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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Diplomová práce se zabývá výrobou odvalovacích kontejnerů ACTS (Abroll 

Container Transport Systém), které slouží pro přepravu materiálu. Tato 

přeprava se uskutečňuje hlavně vlakovou a automobilovou dopravou. Hlavním 

náplní této diplomové práce je popsání a vyčíslení jednotlivých položek 

investičních a provozních nákladů, které souvisejí s výrobou odvalovacího 

kontejneru ACTS. Práci uzavírá porovnání stávající výrobní ceny kontejnerů 

ACTS s nově stanovenou cenou, která by byla pro podnik výhodná.  

 

Klíčová slova:  doprava, ACTS, kontejner, investiční náklady, provozní náklady 

 

 

The annotation of dissertation  work 

This Dissertation´s work is concerned with ´ACTS Containers´ Production 

(Abroll Container Transport Systém), which to transit materiál. This transit is 

carry out goods train and car transport. Descriptions and evalutions of 

investment and operational expense are the main contenst of the work, which 

conbe connected with ´ACTS Containers´ Production. There is the price 

confrontation of contemporary ´ACTS Containers´ producer with possible 

favourable price for the producer.  

 

Keywords:  transport, ACTS, container, investment expense, operational 

expense 
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1. Úvod 

Toto téma jsem si zvolila, protože se mi zdá zajímavé. Diplomová práce 

popíše výrobu odvalovacích kontejnerů ACTS (Abroll Container Transport 

System) sloužících pro přepravu materiálu společnosti OKD, Doprava a. s. Po 

dohodě s vedoucí diplomové práce jsme se rozhodly, že se budeme zabývat 

především vyčíslením jednotlivých položek investičních a provozních nákladů 

souvisejících s výrobou těchto odvalovacích kontejnerů. Tyto náklady se 

pokusím  stanovit na základě obdržených materiálů od společnosti OKD, 

Doprava a. s. 

Téma své diplomové práce jsem si vybrala,  protože se jedná o 

problematiku , o kterou se většina lidí nezajímá.  Proto se v mé diplomové práci 

snažím vysvětlit k čemu tyto kontejnery slouží, jak je možná s nimi manipulovat 

při přepravě a především stanovit jejich výhodou cenu. 

Hlavním zdrojem informací pro mou diplomovou práci budou materiály, 

které jsem obdržela od společnosti  OKD Doprava, a. s.  

V práci se zmíním o  charakteristice společnosti OKD Doprava, a. s., která 

bude obsahovat jak a kdy společnosti OKD, Doprava a. s. vznikla, v jakém 

oboru společnost podniká a její další základní údaje. 

Zaměřím se na základní údaje o odvalovacích kontejnerech ACTS a 

vyčíslení nákladů výroby těchto kontejnerů. Zmíním zde také základní pojmy ke 

zhotovení potřebné kalkulace výroby již zmíněných kontejnerů. Uvedu zde také 

technické parametry kontejnerů ACTS, které jsou důležité pro jejich správnou 

výrobu. 

Následně provedu ekonomické zhodnocení výroby odvalovacích 

kontejnerů ACTS. Zaměřím se především na sestavení potřebné kalkulace na 

výrobu těchto kontejnerů na základě poskytnutých údajů, které jsem obdržela 

od společnosti OKD, Doprava a. s.. Také uvedu předběžnou cenu, kterou si 

společnost OKD, Doprava a. s. stanovila než začala tyto kontejnery ACTS 

vyrábět. Pokusím se sestavit kalkulaci nákladů, tak  aby byla pro společnost 

OKD Doprava, a. s. výhodná. Zjistím ceník těchto odvalovacích kontejnerů 

ACTS od konkurenční firmy, která se zabývá jejich výrobou, aby jsem mohla 

porovnat ceny této společnosti s cenami společnosti OKD, Doprava a. s.
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2.   Charakteristika spole čnosti OKD Doprava, a. s.  [6] 

V této kapitole se zaměřím na historii společnosti OKD, Doprava a. s., 

zmíním se zde také o poslání této společnosti, předmětu podnikání. Uvede 

základní údaje společnosti  OKD, Doprava a. s. 

 

2.1.  Historie spole čnosti [6] 

1952 - vznik národního podniku OKR - Doprava, specializované organizace pro 

rozvoj a řízení povrchové dopravy v ostravsko-karvinském uhelném 

revíru, provozující Báňskou vlečku a silniční dopravní prostředky; 

1954 – rozšíření činnosti o údržbu a opravy železničních tratí; 

1955 – převzetí další části parku silničních nákladních vozidel OKD; 

1961 - vstup do podnikání s odpady převzetím provozování centrálního odvalu 

důlních hlušin Zárubek v Ostravě; 

1967 - výkon železničního vlečkového provozu na nově budovaných dolech 

ČSM, Paskov, Staříč a Darkov, vlastními náležitostmi; 

1968 - převzetí úseku Košicko-bohumínské dráhy od ČSD, následně pak 

dalších traťových úseků ležících na území postiženém důlními poklesy; 

1972 - zahájení provozu na novém vlečkovém areálu Elektrárny Dětmarovice - 

první významná aktivita směřující mimo OKD; 

1974 - převzetí odpovědnosti za řízení a koordinaci železniční a silniční dopravy 

v rámci celého ostravsko-karvinského revíru; 

1977 - zahájení procesu začleňování vleček všech dolů, úpraven a koksoven 

ostravsko-karvinského revíru do OKD, Doprava - úplná centralizace 

železniční vlečkové dopravy dokončena v roce 1979; 

1980 - počátek kvalitativního zlomu v provozu železniční dopravy směrem k 

rozvoji vlakové dopravy, a to i se vstupem na veřejnou drážní síť a k 

převádění přeprav hlušin a odpadů z dopravy silniční na železniční. 

Rozvoj vlakové dopravy a první vlakové přepravy na celostátní veřejné 

drážní infrastruktuře; 

1986 - zahájení postupného přebírání železničního provozu na BDR a 

Prostřední Suché od ČSD; 
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1987 - zahájení provozu plnicí stanice zemního plynu v Horní Suché - první 

krok v zavádění plynofikace silniční dopravy; 

1988 - rozšíření činnosti o hornickou činnost na povrchu při těžbě a 

zušlechťování černouhelných kalů; 

1994 - vznik akciové společnosti OKD, Doprava, navazující na tradice 

národního podniku OKR-Doprava; 

1996 - rozšiřování aktivit mimo rámec ostravsko-karvinského regionu se 

vznikem nových provozních center v lokalitách Hodonín, Poříčí, Mělník, 

Kladno, Prachovice, Břeclav, Přerov, Chvaletice, Tušimice v nichž jsou 

zákazníkům poskytovány služby v železniční, silniční i kombinované 

dopravě a v dalších obslužných činnostech a logistice. Zahájeno rovněž 

provozování veřejné osobní železniční dopravy na regionální dráze 

Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem; 

1997 - start intenzivního rozvoje kombinované dopravy využívajícího 

kontejnerového systému ACTS; 

1998 - uskutečněnými změnami majetkových účastí v OKD, a.s. se OKD 

Doprava, a.s. stává součástí skupiny KARBON INVEST. Rozšíření 

činnosti o výrobu vojenské manipulační techniky montáží nástaveb pro 

manipulaci s kontejnery na podvozky silničních vozidel; 

2000 – 2002 - intenzívní rozvíjení služeb s vyšší přidanou hodnotou při 

skládkování a třídění paliv, nakládání s hlušinou, elektrárenskými popílky 

a dalšími odpady včetně jejich ukládání, rozvoj asanační a rekultivační 

činnosti a prací při výstavbě dálniční sítě a železničních koridorů; 

2003 – vznik dceřiné společnosti ŽDD, a. s. se sídlem v Bratislavě a průnik na 

železniční trh na Slovensku; 

2005 - společnost získala Zlatý certifikát za certifikaci QMS, EMS a SMS pro 

celou společnost; 

2005 – 2007 - zahájení provozu logisticko-distribučního centra Barbora na 

karvinsku pro skládkování a distribuci paliv, v závěru roku 2007 

zprovoznění kontejnerového terminálu Paskov; 

2007 - OKD, Doprava se stává členem skupiny New World Resources 

Transportation, náležející do uskupení RPG Industrie; 
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2008 - intenzivní rozvoj silniční kamionové dopravy a logistiky, akvizice 

železniční společnosti VIAMONT Cargo, a.s. 

