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1 Úvod 

Vzrůstající tlak konkurence nutí podniky pečlivěji kontrolovat a řídit náklady na 

výkony. Podnikání je svou podstatou spojeno s efektivností, tedy s dosahováním 

ekonomického efektu. Spočítat skutečné náklady hlavních i podpůrných činností není 

vůbec snadné, ani jednoduché. To však není důvod tyto náklady nekalkulovat vůbec.  

Zatímco v průmyslu jsou významnými kalkulačními položkami nákladů spotřeba 

surovin a materiálů, osobních nákladů, případně v investičně náročných oborech i odpisy, 

v oborech služeb se setkáváme s jinou strukturou kalkulačních položek. V nich obvykle 

nejvýznamnější roli hrají náklady na osoby, které služby poskytují. Metodika kalkulací 

představuje základní stavební kameny pro výstavbu kalkulačního systému v podniku. 

Kalkulace se stává bezesporu důležitým informačním zdrojem controllingu a současně 

nástrojem prosazování podnikových cílů.  

Pro mnohé společnosti se v posledních desetiletí ukazuje jako finančně a zejména 

personálně - manažersky neúnosné až dokonce zcela nemožné, aby si všechny činnosti 

související s vývojem, provozem a údržbou efektivně zajišť ovaly vlastními silami. Proto se 

snaží soustředit na svou hlavní podnikatelskou činnost (core business) a vhodné podpůrné 

činnosti vytěsnit mimo podnik – na externí dodavatele služeb. Jinými slovy se snaží 

realizovat outsourcing služeb. 

Pojem outsourcing lze v kontextu podnikatelských subjektů přeložit jako 

„využívání vnějších zdrojů“. Základní myšlenka outsourcingu vychází z faktu, že 

v dnešním globálním podnikatelském světě prakticky neomezené konkurence může uspět 

jenom takový subjekt, který dosahuje výrazných konkurenčních předností. Dosažení 

konkurenceschopnosti v určitém oboru je možné zejména tehdy, bude-li firma své interní 

zdroje soustředit pouze na klíčové faktory / klíčové procesy svého podnikání.  

Cílem mé diplomové práce je vytvořit specifickou kalkulaci nákladů pro 

společnost Siemens, s.r.o., která mimo jiné nabízí balíček zakázek formou outsourcingu 

údržby, automatizace a obdobných prací. Takové zakázky mívají svou podstatou 

dlouhodobý charakter a při jejich kalkulacích je důležité neopomenout žádné položky 

nákladů a zároveň všechny nákladové položky řádně dle typu nákladů zkalkulovat. 

Součástí práce je tak vytvoření specifických tabulek jednotlivých druhů nákladů 
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v programu Microsoft Excel, kterých mohou využívat jak pracovníci připravující 

outsourcingovou zakázku (obchodní zástupci, resp. podpora obchodu), tak i projektoví 

manažeři se svým týmem při vlastní realizaci zakázky.  

Pro zpracování diplomové práce jsem si z dostupných metod zvolila studium 

dokumentů, pozorování, analýzu a tvorbu vzájemně provázaných tabulek kalkulačního 

nástroje. Pro tvorbu tabulek jsem použila softwarový nástroj MS Office, především  

tabulkový procesor Microsoft Excel. 

V teoretické části se zabývám kalkulacemi nákladů a problematikou outsourcingu. 

Po nezbytných úvodních informacích o klasifikaci nákladů následuje přehled nejčastěji 

používaných druhů kalkulačních metod. Významnou částí je podkapitola zabývající se 

významem outsourcingu pro firmu, kde se věnuji procesu outsourcingu a výběrem 

dodavatelské firmy.  

Analytickou část začínám charakteristikou společnosti Siemens, s.r.o., kde 

popisuji její divize a reference. V rámci divize Industry Solutions se projekty typu 

Outsourcing zabývá odštěpný závod Industry Maintenance Technology. Referencí této 

společnosti respektive odštěpného závodu je provádění outsourcingu elektroúdržby 

a měření a regulace ve společnostech BorsodChem MCHZ, s.r.o. a ArcelorMittal 

Ostrava a.s.  

Po představení společnosti následuje podkapitola věnována kalkulaci projektu 

outsourcingu, v níž je mým úkolem navrhnout tabulky s výpočtem časového fondu 

a jednotlivých druhů nákladů, které si pro jednoduchost rozčlením na osobní, majetkové, 

materiálové, finanční náklady a náklady služeb. V neposlední řadě tyto typy nákladů 

zakomponuji do souhrnné kalkulace, kterou společnost používá a zjistím výši ceny pro 

zákazníka.  
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2 Teoretická část 

Tato kapitola objasňuje problematiku outsourcingu a kalkulací v obchodní 

činnosti podniku. Kalkulace jsou klasickým nástrojem používaným uvnitř podniku 

i k řízení vztahů mimo podnik. Outsourcing obecně je zaměřen na outsourcing jakékoliv 

činnosti, jakéhokoliv zdroje nebo procesu. Outsourcing je chápán jako jedna ze součástí 

strategického managementu.  

2.1 Kalkulace nákladů 

Jedním z nejvýznamnějších prvků v systému ekonomického řízení podniku je 

oblast kalkulací nákladů a tvorba cen. Kalkulace nákladů je tak jedním z informačních 

systémů podniku. Každý podnikatel by měl vědět, za kolik vyrábí své výrobky nebo kolik 

ho stojí poskytování služeb. Spolehlivost kalkulací je závislá jak na rozsahu a validitě 

informací, se kterými pracuje, tak i na způsobu a spolehlivosti zpracování těchto informací. 

Důležitost kalkulace vyplývá z toho, že vyjadřuje náklady na jednotlivé výkony podniku, 

jejichž výroba a prodej je hlavním obsahem činnosti. V současném pojetí se kalkulace, 

jako metoda zjišť ování nákladů na výkony, považuje za součást manažerského účetnictví.  

Pojmem kalkulace dle Hradeckého a Konečného (2003) se označuje jako činnost, 

v níž se stanovují nebo zjišť ují náklady na přesně specifikovanou jednotku výkonů na 

kalkulační jednici. 

Kalkulace nákladů mají vazbu na následující prvky systému řízení podniku: 

- Účetnictví, 

- Rozpočetnictví, 

- Operativní evidenci, 

- Statistiku, 

- Cenotvorbu a obchodní vyjednávání. [3] 

Kalkulaci určují následující prvky:  

• Předmět kalkulace – kalkulační jednice 

• Obsah kalkulace – náklady 

• Forma kalkulace – kalkulační vzorec [12] 
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Největším problémem kalkulace je správné zjištění nákladů, které daný výkon 

skutečně vyvolaly. Jedná se o tzv. problém alokace nákladů  v kalkulaci. Vzniká tam, kde 

je vyráběno více druhů výrobků. [10] 

Pro úspěšné vedení podniku je nezbytná dokonalá znalost nákladů spolu se 

zjištěním příčin, které působí na jejich výši. Věcný problém kalkulace spočívá 

v přiřazování nákladů jednotlivým produktům. [11] 

2.1.1 Klasifikace nákladů 

Náklady jsou spotřebované výrobní faktory oceněné peněžní jednotkou. 

Kalkulační informační systém rozlišuje tři nákladová hlediska: nákladové druhy, náklady 

podle místa vzniku a podle výkonů. V každém typu hlediska musí být respektována 

průměrová zásada a zásada příčinnosti. Faktory, které mají vliv na průběh nákladů, jsou 

zejména výrobní kapacita, objem výkonů, velikost podniku, či stupeň zaměstnanosti.  

Jak uvádí Mruzková (2006) náklady jsou vymezeny jako účelné a účelové 

vynaložení prostředků a práce při zhotovení výrobků nebo provedení výkonů. Náklady 

mají vždy těsný vztah k výkonům, které tvoří předmět činnosti podniku.  

Druhové náklady se vyznačují tím, že každá nákladová položka je jednoduchým 

nákladem. Nejsou vhodné pro stanovení nákladů na kalkulační jednici. Druhové členění 

nákladů se používá v účetnictví, pro určité druhy je vytvořena účtová osnova. Tyto náklady 

se dále člení do určitých skupin.  

Provozní náklady – zde patří např. spotřeba energie, spotřeba materiálu, služby 

(přepravné, opravy a udržování), osobní náklady, kde se řadí mzdové náklady, sociální 

pojištění, dále daně a poplatky, odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku, 

rezervy a ostatní provozní náklady 

Finanční náklady – mezi tyto náklady patří tvorba rezerv na finanční náklady, 

úroky, prodané cenné papíry a vklady a ostatní finanční náklady. 

Mimořádné náklady – zde se řadí nákladové položky, jako jsou manka a škody, 

tvorba opravných položek, tvorba rezerv a ostatní mimořádné náklady. [11] 
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Kalkulační náklady jsou založeny na rozdělení nákladů na přímé a nepřímé 

náklady. Přímé náklady souvisejí s určitým druhem výkonu a jejich výše lze určit přímo na 

kalkulační jednici. Kdežto nepřímé náklady nelze zjistit přímo na daný výkon. Kalkulační 

náklady se liší od druhových tím, že obsahují směs různých nákladových druhů, čímž se 

vytvářejí režijní položky. Na kalkulačním pojetí nákladů lze prokázat controlingový 

přístup z hlediska časového propojení s dalšími informačními subsystémy, a to rozpočty – 

subsystém ex ante a účetnictví – subsystém ex post jak je patrné v obr. 2.1. [11] 

Obr. 2.1 Kalkulační pojetí nákladů 

 Náklady ex ante Kontrola nákladů Náklady ex post 

 

 

 

 

Zdroj: MACÍK, K. Kalkulace nákladů – základ podnikové controlingu. 1999. Vlastní zpracování 

2.1.2 Kalkulační jednice a kalkulační vzorec 

Kalkulační jednice dle Dluhošové vyjadřuje určitý výkon vymezený druhem, 

místem vzniku nebo měrnou jednotkou, na kterém se stanoví nebo zjišť ují vlastní 

náklady. [3] 

Kalkulační vzorec dle Mruzkové představuje systematické setřídění nákladových 

položek v kalkulaci tak, aby bylo možné určit vlastní náklady na kalkulační jednici. [12] 

Základem kalkulace je rozdělení společných nákladů na jednotlivé kalkulované 

výkony.  Na tomto závisí úspěch kalkulace. Jako podklad slouží kalkulační základna. 

Základnou musí být veličina, která je v okamžiku sestavování kalkulace známá a má přímý 

vztah ke kalkulovaným výkonům. Může jí být jakákoliv veličina vyjádřená v peněžních 

nebo naturálních jednotkách. Např. přímé mzdy, součet některých složek přímých 

nákladů. [10] 

Jako příklad kalkulačního vzorce uvádím typový kalkulační vzorec dle Mruzkové 

(2006), který je znázorněn v obr. 2.2. 

Přímé náklady 

Režijní náklady 

Účetnictví Rozpočty 

Účetnictví 

Přímé náklady 

Předběžná kalkulace výkonu Výsledná kalkulace výkonu 

Režijní náklady 



12 

Obr. 2.2  Typový kalkulační vzorec 

1. Přímý materiál 

2 Přímé mzdy 

3. Ostatní přímé náklady 

4. Výrobní režie 

Σ (1 - 4) Vlastní náklady výroby 

5. Správní režie 

Σ (1 - 5) Vlastní náklady výkonu 

6. Odbytová režie 

Σ (1 - 6) Úplné vlastní náklady výkonu 

7. Zisk (ztráta) 

Σ (1 - 7) Cena 

Zdroj: MRUZKOVÁ, J. Kalkulace. 2006. Vlastní zpracování 

Položky 1, 2, 3 jsou přímé neboli jednicové náklady. Položky 4, 5 a 6 patří mezi 

nepřímé, režijní náklady. Každý kalkulační vzorec a tedy i typový obsahuje tzv. agregační 

položky nebo také součtové položky, které vyjadřují součty jednotlivých dílčích 

kalkulačních položek nebo všech nákladů v kalkulaci. Jedná se o vlastní náklady výroby, 

vlastní náklady výkonu a úplné vlastní náklady. Každá položka má svou vypovídací 

schopnost.  [12] 

2.1.3 Vnitropodnikové účetnictví 

Zavedení vnitropodnikového účetnictví vyžaduje nejprve provedení důkladné 

analýzy účetní jednotky z hlediska vykonávaných činností. Na analýzu činností navazuje 

analýza kalkulace a metod účtování. [8] 

Při věcné analýze účetní jednotky lze doporučit tento postup:  

1. Stanovení oblastí činností. 

2. Definování kalkulační jednice 

- výrobek, 

- služba, 

- zakázka, 

- obchodní případ, 

- zakázkový list. 

Cenová 

kalkulace 

Kalkulace 

nákladů 
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3. Určení počtu stupňů ekonomické struktury (závod, nákladové středisko, pracoviště). 

4. Provedení nákladové analýzy: 

- Přiřazení nákladů oblastem činností, 

- Rozdělní nákladů (přímé + režijní, variabilní + fixní). 

5. Stanovení kalkulačního vzorce. 

6. Výběr vhodné metody (techniky) účtování pro určité činnosti. 

7. Rozbor přiřazování společných režií (správní, výrobní, zásobovací, odbytová) a volba 

rozvrhových základen. [8] 

2.2 Klasifikace kalkulace 

Kalkulace nákladů se dělí podle různých hledisek spojených s jejich využitím 

nebo technikou jejich výpočtu. Nejčastěji používané a typické druhy kalkulací jsou: 

1. Podle času sestavení a funkce při řízení 

- Předběžná kalkulace (ex ante) 

• Kalkulace operativní 

• Kalkulace propočtová 

• Kalkulace plánová 

- Průběžná kalkulace projektu ve fázích realizace 

- Výsledná kalkulace (ex post) 

- Specifické kalkulace 

• Kalkulace cenová 

• Kalkulace výchozí 

• Kalkulace základní 

2. Podle úplnosti nákladových položek dovedených na kalkulační jednici 

- Kalkulace úplných nákladů (absorpční kalkulace) 

- Kalkulace neúplných nákladů 

- Metoda kalkulace Direkt Costing 

3. Podle ocenění nákladů v kalkulaci 

- Kalkulace skutečných cen 

- Kalkulace standardní 

- Kalkulace normová 
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4. Podle použité kalkulační techniky 

- Kalkulace dělením prostá 

- Kalkulace dělením s poměrovými čísly 

- Kalkulace dělením ve fázové a stupňové výrobě 

• Kalkulace postupná 

• Kalkulace průběžná 

- Kalkulace přirážková 

- Metoda ABC – kalkulace dle dílčích aktivit 

5. Podle charakteru výrobního procesu 

- Kalkulace zakázková 

- Kalkulace sdružených výkonů [12] 

6. Kalkulace ve vztahu k využívání kapacity 

- Kalkulace statická 

- Kalkulace dynamická 

7. Kalkulace z hlediska propojení s dalšími informačními systémy 

- Kalkulace systémová 

- Kalkulace mimosystémová [11] 

Nyní se vrátím k podrobnějším charakteristikám jednotlivých kalkulací.   

2.2.1 Podle času sestavení a funkce při řízení 

Předběžná kalkulace vyjadřuje předem stanovené výrobkové náklady. Jsou 

sestavované před vlastním výrobním procesem. K těmto kalkulacím patří operativní, 

plánová a propočtová kalkulace. [12] 

Operativní kalkulace vyjadřuje úroveň předem stanovených nákladů na 

kalkulační jednici v konkrétních technologických, technických a organizačních 

podmínkách určených technickou přípravou výroby pro zhotovení výrobku. Sestavuje se 

na základě operativních norem pro jednotlivé pracovní a spotřební operace. Tato kalkulace 

je nástrojem krátkodobého řízení zejména přímých nákladů. Využívá se při zadávání 

nákladového úkolu výrobním útvarům a také při kontrole jejich plnění. [12] 
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Propočtová kalkulace se sestavuje u nových nebo inovovaných výrobků. 

Vyjadřuje předběžně stanovené náklady kalkulační jednice. Má zcela zásadní význam 

v tržních podmínkách. Sestavuje se tehdy, kdy nejsou k dispozici přesné normy a kdy by 

jejich sestavení bylo nehospodárné. Má vazbu na hodnocení ekonomické efektivnosti 

vkladu prostředků s dlouhodobým účinkem. Využívá se pro řízení hospodárnosti 

a ekonomické efektivnosti. Sestavuje se pro nové výrobky v době, kdy nejsou k dispozici 

podrobné technologické nebo konstrukční podklady. [12] 

Plánová kalkulace vyjadřuje průměrné náklady, kterých se má dosáhnout 

u určitého výrobku v plánovacím období. Navazuje na plán nákladů podniku. Sestavuje se 

na základě plánových norem, které jsou úkolem ve spotřebě zdrojů pro výkonné a výrobní 

útvary na celé plánovací období. Využívá se pro sestavení plánu nákladů v oblasti 

jednicových nákladů na určité období. Je používaná jako nástroj kontroly hospodárnosti 

výrobků i útvarů. [12] 

Nejvíce přesná je kalkulace operativní, jelikož vychází z právě platných rozpočtů 

výrobní a správní režie a podrobných norem spotřeby materiálu, poté plánová a nejméně 

přesná je kalkulace propočtová. [12] 

Výsledná kalkulace vyjadřuje průměrné skutečné náklady kalkulační jednice po 

jejím dokončení za určité období. Může mít okamžikový nebo intervalový charakter. 

