spot eby výkonů jednotlivých podpůrných odd lení na vybraný 

provoz kalírny, tj. určit nap íklad jaké procento výkonů odd lení ízení jakosti bylo 

spot ebováno na požadavky kalírny atp. Proces alokace nákladů podpůrných aktivit může 

probíhat tak, že jsou nejprve identifikovány podpůrné aktivity (resp. podpůrná odd lení 

podniku) a jejich náklady související s provozem kalírny. Celkové náklady jednotlivých 

podpůrných aktivit p ipadajících na kalírnu mohou být stanoveny na základ  procentního 

podílu kalírny vůči ostatním provozům úseku výroby za pomocí kvalifikovaného odhadu 

nap íklad vedoucího výroby či výrobního editele. Na základ  dostupných údajů o výkonu 

kalírny je dále možné určit procentní rozd lení t chto nákladů na jednotlivé primární aktivity. 

Tímto postupem lze stanovit podíl nákladů nap . odd lení TPV, odd lení kvality, personálního 

odd lení atd. p ipadající na st edisko kalírny. Tento způsob je využitelný situacích, kdy 

informace o vazbách mezi náklady a aktivitami nemohou být z důvodu absence p esných dat 

popsány p ímým p i azením, ale zainteresovaní pracovníci je dokáží relativn  p esn  popsat na 

základ  svých zkušeností. Tabulka 39 reprezentuje p íklad matice nákladů sekundárních aktivit. 
Tab. 39 P íklad matice nákladů sekundárních aktivit kalíny 

Kód 
aktivity 

Název aktivit  PAxx/01 PAxx/02 … … … PAxx/yy CELKEM 

101 CEMENTOVÁNÍ … Kč … Kč … Kč … Kč … Kč … Kč … Kč 

102 CEMENTOVÁNÍ … Kč … Kč … Kč … Kč … Kč … Kč … Kč 

… … … Kč … Kč … Kč … Kč … Kč … Kč … Kč 

… … … Kč … Kč … Kč … Kč … Kč … Kč … Kč 

xxx OBSLUŽNÉ AKTIVITY … Kč … Kč … Kč … Kč … Kč … Kč … Kč 

 CELKEM … Kč … Kč … Kč … Kč … Kč … Kč … Kč 
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Výsledkem této fáze implementace ABC je hodnota celkových nákladů aktivit (CNA). CNA 

p edstavují skupinu nákladů spojenou s konkrétní podnikovou činností, resp. s výkonem této 

činnosti a slouží tak k posouzení efektivnosti provád né aktivity a pro analýzu její p idané 

hodnoty. Celkové náklady aktivity mohou být zobrazeny prost ednictvím tabulky 40. 

Tab. 40 P íklad matice celkových nákladů aktivit kalírny 

Kód aktivit  Název aktivit  
Pri ár í áklad  aktivit  

(PNA) 

Podpůr é áklad  aktivit  
(SNA) 

Celkové áklad  aktivit  
(CNA) 

101 CEMENTOVÁNÍ … Kč … Kč … Kč 

102 CEMENTOVÁNÍ … Kč … Kč … Kč 

… … … Kč … Kč … Kč 

… … … Kč … Kč … Kč 

xxx OBSLUŽNÉ AKTIVITY … Kč … Kč … Kč 

CELKEM … Kč … Kč … Kč 

V následujícím kroku aplikace metody ABC může být p istoupeno k definici vztahových 

veličin a kalkulaci jednotkových nákladů aktivit. 

 

D. Analýza aktivit (tj. definice vztahových veličin, stanovení míry výkonu aktivit, 
kalkulace jednotkových nákladů aktivit) 

Cílem této fáze je vyčíslit jednotkové náklady primárních aktivit kalírny. V rámci analýzy 

aktivit jsou tak postupn  stanoveny vztahové veličiny aktivit, míra výkonu aktivit a je 

provedena kalkulace jednotkových nákladů aktivit. Vztahové veličiny aktivit (VVA) jsou 

veličiny umož ující m it výkon aktivit, p ičemž by vždy m ly být stanoveny tak, aby 

vystihovaly p íčinný vztah nákladů k výkonu aktivit a aby byly pom rn  snadno 

kvantifikovatelné. Obvykle se volí tzv. transakční veličiny, které udávají počet jednotek 

aktivity. Další variantou jsou tzv. časové veličiny udávající objem času pot ebného pro výkon 

aktivity nebo tzv. silové veličiny p i azující použité zdroje p ímo nákladovému objektu 

pokaždé, když je aktivita uskutečn na. Volba vhodné vztahové veličiny závisí zejména na 

charakteru aktivity, p ičemž zám rem by m lo být usnadn ní aplikace metody ABC a udržení 

nízkého počtu VVA z důvodu snížení nároků kalkulací na vstupní data. V rámci praktické 

implementace metody ABC na sledovaném st edisku 2610 Kalírna bylo postupováno velmi 

vhodn , neboť veškeré informace týkající se výkonů navržené vztahové veličiny byly 

standardn  evidovány v rámci provozovaného podnikového informačního systému. 

Zjednodušen  lze íci, že data pot ebná k definování VVA by m la být evidována pro jiné účely, 

než je samotná ABC kalkulace nákladů. Tento požadavek snižuje finanční nároky na 

implementaci metody, neboť není nutné vytvá et zcela novou evidenci dat. Na stanovení VVA 

navazuje stanovení tzv. míry výkonu aktivit (MVA). MVA udává počet VVA, které konkrétní 
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aktivita ve sledovaném období vyprodukovala a lze ji stanovit buď na základ  skutečného 

výstupu nebo na základ  maximální kapacity (tj. buď skutečné, nebo teoretické). Realizované 

zavedení metody ABC prokázalo, že zjišťování hodnot MVA může být mnohdy velmi 

problematické a náročné, neboť vyžaduje sb r a evidenci značného objemu nefinančních 

informací. Tato skutečnost se tak může velmi snadno stát jednou z praktických p ekážek 

efektivního zavedení a využívání metody ABC, čímž zdůraz uje výše zmín né vhodné 

stanovení vztahových veličin aktivit tak, aby byl usnadn n sb r a evidence dat pro stanovení 

MVA. Jinými slovy, v n kterých p ípadech je vhodn jší použít jinou, n kdy i mén  p esnou 

vztahovou veličinu, ke které ovšem existují pot ebná data. V praxi také mohou nastat situace, 

kdy není možné stanovit p esný objem vztahových veličin z důvodu neexistující evidence 

pot ebných dat. V takovém p ípad  lze využít kvalifikovaného odhadu. Po stanovení celkových 

nákladů aktivit (CNA) a míry výkonu aktivit (MVA) je možné p istoupit ke kalkulaci celkových 

jednotkových nákladů aktivit (CJNA), které p edstavují náklady p ipadající na výkon jedné 

jednotky aktivity (nap . 1 kg cementovaného dílu). Výše CJNA se stanoví jako podíl CNA a 

MVA. V p ípad  standardizované struktury aktivit aplikované na více stejných odd lení 

podniku či více stejných za ízení kalírny, lze srovnávat jednotlivé standardizované aktivity u 

t chto odd lení či za ízení tepelného zpracování. Jinými slovy, hodnota CJNA p ináší vhodnou 

informaci pro posouzení efektivity provád ných výkonů a p ípadný benchmarking jednotlivých 

aktivit v rámci kalírny. Analogickým postupem je možné stanovit primární a sekundární 

jednotkové náklady aktivit (tj. PJNA a SJNA). Strukturu MVA, CJNA, PJNA a SJNA je možné 

zobrazit prost ednictvím vhodn  zvolené tabulky (viz tabulka 41).  
Tab. 41 P íklad výpočet MVA, PJNA, SJNA a CJNA 

Kód 
aktivity 

Název aktivit  
Míra výko u 

aktivity (MVA) 

Pri ár í jed otkové 
áklad  aktivit  PJNA  

Podpůr é jed otkové 
áklad  aktivit  SJNA  

Celkové jed otkové 
áklad  aktivit  CJNA  

101 CEMENTOVÁNÍ … … Kč … Kč … Kč 

102 CEMENTOVÁNÍ … … Kč … Kč … Kč 

… … … … Kč … Kč … Kč 

… … … … Kč … Kč … Kč 

xxx OBSLUŽNÉ AKTIVITY … … Kč … Kč … Kč 

Stanovení PJNA a SJNA mimo jiné umož uje posoudit, jaký podíl p edstavují jednotkové 

primární a sekundární náklady na celkových jednotkových nákladech a sledovat vývoj t chto 

nákladů v čase. Lze pak vyhodnocovat p ípadná zlepšení či zhoršení v nákladech p ipadajících 

na jednotlivé aktivity a stanovovat p ípadná vhodná opat ení k náprav  či ke zlepšení. 
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E. P i azení nákladů aktivit nákladovým objektům (tj. ocenění nákladových objektů) 
Smyslem této fáze ABC kalkulace je kvantifikovat počet spot ebovaných jednotek výkonu 

aktivit definovaným nákladovým objektem. K tomuto účelu se využívá tzv. účtu aktiv, který 

stanovuje, kolik jednotek určité aktivity konkrétní nákladový objekt spot eboval. Náklady na 

nákladový objekt jsou nejd íve stanoveny jako součin CJNA a MVA, kterou tento nákladový 

objekt ve sledovaném období spot eboval. Tímto součinem jsou vyčísleny režijní náklady 

p i azené konkrétnímu nákladovému objektu (tj. náklady alokované pomocí aktivit). Existují-

li tzv. náklady nealokovatelné, je jejich podíl p ičten takto stanoveným režijním nákladům, 

čímž jsou získány celkové režijní náklady nákladového objektu. V opačném p ípad  jsou 

celkové režijní náklady stanoveny již v p edešlém kroku, tj. odpovídají stanovené výši 

alokovatelných nákladů. Kalkulaci, která v tomto okamžiku zahrnuje pouze režijní (nep ímé) 

náklady, jsou dále p i azeny p ímé náklady. Tímto p i azením jsou získány tzv. úplné náklady 

nákladového objektu (ÚNNO). P i azení nákladů aktivitám je možné provád t nejen 

samostatn  pro konkrétní nákladové objekty, ale také pro skupiny nákladových objektů (nap . 

skupiny tepeln  zpracovaných dílů, procesy tepelného zpracování, průb žné pece apod.). Práv  

alokace nákladů aktivit na více nákladových objektů je v praxi čast jší p ípad. Ovšem s růstem 

počtu sledovaných nákladových objektů roste náročnost kalkulací na evidenci a vyhodnocování 

dat, a tedy i náklady na zavedení a využívání ABC kalkulace. P i úvaze, zdali zahrnout určitý 

nákladový objekt do nákladových kalkulací, tak musí být zváženo, zdali jeho sledování p inese 

očekávaný efekt. Následující tabulka 42 reprezentuje p íklad p i azení nákladů aktivit 

prost ednictvím tzv. účtu aktivit. 
Tab. 42 P íklad účtu aktivit 

Účet aktivit 
Hospodářské středisko O do í 

MVA CJNA CJPN 

Náklad  
ákladového o jektu 

ÚNNO  

100 01/2018 – 12/2018 

Kód aktivit  Název aktivit  Vztahová veliči a 

101 CEMENTOVÁNÍ M ožství ateriálu (kg) … … Kč … Kč … Kč 

102 CEMENTOVÁNÍ M ožství ateriálu kg  … … Kč … Kč … Kč 

… … … … … Kč … Kč … Kč 

… … … … … Kč … Kč … Kč 

xxx OBSLUŽNÉ AKTIVITY Spotře ova ý čas Nhod  … … Kč … Kč … Kč 

ABC kalkulace umož uje identifikovat jednak aktivity generující nejvyšší náklady, ale také 

aktivity, u nichž se výše nákladů ve srovnání s jejich povahou zdá být nep im ená. 
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F. Vytvo ení tzv. kalkulačního listu tepelného zpracování 
Realizace výše definovaných etap umož ují vytvo ení pom rn  jednoduchého nástroje pro 

p edb žnou i výslednou kalkulaci nákladů tepelného zpracování – tzv. kalkulačního listu 

tepelného zpracování. Jedná se o jednoduchý nástroj pro operativní zjišťování nákladů aktivit 

kalírny (nap . konkrétních procesů tepelného zpracování), který může sloužit controllingovému 