 

2.2.  Poslání spole čnosti OKD, Doprava, a. s. [6] 

 Společnost OKD, Doprava a. s. je společností s padesátiletou tradicí. Tato 

tradice je zdrojem neocenitelných zkušeností. Profesionalita zaměstnanců, síla 

technického zázemí, komplexnost poskytovaných služeb s individuálním 

přístupem k uspokojování potřeb každého zákazníka vytváří spojení jehož 

hnacím motorem je budoucnost.  

Posláním společnosti je převzít dopravně manipulační a obslužné činností 

zákazníků, kteří působí na průmyslových trzích. Pomáhají umožnit a zaměřit se 

na jejich hlavní podnikatelské činnosti s cílem zvýšení efektivity a 

konkurenceschopnosti. 

 

2.3.   Základní údaje spole čnosti OKD  [6] 

Vznik společnosti OKD, Doprava, akciová společnost vznikla dne 1. ledna 

1994 a je pokračovatelem tradice podniku OKR-Doprava, jehož historie sahá do 

roku 1952.         

Vlastnická struktura: společnost má jediného akcionáře: New World 

Resources Transportation, B.V. 

  

2.4   Předmět podnikání spole čnosti OKD [6] 

Svým zákazníkům nabízí OKD, Doprava, a. s. komplexní řešení 

dopravních a přepravních požadavků v nejužší návaznosti na technologii výroby 

a odbyt produkce. Mezi poskytované služby patří: 

• železniční doprava; 

• provozování železničních drah a drážní dopravy;  

• pronájem železničních vozů a lokomotiv; 

• údržba a opravy kolejových vozidel; 

• silniční nákladní doprava; 

• údržba a opravy silničních vozidel; 

• provozování plnicích stanic zemního plynu; 
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• kombinovaná doprava s využitím kontejnerů ACTS; 

• zasílatelství (spedice); 

• údržba, výstavba a rekonstrukce železničních tratí; 

• provoz stavebních a zemních strojů pro manipulaci s hromadnými substráty; 

• prodej a servis nákladních vozidel Tatra; 

• těžba, úprava a zušlechťování černouhelných kalů; 

• nakládání s odpady. 

 

2.5.  Certifikáty systému spole čnosti OKD, Doprava [6] 

Mezi certifikáty systému společnosti OKD, Doprava patří certifikáty 

systému managementu  jakosti, environmentálního managementu a 

managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro následující produkty:  

� provozování dráhy, provozování drážní dopravy, kontrolní a servisní činnost 

dráhy;  

� provozování silniční dopravy; 

� provozování kombinované dopravy;  

� manipulace s hromadnými substráty;  

� projektové, zemní, asanační a revitalizační práce; 

� výstavba, údržba, rekonstrukce a opravy železničního svršku a spodku 

včetně sdělovacího a zabezpečovacího zařízení;  

� opravy inženýrských sítí; 

� těžba, příprava vsázky, výroba granulátu a topných směsí;  

� zasilatelství; 

� údržba, opravy a servis hnacích kolejových vozidel, nákladních železničních 

vozů, odvalovacích kontejnerů, nákladních vozidel a zemních strojů;  

� přestavby nákladních a speciálních vozidel a montáž nástaveb včetně 

návrhu a vývoje;  

� pronájem hnacích kolejových vozidel, nákladních železničních vozů a 

sdělovacího zařízení;  

� pronájem silničních vozidel;  

� výroba svařovaných konstrukcí;  
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� certifikáty CQS Praha (Systém managementu jakosti, Systém 

environmentálního managementu, Systém řízení bezpečnosti a ochrany při 

práci); 

� certifikáty IQNet (Systém managementu jakosti, Systém environmentálního 

managementu, Systém řízení bezpečnosti a ochrany při práci) . 

  

2.6. Politika jakosti  [6] 

Mezi Politiku jakosti společnosti OKD, Doprava a. s. patří: 

☯ Vedení společnosti při formulování obsahu Politiky jakosti vychází z  

přijatého podnikatelského záměru, který reaguje na analýzu současných i 

budoucích požadavků, potřeb a přání našich zákazníků v oblastech železniční 

dopravy a přepravy, silniční dopravy, dopravních a inženýrských staveb, 

opravárenství, zušlechťování uhelných kalů a zasílatelství;  

☯ Vedení společnosti vyhlašuje v zájmu plného uspokojování současných 

a budoucích potřeb a očekávání našich zákazníků i ostatních zainteresovaných 

stran tuto Politiku jakosti:  

o požadovaná jakost a termíny plnění zakázek při vynaložení přijatelných 

nákladů jsou pro nás základním a hlavním předpokladem prosazení se 

na trhu; 

o zájem, připomínky a požadavky našich zákazníků i ostatních 

zainteresovaných stran nás motivují k dalšímu zlepšování stávajících a 

vytváření nových produktů;  

o rozhodující procesy k trvalému zabezpečení potřeb zákazníků jsou 

založeny na procesním a týmovém přístupu zaměstnanců.  

☯ Vedení společnosti se k podpoře uvedené Politiky jakosti zavazuje:  

o uplatňovat a neustále zlepšovat management jakosti podle norem ISO 

řady 9000 na všech úrovních řízení zapojením a plným využitím 

schopností všech zaměstnanců;  

o stanovit pro jednotlivé činnosti a jejich nositele cíle a směry působení v 

rámci podnikatelských záměrů společnosti;  
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o prostřednictvím procesního řízení zdrojů a činností, udržováním 

vzájemně výhodných vztahů s dodavateli i marketingové orientace řízení 

procesů rozvíjet management jakosti jako součást celkového řízení;  

o trvale prokazovat našim zákazníkům připravenost k realizaci zakázek v 

požadované úrovni jakosti.  

☯  Vedení společnosti při realizaci této Politiky jakosti od zaměstnanců 

očekává:  

o osobní odpovědnost za jakost své práce včetně včasného analyzování 

příčin stávajících i možných budoucích nežádoucích jevů a jejich 

důsledků;  

o akceptaci zásad týmové spolupráce a aktivní účast při práci v týmu;  

o vstřícnou komunikaci se zákazníky a ostatními zainteresovanými 

stranami pro zvýšení efektivnosti a výkonnosti celé společnosti;  

o plné uspokojování požadavků našich zákazníků v rámci podpory záměrů 

a cílů rozvoje společnosti.  

 

2.7.  Enviromentální politika spole čnosti OKD [6] 

OKD, Doprava, akciová společnost jako výraz odpovědnosti za ochranu 

životního prostředí přijala Environmentální politiku, založenou na těchto 

základních principech:  

1. vedení společnosti se zavazuje řídit své činnosti tak, aby dodržovala 

všechny relevantní požadavky právních předpisů a další požadavky, které 

se na ni vztahují, a ke kterým se v oblasti ochrany životního prostředí 

zavázala;  

2. trvalým závazkem je systematická prevence znečištění, předcházení havárií 

a neustálé zlepšování ochrany životního prostředí;  

3. prioritním environmentálním cílem je snižování negativních dopadů ropných 

látek na životní prostředí, snižování energetické spotřeby a produkce 

odpadů a zvyšování podílu využívaných odpadů;  

4. základními požadavky na klíčovou činnost - přepravu - je bezpečnost 

provozu a řádný technický stav dopravního parku, minimalizující emise 

škodlivin do ovzduší, hluk a spotřebu pohonných hmot;  
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5. rozvojové záměry a investice přednostně orientujeme na procesy s 

minimálním vlivem na životní prostředí, s důrazem na schopnost vyhovět 

nejen platným, ale i očekávaným předpisům a normám ochrany životního 

prostředí; 

6. v kontaktu se zákazníky a partnery podporujeme osvojení environmentálně 

příznivých postupů a dosažení nejužšího souladu vzájemné spolupráce s 

přijatou environmentální politikou;  

7. ochrana životního prostředí je nedílnou součástí aktivit společnosti, proto 

rozvíjíme environmentální povědomí zaměstnanců a jejich výcvik 

zaměřujeme na předcházení a omezování negativního působení na životní 

prostředí v činnosti každého zaměstnance;  

8. zájmem společnosti je vstřícný dialog se zaměstnanci a veřejností o 

dopadech činností na životní prostředí a rychlá a věcná reakce na vyslovené 

podněty a obavy.  