Jestliže kalkulace zachycuje náklady na výrobek za kalendářní období, ve kterém jsou 

náklady evidovány v účetnictví, jedná se o intervalovou výslednou kalkulaci. Využívá se 

nejvíce k hodnocení hospodárnosti vynakládaných nákladů za kalendářní období. Pokud 

zachycuje skutečné náklady na výrobek za kratší období než je měsíc, jedná se o výslednou 

kalkulaci okamžikovou. Nemá přímou vazbu na účetnictví. Využívá se v kusové či 

malosériové výrobě po ukončení výroby každého kusu. Slouží k operativnímu a rychlému 

hodnocení hospodárnosti vynakládaných nákladů a tím i k řízení variabilních nákladů. [12] 

Specifické kalkulace představují kalkulace používané pro specifické účely 

v oblasti ekonomického řízení. [12] 

Cenová kalkulace vyjadřuje kalkulaci prodejní ceny výkonu, obsahuje 

i kalkulovaný zisk. Má velký význam z hlediska regulace cen z centra. Tyto výkony jsou 

určeny k prodeji mimo podnik. Cena vzniká v tržní ekonomice na základě vzájemného 

působení poptávky a nabídky. Používá se jako podklad pro jednání se zákazníkem. Říká se 
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ji také nabídková cena. Podstatou je , že náklady které cenová kalkulace obsahuje, by měly 

být pokryty prodejní cenou. Nejobtížnější činností při tvorbě cenové kalkulace je stanovení 

kalkulovaného zisku. Tím se rozumí zisk před zdaněním. Úkolem kalkulace je zjistit, jak 

tržní cena pokrývá náklady výrobce a zda vytváří požadovaný zisk. [12] 

Výchozí kalkulace představuje technicko-kalkulační nástroj, který slouží 

k odvození určité kalkulace, především plánové. [12] 

Základní kalkulace plní funkci pevného měřítka, alespoň po dobu jednoho 

účetního období nebo po dobu výroby určité dávky. Stanoví se obvykle ve výši operativní 

kalkulace na počátku období. Slouží jako měřítko snižování nákladů během celé doby 

výroby výrobku. [12] 

2.2.2 Podle úplnosti nákladových položek dovedených na kalkulační jednici 

Členění souvisí se zahrnutím nákladových položek na kalkulační jednici.  

Kalkulace úplných nákladů vyjadřuje buď předběžné, nebo skutečné úplné 

vlastní náklady při daném objemu výkonů. Označuje se také jako absorpční kalkulace. 

Filozofie kalkulace úplných nákladů předpokládá, že jednotlivý výkon vyvolává fixní 

i variabilní náklady. Úplné vlastní náklady kalkulační jednice jsou průměrnými celkovými 

náklady, které se rovnají součtu průměrných fixních a variabilních nákladů na jednotku 

výkonu. Je známo, že průměrné fixní náklady se vyvíjejí  degresivně a průměrné variabilní 

náklady jsou konstantní v důsledku jejich proporcionálního vývoje. Kalkulace má statický 

charakter. Je vhodné využít kalkulaci pro kontrolu a řízení hospodárnosti dle výkonů. Není 

vhodné použití pro jednoduché variantní propočty nákladů.[12] 

Kalkulace úplných nákladů nejsou zcela přesné, protože není možné přesně určit 

nepřímé náklady na jednotku produkce. Nepřesnost vznikající při rozvrhování nepřímých 

nákladů odstraňuje kalkulace neúplných nákladů. 

Kalkulace neúplných nákladů dovádí na kalkulační jednici pouze přímé nebo 

variabilní náklady. Jejich princip spočívá v přiřazení výkonům těch nákladů, které jsou 

poměrně snadno přiřaditelné na výrobek. Jsou označovány jako kalkulace variabilních 

nebo dílčích nákladů. Příspěvek na úhradu slouží k pokrytí fixních nákladů a zbývající část 
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představuje zisk. Příspěvek na úhradu se stává kritériem, zda výrobek vyrábět, či 

nikoliv. [12] 

Kalkulace Direct Costing je založena na zásadním rozlišování mezi variabilními 

a fixními náklady a aplikuje ji ve složitějších rozhodovacích situacích. Vychází 

z předpokladu, že fixní náklady zůstávají stále. Berou se tedy v úvahu jen variabilní 

náklady, které se mění v závislosti na objemu činnosti. Nejvýznamnější bude ten výrobek, 

či činnost, který má v daném okamžiku nejvyšší příspěvek na úhradu. Metoda je použitelná 

pro řešení rozhodovacích úloh o zařazení výrobku do výrobního procesu, určení podílu 

jednotlivých výrobků na tvorbě hospodářského výsledku a nebo pro určení pořadí 

výhodnosti výrobků a optimálního sortimentu výroby. Není vhodná pro kusovou, sezónní 

nebo malosériovou výrobku s delším výrobním cyklem. [12] 

2.2.3 Podle ocenění nákladů v kalkulaci 

Kalkulace skutečných cen – náklady v kalkulaci jsou oceněny skutečnými 

cenami včetně rabatů, výkyvů, kurzovních vlivů, platnými v daném časovém období 

sestavení kalkulace. V podstatě se jedná o výslednou kalkulaci nákladů. [12] 

Standardní kalkulace vyčleňuje krátkodobé výkyvy a pracuje se 

z průměrkovanými náklady při normálním využití výrobní kapacity a normální 

zaměstnanosti. Používá se jako porovnávací základna pro hodnocení skutečně naběhlých 

nákladů. [12] 

Kalkulace normová představuje předběžnou kalkulaci sestavenou na základě 

norem spotřeby zdrojů. V oblasti jednicových nákladů se jedná o použití operativních 

norem. Režijní náklady, které jsou zahrnuty do normové kalkulace vychází z rozpočtu 

režijních nákladů. Tato kalkulace je tedy předběžnou kalkulací operativní. [12] 

2.2.4 Podle použité kalkulační techniky 

Kalkulační technikou rozumíme různé způsoby používané pro vyčíslení struktury 

a výše vlastních nákladů na kalkulační jednici. [12] 

Kalkulace dělením prostá se používá tehdy, jedná-li se o naprosto stejnorodé 

výkony – kalkulační jednice. Je typická pro homogenní výrobu s jedním druhem výkonu. 
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Všechny spotřebované náklady jsou z kalkulačního hlediska náklady přímými. Lze uplatnit 

také pro kalkulaci vnitropodnikových výkonů se stejnými podmínkami stejnorodé výroby. 

Jde o nejjednodušší metodu. [12] 

Kalkulace dělením s poměrovými čísly se využívá při sestavování kalkulací 

výroby nákladově rozdílných výrobků, kde se vyrábí několik výrobků, které se liší 

určitými parametry. Jedná se o homogenní výrobu s více druhy výkonů. Vyskytují se zde 

jak náklady přímé, tak i nepřímé, nebo-li nezjistitelné na kalkulační jednici. Zjištění 

nepřímých nákladů je hlavním problémem při tvorbě této kalkulace. Proto hledáme poměr 

těchto nepřímých nákladů mezi kalkulačními jednicemi vyjádřený pomocí poměrových 

čísel. [12] 

Kalkulace dělením ve fázové a stupňové výrobě předpokládá vytýčení 

výrobních úseků, evidenci nákladů a evidenci spotřebovaného množství výrobků. Fáze 

výrobky se vyznačuje tím, že jednotlivými výrobními úseky postupně prochází produkce, 

která nemění kvalitativně svou povahu. Stupeň výroby se naopak vyznačuje tím, že výchozí 

materiál získá vždy nové kvalitativní vlastnosti v technologicky uzavřeném úseku. [12] 

Kalkulace postupná je kalkulace, při níž se spotřeba polotovarů vyrobených 

v předchozích stupních výroby vykazuje v kalkulaci navazujících stupňů výroby 

komplexní složkou polotovary vlastní výroby. Používá se ve stupňové výrobě. Předmětem 

kalkulace je konečný výrobek i polotovar. [12] 

Kalkulace průběžná představuje kalkulaci, při níž se spotřeba polotovarů nebo 

produktů vykazuje v kalkulaci navazující výrobní fáze nebo stupně v původních složkách 

jejích nákladů. Předmětem kalkulace je finální výkon daného výrobního procesu. Používá 

se ve stupňové i fázové výrobě. [12] 

Kalkulace přirážková patří k nejstarším typům kalkulací. Používá se 

v průmyslových výrobách, kdy se vyrábí více výrobků, které jsou výsledkem různorodého 

technologického postupu. Jelikož jsou výrobky zpracovány různými postupy, mění se 

i poměr nákladů mezi výrobky. Vyskytují se zde jak náklady přímé, tak i náklady nepřímé. 

Hlavním problémem kalkulace je tedy určení nejvýhodnější rozvrhové základny. [12] 

Metoda Activity Based Costing, nebo-li metoda dílčích aktivit se při svém 

vzniku zaměřila na nepřímé úseky, mezi které patří útvary výzkumu a vývoje, 
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administrativy, logistiky apod. Aplikace metody je podmíněna především rozpočetnictvím 

a fungováním nákladového účetnictví. Metoda ABC znamená, že kalkulační jednici jsou 

náklady přiřazovány podle jednotlivých činností, nebo-li aktivit, které jsou zapotřebí 

k jejímu vytvoření. Vychází se z filozofie, že náklady vyvolává aktivita. Používá se 

v odvětvích, kde vzniká široký sortiment výkonů, jejichž proces vyžaduje řadu poměrně 

nákladově náročných výrobních činností, např. zásobování, opravy, údržba apod. [5] 

Postup výpočtu průměrných nákladů na kalkulační jednici metodou ABC dle Mruzkové: 

1. Vymezení charakteristických činností pro daný výrobní proces a vymezení 

nákladových druhů, které budou dané činnosti spotřebovávat.  

2. Stanovení příčiny vzniku nákladů při provádění jednotlivých činností. 

3. Stanovení výše nákladů na činnost a výši vztažené veličiny odpovídající výši těchto 

nákladů.  

4. Zjištění podílu nákladů dané činnosti na jednotku vztažené veličiny. Vypočte se 

sazba dle vztahu:  

j

i
ji VZ

N
sazba =,         (2.1) 

sazba i, j … sazba nákladů i-té činnosti na jednotku j-té vztažné veličiny, 

definované pro danou činnost (Kč / jed. vztažné veličiny) 

N i … náklad i-té činnosti za dané období (Kč) 

VZj … výše j-té vztažné veličiny za dané období (jed. vztažné veličiny) 

5. Zjištění rozsahu příslušné veličiny, který byl vyvolán konkrétními druhy finálních 

výrobků, prací nebo služeb.  

6. Výpočet průměrných nákladů na činnost na kalkulační jednici  

v

vj
jivi Q

VZ
sazban ,

,, .=         (2.2) 

n i, v …průměrné náklady i-té činnosti na kalkulační jednici v-tého výkonu 

(Kč / jed. výr.) 

sazba i,j ... sazba nákladů i-té činnosti na jednotku j-té vztažné veličiny (Kč / jed. 

vztažné veličiny) 

VZ j, v … výše j-tých vztažných veličin potřebných k výrobě kalkulovaného 

množství výrobku v (jed. vztažné veličiny) 

Q v … kalkulované množství v-tého výrobku (jed. výrobku) [12] 
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Kalkulační vzorec při aplikaci metody ABC 

Kalkulační vzorec by měl obsahovat odděleně jednicové náklady daného výrobku 

a režijní náklady jednotlivých činností. Pokud jsou při analýze nákladů identifikovány 

zvlášť  variabilní a fixní náklady, je možno doplnit do kalkulačního vzorce příspěvky na 

úhradu. Příklad kalkulačního vzorce je uveden v následující tabulce. [12] 

Tab. 2.1 Kalkulační vzorec při aplikaci metody ABC 

Kalkulační položka 
Jednicový materiál 
Jednicové mzdy 
Ostatní jednicové náklady 
Jednicové náklady celkem 
Variabilní režie - činnost 1 
Variabilní režie - činnost 2 
atd. 
Variabilní režie - činnost n 
Variabilní režie celkem 
Variabilní náklady celkem 
Fixní režie – činnost 1 
Fixní režie – činnost 2 
atd. 
Fixní režie – činnost n 
Fixní náklady celkem 
Režijní náklady celkem 
Úplné vlastní náklady výkonu 

Zdroj: MRUZKOVÁ, J. Kalkulace. 2006. Vlastní zpracování 

2.2.5 Podle charakteru výrobního procesu 

Kalkulace zakázková má opodstatnění v podnicích s heterogenní výrobou 

s montážní technologií, kdy se zhotovují jednotlivé výrobky, malé série výrobků nebo se 

poskytují služby podle individuálních objednávek odběratelů. Předmětem kalkulace je 

finální výkon daný zakázkou. Je nutno sledovat náklady pro jednotlivé zakázky odděleně. 

Kalkulace se sestavuje na časové období dané trváním zakázky. Má neperiodický 

charakter. Výhoda této kalkulace spočívá v účetní jednoduchosti a přehlednosti. [12] 

Kalkulace sdružených výkonů mohou mít charakter hlavního, vedlejšího 

výrobku nebo odpadu. Podstatou kalkulace je, že u sdružených výkonů mají i náklady 

povahu sdružených nákladů. Tyto náklady se člení mezi nepřímé náklady. Předmětem 

kalkulace jsou vždy jednotlivé druhy hlavních výrobků dokončené v kalkulačním období. 

Pro kalkulaci se počítá odečítací, rozčítací způsob nebo kombinace obou způsobů. [12] 
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2.2.6 Kalkulace ve vztahu k využívání kapacity 

Kalkulace statická nereaguje na stupeň využití kapacit, je nepružná, proto 

náklady na jednotku nejsou ovlivněny množstvím výroby. Projevuje se tím, že náklady na 

jednotku výkonu jsou konstantní.  

Kalkulace dynamická vykazuje náklady na jednotku s ohledem na vyráběné 

množství.Výkonu jsou přiděleny náklady v různé výši podle využití výrobní kapacity.  

Náklady na jednotku výkonu jsou tím nižší, čím vyšší je objem výkonů. [11] 

2.2.7 Kalkulace z hlediska propojení s dalšími informačními systémy 

Kalkulace systémová nastává tehdy, když je kalkulační subsystém propojen 

s podsystémy jako je účetnictví, operativní evidence a rozpočetnictví.  

Kalkulace mimosystémová se tvoří izolovaně mimo soustavu vnitropodnikového 

účetnictví a soustavy rozpočtů. [11] 

2.3 Význam outsourcingu pro firmu 

Koncept outsourcingu umožňuje firmě soustředit se jen na své hlavní 

podnikatelské aktivity (core business), ale nestará se o provozování činností sice pro 

podnikání nezbytných, ale pouze podporujících hlavní firemní aktivity. Naopak ona 

podporující aktivita se stává hlavní aktivitou jiného podnikatelského subjektu, který na její 

provádění soustředí svou pozornost a své zdroje, čímž se stává konkurenceschopným. 

Koncept outsourcingu prochází v České republice v posledních dvou dekádách 

prudkým vývojem. Se vznikem soukromého podnikání na počátku 90. let minulého století 

automaticky vznikla poptávka po specializovaných službách např. účetních, daňových, 

kopírovacích apod., které si velké podniky zajišť ovaly vlastními zaměstnanci. Větší 

podniky začaly s vyčleňováním např. stravovacích služeb, či ochrany podniků později.  

Teprve na přelomu tisíciletí začaly i větší firmy s výraznějším využíváním 

koncepce outsourcingu, tzn. s využíváním externích služeb pro zpracování mezd, 

účetnictví, marketingu, údržby nevýrobních zařízení, služeb autoparku, počítačových sítí 

i hardware výpočetní techniky, údržby nevýrobních zařízení (budov) a postupně i údržby 
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výrobních zařízení. Tím se vytvářela poptávka po firmách typu MAINTEC s.r.o. - 

specializovaných firmách na provádění údržby průmyslových zařízení.  

Díky rychlému rozvoji moderních technologií a jejich intenzivního uplatňování ve 

sférách hospodářství se tržní prostředí stává náročnějším a firmy stojí před úlohou 

vybudovat si náskok před konkurencí. Outsourcing patří mezi moderní manažerské 

nástroje, které se využívají v podnicích i v jiných typech organizací z důvodu zvyšování 

efektivity práce. Rozhodování o outsourcingu je vážným strategickým rozhodnutím, které 

může ovlivnit charakter personální práce v organizaci na dlouhé období. [15]  

Základním předpokladem outsourcingu je, že jeho realizace znamená dynamický 

proces. Nejedná se o jednorázovou záležitost odtrženou od ostatního světa v organizaci. 

