
 
 



 
 



 
 



 

 



 

Abstrakt:  

 

Hlavním cílem moderní průmyslové výroby je realizovat produkci v požadovaném čase 

a požadované kvalitě při minimalizaci  nákladů. Základní a nezastupitelná informace 

o vlastních nákladech na výrobky je obsažena v kalkulaci nákladů. Diplomová práce 

se zabývá náklady na tepelné zpracování při výrobě odlitků ve Slévárně VÍTKOVICE 

HEAVY MACHINERY a.s. Hlavním cílem práce je porovnat rozpočet nákladů na dvě různé 

kalkulační jednice a doporučit přesnější a tedy vhodnější z obou možných způsobů kalkulace 

nákladů na tepelné zpracování.  

 

Klíčová slova: Tepelné zpracování, výroba odlitků, kalkulace nákladů, kalkulační jednice. 

 

 

Abstract:  

 

The main goal of modern industry production is implementation of production in required 

terms and required quality with minimization of costs. Basic and irreplaceable first products 

costs information is contained in cost calculation. The theses deals with heat treatment 

process costs during cast production in foundry VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

Main goal of theses is comparing of cost budget for two different calculation units 

and recommendation of more accurate and more convenient method of both possible cost 

calculations of heat treatment process. 

 

Key words: Heat treatment process, cast production, costs calculation, calculation unit. 
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1  ÚVOD 

 

Hlavním cílem moderní průmyslové výroby je realizovat produkci v požadovaném čase 

a požadované kvalitě při minimalizaci  nákladů. To znamená, že podnik, který chce uspět 

ve stále rostoucím konkurenčním prostředí by měl respektovat principy logistického řízení, 

orientovat se na jakost produkce a uplatňovat informační systém, který poskytuje detailní 

informace o nákladech na výrobu a odbyt produkce.  
 

Základní a nezastupitelná informace o vlastních nákladech na výrobky je obsažena 

v kalkulaci nákladů. Každý podnik by měl znát, „za kolik“ vyrábí své výrobky nebo poskytuje 

služby. Tyto informace mají velký význam obzvláště v současné době, kdy v důsledku 

ekonomické krize je tlak odběratelů na co nejnižší ceny produkce.  
 

Diplomová práce se zabývá náklady na tepelné zpracování odlitků ve Slévárně 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. Tepelné zpracování je nutná výrobní operace při 

výrobě ocelových odlitků. Přitom jen náklady na topný plyn v žíhacích pecích tvoří asi 10% 

celkových přímých nákladů na výrobu odlitků. Náklady na tepelné zpracování jsou 

kalkulovány na 1 tunu odlitku a to tak, že skutečné náklady na celkový objem produkce jsou 

měsíčně rozpočítány na odlitky podle jejich hmotnosti v tunách. Tento způsob sledování 

nákladů na tepelné zpracování však není zřejmě zcela přesný, neboť nezohledňuje různé 

režimy tepelného zpracování.  

 

Cílem diplomové práce je srovnání nákladů na tepelné zpracování odlitků při uplatnění 

hmotnosti odlitku v tunách a při použití délky režimu tepelného zpracování v hodinách. 

Z výsledků srovnání pak doporučení vhodného a přesnějšího způsobu kalkulace nákladů 

na tepelné zpracování odlitků. 
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2 NÁKLADY A KALKULACE 

2.1 Definice nákladů 

Náklady jsou hodnotově vyjádřené, účelně a účelově vynaložené ekonomické zdroje 

podniku související s jeho ekonomickou činností. Účelnost znamená, že nákladem je jen 

takové vynaložení prostředků, které je racionální a přiměřené výsledkům činnosti. Smyslem 

účelového charakteru je zhodnocení vynaloženého prostředku, k němu dojde jen při vytvoření 

takové složky majetku, která přinesla větší ekonomický prospěch, než kolik činil původní 

náklad [4].  

 

V teoretickém pojetí náklady zahrnují: 

- spotřebu materiálu a paliv 

- odpisy investičního majetku 

- osobní náklady 

- náklady na různé nakupované služby od externích dodavatelů 

- finanční náklady 

 

Výše nákladů v podniku je ovlivněna především strukturou a objemem výroby 

a naturální spotřeby jednotlivých výrobních činitelů a úrovní jejich ocenění [1].  
 

Náklady nabíhají v průběhu výrobního 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.  

2.2 Členění nákladů 

Z důvodů praktického řízení podniku je nutné jednotlivé náklady třídit a dělit podle 

různých kritérií (hlediska pro klasifikaci a následné členění nákladů mohou být různá a měla 

by být vyvolána potřebou řešení určitého problému), podle nichž se rozlišuje zejména: 

 

- druhové členění nákladů 

- kalkulační členění nákladů 

- členění nákladů v závislosti na objemu výroby 
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- členění nákladů podle místa vzniku 

- časové rozlišení nákladů 

2.2.1 Druhové členění nákladů 

Druhové členění nákladů vychází z třídění do ekonomicky stejnorodých nákladových 

skupin, tj. nákladových druhů. Náklady jsou v tomto případě sledovány v té formě a výši, 

v jaké prvotně v podniku vznikají bez ohledu na to, ve kterém útvaru a na jaký účel jsou 

vynaloženy.  

 

Základní struktura druhového členění nákladů je následující:  
 

- spotřeba materiálu a energie 

- služby nakoupené od externích dodavatelů 

- odpisy investičního majetku 

- osobní náklady 

- daně a poplatky a ostatní provozní náklady 

- finanční náklady 

- tvorba rezerv a opravných položek k provozním a finančním nákladům 

- mimořádné náklady 

 

V druhovém členění jsou zachycovány v podstatě náklady externí, tj. takové náklady, 

které vznikají spotřebou prostředků a práce, které si podnik zajišťuje nákupem. Tyto náklady 

mají charakter nákladů jednoduchých, v rámci daného nákladového druhu v podniku je dále 

nelze rozložit. Základním významem druhového členění nákladů je informace o zajištění 

rovnováhy mezi potřebou zdrojů v podniku a vnějším okolím, které je schopno je poskytnout. 

2.2.2 Kalkulační členění nákladů 

Cílem tohoto členění nákladů je zjistit jejich výši, která připadá na určitý výkon 

(výrobek, práci nebo službu), a to na jejich kalkulační jednici (tuna, kus). Při tomto členění 

nákladů jsou přiřazeny všechny náklady příslušnému nositeli (hledisko příčinné souvislosti) 

a zároveň se přihlíží k možnosti početně technického přiřazení nákladů k příslušnému výkonu 

(hledisko přičitatelnosti). 
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Principem kalkulačního členění nákladů je jejich rozdělení na náklady přímé a nepřímé: 
 

- přímé náklady jsou takové náklady, jejichž spotřeba na kalkulační jednici je přímo 

a přesně zjistitelná, týkají se pouze určitého výrobku (nebo odvětví výroby) 

- nepřímé náklady jsou takové náklady, jejichž spotřebu nelze přímo a přesně zjistit na 

kalkulační jednici, jsou společné pro více výrobků, musí se proto podle určitého klíče 

(postupu) rozpočítat na konkrétní výrobky, je to tzv. rozvrhování režie.  

2.2.3 Členění nákladů v závislosti na objemu výroby  

V závislosti na složitosti výrobního procesu se jednotlivé nákladové druhy chovají různě 

ve vztahu k objemu výroby. Rozlišují se dvě základní skupiny nákladů – náklady fixní 

a náklady variabilní. 

2.2.3.1    Náklady fixní (stálé) 

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 jsou odpisy investičního majetku při 

použití lineární odpisové metody, časové mzdy stálých pracovníků, smluvní platby 

za pronájem budov a zařízení apod. Tyto platby se musí platit, i když firma nevyrábí žádný 

výstup a nezmění se, mění-li se výstup.  
 

Fixní náklady však nejsou absolutně stálé. Při výraznější změně objemu výroby se jejich 

absolutní výše mění skokem na jinou úroveň. Tyto náklady jsou tedy  převážně závislé na 

čase. Základním rysem je, že vyjadřují hodnotově vytvoření určité výrobní pohotovosti 

(kapacity). Je třeba rozlišit tzv. volné (nevyužité) a využité fixní náklady. Volné fixní náklady 

jsou ty, které nejsou z celkových fixních nákladů využity objemem produkce a vypovídají 

o možných rezervách daného procesu. Využité fixní náklady odpovídají té části fixních 

nákladů, která je naplněna skutečně objemem produkce.  

2.2.3.2 Náklady variabilní (proměnné) 

Jsou to náklady, které se mění s objemem výroby. Základními variabilními náklady jsou 

tzv. náklady proporcionální, závisí přímo úměrně na počtu prováděných výkonů. Jejich podíl 

připadající na jednotku výkonu je konstantní. Příkladem jsou všechny náklady jednicové. 
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Variabilní náklady mohou růst v absolutní výši i pomaleji než objem prováděných 

výkonů a jejich podíl na jednotku produkce klesá. Jedná se o podproporcionální náklady, 

příkladem jsou náklady na pomocné materiály, technologická energie aj. Opačným příkladem 

jsou náklady nadproporcionální, kdy podíl na jednotku produkce roste. Typickým příkladem 

je růst mzdových nákladů při přesčasové práci [5]. 

2.2.3.3 Bod zvratu 

Členění nákladů na fixní a variabilní poskytuje nejširší využití při rozhodování o výrobní 

kapacitě. Jde o základní úvahu o tom, jak změna v objemu a sortimentu výkonů ovlivní výši 

nákladů, výnosů a zisku. Nejdůležitějším úkolem je zde kvantifikace a analýza tzv. bodu 

zvratu – objemu prodaných výkonů, při kterém dosažené výnosy uhradí vynaložené náklady 

[4].  

 

 

 
 

T     - výnosy z prodeje (tržby) 

CN – celkové náklady 

VN – variabilní náklady 

FN – fixní náklady   

Q   - objem výkonů 

Q1  - objem prodaných výkonů, zajišťující dosažení bodu zvratu 

X   - bod zvratu 

 

ztráta 

zisk 

X 

 

Q 

FN 

CN 

T 

Obrázek 1     Grafické znázornění bodu zvratu 

Q1 

VN 
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Variabilní náklady bezprostředně souvisejí s prodanou jednotkou produkce. Fixní 

náklady byly vynaloženy, aby zajistily výrobu a prodej výkonů jako celku. Úroveň, s jakou 

přispívají prodané výkony k jejich úhradě, vyplývá z rozdílu mezi cenou a variabilními 

náklady, vynaloženými na jejich provedení. Návratnost fixních nákladů je tedy zajištěna 

až určitým konkrétním množstvím prodaných výkonů. Rozdíl mezi cenou a variabilními 

náklady výkonu se nazývá marže (krycí příspěvek, příspěvek na úhradu fixních nákladů).  

 

Matematicky lze bod zvratu vyjádřit podílem, kolik jednotlivých marží pokryje celkovou 

výši fixních nákladů: 

 

jj vc
FNQ
−

=1 ,          [4] 

 

kde Q1  představuje objem prodeje v jednotkách množství, při němž se dosahuje bodu 

zvratu, 

       FN  úhrnnou výši fixních nákladů, 

       cj jednotkovou cenu, 

       vj variabilní proporcionální náklady vyvolané jednotkou výkonu 

 

Uvedenou základní úlohu bodu zvratu lze modifikovat jak z hlediska výpočtu žádaného 

objemu produkce, tak z hlediska analýzy nákladů. Zavedení výpočtu bodu zvratu 

do kalkulačních a plánovacích prací umožňuje respektovat vztah mezi náklady fixními, 

variabilními, tržbami, cenami a ziskem.  

2.2.4 Členění nákladů podle místa vzniku 

Ve větším podniku je nutné sledovat pro potřeby vnitropodnikového řízení náklady podle 

místa vzniku a okruhů odpovědnosti, tj. podle hospodářských (nákladových) středisek.  
 

Hospodářská střediska jsou v podniku vytvářená podle následujících zásad: 
 

- hospodářské středisko musí tvořit uzavřený odpovědnostní okruh hospodářské činnosti 

s jednoznačně vymezenou působností 

- v čele hospodářského střediska musí být odpovědný vedoucí 

- činnost hospodářského střediska musí být plánována a kontrolována 
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- v hospodářském středisku 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, zjišťovat v účetnictví skutečné 

střediskové náklady, střediskové výnosy a vnitropodnikový výsledek hospodaření, 

zjišťovat ostatní složky celkového výsledku hospodaření. 

 

Hospodářská střediska jsou tudíž základními organizačními útvary podniku, lze je dále 

členit na tzv. nákladová střediska. Podniky obvykle zřizují následující hospodářská střediska, 

pokud pro ně mají náplň:  

 

- hospodářská střediska hlavní činnosti 

- hospodářská střediska ostatních činností  

- hospodářská střediska správy 

- hospodářská střediska zásobování 

- hospodářská střediska odbytu 

 

Menší podnik může být jedním hospodářským střediskem, větší podniky se člení 

na několik hospodářských středisek, zpravidla na úrovni výrobních provozů nebo dílen. 

2.2.5 Časové rozlišení nákladů 

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

časově přímo nesouvisejí s výkonem prováděným v daném (běžném) období.  
 

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

odstranit za pomocí 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 nebo 

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

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

o výdaje příštích období.  
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2.3 Kalkulace 

V obecném pojetí se kalkulací rozumí propočet nákladů, marže, zisku, ceny nebo jiné 

hodnotové veličiny na výrobek nebo službu, na činnost nebo operaci, kterou je třeba 

v souvislosti s jejich uskutečněním provést, nebo na jinak naturálně vyjádřenou jednotku 

výkonu (kalkulační jednici) [4].  

 

Metodou kalkulace se rozumí způsob stanovení předpokládané výše nebo následného 

zjištění skutečné výše hodnotové veličiny na konkrétní výkon. Je závislá na 

- vymezení předmětu kalkulace 

- způsobu přiřazování nákladů předmětu kalkulace 

- struktuře nákladů, ve které se zjišťují nebo stanovují náklady na kalkulační jednici. 

2.3.1 Předmět kalkulace 

Předmět kalkulace je vymezen kalkulační jednicí a kalkulovaným množstvím. Kalkulační 

jednice představuje konkrétní výkon, vymezený měrnou jednotkou a druhem, na který 

se stanovují náklady. Kalkulované množství zahrnuje určitý počet kalkulačních jednic, 

pro něž se stanovují celkové náklady. Jeho vymezení je významné především z hlediska 

určení průměrného podílu nepřímých nákladů připadajících na kalkulační jednici.  