 

2.8. Politika bezpe čnosti  [6] 

OKD, Doprava, akciová společnost jako výraz odpovědnosti za 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci včetně požární ochrany přijala Politiku 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci založenou na těchto základních 

principech:  

� vedení společnosti se zavazuje řídit činnost společnosti tak, aby byly 

naplňovány všechny relevantní požadavky platných ustanovení právních 

předpisů, nařízení, vyhlášek a jiných závazků v oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci;  

� trvalým závazkem je chránit zdraví zaměstnanců společnosti a všech 

dalších osob dodržováním a zlepšováním podmínek pro bezpečnou a 

hygienicky nezávadnou práci tak, aby byla minimalizována rizika vyplývající 

z povahy a rozsahu činností, procesů, výrobků a služeb společnosti;  

� naší prioritou je snižování nebezpečí vzniku úrazů, nehod, mimořádných 

událostí a materiálových škod při provozování železniční a silniční dopravy, 

činností prováděných hornickým způsobem a všech ostatních činností, s 
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důrazem na prevenci a na důsledné šetření příčin a přijímání účinných 

nápravných opatření;  

� zájmem společnosti je spolupráce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci se zaměstnanci, s odborovým orgánem, úřady a veřejností, založená 

na průběžné výměně informací k pochopení politiky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, přijatých cílů a výsledků realizace programů v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a na rychlé reakci na vyslovené 

podněty;  

� předpokladem účinného řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je 

využívání systému vzdělávání a výcviku zaměstnanců společnosti ke 

zvyšování jejich uvědomění a znalostí v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, s důrazem na prevenci a snižování rizik;  

� bezpečný a provozuschopný stav dopravních, mechanizačních a ostatních 

prostředků, splňující požadavky zákonných předpisů, norem a pokynů 

výrobců, je nezbytnou podmínkou nasazení těchto prostředků v činnostech 

společnosti;  

� přístupy zvyšující úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou 

respektovány, podporovány a prosazovány v kontaktech se zákazníky a 

partnery společnosti. 

 

3. Kalkulace výroby kontejner ů ACTS [1,3,4] 

V této kapitole se budu zabývat již zmíněnými odvalovacími kontejnery 

ACTS. Popíši zde technické údaje, důvody výroby těchto kontejnerů, jak se 

dopravují a především se zaměřím na kalkulaci nákladů.  

 

3.1. Základní technické údaje odvalovacích kontejne rů ACTS [3] 

Existuje zhruba 30 základních typů kontejnerů ACTS: 

• skříňové uzavřené zobrazený na obrázku číslo 1 Odvalovací   

           kontejner ACTS; 

• nádržkové (pro přepravu suchých substrátů); 

• otevřené s vyklápěcím zadním čelem nebo křídlovými   

           dveřmi; 
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• izotermické; 

• sila; 

• cisternové; 

• plošinové aj. 

Kontejnery svou konstrukcí odpovídají požadavkům Vyhlášky UIC 591.  

 

Provedení: 

� ACTS-29, technické parametry jsou uvedené v tabulce č. 1 

Technické údaje odvalovacího kontejneru ACTS; 

� otevřený, zadní sklopné čelo se středním otvorem 

� otevřený, zadní křídlové dveře 

� dvojdílná plechová střecha, zadní křídlové dveře 

(** hmotnost 2,82 t) 

� ACTS-20, technické parametry jsou uvedené v tabulce č. 1 

Technické údaje odvalovacího kontejneru ACTS; 

• otevřený, zadní sklopné čelo, těsnění gumou 

� ACTS-20/N technické parametry jsou uvedené v tabulce č. 1 

Technické údaje odvalovacího kontejneru ACTS. 

• otevřený, zadní sklopném čelo, těsněním gumou 

 

 

Obrázek č. 1 Odvalovací kontejner ACTS [3] 
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Tabulka č. 2.1.  Technické údaje odvalovacího kontejneru ACTS [3] 

Technické údaje 

 

 ACTS-29 ACTS-20 ACTS-20/N 

Objem                    (m3) 29 20 13 

Délka vnější           (mm) 5.950 5.950 5.950 

Šířka vnější            (mm) 2.500 2.500 2.500 

Výška vnější           (mm) 2.400 1.850 1.850 

Délka vnitřní           (mm) 5.560 5.440 5.440 

Šířka vnitřní            (mm) 2.290 2.290 2.290 

Výška vnitřní           (mm) 2.270 1.500 1.040 

Vlastní hmotnost      (t) 2,65** 2,22 2,1 

Celková hmotnost    (t) 16,5 17,3 17,3 

Třmen pro hák         (mm) 1.570/1.450 1.570/1.450 1.570/1.450 

 sklopný sklopný sklopný 

 

3.2. Důvody pro výrobu kontejner ů ACTS [3] 

Důvodem pro výrobu odvalovacích kontejnerů ACTS bylo využití všech  

profesí, které má společnost OKD, Doprava a. s.  k dispozici. Dalším důvodem 

byla výroba těchto kontejnerů pro provozní oblast PO 01, která tyto kontejnery 

potřebovala. 

Stanovení ceny kontejnerů ACTS bylo na základě konfrontace 

s investičním oddělením společnosti OKD Doprava, a. s., které mělo přehled o 

cenách na trhu od případného jiného dodavatele. 

Systém kombinované dopravy ACTS je zajišťován pro zákazníky přepravy 

a to i pro zákazníky, kteří nevlastní železniční vlečku zobrazenou na obrázku č. 

2 .  Přepravní ramena nejsou omezena jen na území České republiky, ale jsou 

komplexně realizována i do zahraničí, kde je tento systém rozšířen. V těchto 

oblastech má společnost OKD Doprava, a. s.  smluvní partnery zajišťující 

silniční svoz a rozvoz kontejnerů ACTS na krátké vzdálenosti. 
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Obrázek č. 2  Ukázka železniční vlečky [3] 

 

Sortiment jednotlivých typů kontejnerů ACTS umožňuje přepravy veškerých 

druhů materiálů včetně nebezpečných odpadů. 

 

3.3. Doprava pomocí kontejner ů ACTS [3] 

ACTS – výhodná doprava pro všechny druhy materiálů: 

• efektivní přeprava z domu do domu bez překládky zboží;  

• využití ekologické železniční dopravy; 

• flexibilita; 

• rychlá a jednoduchá manipulace; 

• úspora speciálních překládacích mechanismů; 

• vyšší produktivita práce; 

• nižší provozní náklady; 

• kompatibilita se zahraničím; 

• více než  30 typů výměnných nástaveb; 

• certifikace na nebezpečné odpady. 

 

ACTS tvoří tři základní prvky: 

� železniční vůz s otočnými nosiči zobrazený na obrázku č. 3 - 

čtyřnápravový plošinový vůz opatřený otočnými nosiči s mimořádnou 

pevností pro uchycení tří odvalovaných kontejnerů ACTS. Nakládka a 

vykládka odvalovacích kontejnerů je možná z obou stran vozu. Bezpečná 

manipulace při osové vzdálenosti kolejí nad 4 500 m. bezpečnost provozu 

zajišťují speciální aretace a klanice;  
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Obrázek č. 3 Železniční vůz s otočnými nosiči [3] 

 

� automobilní nosiče/překladače kontejnerů zobrazený na obrázku č. 4 -  

zajišťují veškeré manipulace s odvalovacími kontejnery a jejich vykládku. 