Implementace outsourcingu vyžaduje projektový přístup. Outsourcing je dlouhodobý 

smluvní vztah s někým vně vlastní organizaci na poskytování služeb v jedné nebo více 

oblastech její činností. [17] 

Outsourcing je metodou, která vyhovuje větší i menší společnosti jako pružné 

řešení, které lze přizpůsobit zcela konkrétním požadavkům zákazníků. Trend outsourcingu 

jasně ukazuje, že pro svět znamená značnou výzvu. Boj není ani tak o „ruce“, ale hlavně 

o „mozky“. Řízení jednodušších výrob odchází do méně vyspělých teritorií, zatímco vývoj 

a inovace se stávají zdrojem rychlého proroku. V praxi se prosazují stále náročnější obory. 

Rozvoj outsourcingu uspíšily informační a komunikační technologie. Dostupnost širokého 

okruhu služeb se jejich prostřednictvím docela dobře umožňuje. Tento vývoj se týká 

i firem na našem území. Vyčleňování je strategickou šancí pro řadu podniků. V souvislosti 

s restrukturalizací, reinženýringem a zeštíhlováním organizací patří vyčleňování mnohde 

ke každodenní praxi řízení podniků, ale o stupni aplikace v personálním řízení našich 

podniků to můžeme prohlásit občas jen s nadsázkou.  [18] 

Pojem Outsourcing dle Anglicko-českého výkladového slovníku personalistiky 

znamená vyčleňování činností. „Nepřekládá se doslova, ale může znamenat využívání 

vnějších zdrojů. Využívání služeb vnějších pracovníků, zpravidla specialistů nebo jiných 

podniků, namísto zaměstnávání lidí na plný úvazek.“ [7] 

Outsourcing znamená, že firma vyčlení různé podpůrné a vedlejší činnosti a svěří 

je smluvně jiné společnosti, specializované na příslušnou činnost. Je to tedy druh dělby 

práce. Činnost však není zajišť ována vlastními zaměstnanci firmy, nýbrž na základě 
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zdroj 
obhospodaření 

zdroje 

poskytovatel 

hlavní  

činnost 

podnik 
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smlouvy. Typicky se jedná o činnosti, jako je údržba, úklid, doprava nebo správa počítačů. 

Outsourcing se považuje za obchodní rozhodnutí, které má vést ke snížení nákladů, a nebo 

k soustředění na hlavní činnosti firmy, a to v zájmu její konkurenceschopnosti. [19] 

Podnik ke své činnosti využívá zdroje, které na základě své potřeby 

obhospodařuje tak, aby poskytovaly vstupy včas a v takové kvalitě a kvantitě, jaká je 

požadována pro plnění cílů podniku. Outsourcing je pak takový proces, kdy vstup, který by 

firma získala z takového zdroje, koupí od jiného subjektu jako službu. Tím odstraní interní 

činnosti související s obhospodařováním zdroje.  Podnik tím od sebe odsune zdroj a mezi 

sebe a zdroj vloží další subjekt. [2] Viz obr. 2.3. Princip outsourcingu.  

Obr. 2.3 Princip outsourcingu 

 

 

Zdroj: BRUCKNER, T, VOŘÍŠEK, J. Outsourcing informačních systémů. 1998. Vlastní zpracování 

2.3.1 Strategie „vyrob nebo kup“ 

Základní myšlenkou strategie „vyrob nebo kup“ je umožnit managementu rozvíjet 

strategii šitou na míru dle požadavků jejich vlastních organizací. Podstatou výzkumu 

procesu volby strategií se zabývala skupina Cambridge Manufacturing Group. Jádro 

strategie je založeno na  výběru dvou základních variant. Otázkou je, zda danou aktivitu, či 

proces zakoupit od dodavatelů nebo jej uskutečnit v rámci vlastního výrobního procesu. 

Současně  je třeba brát v úvahu, že ziskové a úspěšné firmy mohou mít velice rozdílné 

přístupy k širokému výběru aktivit. Buď je lze uskutečnit doma ve firmě nebo formou 

spolupráce, a to v závislosti na sektoru odvětví působnosti firmy. Tento vývoj je závislý na 

celkovém stavu ekonomiky a na rozsahu schopnosti dostupných potenciálních 

dodavatelů. [16] 
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2.4 Proces outsourcingu 

Outsourcing jako proces se realizuje prostřednictvím projektu. Tento projekt je 

závislý na funkční oblasti, na dosavadním řešení funkční oblasti a na typu vlastnického, 

smluvního vztahu poskytovatele a zadavatele. Průběh procesu je velmi specifický.  

Proces outsourcingu podle Oustourcingu informačních systémů
1 rozdělujeme do 

šesti fází:  

1. strategická analýza funkčních oblastí, 

2. určení funkčních klíčových oblastí, které budou vytěsněny,  

3. definice požadavků na poskytovatele, 

4. výběr poskytovatele,  

5. transformace funkčních oblastí, 

6. řízení vztahu. 

Dále uvádím popis a doporučení ke každé fázi.  

1. Strategická analýza funkčních oblastí – úkolem je jasná definice hlavního 

předmětu činnosti podniku a potřebných podpůrných činností. Základem je snaha 

porozumět základním schopnostem podniku, konkurence, dodavatelů a poskytovatelů. 

Tato fáze vyžaduje přímou účast vrcholového vedení. Výsledkem může být dlouhodobé 

nevratné rozhodnutí, které pozmění základní zaměření podniku a jeho organizační 

strukturu.  

2. Určení funkčních klíčových oblastí, které budou vytěsněny – je potřeba 

rozhodnou, které funkční oblasti by bylo vhodné vytěsnit, jaké výhody a jaké komplikace 

lze očekávat od vytěsnění, zda je vhodné vytěsnit celou finanční oblast nebo jen její část, 

a na které poskytovatele lze vytěsněné oblasti přenést.  

3. Definice požadavků na poskytovatele - definuje se rozhraní mezi podnikem 

a poskytovatelem. Konkretizují se požadované služby, dané komplikace, určuje se 

návaznost podnikových procesů na externě zajišť ované činnosti. 

                                                 
1 BRUCKNER, T, VOŘÍŠEK, J. Outsourcing informačních systémů;. 1. vyd. Praha: EKOPRES, 1998. 119 s. 

ISBN 80-86119-07-6. 
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4. Výběr poskytovatele – tato fáze má zajistit sladění formulovaných požadavků 

podniku s nabídkou trhu poskytovatelů. Vytvářený vztah by měl být pevný, dlouhodobý, 

a proto je důležité klást důraz na vyváženou oboustrannou výhodnost dobře fungujícího 

vztahu. Kontrakt by neměl brzdit úspěšný rozvoj žádného z podniků.  

5. Transformace funkčních oblastí -  řeší otázky, jak naložit s aktivy a lidmi, 

kteří vytěsněnou oblast dosud obhospodařovali. Nejobvyklejší a nejpřijatelnější je naložit 

s nimi stejně jako s odpovědností za provoz funkční oblasti – přesunout je na 

poskytovatele. Poskytovatel obvykle odkupuje aktiva za její účetní  hodnotu. 

6. Řízení vztahu „zadavatel - poskytovatel“ – je nutné stále sledovat a hodnotit 

jeho stav a na tomto základě vytvářet měřitelná kritéria, aby bylo možno včas rozpoznat, 

zaznamenat a řešit případné problémy. Outsourcing jako organizační forma se vyznačuje 

nevratností, a proto je řízení vztahu úzce spojeno s kontraktem a není možné počítat s tím, 

že bude možné v případě potřeby měnit smlouvu.  [2] 

2.5 Výběr dodavatelské firmy 

Výběr firmy je důležitým mezníkem vyčleňování. Měl by probíhat veřejným 

způsobem se stanovenými pravidly a ukazateli posuzování a hodnocení. Výběr by měl 

probíhat v několika kolech. [18] 

Kritéria se stanoví s ohledem na následující parametry: 

- Rozsah převzetí – dodavatelská firma může zajišť ovat různý rozsah a hloubku 

svěřených činností. Může zajišť ovat výkon činnosti, zprávu procesů, dodávat 

pracovníky a pečovat o ně a nebo spravovat veškerá aktiva. 

- Nabídka trhu – může se jednat o všeobecnou službu, jako třeba periodické 

zpracování mezd, nebo třeba zajišť ování specifické profese v celosvětovém 

měřítku. 

- Podíl know-how dodavatele a odběratele – svěření vlastního know-how dodavateli 

znamená pečlivou přípravu smluvního zajištění. Využití know-how dodavatele 

odběratelem může přinést značnou výhodu a úsporu před vydáním prostředků na 

vytváření vlastního firemního know-how. [18] 
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2.5.1 Smlouvy o poskytovaných službách 

Význam smlouvy o úrovni služeb je jak pro dodavatele, tak i odběratele shodný: 

zajistit, aby výkonnost personální činnosti odpovídala potřebám organizace aby byla 

měřitelná a vyhodnotitelná.  

Detailní obsah smlouvy (samozřejmě vyjma částí stanovených Obchodním 

zákoníkem) není předem dán, její struktura není závazná či předepsaná. Správná smlouva 

by však měla obsahovat určité části. Ty se týkají zákazníka, specifikace služeb, dodavatele, 

rozsahu a naplňování služeb. Stanoví se, kdo je zákazníkem, dodavatelem a komu jsou 

služby poskytovány. Dále se uvádí prohlášení dodavatele a jeho poslání v rámci organizace 

odběratele. Stanoví se také odpovědná osoba a kontakt na ni.  

Specifikace poskytovaných služeb musí být srozumitelně formulovaná  pro obě 

strany, aby bylo jasné, jaké služby a komu budou poskytovány. Rozsah služeb určuje jaká 

je lhůta k poskytování služeb a jakým způsobem mohou být poskytnuty služby mimo tento 

dohodnutý pracovní režim. Kvalitu poskytovaných služeb určují vhodně stanovené 

parametry (Key Performance Indicators). V dodatcích se stanovuje sledování postupu 

požadavků a procedury výkaznictví.    

Závěrem by měla být stanovena doba platnosti smlouvy. Zpravidla se stanoví 

v ročním intervalu, kdy je současně možné přehodnotit pravidla. [18] 

Důvody využití outsourcingu 

Firmy, které se specializují na daný obor, mají zpravidla mnohem proškolenější 

a zkušenější pracovníky. Odpovědnost za problematiku nese jiný subjekt a výchozí firma 

se může plně věnovat svému oboru. Náklady na zajištění specializované činnosti jsou při 

využití outsourcingu zpravidla nižší. Zajišť ování služeb pomocí outsourcingu je 

celosvětově zvyšujícím se trendem. [26] 

Co lze outsourcovat? 

Obecně se velmi často v souvislosti s outsourcingem hovoří o možnosti v oblasti 

IT. Tedy například o dodávce a pravidelné obnově hardware či o služby v oblasti správy 

počítačové sítě. Může se jednat samozřejmě i o správu webových stránek a prezentací atp. 

Nicméně oblast IT není jediná, která je vhodná pro outsourcing. Zajišť ovat služby 

prostřednictvím externí společností lze rovněž například v oblastech: 
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- údržba komunikací,  

- úklid prostor,  

- stravování,  

- ostraha objektů,  

- personální záležitosti,  

- zpracování mezd, 

- public Relations, 

- marketing,  

- obchod,  

- logistika,  

- účetnictví,  

- právní služby, 

- specializované poradenství, 

- údržba zařízení, 

- údržba objektů a řadě dalších. [26] 

Outsourcing ano či ne 

Outsourcing, jako kterákoliv jiná činnost, má své klady i zápory. Před 

rozhodnutím o jeho implementaci je vhodné, vedle jíž zmíněných kritérií, přihlížet k tomu, 

zda:  

- získá podnik na pružnosti, 

- se zvýší produktivita činností zůstávajících v podniku, 

- se zlepší hospodárnost, 

- bude mít vliv outsourcingu na podnikovou kulturu, 

- budou nějaké následky pro zaměstnance, 

- se nedostanou od sebe oblasti hlavních výkonů a funkční vazby,  

- budou příznivé důsledky pro tržní pozice a konkurenceschopnost.  [4] 

Výhody a nevýhody outsourcingu 

Výhody outsourcingu: 

- zjednodušení podnikatelského procesu, 

- záměna fixních nákladů za variabilní, 

- snížení nákladů na úschovu dat,  

- vyřešení problémů lidských zdrojů, 
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- zlepšení podnikové image,  

- používání služeb pouze v nutných případech, 

- snížení nákladů na vývoj a výzkum, 

- zlepšení situace v cash flow, 

- přísun peněz, 

- rychlejší nástup nových technologií, 

- nové technologie bez vedlejších nákladů. [4] 

Nevýhody outsourcingu:  

- snížená výtěžnost fixních zdrojů, 

- špatný kalkulační systém,  

- riziko neuspokojivých služeb, 

- rizika zadavatele (riziko krachu poskytovatele, uvíznutí v zastaralé technologii), 

- outsourcingová rozhodnutí založená na krátkodobých úvahách, 

- chybné řízení subdodavatelů, 

- změna původního rozdílu v nákladech. [4] 

2.6 Facility management 

Facility management je novým manažerským přístupem v současném složitém 

prostředí. Stává se velkou rozvojovou příležitostí pro malé a střední podniky. [15] Jak 

uvádí Lednický a Vaněk (2004), lze facility management představit jako obor, který 

optimalizuje podpůrné procesy v podnicích s ohledem na ekonomiku a organizaci.  

Jedná se o hledání úzkých míst a odhalování principů procesního managementu, 

včetně managementu podpůrných procesů. Je metodou jak dokonale sladit pracovníky, 

procesy uvnitř organizace a pracovní prostředí. Její aplikací dosahují organizace úspor 

nákladů a   ploch ve výši až 30 %. [19] 

Přeložíme-li si význam slov Facility management, znamená facility – snadnost, 

dovednost, lehkost, výhodu, také zařízení, vybavení a management – vedení, řízení správu. 

Tato definice vychází ze synergie „3P“ (Procesy + Prostory + Pracovníci) a lze ji graficky 

vyjádřit v obr. 2.4. 



29 

Obr. 2. 4 Definice „3P” 

 
Zdroj: VYSKOČIL, K. V.  Facility management procesy a řízení podpůrných činností. 2009, s 17.  

Z obrázku vyplývá, že první dvě oblasti jsou totožné ve všech oborech řízení. 

Vždy jde o soubor činností, zajišť ovaný skupinou osob. Pro Facility management je však 

specifická právě třetí oblast a to „Prostory“. Jde tedy o obor, který komplexně plánuje 

a následně provozuje veškeré podpůrné činnosti, které musí zajišť ovat každý majitel ve 

společnosti. Výsledkem zavedení FM nejsou jen úspory režijních nákladů. Je to především 

impuls pro vyšší výkonnost a zisk firmy. Otevírá nový pohled na řízení podpůrných 

procesů. [19] 
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3 Analytická část 

3.1 Společnost Siemens, s.r.o. 

Vlastníkem regionální společnosti Siemens, s.r.o. je koncern Siemens AG ze 

spolkové republiky Německo. 

Siemens AG patří mezi největší globální a elektronické a elektrotechnické 

koncerny. Společnost zaměstnává téměř 400 000 odborníků, kteří vyvíjejí a vyrábějí 

produkty, instalují a navrhují komplexní řešení na míru dle požadavků zákazníků a nabízejí 

široké spektrum služeb dle jejich individuálních potřeb. V současné době patří Siemens 

mezi největší zaměstnavatele v České republice. [24] 

Společnost se skládá z obchodních divizí a centrálních útvarů, které zajišť ují 

společné funkce pro všechny divize společnosti. Součástí každé divize je ekonomické-

obchodní oddělení. Siemens v České republice působí v těchto oborech činností: 

automatizace, projekty a služby pro průmysl, technologie budov, energetika, zdravotnictví, 

doprava, osvětlení, informace a komunikace, domácí spotřebiče, nákup a logistika. [28] 

Díky bohaté historii je Siemens spojen s vývojem v České republice. Proto usiluje 

také o to, aby byl i příkladným podnikatelským subjektem České republiky, který trvale 

a v dlouhodobém horizontu přispívá k udržitelnému rozvoji a prosperitě této země. 

Systematicky spolupracuje s vysokými, středními i základními školami a podporuje 

významné kulturní a sportovní projekty. Zároveň v rámci dlouhodobého grantového 

projektu Siemens Fond uděluje finanční prostředky českým charitativním organizacím.  

3.1.1 Divize I IS  - Industry Solutions 

Divize I IS byla v České republice vytvořena v roce 1995. Zaměstnanci divize 

nyní sídlí v lokalitách Ostrava, Brno, Žďár nad Sázavou, Praha a Hlubočky. Divize I IS 

realizuje projekty nejen v rámci České republiky, ale prostřednictvím exportních firem na 

celém světě v oblasti elektro, měření a regulace, řídicích systémů a automatizace 

průmyslových procesů.  
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Nabízí souhrnné i dílčí projekty investičních zařízení a celků pro různá 

průmyslová odvětví i infrastrukturu – plánování, projektování, řízení výstavby, 

engineering, různé možnosti financování, montáž, uvedení do provozu, servis a údržbu 

s využitím zkušeností celosvětově působící firmy a vlastního know-how.  

