
 

 



 

 



 

 



 

 



 

Abstrakt 
 

Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu materiálového toku a ekonomické 

posouzení výroby kalených plechů, a to ve společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. 

Cílem diplomové práce bylo vybrat vhodnou metodu pro popis analýzy materiálového toku 

výroby kalených plechů a pro ekonomické posouzení. Pro grafické znázornění analýzy 

materiálového toku byl vybrán Sankeyův diagram a analýza materiálového toku výroby 

kalených plechů byla popsána pomocí situačního plánu společnosti. Ekonomické zhodnocení 

výroby kalených plechů bylo provedeno pomocí kalkulací a byl také určen bod zvratu. 

Z ekonomického posouzení vyplynulo, že společnost momentálně prodává kalené plechy pod 

cenou, aby se pokryly hlavně variabilní náklady. Jedná se ovšem jen o krátkodobou záležitost 

v důsledku krize. Společnost tudíž musí mít dobře pokryté financování, a to  z vlastních 

zdrojů, které vznikly před krizí, aby mohli uhradit i fixní náklady. 

 

Abstract 

This thesis is focused on material flow analysis and economic assessment of  hardened 

metal plate production, in a copany EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. The aim of this thesis 

was to choose an appropriate method to describe the material flow analysis of hardened metal 

plate production and its economic assessment. For a graphic presentation of material flow 

analysis was chosen Sankeyův diagram and material flow analysis of hardened metal plate 

production was described by situational plan of the company. Economic evaluation of 

hardened metal plate production was done by costing and was also intended break-even point.  

The economic assessment showed that the company currently sells hardened metal plates 

below cost, mainly to cover the variable costs. But this is only a short term issue due to the 

crisis. Therefore the company has to have a well-covered funding from its own resources, 

which arose prior to the crisis in order to cover the fixed costs. 
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Úvod s formulací cíle práce 
 

Tato diplomová práce se bude zabývat analýzou materiálového toku a ekonomickým 

posouzením výroby kalených plechů, a to ve společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. 

Práce se bude zaměřovat na klíčový segment výroby společnosti. Klíčovým výrobkem 

společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. jsou plechy. Konkrétně se bude diplomová 

práce zabývat výrobou a kalkulací kalených plechů, které se vyrábějí tepelným zpracováním 

v pecních agregátech NS 260 -Úpravny a expedice Duo.  

Cílem práce bude popsat analýzu materiálového toku výroby kalených plechů, vybrat 

vhodnou metodu pro grafický popis analýzy materiálového toku a pro ekonomické posouzení. 

A na základě těchto metod pak provést jejich aplikace.  

První část diplomové práce bude věnována metodám analýzy materiálového toku. Bude 

obecně charakterizován materiálový tok pomocí různých definicí. K přehledu analýzy 

materiálového toku se využívají nejčastěji grafické metody. Základem grafických metod jsou 

grafické modely. Z tohoto důvodů budou v práci popsány různé grafické metody, které lze 

využívat k analýze materiálového toku. Následně bude vybrána nejvhodnější metoda pro 

analýzu materiálového toku výroby kalených plechů. 

Ve druhé části diplomové práce budou stručně popsány způsoby ekonomických 

posouzení výroby. K tomuto zjišťování je třeba znát podrobnou strukturu nákladů. Proto 

budou v této části stručně charakterizovány náklady a budou rozděleny podle nákladových 

druhů, dle položek kalkulačních vzorců a kalkulačních jednic, podle závislosti na objemu 

výroby a místa jejich vzniku a okruhů odpovědnosti. Z těchto členění bude pak vybráno 

nejvhodnější pro ekonomické posouzení výroby kalených plechů. 

Třetí část diplomové práce je praktická. Zde bude popsána  analýza materiálového toku 

výroby kalených plechů dle situačního plánu NS 260 - Úpravny a expedice Duo a bude 

aplikován Sankeyův diagram. Dále budou podle detailního technologického předpisu pro 

tepelné zpracování v NS 260 charakterizovány základní technické charakteristiky pecí, druhy 

tepelného zpracování a chyby při tepelném zpracování a nápravná opatření. 

Čtvrtá a poslední část diplomové práce je také praktická a je zaměřena na kalkulace 

týkající se výroby kalených plechů. Budou popsány plánové kalkulace kontibram a kalkulace 

kalených legovaných plechů. Bude uveden příklad ruských kalkulací a v poslední řadě bude 

vypočítán bod zvratu pro kalené plechy. 
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1 Představení společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. 

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. patří mezi přední evropské výrobce válcovaných 

výrobků z oceli. Od roku 2005 je společnost  součástí přední vertikálně integrované ocelářské 

a těžařské skupiny EVRAZ GROUP S.A. 

Nosný výrobní program tvoří tlusté plechy, profily, štětovnice a tvarové výpalky. 

Výrobními středisky EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. jsou ocelárna, válcovna plechů, 

válcovna profilů a středisko výpalky. Na obrázku 1.1  je uvedeno vyráběné množství na 

jednotlivých střediscích. 

Výrobu oceli zabezpečuje konvertorová ocelárna. Zařízení ocelárny je vybaveno 

sekundární metalurgií s vakuovací stanicí. Na konvertorovou ocelárnu navazuje bramové 

kontilití, část oceli je odlévána do formy ingotů. 

Ve válcovně plechů jsou tlusté plechy vyráběny na trati 3,5 Kvarto z kontilité vsázky. 

Těžká profilová trať zabezpečuje válcování profilové oceli z vlastní případně  i externí 

vsázky. 

Výpalky jsou produkovány na moderních pálicích strojích  řízených CNC systémy. 

Tyto jsou vybaveny špičkovými plazmovými hořáky a hořáky kyslík - zemní plyn. [20] 

 

Obr. 1.1 Roční výrobní kapacita v kt 
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2 Přehled metod analýzy materiálového toku a ekonomického 

hodnocení, výběr/návrh vhodné metody 

 
Materiálový tok je součástí logistiky, která se zabývá pohybem zboží a materiálů 

z místa vzniku do místa spotřeby a s tím souvisejícím informačním tokem. [12]  Řízení oblasti 

materiálů je pro celkový logistický proces životně důležité. Ačkoliv se řízení materiálů přímo 

nedotýká konečných zákazníků, rozhodnutí přijatá v této části logistického procesu přímo 

ovlivňují úroveň poskytovaného zákaznického servisu, schopnost podniku konkurovat jiným 

firmám, dále ovlivňují hladinu prodeje a zisku, kterého je podnik schopen na trhu    

dosahovat. [9] V tradiční velkosériové výrobě vytváří faktor prostoru, času a zásob 

nepřekonatelnou překážku pro místní komunikaci mezi pracovišti. [15] Úkolem řízení je co 

nejrychleji „protlačit“ materiál, polotovary celým výrobním řetězcem. [7] Cílem řízení oblasti 

materiálů je řešit materiálové problémy z celopodnikového hlediska, a to prostřednictvím 

koordinace výkonu různých materiálových funkcí, poskytováním komunikační sítě a řízením 

toku materiálů. [8]  

Materiál (suroviny, komponenty) vstupující do zpracujícího podniku, je postupně 

přetvářen na výsledný produkt. Přitom zpravidla jen část materiálu vytváří konečný produkt. 

Zbývající část tvoří buď odpad, nebo se může vrátit zpět k dalšímu zpracování. [10]  

K zjišťování vlivu změny různých činitelů na logistické náklady a výkony je třeba znát 

podrobnou strukturu nákladů. Náklady lze klasifikovat podle různých hledisek, které mají 

povahu tzv. provozních nákladů. V rozhodovacích propočtech se pracuje obvykle s jejich 

roční hodnotou, tj. s náklady naběhlými za kalendářní rok. Provozní náklady patří mezi tzv. 

tokové veličiny. [11]  

 

2.1 Přehled metod analýzy materiálového toku 
 

K přehledu analýzy materiálového toku se využívají nejčastěji grafické metody. 

Základem grafických metod jsou grafické modely. [13] Grafické znázorňování různých jevů a 

procesů má řadu předností. Grafy ukazují jevy a procesy, které nás zajímají, nejnázorněji, 

koncentrovaně, přesně a logicky. Zahrnují současně prvky analýzy i syntézy. Pomocí grafů 

lze vyjádřit  řadu jevů a procesů, vztahy mezi nimi a faktory, které je ovlivňují. Grafy lze 

použít k rozboru dosavadního způsobu práce a k návrhu na jeho zdokonalení. Graf může např. 

znázorňovat cestu, kterou prochází materiál v průběhu svého opracování, nebo způsob 

vykonávání práce. [6] 
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2.1.1 Schémata 
 

Schémata umožňují graficky znázornit strukturu, souvislosti a vzájemné vztahy určitého 

procesu nebo jevu. Patří k nim postupové grafy a diagramy, diagramy složitých činností, 

okénkové diagramy a organizační schémata. [6] 

 

2.1.1.1 Postupové grafy a diagramy  
 

Postupové grafy a diagramy znázorňují pohyb zkoumaného předmětu v plánu dílny 

(provozu) nebo schématicky v tabulce. Výsledkem pozorování je zjištění činností v místech 

zastavení a skutečné dráhy pohybu zkoumaného předmětu (pohyb materiálu, pracovníka, 

informací atd.). Pro označení jednotlivých činností se používají značky uvedené v tabulce 

2.1.1.1.1. Těmito nebo podobnými značkami, které mohou být dále kombinovány nebo 

doplněny znaky složenými z písmen a číslic, lze znázornit každý výrobní (pracovní, 

informační) proces. Lze jimi zaznamenat jak dosavadní stav, tak navrhovaný postup. [6] 

 

Tab. 2.1.1.1.1 Značky pro označení jednotlivých činností [21] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.2 Diagram technologického postupu 
 

Diagram technologického postupu znázorňuje průběh technologického procesu. 

V tomto diagramu se uvádějí pouze technologické a kontrolní operace. Přeprava a skladování 

se v diagramu neuvádí. Někdy se v diagramech technologického postupu uvádí i doba trvání 

jednotlivých operací a místo, v němž se operace provádí. Diagram slouží jak k zachycení 
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daného stavu, tak i navrhovaného racionálnějšího technologického postupu. V diagramu 

technologického postupu se materiály potřebné pro výrobu jednotlivých součástí vyznačují na 

vodorovných čarách. Na svislých čarách se uvádí sled technologických a kontrolních operací 

pří výrobě součástí. [6] Spojení součástí v polotovar je patrné z diagramu technologického 

postupu uvedeného na obrázku 2.1.1.2.1. 

 

Obr. 2.1.1.2.1 Spojení součástí v polotovar [6] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.1.1.3 Postupový graf a diagram toku materiálu 
 

Postupový diagram toku materiálu ukazuje sled všech technologických, kontrolních a 

manipulačních operací, k nimž dochází při daném výrobním procesu. V postupovém 

diagramu se uvádí zpravidla také doba trvání jednotlivých operací a vzdálenost a způsob 

přepravy. Nedílnou součástí postupového diagramu je přesný půdorysný plán dílny nebo 

závodu, do něhož se zakresluje cesta, kterou prodělává pracovní předmět v průběhu svého 

opracování. Vznikne tak postupový graf toku materiálu, který souží zejména k určení 
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přepravních vzdáleností.  [6] Na obrázku 2.1.1.3.1 je uveden postupový graf toku materiálu 

dosavadního a navrhovaného postupu. 

 

Obr. 2.1.1.3.1 Postupový graf toku materiálu dosavadního (a) a navrhovaného (b) [6] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

Postupový graf a diagram toku materiálu jsou důležité podklady pro racionální 

rozmístění pracovišť (strojů), neboť základem plánu závodu je sled operací, který podmiňuje 

tok materiálu. [14] 

 

2.1.1.4 Diagram pracovního postupu  
 

Diagram pracovního postupu představuje podrobný soupis a grafické znázornění 

pohybů pracovníka pří provádění práce. Používají se stejné značky jako při postupovém 

diagramu toku materiálu, zde se však vztahují k práci dělníka. Na obrázku 2.1.1.4.1 je příklad 

diagramu pracovního postupu pro montáž plnícího pera, která vyžaduje 12 úkonů pro každou 

ruku. [6] 
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Obr. 2.1.1.4.1 Diagram pracovního postupu pro montáž plnícího pera [6] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.1.1.5 Diagram složitých činností 
 

Tento diagram graficky znázorňuje práci a prostoje pracovníka (nebo několika 

pracovníků) a stroje (nebo několika strojů). Přitom se používá označení uvedené v tabulce 

2.1.1.5.1. 

 

Tab. 2.1.1.5.1 Označení pro diagramy složitých činností [21] 
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Úkolem rozboru, při němž se tento diagram používá je vyloučení prostojů pracovníka 

stroje. Diagram může obsahovat i více než dva sloupce, jde-li o více pracovníků nebo strojů. 