útvaru, TPV nebo vedoucímu provozu kalírny ke snadné kalkulaci nákladů p ipadajících na 

zvolený nákladový objekt (nap . 1 kg tepeln  zpracovaného materiálu, 1 ks konkrétního dílu, 

výrobní dávku konkrétního dílu atp.). Tento kalkulační list může být vytvo en velmi snadno, a 

to tak, že veškerá vstupní data jsou p ehledn  uspo ádána do zdrojových tabulek (tj. matice 

nákladů primárních a podpůrných aktivit, matice p ímých nákladů, výpočet celkových 

jednotkových nákladů aktivit a účet aktivit) tak, aby mohla být snadno aktualizována a m n na 

na základ  informací poskytovaných účetními a manažerskými výkazy. P i aplikaci 

kalkulačního listu v p ípadn  zakázkové kalírny lze doporučit využití vhodné softwarové 

podpory. V p ípad  pilotní či dílčí aplikace metody ABC postačí vhodn  navržená struktura 

výpočtů nap íklad v programu Excel tak, jak byla provedena v popsané praktické aplikaci této 

metody. Finální podoba kalkulačního listu vždy závisí na účelu jeho použití v konkrétních 

podmínkách podnikové nebo zakázkové kalírny. Obecn  by m l vhodn  sestavený kalkulační 

list obsahovat seznam všech vydefinovaných aktivit, ke kterým jsou známy náklady. M l by 

obsahovat hodnotu p ímých a tzv. nealokovatelných nákladů p ipadajících na definovaný 

nákladový objekt. A také pot ebné údaje identifikující účel kalkulace (nap . datum kalkulace, 

zákazníka, číslo dílu, materiál dílu, hmotnost dílu, druh kalkulace, odpov dnou osobu atd.). 

P íkladem vhodného kalkulačního listu může být kalkulační list, který byl vytvo en pro účely 

kalkulace nákladů jednotlivých druhů tepelného zpracování ve sledovaném podniku ZETOR 

TRACTORS a.s. (viz kapitola 8.1.6). 

Realizovaná implementace metody ABC ve sledovaném provozu HS 2610 Kalírna 

společnosti ZETOR TRACTORS a.s. byla pojata tak, aby se nestala pouze výslednou kalkulací 

stávajících procesů tepelného zpracování. Snahou bylo, aby se stala vhodnou p edlohou pro 

další rozpracování kalkulačního systému ABC v celém úseku výroby sledovaného podniku 

(rozhodne-li se jeho management pro její kompletní implementaci), potažmo pro implementaci 

metody v podmínkách zakázkových kalíren, p íp. provozů tepelného zpracování ve velkých 

průmyslových podnicích. Dílčí výstupy tohoto pilotního projektu mimo jiné umožnily 

vyhodnocení nákladovosti vybraných procesů tepelného zpracování, kalkulaci nákladů 

nevyužité kapacity nebo formulaci obecné metodiky ABC kalkulace nákladovosti procesů 

tepelného zpracování. I když jsou získané poznatky aplikovatelné na podobné provozy kalíren, 



- 189 - 

 

a po jistých úpravách i na zakázkové kalírny, je nezbytné poznamenat, že tento typizovaný 

postup aplikace ABC metody nep edstavuje univerzální systém, jehož struktura by byla p i 

každé další implementaci stejná. Jedná se spíše o postup, který může být úsp šn  použit v 

různých modifikacích. P i zavád ní metody ABC do praxe jsou naprosto klíčové požadavky, 

pot eby a očekávání uživatelů této kalkulace. Jedin  tito uživatelé mohou určit, které informace 

o nákladech ke svému rozhodování skutečn  pot ebují a které jsou pro n  zcela nepodstatné. 

V okamžiku jejich nevyslyšení je každá aplikace metody ABC p edem odsouzena k neúsp chu. 

Provedená implementace metody ABC ve vybraném provozu kalírny a následná 

formulace obecné metodiky implementace této metody v kalírenských provozech potvrdily 

hlavní hypotézu disertační práce, jež p edpokládala, že metoda Activity-Based Costing je 

vhodným kalkulačním nástrojem pro stanovení nákladovosti procesů tepelného zpracování 

kovových materiálů. 
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10 ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ 

Na základ  ešené problematiky kalkulace nákladovosti procesů tepelného zpracování 

kovových materiálů prost ednictvím metody ABC bylo možné vyvodit n kolik doporučení, 

která byla rozd lena na doporučení vztahující se ke sledovanému provozu kalírny a doporučení 

obecná. 

10.1 Doporučení vztahující se ke sledovanému stīedisku 2610 Kalírna 

Doporučení vztahující se k provozu kalírny společnosti ZETOR TRACTORS a.s. vychází 

z praktické implementace metody ABC pro účely kalkulace nákladů spot ebovaných na 

jednotlivé procesy tepelného zpracování. Jedná se p edevším o tato doporučení: 

 Provoz kalírny vykazuje vysoký podíl nep ímých nákladů (69,45 %) ve srovnání s 

náklady p ímými (30,55 %). Tyto náklady mohou způsobovat jistou nejednoznačnost 

p i kalkulaci nákladů na jednotku výkonu. Podnik by m l zvážit provedení detailní 

analýzy nákladů i na ostatních st ediscích úseku výroby tak, aby byl schopen ov it 

uplatnitelnost stávajícího systému kalkulací nákladů vycházejícího z principů 

p irážkové kalkulace. 

 Na pracovníky kalírny je v rámci kalkulací nákladů úseku výroby nahlíženo jako na tzv. 

jednicové d lníky (tj. vyjma vedoucího provozu). Vzhledem k automatizovanému 

charakteru st ediska kalírny však není možné tyto osobní náklady p i adit p ímo 

kalkulační jednici, svým charakterem se tedy ve skutečnosti jedná o náklady režijní. Pro 

zachování alokačního principu p íčinné souvislosti by m l sledovaný podnik 

p ehodnotit svůj pohled na tyto náklady. 

 Provoz kalírny nevyužívá samostatných elektrom rů a není tedy schopen p esn  

identifikovat množství elektrické energie spot ebované na provoz jednotlivých 

agregátů, vytáp ní či osv tlení výrobních prostor. Vzhledem k podílu elektrické energie 

na celkových režijních nákladech kalírny (15,72 %) by m l podnik zvážit instalaci 

t chto samostatných elektrom rů v p ípad  jednotlivých agregátů. 

 Množství spot ebovaného zemního plynu (vč. ENDO-plynu) bylo negativn  ovlivn no 

konstrukčním problémem pece, konkrétn  se jednalo o velký teplotní rozdíl mezi 

cementační a podchlazovací zónou pece. Podnik by m l zvážit konstrukční úpravu pece 

v podob  p idání vrat mezi zmín né zóny. 

 P i aplikaci metody ABC byla vstupní analýza nákladů pom rn  obtížná a časov  

náročná, neboť byly detailn  hodnoceny jednotlivé účetní výkazy, manažerské výkazy, 
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ale mnohdy i konkrétní faktury. Podnik by m l v p ípad  dalšího rozší ení metody ABC 

v rámci úseku výroby zvážit postup, jak členit náklady na p ímé a nep ímé již v 

okamžiku jejich spot eby, respektive evidence. 

 Hodnota podpůrných (sekundárních) nákladů aktivit (SNA) dosahovala v roce 2017 

tak ka jedné t etiny celkových nákladů aktivit (CNA), což indikuje značné zatížení 

jednotlivých primárních aktivit náklady podpůrných aktivit. Významný podíl na t chto 

nákladech, a to tém  polovinu veškerých SNA, tvo í tzv. kalkulační nájemné. V p ípad  

snahy podniku o nabídnutí svých služeb externím zákazníkům by m l jeho management 

zvážit vyjmutí nákladové položky kalkulační nájemné ze struktury podpůrných aktivit.  

 Nejvyšší hodnotu ÚNNO, konkrétn  319,72 Kč/kg, vykazovala v roce 2017 aktivita 

1705 Tvarové kalení, jejímž nositelem je Linka Jenny - HPL 200. V tomto p ípad , i 

když se jedná o jednoúčelovou linku, by m l podnik prov it možnost realizace 

tvarového kalení v kooperaci. 

 Druhou nejvyšší hodnotu ÚNNO v roce 2017 vykázala aktivita 1518/C Cementování 

ve víceúčelové peci AICHELIN VKGS-3, neboť jeden kilogram cementování o 

prům rné cementační hloubce 0,95 mm stál 90,50 Kč. Tento fakt koresponduje s nižším 

vytížením kapacity pece. Podnik by tedy m l usilovat o napln ní kapacity pece 

nap íklad prost ednictvím realizace zakázek pro externí zákazníky. 

 Aktivit  1518/Z Zušlecht ní ve víceúčelové peci AICHELIN VKGS-S byly 

kalkulovány ÚNNO ve výši 35,52 Kč/kg, což se vzhledem k technologickému procesu 

zušlecht ní jeví jako nep im en  vysoké náklady. Podnik by i v tomto p ípad  m l 

usilovat o napln ní kapacity pece prost ednictvím realizace zakázek pro externí 

zákazníky.  

 ÚNNO ve výši 36,22 Kč/kg vykázala aktivita 1711 Popoušt ní za nízkých teplot v 

komorové popoušt cí peci AICHELIN KES-CR3-63/80 (NP). Tato hodnota ÚNNO se 

op t jeví jako neúm rn  vysoká vzhledem k charakteru této aktivity. V tomto p ípad  

by m l sledovaný podnik taktéž usilovat o napln ní kapacity pece realizací zakázek pro 

externí zákazníky.  

 Aktivit  1710 Cementování v cementační a kalící lince AICHELIN-KSGS byly 

stanoveny ÚNNO ve výši 27,88 Kč/kg. Tato hodnota je více než t ikrát nižší ve srovnání 

s procesem cementování ve výše zmín né víceúčelové peci. Nicmén  ÚNNO této 

aktivity jsou vyšší, než se očekávalo. V roce 2017 bylo cementování a kalení 

v cementační a kalící lince AICHELIN-KSGS realizováno v prům ru 3,5 dne v týdnu a 
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zbylé 3,5 dne v týdnu byla linka provozována v udržovacím režimu. Tomuto způsobu 

provozu odpovídaly náklady nevyužité kapacity ve výši 1 195 390,24 Kč. Tyto náklady 

p edstavovaly fixní náklady, které byly vynaloženy, ale jejich spot eba nebyla využita 

k cementování a kalení dílů. Upraveným výpočtem pak byly stanoveny náklady 

nevyužité kapacity ve výši 4 911 001,56 Kč. Tyto náklady p edstavují vynaložené fixní 

náklady, které by daná linka nebyla za definovaných podmínek svého provozu (tj. bez 

tzv. udržovacího režimu) schopna využít. Důvod vysokého podílu nákladů nevyužité 

kapacity je z ejmý, neboť efektivní kapacita linky byla ve sledovaném roce napln na 

pouze z 27,7 %. Podnik by tedy i zde m l usilovat o napln ní kapacity pece 

prost ednictvím realizace zakázek pro externí zákazníky, i když jak bylo prokázáno 

zpracovaným srovnáním nákladů na cementování, i za stávajících podmínek je tento 

agregát stále konkurenceschopný. 