Provádí komplexní zpracování projektů od studie proveditelnosti, návrhu 

optimálního řešení, zpracování technické dokumentace, návrhu a vývoji softwaru 

a hardwaru, výroby, přes montáž, uvedení do provozu, servis a outsourcing. 

Nabízí investiční celky a zařízení zejména pro metalurgii, těžké strojírenství, 

dobývání nerostů, papírenství, vodárenství a výrobu cementu a stavebních hmot: 

- kompletní dodávky v oblasti automatizační techniky a pohonů pro výrobní objekty 

s aplikací moderních metod regulační techniky (neuronové sítě, fuzzy logika), 

- dodávky investičních zařízení a celků v oblasti metalurgie, těžkého strojírenství, 

těžebního a papírenského průmyslu s využitím celosvětově uznávaného know-how 

firmy Siemens pro technologické postupy, založeného na vlastním vývoji 

a výzkumu, 

- energetická zařízení pro napájecí soustavy metalurgických, hornických 

a papírenských provozů, 

- měřicí a speciální přístroje, vybavení laboratoří, 

- dodávky náhradních dílů, 

- spolupráce s partnerskými firmami v oblasti vývoje řídicích systémů pro jednotlivé 

technologie. 

3.1.2 Seznam referencí 

Společnost má rozsáhlé reference investičních projektů i servisu a údržby v těchto 

oblastech: metalurgie, vodárenství, papírenství, stavební hmoty, teplárenství, energetika, 

chemie, elektrotechnický průmysl, servis a údržba.  

Permanentní údržba - Outsourcing 

- BorsodChem MCHZ, s.r.o., Ostrava 

- ArcelorMittal Ostrava a.s., závod 4 - Energetika 

- Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o., Hlubočky 

- Mora Moravia, s.r.o., Hlubočky 



32 

- Omya CZ s.r.o., Vápenná 

- Papírny Štětí 

- Spovo, a.s., Ostrava 

Údržba na výzvu – Servis 

- Dalkia Česká republika, a.s., Karviná, Frýdek-Místek, Třebovice, Krnov, Olomouc 

- OKD, OKK, a.s. 

- ArcelorMittal Ostrava a.s., závod 10 – Koksovna 

- Visteon – Autopal, s.r.o., Nový Jičín, Rychvald 

- Vítkovice Heavy Machinery a.s., elektrárna Tušimice 

- ČEZ, a.s. 

- Brněnské vodovody a kanalizace, Brno 

- Vápenka Vitošov 

- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. a další 

3.1.3 Zakázky společnosti 

Divize Industry Solutions zpracovává za čtvrtletí řádově stovky zakázek. Jejich 

zakázky lze rozdělit do tří kategorií: 

1. Investiční zakázky – těchto zakázek je nejvíce, jejich počet se uvádí ve stovkách za 

čtvrtletí. Pro tento typ zakázky má společnost stanovenou standardní kalkulaci. 

2. Bodyleasing – na tyto zakázky jsou pronajímáni vyškolení odborníci na krátkodobé 

nebo dlouhodobé práce a projekty k dalším společnostem koncernu Siemens. Zde 

se používá speciální kalkulace (odvozená ze standardní), jelikož v tomto typu 

zakázek nefigurují materiálové ani investiční náklady. Zato přibývají další 

specifické položky nákladů, např. náklady spojené s cestováním do exotických 

zemí, pronájmy měřící techniky apod. 

3. Outsourcing – pro tento typ obchodního případu společnost dosud používá 

standardní kalkulaci. Počet tohoto typu zakázek se uvádí v kusech za rok. Jelikož se 

v případě outsourcingu jedná vždy o dlouhodobý projekt s nákladovou i příjmovou 

strukturou odlišnou od typických investičních zakázek, je vhodné připravit i pro 

tento typ zakázek specifickou kalkulaci použitelnou při komerčním zpracování 

obchodního případu typu outsourcing údržby. V dalších odstavcích se proto budu 
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zabývat pouze kalkulací outsourcingu elektroúdržby. Vytvoření takového 

kalkulačního nástroje v tabulkovém procesoru, který bude v praxi okamžitě 

využitelný se stává vyústěním mé pilomové práce. .  

V prvních dvou čtvrtletí obchodního roku 2009/2010 uzavřela společnost Siemens 

393 investičních zakázek, z toho 20 zakázek bylo typu Bodyleasingu. Zatím neuzavřela 

smlouvu na žádný nový projekt týkající se outsourcingu. 

Tab. 3.1  Počet zakázek na 2. čtvrtletí obchodního roku 2009/2010 

2009/2010 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 
Měsíc Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen 
Počet 

zakázek 
37 70 68 84 61 73 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V rámci divize Industry Solutions se projekty typu Outsourcing zabývá odštěpný 

závod Industry Maintenance Technology . 

3.2 Odštěpný závod Industry Maintenance Technology  

Název:  Siemens s.r.o., odštěpný závod Industry Maintenance Technology 

Sídlo:  Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 150/2663, PSČ 702 00 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

IČ: 002 68 577 

DIČ: CZ 002 68 577 

Společnost zapsána v: Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 

C, vložka 625 

Datum zápisu:  9. října 2009 

Předměty podnikání: montáž, údržba, revize a zkoušky elektrických přístrojů.   

Reference:   ArcelorMittal Ostrava, závod Energetika - údržba MaR a řídicích systémů, 

 BorsodChem MCHZ, Ostrava - údržba elektro a MaR. 
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3.3 Historie odštěpného závodu Industry Maintenance Technology 

Odštěpný závod Industry Maintenance technology vznikl 1. října 2009 integrací 

a zánikem společnosti MAINTEC s.r.o. Firma MAINTEC s.r.o. patřila do skupiny 

Siemens v ČR, jakožto firma zaměřená na provádění outsourcingu elektroúdržby, případně 

kompletní údržby v průmyslových závodech, vznikla v roce 2002 na základě impulzu ze 

strany automobilky Škoda – Auto (součástí koncernu Volkswagen). Tehdejší vedení Škoda 

- Auto požadovalo vyzkoušet v tuzemských podmínkách koncept outsourcingu údržby 

klíčového výrobního zařízení. Protože tato myšlenka nebyla zpočátku manažery střední 

úrovně řízení výrazně podporována, došlo k pečlivému výběrovému řízení, kdy byli 

osloveni zájemci o provádění outsourcingu v nově postavené lakovně závodu Kvasiny. 

Koncern Siemens byl díky svým kvalitním referencím na úspěšné provádění elektroúdržby 

ve stovkách podniků celého světa, včetně závodů Volkswagen, mezi poptávanými firmami 

a ve výběrovém řízení nakonec uspěl. Proto založil firmu MAINTEC s.r.o. a za pomoci 

specialistů ze zahraničí zacvičil personál pro řízení a provádění moderní údržby 

v automobilce. Zahraniční experti také pomáhali s vybavením i vlastním řízením firmy 

během prvních let provádění údržby ve dvousměnném i třísměnném linkovém provozu 

lakovny. Zásadní důraz při provádění údržby byl kladen na provádění preventivních 

prohlídek a minimalizaci času zastavení výrobní linky. Proto byl ve firmě MAINTEC s.r.o. 

postupně implementován IT systém pro řízení údržby Maintegrity, který uchovává 

a vyhodnocuje data potřebná pro řízení a vyhodnocování činností údržby. V roce 2006 byl 

obchodní kontrakt na provádění údržby, díky dobrým zkušenostem zákazníka, prodloužen 

a v rámci reorganizace obchodně-servisních zodpovědností v koncernu Siemens byli 

zaměstnanci i činnost převedeni do jiné organizační složky skupiny Siemens v ČR. 

Zároveň bylo rozhodnuto přeložit sídlo firmy z Mladé Boleslavi do Ostravy. [1] 

V průběhu roku 2006 se společnost MAINTEC zúčastnila několika výběrových 

řízení na provádění elektroúdržby, úspěšnou se nakonec stala nabídka na provádění údržby 

Měření a regulace v závodu 4 - Energetika firmy Mittal Steel Ostrava a.s. Toto výběrové 

řízení bylo spojeno s převzetím skupiny 24 zaměstnanců firmy Mittal Steel Ostrava do 

kmenového stavu firmy MAINTEC. Vzhledem k tomu, že v celé společnosti Mittal Steel 

Ostrava probíhalo v roce 2006 řízené snižování stavu zaměstnanců, docházelo u všech 

zaměstnanců k rozvázání pracovního poměru dohodou podle § 49 Zákoníku práce 

(s odstupným dle Kolektivní smlouvy). Proto novým zaměstnancům firmy vznikl nový 
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pracovní poměr standardní pracovní smlouvou podle § 33 Zákoníku práce k 1. lednu 2007. 

Smlouva o provádění outsourcingu mezi Mittal Steel Ostrava a MAINTEC - Siemens byla 

uzavřena na dobu určitou a byla v průběhu realizace prodloužena. Při realizaci projektu 

byly významnou měrou využity mnohaleté zkušenosti z předchozího projektu údržby 

Lakovny Kvasiny s přihlédnutím na odlišnosti dané charakterem udržovaného zařízení 

(linková výroba automobilů versus výroba tepla/vzduchu/elektřiny pro velký metalurgický 

podnik).  

Na počátku roku 2007 bylo největším chemickým podnikem Ostravska - 

BorsodChem MCHZ, s.r.o. vypsáno výběrové řízení na outsourcing elektroúdržby měření 

a regulace silnoproudu i vysokého napětí. MAINTEC s.r.o se ve spolupráci s mateřskou 

společností Siemens tohoto tendru zúčastnil a díky svým zkušenostem z úspěšných 

minulých projektů byl zákazníkem vyzván k uzavření Smlouvy o provádění outsourcingu. 

Vzhledem ke skutečnosti, že vedení společnosti BC MCHZ i odborová organizace tamtéž 

měli zájem na udržení pracovních míst elektroúdržbářů, bylo podmínkou pro uzavření 

Smlouvy o outsourcingu současné uzavření Smlouvy o prodeji části podniku, čímž byla 

určena forma přechodu zaměstnanců BC MCHZ k firmě MAINTEC. [1] 

3.4 Současnost odštěpného závodu Industry Maintenance Technology 

Ke dni 30. září 2009 došlo k zániku společnosti MAINTEC, s.r.o. bez likvidace 

a převzetí jejich aktivit i závazků mateřskou společností. Od 1. října 2009 se tak stala 

součástí společnosti Siemens, s.r.o., která převzala veškeré jmění, závazky i pohledávky. 

Nyní společnost vystupuje pod názvem Siemens s.r.o., odštěpný závod Industry 

Maintenance Technology.  

Odštěpný závod společnosti Siemens, s.r.o. provádí v současnosti outsourcing 

elektroúdržby v BorsodChem MCHZ se sídlem v Ostravě a v ArcelorMittal Ostrava a.s. 

taktéž se sídlem v Ostravě. Odštěpný závod je podřízen řediteli divize, která řeší projekty 

spadající pod divizi I IS.   
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3.4.1 BorsodChem MCHZ, s.r.o.  

Společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o. patří k velkým výrobcům chemických 

látek, zejména anilínu. Společnost vyvíjí a provozuje moderní, ekonomicky efektivní, 

bezpečné technologie nezatěžující životní prostředí, které přispívají k ziskovosti. Spoléhá 

na týmovou spolupráci a tvořivost spolupracovníků. [22] V této společnosti se provádí 

komplexní zajištění údržby měření a regulace veškerých výrobních a pomocných zařízení 

a komplexní zajištění údržby elektro všech výrobních a pomocných zařízení.  

Mezi činnosti údržby patří: 

- preventivní údržba,  

- korektivní údržba, 

- jmenovité opravy,  

- tvorba projektové dokumentace, 

- revize,  

Zajištění údržby 

Údržba měření a regulace chemických procesů je rozvržena do jednosměnného 

a dvousměnného provozu. Tato údržba je zajištěna patnácti zaměstnanci na ranní směně 

respektive dvěmi zaměstnanci na odpolední směně. Mimo tuto pracovní dobu drží 

pohotovost, jak mechanici, tak také i technici.  

Na údržbě elektro, kde je zajišť ován jak jednosměnný, tak i čtyřsměnný provoz 

pracuje na denní směně jedenáct zaměstnanců. Odpolední i noční směna je zajišť ována 

jedním zaměstnancem. Na údržbě elektro je držena pouze pohotovost techniků.  

Projektová dokumentace je tvořena a udržována jedním projektantem. 

V BC MCHZ, s.r.o. jsou pracovníci rozděleni na mechaniky a techniky. Každý 

den drží pohotovost jeden technik elektra a jeden technik z měření a regulace. Mechanici 

MaR jsou vždy dva z důvodu rozsáhlosti provozu.  

3.4.2 ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. je největší hutní firmou v České republice, 

která patří do největší světové ocelářské skupiny ArcelorMittal. Jde o dynamicky se 

rozvíjející společnost, která významnou měrou přispívá k zaměstnanosti a sociálnímu klidu 
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v ostravském regionu. [21] Ve společnosti se zajišť uje komplexní údržba měření a regulace 

a komplexní údržba řídících systémů provozu energetika. 

Mezi činnosti údržby patří: 

- preventivní údržba,  

- korektivní údržba,  

- jmenovité opravy,  

- tvorba projektové dokumentace, 

- tvorba softwarových aplikací, 

- revize,  

- hot-line. 

Zajištění údržby 

Údržba měření a regulace v podniku ArcelorMittal, provoz Energetika probíhá 

v jednosměnném a čtyřsměnném provozu. Chod této údržby zabezpečuje třináct 

zaměstnanců na ranní směně, na odpolední respektive noční směně pracuje jeden 

zaměstnanec.  

Údržbu řídicích systémů provoz Energetika provádí jeden zaměstnanec na ranní 

směně.  

Projektová dokumentace je tvořena a udržována jedním zaměstnancem. 

3.5 Outsourcing údržby 

Cílem outsourcingu je rozšířit vzájemné a dlouhodobé partnerství na pole údržby. 

Především dlouhodobé a komplexní zajištění údržby elektro, měřící a regulační techniky 

a údržba řídicích systémů výrobních a pomocných zařízení formou externího poskytování 

služeb.  

Údržba je zajišťována v rozsahu:  

- vedení prací údržby, účast na plánování a koordinaci subdodavatelů, 

- provádění preventivní a plánované údržby, 

- revize, služby metrologie, 

- diagnostika, zkoušky zařízení, 

- inspekční a poruchová nepřetržitá služba, 

- opravy, montáže, oživování, účast při najíždění, 
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- servis/údržba v rámci provádění středních oprav, 

- práce na projektech modernizací a změn, speciální činnosti, 

- nákup drobného materiálu, 

- technický servis pro sběr dat pro prediktivní údržbu, 

- projekční činnost, aktualizace dokumentace. 

Členění pracovníků údržby: 

Pro řízení činnosti outsourcingu je zapotřebí mít vedoucího údržby, který je taktéž 

určen pro styk s objednatelem. Dále nesmí chybět vedoucí týmů, kteří rozdělují práci 

korektivní a preventivní části údržby mezi mechaniky měření a regulace, provozní 

elektrikáře resp. servisní techniky MaR. Mezi další pracovníky patří projektant, 

programátor a také zaměstnanci, kteří provádějí kalibrační činnosti. Správní funkce jako 

jsou nákup, ekonomika a lidské zdroje jsou zajišť ovány v rámci centrálních funkcí 

společnosti Siemens, s.r.o. 

3.5.1 Typický postup při outsourcingu  

1. Vytipování vhodného zákazníka, získání poptávky, zhotovení nabídky, účast 

v tendru, jmenování vedoucího projektu, příprava Smlouvy o provádění 

outsourcingu. 

2. Trvalá komunikace s převáděnými zaměstnanci, popřípadě s odborovou organizací, 

eventuálně s médii.  

3. Převzetí stávajících pracovníků, případně doplnění o kmenové zaměstnance 

společnosti. 

4. Odkoupení materiálu, majetku, náhradních dílů.  

5. Uzavření smluv o pronájmu kanceláří, dílen, skladů obvykle v areálu firmy. 

6. Uzavření smluv o odběru energií a médií, poskytování služeb. 

7. Nákup, respektive pronájem technických prostředků, majetku, automobilů, 

náhradních dílů a spotřebního materiálu pro rozjezd outsourcingu.  

8. Zdravotní prohlídky, vstupní školení BOZP ještě před zahájením provádění údržby. 

9. Sestavení detailního harmonogramu nájezdu a jeho dodržení. 

10. Příprava dokumentace z oblasti ochrany životního prostředí, požární ochrany, 

ostrahy, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, periodické školení zaměstnanců, 

zavedení režimu kontrolních činností. 
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11. Vyjasnění a specifikace víceúrovňových komunikačních kanálů mezi zadavatelem 

a poskytovatelem outsourcingu. 

12. Zajištění nezbytných právních kroků a povolení od orgánů státních a orgánů 

samosprávy.  

13. Umožnění auditů a kontrol prováděné údržby ze strany společnosti. 

3.6 Kalkulace outsourcingových projektů 

Použitím programu MS Excel jsem vytvořila specifické tabulky nákladů pro 

kalkulaci outsourcingových projektů. Tabulky jsou připraveny na pětileté období, a to 

z toho důvodu, že outsourcingové projekty jsou dlouhodobá záležitost a prvotní kalkulace 

takového projektu může být tvořena i na více let. 