 

Způsob přiřazování nákladů předmětu kalkulace vychází z členění nákladů na přímé 

a nepřímé.  Přímé  náklady mají obvykle proporcionální charakter a jsou jednoznačně 

přiřaditelné předmětu kalkulace. Nepřímé náklady se vynakládají v souvislosti s prováděním 

širšího sortimentu výkonů. Pro rozvrh podílu nepřímých nákladů na kalkulační jednici 

se používají tyto dvě základní techniky: 

 

- kalkulace dělením 

- kalkulace přirážková 

 

Kalkulace dělením se používá tam, kde předmětem přiřazení jsou náklady vyvolané jen 

jedním druhem výkonu nebo je lze přiřadit k tzv. přepočtené jednici, která vyjadřuje rozdílnou 

nákladovou náročnost stejných nebo podobných výkonů.  
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Přirážková technika kalkulace využívá pro přiřazení společných nepřímých nákladů 

rozvrhovou základnu, která bývá obvykle v naturální nebo peněžní podobě. U peněžních 

základen je vypočtena přirážka nepřímých nákladů v procentech, ve vztahu ke zvolené 

peněžní základně (například k přímému jednicovému materiálu nebo osobním nákladům). 

U naturálních základen se zjišťuje sazba nepřímých nákladů v peněžních jednotkách (Kč) 

na jednu naturální jednotku základny (například na hodinu práce, kilogram materiálu atd.). 

Peněžní základny lze snadno a přesně zjišťovat, v důsledku cenových vlivů však podléhají 

častým změnám.  Naturální základny působení cenových vlivů vylučují, ale jejich zjišťování 

je složitější. Využívá se měření naturálních jednotek, které probíhají v souvislosti s procesem 

tvorby výkonů a nejčastěji jsou jako rozvrhové základny voleny hodiny práce nebo strojové 

hodiny. 

2.3.2 Kalkulační vzorec 

Struktura stanovení a zjišťování nákladů výkonů je vyjádřena v každém podniku 

individuálně v tzv. kalkulačním vzorci. Jako příklad kalkulačního vzorce se uvádí tzv. typový 

kalkulační vzorec, který je obecný a nezávazný. V mnoha podnicích je dále rozpracován 

do podoby konkrétních kalkulačních vzorců, které lépe vyhovují danému výrobnímu procesu. 

 

Typový kalkulační vzorec: 
 
1. Přímý materiál 

2. Přímé mzdy 

3. Ostatní přímé náklady 

4. Výrobní režie 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Σ (1 – 4) Vlastní náklady výroby (provozu) 

5. Správní režie 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Σ (1 – 5) Vlastní náklady výkonu 

6. Odbytové náklady 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Σ (1 – 6) Úplné vlastní náklady výkonu 

7. Zisk (ztráta) 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Σ (1 – 7) Cena výkonu (základní) 
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V současné době se v mnoha podnicích uplatňují kalkulační vzorce s odlišně vyjádřeným 

vztahem nákladů výkonu k ceně a jinak strukturovanými náklady výkonu. Tyto vzorce 

vyjadřují rozdíl mezi kalkulací nákladů a kalkulací ceny. Kalkulace ceny vychází zejména 

z úrovně zisku nebo marže, kterou výkony podniku musí zajistit pro dosažení požadované 

výnosnosti. Zisk se pak analyzuje ve vztahu k ceně, kterou je podnik schopen na trhu 

dosáhnout, a k nákladům jako vnitřní schopnosti firmy daný výkon úspěšně prodávat  [4]. 

 

Vzájemný vztah reálné kalkulace nákladů, zisku a dosažené ceny je rozdílový, uvádějí ho 

tzv. retrográdní kalkulace. Ty vycházejí z ceny a úroveň zisku vyjadřují jako rozdíl mezi 

cenou a náklady. Takové kalkulace mají tuto výchozí podobu [4]: 

 

Základní cena výkonu 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
- Dočasná cenová zvýhodnění 

- Slevy zákazníkům 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
CENA PO ÚPRAVÁCH 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
- Náklady 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
ZISK (jinak vyjádřený přínos) 

 

Další modifikace tohoto vzorce představují podrobněji strukturu vykazovaných nákladů. 

Pro vyjádření vazby na existující výrobní kapacitu je účelné vykázat v kalkulačním vzorci 

odděleně náklady ovlivněné změnami v objemu výkonů (variabilní) a náklady fixní. Základní 

podoba této tzv. kalkulace variabilních nákladů je [4]: 

 

CENA PO ÚPRAVÁCH 

- Variabilní náklady výrobku 

   • přímé (jednicové) náklady 

   • variabilní režie … 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Marže (krycí příspěvek) 

- Fixní náklady v průměru připadající na výrobek 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Zisk v průměru připadající na výrobek 
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2.3.3 Metody kalkulace 

Smyslem kalkulace je zjištění vlastních nákladů výkonů podniku. Vzhledem 

k různorodosti výrobků, výrobních technologií, organizačních podmínek nelze při kalkulaci 

postupovat vždy stejným způsobem. Konkrétní výrobní podmínky určují povahu použité 

kalkulační metody. Rozhodující činitelé pro použití vhodné metody kalkulace jsou: 

 

- výrobní technologie  

- složitost výroby a členitost výrobního procesu 

- typ výroby – hromadná, sériová, kusová 

 

V kalkulační praxi českých podniků převažují kalkulační metody, které vycházejí 

z rozlišení přímých a nepřímých nákladů. Účelem kalkulace je přiřazení nákladů na jednotlivé 

výkony v úplné kalkulační struktuře. Tyto metody se obecně nazývají metody absorpční 

a patří zde [3]: 

 

- prostá metoda kalkulace 

- zakázková metoda kalkulace 

- metoda sdružených výkonů 

- fázová metoda kalkulace 

- postupná metoda kalkulace 

 

2.3.3.1 Prostá metoda kalkulace 

Používá se v jednoduchých výrobách se stejnorodou produkcí, která se stále opakuje. 

Aplikuje se zde výpočet vlastních nákladů na kalkulovaný výkon kalkulaci dělením.  

2.3.3.2 Zakázková metoda kalkulace 

Používá se především v jednoduché kusové a malosériové výrobě. Předmětem kalkulace 

jsou jednotlivé výrobky nebo malé série stejných výrobků, může se jednat i o různé služby. 

Kalkulované množství je určeno množstvím výkonů zhotovených na jednu zakázku bez 

ohledu na zúčtovací období. Pro zakázkovou metodu kalkulace se většinou využívá 

přirážková kalkulační technika, kde nepřímé náklady jsou přiřazovány podle stanovené 
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rozvrhové základny. Výhoda této metody spočívá v jednoduchosti a přehlednosti, musí však 

být zajištěno správné zachycení přímých nákladů na jednotlivé zakázky. 

2.3.3.3 Metoda sdružených výkonů 

Jedná se o výrobu dvou nebo více různých výrobků z jednoho druhu materiálu. 

Technologie zpracování vstupů určuje vznik několika různých produktů, které jsou na sobě 

závislé  a jejichž vzájemný poměr nelze ovlivňovat (např. výroba piva a vedlejšího produktu 

mláta). Z hlediska kalkulace vznikají náklady, které jsou sdruženým výkonům společné 

a nelze je při jejich vzniku vzájemně oddělit pro každý výkon zvlášť. Zde se nejčastěji 

používají metody odečítací nebo rozčítací, kdy se jeden z výrobků považuje za hlavní 

a ostatní za vedlejší. U odečítací metody jsou předmětem kalkulace jen hlavní výrobky, jejich 

náklady zjistíme odečtem pevně stanovených nákladů vedlejších výrobků. Problémem při této 

kalkulaci je správné a reálné ocenění vedlejších výrobků. 

2.3.3.4 Fázová metoda kalkulace 

Používá se ve výrobních procesech, u nichž dochází k sekvenčnímu předávání 

rozpracované výroby od počáteční do dokončující fáze. Náklady vynaložené v každé výrobní 

fázi se sledují samostatně. Přímé náklady se účtují na jednotlivé fáze výroby, nepřímé náklady 

se rozvrhují na jednotlivé výrobní fáze pomocí vhodně zvolené rozvrhové základny. 

 

V každé fázi se obvykle aplikuje prostá metoda kalkulace samostatně, součet nákladů 

na jednotku produkovaného výkonu za všechny fáze pak tvoří náklady finálního výrobku. 

Vzhledem k tomu, že každá fáze zachycuje jen své náklady a nepřebírá výkony fáze 

předchozí, nezachycuje se při této metodě kooperace mezi vnitropodnikovými útvary. 

2.3.3.5 Postupná metoda kalkulace 

Používá se v takových výrobách, kde produkt postupně prochází jednotlivými 

technologickými  i organizačně oddělenými výrobními úseky – stupni. Výroba každého 

stupně tvoří samostatně realizovanou produkci. Dokončený produkt se na všech stupních 

kromě posledního nazývá polotovar. Princip postupné metody kalkulace spočívá v tom, 

že stupeň přejímající polotovary z předchozího stupně eviduje tyto polotovary jako materiál 

a přidružuje jim své zpracovací náklady. Tímto způsobem se kumulují náklady jednotlivých 

stupňů. V posledním stupni jsou zachyceny všechny náklady na výrobek, takže evidence 
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v posledním stupni je kalkulací celého výrobku. Detailní struktura nákladů dokončených 

výrobků však není známa, neboť náklady na předcházejícím stupni přecházejí do vyššího 

stupně jediným číslem (polotovar) bez uvedení, z jakých složek nákladů se skládají. Náklady 

na polotovary představují duplicitní položku, tedy položku již započtenou do nákladů 

předcházejícího výrobního stupně. Tyto duplicity tvoří vnitropodnikovou kooperaci. 

2.3.4 Kalkulační systém 

Všechny kalkulace v podniku a vztahy mezi nimi tvoří kalkulační systém. Jednotlivé 

prvky tohoto systému se liší mimo jiné podle doby sestavení kalkulace. Základní rozdělení 

kalkulací náklady z tohoto hlediska je:  

 

- kalkulace předběžná 

- kalkulace výsledná 

 

Hlavním úkolem předběžné kalkulace prováděné před započetím realizace konkrétního 

výkonu je dát podklady pro posouzení jeho efektivnosti a pro návrh ceny nově zaváděného  

výkonu.  

 

Výsledná kalkulace je nástrojem kontroly hospodárnosti. Vyjadřuje skutečné náklady 

připadající na jednotku výkonu nebo celkové množství výkonů vyrobených za období. Tyto 

náklady se porovnávají s nákladovým úkolem daným předběžnou kalkulací a jsou podkladem 

pro hodnocení hospodárnosti útvarů podílejících se na výrobě a pro ověření reálnosti 

předběžných kalkulací výkonů. Význam výsledné kalkulace je větší v takových podmínkách 

výroby, které jsou charakteristické delším výrobním cyklem a zakázkovým typem finálního 

produktu.  

 

Kalkulace slouží v praxi pro potřeby podnikového řízení  a posuzování efektivnosti 

produkce daného výkonu. Adresná kontrola nákladů na jednotlivé výkony je základem 

rozborů hospodárnosti výroby, operativního plánování a rozpočtování nákladů, slouží pro 

limitování spotřeby přímých i nepřímých nákladů.  
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3 TECHNICKO – EKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA SLÉVÁRNY VÍTKOVICE 

HEAVY MACHINERY, A.S. 

 

VÍTKOVICE, a.s. patří mezi nejstarší hutnicko-strojírenské podniky. Jeho počátky sahají 

do roku 1828, kdy olomoucký arcibiskup arcivévoda Rudolf Jan založil v Ostravě železářský 

závod. Pudlováním se zde mělo zkujňovat surové železo a válcovat kolejnice. Vítkovice měly 

výhodnou strategickou polohu – všechny potřebné suroviny pro výrobu železa se nacházely 

poblíž a zároveň stály na trase plánované železnice z Vídně do polských solných dolů. Právě 

pro tuto železnici měly dodávat Vítkovice významné množství kolejnic. Pudlovna v katastru 

obce Vítkovice byla zprovozněna v září roku 1830, válcovna v roce 1833, a tak byl zahájen 

provoz železáren nazvaných Rudolfova huť. Železárny se dále rozvíjely, v roce 1836 byla 

zprovozněna první vysoká koksová pec v rakouské monarchii. 

  

V roce 1843 se majitelem železáren ve Vítkovicích stal vídeňský bankéř Salomon Mayer 

Rothschild. V té době již sestával závod z vysokopecního provozu, pudlovny a válcovny, 

kovárny, kotlárny, vrtárny a soustružny se strojním zámečnictvím a výrobny žárovzdorných 

cihel. Začal vznikat soběstačný komplex a jedno z největších monopolních sdružení v Evropě. 

Vyráběly se zde parní stroje, mosty, železniční vagony, důlní nástroje, stroje pro hutě, 

železniční kola i výhybky.  

 

V roce 1876 bylo vytvořeno významné Vítkovické horní a hutní těžířstvo, které 

spoluvlastnili bratři Gutmannové. Do jeho čela byl postaven nadčasový a velmi náročný 

manažer Paul Kupelwieser. S jeho příchodem se datuje rozsáhlý sociální program, 

modernizace a realizace skutečné vize.   První válcovna trub v Rakousku byla postavena 

ve Vítkovických železárnách v roce 1883. Byl vybudován závod na litou ocel, zahájena 

výroba pancéřových desek a lodních hřídelí.  

 

VÍTKOVICE od doby svého založení patřily mezi firmy s nejrychlejším zaváděním 

nových technologií, s rozsáhlým výrobním programem, vysokou úrovní technického 

vybavení, objemem produkce a nízkými výrobními náklady. Od počátku 20.století 

se rozvíjely nejen hutnické a metalurgické obory, ale i obory strojírenské. Výsledkem rozvoje 

podniku a mohutného investování jak v období před 2. světovou válkou, tak i po roce 1948, 

byl obrovský hutnicko-strojírenský podnik, který zaměstnával téměř 40 tisíc pracovníků. Jeho 
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výrobní program zahrnoval výrobu surového železa, oceli, výrobky válcoven – plechy 

a trubky, odlitky a výkovky a bohatý sortiment strojírenské výroby – například zařízení 

válcoven, koksoven, výrobky pro jadernou energetiku, kotlové agregáty, mostní konstrukce, 

zalomené hřídele pro lodní motory a mnoho dalších.  
 