 Současné výkyvy v objemech výroby mohou sledovanému podniku způsobovat 

problémy spojené s alokací režijních nákladů, neboť p i použití univerzální rozvrhové 

základny (v p ípad  sledovaného podniku p ímé mzdy a/nebo výrobní plochy) i pro 

zm n né objemy výkonů dochází k chybnému rozvržení režijních nákladů. V tomto 

p ípad  by se m l podnik zam it na využití nikoli jedné či dvou, ale hned n kolika 

rozvrhových základen respektujících skutečnou p íčinu vynaložení režijních nákladů. 

P ípadn  by se m l pln  zam it na úplnou aplikaci metody ABC v rámci úseku výroby. 

 Podnik využívá naturální rozvrhové základny (normohodiny práce či m2 výrobní 

plochy) pro stanovení sazby režijní p irážky. Nicmén  v automatizovaném výrobním 

prost edí, jakým je podniková kalírna, byla prokázána existence menšího podílu 

nep ímých nákladů, který má p íčinný vztah k t mto jednoduše definovatelným 

rozvrhovým základnám. Tato skutečnost může způsobovat, že jakákoli forma 

p irážkové kalkulace (a to i ve své diferencované podob , jak ji de facto ve svém 

kalkulačním vzorci uplat uje sledovaný podnik) p estává vystihovat p íčinný vztah 

mezi režijními náklady a základnou, ke které jsou vztaženy. Podnik by tak m l op t 

zvážit úplnou aplikaci metody ABC v celém úseku výroby. 

 V rámci tohoto pilotního projektu implementace metody ABC pln  postačila struktura 

výpočtů v programu MS Excel, nicmén  v p ípad  rozší ení užívání metody na celý 

úsek výroby by pro podnik bylo vhodné využít sofistikovan jší softwarové podpory.  



- 193 - 

 

10.2 Obecná doporučení 

Z realizované implementace metody ABC ve sledovaném podniku a z výše 

definovaných doporučení lze vyvodit i n která obecná doporučení: 

 Podnik uvažující o metod  ABC by m l nejd íve provést analýzu nákladů a p ínosů její 

aplikace a následného užívání (tj. zvážit, zdali p ínosy metody ABC p evyšují náklady 

vyvolané jejím zavedením a užíváním). 

 Podnik uvažující o metod  ABC by m l p edem stanovit účel implementace a 

následného užívání metody ABC.  

 P ed zahájením samotné implementace metody by m l podnik uvažující o metod  ABC 

posoudit, zdali bude její aplikace provedena pouze jednorázovou formou (nap . vybrané 

st edisko podniku jako pilotní projekt), nebo zdali bude tato metoda zavedena 

komplexn  a od počátku jako operativní nástroj manažerského rozhodování. 

 Pro samotnou aplikací metody ABC je nezbytné zajišt ní všech relevantních dokumentů 

poskytujících informace o provozu kalírny a jeho nákladech.  

 V rámci prvního kroku implementace metody ABC by m l každý podnik vykonat 

analýzu nákladů kalírny (tj. rozd lení nákladů provozu podle jejich druhu, kalkulačního 

člen ní a také podle závislosti na objemu výroby) a analýzu výkonu st ediska (tj. p esné 

stanovení množství tepeln  zpracovaného materiálu v člen ní podle druhů tepelného 

zpracování, stanovení množství zpracovaného materiálu v rámci podpůrných a 

obslužných operací apod.). Tato vstupní analýza provozu umožní zajistit významné 

informace pro další kroky zavád ní ABC kalkulace a současn  je uspo ádá do p ehledné 

struktury.  

 Podnik by m l provést vstupní úpravu účetních dat, která vychází z odlišností 

finančního a manažerského účetnictví ve vztahu k účetním datům.  

 Podnik by m l znát vazby mezi výkazy finančního účetnictví a manažerskými výkazy 

tak, aby nedocházelo k p ípadnému dvojímu započtení n kterých nákladových položek. 

 P i identifikaci aktivit je důležité zohlednit, jaké druhy výkonů kalírna realizuje a také 

jaké náklady budou v rámci kalkulace sledovány. 

 P i definici struktury aktivit by jednotlivým aktivitám m l být p i azen číselný kód, 

který v praxi usnadní jejich identifikaci a může zabránit nejednoznačnému určení 

aktivity p i používání ABC kalkulace. Důležitým krokem tvorby struktury aktivit je též 

definování jejího nositele. 
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 Všechny aktivity definované v rámci tvorby ABC kalkulace by m ly být popsány 

slovesem vyjad ujícím nápl  činností, které jsou v jejich rámci provád ny. 

 Množství definovaných aktivit by nem lo p esáhnout počet patnáct. Vyšší počet aktivit 

zpravidla znamená zvýšené požadavky na získávání, evidenci a zpracování vstupních 

dat a v celkovém důsledku také vyšší náklady na samotnou realizaci kalkulací. 

 Aktivitám by m ly odpovídat pouze relevantní skupiny nákladů. 

 P i praktické aplikaci ABC by m la být zohledn na možnost získávání relevantních dat 

ze stávajících informačních systémů podniků, možnost jejich pravidelné aktualizace a 

využití v kalkulacích. Tímto budou zaručeny kvalitní výstupy ABC kalkulace p i 

minimálních nákladech na jejich sestavení. 

 Pro lepší pochopení vzájemných vztahů definovaných primárních a podpůrných 

(sekundárních) aktivit může posloužit, vedle jejich popisu, také jejich vizualizace. 

Zpracovaná vizualizace umožní ukázat, jaké jsou vztahy mezi jednotlivými aktivitami 

a jakými procesy může zpracovávaný díl v rámci kalírny projít. 

 Pro p i azení nákladů aktivitám je vhodná existence seznamu všech nákladových 

položek a seznamu vybraných faktur. 

 Rozd lení nákladů je vhodné provád t s kvalifikovanými pracovníky (nap . s vedoucím 

kalírny, s technologem tepelného zpracování apod.). 

 Pro dodržení alokačního principu p íčinné souvislosti je nezbytné provést nejd íve 

p i azení nákladů podpůrných aktivit na primární aktivity a až posléze p i azení nákladů 

primárních aktivit na nákladové objekty. Tento problém je v praxi ešitelný n kolika 

p ístupy, mezi které pat í nap íklad využití strukturální analýzy, ale také znalost 

skutečn  zjišt ných vazeb podpůrných aktivit na jednotlivé primární aktivity, které 

vyvolaly jejich vznik. 

 Vztahové veličiny aktivit (VVA) by vždy m ly být stanoveny tak, aby vystihovaly 

p íčinný vztah nákladů k výkonu aktivit a aby byly pom rn  snadno kvantifikovatelné. 

Nízký počet VVA umož uje snížení nároků kalkulací na vstupní data. Tato data 

pot ebná k definování VVA by m la být evidována pro jiné účely, než je samotná ABC 

kalkulace nákladů. Tento požadavek snižuje finanční nároky na implementaci metody, 

neboť není nutné vytvá et zcela novou evidenci dat. 

 Realizované zavedení metody ABC prokázalo, že zjišťování míry výkonu aktivit 

(MVA) může být mnohdy velmi problematické a náročné, neboť vyžaduje sb r a 

evidenci značného objemu nefinančních informací. V n kterých p ípadech je vhodn jší 
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použít jinou, n kdy i mén  p esnou vztahovou veličinu aktivit, ke které ovšem existují 

pot ebná data. 

 P i definici nákladového objektu by m la být, krom  požadavků managementu podniku, 

zohledn na náročnost na zajišt ní vstupních dat ABC kalkulace. S rostoucím počtem 

sledovaných nákladových objektů roste náročnost kalkulací na evidenci a 

vyhodnocování dat, a tedy i náklady na zavedení a využívání ABC kalkulace. P i úvaze, 

zdali zahrnout určitý nákladový objekt do nákladových kalkulací, tak musí být zváženo, 

zdali jeho sledování p inese očekávaný efekt. 

 Vhodn  sestavený kalkulační list by m l obsahovat seznam všech vydefinovaných 

aktivit, ke kterým jsou známy náklady. M l by obsahovat hodnotu p ímých a tzv. 

nealokovatelných nákladů p ipadajících na definovaný nákladový objekt, a také 

pot ebné údaje identifikující účel kalkulace (nap . datum kalkulace, zákazníka, číslo 

dílu, materiál dílu, hmotnost dílu, druh kalkulace, odpov dnou osobu atd.). 

 V p ípad  pilotní či dílčí aplikace metody ABC v podniku postačí vhodn  navržená 

struktura výpočtů nap íklad v programu Excel. V p ípad  komplexn jší aplikace metody 

je vhodné využít sofistikovan jší softwarové podpory.  

Uvedená doporučení vychází z praktické aplikace metody ABC v podmínkách podnikové 

kalírny reprezentované st ediskem 2610 Kalírna, která je součástí společnosti ZETOR 

TRACTORS a.s. Tato výše popsaná doporučení jsou spíše souhrnná, podrobn jší doporučení 

týkající se dané problematiky ízení jsou rozvedena v p íslušných kapitolách disertační práce. 
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11 SHRNUTÍ VÝSLEDKĲ DISERTAČNÍ PRÁCE 

S ohledem na realizované činnosti související se zpracováním a vyhodnocením 

jednotlivých fází disertační práce, lze konstatovat, že v jejím rámci se poda ilo dosáhnout 

hlavního i všech dílčích cílů, které byly v úvodu této disertační práce formulovány. 

Hlavní cíl práce, kterým byla implementace kalkulační metody Activity-Based Costing 

pro účely posouzení nákladovosti vybraných procesů tepelného zpracování kovových 

materiálů ve zvoleném průmyslovém podniku, byl pln  dosažen prost ednictvím realizované 

implementace metody ABC v podmínkách provozu kalírny podniku ZETOR TRACTORS a.s. 

a také využitím této aplikované metody pro účely komparace nákladů vybraného procesu 

chemicko-tepelného zpracování a kalkulace nákladů nevyužité kapacity zvoleného za ízení 

kalírny. Výstupy, kterými bylo tohoto cíle dosaženo, pak byly využity pro formulaci obecné 

metodiky implementace metody ABC v podmínkách kalíren, jež jsou součástí velkých 

průmyslových podniků, a také v podmínkách zakázkových kalíren. K napln ní hlavního cíle 

této disertační práce napomohlo spln ní dvou dílčích cílů. Prvním dílčím cílem, kterého bylo 

v průb hu zpracování disertační práce taktéž dosaženo, bylo stanovení nákladů na chemicko-

tepelné zpracování kovových materiálů v kalící a cementační lince AICHELIN-KSGS 

pomocí metody ABC. Tohoto cíle bylo dosaženo v rámci kapitoly v nující se praktické aplikaci 

metody ABC v podmínkách podnikové kalírny, kdy byly stanoveny náklady na 1 kg 

cementování a kalení v cementační a kalící lince AICHELIN-KSGS prost ednictvím 

definované aktivity 1710 Cementování. P i implementaci metody ABC umož ující tuto 

kalkulaci byla nejd íve provedena detailní analýza nákladů a výkonů sledovaného provozu 

kalírny, následovala úprava účetních dat, definice struktury ABC kalkulace, procesní nákladová 

analýza, analýza aktivit, p i azení nákladů aktivit nákladovým objektům a na záv r byl vytvo en 

tzv. kalkulační list tepelného zpracování, který umožnil stanovení nákladů spot ebovaných na 

proces cementování 1 kg materiálu v cementační a kalící lince AICHELIN-KSGS. Stejného 

postupu bylo využito k dosažení druhého dílčího cíle této disertační práce, kterým bylo 

stanovení nákladů na chemicko-tepelné zpracování kovových materiálů ve víceúčelové peci 

AICHELIN VKGS-3 pomocí metody ABC. Tento druhý dílčí cíl byl také dosažen v rámci 

kapitoly v nující se praktické aplikaci metody ABC v podmínkách podnikové kalírny, kdy 

stejným postupem a s využitím vytvo eného kalkulačního listu tepelného zpracování byly 

stanoveny náklady na 1 kg cementování a kalení ve víceúčelové peci AICHELIN VKGS-3 

prost ednictvím definované aktivity 1518/C Cementování. V průb hu vyhodnocení 

jednotlivých výzkumných fází disertační práce byly také vyhodnoceny jednotlivé formulované 
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hypotézy. Tyto hypotézy byly definovány jako podpůrný nástroj realizovaného výzkumu a 

nepat ily k hlavním výstupům práce, kterým byla p edevším praktická implementace metody 

ABC v podmínkách podnikové kalírny společnosti ZETOR TRACTORS a.s. a následná 

formulace obecné metodiky implementace metody ABC v kalírnách. V rámci disertační práce 

byly definovány následující hypotézy: 

Hlavní hypotéza: Metoda Activity-Based Costing je vhodným kalkulačním nástrojem 

pro stanovení nákladovosti procesů tepelného zpracování kovových materiálů.  