Tabulky nákladů mají svá určitá pravidla pro zadávání jednotlivých položek 

nákladů. Pro jednoduchost jsem navrhla rozdělení nákladů do kategorií: osobní náklady, 

majetkové náklady, materiálové náklady, náklady služeb a finanční náklady. 

V jednotlivých skupinách nákladů je také jasně vyznačeno, které položky mohou být 

editovány a tzv. výpočtové položky. Editované položky, ať  už přímo typ nákladů, počet 

kusů, cena či počet měsíců jsou zaznačeny žlutou barvou. Ostatní tzv. výpočtové položky 

jsou bezbarvé.  

Kalkulace společnosti Siemens je specifická v tom, že kombinuje několik druhů 

kalkulací z různých hledisek členění. Podobá se cenové kalkulaci, která vyjadřuje kalkulaci 

prodejní ceny výkonu a obsahuje i kalkulovaný zisk. Tento typ kalkulace je důležitým 

podkladem pro rozhodnutí o budoucí ceně a tím i o budoucí ekonomické situaci podniku. 

Nejobtížnější činností při tvorbě cenové kalkulace je stanovení kalkulovaného zisku. Tímto 

kalkulovaným ziskem se rozumí zisk před zdaněním (EBIT). Úkolem cenové kalkulace je 

zjistit, jak tržní cena pokrývá náklady výrobce a zda vytváří požadovaný zisk. Pro 

vyčíslení výše a struktury nákladů používá společnost Siemens kalkulační techniku 

podobnou metodě ABC, která přiřazuje náklady dle jednotlivých činností nebo aktivit, 

kterých je zapotřebí k jejímu vytvoření. Při stanovení výše ceny pro zákazníka se vychází 

z výrobní a správní režie, jejichž klíčem pro výpočet je počet zaměstnanců podílejících se 

na činnosti. 
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3.6.1 Osobní náklady 

Osobní náklady jsou nejvýznamnější položkou v kalkulaci outsourcingu. Osobní 

náklady zaměstnanců pracujících na projektech tvoří podstatnou část projektových 

nákladů. 

3.6.2 Časový fond 

Společnost Siemens, s.r.o. má v souladu s koncernovými pravidly zaveden  

obchodní rok odlišný od kalendářního roku. Proto je také časový fond počítán na období 

obchodního roku, tzn. od 1. října 2009 do 30. září 2010. Výpočet přikládám v příloze č. 1. 

Zjistila jsem, že v tomto období máme 252 pracovních dní, 52 sobot a nedělí a 9 svátků 

mimo víkendy. Jedná se pouze o svátky, které připadnou na pracovní dny.  

Počet placených pracovních dní jsem vypočítala tak, že rok má 365 dní od nich 

jsem odečetla soboty, neděle, svátky a také 25 dní dovolené. Standardní délka dovolené 

činí 20 dní. U společnosti Siemens je délka dovolené stanovená o týden déle než je doba 

stanovena zákoníkem práce. Dle kolektivní smlouvy na rok 2010 má tedy každý 

zaměstnanec 25 dní dovolené. Vyšlo tedy 227 dní. Tyto dny musíme ještě očistit od 

případných nemocí, školení a ostatních prostojů, např. darování krve, pohřeb v rodině, 

svatba nebo návštěva lékaře. Každý zaměstnavatel si může nastavit počet těchto dnů podle 

svých uvážení. Já jsem je nastavila tak, že na nemoc jsem dala 5 dní (každý zaměstnanec 

může být týden nemocný). Na školení a ostatní prostoje jsem dala 1 den. A to z toho 

důvodu, že na školení nechodí všichni najednou. Tímto vyšel čistý počet dní na 220. 

Abych zjistila kolik hodin za rok připadne na jednoho zaměstnance, musím počet dní 

očištěných od nemocí, školení a ostatních prostojů vynásobit počtem pracovních hodin. 

Tento počet hodin je pro mě určující při tvorbě nabídkové ceny pro zákazníka. 

Dle tabulky s osobními náklady, kterou přikládám v příloze č. 2 jsem navrhla, že 

v daném závodě bude jak jednosměnný, tak i čtyřsměnný pracovní provoz. V návrhu 

outsourcingové kalkulace počítám s 15-ti zaměstnanci. Zahrnuji zde i čtyřsměnný provoz, 

z toho vyplývá, že se v tomto provozu musí střídat 5 zaměstnanců a tedy 10 zaměstnanců 

pracuje v jednosměnném provozu. Proto také přikládám dvě tabulky pro výpočet časového 

fondu. Jeden sloupec vynásobím 7,5 hodinami a druhý 8 hodinami. Práce přesčas si také 

nastaví zaměstnavatelé. Já počítám 50 hodin přesčasů za rok u zaměstnanců 
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v jednosměnném pracovním provozu a 30 hodin u zaměstnanců pracujících ve 

čtyřsměnném provozu. Přesčasová práce je nařizována při nárazových opravách nebo 

generálních zarážkách / opravách, kdy dojde k odstavení všech provozů a na tyto provozy 

musí být najeto v co nejkratším časovém horizontu. Vytíženost zjistím tak, že čistý počet 

dní vydělím hrubým počtem dní. Vytíženost vychází 96,9 %. Je tak veliká, jelikož 

zaměstnanci pracují přímo u zákazníka a dělají celý rok pouze pro něj, takzvaně jsou pořád 

na dosah (24 hodin, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce). 

Připravila jsem v časovém předstihu výpočet časového fondu na obchodní rok 

2010/2011, jelikož na velké projekty mohu být připravovány i dvouleté kalkulace. Zjistila 

jsem, že v tomto obchodním roce bude 254 pracovních dní, z toho 52 sobot a nedělí 

a pouze 7 svátků, které připadnou na pracovní dny. Tímto vyšel hrubý počet dní na 229. 

Ponechala jsem 5 dní na nemoc a 1 den na školení a ostatní prostoje, tím mi vyšel čistý 

počet dní 222. Ve výpočtu jsem postupovala stejně jako u obchodního roku 2009/2010. 

Opět jsem vypočítala zvlášť  časový fond pro pracovníky v jednosměnném a čtyřsměnném 

provozu. Zanechala jsem i počet pracovníků a délku přesčasů. Vytíženost se pohybuje ve 

stejné výši, a to 96,9 %. 

3.6.3 Šablona tabulky osobních nákladů 

Pro vytvoření kalkulace osobních nákladů jsem využila interní dokument 

společnosti a to kolektivní smlouvu na rok 2010 a Zákoník práce, kde jsou uvedeny 

veškeré výše příplatků a odměn. Opět i zde platí pravidlo používání barev. Žlutě jsou 

vyznačeny sloupce, které vedoucí projektu mohou měnit (proficentrum, nákladové 

středisko, osobní číslo, jméno a příjmení zaměstnance, směnnost, měsíční tarif a příplatky 

v hodinách za rok). Bezbarvé sloupce obsahují vzorce výpočtu jednotlivých příplatků, 

odměn a ostatních personálních nákladů. 

PrCntr je číslo proficentra společnosti.  

Kst znamená nákladové středisko.  

Osobní číslo: Každému zaměstnanci je přiděleno osobní číslo. Jedná se o osmi-

místný údaj, který charakterizuje zaměstnance. Toto číslo je jedinečné a nesmí se ve firmě 

opakovat. Jelikož se jedná o šablonu, neuvádím zde jména a příjmení zaměstnanců, ani 

jejich dosažený titul.  
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Směnnost: Směna je část stanovené týdenní pracovní doby bez práce přesčas, 

kterou je zaměstnanec povinen na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn 

odpracovat v rámci po sobě jdoucích 24 hodin.2 Práce v jednosměnném provozu zahrnuje 

pouze denní směnu od 7 hodin do 15:30. Dvousměnný pracovní režim je režim práce, 

v němž se zaměstnanci střídají na ranní a odpolední směně v rámci 24 hodin po sobě 

jdoucích. Třísměnný pracovní režim zahrnuje střídání zaměstnanců ve třech směnách. 

Nepřetržitý pracovní provoz je takový provoz, který vyžaduje výkon práce 24 hodin denně 

po sedm dnů v týdnu.3 Jelikož společnost Siemens zaměstnává zaměstnance v nepřetržitém 

pracovním provozu, platí zde podmínka, že musí být minimálně 4 lidé, kteří se nepřetržitě 

střídají a 1 střídač, který za zaměstnance zaskočí v době dovolené nebo nemocenské.  

Pracovní doba: Dle kolektivní smlouvy a zákoníku práce4 je pravidelná týdenní 

pracovní doba v jednosměnném pracovním režimu stanovena v délce 40 hodin týdně, ve 

třísměnném a nepřetržitém pracovním režimu 37,5 hodin týdně. Zaměstnanci, kteří pracují 

v jednosměnném a dvousměnném provozu, mají podle Zákoníku práce pracovní dobu 

8,5 hodiny, z toho 0,5 hodin je zákonem stanovena přestávka na jídlo a oddech. 

Zaměstnanci pracující v nepřetržitém pracovním režimu mají stanovenou pracovní dobu 

8 hodin, z toho 0,5 hodin přestávky.  

Pohotovost: Pracovní pohotovost dle kolektivní smlouvy a Zákoníku práce je 

doba, v níž je zaměstnanec připraven k případnému výkonu práce podle pracovní smlouvy, 

která musí být v případě naléhavé potřeby vykonána nad rámec jeho rozvrhu pracovních 

směn. Pohotovost znamená, že zaměstnanec musí být nepřetržitě na telefonu a kdykoliv 

mu zaměstnavatel zavolá, musí se dostavit do práce.  

Týmy a funkce: Každý druh práce má svou funkci. Zaměstnanci jsou ve 

společnosti rozděleni do týmů dle druhu práce a provozu, ve kterém pracují. Jak jsem 

uvedla výše v BC MCHZ se zaměstnanci člení na A blok a S blok. Ve firmě ArcelorMittal 

se dělí na kyslíkárnu, teplárnu a technickou skupinu. Vyskytují se zde vedoucí týmů, 

servisní technici MaR, programátoři řídicích systémů, asistentka střediska údržby, dále 

mechanici měřících a regulačních zařízení a provozní elektrikáři. 

                                                 
2 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, Část IV, hlava 1, § 78 
3 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, Část IV, hlava 1, § 78 
4 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, Část IV, hlava 1, § 79 
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Měsíční tarif: Každý zaměstnanec má jinou výši měsíčního tarifu. Jak se uvádí 

v kolektivní smlouvě, tarifní mzda je sjednávána pracovní smlouvou a upravována dodatky 

k pracovní smlouvě, resp. mzdovým výměrem. 

Roční tarif: Jeho výše se vypočítá jako měsíční tarif za 12 měsíců. 

Počet hodin za rok za ztížené pracovní prostředí: Vycházím z výpočtu časového 

fondu a obchodního roku, který začíná 1. října 2009 a končí 30. září 2010, kdy vím, že 

obchodní rok 2009/2010 má 365 dní, z toho je 104 sobot a neděl, 9 svátků a 25 dnů 

dovolené. Výpočet je v příloze č. 1. Počet pracovních dnů včetně dovolené vyjde na 227. 

Tento počet dnů vynásobím buď 7,5 nebo 8 hodinami podle toho zda se jedná o práci 

v jednosměnném nebo vícesměnném provozu.  

Výše ztíženého pracovního prostředí v korunách: Z kolektivní smlouvy na rok 

2010  vyplývá, že za výkon práce ve ztíženém pracovním prostředí se stanovuje příplatek 

ve výši 6 Kč za každou odpracovanou hodinu. Tento příplatek vynásobím počtem hodin za 

rok za ztížené pracovní prostředí. Abych zjistila výši za měsíc, musím částky vydělit 

dvanácti měsíci.  

Počet hodin nočních směn za rok: Noční směny dělají zaměstnanci, kteří jsou ve 

vícesměnném provozu. Pro projekty outsourcingu jde většinou o práci ve čtyřsměnném 

provozu, viz směnnost. Počet hodin za rok se zjistí tak, že rok má 365 dní, ty vynásobím 

7,5 hodinami a vydělím minimálním počtem zaměstnanců, kteří se střídají. Minimální 

počet, jak jsem již uvedla, je stanoven na 5 lidí.  

Noční příplatek za rok v korunách: Dle Zákoníku práce respektive kolektivní 

smlouvy na rok 2010 či jiného interního předpisu přísluší zaměstnanci příplatek za práci 

v noci ve výši 10 % průměrného výdělku. Ten vynásobím počtem hodin a očekávaným 

průměrným výdělkem za hodinu. Vyjde mi noční příplatek za rok, a když ho vydělím 12-ti 

měsíci, vyjde měsíční noční příplatek v korunách. 

Počet hodin v sobotu a neděli za rok: V sobotu a neděli dělají pouze zaměstnanci, 

kteří pracují ve vícesměnném provozu. Rok má 52 týdnů, ty se vynásobí 7,5 hodinami 

a počtem lidí pracujících v sobotu a neděli. Vše se nakonec vydělí počtem lidí střídajících 

se ve vícesměnném provozu.  
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Roční příplatek za sobotu a neděli v korunách: Dle kolektivní smlouvy, 

Zákoníku práce nebo jiného interního nařízení náleží zaměstnanci dosažená mzda 

a příplatek ve výši 10 % průměrného výdělku. Počet hodin v sobotu a neděli se vynásobí 

10-ti % z očekávaného průměrného výdělku za hodinu. Měsíční přípatek vypočítám tak, že 

roční příplatek vydělím 12-ti měsíci. 

Počet odpracovaných svátečních směn za rok: Týká se opět zaměstnanců 

pracujících ve vícesměnném provozu. V obchodním roce 2009/2010 je celkem 9 svátků. 

Vypočítá se tak, že se 9 svátečních dnů vynásobí počtem zaměstnanců pracujících 

o svátcích a vydělím jej počtem střídajících zaměstnanců pracujících ve vícesměnném 

provozu.  

Roční příplatek za svátky v korunách: Zaměstnanec pracující ve svátek má právo 

na příplatek ve výši 100 % průměrného výdělku. Ukládá to Zákoník práce i kolektivní 

smlouva na rok 2010. Počet pracovních hodin ve svátek vynásobím pracovní dobou, tedy 

7,5 hodinami a očekávaným průměrným výdělkem za hodinu.  

Počet přesčasových hodin za rok: Práce přesčas je práce konaná se souhlasem 

zaměstnance na příkaz zaměstnavatele nad stanovenou týdenní pracovní dobou 

a prováděna mimo rámec rozvrhu pracovních směn. Za práci přesčas přísluší zaměstnanci 

příplatek ve výši 25 % průměrného výdělku.  

Roční příplatek za práci přesčas v korunách: Vypočítám jej tak, že vynásobím 

roční počet přesčasových hodin příplatkem za přesčas v Kč/h. 

Pohotovost: Náplní pracovní pohotovosti je zajištění zaručeného nepřetržitého 

servisu u zákazníků, přičemž bližší podmínky pohotovostního režimu určuje nadřízený 

zaměstnance. Obsahuje připravenost zaměstnance k případnému výkonu práce dle 

pracovní smlouvy, tzn. dosažitelnost zaměstnance po telefonu. Odměna za pracovní 

pohotovost není mzdou, nenáleží za výkon práce, ale za připravenost zaměstnance 

k výkonu práce. Jak jsem již dříve zmínila, pohotovost drží pouze někteří zaměstnanci. 

Např. ve firmě ArcelorMittal drží pohotovost  pouze jeden zaměstnanec a to každý druhý 

víkend. Pohotovost je v sobotu a neděli 8 pracovních hodin. Ve firmě BorsodChem MCHZ 

se pět techniků střídá tak, že drží pohotovost 1x za měsíc. Během pracovního týdne drží 

pohotovost 16 hodin a o víkendu a svátcích 24 hodin. Dále se střídá deset mechaniků 
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taktéž 1x za měsíc, ale během pracovního týdne drží pohotovost pouze 9 hodin a o víkendu 

a svátcích 24 hodin.  

Roční příplatek za pohotovost: Za pracovní pohotovost přísluší zaměstnancům 

dle Zákoníku práce, kolektivní smlouvy nebo ostatních interních předpisů 

10 % z očekávaného průměrného výdělku na hodinu, který jsem vynásobila počtem hodin 

za pohotovost. 

Čtvrtletní odměny: Jsou určeny pouze pro zaměstnance profitcenter realizujících 

outsourcingové projekty. Podkladem je roční hospodářský plán a jeho kumulativní 

vyhodnocení po ukončení 1., 2., 3., a 4. čtvrtletí obchodního roku. Objem mzdových 

prostředků na odměnu závisí na výši měsíčně vyplácené tarifní složky mzdy k poslednímu 

dni posledního měsíce příslušného čtvrtletí a činí 20 % při dosažení plánovaného 

hospodářského výsledku příslušného profitcentra.  