Rozbor diagramů složitých činností se provádí stejným způsobem jako rozbor postupových 

diagramů. [6] 

 

2.1.1.6 Okénkové diagramy 
 

Okénkové diagramy zobrazují vztahy v soustavě řízení, zvláště toku informací. Příklad  

okénkového diagramu je na obrázku 2.1.1.6.1. 

 

Obr. 2.1.1.6.1 Okénkový diagram [21] 

 

 

 
 
 

 
 

2.1.1.7 Organizační schémata 
 

Organizační schémata znázorňují vztahy mezi lidmi nebo funkcemi, popř. mezi lidmi i 

funkcemi. Jejich smyslem je znázornit strukturu jevů a procesů, odhalit vztahy mezi jejich 

jednotlivými články, určit úlohu každého článku v řízení a postup realizace jednotlivých 

funkcí. [6] 

 

2.1.2 Chronogramy 
 

Chronogramy znázorňují sled a dobu trvání událostí v čase. Rozlišují se plánovací a 

kontrolní chronogramy. Někdy chronogram plní obě funkce současně. Tyto grafy podávají 

názorné a přesné informace o době provedení jednotlivých částí úkolu, o způsobech 

organizace provedení částí úkolu v čase (postupné, souběžné, smíšené), o vzájemných 

vazbách provedení jednotlivých částí úkolu v čase, o celkové době a včasnosti provedení 

úkolu jako celku i jeho jednotlivých částí apod. [6] 

K chronogramům patří harmonogramy, cyklogramy, síťové grafy, Ganttovy diagramy a 

montážní diagramy. 
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2.1.2.1 Harmonogram 
Harmonogram je charakterizován tím, že se v něm doba provádění každé části úkolu 

(práce) vyjadřuje úsečkou. Někdy se úsečky doplňují čísly, která mohou vyjadřovat objem 

práce vyjádřený v peněžních nebo fyzických jednotkách, číslo operace apod. [6] 

 

2.1.2.2 Cyklogramy 
Tento název se používá pro označení několika navzájem odlišných grafických metod. 

Používají se nejčastěji při organizaci výstavby stejných nebo stejnorodých objektů. Přitom 

jednotkou produkce je určitá neustále stejně se opakující část objektu. Cyklogramy se také 

rozumějí chronogramy znázorňující provedení jednoho neustále se opakujícího cyklu určité 

práce. [6] 

 

2.1.2.3 Síťový graf 
Síťový graf je tvořen řadou šipek a uzlových bodů, které reprezentují jednotlivé 

aktivity. Graf lze sestavovat od začátku či od konce, a to podle hierarchické struktury činností. 

Do základního rámce je možné poté postupně přidávat případné podsítě či dílčí aktivity. [23] 

 

2.1.2.4 Ganttovy diagramy 
Ganttův diagram (viz obr. 2.1.2.4.1) lze vhodně využít k zobrazení časové náročnosti a 

posloupnosti jednotlivých částí projektu. Pro řízení a kontrolu projektu je potřeba přiměřeně 

detailní a zároveň realistické plánování. Kromě návaznosti jednotlivých dílčích částí projektu 

sledujeme i míru plnění těchto úkolů a celkovou časovou náročnost. Ganttův diagram zde 

slouží jako vizuální přehled o průběhu sledovaného procesu. [22] 

 

Obr. 2.1.2.4.1 Ganttův diagram [22] 
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2.1.2.5 Montážní diagramy 
 

Používají se ke sledování vazeb součástí a montážních sestav a průběhu jejich montáže 

v čase. Na vodorovné ose se zachycuje čas, na svislé jsou zaznamenány součásti. Pomocí 

tohoto diagramu (viz. obr. 2.1.2.5.1) je možné určovat délku výrobního cyklu složitých 

výrobků, lhůty zadávání součástí do výroby a požadavky na nákup součástí tak, aby bylo 

možné zakázku včas splnit. [6] 

 

Obr. 2.1.2.5.1 Montážní diagram [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 Topogramy 
 

Topogramy znázorňují umístění předmětů a jevů v prostoru. Do této skupiny grafických 

metod lze zařadit Sankeyův diagram, metodu souřadnic a metodu trojúhelníkovou. 

 

2.1.3.1 Sankeyův diagram 
Sankeyův diagram (viz. obr. 2.1.3.1.1) graficky znázorňuje průběh materiálových toků 

v závodě. Podkladem pro sestavení tohoto diagramu je půdorysná situace objektů nebo 

pracovišť dané organizační jednotky. V jednom diagramu lze vyjádřit průběh jednoho 

materiálu nebo celé skupiny materiálu. 

Sankeyův diagram se týká pohybu materiálu v určitém podniku nebo i mezi podniky. 

Provozy jsou vyznačeny v určitém měřítku, které odpovídá skutečnosti. Vyšrafovanou 

plochou nebo i nevyšrafovanou jsou naznačeny materiálové toky (vzdálenost odpovídá 

skutečnosti a šířka pásmu odpovídá objemu). Může mít různé pásy (např. vyšrafovaný bude 
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materiál a nevyšrafovaný odpad). Čím je vyšrafovaná plocha větší, tím je to horší. Z hlediska 

materiálu je to nevýhodné, protože je s ním stále pohybováno. [24] 

Jednotlivé materiály nebo skupiny materiálů se rozlišují druhem čar nebo barevně. Je 

účelné rozlišovat také vstupní surové materiály, upravené materiály, polotovary a finální 

výrobky. Plynulý nebo soustavně periodický tok materiálu se znázorňuje plnou čarou, popř. 

dvojicí čar, neperiodický tok materiálu čárkovaně a příležitostný rok materiálu tečkovaně. 

Druh použitého přepravního zařízení lze vyznačit do příslušného toku materiálu symbolicky. 

V diagramu může být zachycen skutečný, nebo navrhovaný stav toku materiálu. [6] 

 

Obr. 2.1.3.1.1 Sankeyův diagram [24] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.2 Metoda souřadnic 
Tato metoda se používá k určování optimálního prostorového umístění nějakého 

centrálního objektu kooperujícího s několika prostorově již situovanými objekty. Cílem je 

nalézt takové umístění centrálního objektu, které by zajistilo minimalizace nákladů na 

dopravu. [6] 

 

2.1.3.3 Trojúhelníková metoda 
Trojúhelníková metoda (viz. obr. 2.1.3.3.1) se používá k řešení prostorového rozmístění 

objektů. Její podstata spočívá v tom, že objekty, mezi nimiž je největší objem přepravy se 

umísťují co nejblíže vedle sebe. Další objekt, který má největší dopravní vztah alespoň 

s jedním z předchozích objektů, se umístí do vrcholu rovnostranného trojúhelníka atd. Tak se 

vytváří trojúhelníková soustava rozmístění objektů. [6] 
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Obr. 2.1.3.3.1 Trojúhelníková metoda [6] 

 

 

 

 

 

2.1.4 Diagramy 
 

Diagramy jsou grafy analytického a informačního charakteru. Používají se k zachycení 

kvantitativních a kvalitativních vztahů různých veličin, jejichž analýza poskytuje údaje 

potřebné k řízení výroby. Pomocí diagramů lze analyzovat nejrůznější vzájemně souvisící 

veličiny, které charakterizují úroveň organizace a řízení výroby. Existuje mnoho druhů 

diagramů. [6] 

 

2.1.4.1 Diagramy srovnání veličin 
 

Slouží pro srovnání různých technickoekonomických ukazatelů práce závodu za různá 

období. K těmto diagramům patří např. diagram znázorňující kapacitu jednotlivých strojů 

v dílně nebo provozu (viz. obr. 2.1.4.1.1). Šířkou sloupce jsou znázorněny hodnoty 

jednotlivých strojů a výškou velikost výrobní kapacity. Z diagramu je zřejmé, která zařízení 

tvoří hlavní článek a která zařízení limitují kapacitu dílny nebo provozu. [6] 

 

Obr. 2.1.4.1.1 Diagram znárodňující kapacitu jednotlivých strojů [6] 
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2.1.4.2 Diagramy struktury 
 

Diagramy struktury se používají k analýze výrobních struktur a struktur řízení. Jako 

příklad tohoto diagramu lze uvést kruhový diagram struktury ztrát pracovního času dělníka 

(viz obr. 2.1.4.2.1). 

 

 

Obr. 2.1.4.2.1 Kruhový diagram struktury ztrát pracovního času dělníka [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5 Výběr vhodné varianty pro analýzu materiálového toku 

Jak již bylo dříve řečeno, materiál (suroviny, komponenty) vstupující do zpracujícího 

podniku, je postupně přetvářen na výsledný produkt. Přitom zpravidla jen část materiálu 

vytváří konečný produkt. Zbývající část tvoří buď odpad, nebo se může vrátit zpět k dalšímu 

zpracování. Pro získání přehledu o pohybu materiálu v podniku je vhodné sestavit jeho 

grafickou podobu. Graf, který nám tuto grafickou podobu poskytuje Sankeyův diagram (viz 

kapitola 2.1.3.1). Sankeyův diagram patří do skupiny topogramů, které znázorňují umístění 

předmětů a jevů v prostoru. Sankeyův diagram (viz. obr. 2.1.3.1.1) graficky znázorňuje 

průběh materiálových toků v závodě. Podkladem pro sestavení tohoto diagramu je půdorysná 

situace objektů nebo pracovišť dané organizační jednotky. [19] 

Společnost EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. některé prvky tohoto diagramu používá 

ve svém situačním plánu, proto bude analýza materiálového toku výroby kalených plechů 

popsána podle tohoto situačního plánu a na základě téhož bude aplikovaná analýza Sakeyova 

diagramu. 
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2.2 Náklady podniku 

 

Náklady jsou obvykle definovány jako peněžně vyjádřené účelné (racionální, přiměřené 

výsledku činnosti) a účelové (vyjadřuje vztah k výkonu) vynaložení prostředků a práce 

v průběhu hospodářské činnosti podniku. [1] Náklady představují v penězích vyjádřenou 

spotřebu zhmotnělé a živé práce na výrobu a realizaci produkce. 

 

V teoretickém pojetí náklady zahrnují [2]: 

- spotřebu materiálu a energie, 

- odpisy hmotného a nehmotného investičního majetku, 

- osobní náklady, 

- náklady na různé nakupované služby od externích dodavatelů, 

- finanční náklady. 

 

Obsah nákladů na podnikové úrovni se bude lišit od jejich obecného pojetí tím, že jsou 

do nich zahrnovány i různé položky sankční povahy, např. penále, pokuty, manka a škody. 

Výše nákladů bude v podniku ovlivněna především strukturou a objemem výroby a 

naturální spotřeby jednotlivých výrobních činitelů a úrovní jejich ocenění. 

Náklady nabíhají v podniku v průběhu reprodukčního procesu nepřetržitě. Proto je třeba 

vymezit časový interval, za který je vhodné sledovat jejich výši. V praxi se za základní časové 

úseky jejich zjišťování volí různá kalendářní období (rok, měsíc), teoreticky jsou však možné 

i jiné časové intervaly jejich sledování. [1] 

Pro potřeby praktického řízení je nutné náklady podrobněji třídit podle určitých kritérií. 

Klasifikační hlediska mohou být různá a jsou dána účelem sledování nákladů. Za hlavní 

hlediska členění nákladů v podniku lze označit jejich třídění podle [2]: 

 

- nákladových druhů, 

- položek kalkulačních vzorců a kalkulačních jednic, 

- závislosti na objemu výroby, 

- místa jejich vzniku a okruhů odpovědnosti. 
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2.2.1 Druhové členění nákladů 

Druhové členění nákladů (někdy také nazýváno ekonomické) vychází z třídění do 

pokud možno ekonomických stejnorodých nákladových skupin, tj. nákladových druhů. 

V tomto případě jsou náklady sledovány v té formě a výši, v jaké prvotně (tj. poprvé) 

v podniku vznikají bez ohledu na to, ve kterém útvaru a na jaký účel jsou vynaloženy. 

 

Základní struktura druhového členění nákladů je následující [2]: 

 

- spotřeba materiálu a energie, 

- služby nakoupené od externích dodavatelů (spotřeba energie, opravy, výkony spojů, 

náklady na reklamu, nájemné, cestovné), 

- odpisy investičního majetků (odpisy hmotného a nehmotného investičního majetku), 

- osobní náklady (mzdové náklady, náklady na sociální zabezpečení, sociální náklady), 

- daně a poplatky a ostatní provozní náklady (daně hrazené z nákladů, pokuty, penále, 

úroky z prodlení), 

- finanční náklady (nákladové úroky), 

- tvorba rezerv a opravných položek k provozním a finančním nákladům, 

- mimořádné náklady (manka a škody). 

 

Z výše uvedené struktury nákladů vyplývá, že v druhovém členění jsou zachycovány 

v podstatě náklady externí, tj. takové náklady, které vznikají spotřebou prostředků a práce, 

které si zajišťuje podnik nákupem. Tyto náklady mají charakter nákladů jednoduchých, 

v rámci daného nákladového druhu je v podniku již nelze dále rozložit. 