Manipulátory mají extrémně lehkou konstrukci s mimořádnou pevností, 

rám z oceli zvyšuje tuhost konstrukce. Použitá jsou ložiska a čepy kloubů 

se zvýšenou životností. Bezpečnost provozu zajišťují indukční a koncové 

spínače, hydraulický okruh je vybaven pojišťovacími ventily; 

 

 

Obrázek č. 4 Automobilní nosiče/překladače kontejnerů [3] 

 

� odvalovací kontejnery ACTS zobrazený na obrázku č. 5 -  kontejnery mají 

normované rozměry a jsou přepravovány na autech i železničních 

vagónech. Jejich překládka se děje zavěšením háku automobilního nosiče 

do třmenu kontejneru, pohyby kontejneru usnadňují ocelová kolečka na 

kontaktní hraně kontejneru. Aplikace jsou v podstatě neomezené, ať už jde 

o kusové zboží, hromadné substráty či kapaliny všeho druhu. 
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Obrázek č. 5 Odvalovací kontejnery ACTS [3] 

 

OKD, Doprava, a. s. nabízí komplexní služby v kombinované dopravě 

ACTS na území České republiky i v zahraničí. 

 

Jednoduchá a rychlá manipulace  s ACTS 

� Překládka z automobilního nosiče na železniční vůz: zobrazená na 

obrázku č. 6.  Řidič vychýlí otočný nosič na voze o 45 stupňů….. 

 

Obrázek č. 6 Překládka z automobilního nosiče na železniční vůz [3] 

 

� …nacouvá se svým automobilem k železničnímu vozu a pomocí 

hákového manipulátoru nasune odvalovací kontejner na otočný nosič 

vozu. Ukázka na obrázku č. 7 … 
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Obrázek č. 7 Překládka z automobilního nosiče na železniční vůz [3] 

 

� … po přeložení odvalovacího kontejneru na železniční vůz popojede 

automobilem a pomocí lana vrátí otočný nosič i s odvalovacím 

kontejnerem do původní polohy. Ukázka na obrázku č. 8.  Při překládce 

na silniční nosič je technologický postup opačný. 

 

Obrázek č. 8 Překládka z automobilního nosiče na železniční vůz [3] 

 

A to vše za pouhých 5 minut bez potřeby dalších technických prostředků a 

pracovních sil.  K dispozici máme železniční vozy, silniční nosiče i odvalovací 

kontejnery několika typů pro úplně uspokojení všech zákaznických požadavků. 

Nakládání různých druhů odvalovacích kontejnerů ACTS je zobrazeno na 

obrázcích číslo 9, 10 a 11. 
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Obrázek č. 9 Nakládání kontejnerů ACTS na automobil [3] 

 

 

 

Obrázek č. 10 Odvalovací kontejnery ACTS [3] 

 

 

 

Obrázek č. 11 Odvalovací kontejnery ACTS [3] 
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3.4. Významní zákazníci spole čnosti  [3] 

Mezi významné zákazníky společnosti OKD, Doprava a. s. patří: 

� Biocel a. s., Paskov -  dřevní štěpky; 

� Bystřicko a. s., Bystřicko – odpady; 

� Dřevokombinát a. s., Vrbno pod Pradědem - dřevní hmota; 

� Nová Huť, a. s., Ostrava - koks a odpady; 

� OKD, Doprava, a. s., Ostrava - černouhelný granulát a kaly; 

� Ostravsko-karvinské koksovny a. s., Ostrava – koks; 

� Pískovna Bzenec-Přívoz a. s. – písek; 

� Precheza a. s., Přerov – odpady; 

� Třinecké železárny a. s., Třinec – odpady; 

� Oravské ferozliatinárské závody a. s., Istebné – feroslitiny. 

 

3.5. Kalkulace náklad ů [1,3,4] 

K řízení nákladů je nezbytné jejich sledování i z hlediska věcného, to 

znamená podle výkonů nebo výrobků a služeb. Toto zajistíme pomocí kalkulací 

vlastních nákladů.  

Význam kalkulace: 

o slouží ke stanovení vnitropodnikových cen výkonů; 

o k sestavování rozpočtů; 

o ke kontrole a rozboru hospodárnosti a rentability výkonů; 

o k limitování nákladů. 

Účelem kalkulace nákladů je stanovit výšku vlastních nákladů a ceny  na 

jednotku výkonu tj. na kalkulační jednici (tj. písemný přehled jednotlivých složek 

nákladů a jejich úhrn na kalkulační jednici jako je určitý výkon, výrobek nebo 

služba zastupující homogenní produkci vymezenou měřící jednotkou např. 

množství, hmotnost, délka, čas apod. Kalkulace nákladů je metoda jejichž cílem 

je i stanovení jednotlivé ceny. Jednotlivé složky nákladů se vyčíslují 

v kalkulačních položkách. Doporučené kalkulační položky obsahují všeobecný 

kalkulační vzorec. Tento kalkulační vzorec však není závazný a jeho strukturu 

jsi mohou určit podnikatelské subjekty podle svých potřeb, protože je používán 

ve většině podniků v České republice. [4]  
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Vlastní náklady (náklady kalkulace) jsou ve většině položek shodné s 

náklady finančními tj. náklady finančního účetnictví.  Liší se však v některých 

položkách tj.   kalkulačních druzích nákladů : 

• podnikatelská mzda; 

• kalkulační úroky při použití vlastního kapitálu; 

• kalkulační nájemné za použití vlastních prostor; 

• kalkulační odpisy které se účtují v takové výši, aby zajistily substanční 

zachování kapitálu, tj. aby při náhradě daného prostředku byly k dispozici 

peníze potřebné k jeho náhradě a účtují se tak dlouho dokud je daný 

prostředek využíván. [4] 

 

Podle časové souvislosti rozeznáváme: [4]   

• předběžnou kalkulaci - navazuje na roční rozpočty sestavené na základě 

uvažované technologie přeprav a ostatních podmínek. Pomocí ní se stanoví 

předpokládané náklady na kalkulační jednici před zahájením výroby 

- propočtová; 

- plánovaná (na základě plánovaných norem spotřeby); 

- operativní (na základě operativních běžných norem platných 

v době sestavování kalkulace). 

• výslednou kalkulaci = pomocí ní se zjišťují skutečné náklady na kalkulační 

jednici po provedení výkonu. Vychází z účetnictví, jde o zjištění skutečných 

nákladů (podniky se sdruženou výrobou). Slouží následně k výpočtům 

příštího období jako kalkulace předběžné. 

 

Kritické body kalkulace nákladů: 

znamenají, že postupy kalkulace musí být kompatibilní s činností podniku. 

Cenové kalkulace musí být propojeny s vnitropodnikovými procesy. Zásady 

kalkulace nejsou uvedeny v samostatném právním přepisu. Většina 

nejdůležitějších zásad a principů je v komponována do zákona o účetnictví a 

účtové osnovy pro podnikatele. [4] 
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Do kalkulací se nezahrnutí: 

• škody ze živelných pohrom; 

• odpisy promlčených a nedobytných pohledávek; 

• platby za promlčené dluhy; 

• náklady na zastavenou a na záběh provozu.[4] 

 

3.5.1. Výhody a nevýhody nákladové kalkulace [4] 

Výhody nákladové kalkulace: 

� stanoví jasná pravidla pro ruční výšky ceny; 

� u každé jednotky nám vytvořená cena teoreticky zaručuje určitou míru 

zisku; 

� dává nám jasný přehled v struktuře nákladů, což je nejlepší cesta ke 

snižování určitých druhů nákladů. 

 

Nevýhody nákladové kalkulace: 

� cena stanovená nákladovou kalkulací neodráží reálnou situaci na trhu 

(nerespektuje konkurenční ceny, sezónnost výrobku,  jeho životní 

cyklus); 

� určení nákladů na jednotku produkce souvisí u předběžné kalkulace s co 

nejpřesnějším stanovením objemu výrobní a provozní produkce. 