Hlavní hypotéza disertační práce byla potvrzena úsp šn  ukončenou implementací metody 

ABC ve vybraném provozu kalírny a následnou formulací obecné metodiky pro účely 

implementace této metody v provozech podnikových, ale i zakázkových kalíren. V rámci 

n kolikam síční implementace metody v provoze HS 2610 Kalírna společnosti ZETOR 

TRACTORS a.s. byla tato hypotéza postupn  potvrzena skrze detailní analýzu nákladů a 

výkonů sledovaného provozu kalírny mezi lety 2015 a 2017, úpravu účetních dat 

poskytovaných finančním a vnitropodnikovým účetnictvím, definování primárních a 

podpůrných aktivit, definování nákladového objektu, provedení procesní nákladové analýzy, 

analýzu aktivit, p i azení nákladů aktivit nákladovým objektům a vytvo ení tzv. kalkulačního 

listu tepelného zpracování. Vytvo ená ABC kalkulace byla posléze ov ena prost ednictvím 

kalkulace vybraných dílů určených k cementování a kalení a také kalkulací nákladů nevyužité 

kapacity linky AICHELIN-KSGS. Hlavní hypotéza tak byla v rámci zpracování disertační 

práce p ijata. 

Dílčí hypotéza 1: Chemicko-tepelné zpracování kovových materiálů v cementační a 

kalící lince AICHELIN-KSGS je za stávajících podmínek nákladov  náročn jší v porovnání se 

stejným procesem realizovaným ve víceúčelové peci AICHELIN VKGS-3, stejn  tak v 

porovnání s realizací stejného procesu v kooperaci. 

Kalkulace realizované v kapitole 8.2 nepotvrdily původní dílčí hypotézu 1 p edpokládající, že 

proces cementování a kalení v cementační a kalící lince AICHELIN-KSGS je za stávajících 

podmínek nákladov  náročn jší v porovnání se stejným procesem realizovaným ve víceúčelové 

peci AICHELIN VKGS-3, stejn  tak v porovnání s realizací stejného procesu v kooperaci. 

K ov ení definované dílčí hypotézy 1 byly provedeny výsledné nákladové kalkulace t í 

náhodn  vybraných dílů. Jednalo se o díly reprezentující rozm rov  malé, st edn  velké a velké 

součásti motorů a p evodovek traktorů b žn  zpracovávané na daném provozu. Aplikovaná 

metoda ABC umožnila provést kalkulace jednotlivých dílů skrze definované aktivity. 

Vypočtené ÚNNO jednotlivých aktivit podílejících se na realizaci cementování a kalení byly 

sečteny, čímž byly stanoveny celkové náklady na zpracování jednoho kusu konkrétního typu 
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dílu na úrovni nákladů roku 2017. Na základ  realizovaných kalkulací bylo možné vyvodit, že 

za stávajících podmínek je cementování a kalení vybraných typů dílů ve víceúčelové peci 

AICHELIN VKGS-3 nákladn jší než stejný proces v cementační a kalící lince AICHELIN-

KSGS. V další fázi procesu ov ení formulované dílčí hypotézy 1 bylo provedeno srovnání 

nákladů spot ebovaných na cementování a kalení výše vybraných dílů v lince AICHELIN-

KSGS s prům rnou cenou nabízenou potenciálními dodavateli za realizaci stejného procesu. 

Výsledkem bylo zjišt ní, že i za stávajících podmínek byly náklady na realizaci tohoto procesu 

v lince AICHELIN-KSGS ve všech p ípadech nižší v porovnání s prům rnými nabízenými 

cenami. Dílčí hypotéza 1 tak byla v rámci zpracování disertační práce zamítnuta. 

Dílčí hypotéza 2: Chemicko-tepelné zpracování kovových materiálů v kalící a 

cementační lince AICHELIN-KSGS je za stávajících podmínek nehospodárné. 

Pro ov ení původní dílčí hypotézy 2 byla využita kalkulace nákladů nevyužité kapacity linky 

AICHELIN-KSGS. Výpočet nákladů nevyužité kapacity byl realizován s využitím dat roku 

2017 a byl možný pouze za p edpokladu kvantifikace maximálního výstupu aktivity 1710 

Cementování. Kalkulace nákladů nevyužité kapacity byla provedena ve dvou variantách. 

Varianta A reprezentovala reálný stav roku 2017, kdy bylo využito tzv. udržovacího režimu 

pece. Naopak varianta B reprezentovala hypotetickou situaci provozu linky bez tzv. 

udržovacího režimu, čímž de facto odrážela reálné problémy s kapacitním napln ním dané 

linky. Kalkulace nákladů nevyužité kapacity v obou variantách exaktn  prokázala situaci, kdy 

pokles poptávky po traktorech Zetor v roce 2017 m l nep íznivý vliv na chod sledovaného 

provozu kalírny. Způsobu provozu linky v kalkulované variantn  A odpovídaly náklady 

nevyužité kapacity ve výši 1 195 390,24 Kč. Tyto náklady p edstavovaly fixní náklady, které 

byly vynaloženy, ale jejich spot eba nebyla využita k cementování a kalení dílů. Varianta B 

výpočtu nákladů nevyužité kapacity reprezentovala teoretický stav provozu cementační a kalící 

linky AICHELIN-KSGS, p ičemž náklady nevyužité kapacity byly stanoveny ve výši 4 911 

001,56 Kč. Tyto náklady p edstavují vynaložené fixní náklady, které by linka nebyla za 

definovaných podmínek svého provozu (tj. bez tzv. udržovacího režimu) schopna využít. 

Důvod vysokého podílu nákladů nevyužité kapacity je v obou p ípadech z ejmý, neboť 

efektivní kapacita linky byla ve sledovaném roce napln na pouze z 27,7 %. Výsledky kalkulace 

nákladů nevyužité kapacity potvrdily původní dílčí hypotézu 2 p edpokládající, že proces 

cementování a kalení realizovaný v kalící a cementační lince AICHELIN-KSGS je za 

stávajících podmínek nehospodárný. Dílčí hypotéza 2 tak byla v rámci zpracování disertační 

práce p ijata. 
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12 PĪÍNOSY DISERTAČNÍ PRÁCE 

Disertační práce je zam ena na oblast využití metody ABC pro ízení a alokaci 

režijních nákladů v podmínkách průmyslových podniků, které se zabývají tepelným 

zpracováním kovových materiálů. P ínosy této práce lze pozorovat jak v rovin  teoretické, tak 

i v rovin  praktické. Výsledky realizovaného výzkumu byly publikovány v odborném tisku a 

prezentovány na odborných konferencích. Nezanedbatelným p ínosem této disertační práce je 

výrazné propojení teorie s praxí, neboť bylo využito nejnov jších poznatků teorie pro praktické 

uplatn ní metody ABC v podmínkách provozu kalírny tradičního výrobce zem d lské 

techniky. Na konkrétních p íkladech praktické aplikace byly demonstrovány teoretické 

poznatky metody ABC a byla tak prokázána její vhodnost p i ešení problematiky nákladového 

ízení kalíren. 

12.1 Pīínos pro rozvoj vědního oboru  

V disertační práci byl v nován prostor teorii podnikových nákladů, nákladových 

kalkulací a tepelného zpracování. Byla popsána současná situace v oblasti kalkulací nákladů 

průmyslových podniků, p ičemž bylo provedeno posouzení vhodnosti tzv. tradičních metod 

kalkulace. V této oblasti byly zejména popsány nevýhody absorpční a neabsorpční kalkulace. 

Problém spojený s využitím absorpčních kalkulací p edstavuje existence a vlastnosti nep ímých 

fixních nákladů, neboť tyto náklady zpravidla nemají objektivn  popsatelnou vazbu na 

konkrétní výkony a jejich alokace probíhá pouhým vyjád ením podílu p ipadajícího na jednotku 

výkonu. Neabsorpční kalkulace pak často svádí pozornost vedoucích pracovníků podniku na 

krátkodobá rozhodnutí, která mohou negativn  ovliv ovat cenová rozhodování a dosažení 

strategických cílů podniku. Tyto nevýhody tradičních kalkulačních p ístupů daly prostor pro 

rozší ení metody ABC. Nejv tší část disertační práce tak byla v nována kalkulační metod  

ABC, která vznikla jako určitá reakce na nedostatky spojené s využíváním tzv. tradičních 

kalkulačních metod v m nícím se podnikatelském prost edí. Tedy v prost edí prokazateln  se 

snižujícího podílu p ímých (jednicových) nákladů a narůstajícího podílu nep ímých (režijních) 

nákladů na celkových nákladech (nejen) průmyslových podniků. V práci byla tato metoda 

podrobn  popsána s důrazem na její praktickou aplikaci v prost edí provozů podnikových i 

zakázkových kalíren. V současné dob  není této problematice v nována pat ičná pozornost, 

proto zpracování tématu aplikace metody ABC v podmínkách provozů tepelného zpracování 

obohatí teoretické poznání o nové poznatky, ze kterých bude možné dále vycházet a postupn  

je rozvíjet. Hlavní oblastí výzkumu v rámci zpracování disertační práce byla implementace 



- 200 - 

 

metody ABC v podnikové kalírn  velkého průmyslového podniku. Samotný výzkum a jeho 

výstupy lze považovat za významný p ínos teoretickému poznání, neboť praktická aplikace 

metody a výsledky z ní plynoucí umožnily formulovat obecnou metodiku implementace 

metody ABC v podnicích zabývajících se tepelným zpracováním. Vzhledem k tomu, že tento 

výzkum zatím nebyl v tuzemských podmínkách realizován (tudíž i detailn  popsán), jsou 

informace a postupy z n ho získané významným p ínosem pro v decké poznání. Hlavním 

výstupem disertační práce v její teoretické rovin  bylo vytvo ení obecné metodiky 

implementace metody ABC v kalírnách, která může sloužit pro všechny provozy a podniky 

zabývající se tepelným zpracováním kovových materiálů. P ínos disertační práce lze také 

spat it v možnosti využití dosažených výsledků v rámci výuky, neboť souhrnný literární p ehled 

týkající se principů, rozší ení a využití metody ABC, jednotlivé dílčí výzkumné záv ry 

plynoucí z její praktické implementace ve vybraném podniku a návrh postupu alokace režijních 

nákladů kalíren skrze tuto metodu, mohou obohatit n které oblasti výuky, nap íklad podnikové 

ekonomiky a controllingu zam ené na metalurgické, p íp. strojírenské provozy. 