Oproti tomu druhotné náklady jsou takové náklady, které vznikají na základě 

vnitropodnikové dělby práce a které se v nákladovém procesu podniku projevují podruhé, 

protože prvotně byly již dříve zachyceny prvotní náklady na spotřebu opravářského materiálu, 

mzdy opravářů, odpisy nářadí apod. Druhotné náklady jsou tudíž náklady interními a lze je 

rozložit na původní nákladové druhy. 

Druhové členění nákladů slouží především k zachycování nákladů podniku jako celku. 

Používá se k prověřování vazeb mezi jednotlivými částmi jeho prováděcího plánu a dále při 

zpracování různých bilancí na podnikové úrovni. Na základě této nákladové struktury je 

zjišťován tradiční cestou ve výsledovce hospodářský výsledek podniku. [1] 
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Ve velkém hutním podniku s úplným výrobním cyklem dosahují celkové náklady ročně 

částky řádově dvacet až třicet miliard Kč. Nejvýznamnější položkou je nákladový druh 

spotřeba materiálu a energie, což dokumentují následující údaje (viz. Tab. 2.2.1.1): 

 

Tab. 2.2.1.1 Nákladové druhy [2] 
Nákladový druh % 

Spotřeba materiálu a energie 56,4 
Nakupované služby 8,3 
Osobní náklady 11,6 
Odpisy 7,9 
Jiné provozní náklady, daně a poplatky 1,1 
Finanční náklady 5,3 
Tvorba rezerv a opravných položek k provozním a finančním nákladům 9,2 

Mimořádné náklady 0,2 

Náklady celkem 100,0 
 
       

 
S druhovým členěním nákladů se pojí jisté výhody a nevýhody. Výhodou druhového 

členění nákladů je snadné a přesné zjištění celkových nákladů podniku. Na druhou stranu se 

zde vyskytuje nevýhoda, kdy druhovým členěním nelze zjistit výši nákladů na jeden výrobek 

( s výjimkou, kdy podnik vyrábí pouze jeden druh výrobku). 

 

 

2.2.2 Kalkula ční členění nákladů 

 

Cílem kalkulačního členění nákladů je zjistit výši nákladů, připadajících na určitý 

výkon, tj. na určitý výrobek, práci nebo službu, a to na jejich kalkulační jednici (např. tunu, 

kus). Při tomto členění nákladů je tudíž třeba přiřadit všechny náklady příslušnému nositeli 

(hledisko příčinné souvislosti) a zároveň přihlížet k možnosti početně technického přiřazení 

nákladů k příslušnému výkonu (hledisko přičitatelnosti). [1] 

Výchozím předpokladem pro zpracování kalkulace nákladů na daný výkon je rozdělení 

nákladů na kalkulovatelné a nekalkulovatelné. Většina nákladů, které vznikají v podniku, má 

charakter nákladů kalkulovatelných, tyto náklady musí být přiřazeny k některému výkonu, 

který je příčinou jejich vzniku. Některé náklady mají mimořádný charakter, a proto se do 

nákladů na jednotlivé výkony obvykle nezahrnují (např. manka a škody, náklady na 

zastavenou přípravu a záběh výroby). 
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Podle způsobu přičítání nákladů na kalkulační jednici daného výkonu (např. na 1 tunu 

výroby daného výrobku) lze rozlišit náklady: 

 

- přímé, což jsou takové náklady, u nichž lze určit jejich přímý vztah ke kalkulační 

jednici příslušných výkonů, 

- nepřímé, což jsou takové náklady, které nelze přímo zjistit na kalkulační jednici, 

popř. by takového zjišťování bylo nehospodárné, tyto náklady se proto rozpočtují 

(rozvrhují) na jednotlivé výkony podle určitých zvolených rozvrhových základen. 

 

Vymezení přímých a nepřímých nákladů je do jisté míry relativní. Např. v hromadné 

výrobě při zhotovování jen jednoho druhu výrobků je možné přiřadit tomuto výrobku všechny 

náklady přímo. Naproti tomu v chemických procesech, kdy je výsledkem výroby několik 

výrobků zároveň, je třeba všechny nákladové položky na jednotlivé výrobky rozpočtovat 

nepřímo. [2] 

 

Základní strukturu nákladů v kalkulačním členění lze charakterizovat pomocí tzv. 

typového kalkulačního vzorce (viz. Tab. 2.2.2.1), který má tuto základní podobu (není však 

pro podniky závazný)  

 
Tab. 2.2.2.1 Typový kalkulační vzorec [2] 

Typový kalkula ční vzorec 

1. Přímý materiál 

2. Přímé mzdy 

3. Ostatní přímé náklady 

4. Výrobní režie 

1. - 4. Vlastní náklady výroby (provozu) 

5. Správní režie 

1. - 5. Vlastní náklady výkonu 

6. Odbytové náklady 

1. - 6. Úplné vlastní náklady výkonu 

7. Zisk (ztráta) 

1. - 7. Cena výkonu (základní) 
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Stručná charakteristika jednotlivých položek kalkulačního vzorce je následující: 

 

Přímý materiál – do této položky patří veškeré suroviny, základní materiál, polotovary, 

pomocný i ostatní materiál, jejichž spotřebu lze stanovit (zjišťovat) přímo na kalkulační 

jednici. 

 

Přímé mzdy – tato položka zahrnuje mzdy, které lze stanovit (zjistit) přímo na 

kalkulační jednici. Jsou to zpravidla mzdy výrobních dělníků (úkolové i časové) včetně 

příplatků a doplatků ke mzdám a prémií a odměn zahrnovaných do nákladů. 

 

Ostatní přímé náklady – v této položce se vykazují další významné technologické, 

popř. i jiné náklady, které souvisí s výrobním procesem a které lze hospodárně přiřazovat 

přímo jednotlivým kalkulačním jednicím. Patří k nim např. spotřeba technologického paliva a 

energie, odpisy speciálních nástrojů a přípravků v používání, případně odpisy dalších složek 

investičního majetku, pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, hrazené 

zaměstnavatelem, připadající ke mzdám v položce přímé mzdy apod. 

 

Výrobní režie – do této položky se zahrnují náklady související s řízením a obsluhou 

výrobního procesu, které nelze stanovit (zjišťovat) přímo na kalkulační jednici, např. jsou to 

spotřeba režijního materiálu, paliva, odpisy investičního majetku, režijní mzdy, pojistné 

vztažené k těmto mzdám, hrazené zaměstnavatelem, různé další nakupované služby. 

 

Správní režie – do této položky patří všechny náklady související s řízením a správou 

podniku. 

 

Odbytové náklady – do této položky patří náklady spojené s odbytovou činností, 

zejména s prodejem a expedicí výrobků. Do této kalkulační položky patří v hutích a také 

dopravné k expedovaným výrobkům. 

 

Výše uvedený typový kalkulační vzorec může být dále v podnicích rozpracován do 

oborových kalkulačních vzorců. V podnicích hutnictví železa jsou obvykle používány 

oborové kalkulační vzorce koksu, aglomerátu, surového železa tekutého a pevného, feroslitin 

z elektrických pecí, surové oceli, atd. V oborových kalkulačních vzorcích bývají některé 

kalkulační položky členěny podrobněji, a to v závislosti na jejich významu a v daném oboru. 
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Konkrétní členění těchto kalkulačních vzorců i jejich náplň jsou vždy vymezeny příslušnými 

podnikovými předpisy.  

Z výše uvedeného textu vyplývá, že kalkulační členění nákladů umožňuje sestavit 

kalkulace podnikových a vnitropodnikových výkonů. Pod pojmem kalkulace se tudíž rozumí 

stanovení nebo zjišťování plánování, normování, zachycování úplných vlastních nákladů na 

kalkulační jednici. 

Kalkulační jednicí je v hutnictví železa 1 tuna základních hutních výrobků – 

metalurgického koksu, aglomerátu, surového železa ocelárenského, surového železa 

slévárenského, pevného surového železa, surové oceli v ingotech podle jednotlivých pecí a 

výrobních způsobů, kontislitků, v dalších fázích, především u válcovaného materiálu a trubek, 

je kalkulační jednicí 1 tuna skupiny podobných výrobků. [2] 

 

Podle toho, zda náklady plánujeme nebo zjišťujeme na kalkulační jednici (tj. z hlediska 

času), rozlišujeme kalkulace: 

 

- předběžné, sestavované před provedením výkonu (může se jednat o kalkulace 

operativní, plánové, popř. propočtové), 

- výsledné, sestavované po provedení výkonu. 

 

Z metodického hlediska lze kalkulace v hutní výrobě zpracovávat jako: 

 

- kalkulace postupné, kdy se spotřebovávané polotovary vlastní výroby z předchozí fáze 

oceňují v kalkulací fáze následné vlastními náklady výkonu a jsou uvedeny jednou 

položkou v kalkulaci, 

- kalkulace průběžné, v nichž se spotřevované polotovary nebo jiné výkony z 

předchozích fází výroby vykazují v kalkulačním členění příslušného kalkulačního 

vzorce, tj. v jednotlivých původních položkách nákladů. 

 

Kalkulace hutních výrobků jsou obvykle sestavovány jako kalkulace postupné, takže 

poskytují podrobné informace pouze o struktuře zpracovacích nákladů daného výrobního 

stupně nebo fáze. Spotřebované polotovary z předchozích stupňů nebo fází výroby jsou v nich 

uváděny v samostatné (komplexní) kalkulační položce. Kalkulace průběžné se zpracovávají 

jen pro analytické účely. 
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Kalkulace nákladů má různé možnosti využití: 

- podklady pro stanovení cen výrobků, prací a služeb, 

- sestavení rozpočtů nákladů hospodářských středisek, 

- kontrola a rozbor hospodárnosti výroby, 

- porovnání a zhodnocení vývoje nákladů v časové řadě, 

- sestavení a kontrola rentability jednotlivých výrobků, prací a služeb, 

- podklady pro optimalizační úlohy. 

 

 

2.2.3 Členění nákladů v závislosti na objemu výroby 

 

Důležité místo v klasifikaci nákladů zaujímá jejich rozlišování na fixní  (stálé) a 

variabilní  (proměnné). Tradiční teorie nákladů vysvětlují tyto pojmy na základě výsledného 

chování nákladů a jejich vztahu ke konečné příčině jejich vzniku, obvykle vyjadřované 

objemem produkce. [1] 

Náklady fixní (stále) jsou definovány jako náklady, které se ve své absolutní výši 

nemění v určitém rozmezí objemu výroby, v přepočtu na jednici výroby tudíž budou mít tyto 

náklady s růstem objemu výroby degresivní charakter. Příkladem fixních nákladů mohou být 

odpisy hmotného majetku při použití lineární odpisové metody. Fixní náklady však nejsou 

absolutně stálé. Při výraznější změně objemu výroby se jejich absolutní výše mění skokem na 

jinou úroveň. Tyto náklady jsou tudíž převážně závislé na čase. 

Náklady variabilní se mění se změnami objemu výroby, např. jednicové mzdy, 

jednicový materiál. [5] Tato závislost může být proporcionální (jde o náklady proporcionálně 

proměnné), nebo proměnné náklady ve své absolutní výši rostou pomaleji, popř. rychleji než 

roste objem výroby. 

Základním rysem fixních nákladů je, že jsou to náklady, které hodnotově vyjadřují 

vytvoření určité výrobní pohotovosti (zjednodušeně kapacity). Při hodnocení hospodárnosti je 

proto dále zapotřebí rozlišovat tzv. volné (nevyužité) a využité fixní náklady. Volné fixní 

náklady odpovídají té části celkových fixních nákladů, která není využita objemem produkce, 

využité fixní náklady odpovídají té části fixních nákladů, která je naplněna skutečně 

zhotovovaným objemem produkce. Toto rozdělení fixních nákladů je sice jen abstraktní, 

protože do výrobního procesu musí být vždy vloženy celkové fixní náklady (jsou jím vázány), 

ukazatel volných fixních nákladů však vypovídá o možných rezervách daného procesu. [2] 
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Fixní a variabilní náklady lze zkoumat za různě velké celky, nejrozsáhlejším stupněm 

agregace může být podnik, nejmenší zkoumanou jednotkou výrobní zařízení. Nejpřesnější 

informace získáme, zvolíme-li za zkoumanou výrobní jednotku celek co nejmenší, tento 

postup však bude velmi pracný a vynaloženému úsilí mnohdy nemusí odpovídat patřičné 

zvýšení kvality řízení daného procesu. Zvolíme-li naopak za zkoumanou výrobní jednotku 

celek rozsáhlý, ušetříme hodně práce, avšak výsledky analýzy budou hodně hrubé. Mezi 

oběma extrémy je proto třeba hledat optimální velikost výrobní jednotky, za kterou provádíme 

analýzu nákladů, obvykle za ni lze považovat hospodářské, popř. nákladové středisko. [2] 

 

2.2.3.1 Bod zvratu 

 

V souvislosti s případným utlumováním výroby nabývají na významu i propočty, 

týkající se úhrady fixních nákladů. Příčinou vzniku volných (nevyužitých) fixních nákladů 

jsou především nerovnoměrnost mezi velikostí vytvořených kapacit, které vážou určitou výši 

fixních nákladů, a skutečným stupněm využívaní těchto existujících kapacit. Pro další výrobní 

agregát lze tudíž propočítat minimální objem výroby (tržeb), který uhradí jak fixní, tak i 

variabilní náklady. Jestliže podnik tohoto objemu výroby na daném agregátu nedosáhne, je 

tato výroba ztrátová, naopak když podnik tento minimální objem výroby překročí, dosáhne 

zisku. Tento kritický bod výše výroby je obvykle nazýván bodem zvratu (někdy také bodem 

zisku, mrtvým bodem, kritickým bodem rentability). 