 

3.5.2.  Všeobecný kalkula ční vzorec [4] 

V kalkulačním vzorci jsou dvě základní skupiny nákladů:  
� Náklady přímé  -  přímo se přiřazují jednotlivým druhům výrobku bez jejich 

předchozího soustřeďování podle místa vzniku. Patří zde: 

• přímý materiál - materiál, který se zpravidla stává tvorbou 

množství výrobků nebo přispívá k vytvoření jeho potřebných 

vlastností (veškeré suroviny, základní materiál,  nakoupené 

polotovary, pohonné hmoty); 

• přímé mzdy  - základní mzdy (časové, úkolové), příplatky, 

doplatky ke mzdě, prémie, odměny výrobních dělníků přímo 

související s kalkulovanými výkony; 
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• ostatní přímé náklady -  technologické palivo, energie, odpisy, 

opravy a udržování, příspěvky na sociální zabezpečení, náklady 

na vadné výrobky a zmetky, opotřebení speciálních nástrojů, 

příprava a záběh nové výroby apod. [4] 

� Náklady nepřímé (režijní náklady) - jsou náklady společně vynakládané na 

celé kalkulované množství výrobků , více druhů výrobků nebo zajištění 

chodu celého podniku, které není možno stanovit na kalkulační jednici přímo 

nebo jejichž přímé určování by bylo nehospodárné. Na jednotlivé výrobky se 

režijní náklady zúčtují nepřímo prostřednictvím přirážek podle určitých klíčů.  

• výrobní režie - nákladové položky související s řízením a obsluhou 

výroby,které nelze stanovit přímo na kalkulační jednici. Patří sem 

režijní mzdy, opotřebení nástrojů, odpisy hmotného investičního 

majetku, spotřeba energie, náklady na opravy, náklady na  

technický rozvoj, režijní materiál, mzdy administrativních 

pracovníků, spotřeba plynu a vody, mzdy vedoucích a technických 

pracovníků apod.; 

• správní režie -  náklady související s řízením a správou podniku, 

závodu nebo obchodního organizačního útvaru jako celku. Patří 

zde odpisy správních budov, platy řídících pracovníků, poštovné, 

telefonní poplatky, pojištění, náklady práce s výpočetní technikou, 

náklady na počítače administrativních pracovníků, náklady na 

personalistiku, účetnictví, audit, daň z příjmu, finanční náklady 

(úroky), náklady na vzdělání zaměstnanců apod.; 

• odbytová režie - náklady spojené s odbytovou činností jako např. 

propagace, prodej, expedice, skladování. 

Režijní náklady představují značnou část celkových nákladů a jejich 

velikost neustále roste. Proto je třeba řídit jejich vývoj a stanovit úkoly v jejich 

snižování. [4] 
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Režijní náklady zahrnují řízení těchto oblastí: 

� evidenci, kontrolu a vyhodnocování skutečných režijních nákladů, 

� stanovení cíle ve snižování, např. % k předchozím ročním výsledkům, 

� systém hmotné zainteresovanosti a odpovědnosti, 

� členění nákladů z hlediska druhového a střediskového, 

� základním nástrojem řízení režijních nákladů jsou rozpočty jednotlivých 

středisek. [4] 

 

Jednotlivé složky nákladů se vyčíslují v kalkulačních položkách. 

Doporučené kalkulační položky obsahuje všeobecný kalkulační vzorec, který 

není závazný a jeho struktura je věcí podnikatelského subjektu. Kalkulační 

vzorec má tyto položky. [4] 

 

1. přímý materiál 

2. přímé mzdy 

3. ostatní přímé náklady 

4. výrobní (provozní) režie 

vlastní náklady výroby (součet položek 1 – 4) 

5. správní režie 

vlastní náklady výkonu (položky 1 – 5) 

6. odbytová režie (+zásobovací režie) 

úplné vlastní náklady výkonu (položky 1 – 6) 

7. zisk (ztráta) 

prodejní cena bez DPH (základ daně) 

8. DPH 

prodejní cena s DPH 

 

3.5.3. Způsob stanovení náklad ů na kalkula ční jednici [4] 

Náklady na kalkulační jednici se dají stanovit dvěmi způsoby a to: 
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� přímé náklady  

• podle norem spotřeby materiálu a prací (u předběžných normových 

kalkulací); 

• podle skutečné spotřeby (u výsledných kalkulací). 

údaje z účetnictví, operativní evidence apod.  Náklady na celý objem produkce 

se dělí počtem jednotek produkce. [4] 

� režijní náklady   u předběžných kalkulací  normových: 

• režijní (zúčtovací) přirážkou  tj. v % vyjádřený poměr režijních nákladů ke 

zvolené peněžní rozvrhové základně; 

• režijní (zúčtovací) sazbou je podíl režijních nákladů na jednotku naturální 

rozvrhové základny (u výsledných kalkulací); 

• se rozvrhují skutečná výše režijních nákladů. [4] 

 

Základnou pro rozvrhování režijních nákladů bývají veličiny: 

� peněžní -  přímé mzdy, přímý materiál, celkové přímé náklady; 

� naturální - ve střediscích výrobních např. počet kusů výrobku, normohodiny, 

strojové hodiny, hmotnosti výrobků, spotřeba elektrické energie v kwh. Ve 

střediscích nevýrobních je to počet vyřízených zakázek ve středisku prodeje, 

množství zpracovaných dat ve výpočtovém středisku, počet 

vyexpedovaných výrobků ve středisku expedice. 

 

Kčvzakladnarozvrhova

Kčvrezie
prirazka=%  

jendotkachichnaturavzakladnarozvrhova

Kčvrezie
jednotkaKčvsazba

ln
/ =  

 

Výhodou peněžní rozvrhové základny je přesné a snadné zjištění základny 

z účetnictví. Nevýhodou je, že pokud dojde ke změně ceny námi zvolené 

rozvrhové základny, je vyloučena srovnatelnost kalkulací dvou různých období. 

Výhodou naturální rozvrhové základny je vyloučení působení cenových 

vlivů. Nevýhodou je obtížnější zjišťování rozvrhové základny. [4] 
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3.5.4.  Metody stanovení nep římých náklad ů na kalkula ční jednici  [4] 

� zjistí se celkový objem rozpočtových nepřímých nákladů: 

• výrobní režie; 

• správní režie; 

• odbytová režie. [4] 

� určí se rozvrhová základna, kterou může být: 

• přímý materiál ( v peněžním vyjádření); 

• přímé mzdy (v peněžním vyjádření); 

• přímé náklady (v peněžním vyjádření); 

• počet plánovaných strojových hodin; 

• počet plánovaných výrobků. [4] 

� pomocí zvolené metody se zjistí podíl rozpočtovaných nepřímých nákladů 

na kalkulační jednici. [4] 

 

3.5.5. Kalkula ční metody [4] 

Metodou kalkulace rozumíme způsob složek nákladů na kalkulační jednici. 

Členění metod kalkulací závisí na: 

• na předmětu kalkulace tj. na tom co se kalkuluje (zda jde o jednoduchý nebo 

složitý výrobek); 

• na způsobu přičítání nákladů k výkonům (jak se přiřazují náklady na 

kalkulační jednici); 

• na požadavcích kladených na strukturu a podrobnost členění nákladů. [4] 
 
Členění kalkulačních metod: 

� kalkulace dělením ; 

• prostá kalkulace dělením se používá  nečastěji v hromadné výrobě např. 

při výrobě piva, limonád,; 

• stupňovitá kalkulace dělením (postupná, průběžná) je nejjednodušší 

případ použití je při oddělení výrobních, správních nebo odbytových 

nákladů, když se liší počet vyrobeních a prodaných výrobků. Tím dojde 

k zabezpečení, aby výrobky , které jsme v daném období neprodali, 

nebyli zatěžovány odbytovými popřípadě správními náklady. Hlavní 
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uplatnění má tato metoda ve fázové výrobě, kdy výrobek prochází 

několika výrobními fázemi. Musíme sestavit kalkulaci pro jednotlivé 

výrobní stupně. Proto musíme změřit objem produkce a zjistit náklady 

zvlášť na každý výrobní stupeň, který je nákladovým střediskem.  

V každém tomto stupni můžeme kalkulovat náklady, které v něm vznikají 

nebo veškeré náklady.  Tato  metoda má uplatnění  v chemické výrobě, 

protože podíl společných nákladů na kalkulační jednici se většinou 

nemůže stanovit prostým dělením; 

• kalkulace dělením s poměrovými čísly. [4] 

� kalkulace přirážková; 

� kalkulace ve sdružené výrobě; 

• zůstatková (odečítací) metoda; 

• rozčítací metoda; 

• metoda kvantitativní výtěže. [4] 

� kalkulace rozdílové; 

• metoda standardních nákladů; 

• metoda normová. [4] 

� prostá kalkulace dělením - v současné době mohou podniky sestavovat i 

tzv. kalkulace neúplných nákladů. 

