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ABSTRAKT 

Diplomová práce shrnuje výsledky šet�ení ve spole�nosti UXA spol. s.r.o. v oblasti 

�ízení náklad�, které bylo provedeno na vybraných hospodá�ských st�ediscích. Úvodní �ást 

diplomové práce je v�nována teoretickým poznatk�m z oblasti nákladového ú�etnictví a 

slévárenských pochod�, následuje charakteristika spole�nosti, proces výroby odlitk�, vlastní 

proces nákladových kalkulací a také tvorba nových norem spot�eby práce. V záv�re�né �ásti 

práce je pozornost up�ena na vyhodnocení a doporu�ení, která z �ešení diplomové práce 

vyplynula. Cílem p�edložené diplomové práce je zobrazit pr�b�h �ízení náklad� 

slévárenského procesu a stanovit možná �ešení vedoucí ke zdokonalení tohoto procesu.  
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Náklad, nákladové ú�etnictví, kalkulace náklad�, kalkula�ní vzorec, normování práce, 

slévárna litiny, odlitek, modelové za�ízení, jaderník, šedá litina, tvárná litina, temperovaná 

litina. 

 

 

 

 

 
ABSTRACT 

The degree work summarizes the results of the investigation in the field of the cost 

management which was done in the selected economic centres in the company UXA Ltd. The 

preamble of the degree work is devoted to the theoretical knowledge in the field of the cost 

accounting and foundry running. It is followed by the company profile, process of the cast 

production, process of the costing itself and creation of the new standards of the work 

consumption as well. At the closing part of the work the attention is fixed on evaluation and 

recommendation which emerged from the resolution to the degree work. The aim of this 

degree work is to display the running of the cost management of the foundry process and to 

determine some possible solution to the improvement of the process.    

 

Key words 

Cost, cost accounting, costing, costing model, job standardization, iron foundry, casting, 

pattern equipment, core box, cast iron, nodular cast iron, malleable cast iron.    
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1 Úvod 
 

Podniky vynakládají náklady, nebo� vyráb�jí statky a služby, které posléze prodávají. 

Náklady podniku zcela jist� tvo�í klí�ovou determinantu rozhodování o rozsahu výroby a o 

cenách zhotovené produkce. V sou�asné dob� všeobecn� vnímané hospodá�ské krize se na 

jejich výši upírá zna�ná pozornost vrcholového vedení snad všech podnikatelských subjekt� 

ve všech oborech podnikání, odv�tví slévárenství nevyjímaje.  

 

Slévárenství je bezesporu jedním z velmi d�ležitých obor� lidské �innosti, nebo� na n�m 

z vysoké míry závisí kvalita a rychlost rozvoje strojírenské výroby, s níž je úzce spjat 

blahobyt nás všech. Tak�ka nikdo z nás si nedokáže p�edstavit sv�j život bez automobil�, 

letadel, vlak�, tramvají a dalších každodenn� užívaných statk�, jejichž základem jsou 

slévárenské odlitky. Moderní slévárenství je orientováno na výrobu odlitk� s velkou 

rozm�rovou p�esností, povrchovou hladkostí a výbornou kvalitou užívaných materiál�. Práv� 

v oblasti materiál� užívaných na odlitky je tendencí posledních desítek let nahrazování 

ocelových odlitk� odlitky litinovými, zejména pak odlitky z tvárné litiny. Hlavními d�vody 

této tendence je úspora energií spot�ebovaných pro výrobu litinových odlitk� a vynikající 

slévárenské vlastnosti litin, což má za následek snižování výrobních náklad� nejen ve 

slévárenství samotném, ale i v mnoha navazujících odv�tvích.  

Snižování objemu vynaložených náklad�, potažmo kvalitn�jší sledování nákladových 

položek spot�ebovaných b�hem procesu výroby odlitk�, je významnou sou�ástí 

konkurenceschopnosti každého slévárenského podniku. Dokonalá znalost náklad� spolu se 

znalostí p�í�in jejich vzniku jsou pro úsp�ch slévárenských subjekt� v soudobých podmínkách 

tržního hospodá�ství výrazn� ovliv�ovaného pr�myslovým rozvojem v zemích jihovýchodní 

Asie nezbytné. 

 

Cílem diplomové práce je zobrazit pr�b�h �ízení náklad� slévárenského procesu a 

stanovit možná doporu�ení vedoucí k jeho zdokonalení. P�edložená diplomová práce byla 

�ešena v podmínkách slévárenského provozu ve spole�nosti UXA spol. s.r.o. 
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2 Charakteristika spole�nosti UXA spol. s.r.o. 
 

Spole�nost UXA spol. s.r.o. je obchodní spole�ností se základním jm�ním 100 tis. K�, 

jenž zam�stnává p�ibližn� 120 zam�stnanc�, z nichž 3/4 p�sobí v d�lnických profesích a 1/4 

pracuje v technických, správních a �ídících úsecích.  

Spole�nost UXA spol. s.r.o. se zam��uje na výrobu odlitk� z šedé a tvárné litiny, ze které 

jsou zhotovovány odlitky tlakové hydrauliky, rozvád�cí kostky, ventily, t�lesa �erpadel a 

p�íruby. Odlitky o váze do 30 kg jsou p�edm�tem malosériové a sériové výroby a odlitky do 

250 kg kusové výroby. U produkt� z temperované litiny je výroba zam��ena na odlitky 

silnoproudé elektrotechniky o váze od 0,1 do 15 kg se sílou st�ny do 40 mm u malých nebo 

st�edních sérií a u kusové výroby do 20 kg p�i ru�ním formování. Dále se firma zabývá 

výrobou �epových a Ewartových �et�z� s rozte�í 25 až 125 mm v�etn� ozubených �et�zových 

kol. Ro�ní kapacita slévárny p�evyšuje 3 tisíce tun tvárné, šedé a temperované litiny. 

 Slévárna je vybavena laborato�emi s metalografickým mikroskopem, certifikovaným 

spektrometrem, 3D m��ícími p�ístroji. Vlastní modelárna slévárn� umož�uje výrobu 

d�ev�ných a kompozitních model�. Ve spolupráci se specializovanými modelárnami je 

zajišt�na výroba p�esných a složitých model�. 

Spole�nost UXA spol. s.r.o.  má v sou�asné dob� p�ibližn� 150 zákazník�. Z pohledu 

objemu fakturace odb�ratel� m�že být zajímavé, že prvních 28 zákazník� (tj. p�ibližn� 19% 

z celkového po�tu zákazník�) tvo�í cca 80% celkových tržeb.   

2.1 Historie spole�nosti 

Historie spole�nosti je datována od 1. února 1886, kdy brat�i Uxové založili malou 

slévárnu v centru m�sta Brna. Spole�nost nesla název Brat�i Uxové, slévárna železa, litiny 

kujné a ocelové, v Brn�.    

Zna�ného rozvoje se slévárn� dostalo p�ed 2. sv�tovou válkou pod vedením Vladimíra 

Uxy, který byl �lenem t�etí generace slévárenské dynastie Ux�. V roce 1946, po konfiskaci 

majetku rodiny, byla slévárna za�azena do národního podniku Spojené brn�nské strojírny a 

slévárny Bohumíra Šmerala. Toto za�azení nem�lo dlouhého trvání, spole�nost byla p�i�azena 

do koncernu Juranových závod� a zam�stnávala až 700 pracovník�. V 70. letech minulého 

století byla slévárna za�azena do koncernu Z	S Martin, došlo k omezení tradi�ní výroby a její 

produkce se zam��ila na vojenskou výrobu. Po rozpadu Varšavské smlouvy se tato 

jednostranná orientace výroby ukázala jako velká slabina.  
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Po událostech roku 1989 a konce vojenské výroby v Z	S Martin ztratila slévárna asi 

80% objemu zakázek. V roce 1993 byla zahájena privatizace firmy. V pr�b�hu 90. let 

minulého století byla provedena modernizace vybavení a nasazení technologií šetrných 

k životnímu prost�edí a byla zahájena výroba tvárné litiny. V roce 2008 došlo ke vstupu 

strategického partnera do spole�nosti UXA spol. s.r.o. v podob� firmy IUMEX S.p.A z Itálie 

a bylo zahájeno obchodování velkých sérií a rozší�ení obráb�cí kapacity odlitk�. V sou�asné, 

pro �eský slévárenský pr�mysl tak t�žké dob�, zaujímá spole�nost UXA spol. s.r.o. relativn� 

pevné postavení na tuzemském i zahrani�ním trhu, a to i díky p�ejímání výrob z krachujících 

sléváren. 

2.2 Organiza�ní struktura spole�nosti 

Jednou ze základních charakteristik každého podniku je samostatné rozhodování  o  

jeho organiza�ním uspo�ádání a zp�sobu �ízení. Tuto charakteristiku naplnilo i nové vedení 

spole�nosti a oproti dob�, v níž byla vypracována bakalá�ská práce, nastaly zm�ny 

v organiza�ním uspo�ádání slévárny UXA spol. s.r.o. Nejvyšším postem v podnikové 

hierarchii je generální �editel. Na druhém stupni této hierarchie se nachází ekonomický úsek 

vedený obchodním �editelem a výrobní úsek vedený výrobním �editelem. Ostatní útvary 

(nap�. O�J, obchodní odd�lení, TPV apod.) byly sjednoceny pod tyto dva útvary v �len�ní dle 

svého zam��ení. Organiza�ní struktura spole�nosti UXA spol. s.r.o. inklinuje k organiza�nímu 

typu funkcionální organizace s liniovým systémem kompetencí. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.1 Zjednodušené schéma organiza�ní struktury spole�nosti. 

2.3 Výrobní struktura spole�nosti  

Spole�nost UXA spol. s.r.o. je rozd�lena na hospodá�ská st�ediska, která jsou zam��ena 

na specifický druh �inností. Finální odlitek projde všemi p�íslušnými pracovišti. Je tedy 

d�ležité, aby byly jednotlivé �innosti synchronizovány a nedocházelo k �asovým prodlevám a 

zvyšování náklad� p�i výrob� odlitk�. Doba trvání výrobního procesu, tj. �asový interval 

Generální �editel 

Obchodní �editel Výrobní �editel 
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zakázky, se liší dle požadovaného množství kus� a pracnosti odlitk�. Pro zpracování této 

práce bude st�žejní popis tzv. „hlavní osy výroby odlitk�“, tedy hospodá�ských st�edisek 

technologické p�ípravy výroby, odboru �ízení jakosti, jaderny, formovny, metalurgie a 

provoz� pro �išt�ní odlitk�. Pozornost bude v�nována hospodá�ským st�edisk�m, která jsou 

nezbytná pro výrobu odlitk�, a na nichž vznikají náklady promítající se do ceny odlitk�. 

Struktura výroby odlitk� je detailn� popsána v kapitole  4.1. 

 

Schéma výrobního procesu ve slévárn� UXA spol. s.r.o.: 

 

 
Obr. 2.2  Blokové schéma výroby odlitk�. [1] 

2.4 Nejvýnosn�jší odlitky slévárny UXA spol. s.r.o. za rok 2009 

Sou�ástí první p�ílohy je tabulka zachycující odlitky, které p�edstavují nejvýnosn�jší 

položky v produkci slévárny UXA spol. s.r.o. Jedná se o odlitky, jejíchž podíl na celkovém 

obratu slévárny p�esahuje 1%, kumulativní podíl pak 21,38 %. Na vzorku t�í nejvýnosn�jších 

položek byl sledován vývoj náklad� v závislosti na technologických úpravách a procesu 

zdokonalování výroby t�chto odlitk�. Jedná se o položky: 

� odlitek �. 3047 12 – podíl na celkovém obratu slévárny �iní 3,54 %, 

� odlitek �. 4100059355 – podíl na celkovém obratu slévárny �iní 3,03 %, 

� odlitek �. 3709245 – podíl na celkovém obratu slévárny �iní 2,00 %. 

Nákladová kalkulace t�chto odlitk� je zachycena v kapitole 5.4. 

P�ÍPRAVA FS VÝROBA FOREM SKLÁDÁNÍ FOREM ODLÉVÁNÍ APRETURA

VÝROBA MZ KONTROLA MZ

P�ÍPRAVA JS VÝROBA JADER

P�ÍPRAVA VSÁZKOVÝCH
SUROVIN

TAVENÍ VSÁZKY ÚPRAVA CHEMICKÉHO
SLOŽENÍ

KONTROLA
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3 Úvod do teorie náklad� a kalkulací 

Ú�etnictví jako uspo�ádaný systém informací, který modern� zobrazuje podnikatelský 

proces, je charakteristické svými metodami, principy (bilan�ní princip, soustava ú�t�, princip 

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

by m�l zajistit úplnost, pr�kaznost a v�rohodnost ú�etních informací [7]. Ú�etní informace 

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

uspokojit odlišné informa�ní pot�eby r�znorodých uživatel�. Ú�etní informace se liší v tom, 

pro koho jsou ur�eny, v jakém množství jsou p�ístupné a jaké úkoly �eší.  

Finan�ní ú�etnictví sleduje informace za podnik jako celek, k �emuž mu slouží t�i 

základní výkazy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát (Výsledovka) a Výkaz pen�žních tok� (Cash 

Flow). Naproti tomu nákladové ú�etnictví je oborem, který zaznamenává, m��í a podává 

informace o nákladech [6]. Nákladové ú�etnictví tedy zjiš�uje detailní informace o skute�n� 

vynaložených nákladech ve vztahu k provád�ným výkon�m, �innostem, proces�m a útvar�m, 

které za vynaložené náklady odpovídají, p�i sou�asném vyhodnocování vztahu k žádoucímu, 

tedy k plánovanému, rozpo�tovanému �i kalkulovanému. To znamená, že všechny zm�ny 

v podnikatelském prost�edí mají vliv na nákladové ú�etnictví. Tento vliv se stává patrným, 

když analyzujeme p�ísnou kritiku, které bylo nákladové ú�etnictví mnohdy vystaveno [4].  

Nákladové ú�etnictví p�edstavuje významnou �ást informací pro �ízení a rozhodování 

v podniku. Ne jinak je tomu ve spole�nosti UXA spol. s.r.o.   

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

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

hospodá�ských prost�edk� a práce do hospodá�ského procesu. Naopak, výstupem 

z hospodá�ského procesu jsou výnosy, které reprezentují výsledky hospodá�ské �innosti 

ur�ené k prodeji. Náklady vedou ke snížení aktiv, kdežto výnosy, jako úhrada za 

spot�ebované složky majetku, znamenají zvýšení aktiv. Z toho plyne, že náklady i výnosy 

p�ímo ovliv�ují výsledek hospoda�ení podniku, a proto jsou zvlášt� náklady podrobovány 

pe�livým analýzám ze strany vedení každé ekonomicky se chovající hospodá�ské jednotky.  

3.1 Klasifikace náklad� 

Náklad je v nákladovém ú�etnictví konkrétn� definován jako hodnotov� vyjád�ené ú�elné 

vynaložení ekonomických zdroj�, které ú�elov� souvisí s uskute��ováním p�edm�tu �innosti 

podniku. Toto vymezení náklad� zd�raz�uje pot�ebu zajistit hospodárnost vynaložených 

náklad�, nikoliv pouze pot�ebu jejich následného zobrazení v jejich skute�n� vynaložené   
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výši [8]. V každém podniku, spole�nosti UXA spol. s.r.o. nevyjímaje, nabíhají náklady 

v pr�b�hu výrobního procesu nep�etržit�. Proto je d�ležité ur�it �asový interval, za který je 

vhodné sledovat jejich výši. V praxi se nej�ast�ji volí r�zná kalendá�ní období (m�síc, 

�tvrtletí apod.). Hlavní klasifika�ní hlediska �len�ní náklad� umož�ují �lenit náklady dle: 

- nákladových druh�, 

- ú�elu jejich vynaložení, 

- místa jejich vzniku a okruh� odpov�dnosti, 

- položek kalkula�ních vzorc� a jednic, 

- závislosti na objemu výroby. 

Vedoucí pracovníci všech spole�ností využívají podrobné informace o nákladech jednak pro 

�ízení podnikatelského procesu a jednak pro rozhodování o jeho budoucích variantách, 

nejinak je tomu i ve spole�nosti UXA spol. s.r.o. 

3.1.1 Vymezení pojmu náklad 

Ve finan�ním ú�etnictví se  náklady vymezují jako úbytek ekonomického prosp�chu, 

který se projevuje poklesem aktiv nebo p�ír�stkem dluh�, a který v hodnoceném období vede 

ke snížení vlastního kapitálu [13]. 

V manažerském (nákladovém) ú�etnictví se naopak vychází z charakteristiky náklad� 

jako hodnotov� vyjád�eného, ú�elného vynaložení ekonomických zdroj� podniku, ú�elov� 

souvisejícího s ekonomickou �inností [13]. 

3.1.1.1 �len�ní náklad� 

Nezbytným p�edpokladem ú�inného �ízení náklad� je jejich d�sledné �len�ní. Existuje 

celá �ada možností, jak roz�lenit náklady do stejnorodých skupin. Je si však t�eba uv�domit, 

že �len�ní musí být vyvoláno ú�elovou pot�ebou a také vztahem k �ešení ur�itého problému. 

3.1.1.1.1 Druhové �len�ní náklad� 

Náklady vstupující do výrobního procesu podniku z vn�jšího okolí se projevují 

v podob� jednotlivých druh�. Základní nákladové druhy jsou: 

• spot�eba materiálu, 

• osobní náklady (mzdové náklady, náklady na sociální zabezpe�ení apod.), 

• odpisy dlouhodobého majetku, 

• spot�eba a použití externích prací a služeb (spot�eba energie, opravy, výkony stroj�, 

nájemné, cestovné, náklady na reklamu apod.), 



 9 
 

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

• finan�ní náklady (nákladové úroky), 

• mimo�ádné náklady (manka a škody). 

 

Základní význam druhového �len�ní náklad� na podnikové úrovni spo�ívá v tom, že je 

informa�ním podkladem p�i zajišt�ní proporcí, stability a rovnováhy mezi pot�ebou t�chto 

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

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

služby a další ekonomické zdroje [13]. 

Druhové �len�ní náklad� slouží také k zachycování náklad� podniku jako celku nebo jeho 

�ástí. Užívá se p�i zpracování r�zných bilancí na podnikové úrovni. Z tohoto �len�ní náklad� 

taktéž vychází tradi�ní postup zjišt�ní hospodá�ského výsledku podniku uvád�ného ve výkazu 

zisku a ztrát. Druhové �len�ní náklad� poskytuje pr�kaznost a jednozna�nost spot�eby zdroj� 

podniku, ale jeho nevýhodou jist� je, že neposkytuje p�í�inu vynaložení náklad�. I proto je 

vhodné druhové �len�ní náklad� kombinovat s ú�elovým, kalkula�ním �len�ním �i �len�ním 

náklad� dle odpov�dnosti. 

3.1.1.1.2 Ú�elové �len�ní náklad� 

Jednou z nejd�ležit�jších skupin rozhodovacích úloh jsou úlohy založené na kontrole 

hospodárnosti vynaložených náklad�. Jejich cílem je zjistit, zda se v podniku náklady spo�í, 

nebo naopak p�ekra�ují. Základem stanovení racionálního nákladového úkolu, se kterým se 

pom��uje skute�ná spot�eba nákladové složky, je ú�elové �len�ní náklad� [13]. 

V praktických aplikacích, které stanovují nákladový úkol pro jednotlivé nákladové položky 

nebo jejich skupiny, probíhá strukturalizace ú�elového �len�ní v následujících fázích: 

• v první fázi se náklady rozt�ídí do pom�rn� širokých okruh� hlavních podnikatelských 

�inností (nap�. výrobních) a �inností pomocných a obslužných (nap�. servisních), 

• ve druhé fázi nastává podrobn�jší �len�ní náklad�, nap�. podle jednotlivých operací, 

úkol� nebo �inností. Obecnou zásadou v tomto sm�ru je stanovení v�cného nositele, 

který vyvolává vznik náklad�, a jehož velikost je determinující také pro úrove� 

náklad�.  

 

Z pohledu �ízení hospodárnosti se tyto náklady �lení na náklady technologické a náklady 

na obsluhu a �ízení. Náklady technologické jsou náklady bezprost�edn� vyvolané technologií 

dané �innosti nebo operace (nap�. vst�elování jádrové sm�si do jaderníku p�i výrob� jádra). 
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Náklady na obsluhu a �ízení jsou náklady, které byly vynaloženy za ú�elem vytvo�ení, 

zajišt�ní a udržení podmínek pr�b�hu dané �innosti nebo operace (nap�. osv�tlení výrobní 

haly nebo plat mistra jaderny). Hospodárnost technologických náklad� je možné hodnotit 

bezprost�edn� ve vztahu k uskute�n�ným výkon�m, které jsou jejich konkrétním výsledkem, 

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

mají vztah k celkovému zajišt�ní �innosti [8].  Obecné rozd�lení náklad� na technologické a 

na obsluhu a �ízení je výchozím krokem pro ur�ení konkrétního nákladového úkolu 

jednotlivých nákladových složek.  

 

Jednicové náklady jsou náklady, které lze jednozna�n� p�i�adit k ur�itému výkonu. Z toho 

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

obsluhu �ízení [5]. Na základ� rozpoznání p�í�inné souvislosti vzniku výkonu a jeho 

jednicových náklad� je možné stanovit nákladový úkol jednicových náklad� pomocí norem 

spot�eby ekonomických zdroj� (spot�eby materiálu, práce, energie, služeb) a ocen�ní této 

naturální spot�eby [8].  Jednicovými náklady tedy nap�íklad jsou: 

- náklady na spot�ebu materiálu, 

- náklady na mzdy (nap�. úkolová mzda d�lník�), 

- spíše výjime�n� také odpisy stroj�, a to v p�ípadech, kdy doba užívání se 

p�edpokládá na výrobu ur�itého po�tu výrobk� apod. 

 

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

n�které technologické náklady, které nelze pr�kazn� identifikovat a spojovat s p�íslušnými 

výkony. Všechny režijní náklady mají spole�ný charakter, a proto se na jednotky výkonu 

rozd�lují (rozvrhují) pomocí nep�ímých metod. Nejsou p�i�azovány jednotliv� podle druh�, 

ale seskupují se v útvaru, jenž je spot�ebovává a pak se rozpo�ítávají jako celek na ostatní 

útvary [5]. Klasickými nositeli režijních náklad� jsou: 

- zásobovací režie, 

- výrobní režie, 

- správní režie, 

- odbytová režie. 

3.1.1.1.3 �len�ní náklad� podle odpov�dnosti za jejich vznik 

Ve velkých, pop�ípad� st�edn� velkých spole�nostech, je nezbytné sledovat náklady 

pro pot�eby vnitropodnikového �ízení podle místa vzniku a okruh� odpov�dnosti, neboli podle 
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hospodá�ských st�edisek. Hospodá�ská st�ediska jsou organiza�ními složkami podniku, jenž 

se zpravidla �lení na st�ediska nákladová, u nichž lze sledovat pouze náklady. Jedná se o 

sledování tzv. interních náklad�.  

Interní náklady jsou náklady, které vznikají odebírajícímu st�edisku. Jejich výše je dána 

množstvím díl�ích výkon� a jejich vnitropodnikovým ocen�ním. Ur�ujícími vlastnostmi 

interních náklad� je, že jde o náklady [13]: 

• druhotné – z hlediska podniku jako celku se projeví na vstupu podruhé – poprvé se 

projevily ve st�edisku, které daný výkon provedlo, 

• složené – lze je z podnikové úrovn� �ízení dále analyzovat ve vztahu k jednotlivým 

nákladovým složkám – druh�m, které byly p�i provedení druhotného výkonu 

spot�ebovány. 

Princip �len�ní podnikatelského subjektu na p�íslušná hospodá�ská st�ediska je uplat�ován ve 

spole�nosti UXA spol. s.r.o.  

3.1.1.1.4 Kalkula�ní �len�ní náklad� 

Kalkula�ní �len�ní je v podstat� zvláštním typem ú�elového �len�ní náklad�. Je to 

dáno jejich pom�rn� úzkým vztahem k jednicovým a režijním náklad�m. Kalkula�ní �len�ní 

náklad� je jedno z nejsložit�jších �len�ní náklad� v�bec. Jejich složitost plyne z toho, že 

podnikatelský proces je složitým systémem sériov� a paraleln� �azených proces� s ur�itým 

po�tem bezprost�edních, ale i výrazn� širším množstvím zprost�edkovaných vazeb ke 

konkrétnímu výkonu. P�edb�žné stanovení �i následné zjišt�ní ur�ité proporce náklad� t�chto 

�inností na ur�itý výkon je pak �asto spíše abstrakcí a záležitostí modelového zjednodušení, 

jenž neodráží realitu v plné ší�i [13].  

Cílem kalkula�ního �len�ní náklad� je tedy zjistit náklady p�ipadající na ur�itý výkon, 

tzn. náklady p�ipadající na ur�itý produkt, práci nebo službu, a to konkrétn� na jejich 

kalkula�ní jednici (nap�. kus, kilogram, litr apod.). P�i kalkula�ním �len�ní náklad� je tudíž 

t�eba p�i�adit všechny náklady p�íslušnému nositeli (hledisko p�í�inné souvislosti) a zárove� 

p�ihlížet k možnosti po�etn� technického p�i�azení náklad� k p�íslušnému výkonu (hledisko 

p�i�itatelnosti) [3]. Dle zp�sobu p�i�ítání náklad� na kalkula�ní jednici konkrétního výkonu 

rozlišujeme náklady: 

a) P�ímé náklady – náklady, které jednozna�n� souvisejí s konkrétním druhem výkonu. 