Bod zvratu zachycuje vztahy mezi náklady, spotřebitelskou poptávkou a ziskem. 

Napomáhá podniku určit, jaké množství produkce je pro něj výhodné vyrábět, popřípadě 

nabízet. Bod zvratu je v podstatě takový stav, kdy celkově příjmy se rovnají celkovým 

nákladům. [1] 

Tržby při nulové výrobě (prodeji) se rovnají nule; proto přímka tržeb prochází nulovým 

bodem. Přímka nákladů vytíná na ose y úsek a, jehož pořadnici y pokládáme za odhad fixních 

nákladů. [3] 

Z grafu (viz. Graf 2.2.3.1.1) je zřejmé, že při nulovém objemu výroby vzniká ztráta ve 

výši fixních nákladů, která se se zvyšujícím se objeme výroby zmenšuje, až při určitém 

objemu výroby (kdy se obě přímky protínají) zaniká. Při dalším rozšiřování výroby začne 

vznikal zisk. [3] 
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Graf 2.2.3.1.1 Bod zvratu [1] 

 

Zavedení výpočtu bodu zvratu do kalkulačních a plánovacích prací umožňuje 

respektovat vztah mezi náklady fixními, variabilními, tržbami, cenami a ziskem. Výše 

uvedené grafické znázornění těchto veličin ukazuje, že zisk vzniká podniku teprve po 

překročení určité hranice objemu výroby - bodu zvratu, což znamená, že podnik musí svými 

tržbami pokrýt jak fixní, tak i variabilní náklady. Bodu zvratu odpovídá objem výroby, při 

kterém se celkové náklady rovnají tržbám, podnik nedosahuje ani zisku, ani ztráty. [2] 

 

Výpočet tržeb T (Kč)  QpT ∗=  

p… cena za jeden kus, 

Q... množství (ks, t...). 

 

Výpočet celkových nákladů N (Kč)  QvnFNN ∗+=  

     VNFNN +=  

FN… fixní náklady 

vn…. variabilní náklady na jednici (zahrnují přímý materiál, přímé mzdy a přímou výrobní 

režii) 

VN… variabilní náklady celkem. 

 

Qkrit 
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Výpočet bodu zvratu BZ 
vnp

FN
BZ

−
=  

    

   
vnp

ZFN
BZ

−
+

= min  

 

   
vnp

ZdZFN
BZ

−
++

= min  

Zmin… minimální zisk, 

Zd…. dodatečný zisk. 

 

Výpočet kritického využití výrobní kapacity - VKkrit.(%)       
.

.
.

100

celk

krit
krit VK

Q
VK

∗
=  

Qkrit.= BZ…. bod zvratu 

VK celk..... celková výrobní kapacita 

 

Fixní náklady byly vynaloženy proto, aby zajistily výrobku a výnosy z prodeje všech 

produktů v celku. Z grafu 2.2.3.1.1 je vidět, že k návratnosti fixních nákladů dochází v bodě 

K, protože délka pořadnice mezi výnosy Q a variabilními náklady nv x qkr, je zde rovna úseku 

NF na ose y. Počáteční ztráta je postupně uhrazována rozdílem Q - nv x q, v kritickém bodě je 

uhrazena a od tohoto bodu již dochází k tvorbě zisku. 

 

( ) qnvcqnvqcqnvQ ∗−=∗−∗=∗−  

 

Rozdíl mezi prodejní cenou c a variabilními náklady výrobku nv, tj. (c-vn) je 

příspěvkem, který slouží na úhradu fixních nákladů a přispívá k tvorbě zisku - krycí příspěvek 

(příspěvek na úhradu, neboli marže). Krycí příspěvek je jedním z parametrů finanční 

výkonnosti (efektivnosti) výrobku. [1] 
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2.2.4 Členění nákladů podle hospodářských středisek 

 

Ve větším podniku je dále zapotřebí sledovat pro potřeby vnitropodnikového řízení 

náklady podle místa vzniku a okruhů odpovědnosti, tj. podle hospodářských, příp. 

nákladových středisek. 

 

Hospodářská střediska jsou  v podniku vytvářena podle následujících zásad [1]: 

 

- hospodářské středisko musí tvořit uzavřený odpovědnostní okruh hospodářské činnosti 

s jednoznačně vymezenou působností, 

- v čele hospodářského střediska musí být jediný odpovědný vedoucí, 

- činnost hospodářského střediska musí být plánována a kontrolována, 

- za hospodářské středisko lze účelně a hospodárně: 

- sledovat spotřebu živé a zvěcnělé práce, 

- měřit výkony při jejich předávání jiným hospodářským střediskům, 

- stanovovat vnitropodnikové ceny nebo zúčtovací sazby, 

- sestavovat rozpočty související s jeho činností a využívat jich ke kontrole 

   hospodaření, 

- v účetnictví zjišťovat skutečné střediskové náklady, střediskové výnosy a 

  vnitropodnikový výsledek hospodaření, 

- zjišťovat ostatní složky celkového výsledku hospodaření. 

 

Hospodářská střediska jsou tudíž základními organizačními útvary podniku, můžeme je 

dále členit na tzv. nákladová střediska, u nichž můžeme měřit pouze náklady (nikoli jejich 

výnosy). Podniky obvykle zřizují následující hospodářská střediska, pokud pro něj mají 

náplň: 

 

- hospodářská střediska hlavní činnosti, 

- hospodářské středisko ostatních činností, 

- hospodářské středisko správy, 

- hospodářské středisko zásobování, 

- hospodářské středisko odbytu. 
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Při vytváření hospodářských středisek podniku je vždy přihlíženo k jednotlivým 

oborům odvětvových činností, které podnik zajišťuje. Menší závod hutního podniku může být 

jedním hospodářským střediskem, větší závody se člení na několik hospodářských středisek, 

zpravidla na úrovni provozů, popř. dílen. [2] 

 

2.2.5 Časové rozlišení nákladů 

 

V praxi se může stát, že určité peněžní výdaje, které znamenají v podniku vznik 

nákladů, časově přímo nesouvisejí s výkony prováděnými v daném (běžném) období. Např. 

může jít o případ, kdy je dopředu placena nerovnoměrná (prvá větší) splátka nájemného u 

finančního pronájmu hmotného dlouhodobého majetku s jeho následnou koupí. Tato 

skutečnost by ovlivnila výsledek hospodaření v jednotlivých letech trvání pronájmu, rovněž i 

kalkulace skutečných vlastních nákladů jednotlivých výkonů. V takovémto případě je podnik 

povinen výše uvedenou nerovnoměrnou splátku nájemného tzv. časově rozlišit, tj. rozpouštět 

ji do nákladů rovnoměrně po dobu pronájmu. Celková splátka nájemného placená předem je 

zachycena v aktivech podniku jako tzv. náklady příštích období. Nebo naopak musejí být do 

nákladů daného období proúčtovány i takové nákladové položky, které s běžným účetním 

obdobím (rokem) běžně souvisejí, avšak finanční výdaj na ně dosud nebyl uskutečněn a bude 

vynaložen ve stanovené výši na daný účel až v dalším období. Může jít např. o nájemné 

placené pozadu. Takovéto položky jsou zahrnovány do tzv. výdajů příštích období. [1] 

Nebo naopak musejí být do nákladů daného období proúčtovány i takové nákladové 

položky, které s běžným účetním obdobím běžně souvisejí, avšak finanční výdaj na ně dosud 

nebyl uskutečněn a bude vynaložen ve stanovené výši na daný účel až v dalším období. Může 

jít např. o nájemné placené pozadu. Takovéto položky jsou zahrnovány do tzv. výdajů příštích 

období. [2] 

Časový nesoulad mezi náklady a výdaji (obdobně i mezi příjmy a výnosy) je třeba 

odstranit za pomoci tzv. časového rozlišení. V praxi mohou v podstatě nastat dva případy 

časového rozlišení nákladů: 

 

- výdaj se uskutečnil v běžném účetním období, ale věcně  patří jako náklad celý 

částečně do příštích období - jedná  se o náklady příštích období, 

- náklady vznikly v běžném období, ale k výdaji dojde až  v příštím období, jde o 

výdaje příštích období. 
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2.2.6 Výběr vhodné metody pro ekonomické posouzení výroby kalených plechů 

 
Pro ekonomické posouzení výroby kalených plechů bude v této práci použito kalkulací. 

Cílem kalkulačního členění nákladů je zjistit výši nákladů, připadajících na určitý výkon, tj. 

na určitý výrobek, práci nebo službu, a to na jejich kalkulační jednici (v případě společnosti se 

bude jednat o jednu tunu výrobku). Při tomto členění nákladů je tudíž třeba přiřadit všechny 

náklady příslušnému nositeli (hledisko příčinné souvislosti) a zároveň přihlížet k možnosti 

početně technického přiřazení nákladů k příslušnému výkonu (hledisko přičitatelnosti). 

Dále také bude využito fixních a variabilních nákladů a to hlavně pro sestavení analýzy 

bodu zvratu, která zachycuje vztahy mezi náklady, spotřebitelskou poptávkou a ziskem. 

Napomáhá podniku určit, jaké množství produkce je pro něj výhodné vyrábět, popřípadě 

nabízet. 
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3 Popis a analýza materiálového toku výroby kalených plechů 

3.1 Popis analýzy materiálového toku výroby kalených plechů dle 

situačního plánu NS 260 - Úpravny a expedice Duo 

Popis analýzy materiálového toku výroby kalených plechů byl proveden dle situačního 

plánu NS 260 - Úpravny a expedice Duo (viz. Příloha 1). Kalené plechy se vyrábějí tepelným 

zpracováním v pecních agregátech NS 260 -Úpravny a expedice Duo společnosti EVRAZ 

VÍTKOVICE STEEL, a.s. Z válcovny 3,5 Kvarto přijíždí materiál po kolejích do úpravny a 

expedice Duo. Materiál přijíždí z 3,5 Kvarta buď na kolej 17 nebo na kolej 20. Na kolej 17 

přijíždí materiál, který ještě neprošel základní úpravou. Tento materiál jde pak na ultrazvuk a 

obracedlo, kde se provede kontrola povrchu a následně je přepraven k vozovým pecím (viz 

obr. 3.1.1).  

 

Obr. 3.1.1. Výřez se situačního plánu [25] 

 

Na kolej 20 se přiváží již upravený materiál. Kolej 20 se pak dělí na kolej V 20 a V 20a 

(viz. obr. 3.1.2), kde se jeřáby č. 1 a 3 rozváží k vozovým pecím a to buď na vozovou pec III 

(pro menší plechy) nebo vozovou pec I. (pro plechy dlouhé až 11 m). Ve vozových pecích 

probíhá kalení plechů. Jeřábem se naloží plechy určené ke kalení na sázecí vůz, zavezou se do 

pece, kde provede ohřev na stanovenou teplotu a následně se pomocí speciálního přípravku 

ponoří do kalící nádoby (viz obr. 3.1.3.).  

 

Obr. 3.1.2. Výřez se situačního plánu [25] 
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Obr. 3.1.3. Výřez se situačního plánu [25] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vykalené plechy se převážejí pomocí válečkové sekce pod jeřáb č. 95 (viz obr. 3.1.3) a 

odtud se pak jeřáby č.77 a č.148 převážejí do skladu před nové žíhací pece. Pomocí sázecího 

vozu jsou plechy přesunuty do předem připravené žíhací pece, kde probíhá popouštění. Po 

popouštění se plechy rovnají na rovnacím stroji RS VIII a následně jsou plechy uloženy do 

hromad u pálicího pole. Pracovníci přejímky provedou odběr zkoušek na základě zkušeních 

listů. Udělá se zkušební vzorek, který je poslán do zkušebny. Pokud zkouška odpovídá 

mechanickým vlastnostem, jdou plechy na pálení, kde se pálí dle zakázky na požadované 

rozměry. Po upálení se musí z plechu oklepat hrany na obracedle č.4. Plechy, které vyhovují 

rovnosti dle normy se posílají k RS VIII, kde se osignují (ruční ražení). Tento postup je 

zobrazen na obrázku 3.1.4. 