12.2 Pīínos pro rozvoj praxe 

Hlavní praktický p ínos disertační práce spočívá v samotné aplikaci metody ABC ve 

zvoleném provozu kalírny, která posléze umožnila vytvo ení obecné metodiky kalkulace 

nákladů spot ebovaných na konkrétní procesy tepelného zpracování a stanovení hlavních 

praktických doporučení pro úsp šnou implementaci metody. Na základ  zpracované obecné 

metodiky je možné metodu ABC implementovat na vybraný provoz kalírny (tj. podnikovou i 

zakázkovou kalírnu) a zjistit tak výši nákladů na konkrétní proces tepelného zpracování, 

konkrétní sub-proces tepelného zpracování, dokončují či obslužný proces. Práce je p ínosem 

zejména pro vedoucí pracovníky kalíren, technology tepelného zpracování či pracovníky 

controllingového útvaru kalírny, neboť na základ  popsané aplikace metody je možné nejen 

zjistit náklady p ipadající na definovaný nákladový objekt (nap . konkrétní proces tepelného 

zpracování), ale je také možné provád t analýzu nákladů jednotlivých procesů tepelného 

zpracování vzhledem k jejich charakteru, porovnávat nákladovost procesů tepelného 

zpracování realizovaných na rozdílných za ízeních kalírny, porovnávat nákladovost procesů 

tepelného zpracování s konkurenčními podniky nebo získávat podklady pro rozhodování o 

outsourcingu n kterých procesů tepelného zpracování. Jinými slovy, vhodn  aplikovaná 

metoda ABC umož uje efektivn  ídit náklady kalírny. Využití hlavních výsledků disertační 

práce v praktické rovin  lze p edpokládat p edevším na úrovni podnikových kalíren či st edn  

velkých zakázkových kalíren s významným podílem režijních nákladů. Navržené zásady a 
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postupy by m ly sloužit p edevším k samotné implementaci metody ABC a k posouzení 

důležitosti alokace režijních nákladů. V podmínkách velkých kalíren s širokým portfoliem 

procesů tepelného zpracování, kde je alokace režijních nákladů mnohdy složit jší, by pak 

navržené zásady m ly usnadnit samotnou implementaci metody ABC, pomocí které bude 

možné provést p esn jší určení p íčinných vazeb mezi vznikem režijních nákladů a konkrétními 

výkony. Na výsledky disertační práce mohou také navázat studenti a v dečtí pracovníci, kte í 

se zabývají problematikou kalkulací nákladovosti procesů tepelného zpracování, pop ípad  

kalkulacemi v p íbuzných oborech. Hmatatelným p ínosem je výrazné propojení teorie metody 

ABC s praxí podnikové kalírny, neboť bylo prokázáno p enesení teoretických východisek 

metody ABC do její praktické aplikace ve vybraném podniku. Na konkrétním p íkladu byly 

demonstrovány jak teoretické, tak také praktické postupy ešení problematiky nákladového 

ízení kalírny pomocí metody ABC. 

Průmyslové podniky, zakázkové kalírny nevyjímaje, se dnes velmi často potýkají 

s nedostatečnými informacemi, které poskytuje jejich stávající systém ízení nákladů. Tato 

skutečnost v kombinaci s rostoucí globální konkurencí a turbulentním vývojem ekonomiky 

vytvá í značný deficit znalostí týkající se popisu vztahu nákladů a výkonů podniku. 

Prezentované výsledky disertační práce mohou znamenat značný posun v poznání úrovn  

nákladového ízení podnikových nebo zakázkových kalíren v tuzemských podmínkách. 
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13 MOŽNOSTI POKRAČOVÁNÍ VÝZKUMU 

Realizovaná komparace dostupných tuzemských a zahraničních literárních pramenů 

prokázala, že míra rozší ení metody ABC v tuzemských podnicích je znateln  menší než 

v zahraničí. Tuto skutečnost lze pravd podobn  p ipisovat jejímu zahraničnímu původu a stále 

ješt  relativn  krátké historii. Rozsáhlá literární rešerše dostupných zdrojů také prokázala, že 

dosud nebyl proveden a popsán proces implementace a praktického využití metody ABC 

v tuzemských podnicích zabývajících se tepelným zpracováním kovových materiálů. Lze tudíž 

konstatovat, že oblast ízení nákladů pomocí metody ABC není v tuzemských kalírnách (tj. ve 

vnitropodnikových nebo v zakázkových) p íliš rozší ena, resp. dosud nebyla aplikována. 

Kalírny pravd podobn  stále dávají p ednost tradičním metodám kalkulací (tj. zejména 

metodám p irážkové kalkulace), které však již v současnosti pro v rné zobrazení nákladů 

mnohdy nestačí. Tato skutečnost vytvá í stále velký prostor pro výzkum v tomto odv tví. Jeden 

sm r výzkumu by tedy mohl ešit aplikovatelnost metody ABC v podnikových a zakázkových 

kalírnách, čímž by bylo možné srovnat výsledky aplikace této metody v obou typech kalíren. 

Toto porovnání by jist  p ineslo zajímavé výsledky umož ující diskusi o rozdílech v obou 

formách kalírenských provozů, o form  vlastnictví kalíren, o hospodárnosti realizace stejných 

procesů tepelného zpracování vykonávaných s využitím různých za ízení, o efektivit  

realizovaných dokončujících a obslužných operací, o možnostech outsourcingu t ch aktivit, 

jejichž náklady jsou nejvyšší nebo t ch aktivit, jejichž náklady jsou neúm rn  vysoké ve vztahu 

k jejich charakteru. Zajímavou oblastí výzkumu by se dále mohlo stát sledování vývoje nákladů 

jednotlivých aktivit kalíren v čase, tedy zejména schopnost průmyslových podniků nebo 

zakázkových kalíren ídit nákladovost jednotlivých procesů tepelného zpracování v čase či 

jejich schopnost snižovat náklady s využitím analýzy nákladovosti jednotlivých aktivit. Tímto 

by bylo možné zjistit vývoj praktického p ínosu využití metody ABC v delším časovém 

horizontu. Druhou možností pokračování výzkumu je implementace této metody v dalších 

typech metalurgických provozů, jako jsou hut , slévárny, ocelárny, válcovny, kovárny, 

drátovny apod. Tato oblast výroby a zpracování kovů a jejich slitin není v tuzemských, ale i v 

zahraničních podmínkách, z pohledu implementace ABC metody dosud dostatečn  

prozkoumána a popsána. 
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14 ZÁVĚR 

Zám rem disertační práce bylo realizovat a popsat praktickou aplikaci metody Activity-

Based Costing (metody ABC) ve zvoleném provozu kalírny a současn  p inést vlastní 

p ísp vek k dané problematice v podob  formulace obecné metodiky implementace této metody 

v podmínkách tuzemských kalíren. Tento cíl byl napln n zavedením metody ABC 

v podmínkách provozu kalírny společnosti ZETOR TRACTORS a.s. 

Teoretická část disertační práce byla zam ena na teorii podnikových nákladů, 

nákladových kalkulací a tepelného zpracování. Nejv tší prostor byl v nován kalkulační metod  

ABC. Komparace dostupných tuzemských a zahraničních literárních pramenů p inesla důležité 

zjišt ní, a to, že míra rozší ení metody v tuzemských podnicích je značn  menší než v zahraničí. 

Pravd podobn  vzhledem k jejímu zahraničnímu původu a stále ješt  relativn  nové historii 

zůstává její používání v českých podnicích, až na výjimky, opomíjeno. Tento fakt bohužel 

odráží i pom rn  nízký počet česky psaných odborných publikací, které by komplexn  

p ibližovaly metodu ABC tuzemským podnikům. Naproti tomu, v zahraniční odborné literatu e 

(zejména v anglicky mluvících zemích) jsou dob e popsána teoretická východiska, detailní 

postupy implementace či praktické p ínosy metody ABC. V rámci posuzovaných zahraničních 

v deckých studii byla nejčast ji zkoumána míra p ijetí metody ABC v podnicích, její vztah k 

ostatním strategickým nástrojům ízení a také její p ínos ve vztahu k výkonnosti podniků. 

Realizovaná rozsáhlá literární rešerše a komparace dostupných zdrojů jednoznačn  prokázala, 

že dosud nebyl proveden a popsán proces implementace a praktického využití metody ABC v 

tuzemských podnicích zabývajících se tepelným zpracováním kovových materiálů. I z tohoto 

důvodu bylo provedeno pom rn  široké vymezení problematiky nákladového ízení, alokace 

režijních nákladů a metody ABC, jejíž praktické uplatn ní v konkrétních podmínkách 

průmyslového podniku p edstavovalo základ pro napln ní cíle této disertační práce. 

V rámci praktické části disertační práce byl nejprve popsán zvolený podnik ZETOR 

TRACTORS a.s., jeho výrobky, organizační struktura a kalkulační systém, jehož 

charakteristika byla zam ena p edevším na výrobní úsek podniku. Velmi zevrubn  byl 

prozkoumán a popsán sledovaný provoz 2610 Kalírna, konkrétn  jeho jednotlivá za ízení 

sloužící k tepelnému zpracování, realizované procesy tepelného zpracování a zpracovávané 

součásti traktorů. Dále byl nastín n podnikem realizovaný projekt, který si klade za cíl postupné 

zvýšení efektivity provozu prvovýroby prost ednictvím modernizace strojního parku a 

vytvo ení zcela nového portfolia externích zákazníků. Práv  tento projekt umožnil praktické 
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uplatn ní metody ABC v podmínkách podnikové kalírny. V této analytické části zpracování 

disertační práce byl prostor v nován také detailní analýze výkonů a nákladů kalírny ve 

sledovaném období. Navazující syntetická fáze zpracování disertační práce umožnila návrh a 

implementaci metody ABC pro účely nákladové kalkulace jednotlivých procesů tepelného 

zpracování. Tato praktická implementace metody ABC byla následn  ov ena prost ednictvím 

kalkulace nákladů vybraných dílů a stanovením nákladů nevyužité kapacity cementační a kalící 

linky AICHELIN-KSGS. Realizovaná aplikace metody ABC v provozu kalírny posléze 

umožnila formulaci obecné metodiky její aplikace v podmínkách zakázkových kalíren, 

pop ípad  v provozech tepelného zpracování velkých průmyslových podniků. 

Praktická implementace metody ABC ve sledovaném provozu HS 2610 Kalírna 

společnosti ZETOR TRACTORS a.s. byla pojata tak, aby se nestala pouze výslednou kalkulací 

stávajících procesů tepelného zpracování. Snahou bylo, aby se stala vhodnou p edlohou pro 

další rozpracování kalkulačního systému ABC v celém úseku výroby sledovaného podniku 

(rozhodne-li se jeho management pro její kompletní implementaci), potažmo pro implementaci 

metody v podmínkách zakázkových kalíren, p íp. provozů tepelného zpracování ve velkých 

průmyslových podnicích. I když jsou získané poznatky aplikovatelné na podobné provozy 

kalíren, a po jistých úpravách i na zakázkové kalírny, je nezbytné poznamenat, že tento 

typizovaný postup aplikace ABC metody nep edstavuje univerzální systém, jehož struktura by 

byla p i každé další implementaci stejná. Jedná se spíše o postup, který může být úsp šn  použit 

v různých modifikacích. P i zavád ní metody ABC do praxe jsou naprosto klíčové požadavky, 

pot eby a očekávání uživatelů této kalkulace. Jedin  tito uživatelé mohou určit, které informace 

o nákladech ke svému rozhodování skutečn  pot ebují a které jsou pro n  zcela nepodstatné. 

V okamžiku jejich nevyslyšení je každá aplikace metody ABC p edem odsouzena k neúsp chu. 
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CONCLUSION 

The aim of the dissertation thesis was to realize and describe a practical implementation 

of the Activity-Based Costing (ABC method) in a selected hardening shop and, at the same 

time, to contribute to the field by defining a general methodology of implementation of this 

method in the conditions of domestic hardening shops. This goal was achieved by a practical 

application of the ABC method in the case of a hardening shop which is part of ZETOR 

TRACTORS a.s. company. 