T�mito náklady jsou tém�� veškeré jednicové náklady. 
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b) Nep�ímé náklady – náklady, které se jednozna�n� nevážou k jednomu druhu výkonu, 

ale zajiš�ují pr�b�h podnikatelského procesu podniku v širších souvislostech. T�mito 

náklady je v�tšina režijních náklad�. 

Toto �len�ní náklad� je nutné pro sestavení kalkulace a je ovlivn�no požadavky, jenž jsou 

kladeny na kalkulace a jejich vypovídající schopnost. 

3.1.1.1.5 �len�ní náklad� podle závislosti na objemu výroby 

�len�ní náklad� dle závislosti na objemu výroby je vhodným dopln�ním ú�elového, 

pop�ípad� kalkula�ního �len�ní náklad�. Podle závislosti na objemu produkce �leníme 

náklady do dvou okruh�: 

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

nem�ní v ur�itém rozmezí objemu výroby, v p�epo�tu na jednici výroby tudíž budou 

mít tyto náklady s r�stem objemu výroby degresivní charakter [21]. 

� Náklady variabilní (prom�nné) jsou náklady m�nící se ve své absolutní výši 

v závislosti na objemu výroby. Z toho je možno usuzovat, že tyto náklady vzniknou 

jen v p�ípad�, pokud budou výrobky vyrobeny [16]. 

 

Fixní i variabilní náklady je možné sledovat za r�zn� velké celky. Nejrozsáhlejším 

stupn�m zkoumání m�že být celý podnik, naopak nejmenším strojní za�ízení. Ovšem p�i 

sledování celého podniku dojde k velice hrubému m��ení náklad�, naopak p�i sledování 

jednotlivých strojních za�ízení bude sledování náklad� p�íliš pracné a �asov� náro�né. Mezi 

ob�ma extrémy je proto nutné hledat kompromis, kterým nap�íklad m�že být sledování 

náklad� jednotlivých hospodá�ských st�edisek. 

 

V praxi existují další možnosti �len�ní náklad�, avšak vzhledem k �ešené problematice v této 

práci se jimi nebudeme podrobn�ji zabývat.  

3.2 Kalkulace 

Kalkulací se  v nejobecn�jším slova smyslu rozumí p�i�azení (propo�et) náklad�, marže, 

zisku, ceny nebo jiné hodnotové veli�iny na naturáln� vyjád�enou jednotkou výkonu 

(výrobek, práci nebo službu, na �innost nebo operaci, kterou je t�eba v souvislosti s procesem 

tvorby výkonu povést) [8].  Pojem kalkulace je možné obecn� chápat ve t�ech základních 

rovinách: 
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• jako �innost vedoucí ke zjišt�ní, resp. stanovení náklad� na ur�itý výkon podniku, jenž 

je p�esn� druhov�, objemov� a jakostn� vymezen (na tzv. kalkula�ní jednici), 

• jako výsledek výše uvedené �innosti, tzn. propo�et celkových nebo díl�ích náklad� na 

kalkula�ní jednici, 

• jako konkrétní �ást informa�ního systému podniku. V tomto pojetí je kalkulace 

chápána jako systém skloubených propo�t�, zpracovaný pro širší rozsah kalkula�ních 

jednic a pro r�zné ú�ely. 

 

Metodou kalkulace se rozumí zp�sob stanovení p�edpokládané výše, resp. následného 

zjišt�ní skute�né výše hodnotové veli�iny na konkrétní výkon. Obecn� je závislá na [13]: 

• na vymezení p�edm�tu kalkulace, 

• na zp�sobu p�i�ítání náklad� p�edm�tu kalkulace, 

• na struktu�e náklad�, ve které se zjiš�ují nebo stanovují náklady na kalkula�ní jednici. 

 

P�edm�tem kalkulace mohou být všechny druhy výkon�, které podnik vyrábí, resp. 

provádí. To je ovšem možné jen v podnicích s úzkým sortimentem provád�ných výrobk�, 

prací nebo služeb. Prakticky se v podnicích kalkulují pouze nejd�ležit�jší druhy výkon� nebo 

jejich skupiny, i když – naopak – se vzr�stající kvalitou technického zajišt�ní informa�ních 

proces� je z�ejmá tendence k rozši�ování rozsahu jak co se tý�e kalkulovaných výkon�, tak i 

podrobnosti náklad� [14].  

 

Kalkula�ní jednicí je konkrétní výkon (výrobek �i služba), vymezený m�rnou 

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

hodnotové veli�iny [14]. P�íkladem kalkula�ní jednice m�že být jeden automobil konkrétní 

zna�ky, typu a vybavení, ale stejn� tak jeho volant nebo brzdy. 

 

Kalkulované množství zahrnuje ur�itý po�et kalkula�ních jednic, pro n�ž se stanovují 

celkové náklady [13]. P�íkladem kalkulovaného množství m�že být celkový po�et 

vyrobených automobil� konkrétní zna�ky, typu a vybavení. Kalkulované množství je 

významné zejména z hlediska ur�ení pr�m�rného podílu nep�ímých náklad� na kalkula�ní 

jednici. 
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3.2.1 Kalkula�ní systém 

Vedení podniku obvykle využívá k �ízení náklad� provád�ných výkon� celou soustavu 

kalkulací a tvo�í tzv. kalkula�ní systém. Hlavním úkolem kalkula�ního systému je zajistit 

jednotnost metod a vzájemnou návaznost kalkulací mezi sebou. Jednotlivé prvky kalkula�ního 

systému se liší nejen tím, že zobrazují vztah plných nebo díl�ích náklad� ke kalkula�ní 

jednici, nebo metodami p�i�azení náklad� p�edm�tu kalkulace, ale také podle doby sestavení a 

svým vztahem k �asovému horizontu jejich využití [13]. V r�zných podnikatelských 

podmínkách m�že mít kalkula�ní systém r�znou podobu. Jednotlivé kalkulace tvo�ící 

kalkula�ní systém lze roz�lenit níže uvedeným zp�sobem. 

 

 

 

Obr. 3.1 Schéma kalkula�ního systému. 

3.2.2 P�edb�žná kalkulace 

3.2.2.1 Propo�tová kalkulace 
 

Hlavním úkolem propo�tové kalkulace je vytvá�et podklady pro p�edb�žné posouzení 

efektivnosti, resp. pro návrh ceny nov� zavád�ného nebo individuáln� provád�ného výkonu 

[14]. Propo�tová kalkulace se sestavuje zpravidla sou�asn� s technickým popisem výrobku, 

ovšem ješt� p�ed jeho konstruk�ní a technologickou p�ípravou. V této chvíli ješt� není 

k dispozici p�íslušná dokumentace, tudíž je zapot�ebí sestavit kalkulace na základ� r�zných 

orienta�ních materiál�. Podkladem pro její sestavení se proto stávají ná�rtky, vzorky, 

kalkulace, ceny, hmotnosti a parametry apod. stejných �i obdobných našich i zahrani�ních 

výrobk� [10].  Práv� z t�chto p�í�in je propo�tová kalkulace považována za nejmén� p�esnou. 

Kalkulace náklad� 

P�edb�žná Výsledná 

Propo�tová Plánová Operativní 
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3.2.2.2 Plánová kalkulace 
 

Plánová kalkulace má zásadn� význam pro výkony, jejichž výroba �i provád�ní se 

budou opakovat v pr�b�hu delšího �asového intervalu [14]. Sestavují se již po podrobné 

konstruk�ní a technologické p�íprav�, tedy na základ� technicko – hospodá�ských norem a 

výchozích spot�ebn� – výrobních norem, platných k za�átku plánovaného období a navíc 

uvažují i zm�ny, jenž mají být realizovány v daném intervalu (nap�. n�která opat�ení a 

inovace). Tyto zm�ny jsou obsaženy v r�zn� nazývaném plánu, nap�. plán inovací apod. 

Plánová kalkulace má p�edevším význam na úrovni podnikového vedení, kde slouží jako 

d�ležitý podklad pro sestavování plán� náklad�, výkon� a také zisku.  

3.2.2.3 Operativní kalkulace 
 

Operativní kalkulace vyjad�uje úrove� p�edem stanovených náklad�, které odpovídají 

„sou�asným“ konkrétním technickým a výrobním podmínkám, za nichž se uskute��uje 

výrobní �i reproduk�ní proces [14]. To znamená, že stanovují výši náklad� za p�edpokladu, že 

budou dodrženy konstruk�ní, technologické a výrobní podmínky. Sestavují se zejména 

z p�ímých jednicových náklad�, a to na základ� operativních spot�ebních a výkonových 

norem, které zobrazují úrove� materiálové náro�nosti a pracnosti výkonu s ohledem na 

konkrétní podmínky. Dochází-li ke zm�nám t�chto podmínek, m�ní se vždy i tyto normy. 

Operativní kalkulace je prakticky nejp�esn�jší p�edb�žnou kalkulací, která je k dispozici. 

Vzájemným porovnáním plánové a operativní kalkulace v pr�b�hu roku se kontroluje 

zajišt�nost ro�ního plánu náklad� podniku. 

3.2.3 Výsledná kalkulace 

Výsledná kalkulace se sestavuje až po dokon�ení konkrétního výkonu a stává se tak 

kontrolním nástrojem všech druh� p�edb�žných kalkulací. Výsledná kalkulace vyjad�uje 

skute�né náklady pr�m�rn� p�ipadající na jednotku výkonu vyráb�nou v ur�ité sérii, zakázce 

�i v celkovém množství výkon� vyrobených za dané období. Tyto pr�m�rné jednotkové 

náklady se porovnávají s nákladovým cílem, daným obvykle operativní kalkulací, a jsou 

podkladem pro hodnocení hospodárnosti podnikových útvar�, které se bezprost�edn� podílejí 

na výrob�. Z �asového hlediska m�žeme rozlišovat: 

• pr�b�žnou výslednou kalkulaci – kalkulaci sestavovanou v kusové �i malosériové 

výrob� po ukon�ení výroby každého kusu �i malé série, 
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• intervalovou výslednou kalkulaci – kalkulaci, která je svými ro�ními pr�m�rnými  

skute�nými náklady srovnatelná s pr�m�rnými plánovanými náklady v ro�ní plánové 

kalkulaci. 

Význam výsledné kalkulace je v�tší v podnikatelských podmínkách, které jsou 

charakteristické delším výrobním cyklem a zakázkovou výrobou finálního produktu, než 

v prost�edí hromadné a sériové výroby výrobk�, jejichž výroba je charakteristická krátkým 

výrobním cyklem, a které jsou ur�eny pro „neznámého“ finálního spot�ebitele.  

3.2.4 Metody kalkulace 

Metoda kalkulace je postup, kterým se (v p�edb�žné kalkulaci) stanoví p�edem 

rozpo�tovaná výše náklad�, resp. se (ve výsledné kalkulaci) následn� zjiš�uje skute�ná výše 

náklad� na daný podnikový výkon. Metody kalkulace se �lení podle zp�sob� p�i�ítání 

náklad� kalkula�ní jednici (p�esn� specifikované jednotce výkon� daného podniku, která je 

ur�ená druhem výkonu, pop�. dalšími parametry nutnými k jejímu odlišení od ostatních 

výkon�). Podle toho, jak jsou do kalkulace promítány nep�ímé náklady, rozlišujeme kalkulaci 

úplných náklad� (absorp�ní kalkulace) a kalkulaci neúplných náklad� (kalkulace variabilních 

náklad�) [1]. Základními metodami kalkulace jsou: 

� Kalkulace úplných náklad�, 

� Kalkulace neúplných náklad�. 

Mezi další tradi�ní metody kalkulací pat�í zejména: 

� Kalkulace prostým d�lením, 

� Kalkulace d�lením pomocí pom�rových �ísel, 

� Kalkulace p�irážková. 

Spole�ným cílem každé z kalkula�ních metod je nalezení vztahu mezi kalkulovanými náklady 

a výkony.  

3.2.5 Typový kalkula�ní vzorec 

Zejména k zajišt�ní jednotnosti p�i sestavování kalkulací podnikových proces� byl 

ur�en typový kalkula�ní vzorec, jenž obsahuje jednotlivé nákladové položky a stanovuje jejich 

nápl�. Typový kalkula�ní vzorec má tuto podobu [3]: 

 

1. P�ímý materiál 

2. P�ímé mzdy 

3. Ostatní p�ímé náklady 
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4. Výrobní (provozní) režie 

------------------------------------------------ 

1. – 4. Vlastní náklady výroby (provozu) 

5. Správní režie 

------------------------------------------------ 

1. – 5. Vlastní náklady výkonu 

6. Odbytová režie 

------------------------------------------------ 

1. – 6. Úplné vlastní náklady výkonu 

7. Zisk (ztráta) 

------------------------------------------------ 

1. – 7. Cena výkonu (výrobní cena) 

 

Typový kalkula�ní vzorec je nástrojem kalkulace úplných náklad�. Níže jsou p�edstaveny 

jednotlivé položky kalkula�ního vzorce. 

 

P�ímý materiál jsou veškeré suroviny, základní materiál, polotovary, pomocný 

materiál, jejichž spot�ebu lze stanovit p�ímo na kalkula�ní jednici. 

 

P�ímé mzdy jsou mzdy, které lze stanovit p�ímo na kalkula�ní jednici. Jedná se 

p�edevším o mzdy d�lník� (úkolové mzdy). Do této položky se zpravidla nezahrnují nap�íklad 

r�zné p�íplatky, prémie a odm�ny (jejich výplatu nelze p�edem zaru�it). 

 

Ostatní p�ímé náklady jsou další d�ležité technologické �i jiné náklady, které 

bezprost�edn� souvisejí s výrobním procesem a které lze stanovit p�ímo jednotlivým 

kalkula�ním jednicím. Jedná se nap�. o spot�ebu technologického paliva a energie, odpisy 

speciálních nástroj� apod. 

 

Výrobní (provozní) režie zahrnuje náklady související s �ízením a obsluhou výrobního 

procesu, které není možné stanovit p�ímo na kalkula�ní jednici. �adíme zde nap�. spot�ebu 

režijního materiálu, paliva, režijní mzdy apod. 
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Správní režie zahrnuje veškeré náklady související s �ízením a správou podniku. Do 

správní režie tedy �adíme platy vedoucích pracovník�, administrativního a technického 

personálu apod. 

 

Odbytová režie zahrnuje náklady spojené s odbytovou �inností, zejména s prodejem a 

expedicí výrobk�. Do této kalkula�ní položky �adíme nap�. náklady na provoz sklad� 

hotových výrobk�, balné a dopravné k expedovaným výrobk�m. 

 

V praktické �ásti diplomové práce bude pozornost up�ena na studii procesu výroby odlitk� a 

na tvorbu kalkulace náklad� spot�ebovaných na výrobu odlitk�, dále budou navrženy úpravy 

stávajícího zp�sobu kalkulací a budou vypracovány nové normy spot�eby práce na vybraném 

hospodá�ském st�edisku. Problematika je �ešena v podmínkách spole�nosti UXA spol. s.r.o. 

(dále jen slévárny UXA spol. s.r.o.). 

 

4 Proces výroby odlitk� ve slévárn� UXA spol. s.r.o. 

V této kapitole si p�edstavíme postup výroby odlitk�, a to od okamžiku zpracování 

poptávky až do okamžiku expedice odlitk� ze slévárny. Slévárna UXA spol. s.r.o. je 

rozd�lena do n�kolika hospodá�ských st�edisek, jenž jsou zam��ena na specifický druh 

�inností. Tyto �innosti, jenž jsou zapot�ebí pro zabezpe�ení podnikatelského procesu, jsou 

v každé spole�nosti, slévárny nevyjímaje, vždy zajiš�ovány konkrétními útvary. Každý útvar 

má definované své pole p�sobnosti a s ním související pravomoci a odpov�dnosti. Vzájemná 

provázanost a hierarchie útvar� je definována zejména organiza�ní strukturou podniku. 

Útvary podniku se v odborné literatu�e b�žn� �lení na útvary hlavní, servisní a správní. 

Hospodá�ská st�ediska hlavní �innosti tvo�í základ každého podnikatelského procesu. Jsou to 

takové útvary, které se bezprost�edn� podílejí na tvorb� externích výkon�, na jejich vytvo�ení 

a realizaci, a to v návaznosti, která je ur�ena konkrétními postupy, technologií a organizací 

�innosti [8]. Konkrétním p�íkladem t�chto st�edisek ve slévárn� UXA spol. s.r.o. mohou být 

útvary formovny, jaderny a metalurgie. Na útvary hlavní �innosti jsou úzce vázány útvary 

servisní. Servisní (obslužné) útvary jsou takové útvary, které poskytují služby ostatním 

útvar�m uvnit� podniku [8]. Mezi obslužná hospodá�ská st�ediska ve slévárn� UXA spol. 

s.r.o. pat�í nap�. modelárna, údržba apod. Hlavními d�vody z�izování obslužných st�edisek je 

jejich pohotovost, specializace a poskytování interních výkon� s nižšími náklady, než které by 

bylo nutné vynaložit na výkony externí. T�etím typem útvar� jsou útvary správy a �ízení 
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spole�nosti, které zajiš�ují efektivní �ízení celé spole�nosti. �innost t�chto útvar� nemá p�ímý 

vztah ke konkrétním výkon�m spole�nosti, p�edstavuje pro spole�nost spole�né náklady. 

4.1 Pr�b�h procesu výroby odlitk�  

Pozornost bude up�ena na hospodá�ská st�ediska (HS) slévárny UXA spol. s.r.o., jenž se 

významn� podílejí na produkci odlitk� z šedé, tvárné a temperované litiny.  

4.1.1 HS 14 - Technologická p�íprava výroby (TPV) 

Odd�lení TPV je ve své podstat� „vstupní bránou“ do procesu výroby odlitk�. 

Pracovníci odd�lení TPV provád�jí zpracování poptávky, vytvá�ení cenového návrhu, 

stanovují technologii výroby a provád�jí zpracování technologické dokumentace. V�tšina 

operací na odd�lení TPV je uskute��ována prost�ednictvím podnikového informa�ního 

systému FORMER, jenž si slévárna UXA spol. s.r.o. sama vyvinula.  

P�íchozí poptávka je zaznamenána do podnikového softwaru FORMER podle 

p�íslušné normy a poté dochází k vypracování cenového návrhu. Cenový návrh musí 

obsahovat nap�. �íslo modelového za�ízení (dále jen MZ), cenu nového �i p�emontovaného  

MZ, informativní hmotnost, výt�žnost formy atd. Takto zpracovaný cenový návrh se p�edá 

obchodnímu odd�lení, které jej odešle potenciálnímu zákazníkovi. V p�ípad� akceptování 

cenového návrhu zákazníkem je p�edána technická dokumentace odlitku technolog�m. 

Technologové vyhotoví postup výroby MZ, forem a jader. Dokon�ený technologický výkres 

je p�edán do modelárny, kde se stává podkladem pro zhotovení MZ (tj. horní a spodní 

modelové desky a jaderníku). Jakmile je MZ vyrobeno a postoupeno kontrole, je p�edán 

pokyn do výroby pro odlití zkušebních vzork�. Spl�ují – li zkušební vzorky požadavky 

zákazníka, je na základ� smlouvy zahájena výroba daných odlitk�. Svým charakterem je TPV 

spíše obslužným hospodá�ským st�ediskem. 

4.1.2 HS 61 – Modelárna 

Modelárna je provoz sloužící k výrob� MZ, jenž se zpravidla skládá z horní a spodní 

modelové desky, dolisovací desky a p�ípadn� jednoho �i více jaderník�. HS 61 – Modelárna 

se d�lí na dv� úzce provázaná pracovišt�, a to na d�evomodelárnu a kovomodelárnu. 

V d�evomodelárn� jsou zhotovována d�ev�ná �i d�evo – epoxidová MZ, kdežto 

v kovomodelárn� jsou vyráb�na kovová (zpravidla hliníková) �i kovo – epoxidová MZ. Oba 

provozy spojuje p�edevším nutnost velmi p�esné práce, nebo� dokonalé MZ je základem pro 

výrobu vysoce jakostních odlitk�, s níž je spojená prosperita celé slévárny.   
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4.1.3 HS 15 – Odbor �ízení jakosti (O�J) 

Charakterem spíše obslužné HS má v podstat� dvojí úlohu. Jednak dohlíží na MZ 

p�ipravené k výrob�, jednak podrobuje kontrole hotové odlitky. Zhotovené MZ musí být 

podrobeno rozm�rové a vizuální kontrole dle technického výkresu, aby se p�edešlo 

zbyte�ným ztrátám vlivem vad (nezab�hnutí kovu, p�esazení apod.) a z toho plynoucímu 

zvyšování náklad�. Úkolem pracovníka O�J je taktéž vizuální a rozm�rová kontrola 

vzorkových odlitk� a namátková kontrola odlitk� z již zavedené sériové výroby. O�J se tak 

de facto stává mechanismem spoušt�jícím výrobu odlitk� a schvalujícím p�esun odlitk� 

sm�rem k zákazníkovi.  

4.1.4 HS Jaderna (HS 21 – Jaderna teplá, HS 22 – Jaderna studená) 

Hospodá�ské st�edisko jaderna je provoz zam��ený na výrobu jader, která jsou 

nezbytnou sou�ástí slévárenské formy. Jádra se užívají p�i výrob� dutých odlitk�, odlitk� 

s r�znými otvory nebo pop�. k vytvo�ení st�n odlitku (tzv. nepravá jádra). Umís�ují se ve 

form� práv� do míst, v nichž má být v odlitku vytvo�ena dutina �i st�na odlitku. Jednotlivá 

jádra nebo sestavy jader jsou ve form� zality tekutým kovem. Jádra se zhotovují ze 

specifického materiálu – jádrových sm�sí. Tato jádrová sm�s se skládá z k�emi�itého písku 

(ost�ivo) a prysky�ice (pojivo). Výroba jader se uskute��uje vst�elováním (pop�. foukáním 

nebo ru�n�) jádrové sm�si do formy – jaderníku (nástroje pro výrobu jader). Dutina 

v jaderníku odpovídá požadované dutin� v odlitku, v�etn� �ástí, jež umož�ují vytvo�it na 

jádru tzv. známky – �ást jádra sloužící k jeho upevn�ní ve form�. Pro zpevn�ní jader 

následuje vytvrzení jader prost�ednictvím CO2. Pevnost zejména objemn�jších jader je také 

zajiš�ována pomocí výztuh, jelikož jsou jádra p�i odlévání namáhána nárazem tekutého kovu 

a vztlakem (nebo� jádra mají nižší hmotnost než tekutý kov). Každé jádro je využito pro zcela 

konkrétní odlitek, tedy slouží k jednorázovému použití. HS jaderna ve slévárn� UXA spol. 

s.r.o. se d�lí na dva provozy – HS 21 – Jaderna teplá (princip metody Croning) a HS 22 – 

Jaderna  studená (princip metody Cold – Box), jenž se d�lí na ru�ní a strojní (vst�elování a 

foukání) výrobu jader. Z�ásti se jádra nakupují extern�, d�je se to v p�ípadech, když se 

samovýroba stává dražší nebo v okamžiku, kdy není z technologického hlediska možné jádra 

vyrobit p�ímo ve slévárn�. Princip výroby jader je uveden v p�íloze 2.  

P�i �ešení této práce byla v�nována pozornost vytvá�ení nových norem spot�eby práce 

na HS 22 – Jaderna studená. Tato �innost je popsána v kapitole 6.3. 
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4.1.5 HS Formovna – provoz F10, F20 a F40 

O hospodá�ském st�edisku formovna hovo�íme vždy v souvislosti s výrobou netrvalých 

forem, tedy forem „na jedno použití“ pro výrobu konkrétního odlitku. Slévárenská forma je 

nástrojem pro výrobu odlitk�. Skládá se ze dvou �ástí – vrchní a spodní poloformy. Vyskytují 

se i složit�jší p�ípady, kdy se slévárenská forma m�že skládat ze t�í a více �ástí. Ve slévárn� 

UXA spol. s.r.o. jsou jednotlivé formy vyráb�ny na st�ásacích strojích s dolisovací hlavou. 

K jejich výrob� je užit materiál, jenž je snad stále nejrozší�en�jším materiálem v�bec. Jedná 

se o bentonitové formovací sm�si pro odlévání „na syrovo“. Formovna je provoz 

charakteristický nep�etržitým kolob�hem formovacích materiálu.  

Formovny ve slévárn� UXA spol. s.r.o. pracují tradi�ním zp�sobem, tedy dochází 

k úprav� formovací sm�si (mletí) a její p�eprav� pomocí pásových dopravník� do zásobník� 

jednotlivých formovacích stroj�. V provozu jsou t�i formovny v t�íd�ní dle druhu 

formovacího za�ízení. Jedná se o formovací linky se stroji FOROMAT 10, 20 a 40. Stroje 

FOROMAT jsou formovací za�ízení p�sobící na principu st�ásání s dolisováním. Tyto druhy 

stroj� všeobecn� tvo�í základní vybavení formoven p�i výrob� malých a st�edních odlitk�. 

Formovny jsou rozm�rov� nejrozsáhlejším odd�lením s nejv�tším podílem lidské práce. 

Samotná technologie výroby forem a konstrukce stroj� ur�uje charakter ostatních za�ízení 

formoven – formovacích linek, zásobník� formovací sm�si apod.  

První operací p�i výrob� formy je úprava formovací sm�si, nebo� kvalitní úprava 

formovacích sm�sí má velký vliv na hospodárnost výroby odlitk�. Tato úprava se realizuje 

souborem za�ízení – stroji a za�ízeními pro úpravu vratné sm�si (odlu�ova�e a drti�e), 

za�ízení pro regeneraci vratné sm�si, mísi�e formovací sm�si, dopravníky a zásobníky 

formovací sm�si. Další operací je samotné formování, tedy výroba slévárenských forem.  