 

Metoda kalkulace d ělení prostým [4] 

Tato metoda kalkulace se používá jestliže hospodářské středisko vyrábí 

stejnorodé výrobky. Je to tzv. jednoduchá hromadná výroba. Postup výpočtu: 

1) zjistí se celkový objem rozpočtových nepřímých nákladů 

2) rozvrhová základna je plánovaný počet kalkulačních jednic 

3) režijní náklady na kalkulační jednici 

 

zakladnarozvrhova

Nneprimychchrozpoctovyobjemcelkovy
jednicikalkulacninaNrezijni =  

 [4] 
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Metoda kalkulace d ělením pom ěrovými čísly [4] 

Tato metoda se používá pro výrobu stejnorodých výrobků s různou 

pracností např. výroba plechu o různé síle. Stejnorodé výrobky se stejným 

technologickým procesem, které se liš velikostí, jakostí, pracností, hmotností 

apod. rozvrhová základna je přepočtený počet kalkulačních jednic. Postup 

metody: 

1) volba základního výrobku s největším objemem výroby ( nemusí být vždy) tj. 

průměrná kalkulační jednice; 

2) určení poměrových čísel tj. porovnání základního výrobku s daným; 

výrobkem např.     
výrobkudanéhovýkon

výrobkuzákladníhovýkon
                                  

3) přepočet ostatních výrobků na základní výrobek pomocí poměrových čísel 

vypočteme, když plánovaný počet kalkulačních jednic vynásobíme 

poměrovým číslem; 

4)  výpočet sazby v korunách na kalkulační jednici přepočtené výroby; 

jednicchkalkulacnipocetprepoctenycelkový

nakladůneprimychcelkovýchrozpocet
Kčvsazba =  

5) náklad na kalkulační jednici daného výrobku  

čislopomeroveKčvsazbajednicikalkulacninanaklad *=  ; 

6) celkové náklady na daný výrobek se vypočítají, když se vynásobí náklady na 

kalkulační jednici s plánovaným počtem kalkulačních jednic. 

 

Metoda kalkulace p řirážkové [4] 

Tato metoda se použije jestliže podnik vyrábí nákladově různorodé 

výrobky. Jednotlivé druhy výrobků mají rozdílné přímé i nepřímé náklady. 

Nepřímé náklady se rozvrhují podle zvolené rozvrhové základny, kterou může 

být:       

• přímý materiál; 

• přímé mzdy; 

• přímé náklady; 

• počet plánovaných strojových hodin apod. 
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Podle nepřímých nákladů na kalkulační jednici počítáme pomocí: 

a) režijní přirážky = peněžní rozvrhová základna (přímé náklady); 

b) režijní sazby = naturální rozvrhová základna (strojové hodiny). 

 

Režijní přirážka výrobní režie [4] 

%100Re včástka
základnyrozvhovépeneznirozpocet

VRpocetcelkový
VRprirazkažijní =×=

 

 

Režijní přirážka správní režie [4] 

%100Re včástka
základnyrozvhovépeneznirozpocet

SRpocetcelkový
SRprirazkažijní =×=

 

 

Režijní přirážka odbytová režie [4] 

%100Re včástka
základnyrozvhovépeneznirozpocet

ORpocetcelkový
ORprirazkažijní =×=

 

 

Režijní sazba výrobní režie [4] 

Kčvčástka
základnarozvhováínaturá

SRpocetcelkový
VRsazbažijní =×= 100

ln
Re

 

Režijní sazba správní režie [4] 

Kčvčástka
základnarozvhováínaturá

SRpocetcelkový
SRsazbažijní =×= 100

ln
Re

 

Režijní sazba odbytové režie [4] 

Kčvčástka
základnarozvhováínaturá

SRpocetcelkový
ORsazbažijní =×= 100

ln
Re

 

3.6. Kalkulace náklad ů kontejneru ACTS  [3] 

Vzhledem k tomu, že podle kalkulačního vzorce by bylo složitě dobrat se 

některých výsledků, pokusím se počítat s tím, že v nákladové ceně jsou 
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obsaženy všechny externí náklady bez materiálu pro externí zákazníky a 

subdodavatele přeúčtovaných také těmto zákazníků. Jsou zde také obsaženy 

vnitronáklady, které související s chodem provozu . Tyto vnitronáklady jsou 

zajištěné jinou provozní oblastí. 

Nákladová cena na výrobu odvalovacích kontejnerů ACTS za rok 2007 

vycházela ve výši 392 Kč/hodina. Za tuto nákladovou cenu se propočítávají 

všechny zakázky, které společnost OKD, Doprava a. s. obdržela. V této 

nákladové ceně jsou rovněž obsaženy výrobní režie. Správní režii stanovila 

společnost OKD, Doprava a. s.  pro rok 2007  na 7,5%  určenou pro provozní 

oblast. 

Průměrné náklady na výrobu kontejnerů ACTS zahrnují počet 

opracovaných hodin a cenu materiálu. Cena materiálu však nebyla vždy 

shodná. Na jednom kuse kontejneru ACTS bylo v průměru odpracováno 290 

hodin. Z toho vyplývá, že 150 hodin odpracovali kmenoví pracovníci společnosti 

OKD, Doprava a. s.  a 140 hodin odpracovali externisté. Sazba pro kmenové 

pracovníky byla stanovena společností OKD, Doprava a. s. na 390 Kč/hod a pro 

externisty 230 Kč/hod.  

 

Do výrobních nákladů bylo společností OKD, Doprava a. s. zahrnuto: 

práce : vlastní lidé 150*392 = 58 800 Kč  

            externisté 140*230 = 32 200 Kč 

průměrný materiál                 104 300 Kč 

dozor při výrobě ACTS                     1 600 Kč 

celkem                 196 900 Kč  (1 ks kontejneru)    

Částka 196 900 Kč zahrnuje výrobní náklady na výrobu jednoho 

odvalovacího kontejneru ACTS. Na výrobě jednoho odvalovacího kontejneru 

ACTS se tak podílí jak interní tak i externí pracovníci. Dále je do výrobních 

nákladů zahrnutý průměrný materiál na jeden odvalovací kontejner a dozor při 

výrobě tohoto odvalovacího kontejneru ACTS, který musí mít osvědčení 

z Českého lodního a průmyslového registru se sídlem v Praze.  Pokud toto 

osvědčení společnost nevlastní, nesmí tyto kontejnery používat pro účely, pro 

které byly stanoveny. [3] 
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Další nepravidelné náklady související s uvedením do provozu:  

schválení technické dokumentace  9 000 Kč 

defektoskopie sváru u prvního pokusu  1 715 Kč 

celkem 10 715 Kč  (45 ks kontejnerů) 

Částka 10 715 Kč je stanovena na 45 ks odvalovacích kontejnerů ACTS. 

Proto je nutné vypočítat z této částky cenu stanovenou na nepravidelné náklady 

pro 1 ks odvalovacího kontejneru ACTS. V nepravidelných nákladech jsou 

zahrnuto schválení technické dokumentace, které zajišťuje Český lodní a 

průmyslový registr na základě jednorázové platby. Defektoskopii sváru u 

prvního pokusu provedla firma ČD Cargo. [3] 

 

Výpočet ceny nepravidelných náklad ů na 1 ks kontejneru ACTS 

KčACTSkontejneruksnacena 11,238
45

71510
1 ==  

Částka 238,11 Kč označuje nepravidelné náklady související s uvedením 

do provozu na 1 ks odvalovacího kontejneru ACTS.  Na základě výpočtu 

stanovení nepravidelných nákladů spojených s uvedením do provozu, můžeme 

vypočítat celkové náklady na výrobu 1 ks odvalovacího kontejneru ACTS činí 

197 138,11 Kč a vypočítají se takto: [3] 

 

Celkové náklady na výrobu 1 ks odvalovacích kontejn erů ACTS 

11,13819711,2389001961 =+=ksvýrobunanákladycelkové  

 

Prodejní cena odvalovacích kontejnerů byla stanovena investičním oddělením 

společnosti OKD Doprava, a. s. na základě zjištění ceny u konkurenčních 

společností takto: [3] 

1 – 35 ks 209 787 Kč za kus; 

36 – 45 ks 192 913 Kč za kus. 
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Celkové náklady na výrobu kontejner ů 

Kčkontejnerůvýrobunanákladycelkové 215871845*11,138197 ==  

Celkové náklady na výrobu kontejnerů byly vypočteny na základě zjištění 

celkových nákladů na výrobu jednoho odvalovacího kontejneru ACTS, které 

jsme vynásobili počtem vyrobených kusů tj. 45 ks. Celkové náklady na výrobu 

kontejnerů činí 8 871 215 Kč. 