 

Obr. 3.1.4. Výřez ze situačního plánu [25] 
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Takto upravené plechy se dodávají do expedice. Pokud plechy nevyhovují rovinnostní 

normě, musí se uložit do skladu před žíhacími pecemi, kde čekají do doby, než k nim 

přibudou další plechy. Následně jsou nasazeny do žíhacích pecí, kde se nahřívají maximálně 

na teplotu 450ºC  a následně se rovnají za tepla na RS VIII. Vyrovnané plechy se  osignují a 

jsou vydány do expedice. Za jeden den se vyrobí maximálně 24 plechů, tzn. za jednu 

osmihodinovou směnu se vyrobí 8 plechů. 

 

3.2 Aplikace Sankeyova diagramu  

Materiálový tok výroby kalených plechů byl znázorněn pomocí Sankeyova diagramu 

(viz. obr. 3.2.1). Podkladem pro sestavení tohoto diagramu je půdorysná situace objektů nebo 

pracovišť dané organizační jednotky. V tomto případě byl podkladem pro sestavení 

Sankeyova diagramu Situační plán NS 260 - Úpravny a expedice Duo. Sankeyův diagram se 

týká pohybu materiálu v podniku. Provozy byly vyznačeny v určitém měřítku, které přibližně 

odpovídá skutečnosti. Šířka čar nebo dvou rovnoběžek vyjadřuje objem (mohutnost) 

manipulovaného materiálu, tedy plechů a délka čáry znázorňuje vzdálenost přepravy. Šipka 

pak znázorňuje směr materiálového toku. Čím je vyšrafovaná plocha větší, tím je to horší. 

Z hlediska materiálu je to nevýhodné, protože je s ním stále pohybováno. Ze Sankeyova 

diagramu výroby kalených plechů je zřejmé, že nejdelší cesta, kdy se s materiálem 

manipuluje, je příjezd materiálu z válcovny 3,5 kvarto a dále cesta materiálu z válečkové 

sekce k žíhacím pecím, kde je i nutný mezisklad materiálu. 

 

Obr. 3.2.1 Sankeyův diagram výroby kalených plechů  
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3.3 Detailní technologický předpis pro tepelné zpracování v NS 260 

3.3.1 Základní technické charakteristiky pecí a druhy tepelného zpracování 

Základní technické charakteristiky pecí jsou uvedeny v tabulce 3.3.1.1. 

 

Tab. 3.3.1.1 Základní technické charakteristiky pecí [26] 

Označení 
pece 

Typ pece Palivo Užitečné 
rozměry nístěje 

(m) 

Max. hmotnost 
vsázky 

NŽP XI          
NŽP XII         
NŽP XIII       

komorová se sázecím 
vozem, předehřev 
vzduchu 
v rekuperátorech 

zemní plyn 4,7 x 16,0 45 t 

NPJ 

vytápěná předehřívací a 
vychlazovací jáma, 
předehřev vzduchu 
v rekuperátoru 

koksový 
plyn 

4,5 x 8,0                        
hloubka 2,25 

200 t 

VP I                                       
VP III 

komorová s výjezdnou 
nístějí (vozová), 
předehřev vzduchu 
v rekuperátorech 

zemní plyn 
5,5 x 11,8                           
4,7 x 11,5 

50 t 

 
 
 

Druhy tepelného zpracování a místo provedení [26] 

Používají se tyto druhy tepelného zpracování : 

- normalizační žíhání 

- normalizační žíhání + popouštění 

- popouštění 

- žíhání na měkko 

- zušlechťování (kalení + popouštění) 

- žíhání ke snížení pnutí (odžíhání hran) 

- žíhání s částečnou austenitizací 

 

Stav dodání plechů, daný tepelným zpracováním, se v číselných značkách ocelí dle 

„historických“ norem ČSN vyjadřuje/označuje první doplňkovou číslicí za tečkou (např. 

11523.1).  
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Označení stavu dodání podle současných „EN norem“ je uvedeno tučně v závorce 

(např. S355K2+N): 

 

.0 (+AR) - stav tepelně nezpracovaný (po válcování, surový) 

.1 (+N) - stav normalizačně žíhaný (v peci) 

.2 - stav žíhaný (s uvedením způsobu žíhání) 

.3 (+A) - stav žíhaný na měkko 

.4 - stav kalený nebo kalený a popouštěný při nízkých teplotách nebo stav po rozpouštěcím 

       žíhání u austenitických ocelí (není v NS 260) 

.5 (+NT) - stav normalizačně žíhaný a popouštěný 

.6 (+QT) - stav zušlechtěný (kalený a popouštěný) na dolní pevnost 

.7 (+QT) - stav zušlechtěný (kalený a popouštěný) na střední pevnost 

.8 (+QT) - stav zušlechtěný (kalený a popouštěný) na horní pevnost 

.9 - stav, který nelze označit číslicí 0 až 8; 

 

Číselné označení (kód) druhu žíhání pro potřeby operativně technické evidence má tyto 

významy [26] : 

1 - žíhání normalizační 

2 - žíhání dlouhodobé a žíhání na měkko 

3 - popouštění 

4 - žíhání (tepelné přepracování) plechů objednaných v nežíhaném stavu 

5 - žíhání opravné 

6 - nahřívání k pálení a odžíhání hran 

7 - žíhání plechů s ocelárenskou vadou, přeřazených do mezirozměrů reklamační komisí 

10 - žíhání plechů určených pro NS 210 

11 - kalení 

 

Tepelné zpracování plechů se provádí [26]  : 

- v komorových žíhacích pecích (NŽP) č. XI, XII, XIII (normalizační žíhání, popouštění,  

  žíhání na měkko, žíhání s částečnou austenitizací, žíhání ke snížení pnutí /odžíhání hran) 

- ve vozových pecích (VP) č. I, III (ohřev ke kalení, výjimečně normalizační žíhání) 

- v nové předehřívací jámě (NPJ) (předehřev pro ohřev ke kalení, žíhání na měkko). 
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Výsledek tepelného zpracování z hlediska kvality je ovlivněn způsobem uložení vsázky, 

dodržením předepsané teploty žíhání a doby výdrže na teplotě žíhání a u některých druhů 

tepelného zpracování též dodržením teploty sázeného materiálu a dodržením rychlosti 

ochlazování. Vlivy uvedených činitelů nejsou u všech druhů tepelného zpracování stejné, 

proto je o nich pojednáno zvlášť v dalších kapitolách o jednotlivých druzích tepelného 

zpracování. [26] 

 

3.3.2 Normalizační žíhaní 

Účelem normalizačního žíhání je odstranění nerovnoměrností ve struktuře a zjemnění 

zrna, čímž se docílí optimálních mechanických vlastností. Vsázka se sestavuje z plechů se 

stejným rozmezím žíhacích teplot a s tloušťkami nelišícími se o více než 35 %. Plechy se 

ukládají přímo na podstavce, jen plechy malých rozměrů (a plechy s tloušťkou menší než 12 

mm) se žíhají zpravidla na podložkách. Jednotlivé plechy se ukládají vedle sebe tak, aby se 

jejich okraje nepřekrývaly, protože při normalizačním žíhání musí být ohřev i ochlazování pro 

všechny plechy ve vsázce co nejrovnoměrnější. Protože je prakticky nemožné udržet po celé 

ploše nístěje žíhací pece rovnoměrnou teplotu a toto je požadavek velmi důležitý, je třeba při 

ukládání plechů zmenšit užitečný rozměr nístěje na bocích a v zadní části pece o 0,25 m a 

v přední části pece o 1 m. Pro ochranu ražených znaků na pleších před zokujením se ražení 

přikrývá obdélníčkem z tenkého plechu. Pro zamezení nadměrného vzniku okují v průběhu 

žíhání (z důvodu velmi přísných požadavků na povrchovou kvalitu plechů) se ve zvláštních 

případech provádí ochrana povrchů plechů použitím krycích plechů, kterými se pokryje celá 

plocha žíhaného plechu. Při normalizačním žíhání je důležité, aby se plechy po vyžíhání co 

nejrychleji ochlazovaly. Proto se žíhají pouze v jedné vrstvě. Při normalizačním žíhání se 

plechy sázejí do pece, která má teplotu po předchozí vsázce. (Při sázení plechů z oceli 12013 

musí být předchozí vsázkou normalizační žíhání.) Pokud normalizační žíhání následuje po 

žíhání na měkko, po odžíhání hran nebo po popouštění, se zvýší teplota pece na teplotu 

blízkou teplotě normalizačního žíhání bez vsázky. Rychlost ohřevu plechů na teplotu 

normalizačního žíhání není omezena, vsázka se ohřívá co nejrychleji. V průběhu ohřevu i 

vyrovnání teplot musí být v peci zajištěn přetlak spalin 1-3 Pa. Teplota ohřevu se řídí podle 

údajů spuštěných termočlánků. Ohřev na teplotu normalizačního žíhání je ukončen, jestliže 

všechny termočlánky zaznamenávají nejméně spodní hranici předepsaného rozmezí žíhací 

teploty a jestliže při pohledu pozorovacími okénky v peci nebo pozvednutými dveřmi je 

vsázka na všech místech rovnoměrně prohřátá. Rovnoměrné prohřátí vsázky kontroluje první 
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žíhač před zahájením výdrže na teplotě. Doba výdrže na teplotě normalizačního žíhání se 

určuje podle tloušťky žíhaných plechů. Plechy z nelegovaných ocelí tříd 10, 11, 12 dle ČSN a 

jim odpovídajících ocelí podle EN norem a jiných zahraničních norem se žíhají s dobou 

výdrže na teplotě normalizačního žíhání dle následující tabulky 3.3.2.1. Tloušťka podložek se 

při stanovení doby výdrže neuvažuje. [26] 

 

Tab. 3.3.2.1 Teploty normalizačního žíhání [26] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Plechy z ocelí legovaných se žíhají s dobou výdrže 1,5 min./mm jmenovité tloušťky 

plechu, avšak nejméně 20 minut a nejvýše 100 minut. Tloušťka podložek se při stanovení 

doby výdrže neuvažuje. Po ukončení výdrže na teplotě normalizačního žíhání se plechy 

vyvezou z pece na roštový chladník, kde se nechají volně chladit na vzduchu. Za dodržení 

těchto postupů odpovídá první žíhač nebo zušlechťovač. [26] 

 

3.3.3 Popouštění 

Účelem popouštění je snížení pevnosti a zlepšení plastických vlastností materiálu. 

Provádí se zpravidla po normalizačním žíhání plechů z legovaných ocelí. U ocelí tříd 11 a 12 

dle „historických“ norem ČSN bývá někdy normou předepsáno jen u plechů velkých tlouštěk 

za účelem snížení pnutí mezi povrchovými a vnitřními vrstvami. Popouštění se uplatňuje 

rovněž u všech zušlechťovaných (kalených) plechů bezprostředně po provedeném kalení u VP 

I nebo VP III. Pro ukládání plechů k popouštění platí pravidla shodná s pravidly pro ukládání 

plechů k normalizačnímu žíhání. 

jmenovitá tloušťka 
plechu ( X ) v mm 

doba výdrže na teplotě 
normalizačního žíhání 

v minutách 

X ≤ 20 15 

20 < X ≤ 27 20 

27 < X ≤ 33 25 

33 < X ≤ 40 30 

40 < X ≤ 47 35 

47 < X ≤ 54 40 

54 < X ≤ 67 50 

67 < X 60 
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Při popouštění se plechy sázejí do pece, která má teplotu po předchozí vsázce. Pokud 

však byla předchozí vsázka žíhána normalizačně, musí se pec nejprve ochladit na teplotu 

nižší, než je spodní hranice předepsaného rozmezí teploty popouštění pro danou značku oceli. 

Jestliže se plechy popouští bezprostředně po jejich normalizačním žíhání, musí se nejprve 

ochladit na teplotu nejméně o 50°C nižší, než je spodní hranice předepsaného rozmezí teploty 

popouštění pro danou značku oceli. Rychlost ohřevu plechů na teplotu popouštění není 

omezena, vsázka se ohřívá co nejrychleji. Teplota ohřevu se řídí podle údajů spuštěných 

termočlánků. Ohřev na teplotu popouštění je ukončen, jestliže všechny termočlánky 

zaznamenávají nejméně spodní hranici předepsaného rozmezí teploty popouštění a jestliže při 

pohledu pozorovacími okénky v peci nebo pozvednutými dveřmi je vsázka na všech místech 

rovnoměrně prohřátá. Doba výdrže na teplotě popouštění je u plechů jmenovité tloušťky [26]: 

- do 30 mm (včetně) 1 hodina 

- nad 30 mm 2 hodiny. 