Jak již bylo zmín�no výše, stroje FOROMAT tvo�í základní vybavení formoven slévárny 

UXA spol. s.r.o., proto je hospodá�ské st�edisko formovna �len�no na základ� t�chto stroj� do 

t�í samostatných formoven: 

- HS 52 – formovna F10 – stroje FOROMAT 10 

- HS 42 – formovna F20 – stroje FOROMAT 20 

- HS 72 – „velká práce“ – stroje FOROMAT 40 

HS formovny jsou díky své stávající technologii náro�ná zejména na mzdové a na materiálové 

náklady. Princip výroby slévárenských forem je uveden v p�íloze 3. 
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4.1.6 Hospodá�ská st�ediska metalurgie 

Ve slévárn� UXA spol. s.r.o. se vyráb�jí odlitky z šedé, tvárné a temperované litiny. 

Litina je slitina železa (Fe) s uhlíkem (C), k�emíkem (Si), manganem (Mn), fosforem (P) a 

sírou (S), p�i�emž obsah C musí být vyšší než 2,0%. B�žn� se v praxi udává hodnota 2, 14% 

C, ale p�esnou hranici mezi litinou a ocelí je složité jednozna�n� stanovit. Lití taveniny do 

slévárenské formy je jedním z rozhodujících krok� odlévání, protože chování taveniny a její 

následné tuhnutí a chladnutí ur�uje, zda bude mít odlitek správný tvar, zda bude vnit�n� 

v dobrém stavu a nebude mít vady [2]. 

Hospodá�ské st�edisko metalurgie jako celek se sestává ze t�í relativn� samostatných 

nákladových st�edisek: 

� HS 31 – Vedení metalurgie 

V podstat� se jedná o správní st�edisko p�ipravující veškeré podklady a pokyny pro výrobu 

tekutého kovu. Vedoucím st�ediska je hlavní metalurg, k jehož kompetencím pat�í mimo jiné 

druhování pecí, stanovení množství vsázkových surovin a jejich zavážení, stanovení po�tu 

taveb za sm�nu, p�erozd�lení osádky pece, kontrola žádoucího pr�b�hu tavby, provád�ní 

spektrální a termální analýzy vzork� tavby a tvorba p�íslušné dokumentace.   

� HS 33 – Tavírna – RP OXITERM, HS 34 – Tavírna – RP FULMINA 

Hospodá�ská st�ediska HS 33 a HS 34 zast�ešují tavící agregáty užívané ve slévárn� UXA 

spol. s.r.o. (rota�ní bubnové pece Oxiterm a Fulmina).  Jejich segmentace na samostatná 

hospodá�ská st�ediska je výhodná p�edevším z hlediska p�ehledn�jšího sledování a �ízení 

náklad� spot�ebovávaných na jejich provoz a výrobu tekutého kovu. Slévárna UXA spol. 

s.r.o. se zabývá produkcí t�chto litin: 

- Šedá litina (LLG) – �SN 42 24 xx . xx 

- Tvárná litina (LKG) - �SN 42 23 xx. xx 

- Temperovaná litina – �SN 42 25 xx. xx 

Hlavními nákladovými položkami HS metalurgie jsou odpisy tavících agregát�, 

spot�ebovávané energie a materiály užívané pro výrobu tekutého kovu.  

Útvar metalurgie ve slévárn� UXA spol. s.r.o. byl p�edm�tem �ešení bakalá�ské práce, 

na kterou p�ímo navazuji touto diplomovou prací. Detailn�jší popis tavicích agregát� a 

vyráb�ných litin je uveden v p�íloze 4. 

4.1.7 Cídírna - vytloukání a �išt�ní odlitk� 

Po odlití a zchladnutí  forem nastává proces vytloukání a �išt�ní odlitk�, jenž se 

uskute��uje v prostorách slévárenského provozu zvaném cídírna. Odstra�ování odlitk� 
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z netrvalých forem je jednou z v�bec nejnamáhav�jších slévárenských prací. P�edevším proto, 

že odlitky i formovací sm�si bývají p�i uvol�ování z formy žhavé, vzniká k�emenný prach, 

pára a dým. Ve slévárn� UXA spol. s.r.o. jsou cídírny sou�ástí provoz� formoven. Proces 

uvol�ování odlitk� z formy je založen na principu vibrace formy. D�je se tak na vytloukacích 

roštech s pneumatickými vibrátory. V t�chto procesech nedochází pouze k vytloukání odlitk� 

z formy, ale i k vytloukání jader z odlitk�. Po vytlu�ení odlitk� z formy dochází k odstran�ní 

vtokové soustavy, výfuk� a nálitk�, a to urážením nebo �ezáním, dle druhu materiálu odlitk�. 

Po této první fázi opracování litinových odlitk� následuje jejich tryskání – odstran�ní 

zape�ené formovací sm�si pomocí ocelových brok�. Tryskání se ve slévárn� UXA spol. s.r.o. 

uskute��uje v rámci HS 54 – Tryskání odlitku. Provoz �išt�ní odlitk� je náro�ný zejména na 

mzdové náklady. 

4.1.8 HS 55 – Broušení odlitk� 

Po �išt�ní odlitk� je nutné provést broušení. Z povrch� odlitk�, jenž jsou zbaveny 

vtokové soustavy, nálitk� a p�edevším formovacího materiálu, je ješt� nutné odstranit zbytky 

zateklin, nerovností, zape�enin, nálitk�, p�íp. svar� po oprav�. Tyto operace jsou ve slévárn� 

UXA spol. s.r.o. uskute��ovány ru�ní, stojanovou �i záv�snou bruskou. Fáze broušení odlitk� 

je op�t zatížena výraznými mzdovými náklady.  

4.1.9 Výstupní kontrola a expedice odlitk� 

Výstupní kontrola se provádí na výb�rovém souboru n�kolika odlitk�. Jedná se o vizuální 

kontrolu, rozm�rovou kontrolu a kontrolu pevnosti. Jejím realizátorem je HS 15 – O�J. Poté, 

co p�ekontrolované odlitky vyhoví požadavk�m zákazníka, dochází k jejich balení do 

p�epravních palet. Úkolem expedice je „p�edat“ výrobek zákazníkovi. 

4.2 Cenový návrh na modelové za�ízení a odlitky 

Cenový návrh na MZ a odlitky, jenž je uveden v p�íloze 5, je velmi úzce vázán na výše 

uvedený proces výroby odlitk�, nebo� p�i stanovování náklad� na výrobu MZ a odlitk�, resp. 

stanovování jejich ceny, kopírují p�i�azované náklady proces výroby odlitk� ve slévárn� UXA 

spol. s.r.o. Cenový návrh je ve spojení se zjiš�ováním náklad� na produkci odlitk� primárním 

cílem kalkulací v podniku, kterým se tato práce v�nuje v kapitole 5.  

Proces tvorby cenového návrhu za�íná p�íchozí poptávkou výroby odlitk� ve slévárn� 

UXA spol. s.r.o. Poptávka je zpracována obchodním odd�lením spole�nosti, tedy je 

zaevidována do informa�ního systému spole�nosti, je jí p�i�azeno eviden�ní �íslo, termín do 



 24 
 

kdy musí být poptávka zpracována a následn� je p�edána odd�lení TPV. Na odd�lení TPV 

dochází k zásadním bod�m zpracování poptávky – posouzení, zda je poptávaný odlitek možné 

vyráb�t p�i dané technologii slévárny a vypracování cenového návrhu. P�i�emž ke zpracování 

cenového návrhu se p�istupuje až v okamžiku, kdy je rozhodnuto o možnosti poptávané 

odlitky vyrobit. P�i kladném posouzení se pracovník odd�lení TPV – cenový technolog p�i�iní 

o vypracování cenového návrhu. Cenový návrh není pouze v kompetenci kalkulanta, ale musí 

projít všemi nejd�ležit�jšími provozy slévárny. Vypracovaný cenový návrh tedy musí být 

odsouhlasen nejen pov��eným technologem, ale také p�íslušným pracovníkem obchodního 

odd�lení zabývajícím se úpravou odlitk� v kooperaci, hlavním metalurgem, vedoucím 

obchodního odd�lení a generálním �editelem spole�nosti. Je – li cenový návrh schválen, 

obchodní odd�lení ur�í cenu 1 ks odlitku a cenu 1 kg odlitku. Dále je stanovena cena MZ, a to 

jak cena nov� vyrobeného, tak p�ípadn� cena p�emontovaného MZ (upraveného na 

technologii užívanou ve slévárn�). Ceny jsou uvedeny v korunách, jedná – li se ovšem o 

zahrani�ní zákazníky je cena stanovena v eurech. Sou�ástí cenového návrhu je i stanovení 

informativní ceny odlitku. Takto zpracovaný cenový návrh je odeslán potenciálnímu 

zákazníkovi. Je – li cenový návrh potenciálním zákazníkem akceptován, dochází 

k objednávce MZ a ur�ité série odlitk� ze strany zákazníka. Po zpracování objednávky 

následuje technická stránka obchodní transakce – odd�lením TPV je zpracován technologický 

postup výroby daného odlitku, v modelárn� je vyrobeno MZ a poté následuje odlévání 

zkušební série odlitk�, tzv. vzork�. Výroba vzork� je zaznamenávána do protokolu o vzorcích 

(viz p�íloha 6). Zkušební vzorky jsou pro atestaci odeslány zákazníkovi a pokud vyhoví, 

dojde k podpisu kone�né smlouvy na výrobu ur�ité série odlitk�.  

 

5 Kalkulace náklad� na výrobu vybraných odlitk� 

V této �ásti diplomové práce se budeme zabývat metodikou kalkulací náklad� 

vynaložených na výrobu odlitk� ve slévárn� UXA spol. s.r.o. Konkrétn� si p�edstavíme 

typový kalkula�ní vzorec spole�nosti a vysv�tlíme si jeho jednotlivé položky, p�edstavíme si 

kalkulace pomocí kalkula�ní tabulky a z ní vycházející kalkulace prost�ednictvím 

podnikového informa�ního systému FORMER, dále se seznámíme s dokumentací pot�ebnou 

pro sestavení nákladových kalkulací. Po napln�ní výše uvedených bod� se budeme blíže 

v�novat nejprve propo�tovým, a poté okamžikovým výsledným nákladovým kalkulacím t�í 

nejvýznamn�jších odlitk� slévárny za rok 2009. V záv�ru kapitoly vyhodnotíme zjišt�né 

skute�nosti.  
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5.1 Kalkula�ní vzorec slévárny UXA spol. s.r.o. 

Kalkula�ní vzorec slévárny UXA spol. s.r.o. lze ozna�it za typický kalkula�ní vzorec 

slévárenských podnik�, jež se zabývají produkcí odlitk� ze železných kov�. Vzorec byl 

p�edstaven již v bakalá�ské práci, kdy byla pozornost v�nována zejména kalkulacím výroby 

tekutého kovu. V diplomové práci je pozornost zam��ena na kalkula�ní vzorec spole�nosti 

jako na celek, zejména pak na jeho využití pro stanovení náklad� na výrobu odlitk� 

prost�ednictvím Kalkula�ní tabulky a podnikového software FORMER. 

Vzorec je �len�n do �ty� fází, a to zejména podle návaznosti jednotlivých krok� p�i výrob� 

litinových odlitk� a také dle významnosti jednotlivých nákladových položek. Vzorec tak 

vymezuje relativn� samostatnou kalkulaci náklad� na výrobu jader a tekutého kovu jakožto 

velmi významných položek podílejících se na nákladovosti výroby odlitk�. P�i zapo�tení 

p�edpokládaného zisku k náklad�m na výrobu odlitk� získáváme cenu odlitku. Jednotlivé fáze 

stávajícího kalkula�ního vzorce slévárny UXA spol. s.r.o. májí následující podobu:  

 

� Nultá fáze – kalkulace náklad� vynaložených na výrobu jader [1] 

Mj + JMj + VRj = ÚVNj = Cj 

Mj – materiál pot�ebný na výrobu jádra (písky, prysky�ice, jádrové sm�si, výztuhy aj.) 

ocen�né platnými cenami. 

JMj – jednicová mzda jádra�e pot�ebná k výrob� jádra. 

VRj – výrobní režie jaderny se spo�te jako sou�in výrobní mzdy jádra�e a procentní sazby 

výrobní režie jaderny. 

ÚVNj – úplné vlastní náklady pot�ebné pro výrobu jádra. 

Cj – cena jádra. Je-li jádro vyrobeno v jadernách spole�nosti UXA spol. s.r.o., pak je tato 

cena jádra rovna ÚVNj. Pokud je jádro nakoupeno u dodavatele jader, je cena rovna cen�, za 

které bylo nakoupeno. 

 

� I. fáze – kalkulace náklad� vynaložených na výrobu tekutého kovu [1] 

VM + TP + JMt + VRt = ÚVNt = TK 

VM – vsázkový materiál ocen�ný platnými cenami. Mezi VM se �adí: 

- surová železa, zlomková litina, ocelový odpad, vratné materiály, legury, 

nauhli�ovadla, o�kovadla, modifikátory. 

TP – technologické palivo – zemní plyn, kyslík. 
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JMt – jednicová mzda tavi�e. Vychází z podnikového mzdového p�edpisu a vypo�te se jako 

hrubá mzda formí�e + hrubá mzda brusi�e * mzdový koeficient. 

VRt – výrobní režie tavírny, nap�. nájemné, režijní složka mzdy atd. 

ÚVNt – úplné vlastní náklady tavírny. Jedná se o náklady pot�ebné na výrobu tekutého kovu. 

TK – tekutý  kov, nebo – li celkové náklady pot�ebné na jeho výrobu. P�i následné kalkulaci 

ceny odlitku se užívá cenová sazba tekutého kovu (K�/ kg) stanovená na základ� výsledných 

kalkulací tekutého kovu b�hem n�kolika p�edcházejících m�síc�, samostatn� stanovené pro 

jednotlivé tavící pece a materiály. 

 

� II. fáze – kalkulace náklad� vynaložených na výrobu odlitku  [1] 

Cj + TKo – V + JMo + VRo + SR = ÚVNo 

Cj – cena jádra (jader), viz nultá fáze (na úrovni náklad�). 

TKo – cena tekutého kovu (na úrovni náklad�), který je pot�eba na odlití odlitk�, viz I. fáze.  

V – vrat (vratný materiál) stanovený na rozdíl mezi hrubou a �istou váhou odlitku, ocen�ný 

vnitropodnikovou cenou (na úrovni náklad�). Je to sou�in hmotnosti vratu a vnitropodnikové 

ceny vratu. 

JMo – jednicové mzdy pot�ebné na výrobu odlitk�. Pro tento ú�el jsou jednicové mzdy dány 

sou�tem mezd formí�e (formí��) a brusi�e – vždy na jeden kus odlitku. 

VRo – výrobní režie pot�ebné na výrobu jednoho kusu odlitku. Jinak �e�eno jsou to náklady 

výrobní režie stanovené jako sou�in sazby výrobní režie p�íslušného provozu a jednicových 

mezd (JMo). 

SR – správní režie vynaložená na výrobu jednoho kusu odlitku. Jinak jsou to náklady správní 

režie stanovené jako sou�in sazby správní režie a jednicových mezd (JMo). 

ÚVNo – úplné vlastní náklady vynaložené na výrobu jednoho kusu odlitku. 

 

� III. fáze – cena odlitku (Co) [1] 

Co = ÚVNo + Z 

Z – zisk stanovený jako sou�in koeficientu zisku a úplných vlastních náklad� odlitku. 

 

5.2 Praktické uplatn�ní kalkula�ního vzorce slévárny 

Výše uvedený typový kalkula�ní vzorec slévárny byl v dob� zpracování bakalá�ské 

práce, na kterou p�ímo navazuje tato diplomová práce, využíván pro kalkulací odlitk� 

v podob� tabulkových výpo�t� v programu Microsoft Office Excel. Jak je patrné z tabulky 
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uvedené v p�íloze 7, tento zp�sob kalkulace byl nanejvýš neproduktivním, nebo� byl p�íliš 

složitý a zdlouhavý. V dob� nedávné hospodá�ské krize, jež zasáhla i �eský slévárenský 

pr�mysl, vyvstal požadavek provést nákladovou kalkulaci odlitk� snadno a rychle. Tento 

požadavek byl napln�n beze zbytku. V sou�asnosti je výše uvedený kalkula�ní vzorec 

slévárny upraven pro reálné výpo�ty tak, aby byly kalkulace náklad� snadno proveditelné a 

�asov� nenáro�né. Jeho zna�né zjednodušení pro praktické využití je názorn� demonstrováno 

v kalkula�ní tabulce slévárny UXA spol. s.r.o., jež je sou�ástí p�ílohy 8. Tato kalkula�ní 

tabulka je de facto základem kalkulací vytvá�ených v informa�ním systému FORMER, jehož 

základní vyobrazení je uvedeno v p�íloze 9. 

5.2.1 Kalkula�ní tabulka 

Kalkula�ní tabulka (viz p�íloha 8) je nástroj pro sestavování kalkulací náklad� 

spot�ebovaných na výrobu konkrétního odlitku. Soustava výpo�t� v kalkula�ní tabulce je 

vytvo�ena na bázi softwarového programu Microsoft Office Excel a stala se výchozím 

podkladem pro tvorbu kalkulací v podnikovém informa�ním software FORMER (viz p�íloha 

9). Nyní si p�edstavíme jednotlivé položky kalkula�ní tabulky a nastíníme si jejich ú�el. 

� �íslo modelu 

�íslo modelového za�ízení je základním identifika�ním údajem, pod kterým je odlitek 

evidován ve všech databázích slévárny. 

� Hmotnost jednoho odlitku 

Je velmi d�ležitý údaj, který slouží k ur�ení ÚVN na výrobu jednoho odlitku. P�i 

propo�tových kalkulacích je hmotnost odlitku ur�ována teoretickým výpo�tem, kdežto p�i 

výsledných kalkulacích je hmotnost ur�ena fyzickým zvážením odlitku.  

� Výpo�et ceny tekutého kovu (TK)  p�ipadajícího na jeden odlitek 

Položka svým charakterem odpovídá I. fázi typového kalkula�ního vzorce slévárny. Je jednou 

z nejd�ležit�jších položek p�i sestavování kalkulací ÚVN výroby odlitk� a následn� jejich 

ceny, jelikož spolu s nákladovostí jaderny p�edstavují náklady spot�ebované na výrobu 

tekutého kovu nejvyšší nákladové zatížení výroby odlitk�. Výpo�et zachycuje ÚVN na 

výrobu 1 kg tekutého kovu a skládá se z n�kolika úzce provázaných položek: 

o Spot�ebovaný materiál 

Položka obsahuje materiál vyráb�ného odlitku v�etn� užívaného vratu (vratného materiálu). 

o Cena materiálu v K�/kg 
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Cena vyráb�ného tekutého kovu na 1 kg produkce je stanovována hlavním metalurgem na 

základ� kalkula�ní tabulky metalurgie, jež je uvedena v p�íloze 10. Aktualizace ceny 

vyráb�ného kovu na 1 kg produkce probíhá vždy na po�átku kalendá�ního m�síce.  

o Odlitek 

Položka odlitek p�edstavuje po�et kalkulovaných odlitk�, zpravidla se jedná o jeden odlitek. 

o Využití tekutého kovu 

Velmi d�ležitá položka pro samotné kalkulace náklad� na výrobu odlitku, nebo� nám udává, 

jaké množství tekutého kovu skute�n� p�ipadá na samotný odlitek. Položka je stanovena na 

základ� výpo�tu dle vztahu [11]:  [ ]%100×=
S

h

G

G
η , kde: 

- Gh p�edstavuje hrubou hmotnost odlitku – hmotnost odlitku bez nálitk� a vtokové soustavy. 

- Gs p�edstavuje surovou hmotnost odlitku – hmotnost odlitku po vytažení z formy. 

o Spot�eba kovu v K� i v kg 

Tato kalkula�ní položka p�edstavuje množství tekutého kovu užitého na výrobu daného 

odlitku ve svém hmotnostním i pen�žním vyjád�ení.  

o Vrat 

Vratný materiál p�edstavuje tu �ást ze surového odlitku, jež je odstran�na a vrací se zp�t do 

pece a tvo�í tak v podstat� vlastní vsázkový materiál slévárny. Položka je vyjád�ena v kg 

vratu. 

o Vráceno 

Kalkula�ní položka vráceno p�edstavuje pen�žní vyjád�ení vratu, tedy v podstat� to, co 

slévárna „ušet�í“ p�i nové výrob� tekutého kovu. Snižuje nám tedy celkové náklady na výrobu 

tekutého kovu. 

o Cena tekutého kovu (ÚVN na výrobu  tekutého kovu) 

V této fázi výpo�tu náklad� spot�ebovaných na výrobu odlitk� jsou stanoveny náklady na 

výrobu 1 kg tekutého kovu pro daný odlitek, jež vychází z výše uvedených položek.  

 

� Režijní náklady slévárny (RNs) 

Výpo�et režijních náklad� slévárny zahrnuje položky výrobní, správní a odbytové režie 

v�etn� mezd. Položka tak v podstat� obsahuje veškeré náklady slévárny vyjma náklad� na 

výrobu tekutého kovu a náklad� na výrobu jader. Je stanovena vždy na období jednoho roku, 

a to s využitím výkazu zisku a ztrát spole�nosti, kdy jsou veškeré režijní náklady slévárny (v 

K�) vyd�leny ro�ním výkonem slévárny (v kg).  

o RNs = ro�ní náklady slévárny bez TK a bez jaderny/ro�ní výkon slévárny (K�/kg) 
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� Cena za 1 kg odlitku 

Položka je sou�tem ceny 1 kg tekutého kovu p�ipadajícího na daný odlitek a upravených 

režijních náklad� slévárny. 

o Cena za 1 kg odlitku = Cena 1 kg TK p�ipadajícího na odlitek  + upravené RNs (K�) 

 

� Cena za 1 kg odlitku vynásobená  koeficientem kovu v rámu 

Kalkula�ní položka je stanovena vynásobením ceny za 1 kg odlitku koeficientem kovu 

v rámu. Koeficient kovu v rámu je ukazatel, jenž je stanoven na základ� nevyváženosti 

kalkulace náklad� na jednotlivých HS formovny. �eší problematiku plynoucí z kalkulace 

náklad� dle hmotnosti odlitk�, jelikož dochází k situaci, kdy n�které odlitky na základ� této 

charakteristiky mohou být nákladov� podhodnocené a n�které naopak nadhodnocené. 

D�sledkem je stanovení st�ední hmotnosti odlitk� na jednotlivých HS formovny a z ní 

plynoucí koeficienty pro „usm�rn�ní“ nákladových položek specifických odlitk� odchýlených 

od st�ední hmotnosti typických odlitk� daného provozu. Koeficienty jsou sou�ástí kalkula�ní 

tabulky, jež je uvedena v p�íloze 8. 

 

� Cena za 1 odlitek 

Cena za jeden odlitek je stanovena jako sou�in hmotnosti odlitku a ceny za 1 kg odlitku. 

o Cena odlitku = cena 1 kg odlitku * hmotnost odlitku (K�) 

 

� Žíhání temperované 

Jedná se o položku, jež je kalkulována pouze v p�ípad� výroby temperované litiny. 

 

� Náklady jaderny (CNj) 

Tato položka je spolu s kalkula�ní položkou tekutého kovu nejvýznamn�jší, proto je 

kalkulována samostatn�. Jedná se o kalkula�ní položku zobrazující celkové náklady jaderny, 

tedy náklady režijní, ale i náklady jednicové. Kalkulují se náklady jaderny na 1 kg jader, a to 

tak, že výpo�et vychází z celkových ro�ních náklad� hospodá�ských st�edisek jaderny a 

z celkového ro�ního výkonu HS jaderny. 

o CNj = celkové ro�ní náklady HS jaderna/ro�ní výkon HS jaderna (K�/kg) 

 

� Kooperace – zinek  

Položka zahrnuje náklady na povrchovou úpravu kov�, jež je realizována mimo slévárnu.  
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� Kooperace – jádra 

Položka zahrnuje náklady na výrobu jader, jenž jsou do slévárny dodávány z externích zdroj�. 

Jádra se nakupují extern� v okamžiku, když se samovýroba stává dražší nebo v okamžiku, 

kdy není z technologického hlediska možné jádra vyrobit p�ímo ve slévárn�.   

 

� Kooperace – doprava  

Tato položka je kalkulována v p�ípad� dopravy hotových odlitk� zákazník�m. Slévárna tuto 

�innost provozuje jen na základ� smluvní dohody se zákazníkem.  

 

� Celkové náklady  na 1 odlitek (ÚVNo) 

Položka p�edstavuje celkové náklady spot�ebované na výrobu konkrétního odlitku, vyjma 

náklad� na kooperaci a dopravu. Získáme ji sou�tem náklad� všech výše kalkulovaných 

položek.  

o ÚVNo = Cena za 1 odlitek + CNj (K�) 

 

� Celkové náklady  na 1 kg odlitku 

Tato položka zobrazuje celkové náklady na výrobu 1 kg odlitku. 

o CN na 1 kg odlitku = ÚVNo / hmotnost odlitku (K�/kg) 

 

� Zisk 

Procentuální p�irážka p�ipo�tená k ÚVNo. 

 

� Prodejní cena v�. zisku 

Prodejní cena je záv�re�ná položka kalkulací. Ur�í se jako sou�et celkových náklad� na 1 kg 

odlitku a zisku, jelikož p�i jednání se zákazníky se obvykle využívá ceny za 1 kg odlitku. 

o Prodejní cena = CN na 1 kg odlitku + zisk (K�/kg) 

 

Výše uvedené kalkulace se staly základním prvkem pro tvorbu kalkulací prost�ednictvím 

informa�ního systému FORMER, jež jsou v sou�asnosti ve slévárn� UXA spol. s.r.o. užívány.  