Po roce 1989 se rozpadlo tehdejší koncernové zřízení podniku a nastalo období 

organizačních a personálních změn ovlivněné i politickým děním. V první etapě byly zrušeny 

závody a struktura podniku byla tvořena sektory a podnikatelskými jednotkami. V polovině 

roku 1990 byl zpracován podnikatelský program podniku s cílem nasměrovat vývoj k tržní 

ekonomice. Organizace podniku se neustále přetvářela i po založení akciové společnosti 

v únoru 1992. Z podniku byly vyčleněny činnosti, které přímo nesouvisely s výrobou. 

Z podnikatelských jednotek a nákladových středisek vznikly samostatné dceřiné společnosti 

a řada z nich přešla do vlastnictví nových majitelů. Založením dceřiné společnosti 

VÍTKOVICE – Strojírenství a.s. na konci roku 2002 byl završen proces přeměny akciové 

společnosti VÍTKOVICE na společnost holdingového charakteru. V srpnu 2003 byla 

strojírenská část společnosti VÍTKOVICE privatizována českým kapitálem. V rámci 

jednotného označení příslušnosti ke skupině VÍTKOVICE a.s. byla společnost VÍTKOVICE 

– Strojírenství přejmenována v roce 2005 na VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s. 

(VHM). 

 

V rámci posílení image a značky byla v roce 2008 představena skupina VÍTKOVICE 

MACHINERY GROUP. V současné době je nejvýznamnější českou strojírenskou skupinou. 

K 1.1.2010 zahrnuje 27 dceřiných společnosti v čele se společností VÍTKOVICE a.s.   

3.1 VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s. (VHM) 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. je významná strojírenská společnost s vlastní 

výrobou oceli, která se zaměřuje na dodávky zejména v oblasti těžkých ocelových odlitků, 

opracovaných výkovků, zalomených hřídelí a dílů lodí, zařízení oceláren a válcoven, 

tvářecích zařízení a válcovaných obručí pro železniční průmysl. Je největší dceřinou 

společností skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP. Základní ekonomické údaje 

o společnosti – rozvaha a výsledovka jsou uvedeny v příloze 1.     

 

 Organizační schéma je uvedeno v příloze 2. Základem organizační struktury společnosti 

jsou 4 výrobní nákladová střediska (NS): 
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• Ocelárna – označení NS 320 

• Slévárna – označení NS 330 

• Kovárna – označení NS 340 

• Těžká mechanika – označení NS 370 

 

Nákladové středisko je definováno jako organizačně a místně uzavřený vnitřní útvar 

s předem vymezeným okruhem činností, v jehož čele stojí jediný odpovědný vedoucí. 

Nezbytnou podmínkou vzniku NS je možnost plánování nákladů a výnosů, výsledku 

hospodaření, správy přiděleného majetku a jejich účetního sledování v potřebném čase 

a struktuře. NS zajišťuje výkon výrobních činností, jejich evidenci a člení se na úseky NS [6]. 
 

Kromě NS  jsou ve VHM tři produktové týmy (PT), které zajišťují obchodní činnosti 

související s výrobou a prodejem hotových výrobků a zodpovídají za zaplňování výrobních 

kapacit: 

 

• PT 461 – Strojírenská metalurgie 

• PT 462 – Lodní díly  

• PT 463 – Engineering – Metalurgické procesy 

 

Nákladová střediska a produktové týmy mezi sebou realizují vnitropodnikové předávky 

materiálu, výrobků a služeb. Tyto předávky se oceňují vnitropodnikovými cenami 

stanovenými na bázi plánovaných vlastních nákladů výroby (PVN), tj. bez odbytové a správní 

režie a bez zisku [6]. 

3.2 Slévárna VHM (NS 330) 

Vznik slévárny je spojen se vznikem ocelárny (dnešní NS 320). Výstavba obou provozů, 

tzv. továrny na litou ocel byla zahájena v roce 1887 a dokončena v roce 1889. Při svém 

vzniku měla slévárna tři haly, z nichž jedna tvořila společné pracoviště s odlévárnou ocelárny. 

Haly byly nízké a veškeré odlitky se přímo ve slévárně formovaly, odlévaly, čistily i žíhaly. 

V halách bylo 5 parních otočných jeřábů a 2 pojízdné parní jeřáby, jejich dosah byl však malý 

a pro nedokonalost své konstrukce bylo nebezpečné pracovat v jejich dosahu. Všechny formy 

bylo nutno sušit. Sušící pece byly od jeřábů vzdálené, a proto se formy dopravovaly do pecí 
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železnými vozíky taženými ručně. Tehdejší práce slévače byla velmi namáhavá, neboť 

ve slévárně byl obrovský podíl těžké ruční práce. 

 

K první modernizaci dochází ve slévárně po roce 1894, kdy se začíná formovat do země 

a sušení forem se provádí přenosnými kamny. Jsou vytápěny koksem a prohání se jimi 

vzduch. Výrazné zlepšení pracovních podmínek přináší montáž elektrických jeřábů a v roce 

1898 se definitivně ruší parní jeřáby. 

  

Samostatná budova čistírny byla postavena v roce 1895 (dnes tzv. stará čistírna). První 

zmínky o modelárně pocházejí až z roku 1910, kdy byl postaven její základ, který byl později 

rozšířen.  
 

Ve dvacátých letech 20. století došlo k další modernizaci formovny. Hala byla zvednutá 

a vybavená jeřábovou dráhou pro výškové jeřáby a zároveň byla přistavěna další hala 

formovny, která byla vybavena formovacími stroji pro strojní formování malých odlitků.  

Rozvoj formovny byl ukončen v návaznosti na novou halu ocelárny s 30 tunovou elektrickou 

obloukovou pecí. Nově vybudována hala formovny byla vybavena jeřábem o nosnosti 100 

tun, čímž vznikly nové možnosti výroby těžkých odlitků.  

 

Původní účel výstavby slévárny byl ovládnout rozvoj železnic, zabezpečit potřeby 

vlastního podniku, ale i vyvážet výrobky hlavně pro stavbu lodí. Do roku 1935 byly vyráběny 

železniční křižovatky, výhybky a kola lokomotiv. Velký objem výroby do druhé světové 

války tvořily odlitky pro stavbu lodí – listy lodních šroubů, lodní kýly a nosiče lodních 

hřídelí. Vyráběly se odlitky pro válcovny, kovárny a strojírny. Objevuje se i výroba pro 

potřeby obrany Československa, např. střílny pro pohraniční opevnění. Jako zajímavost lze 

uvést, že se ve slévárně vyráběly i kostelní zvony. 

 

Poválečný rozvoj formovny byl veden pouze cestou modernizace technického vybavení 

a technologie výroby, neboť formovna je obklopena jinými provozy a komunikacemi a není 

možno zvětšovat výrobní plochy. Všechny změny, které byly provedeny ve slévárně měly 

za úkol zvýšit produktivitu práce a snížit fyzickou námahu ruční práce. Poválečná orientace 

slévárny na výrobu těžkých ocelových odlitků neumožnila zavádění strojního formování, 

a proto se vývoj musel zaměřit do oblasti užívání moderních formovacích směsí. Do roku 

1949 se používaly přirozené písky a šamot. Příprava formovací směsi vyžadovala velký podíl 
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ruční práce, formy bylo nutno pěchovat a vypalovat. Po roce 1950 se začaly používat 

modernější formovací směsi a začalo se měnit vybavení formovny. Do provozu byly postupně 

uvedeny mísiče pro přípravu formovací směsi, které umožnily zvýšení produktivity práce 

a používání stále novějších a modernějších formovacích směsí snížilo riziko vazoneurózy 

u slévačů.  
 

Po válce se investovalo také v modelárně a čistírně do stavby nových výrobních hal. 

V roce  1963 byla vybudována nová hala čistírny s jeřábem o nosnosti 150 tun a dvěmi 

žíhacími pecemi, v roce 1974 byl pořízen brokový tryskač pro zajištění kvalitnějšího povrchu 

velkých odlitků. V roce 1980 byla vybudována nová hala pro uskladnění rozměrných modelů 

a na počátku roku 2008 byla přemístěna modelárna do nových prostor v areálu VHM.  
 

Největší investicí v minulých letech byla tzv. modernizace slévárny v roce 1996. Jednalo 

se o přechod na samotvrdnoucí furanové formovací směsi. V těchto směsích je používána 

jako pojivo furanová pryskyřice a jako ostřivo chromitový nebo křemičitý písek. Použitá 

formovací směs prochází zařízením separace a regenerace, regenerovaný písek je doplněn 

novým pískem a opět používán pro výrobu forem. Výhodou používání této formovací směsi 

je vyšší produktivita práce při formování odlitků, odstranění rizika nemoci z povolání 

(vazoneuróza), možnost formování složitých tvarů odlitků, lepší rozpadavost použité formy 

a snížení nákladů na likvidaci odpadů. 

 

V současné době se Slévárna VHM specializuje na výrobu těžkých a supertěžkých 

odlitků. Dlouholetá tradice, progresivní technologie a unikátní know-how umožňují výrobu  

technologicky náročných zakázek. Charakteristika dodávaných odlitků: 

 

• použité materiály – uhlíkatá nebo nízkolegovaná ocel 

• hmotnost od 5 t do 150 t (max.tekutá hmotnost 330 tun) 

• maximální rozměry: 14 000 mm x 6 500 mm x 3 800 mm 

• maximální průměr: 8 000 mm 

• dodávky odlitků v surovém, hrubovaném i hotově opracovaném stavu 

 

Výroba ocelových odlitků vč. modelového zařízení zahrnuje odlitky pro následující 

průmyslová odvětví: 
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• odlitky pro tvářecí stroje (berany, traverzy, šaboty) 

• odlitky pro cementárny (nosné kruhy, kladky, nosiče kladek)  

• odlitky pro hutní produkci (kokily, struskové pánve)  

• odlitky pro zařízení válcoven (stojany, ložiska)  

• odlitky pro vodní energetiku (oběžná kola, náboje)  

• odlitky stacionárně odlévaných válců (hladké a poutní válce)  

• odlitky pro lodní průmysl (nosiče kormidla, náboje, ložiska)  

Mezi nejvýznamnější zákazníky patří především německé firmy SMS Group, Krupp 

Polysius, Müller Weingarten, Achenbach Buchshütte, GVA Krefeld. V posledních letech byly 

realizovány i zakázky do mimoevropských zemí, např. do Číny, Indie, Kanady nebo Brazílie. 

Z českých odběratelů patří mezi nejvýznamnější ArcelorMittal, ŽĎAS nebo dceřiné 

společnosti VÍTKOVICE a.s.  

3.3 Výroba odlitků 

Během výroby musí odlitek projít mnoha výrobními operacemi ve třech úsecích 

nákladového střediska - modelárnou, formovnou a čistírnou. Základem pro výrobu odlitku 

je model. Ve slévárně se nejčastěji používají dřevěné modely, vyrábí se převážně 

z velkoplošných materiálů (překližka), na drobnější části modelů, např. čepy, se používá 

polystyrén, který zůstává ve formě a po odlití samovolně vyhoří. Při výrobě modelů musí být 

uvažováno se smrštěním kovu při tuhnutí, které u oceli činí 2%, to znamená, že rozměry 

modelu musí být větší než požadované rozměry odlitku. 
 

Další fází výroby odlitku je formování. Nejprve je nutno připravit pracoviště 

pro formování - vytvořit optimálně velikou jámu vzhledem k rozměrům odlitku, 

aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání formovací směsí. V halách formovny jsou 

vybudovány betonové jámy - kesony, úprava jejich velikostí se provádí pomocí betonových 

kvádrů o rozměrech 1 x 0,5 x 0,5 metru. Kesonů je celkem 10, největší z nich je dlouhý 

35 metrů, hluboký 5 metrů a největší šířka je 9 metrů. Odlitky menších rozměrů se formují 

do formovacích rámů, z nichž největší má půdorysný rozměr 4 x 6 metrů a výšku 1 metr.  

 

K výrobě forem a jader se ve formovně používají 3 druhy formovacích směsí: modelová 

směs chromitová (ostřivo je chromitový písek), modelová směs křemičitá (ostřivo 
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je křemičitý písek) a výplňová směs (ostřivo je regenerovaný křemičitý  a chromitový písek). 

Jako pojivo se do všech směsí přidává furanová pryskyřice a tvrdidlo.   

Modelová chromitová směs je nejkvalitnější formovací směs. Používá se k výrobě jader 

a na nejexponovanější místa formy, tj. v místech výskytu tepelných uzlů a při požadavcích 

na mimořádnou kvalitu povrchu odlitku. Regenerovaný chromit se oživuje zhruba 35% 

nového chromitového písku, procento oživení může být i vyšší – až 50%. K tomu může dojít 

při zhoršené kvalitě regenerovaného chromitu nebo při jeho nedostatku z důvodu poruchy 

zařízení separace a regenerace. V mimořádných případech se míchá modelová směs 

i ze 100% nového chromitu.   

 

Křemičitá směs se obvykle používá u forem, jejichž povrchy nejsou tvarově složité 

a v místech, kde není extrémní tepelné namáhání. Výplňová směs se používá pouze 

pro vyplnění dutin, nesmí přijít do styku s lícem formy. 

 

Hotová forma i jádra jsou opatřena několika vrstvami nátěru pro zajištění povrchové 

jakosti. Následuje konečné složení formy, do formy se zakládají jádra, sestavuje se vtoková 

soustava, přikládá se vršek formy, který se zatíží závažím a několik hodin před odlitím 

se forma vysušuje. 

 

Připravená forma se naplní tekutým kovem. Odlitek je odléván z jedné nebo i více licích 

pánví v závislosti na jeho hmotnosti. Maximální  kapacita jedné licí pánve je 70 tun, 

minimální požadovaný odběr tekutého kovu je 12 tun. Teplota lití u oceli je přibližně 1650oC, 

její konkrétní výši a možnou odchylku určuje technolog. Maximální množství tekuté oceli, 

které je schopna Ocelárna jednorázově poskytnout, je 190 tun. U těžších odlitků musí toto 

množství zajistit naplnění formy do úrovně nálitků a další potřebný kov se dolévá jednou 

i vícekrát do nálitků, aby bylo zajištěno optimální dosazování tekutého kovu do tuhnoucího 

odlitku. Odlitek pak chladne ve formě až do dosažení předepsané teploty, poté je z formy 

vytažen a převezen do čistírny k dalším operacím. U velmi těžkých odlitků probíhá již 

na formovně upálení nálitků, a to buď z důvodu snadnější následné manipulace s odlitkem 

nebo je předepsáno upálení nálitků při vyšší teplotě než je teplota vytažení z formy. V tomto 

případě dochází k úspoře nákladů na případné opětovné nahřívání odlitku v čistírně 

na požadovanou teplotu pálení. 
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Po převozu do čistírny se provede upálení nálitků a vtokové soustavy, odlitek se očistí 

od zbytků formovací směsi a provede se oprava viditelných vad, které se vybrušují a zavařují. 