 

Celkové výnosy na výrobu kontejner ů  

Kčkontejnerůvýrobunavýnosycelkové 6752719)913192*10()787209*35( =+=  

Částka 9 271 675 Kč označuje celkové výnosy z prodeje odvalovacích 

kontejnerů ACTS pro společnost OKD, Doprava a. s. . Tyto výnosy byly 

stanoveny na základě určené prodejní ceny společností OKD, Doprava a. s. a 

to: [3] 

1 – 35 ks 209 787 Kč za kus; 

36 – 45 ks 192 913 Kč za kus. 

 

Vlastní náklady výkonu 

Kčvýkonunákladyvlastní 13,5565369)075,0*2158718(2158718 =+=  

Takto byla propočítána společností OKD, Doprava a. s. nákladovost na 

výrobu odvalovacích kontejnerů ACTS, aby náklady pokryly stanovenou cenu. 

Tento výpočet byl proveden na základě zjištěných celkových nákladů na výrobu 

kontejneru ACTS a předem stanovené správní režie ve výši 7,5%.  Částka na 

vlastní náklady výkonu činila 9 536 556,13 Kč. [3] 

 

4. Vyhodnocení efektivnosti výroby kontejner ů [3] 

V této kapitole se zmíním o původním propočítání nákladů na výrobu 

odvalovacích kontejnerů ACTS, kterou si předem stanovila sama společnost 

OKD, Doprava a. s. než začala tyto odvalovací kontejnery sama vyrábět. 

Pokusím se stanovit přijatelnou prodejní cenu  pro společnost OKD, Doprava a. 

s. , externí výnosy. Zároveň zde uvedu ceník od konkurenční společnosti.  
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4.1. Externí výnosy – aktivace, výroba kontejner ů ACTS pro PO01 [3] 

(PO05 – výnos z aktivace, PO01 – náklad formou odpisů) 

 

Tabulka  4.1.   Velká kontejnerová výroba 24 kusů kontejnerů ACTS [3] 

ekonomika  na 1 ks na  24 ks 

výnos v korunách 190 000 4 560 000 

náklad práce v hodinách (hod) 250 6 000 

 práce 250 hodin * 350 Kč (Kč) 87 500 2 100 000 

 materiál (Kč) 102 500 2 460 000 

 celkem (K č) 190 000 4 560 000 

Pozn. Hmotnost kontejneru je cca 2 730 kg. Cena železa je cca 20 – 40 Kč na 1 

kg. Materiál je započítán za 37,50 Kč/kg.  

Vzhledem k tomu, že jsme zjistili že cena materiálu i pracnost neodpovídá 

nadcenění, došlo u 35 ks kontejnerů k navýšení prodejní ceny, aby se 

nevyrábělo se ztrátou. [3] 

 

4.2. Propo čítání výroby výhodné pro spole čnost OKD, Doprava a. s.  [3] 

Takto jsem propočítala výrobu odvalovacích kontejnerů ACTS, aby to bylo  

výhodné pro společnost OKD, Doprava a. s.  tyto odvalovací kontejnery ACTS 

vyrábět.  

 

Stanovení výhodné ceny odvalovacího kontejneru ACTS: 

pracnost 350*267 =  93 450 Kč 

materiál                    98 667 Kč 

technický dozor                      1 600 Kč 

rozpuštěné ostatní náklady na 1 ks                         400 Kč 

celkem                  194 117 K č 

Částka 194 117 Kč činí celkové náklady na výrobu jednoho ks 

odvalovacího kontejneru ACTS.  Je v nich zahrnutá pracnost všech 

zaměstnanců podílejících na výrobě tohoto odvalovacího kontejneru ACTS, 

všechen materiál, technický dozor a již předem vypočtené ostatní náklady na 1 

ks odvalovacího kontejneru ACTS, které činí částku 400 Kč.  
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Při stanovení  ceny na výrobu 1 ks odvalovacího kontejneru ACTS by to 

následovně vypadalo takto:  

Celkové náklady na výrobu kontejner ů 

Kčkontejnerůvýrobunanákladycelkové 265735845*117194 ==  

Celkové náklady na výrobu kontejnerů byly vypočteny na částku 8 735 265 

Kč a to na základě zjištění celkových nákladů na výrobu jednoho odvalovacího 

kontejneru ACTS, které jsem vynásobila počtem vyrobených kusů tj. 45 ks. 

 

Celkové výnosy 

Kčkontejnerůvýrobunavýnosycelkové 6752719)913192*10()787209*35( =+=  

Částka 9 271 675 Kč označuje celkové výnosy z prodeje odvalovacích 

kontejnerů ACTS pro společnost OKD, Doprava a. s. . Tyto výnosy byly 

stanoveny na základě určené prodejní ceny společností OKD, Doprava a. s. a 

to: [3] 

1 – 35 ks 209 787 Kč za kus; 

36 – 45 ks 192 913 Kč za kus. 

 

Vlastní náklady výkonu 

Kčvýkonunákladyvlastní 86,4093909)075,0*2657358(2657358 =+=  

Za částku 9 390 409,86 Kč se propočítala nákladovost na výrobu 

odvalovacích kontejnerů ACTS, aby náklady pokryly stanovenou cenu. Tento 

výpočet jsem provedla na základě zjištěných celkových nákladů na výrobu 

kontejneru ACTS a předem stanovené správní režie ve výši 7,5%. [3] 

 

4.3. Stanovení ceny v rámci výroby firmy vnitrem [3] 

Takto by vycházelo stanovení ceny odvalovacích kontejnerů ACTS kdyby je 

vyráběla společnost OKD, Doprava a. s. v rámci firmy vnitrem: 
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Výrobní náklady na výrobu 1 ks odvalovacího kontejneru ACTS: 

práce : vlastní lidé 250*392 = 98 000 Kč  

průměrný materiál                   98 667 Kč 

dozor při výrobě ACTS                     1 600 Kč 

celkem                 198 267 Kč  (1 ks kontejneru)    

Na výrobě odvalovacích kontejnerů by se podíleli jen interní pracovníci 

společnosti OKD, Doprava a. s.. Došlo by zde k navýšení výrobních nákladů na 

1 ks odvalovacího kontejneru o 1 667 Kč. [3] 

 

Další nepravidelné náklady související s uvedením do provozu: 

schválení technické dokumentace  9 000 Kč 

defektoskopie sváru u prvního pokusu  1 715 Kč 

celkem 10 715 Kč  (45 ks kontejnerů) 

Další nepravidelné náklady související s uvedením do provozu zůstaly 

v tomto případě stejné tj. 10 715 Kč na 45 ks odvalovacích kontejnerů ACTS. 

Opět si musíme vypočítat cenu na 1 ks odvalovacího kontejneru ACTS. Cena 

na 1 ks kontejneru zůstane také stejná. Cena na nepravidelné náklady na 1 ks 

odvalovacích kontejnerů ACTS činí 238,11 Kč. [3] 

 

Výpočet ceny nepravidelných náklad ů na 1 ks kontejneru ACTS 

KčACTSkontejneruksnacena 11,238
45

71510
1 ==  

 

Celkové náklady na výrobu 1 ks odvalovacích kontejn erů ACTS 

11,50519811,2382671981 =+=ksvýrobunanákladycelkové  

Celkové náklady na výrobu 1 ks odvalovacího kontejneru ACTS činí 

v tomto případě 198 505,11 Kč což je 1 367 Kč více než kdyby společnost 

OKD, Doprava a. s. zapojila do výroby odvalovacích kontejnerů ACTS i externí 

pracovníky.  
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Prodejní cena kontejnerů stanovena investičním oddělením společnosti OKD 

Doprava, a. s.  zůstala stanovena takto: 

1 – 35 ks 209 787 Kč za kus; 

36 – 45 ks 192 913 Kč za kus. 