5.2.2 Kalkulace v informa�ním systému FORMER 

V sou�asnosti je kalkula�ní vzorec spole�nosti pln� integrován do informa�ního 

systému FORMER (viz p�íloha 9), jenž je produktem informa�ního odd�lení slévárny UXA 

spol. s.r.o. Je tedy zajímavý v tom, že si jej spole�nost sama vytvo�ila.  
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Informa�ní systém FORMER je vytvo�en na bázi programu Microsoft Access a 

slévárnou je vyvíjen již n�kolik let, nicmén� teprve nedávno se jeho sou�ástí stala i nákladová 

kalkulace výroby odlitk�, resp. kalkulace ceny odlitk�. Systém tvo�í provázanou databázi 

informací o pr�b�hu každé konkrétní zakázky, výrob� a skladování MZ, technologických 

úpravách konkrétních výrob odlitk�, tvorb� cenových kalkulací apod. Informa�ní systém 

FORMER je �len�n do n�kolika díl�ích, navzájem provázaných databází, jež jsou �len�ny dle 

jednotlivých �ídících st�edisek. Pro tvorbu diplomové práce bylo d�ležité studium 

informa�ního systému FORMER – TPV (viz p�íloha 11), tedy díl�í databáze technologické 

p�ípravy výroby. FORMER –TPV je tvo�en t�mi nejd�ležit�jšími položkami pro sestavení 

správného technologického postupu výroby odlitk�. Sou�ástí této databáze je i kalkulace 

náklad� výroby odlitk�, která p�edstavuje zjednodušení zp�sobu p�i�ítání nákladových 

položek prost�ednictvím kalkula�ní tabulky, jež byla popsána v kapitole 5.2.1. Nyní si 

popíšeme nejvýznamn�jší prvky kalkulace pomocí systému �ízení výroby FORMER.  

 

� Faktura�ní náklady TK bez surovin a jader 

Jedná se o fixní prom�nnou z hlediska kalkulací náklad� na výrobu odlitk� v informa�ním 

systému FORMER – TPV. Z hlediska nákladovosti se jedná o režijní nákladovou položku, jež 

odpovídá položce Režijní náklady slévárny (RNs) uvedené v kalkula�ní tabulce. 

 

 

Obr. 5.1 Kalkulace režijních náklad� slévárny v informa�ním systému FORMER – TPV. 

 

� Faktura�ní náklady jader 

Op�t se jedná o fixní prom�nnou z hlediska kalkulací náklad� na výrobu odlitk�  v 

informa�ním systému FORMER – TPV, z hlediska nákladovosti se jedná o položku režijních 

náklad�, jež odpovídá položce Náklady jaderny (CNj) v kalkula�ní tabulce.  

 

 

Obr. 5.2 Kalkulace náklad� jaderny v informa�ním systému FORMER – TPV. 
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� Ceny kovu 

Fixní prom�nná, jež p�edstavuje náklady na výrobu 1 kg tekutého kovu konkrétního 

litinového odlitku. Svým charakterem se jedná spíše o jednicový náklad. Položka odpovídá 

položce Cena tekutého kovu (ÚVN na výrobu  tekutého kovu) uvedené v kalkula�ní tabulce. 

 

 

Obr. 5.3 Kalkulace ceny tekutého kovu v informa�ním systému FORMER – TPV. 

 

� Kontrolní výpo�et 

V této �ásti informa�ního systému FORMER - TPV dochází k samotné kalkulaci náklad� na 

výrobu odlitk�. Dle konkrétního odlitku se zde zadává �íslo MZ, materiál, zp�sob 

zaformování, hmotnost, výroba jader v kooperaci apod. Po zadání pot�ebných parametr� a po 

stisknutí odkazu Kontrolní výpo�et získáme požadovaný výsledek kalkulace, tedy ÚVN na 

odlitek a ÚVN na kg odlitku. Tyto výsledné položky odpovídají položkám Celkové náklady  

na 1 odlitek (ÚVNo)  a Celkové náklady  na 1 kg odlitku uvedené v kalkula�ní tabulce. 

 

 

Obr. 5.4 Kalkulace ÚVN na odlitek a ÚVN na 1 kg v informa�ním systému FORMER – TPV. 
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Nákladová kalkulace prost�ednictvím informa�ního systému FORMER - TPV se 

shoduje s nákladovou kalkulací prost�ednictvím kalkula�ní tabulky, resp. výsledky kalkulací 

ob�ma zp�soby se zpravidla shodují. Tudíž kombinace t�chto dvou nástroj� kalkulací m�že 

být užita jako kontrolní mechanismus.  

5.3 Dokumentace pot�ebná pro tvorbu kalkulací 

Veškerá data pot�ebná pro tvorbu kalkulací nákladových položek výroby odlitk� jsou 

dostupná p�íslušným pracovník�m slévárny UXA spol. s.r.o. v elektronické podob� 

prost�ednictvím informa�ního systému FORMER – Technologická p�íprava výroby v 

databázi Výrobní p�edpis (viz p�íloha 12). Databáze Výrobní p�edpis zahrnuje veškerou 

technicko – ekonomickou charakteristiku konkrétního odlitku. To znamená, že je možné 

získat informace o MZ, formování, výrob� jader, použitém materiálu, ale i nap�. informace o 

technologických zm�nách v pr�b�hu výroby konkrétního odlitku, jimž bude v�nován prostor 

v následujících kapitolách této práce. 

Data pot�ebná pro tvorbu nákladových kalkulací zadává do Výrobního p�edpisu pracovník 

p�íslušného hospodá�ského st�ediska, které se podílí na technicko – ekonomickém zpracování 

konkrétního odlitku. P�i�emž dohled nad správností údaj� vykonává odd�lení TPV. Nejvíce 

se pak využívá této fyzické dokumentace: 

- Pr�vodní doklad pro kontrolu a m��ení operací k hodnocení vzork� (viz p�íloha 6) – 

protokol vystavuje odd�lení TPV, p�i�emž dokument de facto fyzicky putuje 

s vyráb�nou sérií vzorkových odlitk� a data jsou do n�j zaznamenávána p�íslušnými 

útvary výroby. 

- Kalkula�ní tabulka metalurgie (viz p�íloha 10) – vystavuje ji hlavní metalurg na 

za�átku každého kalendá�ního m�síce. Data z tabulky slouží k výpo�tu ceny tekutého 

kovu. 

- Rozpo�ty režijních náklad� – p�edstavují režijní náklady slévárny a náklady na výrobu 

jader. Stanovuje je ú�etní odd�lení se souhlasem obchodního �editele slévárny na 

základ� ú�etních výkaz� za uplynulý rok.  

5.4 Kalkulace vybraných odlitk� slévárny UXA spol. s.r.o.  

Jedním z cíl� p�edložené diplomové práce je zachytit a vyhodnotit zm�ny nákladových 

položek v �ase a demonstrovat tak schopnost slévárny snižovat náklady prost�ednictvím 

technologických úprav v již zab�hlé produkci odlitk�. Pro tento ú�el využijeme odlitky, které 

p�edstavují t�i nejvýznamn�jší položky z hlediska výnosnosti a sou�asn�  reprezentují všechny 
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typy odlitk� vyráb�ných ve slévárn� UXA spol. s.r.o., jedná se tedy o odlitky vyráb�né na HS 

52 – formovna F10, HS 42 – formovna F20 a HS 72 – „velká práce“.   

V následující �ásti diplomové práce provedeme propo�tové a výsledné kalkulace 

náklad� spot�ebovaných na výrobu vybraných odlitk�. Tyto odlitky se staly p�edm�tem 

sledování a p�i�azování náklad� p�ed a po uskute�n�ní technologických úprav jejich výroby. 

Jedná se o odlitky, jejichž kumulativní podíl na celkovém obratu slévárny �iní 8,57 %. 

I. Provoz F10 – odlitek �. 3047 12 

II. Provoz F20 – odlitek �. 4100059355 

III. Provoz F40 – odlitek �. 3709245 

Kalkulace všech t�í odlitk� byly provedeny nejen prost�ednictvím informa�ního systému 

FORMER – TPV (viz p�íloha 11), ale pro názorné vysv�tlení i prost�ednictvím kalkula�ní 

tabulky (viz p�íloha 8). 

5.4.1 Kalkulace odlitku �. 3047 12  

Odlitek �. 3047 12 je reprezentantem odlitk� vyráb�ných na HS 52 – formovna F10. 

Jeho podíl na celkovém obratu slévárny UXA spol. s.r.o. za rok 2009 �inil 3,54 %, což 

p�edstavuje v�bec nejvýnosn�jší položku slévárny. V následující tabulce je uvedena základní 

charakteristika tohoto odlitku. 

Základní charakteristika odlitku 3047 12 

Materiál odlitku �SN 42 23 04 

Váha odlitku 1,70 kg 

Využití tekutého kovu 69% 

Formování HS 52 – formovna F10 

Životnost MZ 20 tisíc zaformování 

Jaderna Externí dodavatel 

 

Tab. 5.1 Základní charakteristika odlitku 3047 12. 

5.4.1.1 Propo�tová kalkulace odlitku �. 3047 12 
 

Propo�tová kalkulace se �adí mezi kalkulace p�edb�žné – tuto kalkulaci nákladovosti 

výroby odlitk� sestavuje kalkulant slévárny UXA spol. s.r.o. v okamžiku, kdy výrobek dosud 

není zcela dokonale specifikován po své technické stránce, tedy není ur�en dokonalý 

technologický postup výroby. Hlavním úkolem tohoto typu kalkulace je zjistit celkové 

náklady na výrobu poptávaného odlitku a pomocí t�chto náklad� pak stanovit jeho cenu.  

V následující tabulce jsou uvedeny nejd�ležit�jší nákladové položky p�i�azované na 

kalkula�ní jednici. Položky vycházejí z kalkula�ní tabulky, jejíž vzor je uveden v p�íloze 8. 
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Kalkulované položky 3047 12 – p�ed TÚ K�/kg 
Cena TK v odlitku 14,41 
RN slévárny 24,26 
Cena za 1 kg TK v�. upravené RNs 30,17 
Cena za 1 kg odlitku s koef. kovu v rámu 29,57 
Kooperace - povrchová úprava 18,69 

Kooperace - jádra 12,17 
Kooperace - doprava 2,7 
ÚVNV na 1 kg odlitku 63,13 
ÚVNV na 1 odlitek 107,32 

Tab. 5.2 Nákladové položky odlitku 3047 12  p�ed technologickými úpravami. 

Z výše uvedené tabulky je z�ejmé n�kolik skute�ností: 

- Kooperace – povrchová úprava. Na odlitku dochází k vytvo�ení pozinkovaného 

povrchu. Slévárna tuto �innost zajiš�uje prost�ednictvím externích dodávek, p�i�emž 

je v povinnosti hradit takto vzniklé náklady plynoucí z kooperace. 

- Kooperace – jádra. Technologie slévárny neumož�uje samovýrobu jader, tudíž je 

slévárna nucena využít externích dodávek a kalkuluje jádra jako náklad plynoucí z 

kooperace. 

- Kooperace – doprava. Smluvním požadavkem zákazníka je doprava hotových odlitk� 

na místo ur�ení. Jelikož slévárna nedisponuje vlastním vozovým parkem, zajiš�uje 

dopravu externími dopravci a vznikají jí tak náklady plynoucí z kooperace. 

V následující kapitole si popíšeme nejd�ležit�jší technologické zm�ny, jež byly uskute�n�ny 

p�i výrob� odlitku 3047 12. 

5.4.1.2 Technologické zm�ny v pr�b�hu výroby odlitku �. 3047 12 
 

Odlitek 3047 12 není zcela novou produkcí slévárny UXA spol. s.r.o., nicmén� p�i 

sestavování výše uvedené propo�tové kalkulace byla výroba tohoto odlitku považována za 

novou, nebo� odlitek je v sou�asnosti vyráb�n z tvárné litiny, kdežto d�íve byl vyráb�n z litiny 

temperované. Nyní si zjednodušen� popíšeme technologické úpravy, jež byly nezbytné u�init 

pro výrobu vysoce jakostních odlitk� z tvárné litiny. Tyto úpravy se p�ízniv� promítly jednak 

do technologie výroby odlitku 3047 12, jednak do snížení nákladovosti jeho výroby. 

Chceme – li zkvalitnit a potažmo zlevnit technologický proces výroby odlitku, aniž 

bychom m�nili kompletn� technologii výroby odlitk� užívanou v dané slévárn�,  musíme se 

zam��it na zm�ny modelového za�ízení (dále jen MZ). V p�ípad� odlitku 3047 12 se jednalo o 

tyto zm�ny MZ: 
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� Odstran�ní jamky pod vtokovým k�lem. 

Úprava umožnila snížení hmotnosti vtokové soustavy a s ní související úsporu náklad� 

v podob� nižší spot�eby tekutého kovu.  

� Posunutí vtok� od okraj� modelové desky. 

Úprava m�la za následek zkrácení vtokové soustavy, což p�edstavuje úsporu náklad� 

v podob� nižší spot�eby tekutého kovu. Nicmén� hlavním d�vodem této úpravy byla 

problematika vytékání roztaveného kovu z formovacích rám� p�i odlévání. Tento problém 

zp�soboval vysokou nehospodárnost výroby odlitk� 3047 12, proto bylo naléhav� t�eba jej 

�ešit uvedeným zp�sobem. 

� Zhotovení dvou d�evo – epoxidových jaderník�. 

Vlivem samostatné kalkulace výroby jader pro odlitek 3047 12 bylo zjišt�no, že nákladovost 

jader p�i samovýrob� je podstatn� vyšší než v p�ípad� nákupu jader od externího dodavatele. 

Práv� z tohoto d�vodu byly zhotoveny duplicitní jaderníky p�ímo pro technologii výroby 

jader u vybraného externího dodavatele. P�i uvážení strategické významnosti produkce 

odlitku 3047 12 pro slévárnu, se výroba duplicitních jaderníku vlastními náklady vyplatila.  

� Zhotovení duplicitního MZ – litinová modelová deska se t�emi epoxidovými modely. 

Z výše uvedených úprav, ale zejména pak ze zm�ny užívaného materiálu odlitku, vyvstala 

nutnost výroby nového (duplicitního) MZ sloužícího pro výrobu odlitku 3047 12. Op�t je 

d�ležité p�ipomenout, že náklady na výrobu duplicitního MZ jsou nepatrné oproti strategické 

významnosti výroby odlitku 3047 12. 

Výše uvedené technologické zm�ny MZ pro odlitek 3047 12 m�ly prokazatelný efekt 

v úspo�e materiálu, která je pro názornost uvedena v následující tabulce: 

P�vodní váha kovu v rámu 8,10 kg Úspora materiálu na 1 odlitek 

Nová váha kovu v rámu 7,40 kg 0,7 kg 

P�vodní využití TK 63% Zvýšení využití TK 

Nové využití TK 69% + 6% 

Tab. 5.3 Parametrické zm�ny odlitku 3047 12. 

Technologické zm�ny se zcela pochopiteln� nepromítly pouze v samotném zvýšení jakosti 

výroby daného odlitku, ale p�edevším se promítly na úspo�e náklad� spot�ebovaných na 

výrobu odlitku 3047 12. Úspora materiálu �inila 0,7 kg, což p�edstavuje zvýšení ú�innosti 

tekutého kovu o 6%. 
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5.4.1.3 Výsledná kalkulace odlitku �. 3047 12 
 

V p�ípad� nákladových kalkulací odlitku po zahájení jeho produkce se jedná o tzv. 

okamžikovou výslednou kalkulaci. Tato kalkulace ve slévárn� UXA spol. s.r.o je vždy 

uskute�n�na po tzv. vzorkové výrob� odlitk�, tedy po produkci série odlitk�, jež putuje 

k potenciálnímu zákazníkovi na prov��ení jakosti produkce. Význam této kalkulace spo�ívá 

v tom, že jsou v ní fixovány s tak�ka kone�nou platností vlastní náklady kalkula�ní jednice 

výroby odlitku. Další význam této kalkulace tkví v tom, že de facto slouží jako kone�ný 

podklad pro stanovení ceny odlitku a pro sledování dlouhodobého trendu ve vývoji vlastních 

náklad� výroby odlitku. Následující tabulka zobrazuje nejvýznamn�jší nákladové položky po 

uskute�n�ní technologických úprav MZ. 

Kalkulované položky 3047 12 – po TÚ K�/kg 

Cena TK v odlitku 13,61 

RN slévárny 24,26 
Cena za 1 kg TK v�. upravené RNs 29,37 
Cena za 1 kg odlitku s koef. kovu v rámu 28,79 
Kooperace - povrchová úprava 18,69 
Kooperace - jádra 10,76 
Kooperace - doprava 2,7 
ÚVNV na 1 kg odlitku 60,94 
ÚVNV na 1 odlitek 103,6 

Tab. 5.4 Nákladové položky odlitku 3047 12  po technologických úpravách. 

Technologické úpravy výroby odlitku 3047 12 prost�ednictvím okamžikové výsledné 

kalkulace vykázaly zm�ny v t�chto nákladových položkách: 

- Cena TK v odlitku, 

- Cena za 1 kg TK v�. upravených režijních náklad� slévárny, 

- Cena za 1 kg odlitku s koeficientem kovu v rámu, 

- Kooperace - jádra, 

- ÚVNV na 1 kg odlitku, 

- ÚVNV na 1 odlitek. 

Tyto zm�ny budou blíže vyhodnoceny v následující kapitole. 

5.4.1.4 Vyhodnocení kalkulace odlitku �. 3047 12 
 

Porovnání výše uvedených propo�tových a okamžikových výsledných kalkulací nám 

umož�uje vyvodit tyto záv�ry: 

 



 38 
 

� Snížení náklad� vlivem snížení spot�eby tekutého kovu 

V okamžikové výsledné kalkulaci tato položka vykázala pokles o 0,8 K�/kg. Úspora náklad� 

je vyúst�ním provedených technologických zm�n, kdy se snížila spot�eba materiálu a došlo 

tak k vyššímu využití tekutého kovu. 

� Snížení objemu náklad� spot�ebovaných na 1 kg TK v�. upravených RNs 

Položka v podstat� koresponduje s výše uvedenou položkou, nebo� hodnota režijních náklad� 

slévárny z�stala nezm�n�na. 

� Snížení náklad� spot�ebovaných na 1 kg odlitku s koeficientem kovu v rámu 

Tato nákladová položka je založena na zm�nách výše uvedených nákladových položek, tudíž 

její snížení je vyúst�ním jejich zm�ny. 

� Snížení nákladovosti extern� dodávaných jader 

Snížení nákladovosti dodávaných jader má své p�í�iny zejména ve dvou faktorech. B�hem 

procesu technologických úprav došlo k výrob� duplicitních jaderník�, jenž disponují vyšší 

kvalitou povrchu a rozm�rovou p�esností než p�vodní jaderníky, které byly tak�ka na pokraji 

své životnosti. Tímto došlo k situaci, kdy dodavatel jader dosahuje tém�� nulové 

zmetkovitosti p�i výrob� a na základ� výborných obchodních vztah� se slévárnou UXA spol. 

s.r.o. snížil ceny svých dodávek. Další p�í�inou snížení ceny extern� dodávaných jader je fakt, 

že s probíhajícím procesem výroby daného jádra dochází ke zdokonalování pot�ebných 

�inností, a tím dochází k vyšší efektivnosti výroby. 

 Uvedené skute�nosti m�ly za následek hospodárn�jší výrobu odlitk�, nebo� došlo ke 

snížení náklad� na výrobu 1 kg odlitku o 2,19 K�, resp. došlo ke snížení náklad� na výrobu 

jednoho odlitku o 3, 72 K�. Tento fakt ilustruje následující graf: 

63,13 K�/kg
60,94 K�/kg

ÚVNV na 1 kg odlitku 3047 12

ÚVNV p�ed TÚ ÚVNV po TÚ

 

Obr. 5.5 ÚVNV na 1 kg odlitku 3047 12. 
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Z uvedeného grafu je z�ejmé, že provedené technologické zm�ny b�hem výroby odlitku 3047 

12 byly ú�elné a p�inesly slévárn� úsporu náklad� v podob� 3,6 % oproti výchozímu stavu.  

5.4.2 Kalkulace odlitku �. 4100059355  

Odlitek �. 4100059355  je reprezentantem odlitk� vyráb�ných na HS 42 – formovna 

F20. Podíl odlitku na celkovém obratu slévárny UXA spol. s.r.o. �inil 3,03 %, což p�edstavuje 

v po�adí druhou nejvýnosn�jší položku slévárny v roce 2009. Pro rok 2010 je však vedením 

slévárny o�ekáváno, že práv� odlitek 4100059355 se stane v�bec nejvýznamn�jším 

produktem. Tento p�edpoklad se promítl do výrazné zm�ny užívané technologie, což se také 

odrazilo v nákladové kalkulaci odlitku. Následující tabulka udává základní charakteristiku 

odlitku 4100059355. 

Základní charakteristika odlitku 4100059355 

Materiál odlitku �SN 42 23 05  

Váha odlitku 8,3 kg 

Využití tekutého kovu 58% 

Formování HS 42 – formovna F20 

Životnost MZ 5 tisíc zaformování 
Jaderna HS 22 – Jaderna studená - strojní  

Tab. 5.5 Základní charakteristika odlitku 4100059355. 

5.4.2.1 Propo�tová kalkulace odlitku �. 4100059355 
 

Propo�tová kalkulace odlitku 4100059355 se významn� liší od kalkulace výsledné, 

což je d�sledkem výrazných technologických zm�n, jež v rámci výše uvedeného odlitku byly 

provedeny. Tyto zm�ny byly vyvolány zvýšenou poptávkou po daném odlitku. 

Nejvýznamn�jší položky propo�tové kalkulace jsou uvedeny v následující tabulce. 

Kalkulované položky 4100059355 – p�ed TÚ K�/kg 

Cena TK v odlitku 18,76 

RN slévárny 24,26 

Cena za 1 kg TK v�. upravené RNs 34,52 

Cena za 1 kg odlitku s koef. kovu v rámu 37,97 

Cena za 1 ks odlitku 315,19 

CN jádra 38,96 

ÚVNV na 1 kg odlitku 42,67 

ÚVNV na 1 odlitek 354,15 

Tab. 5.6 Nákladové položky odlitku 4100059355  p�ed technologickými úpravami. 
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Z výše uvedené tabulky je z�ejmé, že slévárna p�i výrob� tohoto odlitku nevyužila, resp. 

nebyla nucena využít žádných externích služeb ve smyslu dopravy, povrchové úpravy odlitku 

zinkem �i externí výroby jader. Naopak využila vlastních kapacit pro výrobu carbophenových 

jader. 

5.4.2.2 Technologické zm�ny v pr�b�hu výroby odlitku �. 4100059355 
 

V p�ípad� výroby odlitku 4100059355 byly ve sledovaném období uskute�n�ny dv� 

významné technologické  zm�ny, jež byly vyvolány r�stem poptávky po produkci daného 

odlitku. Pro uspokojení zvýšené poptávky bylo uskute�n�no: 

� Zhotovení nového (duplicitního) modelového za�ízení (MZ) 

Zhotovení nového MZ m�lo za následek zvýšení produkce odlitku 4100059355. P�vodní MZ 

pro tento odlitek bylo instalováno na hliníkové kazet� s jedním modelem, což p�edstavovalo 

menší výkonnost p�i zaformování oproti sou�asnému duplicitnímu MZ. Duplicitní MZ bylo 

instalováno na d�ev�nou kazetu s kolíky, jež je rozm�rov� v�tší než hliníková kazeta. Proto 

mohla být zvolena možnost dvou epoxidových model�. Tato úprava MZ umožnila zefektivnit 

produkci, což se projevilo zvýšením využití TK ze 45% na 54%. Tento fakt demonstruje 

konkrétní úsporu 3,25 kg tekutého kovu na jeden odlitek v rámu.  

P�vodní váha kovu v rámu 18,5 kg Úspora materiálu na 1 odlitek 

Nová váha kovu v rámu* 30,5 kg 3,25 kg 

P�vodní využití TK 45% Zvýšení využití TK 

Nové využití TK 54% + 9% 

Tab. 5.7 Parametrické zm�ny odlitku 4100059355.      (*Pozn. 2 odlitky v rámu) 

 

� Konstruk�ní úprava jaderníku 

P�i výrob� odlitku je využíváno celkem p�t standardních carbophenových jader. Úprava se 

týkala jaderníku �.1, tedy jaderníku, jenž je nástrojem pro výrobu rozm�rov� nejv�tšího jádra 

sloužícího k vytvo�ení dutiny v odlitku. Technologická úprava p�inesla úsporu 0,6 kg jádrové 

sm�si. 

P�vodní váha jádra Úspora materiálu v kg 
3,2 kg 0,6 kg 

Nová váha jádra Úspora materiálu v K� 
2,6 kg 6,3 K�  

Tab. 5.8 Parametrické zm�ny jádra pro odlitek 4100059355. 
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Výše uvedené zm�ny dokázaly snížit celkovou nákladovost výroby odlitku 4100059355 o 

výrazných 15,2% na jeden kus. Tento fakt je vysv�tlen v následující kapitole. 

5.4.2.3 Výsledná kalkulace odlitku �. 4100059355 
 

Okamžiková výsledná kalkulace odlitku 4100059355 byla uskute�n�na po spln�ní 

vzorkové produkce, pro niž bylo využito nové MZ s vyleh�eným jaderníkem. Nejvýznamn�jší 

položky této kalkulace jsou uvedeny v následují tabulce. 

Kalkulované položky 4100059355 – po TÚ K�/kg 

Cena TK v odlitku 16,5 

RN slévárny 24,26 

Cena za 1 kg TK v�. upravené RNs 32,26 

Cena za 1 kg odlitku s koef. kovu v rámu 32,26 
Cena za 1 ks odlitku 267,78 
CN jádra 32,7 
ÚVNV na 1 kg odlitku 36,2 

ÚVNV na 1 odlitek 300,48 

Tab. 5.9 Nákladové položky odlitku 4100059355  po technologických úpravách. 