Následuje tepelné zpracování (TZ) odlitku podle stanoveného režimu, po něm se odlitek 

otryská za účelem zbavení okují a provede se konečná oprava vad a případně nedestruktivní 

zkoušení. Tímto končí výrobní operace pro surové odlitky.   
 

V současné době je v surovém stavu dodáváno konečným odběratelům minimální 

množství produkce Slévárny. Převážná většina odlitků je předávána do Těžké mechaniky 

ke hrubování. Po hrubování se odlitky vracejí do čistírny k tzv. výrobnímu svařování, 

což je oprava slévárenských vad, které se v určitém rozsahu vždy na odlitcích vyskytují. 

Po opravě následuje žíhání k odstranění pnutí, tryskání a dokončovací operace v NS 370 

včetně hotovního opracování odlitku, je-li odběratelem požadováno. 
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4 TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ ODLITKŮ SLÉVÁRNY VHM 

Tepelné zpracování (žíhání) patří mezi základní metalurgické operace, které umožňují 

dosažení potřebné úrovně vlastností ocelí. Jsou to všechny postupy, při nichž je předmět nebo 

materiál v tuhém stavu záměrně ohříván a ochlazován určitým způsobem tak, aby získal 

požadované mechanické vlastnosti jako je pevnost, tvrdost, tažnost, houževnatost a odolnost 

proti opotřebení [2].  

 

Všechny jednotlivé operace tepelného zpracování lze rozložit na tři fáze: ohřev, výdrž 

na teplotě a ochlazení. Ohřev tepelně zpracovaného předmětu, který má být prohřát  

až do svého středu, musí být tím pomalejší, čím je předmět větší. Při rychlém ohřevu celého 

kusu se povrch ohřívá rychleji než střed a vznikají tak značná vnitřní pnutí, která mohou mít 

za následek i vznik trhlin. Místo pomalého ohřevu se často provádí i ohřev stupňový, kdy 

po každém zvýšení teploty následuje výdrž na této teplotě k vyrovnání teploty středu 

a povrchu ohřívaného kusu. 

 

Druhou etapou je výdrž kusu na předepsané teplotě. Kromě vyrovnání teploty v celém 

průřezu kusu mají během této teploty proběhnout i požadované strukturní změny. Poslední 

etapou je ochlazování, které může být prováděno různou rychlostí a ovlivní tím výslednou 

strukturu, a tím i mechanické vlastnosti. Teplota žíhání a doba výdrže se stanovuje 

v závislosti na chemickém složení oceli a tloušťce stěny odlitku.   
 

Při výrobě ocelových odlitků ve Slévárně se provádějí tato tepelná zpracování - 

normalizační žíhání (normalizace), popouštění a po opracování odlitku žíhání k odstranění 

pnutí. Některé odlitky z legovaných materiálů vyžadují i kalení. Toto kalení se však provádí 

v Kovárně, kde jsou k dispozici kromě žíhacích pecí i kalicí lázně. Kromě TZ je nutno 

u některých odlitků provést náhřev v peci, obvykle na teplotu mezi 250 až 400oC. U takových 

odlitků se pak za tepla upalují nálitky, zavařují slévárenské vady nebo dovařuje chybějící 

materiál. 

4.1 Normalizační žíhání  

Normalizační žíhání je u ocelových odlitků velmi důležité. Při pomalém ochlazování 

kovu z licí teploty vzniká hrubé a nestejnoměrné zrno, které se normalizací zjemní, 

zestejnoměrní se jeho velikost a tím se zlepší mechanické vlastnosti oceli. Normalizace 
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odlitků probíhá obvykle zahřátím na teplotu nad 900oC s dostatečnou výdrží a následným 

volným ochlazením na vzduchu. Zjemnění zrna při normalizaci je způsobeno překrystalizací 

a je proto tím větší, čím rychlejší byl ohřev na normalizační teplotu a čím rychlejší bylo 

ochlazení. Ve snaze o další zlepšení vlastností oceli může být normalizace opakována a zrno 

se ještě více zjemňuje.  

4.2 Popouštění   

Popouštěním se nazývá tepelný režim, který se dříve také označoval jako žíhání B nebo 

žíhání na pevnost. Popouštění probíhá ihned po normalizaci, po ochlazení odlitku na teplotu 

cca 250oC, popouštěcí teplota je obvykle mezi 500oC a  600oC. Výsledkem popouštění 

je odstranění vnitřního pnutí, snížení tvrdosti a zlepšení plastických vlastností oceli.  

4.3 Žíhání k odstranění pnutí   

Toto žíhání má za úkol odstranit vnitřní pnutí bez změny struktury a bez podstatných 

změn původních vlastností ocelí. Vnitřní pnutí vznikají v ocelových odlitcích 

nerovnoměrným chladnutím po opravě vad zavařováním a v povrchových vrstvách 

i po třískovém obrábění. Ohřev se provádí na teplotu 550 - 600oC, doba výdrže na teplotě 

závisí na velikosti a tvaru odlitku, poté následuje pomalé ochlazování.  

4.4 Zařízení pro tepelné zpracování 

Tepelné zpracování probíhá v žíhacích pecích. Ve Slévárně je celkem 5 vozových 

žíhacích pecí, ve kterých lze žíhat odlitky až na teplotu 940oC. Pece jsou označeny 

pořadovými čísly 1 až 5. Pece číslo 1, 2 a 3 jsou umístěny ve staré čistírně a pocházejí z let 

1939 a 1944. Novější a větší pece č. 4 a 5 byly vybudovány zároveň s halou nové čistírny 

v roce 1963. Původně byly všechny pece vytápěny koksovým plynem a během svého provozu 

procházely dílčími rekonstrukcemi a modernizacemi. V současné době jsou vybavené 

moderními bezpečnostními hořákovými systémy, termočlánky a zapisovači pro sledování 

průběhu teplot při TZ, je obnovována vyzdívka pecí atd. V roce 2008 byla realizována 

investice rekonstrukce pece č. 4 v hodnotě 35 mil. Kč. Pec byla vybavena novým úsporným 

hořákovým systémem, řídícími systémy, izolací a vyzdívkou a především byla zvětšena šířka 

pece (vrat) ze 7,1 na 8.6 m a vytápění pece bylo přebudováno na zemní plyn. Nová pec č. 4 

je na  obrázku 2. 

 



 

 24 

 
Obrázek 2   Pec č. 4 

 

Na konci roku 2009 došlo k přebudování zbylých čtyř pecí na vytápění zemním plynem, 

investice dosáhla hodnoty 7,8 mil. Kč. Od 1.1.2010 byla zastavena dodávka koksového plynu 

do celého podniku VHM.  Tím byly vyřešeny technické a ekonomické problémy spojené 

s odběrem koksového plynu. V zimních měsících v období velmi nízkých teplot docházelo 

k omezování dodávek koksového plynu a někdy musely být z důvodu nízkého tlaku plynu 

přerušovány tepelné režimy. Měsíční náklady na dodávky koksového plynu se skládaly 

z částky za odebrané jednotky a z fixní částky, což při klesajících odběrech koksového plynu 

v závěru roku 2009 negativně ovlivňovalo náklady na tepelné zpracování.      

 

V příloze 3 je přehled rozměrů jednotlivých pecí, nosností pecních vozů a nosností 

obslužných jeřábů u pecí.  

 

Za jeden rok se ve všech pecích ve Slévárně zpracuje asi 20 tisíc tun materiálu. Jedná 

se přednostně o odlitky vlastní výroby, ale při volné kapacitě především na pecích č. 1, 2 a 3 

se žíhají některé ingoty pro Ocelárnu i odlitky dodané od externích odběratelů. Obrázek 3 

ukazuje podíl zpracovaného množství tun podle jednotlivých pecí, údaje jsou za rok 2009. 



 

 25 

             

pec č.1
14%

pec č.2
4%

pec č.3
4%

pec č.4
53%

pec č.5
25%

 
                 Obrázek 3   Podíl zpracovaných tun podle jednotlivých pecí 

 

V roce 2009 došlo k výraznému poklesu výroby v důsledku světové ekonomické krize, 

množství tepelně zpracovaných tun materiálu pokleslo zhruba o jednu čtvrtinu na 15,5 tisíc 

tun. 

 

4.5 Postup tepelného zpracování 

Způsob TZ odlitku předepisuje technolog s ohledem na požadované mechanické 

vlastnosti, chemické složení použitého materiálu a rozměry odlitku (tloušťka stěny). 

Vypracuje podrobný diagram TZ, kde se uvádí rychlosti náhřevů na požadované teploty, 

výdrže na teplotě, způsob ochlazování a další informace např. o umístění termočlánků. Příklad 

diagramu TZ je na obrázku 4. 
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                             Obrázek 4   Diagram tepelného zpracování 

 

 

Z diagramu je patrné, že se jedná o režim normalizace s následným popouštěním, 

stupňový náhřev na teplotu se dvěma výdržemi rychlostí 30oC za hodinu, výdrž 

na normalizační teplotě 12 hodin, na popouštěcí teplotě 14 hodin, chlazení po normalizaci 

na vzduchu s použitím ventilátorů, po popouštění chlazení nejprve v peci, poté na vzduchu. 
 

Samotný průběh TZ je zaznamenán v Knize žíhání. Každá žíhací pec má svou vlastní 

knihu, do které se uvádí všechny informace o každém konkrétním tepelnému režimu - 

identifikační údaje o odlitcích, předepsaný diagram TZ, nákres umístění odlitků v peci, 

záznam o dosažených předepsaných teplotách a výdržích, údaj o spotřebě plynu aj. Dále 

se zde zaznamenávají veškeré mimořádné události, např. přerušení režimu z důvodu 

nedostatečné dodávky plynu nebo poruchy pece aj. Kopie záznamu TZ v Knize žíhání 

je uvedena v příloze 4.     
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5 KALKULACE NÁKLADŮ VE VHM 

5.1 Kalkulační systém  

Základním nositelem nákladů v kalkulačním systému VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a.s. a zároveň i v účetnictví je zakázka. Zakázku je možno definovat jako 

samostatně obchodovatelný výrobek nebo službu.  Pro potřeby vnitřního ekonomického řízení 

jsou kalkulace důležité jako podklad pro tvorbu cen výrobků a služeb, pro vyhodnocování 

odchylek skutečných nákladů výrobků a služeb od plánovaných, a to jak v průběhu výrobního 

cyklu zakázky, tak po jejím výrobním a účetním ukončení. [6] 

 

 Podle toho, kdy kalkulace vzniká, se ve VHM rozlišují kalkulace [7]: 

Nabídková – vzniká v souvislosti s poptávkou zákazníka na dodání výrobků a služeb, 

na základě dostupných znalostí o výrobku a slouží k jednání o ceně kontraktu. 

Limitní – zpracovává se po přijetí kontraktu na základě upřesněných podmínek 

a výkresové dokumentace, slouží jako hranice nákladů v jednotlivých položkách kalkulačního 

vzorce vzhledem k dohodnuté ceně. 

Operativní – vzniká na základě detailního zpracovávání výrobní dokumentace kontraktu, 

zpřesňuje se materiálová spotřeba, pracnost operací výrobního postupu a cena externích 

nákupů a služeb. Používá se hlavně u zakázek montované výroby. 

Průběžná a výsledná – vzniká zachycováním skutečných nákladů, které nabíhají na 

danou zakázku. Po dokončení všech výrobních operací je možné získat výslednou kalkulaci 

zakázky.  

 

Pro sestavování kalkulace vlastních nákladů se ve VHM používá typový kalkulační 

vzorec na bázi krycích příspěvků. Konkrétní kalkulační jednice se volí podle potřeby. 

 

Typový kalkulační vzorec nákladů má tuto skladbu: 

1.1 Přímé materiálové náklady 

1.2 Ostatní přímé náklady 

1.3 Energie přímá 

1.4 Externí doprava přímá 

1 Krycí příspěvek I 
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2.1 Přímé osobní náklady¨ 

2.2 Přímé služby 

2 Krycí příspěvek II 

3.1 Režijní náklady 

3 Krycí příspěvek III  

4 Krycí příspěvek IV 

5.1 Správní režie a.s. 

5.2 Odbytová režie 

5 Krycí příspěvek V 

 

K výpočtu krycích příspěvků (KP) se jednotlivé skupiny nákladů odečítají od výnosů 

za výrobek nebo službu. Výnosem mohou být externí tržby nebo interní předávky. Jednotlivé 

úrovně krycích příspěvků vypovídají o tom, jak se výnosy podílejí na úhradě skupin nákladů. 

Vnitropodnikové ceny interních předávek jsou na úrovni KP III = KP IV = 0, to znamená bez 

správní a odbytové režie a bez zisku. Do nákladů přiřazených do KP IV se dříve  zahrnovaly 

odpisy, nyní jsou součástí režijních nákladů KP III, označení krycích příspěvků však zůstalo 

beze změny. U externích tržeb představuje úroveň KP V výši dosaženého zisku nebo ztráty. 

5.2 Sledování nákladů ve Slévárně  

Podle používaného názvosloví v organizační struktuře VHM je Slévárna nákladové 

středisko (viz kap. 3.1). Podle definice uvedené v kapitole 3.1 jsou ve Slévárně uplatněny 

všechny zásady pro vytváření hospodářských středisek, z nichž je nejdůležitější možnost 

plánování a sledování nákladů a výnosů. Slévárna jako celek (NS 330) se dále dělí na tzv. 

úseky nákladového střediska (ÚNS), které jsou definovány podle charakteru výrobní činnosti 

a postihují celý proces výroby odlitků. Jsou to: 
 

ÚNS 330.10 – Modelárna 

ÚNS 330.20 – Formovna 

ÚNS 330.31 – Čistírna 

ÚNS 330.32 – Žíhání 

ÚNS 330.90 – Společný úsek 
 

Členění na ÚNS slouží pouze pro sledování nákladů, výnosy se zde netvoří. Použití 

tohoto členění je významné hlavně pro sledování režijních nákladů, podle místa vzniku 
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je účtován režijní materiál a energie, osobní náklady, režijní služby, údržba a opravy, odpisy. 

Pro účtování režijních nákladů, kde nelze přesně specifikovat, které fáze výrobního procesu 

se týkají, je zřízen společný úsek 330.90. 
 

Jednotlivým ÚNS lze přiřadit i jednicové náklady, které se spotřebovávají při výrobě 

konkrétních odlitků.  