Roční odměny: Podkladem pro získání bonusů jsou roční hospodářský plán a jeho 

vyhodnocení. Závazným parametrem je roční čistý hospodářský výsledek (EBIT) 

profitcentra v absolutních hodnotách. Objem mzdových prostředků na odměnu závisí na 

výši měsíčně vyplácené tarifní složky mzdy k 30. září příslušného roku a činí 100 % při 

dosažení plánovaného hospodářského výsledku příslušného proficentra.  

Mimořádné odměny: Každému zaměstnanci může být udělena mimořádná 

odměna za splnění výsledků vyhlášených interních předpisů, případně za mimořádně 

kladné pracovní výsledky. Odměna se poskytuje v rámci plánovaného objemu mzdových 

prostředků pro vyhodnocení období.  

Očekávaný průměrný výdělek za hodinu: Vychází z hrubého měsíčního tarifu, ke 

kterému se přičtou čtvrtletní, roční a mimořádné odměny, to se vydělí 12-ti měsíci a poté 

počtem pracovních hodin za měsíc. Nakonec se částka vynásobí 1 + koeficient příplatků 

pro průměrný výdělek. Tento koeficient příplatků vychází ze standard společnosti Siemens 

jako odborný odhad na základě poměrů zaměstnanců.  

Měsíční pohyblivá složka: Tato položka vychází ze všech ročních příplatků 

a odměn zaměstnanců. Tedy sečtením příplatků za ztížené pracovní prostředí, příplatek za 

noční směnu, za směnu v sobotu a neděli, příplatek za práci ve svátek, příplatek za přesčas, 
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příplatek za pohotovost, čtvrtletní, roční a mimořádné odměny. Když tuto výši vydělím 

12ti měsíci, získám měsíční pohyblivou složku.  

Hrubý příjem za měsíc: Vypočítá se tak, že hrubý měsíční tarif se sečte s měsíční 

pohyblivou složkou. Pokud vydělím měsíční pohyblivou složku s hrubým měsíčním 

příjmem, vyjde mi podíl pohyblivé složky na celkovém příjmu. Vynásobením hrubého 

příjmu za měsíc 12-ti měsíci dostanu předpokládaný hrubý roční příjem. 

Sociální a zdravotní pojištění za rok: Zaměstnavatel odvádí za zaměstnance 

25 % na sociální pojištění a 9 % na zdravotní pojištění. Celkem tedy odvádí za 

zaměstnance 34 % z hrubého příjmu. 

Penzijní připojištění: Dle kolektivní smlouvy na rok 2010 a interního předpisu se 

zaměstnavatel zavazuje poskytovat zaměstnancům, kteří se stali účastníky penzijního 

připojištění se státním příspěvkem, na toto připojištění měsíční příspěvek. Příspěvek 

zaměstnavatele je identický s vlastním příspěvkem zaměstnance, nejvýše však 1 000 Kč za 

měsíc. Pokud si vloží zaměstnanec např. 1 200 Kč za měsíc, dostane od zaměstnavatele 

pouze 1 000 Kč.  

Benefit Plus: Zaměstnavatel poskytuje všem zaměstnancům roční kredit, jelikož 

jsou účastníci programu volitelných zaměstnaneckých výhod Cafeteria – Benefit Plus. 

Prostřednictvím této výhody mohou zaměstnanci čerpat benefity v oblastech zdraví, 

kultury, vzdělávání, sportu a cestování. Výše benefitu činí 5 000 Kč na obchodní rok. 

Odchod do důchodu: Kolektivní smlouva na rok 2010 uděluje, že zaměstnavatel 

poskytne zaměstnancům odměnu při prvním skončení pracovního poměru v době, kdy 

může zaměstnanec požádat o starobní nebo předčasný důchod, popřípadě odchází do 

plného invalidního důchodu. Odměna se pohybuje ve výši 3 000 Kč + každý další rok 

100 Kč navíc.  

Životní a pracovní jubilea: Zaměstnavatel může zaměstnancům poskytnout na 

základě komplexního zhodnocení jejich práce odměny při pracovních, životních i jiných 

výročích. Např. při trvání pracovního poměru ve společnosti, při životním jubileu 50 let 

nebo při vyznamenání nejlepších zaměstnanců.  

Roční příspěvek zaměstnavatele na stravenky: Z interních předpisů, především 

z kolektivní smlouvy, vyplývá, že zaměstnavatel poskytne zaměstnancům stravenky 
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v hodnotě 80 Kč. Příspěvek zaměstnavatele činí 55 % z hodnoty stravenky. Zaměstnanec 

zaplatí částku 36 Kč. V obchodním roce je 252 pracovních dnů, odečtením 25 dnů 

dovolené vyjde 227 pracovních dnů, které vynásobím hodnotou stravenky a příspěvkem 

zaměstnavatele. V případě, že by zaměstnanec jel na pracovní cestu, bude mu náležet 

stravné, a tudíž nemá nárok na stravenku. 

Ostatní roční personální náklady: Zde patří penzijní připojištění, benefity, 

odchody do důchodu,  životní jubilea, pracovní jubilea a příspěvky zaměstnavatele na 

stravenky. 

Předpokládaný hrubý roční příjem včetně OPN a SaZP: Jeho suma se vypočítá 

tak, že se sečte výše předpokládaného hrubého ročního příjmu s odvody na sociální 

a zdravotní pojištění za zaměstnavatele a ostatní roční personální náklady. 

3.7 Nepřímé náklady 

Další velkou část kalkulací tvoří nepřímé náklady. Pro jednodušší členění jsem 

navrhla rozdělení nákladů do těchto kategorií: majetkové náklady, materiálové náklady, 

finanční náklady a náklady služeb. Tyto kategorie byly odsouhlaseny vedením odštěpného 

závodu společnosti Siemens.  

3.7.1 Majetkové náklady 

Majetkovými náklady se rozumí hmotné a nehmotné investice projektu, majetek 

v pronájmu, nebo-li operativní leasing, software a nehmotný majetek do nákladů. Tabulky 

s výpočty těchto nákladů naleznete v příloze č. 3.  

Hmotné investice projektu: Jedná se o investice, jejichž vstupní hodnota je vyšší 

než 40 000 Kč a doba jeho užití je delší než 1 rok. Zde jsem zařadila záložní zdroj, 

kalibrační pracoviště, kalibrátor tlaku, kalibrátor tlaku přenosný a automobil Citroen 

Berlingo. Doba odepisování je stanovena na 4 roky. Proto jsem i tabulku na výpočet 

hmotných investic nastavila tak, že vydělím příslušnou částku za hmotný majetek počtem 

odepisovaných let.  
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Nehmotné investice projektu: Jde o takové investice jejichž pořizovací cena je 

vyšší než 60 000 Kč a doba jeho užití je delší než 1 rok. Doporučila jsem společnosti 

projekční systémy EPLAN, AutoCAD a Aucoplan. Software EPLAN PPE slouží k řešení 

jednotlivých postupů, jakými je elektrotechnické, či mechanické projektování. 

Nejpodstatnější vlastnosti programu je vysoká spolehlivost při plánování, úspora výdajů 

a času. To napomáhá ke zvyšování konkurenceschopnosti firmy. Software AutoCAD 2010 

je verze založená na 3D modelování a parametrické výkresy. Program podporuje práci 

v síti a licence je chráněna softwarovým klíčem nebo automatizačním kódem. I nehmotný 

majetek se ve firmě odepisuje 4 roky, proto je tabulka nastavena stejně jako u hmotných 

investic. Software Aucoplan slouží především pro logické zpracování řídících systémů 

zejména v chemickém průmyslu a energetice a rozsáhlých projektů MaR. 

Majetek v pronájmu: Interní pravidla společnosti Siemens používají ve svých 

nařízení pouze operativní leasing. Operativní leasing snižuje náklady a zefektivňuje 

autoprovoz. Představuje komplexní péči o autopark se zaměřením na všechny služby 

související s vozidlem (pojištění, financování, záruční a pozáruční servis, dálniční 

známky). Zákazník si v rámci operativního leasingu pronajímá vůz na předem sjednanou 

dobu, v jejímž průběhu využívá služeb leasingové společnosti. Po uplynutí dohodnutého 

období se předmět leasingu vrací zpět pronajímateli. Odštěpnému závodu společnosti 

Siemens jsem navrhla pronajmout vůz Škoda Roomster a Laserový fax/kopírku značky 

Ricoh 1140L. Výpočet v tabulce jsem nastavila podle počtu měsíců v každém roce. Tedy 

vynásobením počtu kusů s výší Kč/ks na měsíc s počtem měsíců používání v určitém roce.  

Software a nehmotný majetek do nákladů: Mezi softwary, které jsem společnosti 

navrhla koupit, patří Microsoft Office, Microsoft Windows, antivirové programy 

a využívání interní sítě. Vše jsem počítala v korunách na kus. Dále jsem doporučila 

objektivně orientovaný programovací jazyk C++, který v současné době patří mezi 

nejrozšířenější programovací jazyky. Mým dalším návrhem je pořízení PL/SQL Developer 

pro vývoj, ladění a  testování uložených procedur a balíčků v prostředí databáze Oracle. 

3.7.2 Materiálové náklady 

Do kategorie materiálových nákladů jsem zařadila náklady na vybavení kanceláří 

a dílen, vybavení výpočetní technikou, vybavení komunikační technikou, dále také náklady 

na pořízení ochranných pracovních pomůcek, prostředků osobní hygieny, náklady na 
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kancelářský materiál, náklady na pohonné hmoty a v neposlední řadě náklady na nářadí, 

které jsem dále rozčlenila na nářadí elektro vybavení, měřící přístroje a ostatní drobné 

nářadí. Veškeré propočty a tabulky uvádím v příloze č. 4. 

Vybavení kanceláří a dílen: Zde jsem společnosti doporučila zahrnout 

kancelářské stoly a židle, konferenční židle, policové regály, skříně na spisy, dřevěný 

věšák, varnou konvici, mikrovlnnou troubu a skartovací stroj. Mezi vybavení dílen jsem 

společnosti navrhla pořídit pracovní a dílenské stoly, pracovní židle, šatní skříně, regály, 

manipulační vozíky, odkládací vozíky a palety. Společnost Siemens se řídí názorem, že 

pokud bude pořízen DHIM do hodnoty 40 000 Kč, bude vždy jednorázově 100 % odepsán 

do nákladů. Vynásobí se tedy počet kusů s cenou za jeden kus. 

Nářadí – elektro vybavení: Zde jsem zahrnula veškeré nářadí, které je potřeba pro 

práci zaměstnanců. Patří tady sada nářadí pro silnoproudaře, úhlová bruska Dewalt, bruska 

značky Bosh, AKU vrtačka Dewalt, horkovzdušná pistole, trafopájka, příklepová vrtačka, 

svařovací agregát, stojanová vrtačka, stojanová pila a prodlužovací kabely délky alespoň 

20 metrů.  

Nářadí – měřící přístroje: Pro zaměstnance jsem doporučila pořídit sadu nářadí 

pro servisní techniky MaR, multimetr Vemer, multimetr Metex, zkoušečka napětí SN3, 

klešť ové ampérmetry, elektrický vysokozdvih, digitální multimetry, kalibrátor Fluke, 

multimetry Fluke. Dále také testovací zařízení elektrického okruhu, svařovací inventor, 

procesní kalibrátor, pájecí servisní stanici, osciloskop, multimetr s kalibrátorem, laserový 

dálkometr a bezkontaktní teploměr značky Fluke.  

Ostatní drobné nářadí: Pro všechny zaměstnance jsem doporučila nakoupit sady 

pilníků, šroubováků, vrtáků, Gola klíčů, zdrhovací kleště, štípací boční kleště, stahovací 

kleště, maticové klíče, svinovací metry, nože na kabely, pilku na železo, žebřík, kladiva, 

plynovou pájku a kufříky na nářadí.  

Vybavení výpočetní technikou: Výpočetní technika je součástí života každé 

firmy. Nyní jsem společnosti Siemens doporučila pořídit pro zaměstnance počítačové 

sestavy s příslušenstvím, notebooky, tiskárny, multifunkční zařízení, skenery. Dále také 

nesmí chybět vizualizér, dataprojektor a projekční plátno na stěnu. Postup výpočtu je 

stejný jako u předešlých tabulek.  
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Vybavení komunikační technikou: Do komunikační techniky jsem zařadila 

mobilní telefony Nokia, standardní jednolinkové pevné telefonní přístroje s displejem, 

faxové zařízení a radiostanice (vysílačky). K celkové částce za obchodní rok jsem došla 

opět vynásobením počtu kusů s výší ceny za jeden kus.  

Vybavení ochrannými pomůckami: Všichni zaměstnanci jsou vybaveni 

příslušnými osobními ochrannými pracovními pomůckami dle potřeby a charakteru 

příslušné práce respektive provozu. Pokud dojde k mimořádným případům, budou 

zaměstnancům poskytnuty pracovní pomůcky nad rámec seznamu OOPP. Veškeré 

pracovní pomůcky jsou vedeny v seznamu osobních ochranných pracovních pomůcek. Zde 

podle seznamu patří např. montérky, košile, rukavice, zimní kabáty, čepice, pláště do 

deště, pracovní obuv, ochranné přilby, brýle, ochrana sluchu, svářecí kukly nebo také 

výstražné vesty. Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. stanoví rozsah a podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků. 

Prostředky osobní hygieny: Jsou poskytovány v souladu s Nařízením vlády 

č. 495/2001 Sb. Toto Nařízení vlády stanovuje rozsah a bližší podmínky poskytování 

mycích, čistících a desinfekčních prostředků. Množství poskytovaných prostředků je dáno 

charakterem práce a zařazením do příslušné kategorie. Zde jsem společnosti doporučila 

pořídit pro zaměstnance Sodobar - zásobník pitné vody, jelikož by měl být dodržován pitný 

režim. Jde o speciální plastovou láhev na sodovou vodu odolnou proti tlaku, respektive 

plastový 20-ti litrový barel. Také jsem dle Nařízení vlády doporučila nakoupit čisticí, mycí 

a desinfekční prostředky, jako jsou např. mýdla, solviny, čisticí pasty, ochranné masti 

a ručníky. Na sociálním zařízení nesmí chybět zásobníky na toaletní papíry, zásobníky na 

papírové utěrky a samozřejmě koše na odpadky. 

Kancelářský materiál: Zde jsem zahrnula veškerý materiál potřebný pro práci 

v kanceláři: papíry a tonery do tiskáren, pořadače, nástěnky, bílé tabule, stolní podložky, 

razítka, děrovačky, sešívačky, lepidla a lepicí pásky, psací potřeby a ostatní drobný 

kancelářský materiál. Vše se počítá stejným postupem, tedy vynásobením částky za jeden 

kus počtem potřebných kusů zboží.  

Náklady na pohonné hmoty: Navrhla jsem automobily, které se hodí pro účely 

outsourcingu, ale taktéž nemají velkou spotřebu paliva, aby nezvyšovaly operativní 

nepřímé náklady. Jedná se o vozy Škoda Roomster a Citroen Berlingo. Vycházím zde 
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z průměrné spotřeby paliva na ujetých 100 km. Dále jsem do výpočtu zahrnula cenu paliva 

a přibližný počet najetých kilometrů za rok.  

3.7.3 Náklady služeb 

Náklady služeb, které přikládám v příloze č. 5, dále člením na síť ové a IT služby, 

náklady na údržbu aut, náklady na komunikaci, mobilní telefony a pevné linky, náklady na 

lékařské prohlídky, kalibraci etalonů a měřidel. Mezi další služby zahrnuji protislužby dle 

smlouvy od zákazníka, náklady na školení a vzdělávání, nájemné prostor a úklidové 

služby, nesmí zde chybět ani náklady na spotřebu energie a náklady na ostatní služby.  

Síť ové a IT služby: Základem veškeré komunikace je dobře fungující síť ová 

infrastruktura. Mezi síť ové služby doporučuji zařadit internetovou doménu, správu 

databází, zřízení elektronické pošty, zabezpečení sítě antivirovou ochranou, softwarový 

servis osobních počítačů a Maintenance EPLAN. Internetová doména slouží společnosti 

k prezentaci svých vlastních webových stránek a k nalézání nových informací. Společnost 

používá internetovou doménu www.siemens.cz. Služba správa databází zahrnuje 

pravidelnou kontrolu funkce stránek, aktualizaci dat v databázi, kontrolu a údržbu databází, 

případně vylepšení stávajících funkcí. Elektronická pošta je základním komunikačním 

prostředkem na internetu. Ve společnosti Siemens mají všichni zaměstnanci automaticky 

e-mailové adresy ve tvaru jméno.příjmení@firma.cz. Používá se zde poštovní program 

Outlook Express. K zabezpečení sítí a ochraně dat doporučuji použít antivirové programy 

NOD 32 a AVG. Je to z toho důvodu, aby firma nepřišla o svá data napadením virů. Ve 

firmě jsem zavedla systém pravidelného zálohování dat. Servisní program Maintenance 

EPLAN obsahuje aktualizace a technickou podporu. Tyto služby se počítají v Kč/hod. 

Celkovou výši zjistím vynásobením počtu kusů za hodinu s částkou za provedení služby. 

SW servis osobních počítačů zahrnuje pravidelnou údržbu, opravy poruch, popřípadě 

instalaci a nastavení softwaru. Servis softwaru se vypočítá vynásobením počtu zásahů 

s částkou stanovenou na opravu.  