Z tabulky je patrné, že vytvo�ení duplicitního MZ se dv�ma epoxidovými modely zp�sobilo 

vyšší využití tekutého kovu, což v kone�ném d�sledku znamenalo snížení celkových náklad� 

spot�ebovaných na jeden kg odlitku, resp. na jeden odlitek. 

5.4.2.4 Vyhodnocení kalkulace odlitku �. 4100059355 
 

Technologická úprava v podob� výroby duplicitního MZ se dv�ma epoxidovými 

modely oproti p�vodnímu hliníkovému MZ s jedním modelem m�la za následek zvýšení 

využití tekutého kovu ze 45% na 54%, což v pen�zích vyjád�eno p�edstavuje úsporu 2,26 K� 

tekutého kovu na odlitek. P�i uvažované sériové výrob� p�edstavuje tato úspora významné 

snížení náklad� na výrobu odlitku 4100059355. Vlivem úpravy jaderníku pro vyleh�ení jádra 

�.1, bylo dosaženo úspory 6,26 K� z celkových náklad� na výrobu jednoho jádra. Výše 

uvedené skute�nosti p�edstavují celkovou úsporu 15,2% ÚVNV na jeden kg odlitku, resp. na 

jeden odlitek. Následující graf demonstruje tuto skute�nost. 
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42,67 K�/kg

36,2 K�/kg

ÚVNV na 1 kg odlitku 4100059355

ÚVNV p�ed TÚ ÚVNV po TÚ

 

Obr. 5.6 ÚVNV na 1 kg odlitku 4100059355. 

 

5.4.3 Kalkulace odlitku �. 3709245  

Odlitek �. 3709245 je reprezentantem odlitk� vyráb�ných na HS 72 – „velká práce“. 

Jeho podíl na celkovém obratu slévárny UXA spol. s.r.o. za rok 2009 �inil 2,00 %, což jej �adí 

do pozice t�etí nejvýnosn�jší položky slévárny. V následující tabulce je uvedena základní 

charakteristika tohoto odlitku. 

Základní charakteristika odlitku 3709245 

Materiál odlitku �SN 42 24 25 

Váha odlitku 70 kg 

Využití tekutého kovu 58% 

Formování HS 72 – „velká práce“ 

Životnost MZ 3 tisíce zaformování 
Jaderna HS 22 – Jaderna studená - strojní  

Tab. 5.10 Základní charakteristika odlitku 3709245. 

5.4.3.1 Propo�tová kalkulace odlitku �. 3709245 
 

V tomto p�ípad�, stejn� jako u dvou výše uvedených odlitk�, bylo primárním úkolem 

propo�tové kalkulace zjistit celkové náklady p�ipadající na výrobu poptávaného odlitku. Níže 

uvedená tabulka udává nejvýznamn�jší položky propo�tové kalkulace. 
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Kalkulované položky 3709245 – p�ed TÚ K�/kg 
Cena TK v odlitku 11,64 

RN slévárny 24,26 

Cena za 1 kg TK v�. upravené RNs 27,41 

Cena za 1 kg odlitku s koef. kovu v rámu 26,86 
Cena za 1 ks odlitku 1880,14 
Filtr 2x50 0,23 
CN jádra 494,59 
ÚVNV na 1 kg odlitku 33,92 
ÚVNV na 1 odlitek 2375,1 

Tab. 5.11 Nákladové položky odlitku 3709245  p�ed technologickými úpravami. 

Z výše uvedené tabulky je z�ejmé n�kolik skute�ností, jež nám signalizují tyto položky: 

- Cena TK v odlitku. Tato položka je nižší než u dvou p�edešlých odlitk�. Tento fakt 

není d�sledkem nap�. snížení ceny materiálu, nýbrž je d�sledkem odlišného materiálu 

odlitku. Dva p�edešlé odlitky jsou odlévány z tvárné litiny, kdežto odlitek 3709245 je 

odléván z šedé litiny, jejíž výroba je mén� nákladná. Tuto skute�nost dokazuje již 

bakalá�ská práce, na kterou navazuje tato diplomová práce.  

- Filtr 2x50 na 1kg odlitku. Jedná se o cenu filtru rozpo�ítanou na 1 kg odlitku. Tato 

položka se jeví jako nákladov� zanedbatelná, ovšem v p�ípad� mén� hmotných odlitk� 

je pom�rn� d�ležitou nákladovou položkou. 

V následující kapitole si popíšeme nejd�ležit�jší technologické zm�ny, jež byly v roce 2009 

uskute�n�ny p�i výrob� odlitku 3709245. 

5.4.3.2 Technologické zm�ny v pr�b�hu výroby odlitku �. 3709245 
 

V p�ípad� odlitku 3709245 byly uskute�n�ny ve sledovaném období tyto dv� 

technologické úpravy: 

� p�emontáž modelu na nové modelové desky, 

� úprava jaderníku pro odleh�ení jádra. 

Pro ú�ely této diplomové práce byla významn�jší druhá z uvedených technologických úprav – 

vyleh�ení jader. Navržení a provedení technologické úpravy jaderníku pro odleh�ení jádra 

vyvstalo ze t�í pot�eb:  

- snížení pracnosti formí��m p�i zakládání jader do slévárenské formy, 

- zabrán�ní deformace slévárenské formy t�žkým jádrem, tedy zabránit deformaci 

odlitku plynoucí z poškození slévárenské formy, 

- snížení objemu (hmotnosti) jádra, tedy uskute�n�ní úspory materiálu (jádrové sm�si).  
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Je z�ejmé, že poslední pot�eba byla tou nejvýznamn�jší z hlediska nákladovosti výroby jader. 

Úspora jádrové sm�si umožnila snížení náklad� na výrobu jader, potažmo snížení náklad� na 

výrobu odlitku. Úprava jaderníku vyústila v tyto skute�nosti: 

P�vodní váha jádra Úspora materiálu v kg 
47,5 kg 6,8 kg 

Nová váha jádra Úspora materiálu v K� 
40,7 kg 70,63 K� 

Tab. 5.12 Parametrické zm�ny jádra pro odlitek 3709245. 

 

Z výše uvedené tabulky je z�ejmé, že úspora jádrové sm�si �inila 6,8 kg, což procentuáln� 

vyjád�eno p�edstavuje úsporu 14,3%. 

5.4.3.3 Výsledná kalkulace odlitku �. 3709245 
 

Okamžiková výsledná kalkulace odlitku 3709245 byla provedena po odlití vzorkové 

série odlitk� s využitím jader vyrobených v upraveném jaderníku. Nejd�ležit�jší kalkula�ní 

položky okamžikové výsledné kalkulace jsou uvedeny v následující tabulce. 

Kalkulované položky 3709245 – po TÚ  K�/kg 
Cena TK v odlitku 11,64 

RN slévárny 24,26 

Cena za 1 kg TK v�. upravené RNs 27,41 

Cena za 1 kg odlitku s koef. kovu v rámu 26,86 
Cena za 1 ks odlitku 1880,14 
Filtr 2x50 0,23 
CN jádra 423,96 
ÚVNV na 1 kg odlitku 32,92 
ÚVNV na 1 odlitek 2304,33 

Tab. 5.13 Nákladové položky odlitku 3709245  po technologických úpravách. 

 

Z tabulky je patrné, že došlo ke snížení nákladovosti jediné kalkulované položky výroby 

odlitk� 3709245, ovšem snížení  bylo velmi významné. 

5.4.3.4 Vyhodnocení kalkulace odlitku �. 3709245 
 

Technologickou úpravou jaderníku bylo dosaženo snížení hmotnosti jader vyráb�ných 

pro daný odlitek o výrazných 6,8 kg. Dosažené odleh�ení jader se p�ízniv� projevilo ve 

snížení zmetkovitosti dané produkce odlitk�, a také a  p�edevším se promítlo v úspo�e jádrové 

sm�si. Tato úspora �inila 4,45% oproti p�vodnímu stavu, což p�edstavuje p�ibližn� 70 K� na 

jedno vyrobené jádro. Následující graf ilustruje úsporu p�ipadající na 1 kg odlitku. 



 45 
 

33,92K�/kg
32,92 K�/kg

ÚVNV na 1 kg odlitku 3709245 

ÚVNV p�ed TÚ ÚVNV po TÚ

 

Obr. 5.7 ÚVNV na 1 kg odlitku 3709245. 

 

V následující kapitole bude uvedeno souhrnné vyhodnocení výše uvedených kalkulací a 

budou stanovena obecná doporu�ení. 

5.5 Záv�re�ná shrnutí uskute�n�ných kalkulací 

Snahou diplomové práce je zachytit a vyhodnotit zm�ny nákladových položek v �ase a 

demonstrovat tak schopnost slévárny snižovat nákladové zatížení výroby litinových odlitk� 

prost�ednictvím technologických úprav v již probíhajícím výrobním procesu. K tomuto ú�elu 

byly provedeny propo�tové a výsledné nákladové kalkulace t�í strategických odlitk� slévárny. 

Jednalo se o odlitky reprezentující provozy HS 52 – formovna F10, HS 42 – formovna F20 a 

HS 72 – „velká práce“. Na základ� výše uvedených kalkulací m�žeme vyvodit tyto obecn�jší 

záv�ry: 

� Propo�tové kalkulace vždy vykazují vyšší nákladovou náro�nost výroby odlitk� než 

kalkulace výsledné. 

� Vhodné technologické úpravy modelového za�ízení vždy vedou ke snížení nákladové 

náro�nosti výroby odlitk�. 

� Odleh�ení jader vlivem konstruk�ních úprav jaderník� vždy vedou ke snížení 

nákladové náro�nosti výroby odlitk�. 

� Snížení nákladovosti extern� nakupovaných jader vlivem kvalitní obchodní politiky. 

� Náklady spot�ebované na výrobu tekutého kovu a jader p�edstavují nejvýznamn�jší 

nákladové položky výroby odlitk�. 

� Slévárna UXA spol. s.r.o. je schopná efektivn� snižovat nákladové zatížení výroby 

litinových odlitk� bez využití moderních simula�ních program�. 
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V pr�b�hu zpracování výše uvedených kalkulací byl identifikován možný potenciální prostor 

ke transparentn�jšímu p�i�ítání náklad� na kalkula�ní jednici, což by mohlo zp�ehlednit 

nákladovost n�kterých hospodá�ských st�edisek slévárny. �ešení této problematiky bude 

v�nována pozornost v následujících pasážích diplomové práce. 

 

6 Navrhované úpravy nákladových kalkulací 

V období let 2008 až 2010 došlo k výrazným zm�nám v procesu nákladových kalkulací 

ve slévárn� UXA spol. s.r.o. Vedení slévárny ustoupilo od pom�rn� složitých kalkulací 

pomocí programu MS Excel (viz p�íloha 7) a p�ešlo k podstatn� zjednodušenému postupu 

tvorby nákladových kalkulací prost�ednictvím informa�ního systému FORMER (viz p�íloha 

9). Zefektivnit proces nákladových kalkulací byl nutností proto, aby se slévárna uplatnila na 

konkuren�ních trzích v dob� všeobecn� vnímané hospodá�ské krize. Tuto nutnost slévárna 

beze zbytku naplnila a nyní se naskýtá potenciální prostor pro zkvalitn�ní již zavedeného 

procesu tvorby nákladových kalkulací výroby litinových odlitk�. Prostor spat�uji zejména 

v transparentn�jším p�i�ítání náklad� na kalkula�ní jednici v p�ípad� n�kterých vybraných 

hospodá�ských st�edisek.  

6.1 Netransparentní položky kalkulací náklad� na výrobu odlitk� 

V p�edcházejících kapitolách diplomové práce jsme byli seznámeni s procesem výroby 

odlitk� a s procesem tvorby nákladových kalkulací ve slévárn� UXA spol. s.r.o. V rámci 

uskute�n�ných nákladových kalkulací vybraných odlitk� jsem se podrobn�ji seznámil 

s procesem p�i�ítání jednotlivých nákladových položek na kalkula�ní jednici, p�i�emž jsem 

svoji pozornost zam��il na problematiku nižší p�ehlednosti celkových náklad� jaderny (CNj) a 

režijních náklad� slévárny (RNs). V rámci t�chto dvou nákladových položek vnímám 

potenciální prostor pro zp�esn�ní kalkulací náklad� spot�ebovaných na výrobu odlitk�.  

Z výše uvedených kalkulací je vidno, že slévárna je schopna vytvá�et úspory 

spot�ebovaných náklad� vlivem technologických úprav v probíhající výrob� odlitk� na všech 

svých provozech. Tato skute�nost je samoz�ejm� velmi pozitivní, ovšem vyvstává otázka, zda 

se nejedná o dílo do jisté míry nahodilých událostí, nebo zda by úspory takového rozsahu 

nemohly být realizovány v d�ív�jší fázi vývoje a výroby odlitku, tedy i s nižšími utopenými 

náklady. Neznámou �ešené problematiky také z�stává, zda prvotní kalkulace náklad� na 

výrobu konkrétního odlitku jsou relevantní proto, aby byla slévárna schopná rozlišit, jestli pro 

ni bude daná produkce z hlediska nákladovosti p�ínosná �i nikoliv. Problém spat�uji ve 
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výrazném zjednodušení stanovení režijních náklad� slévárny (RNs) a celkových náklad� na 

výrobu jader (CNj). V p�ípad� t�chto dvou kalkulovaných položek m�že dojít k jistému 

zkreslení, což m�že mít mimo jiné za následek podhodnocení, resp. nadhodnocení náklad� 

konkrétní produkce odlitk� a z t�chto náklad� vycházejících cen odlitk�. Uvedené zkreslení 

m�že mít za následek, že slévárna se stává pro potenciální zákazníky zbyte�n� drahou a ztrácí 

tak zakázky u nákladov� nadhodnocené produkce nebo naopak, slévárna se m�že stát u 

nákladov� podhodnocené produkce levnou pro potenciálního zákazníka a tím získat zakázky, 

na kterých m�že tratit, a to de facto aniž by o tom p�edem v�d�la. Proto navrhuji zavést 

podrobn�jší diferenciaci nákladových položek slévárny, zejména pak vyjmutí vybraných 

nákladových položek ze souhrnné položky režijní náklady slévárny (RNs) a doporu�uji 

provést diferenciaci v rámci nákladové položky celkové náklady jaderny (CNj). Navrhované 

zm�ny je nutné podpo�it zavedením koeficient� zahrnujících složitost �i sériovost produkce, 

z d�vodu zohledn�ní vynaložených fixních náklad�. 

Uvedená opat�ení by také mohla vést  ke kvalitn�jšímu sledování náklad� v oblasti 

zmetkovitosti v rámci konkrétní produkce odlitk�. Výše uvedená  diferenciace vybraných 

položek umožní efektivn�jší �ízení náklad� v pr�b�hu výrobního cyklu odlitku. Princip 

spo�ívá ve sledování náklad� na výrobu odlitk� v jednotlivých fázích jeho výroby. Systém 

nákladových kalkulací by m�l být schopen ur�it náklady technologické p�ípravy výroby, 

náklady výroby jader a výroby slévárenské formy, náklady na odlévání a v neposlední �ad� 

také náklady na �išt�ní hotových odlitk�. Slévárna by tak m�la být schopna zjiš�ovat náklady 

na výrobu konkrétního odlitku v ur�ité etap� jeho produkce, a tím napomoci ur�it skute�né 

náklady na zmetkovitost vzniklé v konkrétní fázi výroby. Byla by tedy schopna zjiš�ovat 

náklady na podíl nevyhovujících odlitk� na celkovém objemu výroby odlitk� nebo v rámci 

celé série produkce odlitk�. Z�ejmé je, že nejvýznamn�jší náklady na výrobu odlitku (tedy i 

potenciální náklady na zmetkovitost) vznikají až ve fází po odlití slévárenské formy, ovšem 

již v p�edešlých fázích výroby vznikají nezanedbatelné náklady (náklady na výrobu jader a 

slévárenských forem), které by bylo vhodné pe�liv�ji sledovat. V sou�asnosti je zmetkovitost 

ur�ována v prodejních cenách odlitk�, což není zcela vypovídající. Na základ� výše 

uvedeného doporu�ení by slévárna byla schopná stanovit na ur�itém stupni produkce zcela 

p�esné náklady na vzniklé zmetky. 

Nejvýznamn�jší náklady v procesu výroby odlitk� vznikají, jak již bylo n�kolikrát 

zmín�no, p�i výrob� tekutého kovu, jader, slévárenských forem a �išt�ní odlitk�. V oblasti 

výroby tekutého kovu je problematika p�esného sledování náklad� již �ádn� vy�ešena, a to i 

vlivem p�isp�ní bakalá�ské práce, na kterou tato diplomová práce navazuje. V oblasti �išt�ní 
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odlitk� je relativn� mén� obtížné ur�it p�í�iny a náklady neshody, proto navrhuji zam��it 

pozornost v této oblasti zejména na d�sledné sledování nákladových položek ve fázi výroby 

slévárenských forem a jader.  

Nezbytnou nutností pro napln�ní výše uvedených doporu�ení je vytvo�it takový systém 

sledování nákladových položek a tvorby nákladových kalkulací, jenž bude nanejvýš 

spolehlivý, p�esný a jednoduchý ve vztahu ke stanovení nákladovosti produkce litinových 

odlitk�. Princip navrhovaného systému nákladových kalkulací vyráb�ných odlitk� spo�ívá ve 

vy�len�ní nákladových položek hospodá�ských st�edisek formovny, cídírny a brusírny 

z režijních náklad� slévárny (RNs), dále ve vy�len�ní vybraných nákladových položek 

správní režie (konkrétn� náklad� na vývoj a technologickou p�ípravu výroby) z režijních 

náklad� slévárny (RNs) a nakonec spo�ívá v rozlišení náklad� jaderny (CNj), a to minimáln� 

na náklady jednicové a režijní povahy. S t�mito úpravami souvisí vytvo�ení nových norem 

spot�eby práce na vybraných hospodá�ských st�ediscích a stanovení tak v�tšiny významných 

mzdových náklad� jako náklad� jednicových. Je z�ejmé, že navrhovaný systém kalkulací 

musí být podpo�en i zm�nami, jež na první pohled p�ímo nesouvisejí se samotnými 

kalkulacemi, nap�. musí být uskute�n�ny zm�ny ve sledování výkonnosti zam�stnanc�, ve 

sledování zmetkovitosti apod. Jist� se také naskýtá prostor pro zvýšení ú�innosti a 

efektivnosti n�kterých �inností pracovník� vybraných hospodá�ských st�edisek, s nimiž 

souvisí i snížení nákladového zatížení výroby odlitk�.  

6.1.1 Navrhované úpravy režijních náklad� slévárny (RNs) 

Z mého pohledu je to mén� transparentní nákladová položka, která se vyskytuje 

v kalkulacích náklad� spot�ebovaných na výrobu odlitk�. Výpo�et režijních náklad� slévárny 

zahrnuje položky výrobní, správní a odbytové režie v�etn� mezd. Položka tak ve své podstat� 

obsahuje veškeré náklady slévárny vyjma náklad� na výrobu tekutého kovu, náklad� na 

výrobu jader a náklad� plynoucích z kooperace. To znamená, že tato položka v sob� mimo 

jiné  také zahrnuje nap�. náklady na výrobu slévárenské formy, náklady broušení apod. Pro 

vytvo�ení transparentn�jšího systému tvorby nákladových kalkulací výroby odlitk� navrhuji 

vyjmout z nákladové položky režijních náklad� slévárny (RNs)  tyto položky: 

- náklady vývoje a technologické p�ípravy výroby (CNtpv) 

- náklady formovny (ÚVNf) 

- jednicové mzdy cídírny (JMc) 

- jednicové mzdy brusírny (JMb) 

Nyní si popíšeme navrhované úpravy v rámci režijních náklad� slévárny (RNs). 
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� Náklady na vývoj a technologickou p�ípravu výroby odlitk� (CNtpv) 

V období vývoje a technologické p�ípravy výroby odlitk� dochází k zásadním 

rozhodnutím o vlastnostech a zp�sobu výroby odlitk�.  Rozhodnutí se týkají nap�. zhotovení 

modelového za�ízení, zvolení zp�sobu formování, využití vlastní produkce jader �i extern� 

dodávaných jader apod. Také se v této fází rozhoduje o službách zajiš�ovaných v kooperaci, 

jakými jsou nap�. povrchová úprava odlitk� �i doprava. Kroky v oblasti vývoje a 

technologické p�ípravy výroby rozhodují o budoucích nákladech výroby odlitk�. Odhaduji, že 

až 90% náklad� vázaných ve výrob� konkrétního odlitku je stanoveno již p�ed zahájením 

nulté produkce. Proto by bylo vhodné zefektivnit tuto fázi nap�. podporou simulace lití �i 

tvorbou technologických výkres� v jednom z po�íta�ových program�. Avšak pro náš ú�el je 

d�ležité, že fáze p�ípravy výroby odlitk� sama o sob� generuje náklady, které jsou 

v sou�asnosti slévárnou �azeny do režijních náklad� slévárny (RNs), což ovšem nepovažuji za 

zcela efektivní. V procesu vývoje a technologické p�ípravy dochází k tvorb� cenového 

návrhu, technologického postupu výroby, návrhu MZ, dále dochází k výrob� a kontrole MZ, 

produkce vzorkové série odlitk� a k jejich kontrole. P�i neshod� vzorkové produkce se tato 

fáze opakuje tém�� celá, což p�edstavuje dodate�né náklady na vývoj a technologickou 

p�ípravu výroby. Vhodnost sledovat náklady této fáze výroby odlitk� spat�uji zejména ve 

vztahu k velikosti objednávané série. Slévárna by mohla na základ� znalosti t�chto údaj� 

zhodnotit, v jaké fázi výroby takto vynaložené náklady rozpustí. Naskýtají se dv� možnosti 

rozložení výše uvedeného nákladového zatížení. Za prvé se slévárna m�že rozhodnout, že tyto 

náklady zapo�ítá zákazníkovi do ceny modelového za�ízení, což sice zvýší cenu modelového 

za�ízení, ale samotná produkce odlitk� se nezdraží. Druhou variantou je, že se slévárna na 

základ� znalosti p�esné výše vstupních náklad� rozhodne nezvyšovat cenu modelového 

za�ízení, ale rozhodne se navýšit cenu samotného odlitku a výše uvedené náklady tak rozpustí 

do série odlitk� objednávaných zákazníkem. Je z�ejmé, že slévárna p�i užití druhé varianty de 

facto poskytuje zákazníkovi dodavatelský úv�r. O uplatn�ní konkrétní varianty by se slévárna 

m�la rozhodnout na základ� zákazníkem objednávané série odlitk�. V p�ípad� malosériové 

výroby považuji za vhodn�jší zapo�ítat náklady na vývoj a technologickou p�ípravu výroby 

odlitk� do ceny modelového za�ízení, jelikož p�i rozpušt�ní t�chto náklad� do ceny odlitku by 

došlo k jeho významnému zdražení. Nehled� na to, že p�i uzavírání smlouvy mezi slévárnou a 

zákazníkem spat�uji za „snadn�ji obhajitelnou“ vyšší cenu modelového za�ízení, než – li vyšší 

cenu odlitku. Naopak p�i velkosériové výrob� odlitk� se nabízí možnost relativn� pohodlného 

rozpušt�ní t�chto náklad� do ceny odlitk�, nebo� budou – li náklady rozpo�ítány na velký 
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objem produkce, bude klesat zát�ž rozložených náklad� na prodejní cenu jednoho 

konkrétního odlitku.  

 

� Náklady formovny (ÚVNf) 

Náklady vznikající na hospodá�ských st�ediscích formovny jsou významné zejména 

z hlediska mzdových náklad�, nebo� provozy formoven se vyzna�ují výrazným podílem 

lidské práce. Náklady na materiál nejsou až tak vysoké, nebo� náklady na bentonitovou 

formovací sm�s jsou z v�tší �ásti vynakládány v ur�itých �asových intervalech, kdy dochází 

k oživování regenerované sm�si. Nicmén� zejména z d�vodu vysokého podílu mzdových 

náklad� považuji za vhodné vyjmutí nákladové kalkulace výroby slévárenské formy 

z položky režijních náklad� slévárny (RNs). Nákladovou položku ÚVNf navrhuji kalkulovat 

zp�sobem, jenž je uveden v kapitole 6.2. 

 

� Jednicové mzdy cídírny (JMc) 

Náklady na �išt�ní odlitk� jsou pom�rn� významné, i když to na první pohled nemusí být 

z�ejmé. Jedná se o fázi výroby odlitk� náro�nou na pracnost, takže zde vznikají vysoké 

mzdové náklady a náklady vynucené režijními �asy vznikajícími p�i manipulaci s odlitky.  

 

� Jednicové mzdy brusírny (JMb) 

Náklady brusírny jsou také pom�rn� významné a svým zp�sobem podstatn� ovliv�ují i 

samotnou cenu odlitk�. Momentáln� se stanovují jako náklady na 1 kg broušeného odlitku. 

Tento zp�sob stanovení náklad� je zatížen jistým zkreslením. Odlitek velmi t�žký, ovšem 

snadný z hlediska broušení, m�že dle uvedené metodiky generovat vysoké náklady na 

broušení. Naopak odlitek, jenž je lehký, ovšem nesmírn� obtížný na broušení je vlivem své 

hmotnosti vykázán jako nízkonákladový. Tedy op�t vyvstává situace nákladového 

nadhodnocení, resp. podhodnocení výroby odlitk�. Vhodné by bylo stanovit vedle kritéria 

hmotnosti odlitku i kritérium pracnosti broušení odlitku, p�i�emž by toto kritérium bylo 

odstup�ováno, nap�. ve stupnici: snadný – b�žný – t�žký. Prost�ednictvím jistého koeficientu 

by toto zkreslení bylo vyrovnáváno.  