 

Modelárna: 

- materiál na výrobu modelů – dřevo, velkoplošný materiál, polystyrén 

- externě nakupované modelové zařízení 

- přímé mzdy + zákonné sociální pojištění modelářů  

 

Formovna: 

- tekutý kov dodávaný z Ocelárny 

- materiál pro výrobu forem – ostřivo, pryskyřice, tvrdidla, izolační materiál, licí 

keramika 

- přímé mzdy + zákonné sociální pojištění slévačů  

 

Čistírna 

- přímé mzdy + zákonné sociální pojištění čističů a svářečů 

- přímé služby (zkoušení odlitků, TZ mimo Slévárnu,  rýsování, opracování) 

 

Žíhání 

- přímá energie pro vytápění žíhacích pecí 

- přímé mzdy + zákonné sociální pojištění žíhačů 

 

Pro jednicové náklady je však ve Slévárně nejdůležitější sledování v kalkulačním členění 

na jednotlivý odlitek a porovnání odchylek mezi plánovanými a skutečnými náklady na jeho 

výrobu. 

5.2.1 Kalkulace nákladů odlitku 

Sortiment vyráběných odlitků ve Slévárně je velmi různorodý. Výrobu lze 

charakterizovat jako kusovou, s velkým podílem ruční práce a s malou opakovatelností. 

Odlitky jsou tvarově a hmotnostně různé, jsou vyrobeny z různých druhů ocelí s různým 
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chemickým složením a jsou různé i z pohledu pracnosti výroby modelu, formy nebo konečné 

povrchové úpravy. Pro  potřebu stanovení nákladů na výrobu odlitku, a z toho vyplývající 

ceny, je proto nutné vypracovat individuální nákladovou kalkulaci každého nového odlitku. 

Jedná se o kalkulaci přirážkovou, jednotlivé položky přímých nákladů mají různé kalkulační 

jednice. Pro srovnání plánovaných a skutečných nákladů se zpracovává výsledná kalkulace. 
   
Základním dokumentem pro zpracování kalkulace nákladů na výrobu odlitku je Směrný 

list odlitku (SL). Tento dokument je zpracováván v elektronické podobě. Jeho obsahem jsou 

základní informace o odlitku – zakázce (např. odběratel, číslo zakázky, název, počet kusů, 

číslo výkresu), informace o technických a technologických požadavcích, seznam výrobních 

operací, plánované termíny výroby a kalkulace nákladů (ceny). U operací, které jsou 

normované, jsou uvedeny časové normy pro jednotlivá pracoviště. 

 

Kalkulace nákladů se zpracovává odděleně pro model a odlitek. Pro zjednodušení bude 

v následujícím textu uvažováno s nákladovou kalkulací do úrovně vlastních nákladů výroby, 

tj. bez správní režie, odbytových nákladů a zisku, neboť v této výši jsou realizovány 

vnitropodnikové předávky. Kalkulace nákladů na výrobu modelu se skládá ze 3 položek - 

náklady na materiál, osobní náklady, výrobní režie. Kalkulace nákladů na výrobu odlitku 

obsahuje tyto položky: 

 

1. Materiál – tekutý 

2. Materiál – formovací 

3. Materiál – odpad 

4. Ostatní přímé náklady 

5. Technologická energie pro TZ 

6. Přímé mzdy 

7. Sociální pojištění 

8. Výrobní režie 

 

1. Materiál tekutý - náklady na tekutý kov, kalkulační jednice je tuna, oceňuje se podle 

platného vnitropodnikového ceníku značek ocelí, jde o vnitropodnikovou předávku 

z Ocelárny. 

2. Materiál formovací - materiál pro výrobu forem, kalkulační jednice je normohodina 

výroby formy, oceňuje se stanovenou nákladovou sazbou. Ve výsledné kalkulaci odlitku 
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je podíl skutečných nákladů na formovací materiál za dané období (měsíc), rozpočtený 

podle skutečně odpracovaných jednicových hodin při výrobě konkrétního odlitku. 

3. Materiál - odpad - odečet nákladů za šrot, je to rozdíl mezi tekutou a hrubou hmotností 

odlitku. Tekutá hmotnost odlitku je hmotnost včetně nálitků a vtokové soustavy, tedy vše, 

co se nalije do formy. Hrubá hmotnost je hmotnost očištěného odlitku, kde jsou nálitky 

a vtoková soustava odstraněny (upáleny). Ocelový odpad je zpět předáván do Ocelárny 

za stanovené vnitropodnikové ceny za tunu odpadu. 

4. Ostatní přímé náklady - služby, potřebné při výrobě odlitků. 

5.   Náklady na topný plyn potřebný pro tepelné zpracování, kalkulační jednice je tuna. 

6. - 7. Přímé mzdy a sociální pojištění - kalkulační jednice je normohodina. Každé pracoviště 

má svou sazbu mzdy na hodinu, v nákladech je suma všech oceněných normohodin 

včetně sociálního pojištění. U tepelného zpracování je kalkulační jednice tuna. 

8.  Výrobní režie - kalkulační jednice je normohodina, u TZ tuna. Pro každé pracoviště 

je stanovena sazba výrobní režie, která vyjadřuje svůj reálný podíl potřebných režijních 

nákladů i podíl režijních nákladů společného úseku (rozvrhování režie).  

5.3 Náklady na tepelné zpracování odlitků 

Celkové náklady na TZ lze z kalkulačního hlediska rozdělit na tři položky - náklady 

na energii, osobní náklady a výrobní režii. Kalkulační jednice je v současné době u všech tří 

položek tuna hmotnosti žíhaného kusu. V nákladové kalkulaci  odlitku nebo TZ jako služby 

se používá sazba nákladů na TZ celkem. Je vždy stanovena na bázi plánovaných vlastních 

nákladů a je platná obvykle po dobu jednoho roku (jedno plánovací období). V průběhu roku 

se může měnit jen při výrazné změně skutečných nákladů, např. při změně ceny topného 

plynu. Sazba TZ na 1 tunu je v současné době stejná pro všechny typy TZ, tj. normalizace, 

popouštění a žíhání k odstranění pnutí. Náhřevy se nekalkulují, protože při zpracování 

nákladové kalkulace není jednoznačně určeno, zda se náhřev odlitku bude provádět (záleží 

především na rozsahu opravovaných slévárenských vad za tepla).  

5.3.1 Skutečné náklady na energii  

Při tepelném zpracování odlitků se dříve ve všech pecích používal koksový plyn. Měřené 

odběrné místo bylo pouze jedno, při vstupu do čistírny, takže nebyl k dispozici údaj 

o spotřebě plynu u jednotlivých pecí. Náklady za koksový plyn se skládaly ze dvou částí -

variabilní a fixní. Část variabilní byla tvořena náklady za skutečně spotřebované množství  
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plynu podle ceny za měrnou jednotku (tis.m3), fixní část byla smluvně dohodnutá částka, 

která měla pokrývat fixní náklady dodavatele plynu a byla stejná ve všech měsících 

bez ohledu na množství odebraného plynu. V letech 2008 a 2009 byla tato částka 367 638 Kč 

měsíčně. Výsledkem tohoto způsobu účtování nákladů na koksový plyn byla různá cena 

za měrnou jednotku v každém měsíci a navíc čím nižší byl odběr plynu, tím vyšší byla 

přepočtená cena za měrnou jednotku. Od srpna 2008 byla odstavena žíhací pec č. 4, která byla 

modernizována a od listopadu 2008 začal její provoz na zemní plyn. Tím poklesl odběr 

koksového plynu, ale měsíční fixní náklad zůstal stejný. S poklesem výroby v roce 2009 dále 

klesal odběr koksového plynu a rostla jeho měsíční průměrná cena. To bylo také jedním 

z důvodů, že koncem roku 2009 začala přestavba všech pecí na vytápění zemním plynem 

a koksový plyn byl od 1.1.2010 úplně odstaven.  

Cena zemního plynu je vyšší než cena koksového plynu, zemní plyn má však více než 

dvojnásobnou výhřevnost. Koksový plyn měl výhřevnost v průměru 15,6 GJ/ tis.m3, zemní 

plyn má výhřevnost 34,4 GJ/ tis.m3. Pro ilustraci je na obrázku 6 graficky znázorněn rozptyl 

ceny  koksového plynu v jednotlivých měsících a srovnání s cenou zemního plynu, která 

je dána pouze částkou za měrnou jednotku. Ceny jsou přepočteny na Kč/GJ. Výhodou 

zemního plynu je kromě stálé ceny v období také větší plynulost a neomezování dodávek 

hlavně v zimních měsících.   

 

 

Obrázek 5   Srovnání ceny koksového a zemního plynu 
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Celkové skutečné náklady na zemní plyn za každý měsíc jsou rozpočteny na odlitky, 

které se v daném měsíci tepelně zpracovávaly. Kalkulační jednice je tuna hrubé hmotnosti 

odlitku. Systém rozpočtu je limitován možnostmi informačního systému. Již dosti starý 

program pro rozpočet nákladů na TZ neumí rozlišit druh tepelného zpracování, a proto 

je každé tuně navedené do systému přiřazen stejný podíl nákladů. U odlitků se pouze bere 

v úvahu počet tepelných režimů. To v praxi znamená, že jestliže např. proběhne pouze 

normalizace, počítá se do celkové sumy zpracovaných tun hmotnost odlitku jednou. Jestliže 

je provedena normalizace s následným popouštěním, započítají se tuny hmotnosti dvakrát atd.  

5.3.2 Skutečné osobní náklady   

Osobní náklady na TZ představují mzdy a zákonné sociální pojištění pracovníků, kteří 

obsluhují žíhací pece. Ve Slévárně je celkem 8 pracovníků v profesi žíhač, kteří pracují 

v nepřetržitém provozu. Měsíční osobní náklady jsou dány paušální částkou pro každý měsíc, 

která je v období minimálně 1 roku stejná (pro rok 2010 je to 192 821 Kč měsíčně). Tyto 

náklady jsou pak stejnou metodikou jako náklady na zemní plyn měsíčně rozpočítány 

na vyžíhané odlitky. 

5.3.3 Výrobní režie 

Sazba výrobní režie je stanovena na 1 tunu vyžíhaného odlitku. Zahrnuje režijní náklady, 

které vznikají v souvislosti s provozem žíhacích pecí, především náklady na údržbu a opravy 

pecí, kalibrace termočlánků a zapisovačů, náklady na pořízení pecních podložek a jiné. 

Kromě toho zahrnuje i část režijních nákladů ÚNS čistírna, kde jsou pece umístěny 

a samozřejmě i část režijních nákladů společného úseku. 
 

V každém měsíci je jiné množství vyžíhaných tun a jsou jiné celkové náklady 

na spotřebovaný zemní plyn (dříve koksový plyn). Proto po rozpočtu skutečných nákladů 

na 1 tunu odlitku dostaneme různou částku pro každý měsíc. Skutečné hodnoty rozpočtených 

nákladů na 1 tunu odlitku v jednotlivých měsících let 2008 a 2009 jsou uvedeny v grafu 

na obrázku 6. 
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Obrázek 6   Náklady TZ na 1 tunu 

 

Z grafu vyplývá, že rozdíl v celkových nákladech TZ na 1 tunu odlitku se liší 

v jednotlivých měsících i o stovky Kč. Stávající metodika rozpočtu nákladů na TZ však 

neumožňuje tuto odchylku minimalizovat.  
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6 KALKULAČNÍ JEDNICE TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ ODLITKŮ 

 

Kalkulační jednice obecně představuje určitý výkon, vymezený měrnou jednotkou 

a druhem, na který se stanovují nebo zjišťují náklady. Určitý počet kalkulačních jednic  tvoří 

kalkulované množství, pro něž se stanovují nebo zjišťují celkové náklady. [4] 

 

Při sledování nákladů na tepelné zpracování ve Slévárně se v současné době jako 

kalkulační jednice používá 1 tuna tepelně zpracovaného kusu. Množství tun – kalkulačních 

jednic pak určuje náklady na tepelné zpracování konkrétního kusu. Použití tuny jako 

kalkulační jednice je jednoduché při zpracování všech druhů předběžné kalkulace 

i při rozpočtu  skutečných nákladů na tepelné zpracování na jednotlivé zakázky. Nezohledňuje 

však délku režimu tepelného zpracování ani využití kapacity pece. 

 

Druhou možností pro kalkulaci nákladů na tepelné zpracování je použití časové jednotky 

jako kalkulační jednice. To znamená, že náklady by se stanovovaly na 1 hodinu tepelného 

režimu. Délka režimu i využití pecní kapacity by byly nákladově zohledněny, těžké a masivní 

odlitky by však pravděpodobně měly ve srovnání s tenkostěnnými odlitky mnohem větší 

hodinovou spotřebu topného plynu.   

 

Pro zpracování jakéhokoliv typu předběžné kalkulace je důležité stanovení výrobní 

kapacity, to je množství kalkulačních jednic za určité období, která bude určující pro rozpočet 

zejména režijních nákladů. Ve Slévárně je rozhodující období kalendářní rok a výše 

očekávaných nákladů je dána ročním plánem. Náklady na energii jsou náklad přímý - 

jednicový a jeho výše kopíruje množství tepelně zpracovaných tun. Osobní náklady jsou sice 

náklady přímé, rozpočítávají se na zakázky, ale ve skutečnosti se chovají jako fixní náklad 

se stejnou měsíční částkou. Režijní náklady jsou přiřazeny jedné kalkulační jednici 

prostřednictvím sazby výrobní režie na základě plánované kapacity - množství kalkulačních 

jednic za období jednoho roku a plánované výše režijních nákladů.  

 

 Stanovení plánovaného množství kalkulačních jednic je v posledních dvou letech značně 

problematické. V důsledku světové ekonomické krize došlo v roce 2009 k velkému poklesu 

výroby odlitků jak oproti roku 2008 tak i oproti plánu roku 2009. V tabulce 1 je uvedena 

výroba odlitků v tunách ve dvou minulých letech a plán pro rok 2010.  
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 2008 2009 2009 2010 
 skutečnost plán skutečnost plán 

Výroba odlitků v tunách 10 315 10 364 5 319 8 000 
 

       Tabulka 1   Výroba odlitků v tunách 

 

Pokles výroby v tunách samozřejmě ovlivnil i celkové ekonomické výsledky Slévárny. 

Tabulka vybraných ekonomických ukazatelů je uvedena v příloze 5. 

 

Následující úvahy se týkají stanovení předběžných nákladů na tepelné zpracování. Jako 

výchozí údaje jsou použity hodnoty plánu pro rok 2010.  