 

Z tohoto pravidla existují výjimky : 

- plechy (všechny tloušťky) z ocelí 13123, 15110, 15112, 15128 4 hodiny 

 

Po ukončení výdrže na teplotě popouštění se plechy vyvezou z pece na roštový 

chladník, kde se nechají volně chladit na vzduchu. Plechy popouštěné po kalení se po 

ukončení výdrže a vyjmutí z pece převážejí pokud možno co nejrychleji k rovnání, aby bylo 

možno úspěšně využít při rovnání jejich zvýšené teploty, protože rovnání těchto plechů ve 

studeném stavu je ztíženo. Všechna ustanovení odstavců se týkají popouštění plechů. Pro 

provedení popouštění jiných výrobků (plochá, čtvercová a kruhová ocel, tyče, sochory apod.) 

musí být objednavatelem dodán současně s výrobky také předpis pro jejich žíhání. Za 

dodržení ustanovení odpovídá první žíhač. [26] 

3.3.4 Žíhání s částečnou austenitizací 

Žíhání s částečnou austenitizací se provádí při teplotě mezi teplotami přeměny A1 a  A3 . 

Účelem je zvýšení houževnatosti u plechů nebo jiných výrobků z některých značek ocelí 

s bainitickou strukturou. Pro přípravu vsázky, ohřev a ochlazování platí stejná pravidla, jako 

pro normalizační žíhání. Žíhání s částečnou austenitizací se provádí se při teplotě 800 - 820°C 

s výdrží na této teplotě 2 hodiny. [26] 
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3.3.5 Žíhání na měkko 

Účelem žíhání na měkko je co největší snížení pevnosti a tvrdosti a zlepšení 

obrobitelnosti a tvárnosti materiálu za studena. Při žíhání na měkko se plechy ukládají do 

vrstev, přičemž v NŽP XI, XII, XIII připadá v úvahu jedna vrstva o maximální tloušťce 

120mm a v NPJ několik vrstev této maximální tloušťky (s celkovou tloušťkou max. cca 1500 

mm), avšak jednotlivé vrstvy musí být proloženy vhodnými podložkami o rozměru cca 

150x150x50 mm. Ražení plechů horní vrstvy se přikrývá z důvodu ochrany před zokujením 

obdélníčkem z tenkého plechu. Plechy se k žíhání na měkko sázejí do pece, která má teplotu 

po předchozí vsázce. Rychlost ohřevu plechů na teplotu žíhání na měkko není omezena, 

vsázka se ohřívá co nejrychleji. Teplota ohřevu se řídí podle údajů termočlánků. Ohřev na 

teplotu žíhání na měkko je ukončen, jestliže všechny termočlánky zaznamenávají nejméně 

spodní hranici předepsaného rozmezí žíhací teploty a jestliže při pohledu pozorovacími 

okénky v peci nebo pozvednutými dveřmi je vsázka na všech místech rovnoměrně prohřátá. 

Doba výdrže na teplotě žíhání na měkko je 3 min./mm jmenovité tloušťky plechu nebo vrstvy, 

nejméně však 4 hodiny. Po ukončení výdrže na teplotě žíhání na měkko se vsázka zpravidla 

volně chladí na vzduchu. Jestliže je po žíhání na měkko předepsáno chlazení plechů do určité 

teploty v peci, musí být pec při tomto chlazení uzavřena. Po dosažení předepsané teploty je 

další chlazení možné na vzduchu. Všechna ustanovení se týkají žíhání na měkko plechů. Pro 

provedení žíhání na měkko jiných výrobků (plochá, čtvercová a kruhová ocel, tyče, sochory 

apod.) musí být objednavatelem dodán současně s výrobky také předpis pro jejich žíhání. Za 

dodržení tohoto postupu odpovídá první žíhač nebo zušlechťovač. [26] 

 

3.3.6 Žíhání ke snížení pnutí včetně žíhání /odžíhání hran plechů 

Účelem tohoto druhu žíhání je snížení vnitřních pnutí, vzniklých v oceli při předchozích 

výrobních operacích, např. při tuhnutí, tepelném zpracování, tváření za studena, svařování 

apod. Žíhání ke snížení pnutí se provádí zpravidla při teplotě 600 - 650°C s výdrží na této 

teplotě 2 - 3 min./mm jmenovité tloušťky plechu. Ochlazování se provede pokud možno 

zpomaleně - v peci (jámě) nebo v hromadě. Často se žíhání ke snížení pnutí provádí z důvodu 

zamezení vzniku trhlinek na hranách plechů po jejich dělení řezáním kyslíkem - tzv. žíhání 

/odžíhání hran. V tomto případě se plechy co nejdříve po řezání kyslíkem vsadí do žíhací pece 

a ohřejí se až do počínajícího červeného žáru hran na teplotu asi 580°C, na níž se provede 

výdrž asi jednu hodinu bez ohledu na teplotu ostatních částí plechů. Poté se plechy nechají 

ochladit volně na vzduchu. V případě odžíhávání hran plechů, které byly tepelně 
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zpracovávány popouštěním (hlavně popouštění po kalení), musí být bezpodmínečně odžíhací 

teplota minimálně o 50°C nižší, než skutečná teplota popouštění těchto plechů.  Za dodržení 

tohoto postupu odpovídá první žíhač. [26] 

 

3.3.7 Zušlechťování (Kalení do vody + vysokoteplotní popouštění) 

Zušlechťováním se zvýší mez kluzu i pevnost oceli a současně se zlepší její vrubová 

houževnatost / hodnota nárazové práce. Po zušlechtění plechů je třeba u nich počítat 

s rovinností horší než po jiných druzích tepelného zpracování. S ohledem na požadovanou 

rovinnost plechů, parametry kalicích zařízení a parametry vsázky připadající v úvahu pro 

válcování jsou maximální přípustné plošné rozměry plechů včetně zkušebních a bočních 

přídavků 11200 x 2600 mm (pro tloušťku 20-25 mm včetně - maximální délka 8000 mm), 

jmenovitá tloušťka 20 až 80 mm a jmenovitá hmotnost plechů max. 8000 kg. (Nosnost 

závěsného manipulátoru pro kalení je max. 15000 kg a rozevření jeho ramen je 200 mm.)  

Ohřev plechů ke kalení se provádí ve vozových pecích I. a III., vlastní kalení se pak 

provádí ve vodě ve vertikálních kalicích nádržích u těchto pecí. Před kalením musí být nádrže 

doplněny vodou až po ústí přepadového potrubí. Teplota kalicí vody nesmí před ponořením 

plechu překročit 25°C a v průběhu kalení nesmí překročit 50°C. Podstavce na pojízdných 

nístějích vozových pecí musí být dostatečně vysoké a nesmí být zaneseny okujemi. Plechy je 

možno pro ohřev ke kalení klást na nístěje vozových pecí vždy pouze jen v jedné vrstvě a 

maximálně 2 kusy. Plechy musí být na nístějích uloženy takovým způsobem, aby se vzájemně 

nepřekrývaly a aby je bylo možno bez potíží sejmout závěsným manipulátorem. Výdrž na 

teplotách pro kalení je 1,5 min./mm jmenovité tloušťky plechu, avšak maximálně 100 minut. 

Po ukončení výdrže na teplotě a vyjetí nístěje z pece se ohřátý plech co nejrychleji z nístěje 

sejme pomocí manipulátoru zavěšeného na jeřábu a po současném otočení manipulátoru do 

vertikální (svislé) polohy se tento ponoří s plechem do vody v kalicí nádrži, kde zůstane až do 

úplného ochlazení plechu, což nastává tehdy, jestliže po vytažení manipulátoru s plechem 

z vody zůstane plech alespoň půl minuty mokrý.  

Ochlazování plechů v kalicích nádržích je povoleno vždy pouze po jednom kuse. Po 

ponoření manipulátoru s plechem do vody v kalicí nádrži je nutno po celou dobu pobytu 

plechu ve vodě provádět intenzivně pomocí manipulátoru tzv. míchání, tj. pohybování 

zavěšeným manipulátorem s plechem ze strany na stranu prostřednictvím jeřábu. Jestliže se 

nepodaří uchopit plech manipulátorem do jedné minuty po vyjetí nístěje z pece, musí být 

znovu zavezen do pece a dohřát na předepsanou teplotu. Za dodržení tohoto postupu odpovídá 
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zušlechťovač VP I a VP III. Po ukončení kalení se plechy co nejdříve převezou k žíhacím 

pecím (NŽP), kde se v nejkratší možné době popustí na teplotu popuštění s momentálně 

nejrovnoměrnějším teplotním polem. Výdrž na teplotě popouštění je 2 hodiny, pokud není 

upřesňujícím předpisem (např. TPŘ) stanoveno pro některou konkrétní značku oceli jinak. 

Vychlazování plechů popuštěných po kalení se provádí na té části roštového chladníku, která 

je pokud možno co nejvíce vzdálena od NŽP. Rovnání zušlechtěných plechů se provádí 

v maximální možné míře s využitím teploty plechů po jejich popouštění. Při dodatečném 

nahřívání plechů k rovnání musí být teplota náhřevu zásadně nižší než skutečná teplota 

popouštění jednotlivých plechů a to nejméně o 50°C. Za dodržení tohoto postupu odpovídá 

první žíhač. [26] 

 

3.3.8 Žíhání označované xxxxx . 2 

Tento způsob žíhání je v „historických“ normách ČSN stanoven pro některé značky 

ocelí v jejich materiálových listech s konkrétním uvedením režimu žíhání. Tyto případy jsou 

zahrnuty i v tomto DTP. Pokud se číselné označení způsobu žíhání .2 vyskytne u jiných 

značek ocelí, musí být režim žíhání uveden přímo v zakázkovém listě nebo ve zvláštním 

předpise (např.TPŘ). [26] 

 

3.3.9 Chyby při tepelném zpracování a nápravná opatření 

3.3.9.1 Překročení předepsaného rozmezí žíhacích teplot. 

Jestliže dojde z jakýchkoliv důvodů k překročení předepsaného rozmezí žíhacích teplot, 

např. opožděnou reakcí obsluhy při náhodném zvýšení výhřevnosti plynu nebo při chybné 

funkci termočlánku, řídí se nápravná opatření podle druhu žíhání. Nápravná opatření se 

provedou i tehdy, jestliže dojde jen k místnímu překročení teploty. 

Při normalizačním žíhání, popouštění, žíhání s částečnou austenitizací, žíhání ke snížení 

pnutí, zušlechťování a při žíhání označovaném .2 se teplota upraví na předepsanou úroveň a 

cyklus tepelného zpracování se dokončí podle původního předpisu. Jestliže v době, kdy podle 

původního předpisu měla končit výdrž na teplotě, nemá materiál ještě předepsanou teplotu, 

výdrž se ukončí při aktuální (vyšší) teplotě. Teplota se může snižovat pouze snižováním 

příkonu, nikoliv otevíráním pece. 

Při žíhání na měkko se při překročení předepsaného rozmezí žíhací teploty vsázka 

vyjme z pece, nechá se na vzduchu zchladnout na teplotu o 50-100°C nižší, než je spodní 
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hranice rozmezí žíhacích teplot, pak se nasadí zpět do pece a dohřeje se na předepsanou 

teplotu žíhání. Výdrž na teplotě se po dohřátí provádí jen po dobu, která scházela k dokončení 

výdrže v okamžiku, kdy bylo zjištěno překročení teploty. [26] 

 

3.3.9.2 Podkročení předepsaného rozmezí žíhacích teplot 

Zjistí-li se v průběhu výdrže, že skutečná teplota nedosahuje ani spodní hranice 

předepsaného rozmezí žíhacích teplot, dohřeje se vsázka na předepsanou teplotu a provede se 

znovu výdrž v předepsané délce. Postupuje se tak i tehdy, jestliže došlo jen k místnímu 

podkročení teploty. [26] 

 

3.3.9.3 Překročení předepsané doby výdrže na žíhací teplotě 

Jestliže v okamžiku ukončení výdrže na žíhací teplotě není možné vsázku vyjmout 

z pece, např. pro poruchu sázecího zařízení, pecních dveří nebo jeřábu apod., řídí se nápravná 

opatření podle druhu žíhání. Při normalizačním žíhání, žíhání s částečnou austenitizací a při 

ohřevu ke kalení se pokračuje ve výdrži. Pokud se podaří odstranit poruchu v čase, který 

nepřesáhne dobu předepsané výdrže, tj. pokud celková doba výdrže na žíhací teplotě je kratší 

než dvojnásobek výdrže předepsané, je možno vsázku vyjmout z pece a tepelné zpracování 

považovat za vyhovující. Pokud v uvedeném limitu není možno vsázku vyjmout z pece, pec 

se odstaví a tepelné zpracování je nutno opakovat. Před novým tepelným zpracováním musí 

vsázka zchladnout na teplotu pod 500°C. 