6.1.2 Náklady jaderny – ÚVNj 

Náklady jaderny p�edstavují spolu s náklady na výrobu tekutého kovu nejvýznamn�jší 

nákladovou položku výroby odlitk�, proto jsou p�i stávajících nákladových kalkulacích 

slévárny zohled�ovány odd�len�. Kalkulují se náklady na 1 kg jader, a to tak, že výpo�et 
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vychází z celkových ro�ních náklad� hospodá�ských st�edisek jaderny a z celkového ro�ního 

výkonu t�chto st�edisek. Práv� v této oblasti spat�uji jistou netransparentnost 

v zaznamenávání a p�i�azování náklad� konkrétním výkon�m, jelikož náklady jaderny 

zobrazují celkové náklady jaderny bez rozdílu. Stávající metodika kalkulací náklad� de facto 

stírá rozdíly v pracnosti výroby konkrétních jader a využívaných technologií. Nákladovou 

položku celkové náklady jaderny navrhuji kalkulovat zp�sobem, jenž je uveden v následující 

kapitole. 

6.2 Navrhovaný kalkula�ní vzorec 

Na základ� získaných znalostí slévárenského procesu a problematiky kalkulací náklad� 

vynaložených na výrobu odlitk� si dovolím navrhnout kalkula�ní vzorec, jenž bude 

zohled�ovat výše uvedené úpravy. Tento kalkula�ní vzorec se skládá z osmi fází, jenž 

umož�ují relativn� p�esn� stanovit náklady spot�ebované v pr�b�hu procesu výroby odlitk�, 

p�i�emž jednotlivé fáze na sebe plynule navazují. Zvyšuje tak transparentnost kalkulovaných 

nákladových položek a umož�uje slévárn� stanovit p�esn�jší nákladové zatížení výroby 

konkrétního odlitku, relativn� p�esné náklady na výrobu jader nebo umož�uje zjistit p�esnou 

nákladovost p�ípadné neshodné produkce odlitk�.  

Navrhovaný kalkula�ní vzorec je teoretickým podkladem pro vytvo�ení reálných 

kalkulací, nebo� �áste�n� vychází ze stávajícího typového kalkula�ního vzorce slévárny a 

tudíž je i snáze aplikovatelný do informa�ního systému FORMER. Navrhovaný kalkula�ní 

vzorec má následující strukturu. 

 

� Nultá fáze – kalkulace náklad� vynaložených na vývoj a technologickou p�ípravu 

výroby konkrétního odlitku (CNtpv) 

CNtpv = SRtpv + RMs + RMo�j + VRm 

SRtpv – správní režie odd�lení TPV vypo�tená jako režijní mzda spot�ebovaná na tvorbu 

cenového návrhu, technologického postupu výroby, technického výkresu MZ a dalších 

souvisejících �inností s vývojem a technologickou p�ípravou konkrétního odlitku. 

RMs – režijní mzda skladníka spot�ebovaná pro p�ípravu MZ, jež slouží pro zaformování 

konkrétního odlitku. 

RMo�j – režijní mzda zam�stnance O�J zabývajícího se vizuální a rozm�rovou kontrolou 

MZ a vzorkové produkce konkrétního odlitku. 

VRm – výrobní režie modelárny ve smyslu náklad�, jež nejsou zapo�ítány do samotné ceny 

MZ, jedná se tedy o drobné úpravy �i opravy MZ. 
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� Prvá fáze – kalkulace náklad� vynaložených na výrobu jádra (ÚVNj) 

ÚVNj = JMj + JMZj + OJNj + VRj 

JMj – p�ímý materiál spot�ebovaný na výrobu jádra pro konkrétní odlitek v ocen�ní 

aktuálními cenami. 

JMZj – jednicová mzda jádra�e spot�ebovaná na výrobu jádra pro konkrétní odlitek. 

OJNj – ostatní jednicové náklady je položka „nepovinná“. Slévárna ji m�že využít v p�ípad� 

pot�eby. Nap�. m�že prost�ednictvím této položky kalkulovat kalkula�ní odpisy (odpisy 

strojního vybavení dle ceny odpovídající novému strojnímu vybavení. 

VRj – výrobní režie jaderny – režijní materiál (lepidlo, st�íb�enka apod.), spot�eba elektrické 

energie, režijní mzda zam�stnance pov��eného mísením sm�si a doprovodnými �innosti na 

jadern�, režijní mzda mistra jaderny. 

ÚVNj – úplné vlastní náklady jaderny spot�ebované na výrobu jádra. 

 

Kalkulace náklad� vynaložených na výrobu jádra (ÚVNj) mohou mít tuto podobu: 

1. P�ímý jednicový materiál na výrobu jádra – JMj 

- ost�ivo, pojivo, p�ísady, výztuhy, CO2 

2. P�ímé jednicové osobní náklady - JMZj 

- jednicová mzda jádra�e 

3. Ostatní p�ímé náklady – OJNj 

- nap�. kalkula�ní odpisy 

4. Výrobní režie jaderny – VRj 

- výrobní režie I – režijní materiál 

- výrobní režie II – spot�eba elektrické energie  

- výrobní režie III – režijní mzda pomocníka jaderny  

- výrobní režie IV – režijní mzda mistra jaderny 

 

= ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY p�ipadající na jádro – ÚVNj 

 

� Druhá fáze – kalkulace náklad� vynaložených na výrobu forem (ÚVNf) 

ÚVNf = JMf + JMZf + OJNf + VRf 

JMf – p�ímý materiál spot�ebovaný na výrobu slévárenské formy pro konkrétní odlitek 

v ocen�ní aktuálními cenami. Nejedná se ovšem o veškerou formovací sm�s, ale pouze o 

podíl nové formovací sm�si. 
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JMZf – jednicová mzda formí�� spot�ebovaná na výrobu kompletní slévárenské formy pro 

konkrétní odlitek. 

OJNf – ostatní jednicové náklady formovny – nap�. filtry, termonálitky apod.  

VRf – výrobní režie formovny – režijní materiál (alternativní slévárenské písky apod.), 

náklady na regeneraci formovací sm�si, spot�eba elektrické energie, režijní mzda zam�stnance 

pov��eného mísením formovací sm�si a doprovodnými �innosti na formovn�, režijní mzda 

mistra formovny. 

ÚVNf – úplné vlastní náklady formovny spot�ebované na výrobu slévárenské formy. 

 

Kalkulace náklad� vynaložených na výrobu slévárenské formy (ÚVNf) mohou mít tuto 

podobu: 

1. P�ímý jednicový materiál na výrobu formy – JMf 

- ost�ivo, pojivo, p�ísady 

2. P�ímé jednicové osobní náklady - JMZf 

- jednicová mzda formí�� (1 forma = 2 formí�i) 

3. Ostatní p�ímé náklady – OJNf 

- filtry, termonálitky apod. 

4. Výrobní režie – VRf 

- výrobní režie I – režijní materiál   

- výrobní režie II – spot�eba elektrické energie  

- výrobní režie III – režijní mzda „mlyná�e“   

- výrobní režie IV – režijní mzda mistra formovny  

 

= ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY p�ipadající na slévárenskou formu – ÚVNf 

 

� T�etí fáze – kalkulace náklad� vynaložených na výrobu tekutého kovu (ÚVNt) 

ÚVNt = VM + TP + JMt + VRt – VRAT 

VM – vsázkový materiál ocen�ný platnými cenami. Mezi VM se �adí surová železa, 

zlomková litina, ocelový odpad, vratné materiály, legury, nauhli�ovadla, o�kovadla a 

modifikátory. 

TP – technologické palivo – zemní plyn, kyslík. 

JMt – jednicová mzda tavi�e. 

VRt – výrobní režie tavírny – nap�. nájemné, režijní mzda hlavního metalurga atd. 
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VRAT – vratný materiál stanovený jako rozdíl mezi hrubou a �istou váhou odlitku, ocen�ný 

vnitropodnikovou cenou (na úrovni náklad�). 

ÚVNt – úplné vlastní náklady tavírny. Jedná se o náklady pot�ebné na výrobu tekutého kovu. 

 

� �tvrtá fáze – kalkulace náklad� vynaložených na výrobu odlitku v�. jeho �išt�ní 

CNtpv + ÚVNj + ÚVNf + ÚVNt + JMc 

JMc – jednicová mzda cídírny (jednicové mzdy spot�ebované na �išt�ní odlitk�). 

 

� Pátá fáze – kalkulace náklad� vynaložených na výrobu odlitk� v�.  jeho broušení 

CNtpv + ÚVNj + ÚVNf + ÚVNt + JMc + JMb 

JMb – jednicová mzda brusírny (jednicové mzdy spot�ebované na broušení odlitk�). 

 

� Šestá fáze – kalkulace náklad� vynaložených na výrobu odlitku (ÚVNo) 

ÚVNo = CNtpv + ÚVNj + ÚVNf + ÚVNt + JMc + JMb + VRs + RNs 

VRs – výrobní režie slévárny, vyjma VRm, VRj, VRf a VRt. Výrobní režie pot�ebné na 

výrobu jednoho kg odlitku, nebo – li náklady výrobní režie stanovené jako sou�in sazby 

výrobní režie p�íslušného provozu a jednicových mezd. 

RNs – správní režie slévárny vynaložená na výrobu jednoho kg odlitku. Jinak jsou to náklady 

správní režie (bez CNtpv) stanovené jako sou�in sazby správní režie a jednicových mezd. 

 

� Sedmá fáze – kalkulace náklad� plynoucích z kooperace (ÚVNo v�. kooperace) 

- tato fáze se kalkuluje pouze v p�ípad� extern� nakupovaných služeb 

ÚVNo v�. kooperace = ÚVNo + Kj + Kpú + Kd 

Kj – kooperace jádra. Pokud je jádro nakoupeno u dodavatele jader, je cena rovna cen�, za 

které bylo nakoupeno. 

Kpú – kooperace povrchové úpravy, pokud je zákazníkem vyžadována povrchová úprava 

vyrobených odlitk� (nap�. zinkování, barvení apod.). 

Kd – kooperace dopravy, pokud je zákazníkem vyžádaná doprava hotových odlitk� na místo 

ur�ení. 

 

� Osmá fáze – stanovení ceny odlitku (Co) 

Co = ÚVNo (ÚVNo v�. kooperace) + Z 

Z – zisk stanovený jako sou�in koeficientu zisku a úplných vlastních náklad� odlitku. 
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Výše navrhovaný kalkula�ní vzorec zahrnuje podrobn�jší diferenciaci nákladových 

položek vznikajících v pr�b�hu výroby litinových odlitk� a demonstruje tak navrhované 

úpravy, které jsou definovány v kapitole 6.1. Navrhované úpravy v rámci kalkula�ního vzorce 

jsou adekvátní pro stanovení náklad� typické série typického odlitku vyráb�ného ve slévárn� 

UXA spol. s.r.o. Typickou produkcí odlitk� jsou odlitky vyráb�né na provoze  HS 42 – 

formovna F20. Pro správnou kalkulaci odlitk� vyráb�ných na provozech HS 52 – formovna 

F10 a HS 72 – „velká práce“ by se mohl naskytnout problém p�edstavovaný kalkulací fixních 

náklad�. Mohlo by dojít k nákladovému podhodnocení �i nahodnocení jednotlivé produkce 

odlitk� na daných provozech. Ostatn� tento fakt nám prost�ednictvím položky RNs nazna�ují 

i kalkulace t�í významných odlitk� (viz kapitola 5.4), jež reprezentují každý z provoz� 

slévárny. Jisté �ešení daného problému spat�uji v zohledn�ní využití kovu v rámu, složitosti 

odlitku �i objemu vyráb�né série, tedy ve stanovení jejich koeficient�. Pomocí t�chto 

koeficient� by mohla být výše uvedená problematika zohledn�na v kalkulacích režijních 

náklad� slévárny (RNs), a tím by se mohlo p�edejít nákladovému zkreslení, jež produkci 

„zdražuje“ nebo naopak „zlev�uje“. Režijní náklady by mohly být pro konkrétní provoz 

upravovány prost�ednictvím výše uvedených koeficient� nap�. následujícím zp�sobem:  

RNs daného HS formovny (F10, F20, F40) = pr�m�r RNs * KS * KVTK * KSO 

- RNs – režijní náklady (potažmo fixní náklady) na výrobu odlitku na daném provoze. 

- pr�m�r RNs – pr�m�rné režijní náklady slévárny. 

- KS – koeficient objemu série výroby daného odlitku. 

- KVTK – koeficient využití tekutého kovu. 

- KSO – koeficient složitosti výroby daného odlitku. 

Výše uvedené koeficienty by m�ly eliminovat zkreslení, jež vznikají ve výrob� jednotlivých 

odlitk�, které neodpovídají typické produkci slévárny. Nutné je zde zd�raznit, že výše 

uvedené koeficienty p�edstavují jen jistou hypotézu, jejich praktické stanovení je nesmírn� 

obtížné a v této diplomové práci se pro n�j nenaskýtá prostor. 

Nyní provedeme srovnání navrhovaného kalkula�ního vzorce jednak s typovým 

kalkula�ním vzorcem slévárny, jednak s kalkulacemi prost�ednictvím informa�ního systému 

FORMER (p�íp. kalkula�ní tabulky). 

6.2.1 Srovnání stávajícího a navrhovaného kalkula�ního vzorce slévárny 

V rámci srovnání stávající typového kalkula�ního vzorce slévárny a navrhovaného 

kalkula�ního vzorce byly zjišt�ny tyto odlišnosti: 
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� Rozší�ení stávajícího typového kalkula�ního vzorce slévárny ze �ty� na osm fází. 

K rozší�ení došlo vlivem vyjmutí n�kterých nákladových položek pro samotnou 

kalkulací, jež vede k transparentn�jšímu zjiš�ování nákladovosti v rámci jednotlivých 

fází výrobního procesu. Vzorec je sestaven tak, aby byl p�ehledný.  

� Samostatná kalkulace náklad� vynaložených na vývoj a technologickou p�ípravu 

výroby konkrétního odlitku (CNtpv). Jedna z významných úprav, jež je navrhována 

pro stanovení náklad� v p�edvýrobní fázi. 

� Kalkulace náklad� vynaložených na výrobu jádra (ÚVNj) nedoznala výrazn�jších 

zm�n oproti p�vodnímu vzorci. Pouze p�ibyla kalkulace OJN, která není závazná. 

Nicmén� je vyžadováno dodržení struktury kalkulace ÚVNj i v rámci praktického 

uplatn�ní vzorce. 

� Navrhovaný typový kalkula�ní vzorec zahrnuje samostatnou kalkulaci náklad� 

vynaložených na výrobu slévárenské formy (ÚVNf), což p�edstavuje výraznou zm�nu 

oproti stávajícímu typovému kalkula�nímu vzorci. 

� Kalkulace náklad� vynaložených na výrobu tekutého kovu (ÚVNt) dostála zm�ny 

v podob� zapo�ítání vratného materiálu již v této fázi nákladových kalkulací. Ve 

stávajícím typovém kalkula�ním vzorci je vratný materiál ode�ítán až ve fázi 

kalkulace náklad� vynaložených na výrobu odlitku (ÚVNo). Sou�asn� je dle 

navrhovaných zm�n možné stanovit jeho cenu na úrovni náklad�, nikoliv stanovit jeho 

cenu zp�sobem ocen�ní vratu v prodejních cenách na 1 kg odlitku.  

� Vy�len�ní položek jednicová mzda cídírny (JMc) a jednicová mzda brusírny (JMb) 

vede k vyšší vypovídající schopnosti o nákladovosti v t�chto fázích výroby odlitk�. 

� Z výše uvedených úprav plyne i odlišná struktura kalkulace náklad� vynaložených na 

výrobu odlitku (ÚVNo), kde oproti stávajícímu typovému kalkula�nímu vzorci dostaly 

zm�nám i položky výrobní a správní režie. 

� Zm�nou oproti stávajícímu typovému kalkula�nímu vzorci je také kalkulace náklad� 

plynoucích z kooperace (ÚVNo v�. kooperace), které vznikají p�i využívání 

outsourcingových služeb.     

 

Z výše uvedeného srovnání plyne, že stávající typový kalkula�ní vzorec byl podroben hned 

n�kolika podstatným zm�nám, které by m�ly vést ke zkvalitn�ní nákladových kalkulací 

výroby litinových odlitk� ve slévárn� UXA spol. s.r.o. 
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6.2.2 Srovnání navrhovaného kalkula�ního vzorce s kalkulacemi 

v informa�ním systému FORMER 

V rámci srovnání navrhovaného typového kalkula�ního vzorce a nákladových 

kalkulací prost�ednictvím informa�ního systému FORMER se provedené zm�ny v podstat� 

shodují s navrhovanými úpravami kalkulací náklad� na výrobu odlitku, jež jsou uvedeny 

v kapitole 6.1.1 a v kapitole 6.1.2. Tato skute�nost sv�d�í o pom�rn� snadné praktické 

využitelnosti navrhovaného typového kalkula�ního vzorce. Ovšem s p�ihlédnutím na zm�nu 

n�kterých stávajících podp�rných proces� nákladového ú�etnictví ve slévárn� UXA spol. 

s.r.o. Jedna z možností zkvalitn�ní t�chto proces� je demonstrována v kapitole 6.3.  

6.2.3 O�ekávané p�ínosy navrhovaného kalkula�ního vzorce 

Navrhovaný typový kalkula�ní vzorec, resp. jeho praktické uplatn�ní by m�lo p�inést 

n�kolik pozitivních skute�ností, z nichž významné jsou zejména níže uvedené. 

� Zkvalitn�ní propo�tových kalkulací náklad� vynaložených na výrobu konkrétního 

odlitku. Uplatn�ním navrhovaného kalkula�ního vzorce by nem�lo docházet 

k nadhodnocení, resp. podhodnocení n�kterých odlitk� tak, jak je tomu nyní. Nebo� 

bude možné stanovit relativn� p�esn� míru spot�ebovaných náklad� v jednotlivých 

fázích výroby, tedy i v t�ch kritických (nap�. HS brusírna). 

� P�esná znalost náklad� na výrobu jader. Vlivem úprav nákladových kalkulací výroby 

jader a úprav na hospodá�ském st�edisku HS 22 – Jaderna studená je již v této fázi 

z�ejmé, že slévárna bude schopna p�esn� rozhodnout o nákladovosti vyráb�ných jader 

a bude schopná kvalitních rozhodnutí vzhledem k nákupu extern� vyrobených jader. 

� P�esné ur�ení nákladovosti produkce neshodných odlitk� – zmetk�. Výše navržený 

kalkula�ní vzorec umožní efektivn�ji sledovat spot�ebu náklad� v pr�b�hu výrobního 

cyklu odlitku. Slévárna tak bude moci identifikovat pom�rn� p�esnou nákladovou cenu 

zmetk� v produkci odlitk�. 

� Zjišt�ní nákladovosti p�edvýrobní fáze. V sou�asnosti náklady na vývoj a 

technologickou p�ípravu výroby nepodléhají p�esnému sledování. Navrhovaný 

kalkula�ní vzorec by m�l p�inést p�esnou identifikaci t�chto náklad�. 

� Kvalitn�jší p�ehled o hospoda�ení jednotlivých formoven. Oproti sou�asnému stavu 

p�ináší navrhovaný kalkula�ní vzorec p�esnou identifikaci nákladových položek 

formovny, jež jsou významn�jší, než jaký význam jim p�ikládá stávající typový 

kalkula�ní vzorec. 
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� Navrhovaný kalkula�ní vzorec zohled�uje vedle využití kovu v rámu také složitost �i 

objemnost produkce konkrétního odlitku. Tyto faktory je možné zohlednit 

prost�ednictvím výše navrhovaných koeficient� a eliminovat tak jisté zkreslení 

nákladovosti produkce odlitk� na konkrétních provozech formovny. 

� Zkvalitn�ní stávajících nebo vytvo�ení nových systém� odm��ování práce na n�kolika 

hospodá�ských st�ediscích slévárny UXA spol. s.r.o. Navrhovaný kalkula�ní vzorec 

vytvá�í tlak na zavedení kvalitních norem spot�eby práce. Experimentáln� bylo 

v rámci této diplomové práce uskute�n�no normování práce na HS 22 – Jaderna 

studená, jež je sou�ástí kapitoly 6.3. 

� Tlak na zefektivn�ní n�kterých pracovních proces� souvisejících s produkcí odlitk�. 

Tato skute�nost souvisí s výše uvedenou pot�ebou kvalitních norem spot�eby práce. 

P�i jejich sestavování se zpravidla odhalí n�kolik oblastí, jež se dají realizovat 

kvalitn�ji nežli stávajícím zp�sobem. P�íkladem je normování na HS 22 – Jaderna 

studená. Nicmén� proto, aby byl navrhovaný kalkula�ní vzorec beze zbytku uplatn�n 

v praxi, bude velmi d�ležité zefektivnit (n�které logistické toky) nebo zavést zcela 

nové procesy (zaznamenávání zmetkovitosti na HS jaderna studená).  

 

Problematika zm�ny tvorby nákladových kalkulací v rámci zab�hlého procesu výroby 

odlitk� je relativn� obtížná a pro praktické uplatn�ní výše navrhovaných úprav je nezbytné 

uskute�nit  hned n�kolik zm�n v podnikových procesech, které na první pohled s kalkulacemi 

náklad� p�íliš nesouvisejí. Jedná se zejména o vytvo�ení nových ukazatel� sledování spot�eby 

užívaných materiál�, energií a norem spot�eby práce. V rámci této diplomové práce jsem se 

jako posledním d�ležitým bodem �ízení náklad� slévárenského procesu zabýval tvorbou 

nových norem spot�eby práce.  

 

6.3 Normovaní práce ve slévárn� UXA spol. s.r.o. 

Normování práce ve slévárn� UXA spol. s.r.o. je jedním z nezbytných p�edpoklad� pro 

správné a ú�elné zpracování kalkulací odlitk� dle navrhovaného kalkula�ního vzorce. Z výše 

popsaných d�vod� prob�hlo experimentální vytvá�ení nových norem spot�eby práce na 

hospodá�ských st�ediscích jaderny v n�kolika etapách a jelikož bylo ú�elné, dnes již proces 

normování probíhá i na ostatních vybraných hospodá�ských st�ediscích slévárny (zejména na 

HS formovny). Ovšem pro ú�ely této práce bylo posta�ující, ale také významn�jší, vytvo�ení 

nových norem spot�eby práce na HS jaderny, nebo� práv� zde se nacházely jisté nesrovnalosti 
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ve spot�eb� pracovního �asu. Problém, o kterém vedení spole�nosti v�d�lo, ale bohužel 

v t�chto, nejen pro slévárenské podniky, složitých dobách,  nebyl prostor pro jeho �ešení. 

Prostor pro �ešení této problematiky nastal až v okamžiku �ešení diplomové práce.  

Organizace a normování práce ovliv�ují ú�elné využívání jen ur�itých druh� zdroj�, 

kterými jsou zejména pracovní síly, ale zprost�edkovan� ovliv�ují významnou m�rou i 

využívání ostatních zdroj�, protože uspo�ádání práce a její �asová náro�nost ovliv�ují ur�itou 

m�rou i využití stroj� a za�ízení, materiál�, energie a výrobních ploch [17]. 

Cílem vytvá�ení nových norem spot�eby práce bylo zejména vytvo�it d�v�ryhodné 

podklady pro kalkulace náklad� vynaložených na výrobu jader (potažmo odlitk�), ale také 

zdokonalení zp�sob� a postup� realizace proces�, pracovních a technologických operací, 

zlepšení ú�innosti využívání pracovního �asu organiza�ními opat�eními a motivací k tv�r�ímu 

p�ístupu k práci. Tedy dosáhnout optimální výkonnosti a ú�elného využívání lidských zdroj� 

ve výrobním procesu, jež jsou s ostatními druhy zdroj� pot�ebné k úsp�šnému chodu podniku.  

6.3.1 Etapy normování v provozech jaderny 

Proces normování spot�eby práce probíhal na HS jaderny ve slévárn� UXA spol. s.r.o. 

po dobu šesti m�síc�, konkrétn� od m�síce �íjna roku 2009 do m�síce b�ezna roku 2010 

v�etn�. Proces normování spot�eby práce na HS formovny za�al v m�síci �íjnu roku 2009 a 

stále ješt� probíhá. Nyní bude popsáno, v jakých etapách proces normování probíhal (HS 

jaderny), nebo stále probíhá (HS formovny). 