6.1 Kalkulační jednice – hmotnost odlitku v tunách 

Před samotným rozpočtem nákladů na tepelné zpracování je třeba určit celkové množství 

kalkulačních jednic, na které se budou náklady rozpočítávat. V případě hmotnosti je toto 

množství dáno plánem výroby Slévárny v tunách pro daný rok. Plánované množství 

je povýšeno na dvojnásobek. Standardní tepelný režim pro odlitky je normalizace 

a popouštění, což se počítá jako dva režimy a hmotnost je započtena dvakrát. U některých 

odlitků probíhá jen jeden režim, zpravidla normalizace, u některých tři režimy - dvě 

normalizace a popouštění. Každoročně je určité množství odlitků, které se nežíhají 

ve Slévárně, ale v Kovárně nebo v externí firmě. Může se jednat o odlitky, které mají větší 

výšku než je rozměr pece, jsou těžší než 150 tun, což je maximální nosnost jeřábu u pecí, 

nebo musí být žíhány mimo Slévárnu z kapacitních a termínových důvodů. Naopak jsou 

ve Slévárně žíhány odlitky a jiné výrobky, které nejsou v tunovém plánu výroby zahrnuty. 

Jedná se tzv. úkony a je to např. popouštění odlitků po hrubování, řízené vychlazování ingotů, 

tepelné zpracování pro externí zákazníky a další. Množství těchto vyžíhaných tun zhruba 

dorovná nebo i překoná dvojnásobek vyrobených tun odlitků. 

 

V Tabulce č. 3 jsou údaje o žíhaných tunách ve srovnání s tunami výroby odlitků a je zde 

uveden poměr mezi vyžíhanými a vyrobenými tunami. 
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    2008 2009 2010 
  ř. skutečnost skutečnost plán 
TZ v tunách 1 21 964 14 208 16 000 
výroba v tunách 2 10 315 5 319 8 000 
poměr (ř.1/ř.2) 3 2,1 2,7 2,0 

  

Tabulka 3   Žíhané tuny a výroba odlitků 

 

V roce 2009 byl výrazněji vyšší poměr mezi vyžíhanými a vyrobenými tunami. 

Je to způsobeno množstvím odlitků vyrobených v roce 2008, které byly v roce 2009 žíhány 

jako úkon po ohrubování. Tučně označený údaj 16 000 tun ve sloupci plán 2010 je stanovené 

množství kalkulačních jednic pro další rozpočty.  

6.2 Kalkulační jednice – délka režimu tepelného zpracování v hodinách 

U každého režimu TZ je předepsána nejen požadovaná žíhací teplota, ale i časové údaje 

průběhu režimu – rychlost náhřevu a doba výdrže na teplotě (viz kapitola 4.5). Počet hodin, 

kdy má být odebírán topný plyn, lze jednoduše spočítat z žíhacího diagramu a je snadno 

porovnatelný se skutečností. Součet těchto hodin představuje provozní hodiny pece. Provozní 

hodina pece může sloužit jako kalkulační jednice, protože je možné určit její množství 

a přiřadit jí náklady. 

 

Ve Slévárně se sledují provozní hodiny pecí již několik let, a to za účelem vykazování 

emisí z žíhacích pecí. Tyto údaje poslouží pro stanovení množství plánovaných provozních 

hodin pecí pro rok 2010. V tabulce 3 jsou uvedeny provozní hodiny jednotlivých pecí 

za posledních pět let a pro srovnání výroba odlitků v tunách v jednotlivých letech. 

 

   Rok 
  2005 2006 2007 2008 2009 

Pec č. 1 4 170 4 092 4 122 4 453 3 805 
Pec č. 2 3 575 4 493 3 504 5 164 3 303 
Pec č. 3 3 443 3 749 3 721 4 668 4 724 
Pec č. 4 4 553 4 664 4 805 3 800 4 592 
Pec č. 5 4 928 4 649 4 737 4 888 4 337 

CELKEM 20 669 21 647 20 889 22 973 20 761 
Výroba v t 9 788 9 768 10 036 10 315 5 319 

 

 Tabulka 3   Provozní hodiny žíhacích pecí  
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Z tabulky 3 je patrné provozní využití jednotlivých pecí. U pecí č. 2 a 3 je v jednotlivých 

letech poměrně velký rozptyl v provozních hodinách. Tyto pece jsou nejmenší a žíhané kusy 

jsou limitovány nosností jeřábu 12 tun. U pece č. 4 je pokles provozních hodin v roce 2008, 

což bylo způsobeno odstavením pece z provozu po dobu 3 měsíců během její celkové 

rekonstrukce. Pokles provozních hodin všech pecí v roce 2009 souvisí s poklesem výroby 

odlitků. Pec č. 5 byla navíc částečně mimo provoz v prosinci 2009 z důvodu přebudování 

na zemní plyn.  

     

Kromě náhřevu a výdrže na teplotě, které jsou vykazovány v provozních hodinách, 

je součástí tepelného režimu i ochlazování, při kterém již není odebírán topný plyn. Rovněž 

nakládka a vykládka pecí se nezahrnuje do provozních hodin. Dlouhodobě bylo ve Slévárně 

odsledováno, že tyto operace navyšují využití pecí v hodinách o 40% oproti provozním 

hodinám. V tabulce 4 jsou využité hodiny pecí včetně navýšení o 40% a pro srovnání celkové 

roční možné hodiny využití pece. Provoz pecí je nepřetržitý a zatím nejsou uvažovány hodiny 

na údržbu a opravy. 

 

  Rok Využitelné  
  2005 2006 2007 2008 2009 hod. za rok 

Pec č. 1 5 838 5 729 5 771 6 234 5 327 8 760 
Pec č. 2 5 005 6 290 4 905 7 230 4 624 8 760 
Pec č. 3 4 820 5 248 5 209 6 535 6 613 8 760 
Pec č. 4 6 374 6 529 6 726 5 319 6 428 8 760 
Pec č. 5 6 899 6 508 6 631 6 843 6 071 8 760 

 

Tabulka 4   Využité hodiny žíhacích pecí 

 

          

Pro větší názornost jsou v tabulce 5 uvedeny hodnoty z tabulky 4 v procentech. 

 

  Rok Využitelné  
  2005 2006 2007 2008 2009 hod. za rok 

Pec č. 1 67% 65% 66% 71% 61% 100% 
Pec č. 2 57% 72% 56% 83% 53% 100% 
Pec č. 3 55% 60% 59% 75% 75% 100% 
Pec č. 4 73% 75% 77% 61% 73% 100% 
Pec č. 5 79% 74% 76% 78% 69% 100% 

 

Tabulka 5   Procentuální využití žíhacích pecí 
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Z tabulek vyplývá, že využití pecí není přímo úměrné výrobě odlitků. Závisí na délce 

jednotlivých režimů, na kumulaci žíhaných kusů v peci, na tunovém vytížení pecí, 

na množství vyžíhaných tun jako úkonů pro jiné odběratele. To vše jsou pro období jednoho 

roku obtížně odhadnutelné údaje. Běžná údržba a opravy nemá téměř vliv na využití pecí. 

Pokud se nejedná o plánovanou opravu většího rozsahu, nepřesahuje více než 10%  

z celkových využitelných hodin za rok. 

 

Pro stanovení plánovaných provozních hodin žíhacích pecí pro rok 2010 je nutno použít 

odhad vycházející ze skutečnosti minulých let a zohledňující částečně plánovanou výrobu 

odlitků a předpokládaný sortiment. Pro další výpočty nákladů na tepelné zpracování 

s použitím provozní hodiny jako kalkulační jednice bude používán odhad plánovaných 

provozních hodin uvedených v tabulce 6. 

 

 

 Provozní hodiny 
Pec č. 1 4 000 
Pec č. 2 3 600 
Pec č. 3 3 600 
Pec č. 4 4 600 
Pec č. 5 4 600 

CELKEM 20 400 
      

Tabulka 6   Plánované provozní hodiny pro rok 2010 
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7 ROZPOČET NÁKLADŮ NA TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ ODLITKŮ 

Posledním krokem při stanovení kalkulace nákladů na tepelné zpracování je přiřazení 

nákladů ke kalkulační jednici. Podle skladby nákladů na TZ jsou to náklady na energii, osobní 

náklady a výrobní režie. Při zpracování předběžné kalkulace nákladů, která se bude používat 

při stanovení nákladů před zahájením výroby odlitku nebo realizace služby, se vychází 

z plánovaných hodnot nákladů pro dané období, zde konkrétně z ročního plánu nákladů 

a výnosů Slévárny roku 2010. 

7.1 Náklady na energii 

Při plánování nákladů na energii pro tepelné zpracování je nejprve nutné naplánovat 

množství potřebného plynu a to pak ocenit plánovanou cenou pro konkrétní období. Plán 

v měrných jednotkách se stanovuje v GJ, ty se pak přepočtou koeficientem výhřevnosti plynu 

na objem v tis.m3 a vypočtené množství se ocení plánovanou cenou. 

 

Množství potřebných GJ pro plánovaný objem výroby obvykle vychází ze skutečné 

spotřeby plynu v minulých obdobích. Ve Slévárně se sleduje měrná spotřeba plynu vztažená 

k 1 tuně vyrobených odlitků.  Tento ukazatel není úplně nejpřesnější, neboť jak již bylo dříve 

řečeno, množství vyžíhaných tun není přímo úměrné množství vyrobených odlitků (kap.6.1). 

Tento ukazatel se tak může v jednotlivých měsících i letech značně odchylovat od plánované 

hodnoty podle toho, kolik tun odlitků a dalších kusů se ve skutečnosti vyžíhalo. Pro určení 

plánované hodnoty měrné spotřeby plynu pro rok 2010 se objevil ještě jeden nový vliv. Od 

1.1.2010 jsou všechny pece vytápěné zemním plynem a neví se, zda a jak tato změna topného 

plynu spojená s výměnou hořákového a potrubního systému pecí ovlivní celkovou spotřebu 

plynu v GJ.  

 

Ve Slévárně se dále sleduje tzv. průsada pecí. Je to množství žíhaných tun v jednotlivých 

pecích bez ohledu na typ a délku režimu. Pokud se spotřeba plynu v GJ vztáhne k tomuto 

množství tun, ukazatel měrné spotřeby plynu je daleko přesnější. V tabulce 7 je srovnání 

měrné spotřeby plynu vztažené k tunám vyrobených odlitků a k tunám průsady pecí. 
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    2005 2006 2007 2008 2009 
koksový plyn GJ 90 534 90 824 84 959 91 092 55 281 
zemní plyn GJ 0 0 0 2 516 18 906 
CELKEM plyn GJ 90 534 90 824 84 959 93 608 74 187 
výroba odlitků t 9 788 9 768 10 036 10 315 5 319 
průsada pecí t 16 234 18 871 20 624 19 126 15 448 
měrná spotřeba podle výroby GJ/t 9,2 9,3 8,5 9,1 13,9 
měrná spotřeba podle průsady GJ/t 5,6 4,8 4,1 4,9 4,8 

 

Tabulka 7   Měrná spotřeba plynu 

 

V posledních pěti letech byla velká odchylka od průměrné měrné spotřeby podle výroby 

odlitků v tunách pouze v roce 2009, kdy tato výroba poklesla oproti roku 2008 téměř 

na polovinu. Měrná spotřeba podle průsady pecí však v roce 2009 nevykazovala velkou 

odchylku, což bylo způsobeno úspornějším provozem modernizované pece č. 4. Na základě 

těchto skutečností byla pro plán roku 2010  stanovena měrná spotřeba ve výši 9,2 GJ/1 tunu 

výroby odlitků. Plánovaná cena zemního plynu pro rok 2010 je 9 068 Kč/tis.m3 , v přepočtu 

podle výhřevnosti zemního plynu je to 273 Kč/GJ. Celková plánovaná výše spotřeby zemního 

plynu v roce 2010 je 73 727 GJ v hodnotě 20 131 591 Kč. 

 

Rozpočet plánovaných nákladů na jednu kalkulační jednici pak je u energie: 

 - náklady na 1 tunu TZ    - 1 258 Kč 

 - náklady na 1 hodinu TZ -    987 Kč  

 

Rozpočtené plánované náklady na energii na kalkulační jednici nezohledňují u tun 

rozdíly v typu tepelného režimu, kdy u vyšší teploty žíhání bude i vyšší spotřeba plynu. 

U vykazování tepelného režimu v hodinách může být vyšší okamžitá spotřeba plynu 

při náhřevech těžkých, masivních odlitků. 

 

Vzniklá odchylka skutečných nákladů na energii na kalkulační jednici od nákladů 

v plánované kalkulaci se projevuje jako zisk nebo ztráta v zakázce. 

7.2 Osobní náklady 

Osobní náklady zahrnují mzdy a zákonné sociální pojištění 8 pracovníků, kteří obsluhují 

žíhací pece v nepřetržitém provozu. Celkové roční osobní náklady těchto pracovníků, které 

se rozpočítávají na kalkulační jednici tepelného zpracování jsou ve výši 2 313 854 Kč.  
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Rozpočet plánovaných nákladů na jednu kalkulační jednici pro osobní náklady: 

 - náklady na 1 tunu TZ    - 145 Kč 

 - náklady na 1 hodinu TZ -  113 Kč 

7.3 Rozpočet výrobní režie 

Výrobní režie zahrnuje náklady, které nelze jednoznačně přiřadit kalkulační jednici, 

ale přesto je nutné ji určitým rozvrhovým způsobem těmito náklady zatížit, neboť souvisí 

bezprostředně s výrobním procesem. Na základě plánovaných režijních nákladů a plánované 

výrobní kapacity je pro období jednoho roku vypočtena sazba výrobní režie. Touto sazbou 

je zatěžována každá kalkulační jednice a jejím prostřednictvím každá zakázka. Výše 

rozpočtené režie je dána součinem sazby výrobní režie a množstvím realizovaných 

kalkulačních jednic. 

Ve VHM se provádí každý měsíc v rámci účetní závěrky porovnání výše rozpočtené 

režie na zakázky se skutečnou výši režijních nákladů. Je-li suma rozpočtené režie na zakázky 

vyšší než skutečné náklady, je tvořen tzv. zisk na účtu režie a naopak. Výrazně kladný nebo 

záporný výsledek na účtu režie pak signalizuje nesoulad s plánovanými hodnotami. Buď 

je nedostatečně zaplněna kapacita výrobních zařízení nebo jsou překračovány plánované 

režijní náklady. 

 

Ve Slévárně se sledují skutečné režijní náklady v členění podle ÚNS. Čtyři ÚNS mají 

charakter výrobního střediska, páté je společný úsek, kde se účtují režijní náklady, které nelze 

jednoznačně přiřadit jinam. V tabulce 8 je skutečná výše režijních nákladů za rok 2009 

ve Slévárně celkem a v členění podle jednotlivých ÚNS. 