Při popouštění, žíhání na měkko, žíhání ke snížení pnutí a při žíhání označovaném .2 se 

při nemožnosti vyjmout vsázku z pece v čase ukončení předepsané výdrže na žíhací teplotě 

pec odstaví. Po odstranění poruchy se vsázka vyjme z pece a tepelné zpracování se považuje 

za vyhovující. Za dodržení ustanovení odpovídá první žíhač nebo zušlechťovač. [26] 
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4 Analýza nákladů výroby kalených plechů a ekonomické posouzení 
 
 

Náklady na výrobu kalených plechů ve společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. 

byly zpočátku sledovány pro roky 2007, 2008 a 2009. Avšak při hlubším zkoumání kalkulací 

byly zjištěny chyby v těchto kalkulacích, proto bylo následně pracováno pouze s opravenými 

kalkulacemi pro rok 2009. Společnost nejdříve provádí plán nákladů, který je součástí 

finančního plánu podniku. Cílem plánování nákladů je dosáhnout jejich snížení. Proto 

plánování nákladů není jen pasivním odrazem ostatních plánů, ale aktivně na ně působí tak, že 

vytváří tlak na snižování nákladů ve všech oblastech podnikové činnosti.[3] Pro plánové i 

skutečné náklady společnost používá kalkulaci nákladů, kde k řízení nákladů je nezbytné 

jejich sledování i z hlediska věcného, tj. podle výkonů (výrobků, prací a  služeb). Společnost 

sestavuje dvojí typ nákladů. Jedny využívá společnost EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., 

druhé vyžaduje ruská skupina EVRAZ GROUP S.A., pod kterou společnost patří.  

 

4.1 Plánové kalkulace kontibram 
 

Kalené plechy se vyrábí z bram, proto jsou uvedeny nejdříve kalkulace kontibram a 

následně kalkulace kalených plechů. V tabulce 4.1.1 jsou uvedené plánové kalkulace 

kontibram vytvořené společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. za rok 2009. Z důvodů 

utajení citlivých dat společnosti, byly všechny kalkulace přepočítány koeficientem. Horní 

čísla v tabulkách, tj. 16 224 a 26 923 udávají jakosti vyrobených bram. Plánové kalkulace 

kontibram společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. jsou rozděleny do několika 

podskupin. Mezi hlavní podskupiny patří kovonosná vsázka, kde se řadí surové železo 

celkem, šrot celkem a kovopřísady celkem. Další větší částí kalkulací bram je výroba oceli, 

která se skládá z kovonosné vsázky, propalu a scarfingového odpadu, což tvoří tekutou ocel 

na žlábku. K tomu se přidá těžký opad z kontibram a slitky u kontibram, což tvoří celkovou 

výrobu oceli. Když k nákladům na výrobu oceli přičteme nekovové přísady, dostaneme 

celkové náklady na vsázku. Další část kalkulací na kontibramy obsahuje celkové zpracovací 

náklady, které se skládají z nákladů na technologické palivo, z přímých ostatních nákladů, 

z nákladů na zmetky a z výrobní režie. Když sečteme náklady na vsázku, celkové zpracovací 

náklady, ostatní náklady a náklady na vyřazení DHM, dostaneme úplné vlastní náklady na 

výrobu 1 tuny bramy.  
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Tab. 4.1.1. Plánové kalkulace kontibram pro rok 2009 [27] 
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V případě jakosti 16 224 jsou náklady na výrobu 1 tuny bramy pro rok 2009    

18 771,91 Kč/t, u jakosti 26 923 se jedná o 17 684,82 Kč/t. Pro převod kalkulací kontibram 

do kalkulací kalených legovaných plechů se provádí vážený aritmetický průměr podle poměru 

jakostí ve vsázce z ročního plánu. Zpětným propočtem se zjišťuje průměrná cena vsázky. Pro 

zjištění, jak k této ceně vsázky společnost došla byla vypracována tabulka 4.1.2.  

 

Tab. 4.1.2 Tabulka pro výpočet průměrné ceny vsázky pro rok 2009 

 

  

Skutečné ceny 1 tuny bramy jsou dle propočtu společnosti pro jakost 16 224       24 514 

Kč a pro jakost 26 923 je cena 1 tuny bramy 23 098,6 Kč. Poměr vsázky pro první jakost je 

0,16, pro jakost druhou 0,84. Celkové množství potřebných bram za rok 2009 bylo zjištěno 

vynásobením předvahy, která je zaznamenána v tabulce 4.2.1 jako hrubá vsázka a výrobou 

v branži - traťovou, která je obsažena taktéž v tabulce 4.2.1. Celý výsledek je ještě potřeba 

vydělit jedním tisícem.  

 

[Předvaha (1 225,07) x Výroba v branži - traťová (2 082,90)] / 1000 = 2 551,17 tun 

 

Potřeba bram za rok 2009 pro výrobu kalených plechů v jakosti 16 224 byla 419,92 tun 

a pro jakost 26 923 to bylo 2 131, 25 tun. Množství potřebných bram za rok 2009 v Kč bylo 

zjištěno vynásobením skutečné předací ceny a množstvím potřebných bram za rok 2009 

v tunách pro konkrétní jakosti. Průměrná cena vsázky pro plech byla zjištěna sečtením 

množství potřených bram v Kč obou jakostí a následným vydělením množství potřených bram 

v tunách. Průměrná cena vsázky je tedy 23 331, 57 Kč. Vynásobením této částky předvahou 

byla zjištěna vsázka 28 582,81 Kč/t. Tato částka byla pak přenesena do kalkulací kalených 

legovaných plechů. (viz. Tab. 4.2.1) 
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4.2 Kalkulace kalených legovaných plechů 

V tabulce 4.2.1 jsou uvedeny kalkulace kalených legovaných plechů společnosti 

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. Pro utajení citlivých dat byly tyto kalkulace opět 

přepočítány pomocí koeficientu. Desetimístné číslo nahoře v tabulce uvádí kód výrobku = 

branže. Význam těchto číslic je vyjádřen v obrázku 4.2.1. 

 
Obr. 4.2.1 Význam čísel branže 
 

 
 
 

Kalkulace kalených legovaných plechů se skládá z plánové kalkulace a z kalkulace 

skutečné. V tabulce 4.2.1 můžeme vidět, že náklady na výrobu kalených plechů v roce 2009 

se u plánových a skutečných kalkulací liší o více jak 13 000 Kč/t výrobku. Nejdůležitější 

položky kalkulací jsou hrubá vsázka (počítána viz. Tab. 4.1.2), odpad, ryzí vsázka, kterou 

zjistíme odečtením odpadu od hrubé vsázky. Další položky tvoří přímé náklady, zpracovací 

náklady a vlastní náklady výroby. U technologického paliva, které je obsaženo v kalkulacích 

se určuje koeficient paliva. Technolog stanoví procentuální náročnost jednoho základního 

výrobku vůči ostatním z hlediska spotřeby energie. Náročnost na energii je pak v položce 

technologické palivo zohledněna.  Co se týče skutečné kalkulace výroby kalených plechů, 

náklady na výrobu v roce 2009 byly 36 544,71 Kč/t.  

Výroba v branži - traťová, která je zaznamenána pod kalkulacemi byla již zmiňována 

v souvislosti s propočtem vsázky. Tato položka tedy souvisí s propočtem nákladů na vsázku, 

aby mohlo být zjištěno kolik vsázky je potřeba, aby se mohla spočítat průměrná cena bramy 

z ocelárny. Když tedy vynásobíme hodnotu výroby v branži 2082,9 předvahou 1,22507, 

dostaneme potřebu bram z ocelárny 2551,17 tun. Kalkulace kalených legovaných plechů 

obsahují také prodejní ceny. Prodejní ceny kalených plechů se dělí do dvou částí, a to pokud 

jsou prodávány do tuzemska nebo exportovány do cizích zemí. Prodejní cena kalených plechů 

pro rok 2009 byla pro tuzemsko 26 484,77 Kč/t. Prodejní cena pro export je vyšší a to    

32 610,31 Kč/t.  

1 3 6 7 3 4 0 3 3 6 plech 

kalené plechy 

skupina jakosti 

komerční využití plechů 

výrobek z bramy 

toto číslo určuje, zda je plech 
ostřižený ze všech stran nebo je 
ve stavu jak vyjede z válců 
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Tab. 4.2.1 Kalkulace kalených legovaných plechů pro rok 2009 [28] 
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Jak je z tabulky 4.2.1 zřejmé, společnost prodávala a stále prodává kalené plechy pod 

cenou. Momentálně se prodává za takovou cenu, aby se pokryli variabilní náklady. Jedná se 

ovšem pouze o krátkodobou záležitost z důvodu celosvětové krize. 

Tyto kalkulace sestavuje společnost pro sebe. Slabou stránkou těchto kalkulací je, že 

neobsahují podíl variabilních a fixních nákladů. Jak již bylo uvedeno dřív, ruská skupina 

EVRAZ GROUP S.A. vyžaduje jiný typ kalkulací.  

 

 

4.3 Ruské kalkulace 

Tyto kalkulace na rozdíl od kalkulací v tabulce 4.2.1 obsahují podíl fixních a 

variabilních nákladů. Ruské kalkulace jsou měsíční a podle společnosti EVRAZ VÍTKOVICE 

STEEL a.s. jsou méně komfortní, jelikož určují pouze vsázku. Umí však převádět náklady. 

Například náklady na výrobek vyrobeného v březnu, ale prodaného v červnu, převede do 

června, takže se náklad ukáže až v červnu. Příklad těchto kalkulací je uveden v tabulkách 

4.3.1 a 4.3.2. Jedná se o kalkulace za měsíc prosinec 2009.  

Ruské kalkulace se skládají z nákladů na vsázku (viz. Tab. 4.3.1) a ze zpracovacích 

nákladů (viz. Tab. 4.3.2). V první části tabulky 4.3.1 se vynásobí cena vstupních surovin 

(variabilní náklady) předvahou, což je množství materiálu, které je potřebně pro výrobu 1 

tuny výrobku, tzv. THN norma. Výsledky se sečtou, přičte se k nim variabilní jmenovité 

náklady na jednotku produkce a dostanou se úplné variabilní náklady. Ve druhé části jsou 

vynásobeny úplné náklady na suroviny stejnou předvahou a dostaneme výrobní náklady. Po 

přičtení celkových zpracovacích nákladů na jednotku produkce dostaneme úplné výrobní 

náklady, které byly v prosinci roku 2009 31 977 Kč/t.  

Náklad 31 977 Kč je úplný náklad včetně zpracovacích nákladů tzn. nejen na vsázku. Je 

zde určitý rozdíl v celkových nákladech mezi kalkulacemi v tabulce 4.2.1 a ruskou, který je 

způsoben především odlišnou předvahou. 
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Tab. 4.3.1. Náklady na vsázku prosinec 2009 [29] 
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Tab. 4.3.2 Zpracovací náklady prosinec 2009 [29] 
Označení plechu Kalkula ční položka Cena (v K č) Podíl FN  

CC 260 válc.plechy zemní plyn 19 152 626 2 % 
CC 260 válc.plechy koksárenský plyn 81 115   
CC 260 válc.plechy elektrická energie 17 112 344 20 % 
CC 260 válc.plechy teplo (pára + horká voda) 5 119 510 100 % 
CC 260 válc.plechy kyslík 2 621 696 5 % 
CC 260 válc.plechy dusík 31 020   
CC 260 válc.plechy argon 98   
CC 260 válc.plechy ostatní energie 5 590 928 100 % 
CC 260 válc.plechy výrobní mzdy a platy 17 808 063 95 % 
CC 260 válc.plechy soc. a zdrav. zabezpečení 5 528 365 95 % 
CC 260 válc.plechy opravy a údržba 21 920 779   
CC 260 válc.plechy technické pomocné materiály 9 183 362 100 % 
CC 260 válc.plechy odpisy 13 124 880 100 % 
CC 260 válc.plechy běžná údržba 15 893 833 100 % 
CC 260 válc.plechy průmyslové služby 17 741 577 50 % 
CC 260 válc.plechy ostatní výrobní náklady 3 088 982 100 % 

Celkem 153 999 177   

 
 
 

Dále se ruské kalkulace skládají ze zpracovacích nákladů (viz. Tab. 4.3.2). Tato tabulka 

nám uvádí všechny zpracovací náklady potřebné k výrobě všech plechů na válcovně. Mezi 

nejvýznamnější zpracovací náklady patří zemní plyn, elektrická energie, mzdy a platy, opravy 

a údržba, běžná údržba a průmyslové služby. Nejmenší položky této kalkulace tvoří 

koksárenský plyn dusík a argon. V prosinci roku 2009 činily zpracovací náklady     

153 999 177 Kč.  Tabulka udává i podíl fixních nákladů, což je důležité pro sestavení bodu 

zvratu, který bude zjišťován v další kapitole. Dle firemních informací bylo v prosinci roku 

2009 vyprodukováno 44 056 tun výrobku, tzn. že zpracovací náklady na výrobu 1 tuny byly 

3 496 Kč. 
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4.4 Analýza bodu zvratu 
 

Analýza bodu zvratu předpokládá, že se v podnikových výkazech sledují odděleně 

variabilní a fixní náklady. Bod zvratu bude počítán  pro celkový rok 2009. Při analýze bodu 

zvratu jsou vztahy mezi tržbami, náklady a ziskem přehledně a jasně uspořádány. Výsledky 

pak mohou být zjišťovány matematicky nebo graficky.  