The theoretical part of the dissertation thesis was focused on the theory of enterprise 

costs, costing and heat treatment. The largest part was focused on the costing method ABC. A 

comparison of the available domestic and foreign literature revealed that the use of this method 

in domestic enterprises is considerably rarer than abroad. Probably due to its foreign origin and 

still relatively new history, it remains largely unused in Czech companies, with a few 

exceptions. Unfortunately, this means there is a relatively low number of Czech publications 

that would make the ABC method more accessible to domestic enterprises. In contrast, in the 

available foreign literature (especially in the English-speaking countries), the theoretical 

background, detailed implementation procedures and practical benefits of the ABC method are 

well described. In the assessed foreign scientific studies, the most commonly researched topics 

were: adoption rate of ABC in enterprises, its relationship to the other strategic management 

tools, as well as its contribution in relation to enterprise performance. The extensive literature 

review and comparison of the available resources clearly demonstrated that the process of 

implementation and practical use of ABC method in domestic enterprises dealing with heat 

treatment of metals it has not been performed or described yet. As a result, the definition of the 

cost management, allocation of overhead costs and the ABC method is relatively detailed. The 

practical application of this method in the specific conditions of an industrial enterprise was the 

core of the main goal of this dissertation thesis. 

In the practical part of the dissertation thesis, ZETOR TRACTORS a.s., its products, 

organizational structure and calculation system, whose description was mainly focused on the 

production department, were described first. The selected enterprise department, 2610 

Hardening shop, specifically its individual devices for heat treatment, performed heat treatment 

processes and processed parts of tractors were investigated and described in depth. A project 

currently in progress in the selected company, which aims to increase production efficiency 

gradually by renovating machinery park and creating an entirely new portfolio of external 
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customers, was also outlined. This project allowed a practical implementation of the ABC 

method for the hardening shop as a part of a large industrial enterprise. In this analytical part of 

the dissertation thesis, some space was also dedicated to a detailed analysis of the hardening 

shop outputs and costs in the chosen period. The follow-up synthetic phase of the dissertation 

thesis made it possible to design and implement the ABC method for the purpose of cost 

calculation in case of the individual heat treatment processes. This practical implementation of 

the ABC method was subsequently verified by calculating the cost of selected parts and 

determining costs of unused capacity of the carburizing and hardening line AICHELIN-KSGS. 

The application of the ABC method in the selected hardening shop then made it possible to 

formulate a general methodology for its application in conditions of hardening shops operated 

as single businesses, as well as a part of large industrial enterprises. 

The practical implementation of the ABC method in the selected department, HS 2610 

Hardening shop, which is part of ZETOR TRACTORS a.s. company, was processed not just as 

a final calculation of the currently running heat treatment processes. The aim was to define it 

as a suitable model for further development of the ABC calculation system in the entire 

production department of the selected enterprise (if its management decides to implement it 

completely), or for the ABC method implementation in case of hardening shops operated as 

single businesses, as well as a part of large industrial enterprises. Although the obtained findings 

are applicable to similar hardening shops, and, after some modifications, also to hardening 

shops operated as single businesses, it is important to note that this standardized approach to 

the ABC method implementation does not represent a universal system whose structure would 

be the same for every future implementation. Rather, it is a procedure that can be successfully 

used in various modifications. When the ABC method is implemented in practice, its users' 

requirements, needs and expectations are absolutely essential. Only the users can determine 

what information about the costs they really need and what is irrelevant to them. If these are 

not followed, any application of the ABC method is determined to fail. 
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PŘÍLOHA 1: Dotaz ík k součas é úrov i říze í ákladů ve společ osti ZETOR TRACTORS, a.s. 

 

Dotaz ík: A alýza součas é úrov ě říze í ákladů ve společ osti ZETOR TRACTORS, a.s. 

 

Sekce A – Základ í harakteristika pod iku 

 

1. Zařaďte Váš pod ik dle CZ-NACE a základě převažují í h či ostí. 
Klik ěte se  a zadejte te t. 
 

2. Jaký převažují í harakter á Vaše výro a odhad ěte v %)? 

a. zakázková výro a kusová   Klik ěte se  a zadejte te t. 

b. zakázková výro a projektová   Klik ěte se  a zadejte te t. 

c. zakázková výro a sériová   Klik ěte se  a zadejte te t. 

d. predikova á výro a kusová   Klik ěte se  a zadejte te t. 

e. predikova á výro a projektová  Klik ěte se  a zadejte te t. 

f. predikova á výro a sériová   Klik ěte se  a zadejte te t. 

g. ji ý t p výro  prosí  uveďte   Klik ěte se  a zadejte te t. 

 

3. Urče í velikosti podniku podle počtu za ěst a ů a o ratu vztaže o a rok 2017) 

Počet za ěst a ů     Obrat 

 ☐ 10 – 49     ☐ do 50 il. Kč 

 ☐ 50 – 99     ☐ do 50 il. Kč 

 ☐ 100 – 249    ☐ do 1,5 ld. Kč 

 ☐ 250 – 499    ☐ nad 1,5 ld. Kč 

 ☐ 500 a ví e     

 

4. Jaká je vlast i ká struktura Vašeho pod iku? 

☐ zahra ič í vlast ík ví e ež 50 %  

☐ tuze ský vlast ík 

☐ d eři á společnost – zahra ič í vlast ík EU  

☐ d eři á společ ost – zahra ič í vlast ík i o EU  

☐ d eři á společ ost – tuze ský vlast ík 

 

5. Jaké jsou hlav í převažují í) prvky Vaší fire í strategie (odhad ěte v %)?  

a. s ižová í ákladů   Klik ěte se  a zadejte te t. 

b. zv šová í produktivit    Klik ěte se  a zadejte text. 

c. rozšiřová í trhů   Klik ěte se  a zadejte te t. 

d. zavádě í ový h výro ků a služe  Klik ěte se  a zadejte te t. 

e. zv šová í kvalit  výro ků  Klik ěte se  a zadejte te t. 

f. ji é prosí  uveďte    Klik ěte se  a zadejte te t.   
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Sekce B – Struktura ákladů pod iku 

 

1. Jaké zdroje i for a í o áklade h jsou ve Vaše  pod iku k dispozici? 

☐ záko é fi a č í účet i tví za ěře é převáž ě a posk tová í podkladů pro výpočet 
daňový h povi ostí 

☐ záko é fi a č í účet i tví s podro ější  sledová í  ákladů pro účel  říze í 
a al ti ké účt , střediska, projekt  aj.  

☐ dvouokruhová účet í soustava s podro ý  sledová í  ákladů pro účel  říze í  
☐ sa ostat ě tvoře é ákladové kalkula e a rozpočt  apř. v MS Excel apod.) s 

a uál í  v hod o ová í  proti skuteč osti 
☐ záko é fi a č í účet i tví a jed odu hý eko o i ký i for ač í s sté  

epropoje é eko o i ké s sté  – apř. sklad, zd , výro a, o hod apod.  

☐ ERP s sté  v základ í podo ě 

☐ ERP s sté  v uprave é podo ě dle požadavků pod iku 

☐ Ji é pokuste se o ejpřes ěji defi ovat  Klik ěte se  a zadejte te t. 

 

2. Jaký je podíl jed otlivý h druhů ákladů a elkové  o je u ákladů v %? 

a) materiál základ í suroviny, su dodávk  a polotovar ) Klik ěte se  a zadejte te t. 

b) energie       Klik ěte se  a zadejte te t. 

c) oso í áklad       Klik ěte se  a zadejte te t. 

d) odpisy       Klik ěte se  a zadejte te t. 

e) e ter ě akupova é služ     Klik ěte se  a zadejte te t. 

f) ostat í       Klik ěte se  a zadejte te t. 

 

3. Jaký podíl elkový h ákladů tvoří ve Vaše  pod iku pří é áklad ? 

☐ é ě ež 0 % 

☐ 20 – 49 % 

☐ 50 – 69 % 

☐ 70 – 89 

☐ ví e ež 90 % 

 

4. Jak se v víjí režij í áklady ve Vaše  pod iku v posled í h 5-ti letech? 

☐ podíl režij í h ákladů ír ě stoupá 

☐ podíl režij í h ákladů výraz ě stoupá 

☐ podíl režij í h ákladů klesá 

☐ podíl režij í h ákladů se výraz ě e ě í 
☐ vývoj podílu režij í h ákladů e í z á  

 

5. Při říze í ákladů vě ujete pozor ost: 
☐ předevší  pří ý  ákladů  

☐ předevší  epří ý  režij í  ákladů  

☐ pozor ost vě uje e stej ou ěrou říze í pří ý h i režij í h ákladů 

☐ ji é uveďte prosí  Klik ěte se  a zadejte te t. 
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Sekce C – Rozpočet i tví a ákladové kalkula e 

 

1. Jsou pro říze í Vašeho pod iku v užívá  rozpočt ? 

☐Ano  ☐Ne 

 

2. Pokud ano, jaké rozpočt  jsou ve Vaše  pod iku uplatňová ? 

☐ u ele ý a propoje ý s sté  rozpočtů 

☐ pouze rozpočet elkový h vý osů z hlav í h či ostí trže  

☐ pouze rozpočt  elkový h ákladů a vý osů 

☐ rozpočt  ákladů jsou tvoře  podro ě apř. rozpočt  ákladový h středisek apod.) 
☐ ji é uveďte prosí  Klik ěte se  a zadejte te t. 

 

3. Pokud v podniku pro íhá podro é rozpočtová í ákladů, za ývá se: 
☐ rozpade  ákladů a jed otlivá střediska 

☐ odděle ý  rozpočtová í  ovliv itel ý h a eovliv itel ý h ákladů a středis í h 

☐ rozpočtová í  varia il í h a fi í h ákladů 

☐ podro ý  rozpočtová í  ateriál í h ákladů 

☐ podro ý  rozpočtová í  oso í h ákladů 

☐ ji é uveďte prosí  Klik ěte se  a zadejte te t. 

 

4. Jaké for  rozpočtů jsou ve Vaše  pod iku v užívá ? 

☐ pouze pev é rozpočt  

☐ varia t í rozpočt  rozpočt  pro růz é varia t  

☐ klouzavé rozpočt  

☐ rozpočt  očekáva é skuteč osti „forecasting“) 

☐ ji é – apř. ABB, ZBB, BB uveďte prosí   

Klik ěte se  a zadejte text. 

 

5. V užíváte v rá i ákladového říze í kalkula e? 

☐Ano  ☐Ne 

 

6. Pokud a o, jaké druh  kalkula í v užíváte? 

☐ kalkula e prodej í e   ☐ ákladové – před ěž é 

☐ nákladové – výsled é  ☐ kombinace uveďte prosí  

Klik ěte se  a zadejte te t. 
 

7. Jaké etod  ákladový h kalkula í v užívá Váš pod ik? 

☐ kalkula e děle í  

☐ přirážkové kalkula e 

☐ kalkula e ve sdruže é výro ě 

☐ metoda sta dard í h ákladů or ová etoda  s odděle ý  říze í  od h lek 

☐ metoda varia il í h ákladů po o í příspěvku a úhradu resp. kr ího příspěvku  

☐ kalkula e ílový h ákladů Target Costi g  

☐ ABC (Activity-Based Costing), ABM (Activity-Based Management) 
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☐ kalkula e varia il í h ákladů výro  

☐ kalkula e elkový h ákladů výro  

☐ kalkulace úpl ý h ákladů výko u 

☐ kalkula e varia il í h ákladů výko u 

☐ ji ou etodu prosí  upřes ěte  Klik ěte se  a zadejte te t. 

 

8. Jak přiřazujete epří é režij í  áklad  kalkulač í jed i i a ákladový o jekt ? 

☐ po o í ko sta t í přirážk  e o odhade  a základě zkuše ostí z i ulosti  

☐ přiřazuje e odděle ě varia il í a fi í část epří ý h režij í h ákladů 

☐ o je ovou etodou po o í rozvrhové základ  áze  

☐ Ji ý  způso e  (prosí  uveďte  Klik ěte se  a zadejte te t. 