 

  Skutečnost 2009 
TEXT NS 330 330.10 330.20 330.31 330.32 330.90 

REŽIJNÍ NÁKLADY CELKEM 114 016 13 415 49 023 27 121 4 659 19 796 
SPOTŘEBA MATERIÁLU A 
ENERGIE 27 078 3 231 10 685 9 885 750 2 527 
Spotřeba materiálu 8 277 947 1 596 4 045 750 939 
Spotřeba polotovarů a výrobků 502 318 179 5 0   
Spotřeba energie 17 997 1 966 8 910 5 835   1 286 
Spotřeba paliva 302         302 
ÚČETNÍ ODPISY DHM A DNM 21 849 272 15 437 3 981 2 037 122 
OSOBNÍ NÁKLADY 35 542 5 289 17 422 7 340 0 5 491 
Mzdové náklady 25 930 3 920 12 965 5 462 0 3 583 
Zákl. soc. pojištění a soc. náklady 9 612 1 369 4 457 1 878 0 1 908 
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 Skutečnost 2009 
TEXT NS 330 330.10 330.20 330.31 330.32 330.90 

VÝDAJE A SLUŽBY 30 471 4 691 5 706 6 151 1 871 12 052 
Opravy a údržba DHM 15 693 303 4 137 5 687 1 274 4 292 
Tvorba doh.pol. na tech. rozvoj 1 500         1 500 
Cestovné 54 6 0 0   48 
Přepravné 1 272 22 392 10   848 
Služby spojů 102         102 
Nájemné, leasing 4 844 4 241 38   16 549 
Náklady na reprezentaci 0           
Náklady na jakost 462 3 385 5 69 0 
Ostatní výdaje a služby 6 544 116 754 449 512 4 713 
DANĚ A POPLATKY 124 49 22 43 1 9 
Daň silniční 0         0 
Daň z nemovitostí 116 49 22 43 1 1 
Daně ostatní a poplatky 8   0     8 
JINÉ PROVOZNÍ NÁKLADY -391 -117 132 10 0 -416 
Dary a pohoštění 0           
Pokuty a penále 0           
Zůst. cena prodaného inv. majetku 0           
Ostatní provozní náklady 466 0 132 10   324 
Provozní výnosy -117 -117         
Předávky a realizace -740       -740 
FINANČNÍ NÁKLADY 0           
Úroky 0           
Pojistné a bank. poplatky 0           
Ostatní finanční náklady 0           
MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY 0           
Mimořádné náklady  0           
ZÚČT. REŽIJNÍ NÁKLADY -659 0 -381 -289 0 11 
Zúčt. nákladů jiných NS -659   -381 -289   11 

 

Tabulka 8   Režijní náklady ve Slévárně v tis. Kč 

 

Z tabulky režijních nákladů je patrné, že ÚNS 330.32 – Žíhání je zatíženo nejnižšími 

režijními náklady, které zahrnují tyto položky: 

- spotřeba materiálu – spotřeba pecních podložek 

- odpisy – odpisy žíhacích pecí, přívodního potrubí plynu a zařízení regulace pecí 

- opravy a údržba – kromě uvedené částky ještě podíl na tzv. poruchové službě, která 

je účtována paušální částkou pro celou Slévárnu a je zaúčtována na ÚNS 330.90 

- nájemné – nájem dýchacích přístrojů pro případ havárie 

- náklady na jakost – kalibrace termočlánků a zapisovačů u pecí 
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- ostatní služby – např. výroba nových termočlánků, protiplynová kontrolní služba, 

revize pecí, měření emisí atd. 

 

Vzhledem k tomu, že žíhací pece jsou umístěny přímo v halách čistírny, některé režijní 

náklady jsou společné nebo nejsou samostatně účtované. Zde je třeba zmínit především 

spotřebu elektrické energie pro provoz a ovládání žíhacích pecí, která není samostatně 

měřená. Dále mezi společné náklady čistírny a žíhání patří např. náklady na vytápění 

a osvětlení hal, osobní náklady režijních pracovníků (mistři, jeřábníci, vazači),  náklady 

na opravy budov aj. 

 

Pro rok 2010 byl sestaven plán režijních nákladů, kde je pro ÚNS 330.32 vyčleněna 

částka 5 195 tis. Kč. Pro výpočet sazby výrobní režie platné v roce 2010 se však tato částka 

musí navýšit o částku pro pokrytí režijních nákladů společného úseku. Tento rozpočet vychází 

ze skutečnosti minulých let a jeho snahou je dodržet výši sazby výrobní režie pro jednotlivá 

pracoviště na relativně stálé úrovni. Skutečná výše plánovaných režijních nákladů a částka 

upravená o rozpočet nákladů ÚNS 330.90 je uvedena v tabulce 9. 

 

  Plán 2010 
  NS 330 330.10 330.20 330.31 330.32 330.90 

Režijní náklady CELKEM 121 571 12 905 54 016 27 571 5 195 21 884 
Rozpočet ÚNS 330.90  -  0 9 444 9 443 2 997 0 
Režijní náklady pro rozpočet 
sazby výrobní režie - 12 905 63 460 37 014 8 192 0 

  

Tabulka 9   Plánované režijní náklady pro rozpočet sazeb výrobní režie v tis. Kč 

 

Rozpočet sazby výrobní režie na jednu kalkulační jednici: 

 - náklady na 1 tunu TZ    - 512 Kč 

 - náklady na 1 hodinu TZ  - 401 Kč 

7.4 Sazba nákladů na tepelné zpracování 

Na základě výpočtů z předchozích kapitol jsou v tabulce 10 shrnuty náklady 

na kalkulační jednici tepelného zpracování. 
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Kalkulační jednice 1 tuna 1 hodina 

- náklady na energii 1 258 Kč 987 Kč 

- osobní náklady 145 Kč 113 Kč 

- výrobní režie 512 Kč 401 Kč 

Náklady celkem 1 915 Kč 1 501 Kč 

 

Tabulka 10   Sazba nákladů na tepelné zpracování 

 

S těmito vypočtenými sazbami tepelného zpracování odlitků se bude pracovat 

při výpočtech v následující kapitole. 
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8 SROVNÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ 

 

V příloze 6 jsou uvedeny konkrétní režimy tepelného zpracování vybraných 15 odlitků, 

které představují typický současný vyráběný sortiment Slévárny. U každého odlitku jsou 

v této kapitole propočteny celkové náklady na TZ s použitím obou způsobů kalkulace nákladů 

na TZ (hmotnost, délka tepelného režimu). 

 

   Hmotnost odlitku v tunách je násobena počtem režimů, např. má-li odlitek hmotnost 

30 tun a TZ se skládá ze 2 režimů (např. normalizace a popouštění), jsou celkové tuny 

hmotnosti započteny dvakrát. Délka režimu v hodinách pak zahrnuje celkové hodiny, 

kdy je odebírán topný plyn, to je náhřev na teplotu podle předepsané rychlosti ve stupních 

za hodinu a hodiny výdrže na předepsané teplotě. Doba chladnutí odlitku v peci nebo 

na vzduchu do celkových hodin zahrnuta není. U každého odlitku je krátký komentář 

k vypočteným nákladům.     

       
Název: Nosný kruh Náklady podle tun Náklady podle hodin 
Hmotnost v t: 144 
Počet režimů TZ: 3 
Délka režimu v hod.:  150 

827 280 Kč 225 150 Kč 

 

Tabulka 11   Odlitek č. 1 

      
Název: Nosný kruh Náklady podle tun Náklady podle hodin 
Hmotnost v t: 54 
Počet režimů TZ: 3 
Délka režimu v hod.:  131 

310 230 Kč 196 631 Kč 

 
Tabulka 12   Odlitek č. 2 

 
Dva odlitky nosných kruhů se stejným režimem TZ, u lehčího kratší výdrže na teplotách. 

Odlitek č. 1 o hmotnosti 144 tun má více než trojnásobně vyšší náklady stanovené podle tun 

než podle hodin. Ve srovnání s odlitkem č. 2 má masivnější stěnu, z toho vyplývá, že při 

stejné rychlosti náhřevu musí odebírat větší množství topného plynu než lehčí odlitek. 
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Název: Beran spodní Náklady podle tun Náklady podle hodin 
Hmotnost v t: 33 
Počet režimů TZ: 4 
Délka režimu v hod.:  236 

252 780 Kč 354 236 Kč 

 

Tabulka 13   Odlitek č. 3 

 

Odlitek beranu má jeden z nejdelších režimů TZ. Délka režimu je dobře zohledněna 

v nákladech podle hodin. Možnost kumulace v peci s více odlitky je vzhledem k typu režimu 

minimální. 

    
Název: Beran spodní Náklady podle tun Náklady podle hodin 
Hmotnost v t: 73,5 
Počet režimů TZ: 4 
Délka režimu v hod.:  240 

563 010 Kč 360 240 Kč 

 

Tabulka 14   Odlitek č. 4 

 

Odlitek beranu o dvojnásobné hmotnosti oproti odlitku č. 3, ale vzhledem ke stejnému 

režimu TZ náklady podle hodin téměř totožné. Vzhledem k masivnímu typu odlitku 

je ve skutečnosti určitě větší spotřeba topného plynu.  

     
Název: Válec hladký Náklady podle tun Náklady podle hodin 
Hmotnost v t: 6,7 
Počet režimů TZ: 2 
Délka režimu v hod.:  92 

25 661 Kč 138 092 Kč 

 

Tabulka 15   Odlitek č. 5 

 

Odlitek válce, který se vytahuje z formy za tepla a ihned se dává na pec k TZ. Jedná 

se o režim s dlouhou výdrží na normalizační i popouštěcí teplotě. Náklady podle hodin 

na 1 kus jsou vysoké, u těchto válců se však kumuluje vsázka. Odlévají se vždy 3 kusy 

najednou a  dávají se společně na pec na TZ. Ve skutečnosti by měly být náklady podle hodin 

na 1 válec ve výši jedné třetiny uvedené hodnoty, což se již přibližuje vypočteným nákladům 

podle tun. 
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Tabulka 16   Odlitek č. 6 

 

Podobná situace jako u odlitku č. 5, režim TZ o něco kratší. Při TZ se nakládají vždy 

2 až 3 poutní válce na pec. 

    
Název: Stojan Náklady podle tun Náklady podle hodin 
Hmotnost v t:  30 
Počet režimů TZ: 2 
Délka režimu v hod.:  78 

114 900 Kč 117 078 Kč 

 

Tabulka 17   Odlitek č. 7 

 

U odlitků o hmotnosti kolem 30 tun a běžném režimu TZ (asi 12 – 16 hodin výdrže 

na teplotě) se nejvíce přibližují náklady podle tun a podle hodin. K úspoře nákladů podle 

hodin může dojít při kumulaci vsázky více odlitků v peci. 

     
Název: Stojan Náklady podle tun Náklady podle hodin 
Hmotnost v t: 122 
Počet režimů TZ: 1 
Délka režimu v hod.:  53 

233 630 Kč 79 553 Kč 

 

Tabulka 18   Odlitek č. 8 

 

Těžký a masivní odlitek s jedním režimem normalizace, díky své hmotnosti navyšuje 

náklady podle tun na trojnásobnou hodnotu oproti nákladům podle hodin.   

    
Název: Držák kladek Náklady podle tun Náklady podle hodin 
Hmotnost v t: 31 
Počet režimů TZ: 2 
Délka režimu v hod.:  69 

118 730 Kč 103 569 Kč 

 

Tabulka 19   Odlitek č. 9 

Název: Válec poutní Náklady podle tun Náklady podle hodin 
Hmotnost v t: 11,2 
Počet režimů TZ: 2 
Délka režimu v hod.:  81 

42 896 Kč 121 581 Kč 
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Stejné jako u odlitku č. 7, vzhledem k hmotnosti a rozměrům možná kumulace v peci 

s více odlitky. 

    
Název: Kladka Náklady podle tun Náklady podle hodin 
Hmotnost v t: 14,2 
Počet režimů TZ: 1 
Délka režimu v hod.:  62 

27 193 Kč 93 062 Kč 

 

Tabulka 20   Odlitek č. 10 

 

Lehký odlitek s poměrně dlouhou výdrží na normalizační teplotě (20 hodin), 

to se promítá v nákladech podle hodin. Ve skutečnosti nutno kumulovat v peci s dalšími 

odlitky se stejným režimem.  

    
Název: Ozubený náboj Náklady podle tun Náklady podle hodin 
Hmotnost v t: 9,5 
Počet režimů TZ: 2 
Délka režimu v hod.:  96 

36 385 Kč 144 096 Kč 

 

Tabulka 21   Odlitek č. 11 

 

Podobný jako odlitek č. 10, ale má dva režimy (normalizace a popouštění). Vzhledem 

k délce režimu a hmotnosti velký rozdíl v nákladech podle obou propočtů. Při TZ nutná 

kumulace více odlitků v peci. 

    
Název: Těleso ložiska Náklady podle tun Náklady podle hodin 
Hmotnost v t: 12 
Počet režimů TZ: 1 
Délka režimu v hod.:  46 

22 980 Kč 69 046 Kč 

 

Tabulka 22   Odlitek č. 12 

 

Podobná situace jako u odlitků č. 10 a 11.  
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Název: Pánev Náklady podle tun Náklady podle hodin 
Hmotnost v t: 19,5 
Počet režimů TZ: 1 
Délka režimu v hod.:  38 

37 343 Kč 57 038 Kč 

 

Tabulka 23   Odlitek č. 13 

 

Krátký režim u lehčího odlitku (pouze 5 hodin výdrže na normalizační teplotě), při TZ 

dochází obvykle ke kumulaci 2 pánví v peci.  

    
Název: Rám Náklady podle tun Náklady podle hodin 
Hmotnost v t: 144 
Počet režimů TZ: 3 
Délka režimu v hod.:  170 

827 280 Kč 255 170 Kč 

 

Tabulka 24   Odlitek č. 14 

 

Podobný jako odlitek č. 1, velká hmotnost způsobuje vysoké náklady podle tun. 

     
Název: Traverza Náklady podle tun Náklady podle hodin 
Hmotnost v t: 44 
Počet režimů TZ: 2 
Délka režimu v hod.:  116 

168 520 Kč 174 116 Kč 

 

Tabulka 25   Odlitek č. 15 

 

Vyšší hmotnost a delší režim vede k téměř shodným nákladům podle tun i podle hodin. 