 

I. �asové snímky operace zaznamenávané pov��enými pracovníky 

Touto etapou bylo zahájeno normování vybraných hospodá�ských st�edisek slévárny 

UXA spol. s.r.o. – HS jaderny a HS formovny. Proces normování konkrétních operací výroby 

produktu spo�íval v m��ení �asu na jednotku produkce. Tedy na HS 22 – Jaderna studená se 

m��il �as výroby jednoho jádra ru�ním i strojním zp�sobem, na HS formovny se m��il �as na 

výrobu jedné formy, resp. vršku a spodku formy. Normování HS formovny nebylo snadné, 

resp. nebylo snadné sjednotit metodiku normování pro provoz F10, F20 a F40. Jednotlivé 

provozy se mezi sebou liší p�edevším pracností a mírou vzájemné spolupráce formí��. P�i 

formování na provoze F10 je relativn� nejmenší pot�eba spolupráce formí�� vyráb�jících 

jednu formu, kdežto na provozech F20 a F40 je tomu práv� naopak. Z toho vyplynula situace, 

kdy proces normování na jednotlivých HS formovny probíhal odlišn�: 
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a. HS 52 – formovna F10  

Tento provoz byl pro normování spot�eby práce na jednotku produkce relativn� nejsnazší, 

jelikož bylo možné zvlášt� m��it vršek i spodek formy.  

b. HS 42 – formovna F20 

Naopak tento provoz byl pro normování spot�eby práce na jednotku produkce relativn� 

nejt�žší, jelikož se nacházel n�kde mezi procesem formování na provoze F10 a provoze F40, 

tedy mezi dv�ma extrémy. P�i normování spot�eby práce bylo de facto rozhodující, jak složitý 

model bude práv� formován – p�i složitém modelu byla míra spolupráce obou formí�� 

vysoká, naopak p�i nepom�rn� jednodušším modelu byla míra spolupráce formí�� 

zanedbatelná. Tato skute�nost �iní proces normování pon�kud složitým a citlivým na 

schopnosti a zkušenosti pracovníka pov��eného normováním. Jednak docházelo k m��ení �asu 

na výrobu formy jako celku, jednak docházelo k m��ení vršku a spodku formy odd�len�. 

c. HS 72 – „velká práce“ (formovna F40) 

Proces normování na tomto provoze je ve své podstat� protikladem procesu normování na 

provoze F10. Výroba forem zde není možná bez úzké spolupráce obou formí��, proto byl 

m��en �as formy jako celku.  

M��ení spot�eby práce na výrobu jednotky produkce bylo uskute��ováno mou osobou a 

p�ti brigádníky. Pro snadné zaznamenávání údaj� plynoucích z m��ení jsem si dovolil 

p�ipravit formulá�, jenž je sou�ástí p�ílohy 13.  

 

II. �asové snímky operace zaznamenávané zam�stnanci 

V pr�b�hu procesu normování pov��enými pracovníky bylo zjišt�no, že nutností je 

získat objemn�jší soubor dat pot�ebný pro zpracování nových norem spot�eby �asu. Následn� 

byl obchodním �editelem vytvo�en formulá�, jenž sloužil k zaznamenávání výkon� 

pracovník� jednotlivých provoz� slévárny. Zm�nou oproti první etap� procesu normování 

bylo to, že výkony si za�ali zaznamenávat samotní zam�stnanci. Otázkou ovšem z�stávalo, 

jak zamezit tomu, aby se zam�stnanci zám�rn� nepokoušeli zkreslovat údaje o své výkonnosti 

a tím neznehodnotili podklady, jež slouží pro jejich odm��ování. Zamezit této skute�nosti se 

poda�ilo pomocí souboru dat z první etapy m��ení. Jakmile bylo zjišt�no, že údaje nam��ené 

v první etap� se nápadn� odlišují od údaj� uvedených zam�stnanci, nastalo op�tovn� m��ení a 

nalezení neshody. Nastala – li taková odchylka, v drtivé v�tšin� p�ípad� (cca 99% ) se 

jednalo o chybné zaznamenání dat ze strany pracovníka. Po n�kolikátém pr�b�hu výše 

uvedeného zjišt�ní neshody se rapidn� snížil po�et omyl� v zaznamenávání výkonnosti 

samotnými zam�stnanci. V sou�asné dob� je již každá nová produkce zaznamenána jak 
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samotnými pracovníky, tak i osobou k tomu pov��enou. V p�íloze 14 je uveden formulá� pro 

zaznamenávání výkonnosti zam�stnancem.  

 

III. Snímky pracovního dne 

Snímky pracovního dne jsou metodou m��ení spot�eby �asu, p�i které p�ímo a 

nep�etržit� m��í a zaznamenávají druhy a velikost spot�eby �asu po dobu celé pracovní sm�ny 

(dne) pracovníka nebo výrobního za�ízení. Cílem je zjistit druh a velikost spot�ebovaného 

�asu ve sm�n�, zejména druh a velikost p�estávek, ztrát a jejich p�í�iny, podíl jednotlivých 

druh� �asu v celkovém �ase sm�ny [17]. 

 Proces snímkování jsem uskute�nil až jako záv�re�nou �innost pozorování spot�eby 

práce jednotlivých zam�stnanc�. Snímkování prob�hlo pouze na provozech HS 22 – Jaderny 

studené, jelikož na t�chto provozech již bylo zaznamenáno pot�ebné množství dat k vytvo�ení 

nových norem spot�eby �asu a z pohledu mzdových náklad� se jednalo o mén� transparentní 

provozy. HS formovny zatím procesem snímkování doposud neprošly, což ovšem není pro 

tuto práci limitující. Vytvá�ení snímk� pracovního dne na provozech HS 22 – Jaderny studené 

prob�hlo v �asovém horizontu t�í týdnu, b�hem nichž jsem opakovan� zaznamenával �innost 

osmi pracovník� HS 22 – Jaderna studená. V následující tabulce jsou uvedeny �innosti 

(v�etn� symboliky), jež byly sledovány.  

Normovatelný - nutný �as Tn = Sm�nový �as – Tns: 
� sm�nový �as práce - Tns1 
� sm�nový �as technicko - organiza�ních nutných p�estávek - Tns2 
� sm�nový �as na jídlo a oddech - Tns3 
� sm�nový �as na p�irozené pot�eby - Tns4 

Ztráty �asu - zbyte�ný �as Tz: 
� osobní ztráty - Tzo 
� technicko - organiza�ní ztráty – Tzt 

Up�esn�ní: 
� Tns1 - výroba jader 
� Tns2 - p�íprava pracovišt�, vým�na jaderník�, mísení sm�si, p�ijímání pokyn� od 

mistra apod. 
� Tns3 - ob�d 
� Tns4 - toalety, pití 
� Tzo - odpo�inek mimo Tns3, odchod z pracovišt� za ú�elem rozhovoru apod. 
� Tzt - chyb�jící materiál, vada na jaderníku, porucha stroje apod. 

Tab. 6.1 �as pracovní sm�ny.  
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Z tabulky je patrné, že b�hem pracovní sm�ny došlo k zaznamenávání veškeré �innosti 

zam�stnanc� provoz� jaderny, tedy ani návšt�va toalety �i rozhovor s mistrem nebyly 

výjimkou. Prost�ednictvím vytvá�ení snímk� pracovního dne došlo ke zjišt�ní velice 

zajímavých skute�ností, jež nám nastíní následující tabulka: 

HS 22 Jaderna studená - strojní 
 

HS 22 Jaderna studená – ru�ní 
 

Tns1 (Jednicový �as) 
5:44 

Tns1 (Jednicový �as) 
6:45 

Tns2 (Režijní �as) 
2:22 

Tns2 (Režijní �as) 
1:32 

Tns3 (Ob�d) 
0:31 

Tns3 (Ob�d) 
0:31 

Tns4 (P�irozené pot�eby) 
0:07 

Tns4 (P�irozené pot�eby) 
0:02 

Tzt (Technicko - organiza�ní ztráty)  
0:14 

 Tzt (Technicko - organiza�ní ztráty) 
0:07 

Tns (Sm�nový �as) 
8:58 

 Tns (Sm�nový �as) 
8:59 

Tab. 6.2 Souhrnné výsledky procesu normování na HS 22 – Jaderna studená. 

Tato souhrnná tabulka byla vytvo�ena na základ� dat z pozorovacích list�, jež byly 

vytvo�eny moji osobou a jsou sou�ástí p�ílohy 15. Z tabulky plyne alarmující zjišt�ní týkající 

se režijních �as� pracovník� jaderny. Na provoze ru�ní jaderny dosahovaly prodlevy, 

zp�sobené zejména mísením sm�si, v pr�m�ru více než hodinu a p�l z celkového �asu sm�ny, 

tedy p�ibližn� 19% pracovní doby. Na provoze strojní jaderny byla tato bilance ješt� tristn�jší, 

nebo� ztrátový �as dosahoval hodnoty p�ibližn� dvou hodin a dvaceti minut, což p�edstavuje 

p�ibližn� 29% pracovní doby. Výše uvedené skute�ností vedly k n�kolika d�ležitým zm�nám 

na HS 22 – Jaderna studená. Za�al být kladen v�tší d�raz na údržbu vst�elovacích stroj� na 

strojním provoze jaderny, na lepší logistiku v oblasti skladování a p�esunu jader do HS 

formovny a na transparentn�jší vykazování zmetkovitosti. Nejv�tší zm�nou však bylo 

vy�len�ní jednoho pracovníka jaderny pro mísení sm�si a zajišt�ní ostatních obslužných 

�inností p�i výrob� jader (p�íprava palet �i beden, odvoz hotových jader, barvení jader apod.). 

T�mito úpravami bylo dosaženo významného snížení režijních �as� na HS 22 – Jaderna 

studená. Konkrétn� na ru�ním provoze jaderny byly ztrátové �asy stanoveny na 15 minut a na 

strojním provoze na 30 minut. 
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IV. Normy spot�eby práce 

V praxi se b�žn� užívají normy spot�eby práce, které slouží jako míra lidské práce, jenž 

má jednotlivec (pop�. skupina pracovník�) vykonat v pracovním postupu. Normy vyjad�ují 

velikost spot�eby práce �asem, který je ovšem podmín�n technickými a organiza�ními 

podmínkami práce a je sou�ásti dokumentace normy [17]. V konkrétních podmínkách HS 22 

– Jaderna studená (provoz ru�ní i strojní) byly stanoveny nové normy spot�eby práce pomocí 

následujícího modelu.  

a. Vedením slévárny UXA spol. s.r.o. byly stanoveny tzv. povolené ztrátové 

�asy, jenž pro ru�ní provoz �inily 15 minut a pro strojní provoz �inily 30 

minut. Tedy z 8 hodinové pracovní sm�ny �iní �istý pracovní �as po zapo�tení 

povolených ztrátových �as� 7 hodin a 45 minut na ru�ní jadern� a 7 hodin a 30 

minut na jadern� strojní. Tyto ztrátové �asy mohly být nastaveny na základ� 

zavedení pracovníka jaderny, jenž se specializuje na mísení sm�si a obslužné 

�innosti jaderny. 

b. Z výše uvedených m��ení – m��ení operace pov��eným pracovníkem, m��ení 

operace samotným zam�stnancem a snímky pracovního dne – jsme získali �as 

pot�ebný pro výrobu každého jednoho jádra. Bylo – li jádro v pr�b�hu m��ení 

vyráb�no více pracovníky, byly nam��ené �asy zpr�m�r�ovány. Následn� byl 

ur�en po�et jader 8 hodinovou pracovní sm�nu.  

c. Dalším krokem bylo stanovení procentuálního vyjád�ení �istého pracovního 

�asu na sm�nu s následným p�epo�tem požadovaného množství vyrobených 

jader za tento �as.  

Po sestavení tohoto modelu v reálných podmínkách HS 22 – Jaderna studená bylo 

vedením slévárny UXA spol. s.r.o. na�ízeno zp�ísn�ní normy spot�eby práce o 5%. Toto 

na�ízení je závazné po ur�itou zkušební dobu, zpravidla dobu jednoho m�síce. Poté m�že být 

dle vykázaných výsledk� norma spot�eby práce op�t upravena.   

6.3.2 Záv�re�né shrnutí skute�ností plynoucích z normování 

Proces n�kolikam�sí�ního normování spot�eby práce na jednotlivých st�ediscích p�inesl 

mnoho poznatk� a vedl k n�kolika pom�rn� zásadním zm�nám na daných provozech, zejména 

pak na st�edisku HS 22 – Jaderna studená. Jednalo se p�edevším o tato zjišt�ní: 

� HS 22 Jaderna studená - ru�ní provoz – prodlevy p�ibližn� 19% pracovní doby. 

� HS 22 Jaderna studená – strojní provoz – prodlevy p�ibližn� 29% pracovní doby. 

Z výše uvedených zjišt�ní byla u�in�na tato opat�ení: 
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� kladen v�tší d�raz na údržbu vst�elovacích stroj� na strojním provoze jaderny, 

� kladen v�tší d�raz na logistiku v oblasti skladování a p�esunu jader do HS formovny, 

� kladen v�tší d�raz na transparentn�jší vykazování zmetkovitosti, 

� vy�len�ní jednoho pracovníka HS 22 – Jaderna studená pro mísení sm�si a zajišt�ní 

ostatních obslužných �inností p�i výrob� jader. 

 

Jak již bylo uvedeno výše, tato opat�ení vedla ke snížení režijních �as� daných provoz� a 

vytvo�ila tak podmínky pro transparentn�jší p�i�azovaní náklad� na jednotku produkce a také 

vytvo�ila prostor pro další snižování náklad� na výrobu odlitk�. 

 

7 Záv�re�ná vyhodnocení a doporu�ení 

Diplomová práce se tématikou �ízení náklad� slévárenského procesu zabývá v n�kolika 

souvisejících oblastech. První oblastí �ízení náklad� bylo posouzení schopnosti slévárny 

snižovat náklady v pr�b�hu výrobního procesu. K posouzení schopnosti bylo využito stávající 

propo�tové a výsledné kalkulace náklad� vynaložených na výrobu vybraných odlitk�.  Druhá 

oblast �ešené problematiky navazovala na výše uvedenou oblast, nebo� na základ� získaných 

znalostí slévárenských proces� a získaných zkušeností se stávajícím procesem nákladových 

kalkulací bylo možné navrhnout jistá doporu�ení a opat�ení, jež povedou ke zkvalitn�ní 

stávající kalkula�ního systému. Oblasti vedoucí ke zkvalitn�ní kalkula�ního systému jsou 

demonstrovány prost�ednictvím navrhovaného kalkula�ního vzorce. T�etí a zárove� poslední 

oblast �ízení náklad� slévárenského procesu je v�nována podp�rným proces�m tvorby 

nákladové kalkulace litinových odlitk�, nebo� bez kvalitních informací by navrhované zm�ny 

postrádaly svoji podstatu. V následující �ásti práce jsou shrnuta zjišt�ní z jednotlivých oblastí 

�ešení dané problematiky a navrhovaná doporu�ení. Jejich podrobn�jší vyhodnocení je 

uvedeno vždy na konci �ešené problematiky uvnit� práce. 

7.1 Vyhodnocení schopnosti slévárny snižovat nákladové zatížení 

výroby odlitk� v pr�b�hu výrobního procesu 

Snahou diplomové práce bylo mimo jiné zachytit a vyhodnotit zm�ny nákladových 

položek v �ase a demonstrovat tak schopnost slévárny snižovat nákladové zatížení výroby 

litinových odlitk� prost�ednictvím technologických úprav v již zab�hlém výrobním procesu. 

K tomuto ú�elu byly provedeny propo�tové a výsledné nákladové kalkulace t�í odlitk� 
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reprezentující provozy HS 52 – formovna F10, HS 42 – formovna F20 a HS 72 – „velká 

práce“. Na základ� vykonaných kalkulací m�žeme vyvodit tyto záv�ry: 

� Propo�tové kalkulace vždy vykazují vyšší nákladovou náro�nost výroby odlitk� než 

kalkulace výsledné. 

� Vhodné technologické úpravy modelového za�ízení vždy vedou ke snížení nákladové 

náro�nosti výroby odlitk�. 

� Odleh�ení jader vlivem konstruk�ních úprav jaderník� vždy vedou ke snížení 

nákladové náro�nosti výroby odlitk�. 

� Snížení nákladovosti vlivem extern� nakupovaných jader. 

� Náklady spot�ebované na výrobu tekutého kovu a jader p�edstavují nejvýznamn�jší 

nákladové položky výroby odlitk�. 

� Slévárna UXA spol. s.r.o. je schopná efektivn� snižovat nákladové zatížení výroby 

litinových odlitk� bez využití moderních simula�ních program�. 

Podrobné vyhodnocení dané problematiky je uvedeno v kapitole 5.5 této diplomové práce. 

7.2 Vyhodnocení navrhovaných úprav kalkulací 

Úst�edním bodem �ešení diplomové práce bylo navržení kalkula�ního vzorce, jehož 

praktické uplatn�ní by m�lo p�inést níže uvedená pozitiva: 

� Zkvalitn�ní propo�tových kalkulací náklad� vynaložených na výrobu odlitk�. 

� P�esná znalost náklad� na výrobu jader.  

� P�esné ur�ení nákladovosti produkce neshodných odlitk� – zmetk�.  

� Zjišt�ní nákladovosti p�edvýrobní fáze.  

� Kvalitn�jší p�ehled o hospoda�ení jednotlivých hospodá�ských st�edisek formovny. 

� Navrhovaný kalkula�ní vzorec zohled�uje vedle využití kovu v rámu také složitost �i 

objemnost produkce konkrétního odlitku.  

� Zkvalitn�ní stávajících nebo vytvo�ení nových systém� odm��ování práce na 

vybraných hospodá�ských st�ediscích slévárny UXA spol. s.r.o.  

� Tlak na zefektivn�ní n�kterých pracovních proces� souvisejících s produkcí odlitk�.  

Podrobné vyhodnocení dané problematiky je uvedeno v kapitole 6.2.3 této diplomové práce. 

7.3 Vyhodnocení tvorby nových norem spot�eby práce 

Poslední oblastí �ešení problematiky kvalitního �ízení náklad� slévárenských proces� 

byla oblast tvorby norem spot�eby práce, jejíchž nutnost vyplynula z pot�eby navrhovaného 
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kalkula�ního vzorce. Proces n�kolikam�sí�ního normování spot�eby práce p�inesl mnoho 

poznatk� a vedl k n�kolika pom�rn� zásadním zm�nám na st�edisku HS 22 – Jaderna studená. 

 Jednalo se p�edevším o tato zjišt�ní: 

� HS 22 Jaderna studená - ru�ní provoz – prodlevy p�ibližn� 19% pracovní doby. 

� HS 22 Jaderna studená – strojní provoz – prodlevy p�ibližn� 29% pracovní doby. 

Z výše uvedených zjišt�ní byla u�in�na tato opat�ení: 

� kladen v�tší d�raz na údržbu vst�elovacích stroj� na strojním provoze jaderny, 

� kladen v�tší d�raz na logistiku v oblasti skladování a p�esunu jader do HS formovny, 

� kladen v�tší d�raz na transparentn�jší vykazování zmetkovitosti, 

� vy�len�ní jednoho pracovníka HS 22 – Jaderna studená pro mísení sm�si a zajišt�ní 

ostatních obslužných �inností p�i výrob� jader. 

Opat�ení vedla ke snížení režijních �as� daných provoz� a vytvo�ila tak prostor pro další 

snižování náklad� na výrobu odlitk�. 

7.4 Záv�re�ná doporu�ení 

V rámci problematiky �ízení náklad� slévárenského provozu v podmínkách slévárny 

UXA spol. s.r.o. byla získána výše uvedená zjišt�ní, z nichž je možné vyvodit tato 

doporu�ení: 

� Zvýšení efektivnosti a ú�innosti v oblasti vývoje a technologické p�ípravy výroby by 

slévárna mohla dosáhnout využitím po�íta�ové podpory tvorby technických výkres� 

modelových za�ízení nebo využitím simulace lití. 

� Snížení náklad� spot�ebovaných na výrobu odlitk� lze dosahovat konstruk�ními 

úpravami modelových za�ízení a jaderník�. 

� Navrhuji vy�len�ní vybraných nákladových položek z režijních náklad� slévárny 

(RNs) a dále navrhuji diferenciaci jednotlivých nákladových položek v rámci 

celkových náklad� na výrobu jader (CNj). Konkrétn� se jedná o tato doporu�ení: 

- Samostatnou kalkulaci náklad� spot�ebovaných na výrobu slévárenské formy, v rámci 

které navrhuji d�sledné sledování spot�eby formovací sm�si a doprovodných 

materiál�, stanovení aktuáln�jších norem spot�eby práce, rozlišení jednotlivých 

hospodá�ských st�edisek formovny p�i provád�ných kalkulacích a také zvýšení 

efektivnosti pracovního procesu (nap�. kvalitn�jším uspo�ádáním vybraných 

pracovních �inností �i strojního za�ízeni). 

- P�esn�jší kalkulaci náklad� spot�ebovaných na výrobu jader, v rámci které navrhuji 

d�sledné sledování spot�eby jednotlivých komponent jádrové sm�si, stanovení nových 
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norem spot�eby práce, rozlišení jednotlivých hospodá�ských st�edisek jaderny p�i 

tvorb� kalkulací a zvýšení efektivnosti pracovního procesu snížením režijních �as� p�i 

výrob� jader. 

- Vy�len�ní jednicových mezd cídírny. V rámci této položky navrhuji stanovení nových 

norem spot�eby práce, jež zahrnuje odstran�ní podílu režijních �as� prost�ednictvím 

užití n�kterých technických a logistických �ešení a stanovení tak pouze mezd 

jednicových. 

- Vy�len�ní jednicových mezd brusírny a úprava metodiky tvorby nákladových 

kalkulací tohoto st�ediska. P�i kalkulacích by bylo vhodné stanovit vedle kritéria 

hmotnosti odlitku i kritérium pracnosti broušení odlitku, p�i�emž by toto kritérium 

bylo odstup�ováno, nap�. ve stupnici: snadný – b�žný – t�žký. Prost�ednictvím jistého 

koeficientu by pak mohlo dojít k odstran�ní zkreslení vznikajícího vlivem užití 

hmotnosti odlitku jako jediného kritéria pro stanovení náklad� na hospodá�ském 

st�edisku brusírny.  

- Samostatnou kalkulaci náklad� vynaložených na vývoj a technologickou p�ípravu 

výroby konkrétního odlitku. Jedna z významných úprav, jež je popsána v rámci 

navrhovaného kalkula�ního vzorce. 

- Vedle koeficientu využití kovu v rámu navrhuji vytvo�it i koeficient složitosti daného 

odlitku a koeficient objemnosti produkce daného odlitku. 

� D�sledné sledování nákladovosti výroby jader, jež bude umožn�no využitím 

navrhovaného kalkula�ního vzorce, p�ináší možnost velmi p�esného rozhodnutí o 

samovýrob� �i externí dodávce jader. 

� Provést prov��ení stávajících norem spot�eby práce na vybraných hospodá�ských 

st�ediscích s využitím postupu a formulá��, které byly vytvo�eny a použity p�i 

normování HS 22 – Jaderna studená, jež je sou�ástí kapitoly 6.3. 

� Doporu�uji klást v�tší d�raz na logistiku v oblasti skladování a p�esunu jader z HS 22 

– Jaderna studená k formovacím stroj�m. 

� Zavést d�slednou evidenci zmetkovitosti na HS 22 – Jaderna studená, potažmo na 

hospodá�ských st�ediscích jaderny. 

� P�edejití zmetkovitosti d�kladn�jším prohlédnutím MZ p�ed samotným 

zaformováním. Prohlédnutí by m�lo být uskute�n�no skladníkem MZ a p�íslušným 

formí�em. 

Výše uvedená doporu�ení jsou v�nována �ešení nákladových kalkulací zejména na 

hospodá�ských st�ediscích jaderny, formovny, cídírny a brusírny, nebo� v oblasti výroby 
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tekutého kovu je problematika p�esného sledování náklad� již �ádn� vy�ešena, a to i s 

p�isp�ním bakalá�ské práce, na kterou tato diplomová práce navazuje.  

Výše uvedená doporu�ení jsou spíše souhrnná, podrobn�jší doporu�ení týkající se dané 

problematiky �ízení náklad� slévárenského procesu jsou uvedena v p�íslušných kapitolách 

této diplomové práce 
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8 Záv�r 

 

Cílem p�edložené diplomové práce bylo zobrazit pr�b�h �ízení náklad� slévárenského 

procesu a stanovit možná doporu�ení vedoucí k jeho zdokonalení. Diplomová práce, jež 

navazuje na práci bakalá�skou, byla �ešena v podmínkách spole�nosti UXA spol. s.r.o. 

Úvod diplomové práce je zam��en na charakteristiku spole�nosti. Teoretická �ást se 

v�nuje problematice náklad�, kalkulací a oboru slévárenství. Praktická �ást se zabývá 

procesem výroby odlitk�, stávající tvorbou nákladových kalkulací, navrhovanými úpravami 

systému nákladových kalkulací a tvorbou norem spot�eby práce. V záv�re�né �ásti diplomové 

práce je pozornost v�nována zjišt�ním a doporu�ením plynoucím z �ešení dané problematiky. 

Nákladové šet�ení bylo uskute�n�no v podmínkách typických pro �eskou republiku, tedy 

ve výrobní jednotce, která je již delší dobu provozována a vesm�s není vybavena 

nejmodern�jšími technologiemi výroby odlitk�. Nezbytným p�edpokladem k tomu, aby 

diplomová práce mohla vzniknout, byla dokonalá znalost problematiky náklad�, kalkulací, 

oboru slévárenství a samotné slévárny UXA spol. s.r.o. Tento p�edpoklad byl napln�n studiem 

teoretických poznatk� dané problematiky, ale zejména pak získáním osobních zkušeností se 

slévárenským provozem. Vedením slévárny mi bylo umožn�no pracovat v pozicích 

bezprost�edn� souvisejících s �ešením dané problematiky. M�l jsem možnost vyzkoušet si 

práci skladník� modelových za�ízení, formí��, jádra��, technolog�, normova�� a zejména pak 

kalkulant�. Souhrn takto získaných teoretických poznatk� a praktických zkušeností mi 

umožnil provést plnohodnotné technicko – ekonomické �ešení diplomové práce a navrhnout 

možná �ešení jistých problematických oblastí kalkulací náklad� spot�ebovaných na výrobu 

litinových odlitk�. V práci je demonstrována schopnost slévárny snižovat nákladové zatížení 

výroby konkrétního odlitku prost�ednictvím technologických úprav v pr�b�hu výrobního 

procesu. Pro zkvalitn�ní stávajícího systému nákladových kalkulací výroby litinových odlitk� 

byl navržen kalkula�ní vzorec, jenž upravuje stávající kalkula�ní vzorec i praktické kalkulace. 