 

9. Jaký  způso e  je kalkulová a režij í přirážka RP  e o saz a pro da é o do í? 

☐ RP saz a  la kalkulová a v i ulosti a je trvale používá a 

☐ RP saz a  je pravidel ě aktualizová a a základě hod ot z i ulý h o do í 
☐ RP saz a  se sta ovuje a základě udou í h očekáva ý h rozpočtova ý h ákladů 

☐ RP saz a  je sta ovová a ji ak prosí  uveďte  Klik ěte se  a zadejte te t. 

 

10. V případě v užití rozvrhové základ  RZ  uveďte prosí , jakou RZ používáte pro přiřaze í 
režij í h ákladů prosí , ko kretizujte, jakého druhu režie se týkají . 

☐ pří é zd      Klik ěte se  a zadejte te t. 

☐ pří ý ateriál     Klik ěte se  a zadejte te t. 

☐ varia il í áklad     Klik ěte se  a zadejte te t. 

☐ strojové hodi      Klik ěte se  a zadejte te t. 

☐ výro í plo ha     Klik ěte se  a zadejte te t. 

☐ ji é (prosí  spe ifikujte)   Klik ěte se  a zadejte te t.  

 

11. Jaké pro lé  jsou spoje  s aloka í režij í h ákladů ve Vaši h kalkula í h? 

☐ výk v  v o je e h výro  – su a uhraze ý h režií poto  eodpovídá skuteč osti 
☐ pro lé e  jsou pri ip  přiřaze í ákladů o hod í h a správ í h středisek 

☐ urče í odpovídají í příči é  rozvrhové základny 

☐ kva tifika e režij í přirážk  saz  do udou osti 
☐ výpočet RP e o saz  z histori ký h skuteč ost ůže ýt často aprosto odliš á  

☐ shro áždě í releva t í i for a í pro provede í aloka e 

☐ ji é (prosí  spe ifikujte) Klik ěte se  a zadejte te t. 

 

12. Jaká struktura režií je součástí kalkulač ího vzor e? 

☐ je kalkulová a jedna sazba elopod ikové režie 

☐ struktura režií odpovídá t pové u kalkulač í u vzor i výro í, od tová, správ í, záso .  

☐ režie jsou děle  podle vztahu k o je u provádě ý h výko ů varia il í, fi í, správ í režie  

☐ ji á struktura režií prosí  spe ifikujte) Klik ěte se  a zadejte te t. 
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13. Jaký  způso e  jsou kalkulová  režij í saz  výro í h útvarů? 

☐ saz a výro í režie je jed ot á pro elou orga iza i 
☐ saz a výro í režie je kalkulová a zvlášť pro jed otlivé útvar  střediska / provoz  

☐ saz a výro í režie je kalkulová a zvlášť pro jed otlivé stroje skupi  strojů  

 

14. Do íváte se, že Váš s sté  ákladový h kalkula i podává reál ý o raz o výši ákladů a 
jed otlivé ákladové o jekt ? 

☐Ano  ☐Ne 

 

15. Jste spokoje í se součas ou situa í říze í ákladů ve Vaše  pod iku? 

☐Ano  ☐Ne 

 

16. E istují-li, pokuste se defi ovat pro lé  spoje é s aloka í režij í h ákladů ve Vaše  
podniku apř. evhod ě za h e é áklad  v účet i tví, edostatek i for a í k urče í 
správ é rozvrhové základ , apod.  

Klikněte se  a zadejte te t. 
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Sekce D  - Kalkula e ákladů podle aktivit A tivit -Based Costing, metoda ABC) 

 

1. Je Vá  z á  poje  Activity-Based Costing (metoda ABC)? 

☐Ano  ☐Ne 

 

2. Která z ásledují í h defi i í ejlépe harakterizuje přístup Vašeho pod iku k etodě ABC? 

☐ etodou ABC se áš pod ik ikd  eza ýval 
☐ metodou ABC jsme se již za ývali, ale ásled ě js e její aplika i zavrhli 
☐ o aplikaci metody ABC v budoucnu reál ě uvažuje e 

☐ již js e se rozhodli etodu ABC zavést a js e ve stadiu realiza e 

☐ metodu ABC již v užívá e 

 

3. V případě, že se etodou ABC eza ýváte e o jste její aplika i zavrhli, pokuste se defi ovat 
důvod , proč to u tak je. 

☐ nehodí se pro áš harakter výro  

☐ metoda je příliš složitá 

☐ náklad  aplikace metody jsou eadekvát í její  pří osů  

☐ nedostateč é i for a e o způso u i ple e ta e 

☐ ji ý (prosí  spe ifikujte) Klik ěte se  a zadejte te t. 

 

4. V případě, že v užíváte etodu ABC e o jakoukoliv odifika i této etod  – ABM, ABB 

atd.  e o její aplika i plá ujete, jaké l  příči , které Vás k její aplika i vedl ? 

☐ nut ost s ižovat áklad  

☐ původ í s sté  sta ove í ákladů eodrážel rozdíl  v provede í ko krét í h výko ů 

☐ růst podílu epří ý h ákladů 

☐ zlepše í kvalit  i for a í o áklade h výko ů   
☐ potře a ě it e  v důsledku v šší ko kure e 

☐ růst i ovač í h či ostí 
☐ z ě  v pro ese h tvor  výko ů auto atiza e  

☐ ji é prosí  spe ifikujte) Klik ěte se  a zadejte te t. 
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Sekce E  - Říze í ákladů provozu 6  – Kalír a 

 

1. Jaký t p odpověd ost ího střediska z hlediska úrov ě pravo o í a odpověd ostí za výsledk  
je provoz 2610 – Kalír a? 

☐ ákladové ákladově říze é  

☐ ziskové 

☐ re ta il í 
☐ i vestič í 
☐ vý osové 

☐ výdajové 

 

2. Jsou pro říze í střediska 6  – Kalír a v užívá  rozpočt ? 

☐Ano  ☐Ne 

 

3. Pokud a středisku 2610 – Kalír a pro íhá podro é rozpočtová í ákladů, za ývá se: 
☐ rozpočtová í  varia il í h a fi í h ákladů 

☐ podro ý  rozpočtová í  ateriál í h ákladů 

☐ podro ý  rozpočtová í  oso í h ákladů 

☐ ji é uveďte prosí  Klik ěte se  a zadejte te t. 

 

4. V užíváte v rá i ákladového říze í střediska 6  – Kalír a kalkulace? 

☐Ano  ☐Ne 

 

5. Pokud a o, jaké druh  kalkula í a středisku 6  – Kalír a v užíváte? 

☐ kalkula e v itropod ikové ceny  ☐ ákladové – před ěž é 

☐ ákladové – výsled é   ☐ ji é / kombinace uveďte prosí  

Klik ěte se  a zadejte te t. 
 

6. Jaké etod  ákladový h kalkula í v užíváte a středisku 610 - Kalír a? 

Klik ěte se  a zadejte te t. 
 

7. Jak přiřazujete epří é režij í  áklad  kalkulač í jed i i a ákladový o jekt ? 

Klik ěte se  a zadejte te t. 
 

8. Jaký je podíl elkový h ákladů střediska 6  – Kalír a a elkové  o je u ákladů (v %)? 

a) podniku       Klik ěte se  a zadejte te t. 

b) provozu prvovýro  tj. provozu T    Klik ěte se  a zadejte te t. 

c) e í sta ove  (prosí  uveďte důvod)   Klik ěte se  a zadejte te t. 

 

9. Sledujete podíl ákladů střediska 6  – Kalír a a áklade h výro  ko krét í h traktorů? 

☐Ano  ☐Ne 

 

 

 



- 8 - 

 

10. Pokud a o, jaký je podíl ákladů střediska 6  – Kalír a a áklade h ko krét í h traktorů 
(v %)? 

a) Zetor Utilix      Klik ěte se  a zadejte te t. 

b) Zetor Hortus      Klik ěte se  a zadejte te t. 

c) Zetor Major      Klik ěte se  a zadejte te t. 

d) Zetor Proxima      Klik ěte se  a zadejte te t. 

e) Zetor Forterra      Klik ěte se  a zadejte te t. 

f) Zetor Crystal      Klik ěte se  a zadejte te t. 

g) e í sta ove  prosí  uveďte důvod    Klik ěte se  a zadejte te t. 

 

 

 

Zde uvítá  Vaše připo í ky, doplňující i for ace, poz atky či á ěty: 
Klik ěte se  a zadejte te t. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji Vá  za Vaši po oc, ochotu a čas, který jste vypl ě í tohoto dotaz íku vě oval/a. 

 

Výše uvede é i for a e udou považová y za důvěr é a udou využity pouze pro účely zpra ová í disertač í prá e v rá i studij ího 
programu P3925 Říze í prů yslový h systé ů (Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii, FMMI, VŠB – Te h i ká u iverzita Ostrava). 
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PŘÍLOHA 2a: Strukturova ý rozhovor k součas é úrov i říze í ákladů 

 

Analýza současné úrovně řízení nákladů ve společnosti ZETOR TRACTORS, a.s. 

1. Jak byste charakterizovali výro u ve Vaší společ osti?  

2. Jak široká je Vaše součas á odelová řada traktorů? Dají se traktor  
popř. jeji h ko po e t  – otor , převodovk , h draulika apod.  

zařadit do výro kový h skupi  s podo ý  haraktere  vz iku 

ákladů? 

3. Sta ovujete e u traktorů a základě vlast í h ákladů e o jste 
nuceni akceptovat cenu stanovenou trhem a ko kure í? 

4. Jaké zdroje i for a í o áklade h jsou ve Vaší fir ě k dispozi i?  

5. Považujete stávají í ERP s sté  pod iku vč. další h užíva ý h IS  pro 

potře  ákladového říze í úseku výro  za dostateč é? Popř. jaké 
další i for a e ste k efektiv í u říze í ákladů potře ovali? 

6. Jak v užíváte dostup é i for a e o áklade h pro říze í úseku výro ? 

Jak dále pro říze í HS 6  Kalír a? 

7. Jak podro é i for a e o áklade h áte k dispozici? Lze vysledovat, 

kdo je ositele  ko krét ího ákladu? 

8. Jsou pro říze í ákladů důležitá jed otlivá střediska výro ? Jaký 
s sté  středisek áte v tvoře ý a jak jsou a i h evidová  áklad ? 

9. Jaké ástroje jsou v užívá  pro říze í režij í h ákladů a pod ikové 
úrov i a jaké v rá i úseku výro  apř. ko krét ě sledova ého 
střediska kalír ? Jsou shod é? 

10. Při říze í ákladů v rá i úseku výro  je klade  důraz spíše a 
rozpočt  e o kalkula e? 

  Rozpočty: 

11. Jakou podo u a rozsah ají Vá i sestavova é rozpočt  apř. 
souhr ý pod ikový rozpočet, rozpočt  středisek atd.)? Jaké je jejich 

časové hledisko? 

12. Jaký je postup sestavová í rozpočtů? 

13. Provádíte revizi sestavova ý h rozpočtů? 

14. Jak prostřed i tví  sestavova ý h rozpočtů řídíte režij í áklad ? 

15. Jsou rozpočt  sestavová  tak, a  sloužil  jako zdroj i for a í pro 
kalkulace? 
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Kalkulace: 

16. Jaké kalkula e jsou ve Vaše  pod iku sestavová ? 

17. K če u tyto kalkula e slouží apř. pro e ová rozhod utí, sledová í 
ákladů atd.)? 

18. V užíváte a sorpč í e o ea sorpč í kalkulace? 

19. Jakou podo u á kalkulač í vzore  pod iku? 

20. Jaký volíte způso  aloka e režij í h ákladů? 

21. Stanovujete skupiny režij í h ákladů e o a ě pohlížíte jako a 
elek tj. su u režií ? 

22. V užíváte režij í h přirážek? Jak defi ujete rozvrhové základ ? Jak 
často do hází k jeji h přepočtu?  

23. E istují ějaké pro lé  se sta ove í  režij í h přirážek či 
rozvrhový h základe ?  

24. V stihují tradič í přirážkové etod  příči ou souvislost při aloka i 
režij í h ákladů ko krét í  výko ů  ve Vaše  pod iku? 