 

 Z uvedených propočtů vyplývá: 

- celkové náklady na TZ počítané oběma způsoby se k sobě nejvíce blíží 

v případech, kdy odlitek má hmotnost v rozmezí asi 30 až 50 tun a jedná 

se o běžný časový rozsah režimu TZ 

- u těžkých odlitků jsou náklady počítané podle tun výrazně vyšší než podle hodin. 

To souvisí s masivností nahřívaných stěn odlitků a vyšší spotřebou topného plynu 

- odlitky lehké mají vyšší náklady počítané podle hodin. Z toho vyplývá nutnost 

maximální kumulace stejných nebo podobných odlitků v peci při TZ. 
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Všechny propočty nákladových kalkulací jsou však zkresleny podílem nákladů 

na energii, protože současný způsob rozpočtu těchto nákladů nerozlišuje jednotlivé typy 

režimů TZ. Tak dochází k tomu, že u propočtu podle tun není zohledněna spotřeba energie 

podle požadované teploty režimu TZ a u propočtu podle hodin není zohledněna tloušťka stěny 

odlitku, to znamená jeho masivnost a hmotnost. Náklady na energii se podílí 65% 

na celkových nákladech na TZ a to je dost velký podíl na to, aby se tyto náklady sledovaly 

a rozpočtovaly přesněji.  
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9 ZÁVĚR 

 

Diplomová práce se zabývá náklady na tepelné zpracování při výrobě odlitků ve Slévárně 

VHM. Hlavním cílem práce bylo porovnat rozpočet nákladů na dvě různé kalkulační jednice 

a doporučení přesnější a tedy vhodnější z obou možných způsobů kalkulace nákladů 

na tepelné zpracování (TZ). Podle plánovaných ukazatelů pro rok 2010 bylo stanoveno 

množství jednotlivých kalkulačních jednic a rozpočteny náklady na kalkulační jednici. Tyto 

náklady pak byly použity pro výpočet celkových nákladů na TZ u typických vyráběných 

odlitků.  

 

Provedené propočty a další skutečnosti, související s rozpočtováním plánovaných 

nákladů na TZ, zpracováním předběžných kalkulací a sledováním skutečných nákladů, vedly 

k těmto závěrům: 

 

- Jako kalkulační jednici pro zpracování kalkulace nákladů na TZ nadále používat 

tunu hmotnosti odlitku. Je to jednodušší pro stanovení plánované roční kapacity 

pecí a rychlejší při výpočtu předběžné kalkulace nákladů hlavně u nabídek, 

kdy se nemusí zpracovávat detailní režim TZ, ale předepíše se pouze typ 

a množství režimů TZ. 

- Nutnou podmínkou pro uplatnění hmotnosti při kalkulaci nákladů na TZ je rozlišit 

podíl nákladů na energii u jednotlivých typů režimů (normalizace, popouštění, 

případně náhřev). U časově dlouhých režimů TZ používat koeficient navýšení 

spotřeby topného plynu. 

- Informační systém používaný pro rozpočet skutečných nákladů musí umět rozlišit 

typ režimu TZ a akceptovat stanovené koeficienty spotřeby energie 

- Pro zjištění skutečných nákladů na energii bude vhodné instalovat na všechny pece 

měřáky spotřeby zemního plynu, sledovat spotřeby plynu na jednotlivé režimy 

a propočítat náklady na energii na konkrétní odlitky. Tyto informace sbírat, 

vyhodnocovat a zpřesňovat sazbu nákladů na tepelné zpracování. 

- Uplatnění hodiny TZ jako kalkulační jednice pro výpočet nákladů na TZ by bylo 

náročnější než použití jednotky hmotnosti - tuny. Při výpočtu nákladů by musel 

být znám detailní režim TZ se stanovenými rychlostmi náhřevů a dobami výdrží 

na teplotách a odlitky by musely být rozděleny do hmotnostních kategorií, 
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ve kterých by byl různý podíl nákladů na energii. Rovněž by se muselo kalkulovat 

s kumulací odlitků v peci, která však ve fázi zpracování předběžné kalkulace 

nabídky nebo zakázky mnohdy není konkretizována a mohlo by dojít 

k nepřesnému výpočtu a k podhodnocení nákladů na TZ. 

 

Doporučené zpřesnění výpočtu nákladů na tepelné zpracování odlitků ve Slévárně VHM 

pozitivně ovlivní i celkovou nákladovou kalkulaci odlitku. Správná a přesná kalkulace 

nákladů pak představuje nezbytnou informační bázi pro srovnávání cen s konkurencí 

a pro samotné sjednávání ceny odlitku se zákazníkem. 
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Příloha 3  - Rozměry pecí 
 
 
 
           rozměry pecního vozu                                     rozměry pece (vrata)                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
rozměr A – šířka pecního vozu v mm 
rozměr B – délka pecního vozu v mm 
rozměr C – šířka pece v mm 
rozměr D – výška pece v mm 
  
 
Rozměry pecí a nosnosti pecních vozů a jeřábů 

Rozměr A Rozměr B Rozměr C Rozměr D Nosnost 
vozu 

Nosnost 
jeřábu 

 

(mm) (mm) (mm) (mm) (t) (t) 
Pec č. 1 4 350 9 800 4 570 3 050 150 32 
Pec č. 2 2 340 7 320 2 400 1 300 50 12 
Pec č. 3 2 420 7 200 2 540 1 500 50 12 
Pec č. 4 8 300 12 750 8 600 3 670 250 150 
Pec č. 5 3 850 8 000 4 050 3 650 150 150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

B 

C 

D 

 



Příloha 4 – Záznam v Knize žíhání 
 
 

 
 



 
 
 
 



Příloha 5 - Vybrané ukazatelé NS 330 Slévárna 
 
 
 
VYBRANÉ UKAZATELÉ - NS 330 SLÉVÁRNA   
v tis. Kč     
     

Skuteč. Plán Skuteč. Plán Ukazatel 
2008 2009 2009 2010 

Tržby celkem 762 600 739 600 
Interní výkony 15 074 20 000 11 616 8 050 
Aktivace 15 463 3 000 5 484 0 
Předávky na jiné NS 369 765 412 740 264 137 334 677 
Předávky na PBU 58 179 27 525 5 457 9 366 
Změna stavu NV, polot.a HV -9 084 0 -35 296 5 000 
CVH celkem 450 159 463 865 252 137 357 693 
Přímý materiál 243 981 262 108 122 141 190 649 
Přímé náklady na energii 16 687 21 515 17 608 20 132 
Přímé přepravné 504 500 415 350 
Ostatní přímé náklady 5 324 1 323 3 817 1 280 
Přímé služby a kooperace 15 618 8 480 3 642 4 630 
Přímé náklady celkem 282 114 293 926 147 623 217 041 
Osobní náklady celkem 57 790 59 063 53 601 50 998 
Opravy a udržování 22 700 23 000 15 692 14 800 
Energie 23 821 24 333 17 999 21 642 
Odpisy 20 893 23 714 21 849 23 891 
Ostatní režijní náklady 35 071 39 829 24 094 29 321 
Režijní náklady celkem 160 275 169 939 133 235 140 652 
          
Ostatní výnosy 441 0 968 0 
Ostatní náklady -7 0 567 0 
          
Výnosy celkem 450 600 463 865 253 105 357 693 
Náklady celkem 442 382 463 865 281 425 357 693 
     
Výsledek hospodaření 8 218 0 -28 320 0 
     
Výroba v tunách 10315 10364 5319 8000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha 6 - Tepelné režimy odlitků 
 
Odlitek č.  1 
Nosný kruh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odlitek č. 2 
Nosný kruh 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            5           
 

  Popis 

-25oC/h 
pec 

200oC 
vzduch 

     5 

  870+10o 

pod150o

 30oC 
 

650+ 
10 

 +30oC 
pod150 

   

vzduch  
+ventilátor 
+mlžení 
        

+30o

C 

Vzduch + 
ventilátory+ 
mlžení 

250+10o 

 
      +30o 

    
    650+10o 

             
+30o 

 
      940+10o 

      

 4 8  15 8    15    19 

            4           
 

  Popis 

-25oC/h 
pec 

200oC 
vzduch 

     4 

  910+10o 

pod150o

 30oC 
 

650+ 
10 

 +30oC 
pod150 

   580+10oC 

vzduch  
+ventilátor 
+mlžení 
        

+30o

C 

Vzduch + 
ventilátory+ 
mlžení 

    250+10o 

 
      +30o 

    
    650+10o 

             
+30o 

 
      920+10o 

             

 3  5  13  5    13    18 



Odlitek č. 3 
Beran spodní 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          18     8 

     650+10oC 450oC do 300o C pálení 

+30oC 250+10o 

300oC 

       +30oC 

pokračování  
v režimu JTZ 

OD 650O DO 450O V PECI 
POKLES 20O C/HOD 

  14 

  950-20oC 
 +30oC 
 

   10 

650+10         +30oC 

pod150 
  

Vzduch+mlžení 
VENTILÁTORY 

+30oC 

     300 oC 

650+10oC 

     
+30O 880+10OC VZDUCH + 

VENTILÁTOR
Y 
+mlžení 

 pod150 

POKRAČ. 
REŽIMU 

      25 12   25   10 

                 33        

        560+20oC 

 pod 150OC 

+30oC -20oC/h pec 

200oC vzduch 

POKRAČOVÁNÍ REŽIMU-popouštění 



Odlitek č. 4 
Beran spodní 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          18     8 

     650+10oC 450oC do 300o C pálení 

+30oC 250+10o 

300oC 

       +30oC 

pokračování  
v režimu JTZ 

OD 650O DO 450O V PECI 
POKLES 20O C/HOD 

  14 

  950-20oC 
 +30oC 
 

   10 

650+10         +30oC 

pod150 

 

 

Vzduch+mlžení 
VENTILÁTORY 

+30oC 

     300 oC 

650+10oC 

     
+30O 880+10OC VZDUCH + 

VENTILÁTORY 
+mlžení 

 pod150 

POKRAČ. 
REŽIMU 

      26 
 

12   26   10 

                 34        

        560+20oC 

 pod 150OC 

+30oC -20oC/h pec 

200oC vzduch 

POKRAČOVÁNÍ REŽIMU-popouštění 



Odlitek č. 5 
Válec HCC 7 
 
 
 
                                          940+10 
                                                             
                                                                     Vyloženo na  
                                                                      vzduch 
                         700                                                           560+10 
                                                               
           500+50                                                                                                  Pec 
                                                                                                                               350 
 
                                                                                                                                     Pec 
 
                                                                                                                                           50 
               2                               30                       3               30 
 
         1      2       3        4         5               6          7       8         9             10            11      12                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odlitek č. 6 
Poutní válec   
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          
450+30 

 1.nakládání válce  na vyhřátou pec 
 2.vyrovnání teplot odlitku (min.2hod.) 
 3.náhřev 20°C/hod 
 4.náhřev 25 °C/hod 
 5.výdrž na teplotě 30 hod 
 6.ochlazováni na vzduchu,rozhodující       
. je tepl.těla válce 
 7.výdrž na teplotě 3 hod. 
 8.náhřev 15 °C/hod. 
 9.výdrž na teplotě 30 hod. 
10.ochl.v peci 15 °C/hod 
11.ochl.v peci 20 °C/hod. 
12.dochl na klidném vzduchu 

 
20°C/h. 

600°C -0+50 

30°C/h. 

930°C  -0+20 vzduch (ventil.) 

 450°C 

  20°C/h.     570°C 0+20 

 450°C 

-15°C/h. 

-25°C/h. 

2 20 23 



Odlitek č. 7 
Stojan nůžek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odlitek č. 8 
Stojan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  4        12   2 
 

   16 

  900+10oC 

250+10oC 

 +30oC 
 

   4 

+30oC 
 

650+10     +30oC 

Pod 250 

    580+20oC 

  Popis 

-25oC/h pec 

200oC 
vzduch 

vzduch + 
ventilátory + 
mlžení         

+30oC 

   4  

 920 +10 oC  +30oC 
 

650+10     +30oC 

 

 

      16 

250 + 50o 

  3 

vzduch + ventilátory 
+mlžení do 
650 až 600oC 

 
od 650-600o 
pec-25o/h 

200oC vzduch 



Odlitek č. 9 
Držák kladek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odlitek č. 10 
Kladka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1        11   2 
 

   13 

  920+10oC 

250+10oC 

 +30oC 
 

   2 

+30oC 
 

650+10     +30oC 

250+50 

   560+10oC 

  Popis 

-25oC/h pec 

200oC 
vzduch 

vzduch + 
ventilátory + 
mlžení         

+30oC 

   6  

 930 +10 oC 
 +30oC 
 

650+10     +30oC 

 

 

      20 

350 až 550o 

  4 

vzduch do 
550 až 600oC 

 
od 550-600o 
pec-25o/h 

200oC vzduch 

+25° 



Odlitek č. 11 
Ozubený náboj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odlitek č. 12 
Těleso ložiska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  6        16   4 
 

   20 

  920+10oC 

250+10oC 

 +30oC 
 

   4 

+25oC 
 

650+10     +25oC 

pod150 

   620+10oC 

  Popis 

-25oC/h pec 
do 150°C 

150oC až 100°C 
pec bez topení 
 
100°C vzduch 

vzduch + 
ventilátory + 
mlžení         

+30oC 

   3 

 920 +10 oC  +30oC 
 

650+10     +30oC 

 

 

      11 

250 + 50o 

  2 

vzduch do 
650 až 600oC 

 
od 650-600oC do 300°C  a 
do 200°C pec-25o/h 

200oC vzduch 



Odlitek č. 13 
Strusková pánev 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odlitek č. 14 
Rám 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  2        5   1 
 

 

  920+10oC 

250+10oC 

 +30oC 
 

    

+30oC 
 

650+10     +30oC 

 

  

 

 
200oC vzduch 

vzduch 
ventilátory do 
600-650°C         

            8           
 

+25oC 
 

  Popis 

-25oC/h 
pec 

200oC 
vzduch 

     8 

  920+10oC 

pod150 

 30oC 
 
650+ 
   10 

 +30oC 
pod150 

   

vzduch 
+ventilátor 
 

+30
oC 

250+10o 

 
      +30o 

    
    650+10o 

             
+30o 

 
      930+10o 

 560+10o  C       

 4  8  19  8    19    24 

vzduch 
+ventilátor 
 



Odlitek č. 15 
Pohyblivá traverza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  10        23   3 
 

   28 

  920+10oC 

250+10oC 

 +30oC 
 

   8 

+30oC 
 

650+1
0     +30oC 

Pod150 

   560+10oC 

 Popis 

-25oC/h pec 

200oC 
vzduch 

vzduch + 
ventilátory 
+ 
mlžení         

+30o

C 
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