 

Celkové náklady na výrobu kontejner ů 

Kčkontejnerůvýrobunanákladycelkové 730932845*11,505198 ==  

Celkové náklady na výrobu odvalovacích kontejnerů ACTS činily 

8 932 730 Kč a  zvýšily se o 61 515 Kč v případě výroby v rámci firmy.  

 

Celkové výnosy 

Kčkontejnerůvýrobunavýnosycelkové 6752719)913192*10()787209*35( =+=  

Celkové výnosy jsou v částce 9 271 675 Kč. U celkových výnosů k navýšení 

nedošlo. Zůstaly stejné vzhledem k tomu, že se nezměnila prodejní cena 

odvalovacích kontejnerů ACTS. 

 

Vlastní náklady výkonu 

Kčvýkonunákladyvlastní 75,6846029)075,0*7309328(7309328 =+=  

Vlastní náklady výkonu činily 9 602 684,75 Kč a zvýšily se o 66 128, 62 Kč 

v rámci výroby vnitrem.  K tomuto navýšení došlo vzhledem k celkovému 

navýšení celkových výnosů na výrobu kontejnerů ACTS.  

 

Pokud by společnost OKD, Doprava a. s. vyráběla kontejnery v rámci firmy 

vnitrem došlo by ve společnosti ke ztrátě, než kdyby vyráběla s pomocí 

externích pracovníků.  Tato ztráta by činila 331 009,75 Kč na výrobu 45 ks a 

7 355,772 Kč na výrobu 1 ks odvalovacího kontejneru ACTS. 

Kčksnaztráta

Kčksnaztráta

772,3557´45/75,0093311

75,009331675271975,684602945

−=−=
−=−=
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4.4. Ceník konkuren ční spole čnosti 

Jako konkurenční firma mi byla doporučena společnost Navara Novosedlí 

zabývající se výrobou odvalovacích kontejnerů ACTS, valníků, nosičů na 

kontejnery apod. Tato společnost má sídlo v Břeclavi.  

Od této společnosti odkoupila společnost OKD, Doprava a. s. všechnu 

potřebnou dokumentaci na výrobu odvalovacích kontejnerů ACTS.  

Na základě poskytnuté cenové relace kontejnerů by cena na výrobu 

jednoho ks kontejneru vyšla na 115 500 Kč. tzn., že cena 45 ks odvalovacích 

kontejnerů by činila 5 197 500 Kč.  

 

Tabulka č. 4. 2. Ceník za odvalovací kontejnery od konkurenční společnosti [5] 

vnit řní rozm ěry 
(mm) Kontejnerové zásobníky (výška háku 1000 mm) Cena / Kč 

3220 x 1910 x 460 Vana K 3m3 vrata i výklopné čelo 27.000,- 
3230 x 1920 x 
1460 

Velkoobjemový K 9m3 vrata i výklopné, půlená bočnice 39.000,- 
3220 x 2010 x 
2020 Sklad K 13m3 47.500,- 
   
3760 x 1910 x 400 Vana N 4m3 vrata 29.000,- 
3760 x 1910 x 400 Vana N 4m3 vrata i výklopné čelo 31.500,- 
3770 x 2110 x 460 Valník N 3,8m3 zadní čelo výklopné i sklopné, bočnice sklopné 42.500,- 
3770 x 2200 x 
1350 

Velkoobjemový N 11m3 vrata i výklopné, půlená bočnice 46.500,- 
3770 x 2010 x 
2020 Sklad N 15m3 50.000,- 
   
4070 x 2240 x 430 Vana 5 cbm pouze vrata 4,3m 42.000,- 
4190 x 2450 x 460 Valník 4,7m3 zadní čelo výklopné i sklopné, bočnice sklopné  4,3m  47.500,- 
4030 x 2200 x 
1340 

Velkoobjemový 12m3 vrata i výklopné, půlená bočnice  4,3m 52.000,- 

4200 x 2010 x 
2020 

Sklad L 17m3 55.000,- 

  Kontejnerové zásobníky ABROLL (norma DIN 30.722)   
  výška háku 1570 mm; provedení plech ů  4/3; prolisy bo čnic    
6000 x 2300 x 
2250 

ABROLL  kontejner 31 m3  
115.500,- 

5250 x 2300 x 
2000 

ABROLL  kontejner 24 m3  
105.000,- 

5250 x 2300 x 
1500 

ABROLL  kontejner 18 m3 
  96.800,- 

  Dále vyrábíme ABROLL kontejnery od 4,6 do 31 m3    
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4. 5.  Zhodnocení 

Na základě výpočtu jsem porovnala celkové náklady a výnosy související 

s výrobou odvalovacích kontejnerů ACTS ve společnosti OKD, Doprava a. s.. 

Ceny jsou uvedeny v následující tabulce č. 5.1.:  

 

Tabulka č. 4. 3.  Porovnání cen výroby odvalovacích kontejnerů ACTS     

(v Kč) 

Položky Propo čítání ceny 

(interní a externí 

pracovníci) 

Propo čet ceny 

výhodný pro 

spole čnost 

Propo čet ceny 

jen v podniku 

vnitro 

Výrobní náklady 196 900,00 193 717,00 198 267,00 

Další nepravidelné náklady 10 715,00  10 715,00 

Rozpočet nepravidelných 

nákladů na 1 ks 

238,11 400,00 238,11 

Náklady celkem na 1 ks  197 138,11 194 117,00 198 505,11 

Celkové náklady na 45 ks  8 871 215,00 8 735 265,00 8 932 730,00 

Celkové výnosy na 45 ks 9 271 675,00 9 271 675,00 9 271 675,00 

Vlastní náklady výkonu 9 536 556,13  9 390 409,88 9 602 684,75 

 
Z této tabulky je patrné, že nejvíce ztrátová je výroba jen v rámci podniku. 

Proto se společnost OKD, Doprava a. s. rozhodla pro využití externích 

zaměstnanců.  V rámci toho, že i tato výroba je pro společnost OKD, Doprava 

a. s. ztrátová, rozhodla se společnost OKD, Doprava a. s. tyto kontejnery 

přestat vyrábět.  
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5. Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se snažila popsat a zhodnotit provozní a 

investiční náklady společnosti OKD, Doprava a. s. na výrobu odvalovacích 

kontejnerů ACTS  (Abroll Container Transport Systém). Dalším cílem bylo 

propočítání výroby výhodné pro společnost OKD, Doprava a. s.. Největším 

problémem  s touto diplomovou práci bylo sehnání vyčíslení nákladů na výrobu 

odvalovacích kontejnerů ACTS, vzhledem k tomu, že společnost OKD, Doprava 

a. s. nechtěla poskytnout přehled nákladů související s touto výrobou. 

Na základě výpočtů jsem došla k těmto závěrům: 

� pro společnost OKD, Doprava a.s. je nejvíce ztrátová výroba, která 

je provedena jen v rámci podniku, vnitro to znamená jen kmenovými 

zaměstnanci firmy. Z toho vyplývá, že společnost OKD, Doprava a. 

s. se rozhodla vyrábět odvalovací kontejnery ACTS za pomocí 

externích zaměstnanců; 

� při propočítání ceny, za kterou společnost OKD,  Doprava a. s. za 

pomocí externích zaměstnanců zjistila společnost OKD, Doprava a. 

s., že i tato oblast je ztrátová. Společnost OKD, Doprava a. s. má 

z tohoto prodeje minimální zisky, které se jí nevyplatí. Vzhledem 

k tomuto zjištění se společnost OKD, Doprava a. s. rozhodla, že 

s výrobou odvalovacích kontejnerů ACTS skončí a bude opět 

dovážet o jiné společnosti.  
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