Náklady na údržbu aut: Jako každá firma i společnost Siemens disponuje 

s automobily, a proto musím počítat s náklady na jejich údržbu. Mezi tyto náklady zahrnuji 

např. preventivní prohlídky vozů, opravy automobilů, nákup náhradních dílů, technické 

prohlídky, měření emisí a také diagnostiku vozidel. Technická kontrola a měření emisí se 
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provádí každé 2 roky. Cena se pohybuje dle ceníku Stanice technické kontroly a Stanice 

měření emisí. Ostatní náklady se počítají podle počtu oprav a hodinové sazby za opravy.  

Technickou prohlídku vozidla lze rozdělit dle účelu a charakteru na několik druhů: 

1. Pravidelná technická prohlídka – provádí se v plném rozsahu, obsahuje i evidenční 

kontrolu vozidla.  

2. Opakovaná technická prohlídka – následuje po pravidelné technické prohlídce, při 

které byla na vozidle zjištěna vážná  nebo nebezpečná závada. 

3. Technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla – technická 

kontrola při první registraci vozidla (dosud nebyla v ČR schválena technická 

způsobilost). Registrační orgán přidělí vozidlu červenou kontrolní nálepku a vylepí 

ji na registrační značku.  

4. Technická kontrola na žádost zákazníka – v plném nebo částečném rozsahu dle 

požadavků zákazníka. Jde o evidenční kontrolu vozidla, kde se nepřiděluje 

kontrolní nálepka a neprovádí se zápis o výsledku technické prohlídky.  

Pokud motorové vozidlo vyhovuje z hlediska měření emisí, a jestliže na jeho 

technickém stavu nebyly zjištěny závady mající vliv na zhoršení emisního chování vozidla, 

pak dostane majitel vozu zelenou kontrolní nálepku, která prokazuje, že vozidlo bylo 

podrobeno měření emisí s vyhovujícím výsledkem. Tato nálepka se umísť uje na zadní 

tabulku registrační značky vozidla a je na ní perforací vyznačen měsíc a rok dalšího měření 

emisí.  

Náklady na komunikaci, mobilní telefony a pevné linky: Společnosti Siemens 

jsem doporučila pro komunikaci využívat firemní mobilní telefony značky Nokia a pořídit 

si tarif T30 a T80, za které budou platit měsíční paušál v hodnotě 228 Kč/měsíc 

a 540 Kč/měsíc. Počítám také s voláním nad rámec paušálu. Kdy předpokládám měsíčně 

provolání ve výši 1 250 Kč. Společnosti jsem navrhla pronájem telefonní přípojky, za 

kterou by měsíčně platili stanovenou částku dle tarifikace telefonní ústředny a ceny 

hovorného telefonních operátorů platné v daném měsíci.  

Lékařské prohlídky, BOZP technik: Všechny organizace, které zaměstnávají 

zaměstnance, jsou povinny zajistit pro své zaměstnance závodní preventivní péči. 

Preventivní péči poskytují zdravotnická zařízení určená zaměstnavatelem. Zajišť ují se 

povinné vstupní, periodické, řadové, mimořádné a výstupní lékařské prohlídky. Periodika 
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lékařských prohlídek je stanovena v pracovně-právních předpisech společnosti podle druhu 

práce. Může být buď 1x ročně, 2x ročně nebo 1x za 5 let. Lékařské prohlídky musí 

zaměstnanec absolvovat v průběhu pracovního poměru. Opět se vynásobí sazba za měsíc 

počtem uchazečů. Každá společnost musí plnit legislativní požadavky v oblasti BOZP, 

proto má společnost Siemens svého bezpečnostního technika. Tento technik provádí 

měsíční kontroly pracoviště z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit svým zaměstnancům bezpečnost a ochranu při práci 

s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví týkající se výkonu práce. Výši 

částky za rok získám vynásobením počtu měsíců se stanovenou měsíční sazbou.  

Kalibrace etalonů a měřidel: Vše se ověřuje dle Českého metrologického 

institutu.5 Kalibrace etalonů a měřidel je základním prostředkem při zajišť ování návaznosti 

výsledků měření. Zjišť ují se metrologické charakteristiky měřidel pomocí porovnání 

s etalony. Kalibrací se dosahuje toho, že hodnoty měřených veličin jsou přičleněny 

indikovaným hodnotám. Výsledek kalibrace se zaznamenává v kalibračním listu. Provádí 

se také ověřování stanovených měřidel. Pokud má stanovené měřidlo požadované 

metrologické vlastnosti, pak jej ČMI opatří úřední značkou nebo vydá ověřovací list. 

Doporučuji společnosti provádět kalibraci etalon tlaku, teploty, plynu a měřidel.  

Protislužby dle smlouvy od zákazníka: Protislužbami dle smlouvy od zákazníka 

se rozumí to, že při outsourcingu nebo-li při permanentní údržbě jsou pracovníci  

nepřetržitě přítomní na pracovištích zákazníka, a tudíž musí platit za určité služby. 

Společnost tedy např. musí vybavit zaměstnance elektrickými kartami docházkového 

systému. Tato karta pro vstup může stát 50 Kč na osobu na měsíc. Zaměstnanci musí 

obdržet i karty na využívání trvalého povolení k vjezdu. Dělí se podle vozidel do 

3,5 t a vozidel nad 3,5 t. Dispečink poskytuje široké spektrum služeb v oboru zajištění 

ochrany majetku a osob s cílem dosáhnout jejich maximální efektivity. Pro společnost 

Siemens zajišť uje dispečink řešení mimořádných stavů čímž je např. ohlašovna požárů. 

Požární ochranou se rozumí to, že poskytovatel bude provádět ve třísměnném nepřetržitém 

provozu zásah Jednotky hasičského záchranného sboru při ohlášení mimořádné události na 

ohlašovnu požárů (dispečink). Dále je zde zahrnuta činnost ostrahy a ochrany objektu. Zde 

patří samotné činnosti ostrahy a ochrany, taktéž činnosti služby na vrátnici, kontrola vstupů 

a odchodů zaměstnanců, vedení evidence o návštěvách externích zaměstnanců a kontrola 

                                                 
5 http://www.cmi.cz 
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průchodek na materiál a nářadí. Ceny si stanovují podle dohody se zákazníky a uvádějí se 

ve smlouvě. Karty se počítají v kusech na měsíc, ale ostatní protislužby jsou počítány 

vynásobením stanovené částky na měsíc počtem měsíců. 

Náklady na školení a vzdělávání: K výkonu práce je základním kvalifikačním 

požadavkem každého zaměstnance odborné školení a odborná způsobilost k výkonu práce. 

Dle Zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnanci školení v oblasti 

bezpečnosti práce. Doporučována četnost tohoto školení je jednou za dva roky. Školení 

o požární ochraně je v případě, že jsou provozované činnosti ve společnosti začleněné do 

kategorie s vysokým požárním nebezpečím. Četnost školení o PO je taktéž jednou za dva 

roky. Některé činnosti a profese lze vykonávat pouze s absolvováním odborného školení, 

zde patří např. školení řidičů manipulačních vozíků, školení zaměstnanců pro práce ve 

výškách, školení obsluhy jeřábů a vazačů břemen. Tato školení by měli zaměstnanci 

absolvovat jednou za rok. Základním školením, kterým musí zaměstnanci projít, je školení 

vyhláškou 50/1978 a také školení plynového zařízení, které se opakují jednou za tři roky. 

V neposlední řadě je nutné provádět různé druhy revize elektrických zařízení, a to 

s četností jednou za pět let.  

Nájemné prostor a úklidové služby: Výše nájemného stanovuje nájemní smlouva 

mezi nájemcem a pronajímatelem. V případě outsourcingu je společnost v roli nájemce. 

Pronajímá si dílny, kanceláře, sociální zařízení a společné prostory, nebo-li chodby. Za tyto 

služby platí měsíční splátky ve výši stanovené smlouvou. Společnost si na úklid najímá 

úklidovou službu, které platí měsíčně určitou částku. Zahrnula jsem zde také malování 

a úpravu prostor, jelikož se může stát, že si nájemce bude muset prostory upravit.  

Spotřeba energie: Množství dodané energie je uvedeno ve smlouvě o sdružených 

službách dodávky elektřiny ze sítí. Jelikož ceny za energii jsou stanoveny, navrhla jsem 

tabulku na výpočet energie tak, že jsem určila průměrnou spotřebu energie a podle situace 

se nastaví procentní odhad nákladů.  

Ostatní služby: Do ostatních služeb jsem doporučila zahrnout likvidaci 

komunálního a nebezpečného odpadu. Pro tuto činnost by si mohla společnost najmout 

firmu Sita CZ a.s.6, jelikož patří mezi přední společnosti působící v oblasti odpadového 

hospodářství na českém trhu. Další nákladovou položkou je praní prádla 1x týdně. Dalším 
                                                 
6 http://www.sita.cz/page/100.uvod/ 
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mým návrhem je, aby společnost uzavřela smlouvu s firmou Pro Bank Security, která 

zajišť uje úklidové služby a hlavně svoz zaměstnanců na pracoviště. Jak jsem již zmínila 

někteří zaměstnanci drží pohotovost na telefonu, a pokud je potřeba, musí se dostavit 

nejpozději do hodiny na smluvené pracoviště. Jako poslední nákladovou položku jsem 

navrhla pronájem služeb skupiny Messer, která vyrábí a dodává společnostem kyslík, 

dusík, oxid uhličitý, speciální plyny a mnoho různých směsí.  

3.7.4 Finanční náklady 

V poslední řadě jsem do standardní kalkulace zařadila finanční náklady, které 

přikládám v příloze č. 6. Zařadila jsem zde zajištění úvěru, úroky z úvěru, kurzové rozdíly, 

bankovní záruky, hedging a také riziko.  

Zajištění úvěru: Tímto se rozumí veškerá opatření prováděná bankou s cílem 

zajistit řádné splácení úvěru, včetně úroků. Čím je úvěr rizikovější a čím je doba splatnosti 

delší, tím kvalitnější musí být způsob zajištění. 

Úroky z úvěru: Banka musí stanovit takové úroky z úvěru, aby vydělala. Výše 

úroku je stanovena ve Smlouvě o půjčce mezi podnikem a bankou. 

Kurzové rozdíly: Ke dni účetní uzávěrky je nutno přepočítat stav peněžních 

prostředků na bankovních účtech a v pokladně vyjádřených v cizí měně dle kurzu devizy 

k 31. 12. daného účetního období. Může vzniknout snížení nebo zvýšení stavu majetku, 

což nám ovlivňuje výši nákladů nebo výnosů. Příslušný výpočet výše poskytuje 

specializované oddělení podniku Siemens. 

Bankovní záruky: Vznikají písemným prohlášením banky v záruční listině, že 

uspokojí věřitele do výše určité peněžní částky podle obsahu záruční listiny, jestliže určitá 

třetí osoba (dlužník) nesplní určitý závazek nebo budou splněny jiné podmínky stanovené 

v záruční listině.7 Výše poplatků je stanovena ve Smlouvě o bankovní garanci mezi 

podnikem a bankou. 

                                                 
7 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, Část 3, Hlava 1, § 313  
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Hedging: Zafixování směnečného kurzu mezi domácí a cizí menou. Jeho využití 

přichází v úvahu při zakázkách v zahraničí, resp. při uvažování o zakázkách 

v přechodovém období zavedení měny EUR v České republice. 

Riziko: Jde o situaci, kdy člověk, který se rozhoduje, zná všechny možné 

důsledky svého rozhodnutí a je schopen určit pravděpodobnost každého svého rozhodnutí. 

V kontextu kalkulací to znamená identifikovat a ocenit možná podnikatelská rizika 

a vytvořit přiměřený nákladový polštář k pokrytí těchto rizik. Kalkulace se provádí dle 

rozhodnutí vyššího managementu dle specializovaných interních postupů společnosti 

Siemens. 

3.8 Souhrnná kalkulace 

Společnost Siemens, s.r.o. používá standardní souhrnnou formu kalkulace nákladů 

vycházejících z účetní osnovy viz příloha č. 8. Firma si přála, abych mnou navržené 

specifické tabulky s náklady navázala do této souhrnné standardní formy kalkulace, 

pochopitelně nechtěla tuto strukturu připravených tabulek měnit.  

Opět i zde platí, že žlutou barvou jsou označeny změnové řádky. Jedná se tedy 

o částky nákladů převzatých z přílohy č. 7. Plán je rozčleněn na tři hlavní druhy nákladů, 

mezi které patří personální, materiálové, servisní a kapitálové náklady. Nyní blíže popíšu 

jednotlivé typy nákladů.  

Personální náklady: zde jsem zařadila mzdové nebo-li osobní náklady, sociální 

a zdravotní pojištění a ostatní personální náklady. Personální náklady tvoří největší část 

nákladové kalkulace.  

Materiálové a servisní náklady jsou další velkou částí kalkulace projektu. Jsou 

tvořeny sumou nákladů na školení, benzín, nákladů na komunikační provoz, režijní 

materiál, nákladů na reprezentace, katalogy, ceníky, reklamy, výstavy, marketingové akce, 

přepravné, energii, zpracování dat, opravy a údržby a nákladů na ostatní služby.  

a) Školení – tato položka obsahuje veškeré náklady na školení a vzdělávání 

zaměstnanců. Částku jsem převzala z nákladů služeb. 
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b) Benzín – zde jsem zahrnula náklady na pohonné hmoty, které uvádím 

v materiálových nákladech. 

c) Náklady na komunikační provoz – v kolonce telefonní poplatky uvádím náklady na 

vybavení komunikační technikou, tedy pořízení mobilních telefonů, faxů, pevných 

telefonních přístrojů a paušální poplatky za mobilní telefony a pevné linky. 

Vzdáleným připojením se rozumí připojení z domova na intranet nebo internet. Pro 

potřeby zaměstnanců outsourcingu nejsou potřeba. Poštovné a kolky slouží pro 

komunikaci se mzdovou účtárnou, státními úřady apod.  

d) Režijní materiál je sumou spotřebního materiálu do něhož jsem zahrnula náklady 

na vybavení kanceláří a dílen, náklady na pořízení nářadí elektro vybavení, měřicí 

přístroje a ostatní drobné vybavení. Dále zde patří náklady na kancelářské potřeby, 

pracovní oděvy, osobní ochranné pracovní pomůcky a prostředky na osobní 

hygienu.   

e) Náklady na reprezentaci, katalogy, ceníky a reklamační publikace – jelikož se jedná 

o projektovou divizi a outsourcing je dlouhodobou záležitostí, pak náklady na 

reprezentaci nejsou potřeba pro získané projekty. Tyto náklady jsou myšleny pouze 

pro nové zakázky.  

f) Reklama, výstavy, veletrhy, marketingové akce – jedná se o centrální poplatky na 

chod marketingového oddělení. Výši sazby si vyplní firma dle smlouvy na daný 

obchodní rok. Klíčem pro stanovení výše poplatků je počet zaměstnanců. 

g) Přepravným jsou zámyšleny nové investiční projekty do zahraničí, tudíž pro 

získané projekty není potřeba.  

h) Energie – do této skupiny jsem zařadila náklady na spotřebu elektřiny, tepla, vody, 

plynu, technologického a instrumentálního vzduchu, které jsou vypočteny 

v nákladech služeb. 

i) Zpracování dat obsahuje náklady na síť ové a IT služby a pořízení software. Dále 

zde patří předfakturace a SAG licence, což jsou centrální poplatky, které standardně 

dodá firma dle smlouvy pro daný obchodní rok. Klíčem je počet zaměstnanců 

využívajících jednotlivé služby. SAG licence neobsahují všechny projekty. 

Exchange - myšleno na nové investiční projekty do zahraničí. 
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j) Opravy a údržby celkem zahrnují spotřební materiál – PC, monitory, nebo-li 

náklady na vybavení výpočetní technikou. 

k) Ostatní služby celkem obsahují náklady na opravy a údržby dopravních prostředků, 

ostatní provozní náklady, které pojímají náklady na lékaře, BOZP technika, 

kalibrace etalonů a měřidel a náklady na protislužby dle smluv od zákazníka. Dále 

zde patří služby centrály dle SLA – opět jde o centrální poplatky. Posledními 

položkami jsou náklady na poradenství a ostatní služby. 

Kapitálové náklady jsou sumou odpisů a pronájmů. Odpisy obsahují odepisované 

hmotné a nehmotné investice projektu, které jsou na daný projekt potřeba. Nájmy budov 

a zařízení zahrnují nájemné dílen, kanceláří, sociálního zařízení a společných prostor 

včetně jejich úprav. Leasing a půjčovné aut zahrnují částku operativního leasingu.  

Hrubé provozní náklady vznikly součtem personálních nákladů, servisních 

nákladů a materiálových a kapitálových nákladů. Dále na něj navazuje výpočet hodinové 

sazby. 