Pomocí analýzy bodu zvratu je možno určit bod zvratu, v němž se vyrovnávají celkový 

výnosy  s celkovými náklady podniku. Analýza bodu zvratu poskytuje vedení podniku a 

odpovědným pracovníkům koncentrované informace, které mu umožňují v budoucnu lépe 

rozhodovat.  

K výpočtu bodu zvratu je třeba znát fixní náklady, variabilní náklady na jednici a cenu 

za jeden kus, v případě kalených plechů cenu za jednu tunu. 

 

PVNp

FN
BZ

−
=    

FN…fixní náklady 

p…cena za jednu tunu 

PVN…variabilní náklady na jednici  

 

K výpočtu fixních nákladů (viz. Tab. 4.4.1) bylo nutno využít Tab. 4.3.2, kde je obsažen 

podíl fixních nákladů. 

Tab. 4.4.1 Výpočet fixních nákladů 

Označení plechu Kalkula ční položka Cena (v K č) Podíl FN  FN (v Kč) 
CC 260 válc.plechy zemní plyn 19 152 626 2 % 383 052 
CC 260 válc.plechy koksárenský plyn 81 115     
CC 260 válc.plechy elektrická energie 17 112 344 20 % 3 422 469 
CC 260 válc.plechy teplo (pára + horká voda) 5 119 510 100 % 5 119 510 
CC 260 válc.plechy kyslík 2 621 696 5 % 131 085 
CC 260 válc.plechy dusík 31 020     
CC 260 válc.plechy argon 98     
CC 260 válc.plechy ostatní energie 5 590 928 100 % 5 590 928 
CC 260 válc.plechy výrobní mzdy a platy 17 808 063 95 % 16 917 660 
CC 260 válc.plechy soc. a zdrav. zabezpečení 5 528 365 95 % 5 251 947 
CC 260 válc.plechy opravy a údržba 21 920 779     
CC 260 válc.plechy technické pomocné materiály 9 183 362 100 % 9 183 362 
CC 260 válc.plechy odpisy 13 124 880 100 % 13 124 880 
CC 260 válc.plechy běžná údržba 15 893 833 100 % 15 893 833 
CC 260 válc.plechy průmyslové služby 17 741 577 50 % 8 870 789 
CC 260 válc.plechy ostatní výrobní náklady 3 088 982 100 % 3 088 982 

Celkem 153 999 177   86 978 497 
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Od celkových nákladů z tabulky 4.4.1 se odečtou vypočítané fixní náklady a dostaneme 

variabilní náklady. 

 

153 999 177 Kč - 86 978 497 Kč = 67 020 680 Kč  

 

Variabilní náklady na výrobu kalených plechů v prosinci roku 2009 činí podle výpočtu 

67 020 680 Kč. Vydělením těchto variabilních nákladů celkovou produkcí za prosinec 

(44 056 tun) bychom získali variabilní náklady na jednici.  Musí však být použito variabilních 

nákladů na jednotku produkce, které jsou uvedeny v tabulce 4.3.1, kde je ve variabilních 

nákladech zohledněn i koeficient pracnosti. Variabilní náklady na jednotku produkce tedy činí 

2 107 Kč.  

Poslední položkou pro výpočet bodu zvratu je cena za tunu výrobku, která je uvedena 

v tabulce 4.2.1. Bod zvratu bude počítán jak pro tuzemskou, tak pro exportní cenu.  

  

4.4.1 Analýza bodu zvratu pro tuzemské ceny 
 

Bod zvratu bude počítán pro rok 2009, musíme tedy fixní náklady vynásobit 12, jelikož 

v tabulce 4.4.1 jsou uvedeny měsíční fixní náklady. Roční fixní náklady tedy činí 

1 043 741 964 Kč. Bude tedy určen roční objem výroby, při kterém společnost EVRAZ 

VÍTKOVICE STEEL přestane být ztrátová. 

 

210777,26484

1043741964

−
=BZ  

3,42815=BZ tun 

 

Z výsledků je zřejmé, že pokud společnost v daném roce, tedy v roce 2009 vyrobí 

42 815,3 tun kalených plechů (viz. Graf 4.4.1.1), přestane být jejich výroba ztrátová a 

společnost dosáhne bodu zvratu, tedy tržby právě pokryjí celkové náklady na výrobu a není 

dosahováno ani zisku, ale ani ztráty. 

Dle interní zdrojů společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. bylo zjištěno, že 

společnost vyrobila v roce 2009 pouze 2 094 tun. Je tedy zřejmé, že nedosáhla ani bodu 

zvratu, natož zisku. Jak již bylo řečeno, společnost v době krize prodává za takovou cenu, aby 

alespoň pokryli variabilní náklady. 
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Graf 4.4.1.1 Bod zvratu pro tuzemské ceny kalených plechů 

 

 

  

4.4.2 Analýza bodu zvratu pro exportní ceny 
 

Bod zvratu bude opět počítán pro celý rok 2009, avšak pro exportní ceny. Bude tedy 

určen roční objem výroby, při kterém společnost EVRAZ VÍTKOVICE STEEL přestane být 

ztrátová. 

 

210731,32610

1043741964

−
=BZ  

3,34217=BZ tun 

 

Z výsledků je zřejmé, že pokud společnost v daném roce, tedy v roce 2009 vyrobí 

34 217,3  tun kalených plechů, přestane být jejich výroba ztrátová a společnost dosáhne bodu 

zvratu, tedy tržby právě pokryjí celkové náklady na výrobu a není dosahováno ani zisku, ale 

ani ztráty.(viz Graf 4.4.2.1) 

Tržby, 
náklady 
(Kč) 

Bod 
zvratu 

1 974 

Tržby Celkové náklady 

Variabilní náklady 

Fixní náklady 

Počet prodaných kal. plechů (t) 42 815,3 
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I když jsou ceny pro export vyšší s porovnáním s cenami pro tuzemsko, ani zde 

společnost nedosáhla  bodu zvratu, jelikož v roce 2009 společnost vyrobila 2 094 tun. 

Společnost tedy byla co se týče výroby kalených plechů v roce 2009 ztrátová. 

 

 

Graf 4.4.2.1 Bod zvratu pro exportní ceny kalených plechů 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bod 
zvratu 

1 974 

Tržby, 
náklady 
(Kč) 

Tržby Celkové náklady 

Variabilní náklady 

Fixní náklady 

Počet prodaných kal. plechů (t) 34 217,3 
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Závěr 
 

Tato diplomová práce byla zaměřena na analýzu materiálového toku a ekonomické 

posouzení výroby kalených plechů, a to ve společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. 

Cílem diplomové práce bylo vybrat vhodnou metodu pro popis analýzy materiálového toku 

výroby kalených plechů a pro ekonomické posouzení. Na základě těchto metod pak provést 

konkrétní popis výroby kalených plechů a posoudit tuto výrobu z ekonomického hlediska.  

V první části diplomové práce byl obecně popsán materiálový tok. Byly  popsány různé 

grafické metody, které lze využívat k analýze materiálového toku. Poté byla vybrána vhodná 

metoda pro analýzu materiálového toku výroby kalených plechů. Byl vybrán Senkeyův 

diagram, jelikož na základě tohoto diagramu je sestaven situační plán NS 260. 

Ve druhé části diplomové práce byly rozděleny náklady podle nákladových druhů, dle 

položek kalkulačních vzorců a kalkulačních jednic, podle závislosti na objemu výroby a místa 

jejich vzniku a okruhů odpovědnosti. Pro ekonomické posouzení výroby kalených plechů byla 

vybrána jako vhodná metoda kalkulace. Dále také bylo pro ekonomické posouzení výroby 

kalených plechů využito fixních a variabilních nákladů a to hlavně pro sestavení analýzy bodu 

zvratu, který napomohl určit, jaké množství produkce je pro společnost výhodné vyrábět, 

popřípadě nabízet. 

Třetí část diplomové práce popisovala analýzu materiálového toku výroby kalených 

plechů dle situačního plánu NS 260 - Úpravny a expedice Duo, a to od příjezdu na kolej 17 a 

20 z válcovny 3,5 kvarto až po expedici a byl aplikován Sankeyův diagram. Dále byly podle 

detailního technologického předpisu pro tepelné zpracování v NS 260 charakterizovány 

základní technické charakteristiky pecí, druhy tepelného zpracování a chyby při tepelném 

zpracování a také nápravná opatření. 

Čtvrtá a poslední část diplomové práce byla zaměřena na kalkulace týkající se výroby 

kalených plechů. Byly popsány plánové kalkulace kontibram, ze kterých bylo zjištěno, že 

v případě jakosti 16 224 jsou náklady na výrobu 1 tuny bramy pro rok 2009 18 771,91 Kč/t, u 

jakosti 26 923 se jedná o 17 684,82 Kč/t. Následně byly v práci popsány kalkulace kalených 

legovaných plechů díky nimž bylo zjištěno, že náklady na výrobu 1 tuny kalených plechů 

v roce 2009 byly 36 544,71 Kč/t.  Prodejní cena kalených plechů pro rok 2009 byla pro 

tuzemsko 26 484,77 Kč/t a pro export je vyšší a to 32 610,31 Kč/t. Bylo tedy zjištěno, že 

společnost prodávala a stále prodává kalené plechy pod cenou. Momentálně se prodává za 

takovou cenu, aby se pokryli variabilní náklady. Jedná se ovšem pouze o krátkodobou 

záležitost z důvodu celosvětové krize. 
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V oblasti prodeje je zapotřebí vidět to, že v současné době je krize a tudíž se berou 

zakázky za každou cenu, i když pokryjí jen variabilní náklady. V období mimo krizi musí 

fungovat správně marketing, který společnosti řekne, jakým způsobem se vyvíjí trh a k tomu 

se musí orientovat výroba po provedení kalkulace výrobků, které jsou pro podnik efektivní. A 

to z dlouhodobého hlediska.  

Z krátkodobého hlediska musí jít však o to, ohodnotit každou zakázku, rámcový 

kontrakt nebo projekty tak, aby byly ziskové, tzn. že se musí  provádět detailní kalkulace na 

základě technických podmínek pro dané kontrakty a na základě toho následně sjednat se 

zákazníkem prodejní cenu.  Rozhodně se společnosti nesmí nikdy stát, aby se prodávalo pod 

variabilní náklad. To by vedlo z dlouhodobého hlediska k likvidaci společnosti. Pod náklady 

by se nemělo prodávat ani v době krize, protože i fixní náklady se musí zaplatit (s výjimkou 

odpisů). Avšak  krátkodobě to lze, ale je nutno mít dobře pokryté financování, a to buď z 

vlastních zdrojů, které vznikly před krizí nebo pomocí financování bankami, ale to je vysoce 

nákladné a banky k tomu přistupují za velmi tvrdých podmínek při poskytování úvěrů. V 

tomto směru by měla být nejdůležitější úloha obchodníka, kdy musí umět dosáhnout 

maximální ceny, kterou je schopen trh akceptovat. Také je nutno se uvnitř firmy zaměřit na 

maximální snižování nákladovosti, a to jak ve variabilní oblasti (ceny vstupů materiálu, 

surovin, energií, THN), tak i v oblasti ostatních nákladů jako jsou mzdy, režijní položky, 

údržba, služby externích organizací apod. 

V poslední řadě byl v práci počítán bod zvratu a to pro tuzemské i exportní prodejní 

ceny. Z výsledků pro tuzemské ceny je zřejmé, že pokud společnost v daném roce, tedy v roce 

2009 vyrobí 42 815,3 tun kalených plechů, přestane být jejich výroba ztrátová a společnost 

dosáhne bodu zvratu. Pro exportní ceny vyšel bod zvratu v objemu výroby 34 217,3  tun, tedy 

při tomto objemu výroby tržby právě pokryjí celkové náklady na výrobu a společnost 

nedosahuje ani zisku, ale ani ztráty. 
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Seznam zkratek 
 
VOZ  vozová pec 

NPJ  nová předehřívací jáma 

RS  rovnací stroj 

OBR  obracečka 

UZ  ultrazvuk 

ŽP  žíhací pec 

NŽP  komorová žíhací pec 

VP  vozová pec 

ČSN  české technické normy 

EN  evropské normy 

Pa  pascal 

DTP  detailní technologický předpis 

OPN  ostatní přímé náklady 

NNV  náklady na vady 

THN  technicko-hospodářská norma 
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