25. Pokud esestavujete kalkula e a úrov í úpl ý h ákladů výko u, 
operujete ve svý h výpočte h s podro ě rozklíčova ou výro í režií? 

26. Jaké kalkula e sestavujete v rá i HS 6 ? K če u slouží? 

27. Jak o eňujete v itropod ikové výko ? Například pro es  TZ? 

28. V užíváte ke kalkula i ěkterou z oder í h etod aloka e ákladů 
( apř. etodu ABC, Target Costi g apod.)?  

29. Pokud a o, kterou etodu v užíváte a k jaké u účelu slouží?  

30. Pokud ano, co Vás vedlo k v užití tě hto etod? Jaké pří os  a/ e o 
překážk  v jeji h v užití spatřujete? 
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PŘÍLOHA 2 : Strukturova ý rozhovor týkají í se užíva é te h ologie tepel ého zpra ová í 

 

A alýza te h ologie TZ střediska kalír y ve společ osti ZETOR TRACTORS, a.s. 

1. Zařaďte provoz HS 6  Kalír a do orga izač í struktur  úseku výro . 

2. Jaký je stávají í počet za ěst a ů střediska? A jaké profese zastávají? 

3. Jak byste charakterizoval výro u sledova ého střediska?  

4. Jaké pro es  tepel ého zpra ová í a da é  středisku realizujete? 

5. Jaké k jeji h realiza i v užíváte zaříze í? 

6. Jaké díl  traktorů jsou a da é  středisku tepel ě zpra ovává ? Jaký 
je jeji h převažují í ateriál, h ot ost či roz ěr ? 

7. Jakou v užíváte o hra ou at osféru, reakč í pl , popřípadě 
přídav é pl ? 

8. Dispo ujete vlast í i v víječi o hra ý h at osfér e o t to 
nakupujete? 

9. Jaká další o služ á  zaříze í a da é  provozu v užíváte? 

10. Který pro es tepel ého zpra ová í je a da é  středisku, o se týká 

objemu produkce, ejvýz a ější? Jaké díl  jsou tí to pro ese  
převáž ě zpra ovává ? 

11. Kdo předepisuje ko krét í pro es  tepel ého zpra ová í tj. druh TZ, 

zaříze í TZ, požadova ý postup a para etr , záz a , zkoušk  apod. ? 

12. Jaký i předpis  se při realiza i tepel ého zpra ová í řídíte? 

13. Jak pro íhá ko trola tepel ě zpra ova ý h dílů? Kdo je za i 
zodpověd ý? 

14. Jak pro íhá ko trola, seříze í a o sluha jed otlivý h zaříze í TZ? Kdo 
je za i zodpověd ý? 

15. Jaký  způso e  a středisku kalír  v kazujete realizova é zakázk ?  

 

Ce e tová í a kale í: 

16. Na který h zaříze í h realizujete e e tová í a kale í? 

17. Jed á se o alter ativ í užití tě hto zaříze í e o díl  urče é ke 
zpra ová í tě ito agregát  jsou defi ová  jeji h roz ěre , popř. 
h ot ostí? 
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18. Jaký je prů ěh cementová í vč. výro ího klu  a jed otlivý h 
zaříze í h? 

19. Jaká je požadova á hlou ka e e ta e? 

20. Jaký užíváte e e tač í pote iál? 

21. Jak kontrolujete kvalitu o hra é at osfér ? 

22. Ke kale í do hází pří o z e e tač í teplot  e o realizujete apř. 
kale í s pod hlaze í ? 

23. Jak pro íhá pro es kale í? Jaké kalí í édiu  v užíváte? 

24. Jaký způso  pra í v užíváte a jaký je jeho klus? 

25. V užíváte popouště í za v sokých nebo za ízký h teplot? Jaký je jeho 
cyklus? 

26. Jakou ásled ou úpravu povr hu e e tova ý dílů v užíváte? 

27. V užíváte doko čují í h opera í jako je apříklad rov á í hřídelí 
apod.? V jaké  rozsahu? 

28. V užíváte apř. o hra é past  či ji ý h prostředků pro z rá ě í 
e e ta e v ra ý h plo h zpra ováva ý h dílů? Jak tato ochrana 

pro íhá? 

29. Pro ulože í vsádk  v užíváte kalíre ský h přípravků? Jaké jsou jeji h 
roz ěr , ko struk e, ateriál apod.? 

30. Jaká je a i ál í a prů ěr á h ot ost vsádk  užíva á v jed otlivý h 

zaříze í urče ý h k e e tová í a kale í? 
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PŘÍLOHA 3: Produkty společ osti ZETOR TRACTORS a.s. 

 

 

Obr. 1: Modelová řada Zetor Utili  (  – 55 HP) 

 

 

Obr. 2: Modelová řada Zetor Hortus (  – 70 HP) 

 

 

Obr. 3: Modelová řada Zetor Major (  – 80 HP) 
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Obr. 4: Modelová řada Zetor Pro i a (8  – 120 HP) 

 

 

Obr. 5: Modelová řada Zetor Forterra (  – 150 HP) 

 

 

Obr. 6: Modelová řada Zetor Cr stal (  – 160 HP) 
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PŘÍLOHA 4: Dispozič í uspořádá í HS 6  Kalír a 

 

Obr. 1: Dispozič í uspořádá í HS 6  Kalír a 
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Obr. 2: Dispozič í uspořádá í HS 6  Kalír a – detail 1 

 

 

 

 

 

Tab. 1: Dispozič í uspořádá í HS 6  Kalír a – sez a  zaříze í detail 1 

STŘEDISKO INV. ČÍSLO NÁZEV ZAŘÍZENÍ ALTERNATIVNÍ NÁZEV 

2610 73726 ENDOGENERATOR Birlec 

2610 73727 ENDOGENERATOR Birlec 

2610 73728 ENDOGENERATOR Birlec 

2610 73729 ENDOGENERATOR Birlec 

2610 4-17010 ENDOGENERATOR Birlec 

2610 5-08513 MĚŘIDLO RB ATMOSFÉRY DEWCHECKER 1,0 

2610 4-15335 TRYSKAČ STOLOVÝ TS2000 

2610 4-16715 LINKA KALÍCÍ AUTOMATICKÁ - JENNY HPL 200 

2610 5-03904 PŘISTROJ NA ZKOUŠENÍ PRUŽIN SF 1288 50HN 

2610 5-03903 PŘÍSTROJ NA KONTROLU TVRDOSTI DIATRONIC 2 RC 

2610 4-20495 STABILIZÁTOR PRUŽIN SP2 

2610 4-13715 GENERATOR VYSOKOFREKVENČNÍ GV21 

2610 4-14682 INDUKČNÍ ZAŘÍZENÍ GV22 

2610 4-14795 JEDNOTKA TRANSFORM. VYSOKOFREK. EKT2.3 

2610 4-14739 GENERÁTOR VYSOKOFREKVENČNÍ GU82 

2610 73739 GENERÁTOR VYSOKOFREKVENČNÍ U12/15 (GV80) 

2610 4-13898 PEC ŠACHTOVÁ VF KPO38/12 

2610 5-04747 MĚŘIDLO ROS. BODU HG 26 



- 3 - 

 

 

Obr. 3: Dispozič í uspořádá í HS 6  Kalír a – detail 2 

 

 

 

 

 

Tab. 2: Dispozič í uspořádá í HS 6  Kalír a – sez a  zaříze í detail 2 

STŘEDISKO INV. ČÍSLO NÁZEV ZAŘÍZENÍ ALTERNATIVNÍ NÁZEV 

2610 4-14639 PEC PRUBĚŽNÁ CEMEN. AICHELIN KSGS145EKGT,DHL 

2610 6-05230 ROŠTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ AICHELIN 

2610 4-14681 JEDNOTKA TRANSFORM. VYSOKOFREK. EKT2 

2610 4-14672 GENERÁTOR VYSOKOFREKVENČNÍ GV80 

2610 4-14833 STROJ KALÍCÍ VYSOKOFREKVENČNÍ EKL-1 

2610 4-14834 JEDNOTKA TRANSFORM. VYSOKOFREK. EKT 2.4 

2610 4-14831 STROJ KALÍCÍ VYSOKOFREKVENČNÍ EKL1 

2610 4-13642 GENERÁTOR VYSOKOFREKVENČNÍ GV201 

2610 4-13526 PEC ŠACHTOVÁ KPO38/8 

2610 4-14830 JEDNOTKA TRANSFORM. VYSOKOFREK. EKT2.4 

2610 4-14832 STROJ KALÍCÍ VYSOKOFREKVENČNÍ EKL1 

2610 4-16697 GENERÁTOR VYSOKOFREKVENČNÍ GV 85 

2610 4-16700 JEDNOTKA VYSOKOFREKVENČNÍ VFJ-3.2 

2610 5-05784 TVRDOMĚR ROCKWELL RB1 

2610 5-05831 TVRDOMĚR RB1 
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Obr. 4: Dispozič í uspořádá í HS 6  Kalír a – detail 3 

 

Tab. 3: Dispozič í uspořádá í HS 6  Kalír a – sez a  zaříze í detail 3 

STŘEDISKO INV. ČÍSLO NÁZEV ZAŘÍZENÍ ALTERNATIVNÍ NÁZEV 

2610 4-14643 PEC POPOUŠTĚCÍ MALÁ Aichelin 

2610 4-14837 PEC KOMOROVÁ ŽÍHACÍ – VAKUOVÁ VYKES-360/85/110 

2610 4-14608 PEC KOMOROVÁ – POPOUŠTĚCÍ 2 KESGR363/80/90 

2610 4-16168 STROJ ODMASTOVACI KEKTGGR.363/80/90 

2610 5-08569 MALÁ PEC MEMMERT 100-800 

2610 4-05551 LIS HYDR. DÍLENSKÝ CDC2 

2610 4-01483 JEDNOTKA TRANSFORM. VYSOKOFREK. EKT2.4 

2610 4-17307 ELEKTRICKÁ OHŘÍVACÍ PEC  - 

2610 4-14836 PEC KOMOROVÁ VÍCEÚČELOVÁ – BEČ VKGS3-60/85/110 

2610 4-08475 LIS HYDR. DÍLENSKÝ RP40 

2610 4-03800 LIS RUČNÍ VŘETENOVÝ  - 

2610 4-08476 LIS HYDR. DÍLENSKÝ RP40 

2610 4-08477 LIS HYDR. DÍLENSKÝ RP40 

2610 4-04797 VRTAČKA SVISLÁ SLOUPOVÁ VS20 

2610 4-07001 LIS HYDR. DÍLENSKÝ CDC301 

2610 4-00165 LIS RUČNÍ VŘETENOVÝ JVL10 

2610 4-01823 LIS RUČNÍ VŘETENOVÝ RL50 

2610 5-05785 TVRDOMĚR ROCKWELL RB1 

2610 6-05164 ZVEDÁK HYDRAULICKÝ HZP5 

2610 3-05753 ZAŘÍZENÍ DEEMULGAČNÍ  - 
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Příloha 5: Příklad návodu tepelného zpracování  
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Příloha 6: Příklad výkresu sestavy 
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Příloha 7: Fotografie ce e tač í li ky AICHELIN KSGS a víceúčelové pece AICHELIN VKGS-3 

 

Obr. 1: Fotografie ce e tač í a kalící li ky AICHELIN KSGS 

 

 

Obr. 2: Fotografie víceúčelové pece AICHELIN VKGS-3 
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Příloha 8: Matice pří ých ákladů HS Kalír a za rok 2017 
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Příloha 9: Matice ákladů pri ár ích aktivit 
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Příloha : Matice nákladů podpůrných aktivit 

 