Cílem kalkulace je zjistit možnou výši nabídnuté ceny pro zákazníka. V první 

řadě se musí stanovit výrobní a správní režie. Klíčem pro zjištění je počet zaměstnanců, 

kteří přímo ovlivňují daný projekt. Vše je rozprostřeno na člověka. Vychází se centrálně 

dle začlenění zaměstnanců v organizačním schématu. Do stanovení správní režie se 

zahrnuje zajištění projektu nákupu, logistika a ostatní náklady na hlavu zaměstnance. 

U každého člověka se pohybuje v jiné výši. Jelikož mi firma nechtěla dodat informace 

potřebné pro výpočet správní a výrobní režie, odhadla jsem ji ve výši 900 000 Kč. Firma si 

jejich výši vypočte sama. Poté se tyto režie sečtou s hrubými provozními náklady.  

Dalším důležitým krokem je stanovení minimální výše EBITU. V mém případě se 

musí  EBIT pohybovat  ve výši minimálně 5,3 %. Výpočet se zjistí pomocí vzorce:  

EBIT = přirážka / celkové náklady včetně režie      (3.3) 

Cena pro zákazníka v prvním kole výběrového řízení je ve výši 13 494 837 Kč 

a EBIT se pohybuje ve výši 5,47 %. V prvním kole se vždy stanovuje vyšší EBIT. Pokud 

by cenu zakázky zákazník akceptoval, bylo by to pro společnost lepší. Ale kdyby se tato 

cena zdála zákazníkovi vysoká, musela by firma slevit, tedy snížit EBIT a nabídnout nižší 

cenu. 
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3.9 Kalkulace LoA (Limits of Authority) 

Proces LoA je celosvětově závazný postup pro schvalování zakázek 

v projektovém obchodě. Jedná se o interní schvalovací proceduru, která se aplikuje na 

všechny interní projekty společnosti Siemens. Prostřednictvím procesu LoA (Limits of 

Autority – vymezení pravomocí) jsou pravomoci pro schvalování projektů a předkládání 

nabídek dány pouze lidem z určité úrovně řízení firmy. Obsahuje také mechanismus pro 

prevenci korupce. Zvyšuje kvalitu rozhodování ve fázi posuzování nabídky, neboť  do 

rozhodovacího procesu systematicky začleňuje technická, komerční, smluvní, nákladová, 

cenová, etická a právní kritéria.  

Hlavním cílem procesu LoA je zajistit přijatelný výsledek projektu a vyhnout se 

nákladům spojených s nedodržením požadavků, zajistit dodržení všech interních předpisů 

a souvisejících zákonů, zvýšit pravděpodobnost získání objednávky a zajistit identifikaci 

a kontrolu nad nebezpečími, která vyplývají u možné komplexnosti projektové struktury. 

Veškeré dokumenty musí být v divizích archivovány včetně zákaznických smluv, které 

byly k těmto zakázkám podepsány. Aktuální seznam LoA projektů musí obsahovat název 

projektu, číslo smlouvy, jméno zákazníka a místo realizace.  

Jelikož společnost Siemens používá kalkulaci LoA, proto i mým úkolem bylo 

vložit mnou navržené náklady do této kalkulace. Výpočet přikládám v příloze č. 9. Do 

kolonky Deliveries and services of own organizational unit jsem vložila osobní, majetkové, 

materiálové náklady a náklady služeb v hodnotě 11 946 187 Kč, stanovila jsem si marži   

20 % a poté jsem vypočítala položku Value in T €. Kurz € jsem stanovila na 25,5 Kč. 

Hodnota Value in T € vyšla 0'562. Částka je uvedena v tisících EUR. Další položkou, 

kterou jsem zadala, je Processing risk, která zahrnuje finanční náklady a rizika. Marži jsem 

stanovila ve výši 10 %. Opět jsem přepočítala položku 52 000 Kč na částku Value in T €, 

která vyšla 0'002 tisíc EUR. I u této kalkulace platí, že žlutou barvou jsou označeny 

změnové řádky a needitované položky jsou bezbarvé. Celkový EBIT se pohybuje ve výši 

16,6 % a ukazatel EVA je ve výši 11,6 % 
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4 Návrhy a doporučení 

Tématem mé diplomové práce bylo hodnocení kalkulačního systému podniku 

společnosti Siemens poskytující investiční zakázky, zakázky pomocí Bodyleasingu 

a zakázky typu outsourcingu. Nejčastěji používané zakázky jsou investiční, proto na tento 

typ zakázek má Siemens kalkulaci vytvořenou. Společnost si přála, abych vytvořila 

specifickou kalkulaci na projekty typu outsourcingu, jelikož na tento typ zakázek nemá 

kalkulaci nákladů stanovenou.  

Kalkulace společnosti Siemens je specifická v tom, že kombinuje několik druhů 

kalkulací dle různých hledisek členění. Podobá se cenové kalkulaci, jelikož jejím úkolem 

je zjistit, jak tržní cena pokrývá náklady výrobce a zda vytváří požadovaný zisk. Vyjadřuje 

kalkulaci prodejní ceny výkonu. Pro vyčíslení výše a struktury nákladů používá společnost 

Siemens kalkulační techniku podobnou metodě ABC, která přiřazuje náklady dle 

jednotlivých činností nebo aktivit, které jsou zapotřebí k jejímu vytvoření.   

Použitím programu Microsoft Excel jsem vytvořila šablony tabulek nákladů, které 

firma použije do své souhrnné kalkulace pro zjištění možné výše ceny pro zákazníka. 

Tabulky nákladů mají určitá pravidla používání barev. Žlutě jsou vyznačeny editované 

položky. Ostatní položky obsahující vzorce výpočtu jsou bezbarvé. Navrhla jsem rozdělit 

náklady na osobní, majetkové, materiálové, finanční a náklady služeb. Veškeré typy 

nákladů mnou doporučené jsem blíže popsala. Jejich výpočty jsou uvedeny v přílohách.  

Nejprve je důležité vypočítat si výši časového fondu. Jelikož u společnosti 

Siemens začíná obchodní rok  1. září 2009 a končí 31. října 2010, vypočítala jsem ho i na 

příští obchodní rok. Z něj se pak odvíjel výpočet osobních nákladů. Šablonu tabulky 

s osobními náklady jsem navrhla pro 15 zaměstnanců pracujících jak v jednosměnném, tak 

i ve vícesměnném provozu. Pro výpočet jsem využila kolektivní smlouvu na rok 2010 

a Zákoník práce, ve kterých je uvedena výše příplatků a odměn.  

Při stanovení výše ostatních nepřímých nákladů jsem vycházela ze smluv od 

zákazníků, seznamu osobních ochranných pracovních pomůcek a seznamu nářadí. Zbytek 

nákladů jsem navrhla a začlenila dle svého uvážení a vše jsem konzultovala s vedením 

společnosti. Šablony tabulek jsem nastavila na 5 let dopředu, jelikož projekty outsourcingu 

jsou dlouhodobou záležitostí. Při výpočtu majetkových nákladů jsem do výpočtu zahrnula 
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dobu odepisování majetku, která je 4 roky. Operativní leasing se neodepisuje, tudíž jsem 

jeho výši stanovila vynásobením měsíční ceny za kus počtem měsíců použití. Materiálové 

náklady jsou rozpočtovány na zakázku tak, že se vynásobí počet kusů s cenou za jeden kus. 

Finanční náklady se uvádějí v cenách za měsíc, proto jsem jejich výši nastavila 

vynásobením ceny za měsíc počtem měsíců. Takto jsou vypočteny i náklady služeb. I když 

některé položky se uvádějí v korunách za hodinu. Veškeré mnou vytvořené šablony 

nákladů jsem zahrnula do souhrnné kalkulace, abych zjistila výši navrhnuté ceny pro 

zákazníka a výši zisku před zdaněním. 

Pro zaměstnance společnosti jsem navrhla pořídit si měsíční paušály od 

společnosti T-mobile, která nabízí pro firmy minutové tarify. Jedná se o takové tarify, které 

obsahují volné minuty do všech sítí v ČR. Doporučuji tarif Standard T30, za který budou 

platit měsíční paušál ve výši 228 Kč. Tento tarif obsahuje 30 volných minut do všech sítí. 

Volání do sítí T-mobile je v hodnotě 4,80 Kč/min do ostatních sítí za 7,20 Kč/min 

a odesílání SMS do všech sítí se pohybuje ve výši 2,04 Kč. Pro vedoucí zaměstnance 

doporučuji tarif Standard T80, jehož měsíční paušální částka se pohybuje ve výši 540 Kč. 

Tento tarif obsahuje 80 volných minut. Volání do sítí T-mobile má v hodnotě 4,20 Kč/min. 

a do ostatních sítí se hodnota pohybuje v částce 5,40 Kč/min. Cena za službu SMS je ve 

stejné výši jako u tarifu Standard T30.  

Tab. 4.1 Tarify T-Mobile 

Sazby 
Tarif 

Měsíční 

platba 

Volné 

minuty T-Mobile Ostatní sítě SMS 

T 30 228 30 4,80 7,20 

T 80 540 80 4,20 5,40 
2,04 

Zdroj: http://www.t-mobile.cz. Vlastní zpracování  

Pozn.: Sazby volání jsou uvedeny v Kč za minutu. 

Dále společnosti Siemens navrhuji uzavřít smlouvu o poskytování bezpečnostních 

a úklidových služeb s firmou Pro Bank Security, a.s.,8 která zajišť uje bezpečnostní 

a úklidové služby na území celé ČR. Tuto společnost jsem navrhla, jelikož už s ní Siemens 

spolupracuje ve společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. Vybrala si ji ve výběrovém řízení, 

kde měla na výběr mezi společnostmi ABAS IPS Management a Pro Bank Security, a.s. 

                                                 
8 http://www.probank.cz 
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Zvítězila jelikož k fyzické ochraně také nabízela úklidové služby, které společnost Siemens 

potřebovala.  

Pro Bank Security, a.s. poskytuje klientům tyto služby:  

- úklidové služby,  

- fyzická ostraha, 

- technická ochrana,  

- správa majetku,  

- převozy hotovostí a cenin. 

V rámci fyzické ochrany objektu se zaměřují na zajištění ochrany osob, majetku 

a nerušeného provozu chráněných objektů. Jejich činností je  kontrola pohybu osob 

a vozidel na vstupech a vjezdech do objektů a uvnitř. Ostraha objektů je prováděna 

v souladu se „Smlouvou o poskytování bezpečnostních služeb“ a „Směrnicí pro fyzickou 

ochranu objektu“. 

Prostřednictvím úklidových služeb zajišť ují komplexní úklidové služby jak 

v interiérech, tak v exteriérech, k čemuž používají moderní úklidovou techniku 

a ekologicky odbouratelné úklidové prostředky. Starají se o úklid vnitřních prostor 

průmyslových podniků (kanceláře, chodby, technické provozy), venkovních prostor, 

výsadbu a údržbu travnatých povrchů a zeleně, udržování chodníků a komunikací včetně 

odklízení a odvozu sněhu a speciální úklidové služby, které zahrnují praní prádla, čištění 

a povrchové údržby specifických materiálů.  

Jak jsem již výše navrhla společnost musí do kalkulace také zahrnout likvidaci 

komunálního a nebezpečného odpadu. Rozhodovala jsem se mezi dvěmi společnostmi – 

OZO Ostrava, s.r.o. a SITA CZ, a.s. Základem činnosti společnosti OZO Ostrava, s.r.o. je 

poskytování komplexních služeb v oblasti nakládání s odpady. Nabízí služby pro občany, 

města a obce, podnikatelské subjekty a školy. Pro nakládání s nebezpečným odpadem mají 

vlastní sklad nebezpečných odpadů, který je zároveň havarijním skladem pro příjem 

nebezpečných odpadů z mimořádných událostí. Společnost SITA CZ, a.s., je jednou 

z nejvýznamnějších a nejperspektivnějších společností působících v oblasti odpadového 

hospodářství na českém trhu. Hlavní náplní činnosti je zajišť ování komplexních služeb 

v oblasti odpadového hospodářství, ekologického poradenství, provozování zařízení 

s nakládanými odpady včetně svozu a separace odpadu. Společnost provozuje moderní 
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technologie na zpracování odpadů. Své služby provozuje ve státních institucích, 

obchodních a administrativních centrech, mezinárodních obchodních řetězcích, 

zdravotnických zařízeních, logistických a výrobních závodech.  

Společnosti Siemens tedy navrhuji uzavřít smlouvu se společností SITA CZ, a.s., 

jelikož nabízí své služby za nižší ceny než společnost OZO Ostrava, s.r.o. Firma SITA CZ, 

a.s. poskytuje komplexní přístup v odstraňování odpadů, používá nejmodernější 

technologie s cílem dosažení ekologického odstraňování odpadů a jejich efektivního 

zhodnocování.  
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5 Závěr 

Za posledních několik desetiletí se kalkulování přizpůsobilo novým technologiím 

a požadavkům řízení. Od výsledné kalkulace se přesunul důraz ke kalkulacím předběžným. 

Kritická místa dosavadní kalkulační praxe spočívají v pojetí přirážkové kalkulace. Je nutno 

si uvědomit, že většina podniků nepoužívá rozdělení nákladů na fixní a variabilní složky, 

bez tohoto splnění není možno aplikovat moderní přístupy. Značná pozornost se nyní 

věnuje modernějším kalkulačním přístupům pracujícím s neúplnými náklady. Jedná se 

např. o analýzu ABC, která má využití v různých úsecích řízení podniku. Ideální 

kalkulační systém by měl odrážet celý podnik jak provoz, tak administrativu a sledovat čas 

a potřebné dovednosti k výrobě a prodeji produktu.  

Diplomová práce je zaměřena na hodnocení kalkulačního systému podniku. Cílem 

práce bylo vytvoření specifické kalkulace nákladů pro zakázky typu outsourcingu. Největší 

pozornost jsem věnovala kalkulování nákladových položek.  

Teoretickou část jsem věnovala kalkulaci nákladů a vymezení pojmu 

outsourcingu. Po klasifikaci nákladů jsem uvedla nejčastěji používané druhy kalkulačních 

metod a blíže jsem je specifikovala. Další velkou podkapitolou teoretické části je význam 

outsourcingu pro firmu. Uvedla jsem zde i pojem Facility management, jelikož jde o nový 

manažerský přístup v současném složitém prostředí. 

V analytické části jsem nejprve představila společnost Siemens, popsala její 

divize a blíže jsem se zaměřila na divizi Industry Solutions, do které patří také odštěpný 

závod Industry Maintenance Technology, který provádí outsourcing elektroúdržby ve 

společnostech BorsodChem MCHZ, s.r.o. a ArcelorMittal Ostrava, a.s.  

Poté následuje podkapitola věnována samotné kalkulaci projektu outsourcingu, ve 

které jsem se zaměřila převážně na výpočet časového fondu a kalkulování výše nákladů. 

Pro jednoduchost jsem navrhla rozdělit náklady na osobní, majetkové, materiálové, 

finanční nebo náklady služeb. Veškeré propočty jsou uvedeny v přílohách a blíže popsány 

v analytické části. Pomocí programu Microsoft Excel jsem vytvořila šablony tabulek 

s jednotlivými náklady, které jsem zahrnula do souhrnné kalkulace, jejíž strukturu si 

společnost Siemens nepřála změnit. Tato kalkulace poslouží společnosti ke zjištění možné 
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výše ceny pro zákazníka. Při tvorbě tabulek má společnost zavedené pravidlo, že žlutou 

barvou jsou vyznačeny veškeré změnové položky, needitované položky jsou bezbarvé. 

Mnou navržené šablony tabulek s náklady firma použije při sestavování kalkulace 

nových projektů typu outsourcingu. Při navrhování jednotlivých položek nákladů mi 

posloužily interní dokumenty společnosti Siemens, a to kolektivní smlouva na rok 2010, 

seznam osobních ochranných pracovních pomůcek, seznam nářadí a smlouvy od 

zákazníků. Navrhla jsem společnosti uzavřít smlouvu se společností SITA CZ, a.s., která 

provádí likvidaci komunálního a nebezpečného odpadu a pro úklidové a bezpečnostní 

služby doporučuji firmě najmout společnost Pro Bank Security, a.s. 

Kalkulace společnosti Siemens jsou specifické v tom, že obsahují prvky cenové 

kalkulace, při níž se dá zjistit, zda společnost vytváří požadovaný zisk. Pro vyčíslení výše 

nákladů používá kalkulační techniku podobnou metodě ABC, která přiřazuje náklady 

podle jednotlivých aktivit.  

Jelikož jsem kalkulace nákladů připravila na 5 let dopředu, může se vyskytnout 

otázka, jak se projeví růst cen a mezd. Pokud se stane, že porostou mzdy, tak se šablona 

tabulek znova vyplní. Náklady na mzdy se nakopírují do sloupce pro daný obchodní rok, 

a poté se udělá nová tabulka s osobními náklady.  

Když je kalkulace tvořena na dva roky, či více let, tak se nechává stejná výše 

EBITU. Je to způsobeno například tím, že v prvním roce se toho musí více nakoupit, je 

přebytek lidí nebo se vyskytují nějaké větší náklady. Proto bude EBIT v prvním roce 

daleko nižší. V dalších letech se EBIT vykompenzuje a firma se snaží dostat na 

požadovanou úroveň, proto se tvoří víceleté kalkulace.  
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