Návrh nového kalkula�ního vzorce vyvolal tlak na vytvo�ení kvalitního systému sb�ru a 

evidence informací o nákladech, jenž vznikají v pr�b�hu procesu výroby odlitk�. K tomuto 

ú�elu byla uskute�n�na tvorba nových norem spot�eby práce na vybraném hospodá�ském 

st�edisku a byl navržen obdobný postup i pro další významná hospodá�ská st�ediska. 

Diplomová práce udává možný sm�r zefektivn�ní �ízení náklad� slévárenského procesu 

hned v n�kolika souvisejících oblastech. 
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Seznam zkratek 

C  Uhlík 

Cj  Cena jádra 

CN  Celkové náklady 

CNj  Celkové náklady jaderny 

CNtpv  Celkové náklady na vývoj a technologickou p�ípravu výroby 

Co  Cena odlitku 

CO2  Oxid uhli�itý 

�SN  �eská státní norma 

Fe  Železo 

F10  FOROMAT 10 

F20  FOROMAT 20 

F40  FOROMAT 40 

Gh  Hrubá hmotnost odlitku 

Gs  Surová hmotnost odlitku 

HS  Hospodá�ské st�edisko 

JMb  Jednicová mzda brusírny 

JMc  Jednicová mzda cídírny 

JMf  Jednicový materiál formovny 

JMj  Jednicový materiál jaderny 

JMj  Jednicová mzda jádra�e 

JMo  Jednicové mzdy pot�ebné na výrobu odlitku 

JMt  Jednicová mzda tavi�e 

JMZf  Jednicová mzda formovny 

JMZj  Jednicová mzda jaderny 

Kd  Kooperace dopravy 

Kj  Kooperace jádra 

Kpú  Kooperace povrchové úpravy 

Ks  Koeficient objemu série výroby daného odlitku 

Kso  Koeficient složitosti výroby daného odlitku 

Kvtk  Koeficient využití tekutého kovu 

LKG  Litina s kuli�kovým grafitem 

LLG  Litina s lupínkovým grafitem 
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Mj  Materiál jádra 

Mn  Mangan 

MS  Microsoft 

MZ  Modelové za�ízení 

OJNf  Ostatní jednicové náklady formovny 

OJNj  Ostatní jednicové náklady jaderny 

O�J   Odbor �ízení jakosti 

P  Fosfor 

RP  Rota�ní pec 

RMs  Režijní mzda skladníka 

RMo�j  Režijní mzda zam�stnance O�J 

RN  Režijní náklady 

RNs  Režijní náklady slévárny 

S  Síra 

Si  K�emík 

SR  Správní režie 

SRtpv  Správní režie odd�lení TPV 

TK  Tekutý kov 

TKo  Tekutý kov pot�ebný na odlití odlitku 

TP  Technologické palivo   

TPV  Technologická p�íprava výroby 

TÚ  Technologické úpravy 

Tn  Normovatelný – nutný �as 

Tns  Sm�nový �as 

Tns1  Sm�nový �as práce 

Tns2  Sm�nový �as technicko - organiza�ních nutných p�estávek 

Tns3  Sm�nový �as na jídlo a oddech 

Tns4  Sm�nový �as na p�irozené pot�eby 

Tz  Ztráty �asu - zbyte�ný �as 

Tzo  Osobní ztráty   

Tzt  Technicko - organiza�ní ztráty   

ÚVN  Úplné vlastní náklady 

ÚVNf  Úplné vlastní náklady formovny 

ÚVNj  Úplné vlastní náklady jaderny 
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ÚVNo  Úplné vlastní náklady vynaložené na výrobu 1 ks odlitku 

ÚVNt  Úplné vlastní náklady tavírny 

ÚVNV  Úplné vlastní náklady výkonu 

V  Vratný materiál 

VM  Vsázkový materiál 

VRAT  Vratný materiál 

VRf  Výrobní režie formovny 

VRj  Výrobní režie jaderny 

VRm  Výrobní režie modelárny 

VRo  Výrobní režie pot�ebná na výrobu odlitku 

VRs  Výrobní režie slévárny 

VRt  Výrobní režie tavírny 

Z   Zisk 

�  Využití tekutého kovu 
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P�íloha 1: Nejvýnosn�jší odlitky slévárny UXA spol. s.r.o. za rok 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 1 Nejvýnosn�jší odlitky slévárny UXA spol. s.r.o. za rok 2009. 

 

 

�íslo modelu Provoz Podíl na obratu 

3047 12  HS 52 – formovna F10 3,54% 

4100059355 HS 42 – formovna F20 3,03% 

3709245 HS 72 – „velká práce“ 2,00% 

211.03363 – 00 HS 72 – „velká práce“ 2,00% 

3330235 HS 72 – „velká práce“ 1,81% 

9913061 HS 42 – formovna F20 1,22% 

107.19076 – 00 HS 42 – formovna F20 1,20% 

80.0504 – 751 HS 72 – „velká práce“ 1,20% 

3GZV224011 – 27 HS 72 – „velká práce“ 1,18% 

413 617 HS 42 – formovna F20 1,09% 

BK 4136 HS 42 – formovna F20 1,07% 

80.0504 – 051 HS 72 – „velká práce“ 1,04% 

DK 101H HS 52 – formovna F10 1,01% 

Kumulativní podíl na obratu  21,38% 



P�íloha 2: Princip výroby jader ve slévárn� UXA spol. s.r.o. 

 

Ve slévárn� UXA spol. s.r.o. se vyráb�jí jádra dv�ma principy – za „studena“ (metoda 

Cold – Box) a za „tepla“ (metoda Croning sko�epinového formování, tzv. C – proces). 

P�edm�tem této práce byla mimo jiné tvorba nových norem spot�eby práce na hospodá�ském 

st�edisku HS 22 – Jaderna studená – ru�ní a strojní výroby jader založené na principu Cold – 

Box (viz kapitola 6.3). Pracovišti využívající metody Croning, tedy HS 21 – Jaderna teplá, 

nebyla v�nována podrobná pozornost, zejména proto, že není ekonomicky p�íliš efektivní a 

vedením podniku je rozhodnuto o jeho brzkém uzav�ení. HS 22 – Jaderna studená se d�lí na 

dva provozy: 

� Jaderna ru�ní, 

� Jaderna strojní. 

Jádra se zhotovují z tzv. jádrových sm�sí. Ve slévárn� UXA spol. s.r.o. technologie umož�uje 

využívat Carbophenovou sm�s, Rudalovou sm�s �i sm�s na bázi pojiva Novanolu 165. 

Nej�ast�ji užívanou jádrovou sm�sí je sm�s na bázi pojiva Carbophenu (alkalický roztok 

fenolové prysky�ice) – sm�s se skládá ze sušeného slévárenského písku ST53K (80 kg/dávka) 

a Carbophenu 5692 (2,8 kg/dávka). Jádrová sm�s se p�ipravuje tak, že se tyto jednotlivé 

komponenty mísí po dobu cca 3 minuty v tzv. mlýnku, neboli v b�hounovém mísi�i. V ru�ní 

jadern� je jádrová sm�s k pracovišti jádra�e p�epravována speciálními vozíky, ve strojní �ásti 

jaderny je jádrová sm�s p�epravována záv�sným je�ábem. Velmi d�ležité je jádrovou sm�s 

jednak p�i p�eprav�, jednak p�i samotné výrob� krýt, nebo� p�i chemických reakcích 

s okolním prost�edím zasychá a tvrdne. Již mén� užívanou jádrovou sm�sí v jadernách 

slévárny UXA spol. s.r.o. je Rudalová sm�s, jenž se skládá ze sušeného slévárenského písku 

ST53K (20 kg/dávka), Rudalu (0,6 kg/dávka) a Geoteku (0,16 kg). Tato sm�s se užívá spíše 

výjime�n� a spíše na konstruk�n� snažší jádra. Sm�s na bázi pojiva Novanolu 165 je 

alternativou ke Carbophenovým sm�sím. V oboru provozech HS 22 – Jaderna studená je 

jádrová sm�s v jaderníku vytvrzovaná reakcí pojiva s CO2, jenž je do jaderník� p�ivád�n 

centrálním plynovodem. 

P�i ru�ní výrob� jader umož�uje metoda Cold – Box vyráb�t jádra od hmotností 

v �ádech gram� do hmotností v desítkách kilogram�, za použití zejména d�ev�ných jaderník�. 

P�i strojní výrob� – vst�elováním �i foukáním se vyráb�jí zejména jádra st�edn� velká a velká, 

a to jednak do kovových jaderník�, jednak do d�evo – epoxidových jaderník�.  



Nejv�tší objem jader je ve slévárn� UXA spol. s.r.o. vyráb�n na vst�elovacích strojích. 

Pro vst�elování je charakteristické prudké pln�ní jaderníku kompaktní dávkou jádrové sm�si, 

aniž by byla sm�s promíchána se vzduchem. Pot�ebné urychlení se sm�si ud�lí ve vst�elovací 

komo�e expanzí tlakového vzduchu, který p�sobí na sloupec sm�si z �elní strany jako pružný 

píst. Kompaktní paprsek sm�si vystupuje z komory do jaderníku vst�elovacím otvorem [19]. 

Schéma vst�elovacího stroje, jakožto nejužívan�jšího strojního za�ízení na hospodá�ských 

st�ediscích jaderny ve slévárn� UXA spol. s.r.o.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1  Schéma vst�elovacího stroje [22] 

 

 

 

 

 



P�íloha 3: Princip výroby forem ve slévárn� UXA spol. s.r.o. 

 

Ve slévárn� UXA spol. s.r.o. se formy vyráb�jí z bentonitové formovací sm�si pro 

odlévání „na syrovo“. Množství surovin pro p�ípravu formovací sm�si se m�ní dle p�edpisu 

TPV nebo operativn� dle výsledk� pískové laborato�e. Formovací sm�si se p�ipravují v 

kolových mísi�ích po dobu cca 3 – 5 minut mísení, p�i�emž jednotlivé komponenty pro 

p�ípravu sm�si jsou dopravovány do mísi�e pomocí tzv. skip�. P�ipravená sm�s se dopravuje 

k formovacím stroj�m prost�ednictvím pásových dopravník�. Kvalitu formovací sm�si (tedy 

prodyšnost, pevnost v tlaku a sp�chovatelnost) kontroluje pov��ený pracovník, a to 

namátkovým zp�sobem. 

 

Složení komponent� užívaných pro p�ípravu formovací sm�si: 

- 1 skip - písek slévárenský Š 22 B  

 - bentonit  

 - �ernouhelná mou�ka 

 - podíl vratného písku 

- 2 skip - vratný písek 

 

� Princip výroby forem na strojích FOROMAT 

St�ásací stroje s dolisováním fungují následovn�: st�l stroje je zvedán lisovacím válcem, 

který má ve své dutin� válec st�ásací. Horní �ást stojanu tvo�í oto�ná lisovací hlava. P�i 

výrob� poloviny formy probíhají na stoji tyto operace: dávkování sm�si do rámu, st�ásání, 

vykývnutí hlavy stroje nad rám, lisování, zp�tný pohyb lisovacího stolu, zp�tný pohyb hlavy 

stroje, sejmutí poloviny formy zdvižnými �epy [22].  

Jednu formu vyrábí dva pracovníci (formí�i), kte�í musí být vzájemn� slad�ni. První 

formí� vyrobí spodní poloformu, složí ji na licí paletu a opat�í ji jádry a filtrem. Druhý formí� 

vyrobí vrchní poloformu a pomocí tzv. zavád�cích kolík� složí vrchní poloformu na spodní. 

Tímto je slévárenská forma p�ipravena k odlévání. Výhodou t�chto stroj� je rovnom�rné 

up�chování formy, nevýhodou pak vysoká hlu�nost. Na st�ásacích strojích je možné vyráb�t 

formy pro odlitky složitých tvar�, obvykle malé a st�ední velikosti. 

 

� Princip ru�ní výroby forem 

Ru�ní výroba forem je spíše dopl�kovou výrobou odlitk� ve slévárn� UXA spol. s.r.o. Je 

uskute��ována jediným formí�em, jehož úkolem je zaformovat modelová za�ízení, jenž není 



technologicky možné vyráb�t na strojích FOROMAT nebo by taková výroba byla 

ekonomicky neefektivní.  

 

Schéma st�ásacího stroje s dolisováním: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1 St�ásací stroj s dolisovací hlavou [19]. 



P�íloha 4: Charakteristika litin vyráb�ných ve slévárn� UXA spol. s.r.o.  
 

 

Litina je slitina železa (Fe) s uhlíkem (C), k�emíkem (Si), manganem (Mn), fosforem 

(P) a sírou (S), p�i�emž obsah C musí být vyšší než 2,0%. B�žn� se udává hodnota 2, 14% C. 

 

Chemické složení litin vyráb�ných ve spole�nosti UXA spol. s.r.o.: 

Druh litiny C [%] Si [%] Mn [%] P [%] S [%] Mg [%] Ni [%] 

LLG 2,8 – 3,6 1,4 – 2,8 0,5 - 1 0,2 – 0,6 0,15   

LKG 3,2 – 4,2 1,5 - 4 0,4 – 0,8 < 0,1 < 0,05 0,05-0,1 + 0,35 

Temperovaná 2,2 – 3,2 0,6 – 1,5 0,3 – 1,2 Max. 0,1 0,05-0,15    

Tab. 1 Chemické složení litin. [1] 

 
� Šedá litina (LLG) – �SN 42 24 xx . xx 

 
Šedá litina je stále nejpoužívan�jším druhem litiny, a to nikoliv pro své mechanické, ale 

zejména pro své technologické vlastnosti. Šedá litina je slitinou Fe a C s dalšími 

doprovodnými prvky (viz Tab. 1). Uhlík je v litin� vylou�en ve tvaru lupínk�, p�i�emž tento 

tvar je nep�íznivý, nebo� p�sobí vrubovým ú�inkem jako shromaždišt� nap�tí. Z tohoto 

d�vodu je výhodn�jší vyšší množství malých lupínk�, kterého dosáhneme o�kováním 

ferosiliciem (FeSi). O�kování zp�sobuje zlepšení mechanických vlastností šedé litiny. 

Vlastnosti šedé litiny lze upravovat následným tepelným zpracováním odlitk�, tedy žíháním, 

kalením a popoušt�ním. Šedá litina se užívá ku p�íkladu pro odlitky obráb�cích stroj�, 

ozubených kol, namáhaných sou�ástí apod. Podle struktury rozeznáváme šedé litiny [11]: 

- feritické, 

- perlitické, 

- feritickoperlitické nebo perlitickoferitické. 

 
� Tvárná litina (LKG) - �SN 42 23 xx. xx 

 
Tvárná litina je významným materiálem, nebo� dosahuje velmi dobrých mechanických 

vlastností, které se vyrovnávají vlastnostem ocelí. V sou�asnosti se v pr�myslov� vysp�lých 

zemích vyrábí zhruba 15% odlitk� z tvárné litiny, práv� na úkor odlitk� z oceli. 

Tvárná litina nahrazuje oceli nap�. z t�chto d�vod� [11]: 

- náklady na výrobu jsou cca o 40% nižší (polovi�ní spot�eba energie), 

- m�rná hmotnost je o 8% nižší (tenkost�nn�jší odlitky, leh�í konstrukce), 



- lepší slévárenské vlastnosti (lepší zabíravost, malé objemové stahování),   

- pevnost v tahu se pohybuje od 300 – 900 MPa v litém stavu a po tepelném 

zpracování až 1300 MPa. 

-  

Velmi dobré vlastnosti tvárné litiny jsou zp�sobeny vhodným tvarem grafitu. Tvárná litina 

má tvar grafitu ve form� kuli�ek, což je zp�sobeno p�ídavkem ho��íku (Mg) nebo Mg ve 

form� p�edslitin (MgNi, MgSi, Litvar 8, Litvar 15 apod.). Tento zp�sob úpravy chemického 

složení se nazývá modifikace, p�i�emž výchozím materiálem pro výrobu tvárné litiny je 

v podstat� šedá litina, jenž je p�edeh�átá na ur�itou teplotu. Tvárná litina m�že mít základní 

strukturu �ist� perlitickou až �ist� feritickou. Tvárná litina se užívá v automobilovém 

pr�myslu, p�i výrob� zem�d�lských stroj�, v chemickém pr�myslu, na výrobu obráb�cích a 

tvá�ecích stroj� [1]. 

 
� Temperovaná litina – �SN 42 25 xx. xx 

 
Temperovaná litina vzniká odlišným zp�sobem než šedá a tvárná litina. Zp�sob její 

výroby se nazývá temperování. Jedná se o žíhání odlitk� bílé litiny p�i teplot� asi 1100 °C, 

b�hem kterého dochází k rozpadu cementitu (Fe3C) na železo a grafit ve tvaru vlo�ek. Cílem 

je odstran�ní tvrdé a k�ehké fáze, tedy práv� Fe3C. Obecn� se temperovaná litina obtížn�ji 

sva�uje, ale je dob�e obrobitelná. Používá se pro st�edn� namáhané odlitky do hmotnosti 100 

kg, a to v automobilovém pr�myslu, p�i výrob� traktor�, vlak� a vagón� [1]. 

 

Temperováním m�žeme získat t�i druhy Temperované litiny [1] 

a. Temperovaná litina s bílým lomem – tzv. Evropská 

b. Temperovaná litina s �erným lomem – tzv. Americká 

c. Temperovaná litina perlitická 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tavení litiny je systematický proces, p�i n�mž dochází k roztavení vsázkových surovin 

ur�itého chemického složení na tekutý kov požadovaného chemického složení. Slévárna UXA 

spol. s.r.o. využívá pro tavení litin rota�ních bubnových pecí. Rota�ní bubnová pec (viz 

schéma) je jeden z nejmodern�jších tavících agregát� v�bec. Je vhodná nejen pro tavení litin, 

ale i celé �ady neželezných slitin.  

Mezi výhody rota�ních bubnových pecí pat�í p�edevším [9]: 

• pom�rn� nízké investi�ní náklady a požadavky na pracovní prostor, 

• nižší provozní náklady – nízká spot�eba energie, cena zemního plynu je nižší 

než cena elektrické energie, 

• vysoký stupe� automatizace – snížení náklad� na mzdy a náklad� na 

kvalifikaci obsluhy, 

• nízká úrove� emisí, která spl�uje požadavky vyhlášek a zákon�. 

Mezi nevýhody rota�ních bubnových pecí lze za�adit [9]: 

• v�tší opot�ebení vyzdívky a s tím související režijní náklady, 

• nižší výrobní kapacity pecí. 

 

Konstrukce pece 

Obr. 1 Schéma rota�ní bubnové pece [18]. 



P�íloha 5:���������������� spol. s r.o.       ZA 7.2 U2 verze IV., platná od 1.6.2009  

               FO 7/8 

 CENOVÝ NÁVRH NA MODELOVÉ ZA�ÍZENÍ A ODLITKY 
 
Zákazník: .................................................................................................................................................................................................................. �íslo poptávky: .................................                                  
 Materiál:  

Platnost cenové nabídky 2  m�síce od data vystavení. Dále nutno ceny aktualizovat.                       Poznámka:  

P�i sou�asné objednávce v�tšího po�tu model� než 3 dle tohoto CN, bude �as na jejich zhotovení (úpravu) aktualizován. 

P�i objednávce mén� jak 3 sérií za rok a/nebo po�tu objednaných kus� 

menších než je pom�r (po�tu odlitk� v jedné objednávce / ks v rámu) � 36, 

bude modelové za�ízení po skon�ení výroby p�edáno zákazníkovi spolu 

s odlitky k odvozu na náklady zákazníka. 

p. �íslo modelu modelové za�ízení / životnost 

cena 
modelu 

cena 
modelu 

formí� jádra� po�et 
odl. / 

využití 
kovu 

hmotnost cena odlitku 
 

Koop. Koop.  
Termín na 
zhotovení  

Návrh  kg 
ceny v   poznámky 

�.   výroba / 
úprava 

K� 

výroba / 
úprava 

€ 

tarif Nm na 
jádro 

rok  % 
 

1ks/kg 
inform. 

K�/kg  
FCO 
UXA 

ÚVN/kg K�/ks 
 

K�/kg 
modelu   v 
týdnech  

€   
K� 

zm�ny 

1 
                

2 
                

3 
                

4 
                

5 
                

6 
                

7 
                

8 
                

9 
                

10 
                

Vypracoval Datum Podpis Schválil Datum Podpis 

technologie   metalurg   

ceny odlitk�    vedoucí obchod. útvaru    

ceny model�    �editel    

ceny kooperace      



P�íloha 6: 
UXA spol. s r.o. ZA 7.3 U6

   PR�VODNÍ DOKLAD PRO KONTROLU A M��ENÍ OPERACÍ K HODNOCENÍ VZORK�

VZOREK �.  NA V.Z. ZÁKAZNÍK                                                   �. MODELU �.VÝKRESU

D�vod ov��ení

1. ÚDAJE ZADANÉ  TPV

FORMOVNA JADERNA TAVÍRNA

Modelové za�ízení, mat. a po�et model�: Typ a mat. jaderníku, po�et jader v jaderníku: Materiál:

Licí teplota - doporu�ená:

Vol. �ásti jad.:

Rozm�r form. rámu: Po�et jad. v odlitku celkem: Úprava chemického složení:

Vol. �ásti mod.: Zavád�cí jádra a komínky: Prolévání:

Poznámka a zvláštní požadavky: Podp�rky: Požadovaná tvrdost:

Výztuhy: Zvláštní upozorn�ní:

VTOK. A  NÁL. SOUSTAVA Pozn.:

Typ licí jamky: DOKON�OVACÍ PROVOZ O�J

Vtokový k�l: Zp�sob odstran�ní vtok. a nál. soustavy: Tolerance:

Struskovák: Kontrola:

Typ tryska�e:

Zá�ezy: Zvláštní požadavky na kontrolu:

Nálitky: Zvláštní upozorn�ní:

Výfuky:

2. HODNOTY NAM��ENÉ  V PROVOZU

FORMOVNA TAVÍRNA DOKON�OVACÍ PROVOZ

Formovací sm�s ze dne: C Si Mn Celková hmot. kovu ve form�:

Prodyšnost: S Cr Mg

Vaznost: Nataveno v peci: Sc Typ tryska�e:

Vlhkost: Odlito pánví: Dne: Velikost brok�:

Sp�chovatelnost: Teplota na žlábku: CE:
Doba tryskání

St�ásání - sec. vršek: Délka zákalky v mm.: Typ použité brusky:

spodek: Úprava chem. složení:

Tvrdost formy vršek: Ident: m��ení: �as broušení:

spodek:
ODLÉVÁNÍ

�as vybrušování:

Tarif formí�e: Licí teplota:
KONTROLA

Po�et zaformovaných odlitk�: Doba lití sec: �íslo m�rového protokolu:

JADERNA
Dolévání nálitk�:

Hmotnost  jáder: Poruchy b�hem lití: Tvrdost odlitk�:

�as vytvrzování: P�ítomnost TPV:        ANO / NE

Min. tlak:
ŽÍHÁRNA Drsnost povrchu:

Nát�r: Žíháno v peci �.:

Teplota jaderníku Teplota: Po�et kontrolovaných odlitk�:

Pozn.: Výdrž na teplot�: Vyhodnocení:

Nm jádra�e: Pozn.:

TPV Datum Podpis TAVÍRNA Datum Podpis

VÝROBA Datum Podpis KONTROLA Datum Podpis

14.4.2010 P6.xls  HVP  L.P



P�íloha 7: Vzor p�vodní kalkula�ní tabulky

����������������s.r.o. KALKULACE ODLITKU Kurz € 0,00 K� IV-07

�. modelu: �. poptávky �. výkresu zákazník:

Podklady pro kalkulaci

materiál kód mater.: st�. tavení 243 kov/rám sur. hmot./ks hrubá hm./ks zmetk. % p� využití
kg #DIV/0! #DIV/0!

Forma: Formování:

St�edisko formovny po�et odlitk� ve form�: Nmin/formu K�/min

rozm�ry kompletu rám� 0 #DIV/0! zmetkovitost

kód sm�si délka mm ší�ka mm pr�m�r mm výška mm zapln�ní % objem dm3 Nmin/ks K�/ks forem %

x 0 0 0 0 100 #DIV/0! 0 0 3
1 0 0 0 0 0 #DIV/0!

jednotná = 100 % p�ehled materiál�
Jádra vyráb�ná modelová < 100 % kód mater. kov koeficient K�/kg % strusky

jádro 1 235 - teplá 20 422420,25kup 0 8,5752 7

kus�/odl st�. výroby objem dm3/ks kód sm�si zm. jader % Nmin/jádro K�/min 25 422420,25PRP 0 10,2686 1
0 235 0 6 2 0 0,00 32 422532 0 9,5021 1

% zapln�ní u sko�epiny 100 40 422304 0 12,1309 1

jádro 2 236 - studená

kus�/odl st�. výroby objem dm3/ks kód sm�si zm. jader % Nmin/jádro K�/min

0 236 0 5 2 0 0,00

% zapln�ní u sko�epiny 100 kód formovací sm�si kd/dm3 K�/kg

jádro 3 236-zavád��ky 1 sm�s  TL 1,4900 0,0722

kus�/odl st�. výroby objem dm3/ks kód sm�si zm. jader % Nmin/jádro K�/min 2
Jednotná bent.
sm�s ŠL 1,4900 0,0835

0 236 0 5 2 0 0,00 3 Modelová sm�s TL 1,4600 0,1869
% zapln�ní u sko�epiny 100 kód jádrové sm�si K�/kg

Jádra nakupovaná 5
Jádrová sm�s
carbophenem 1,6 3,7202

jádro N1 na pracnost jádro � 2 jádro N2 6 sko�epinová sm�s 1,5 8,1300

kus�/odl objem dm3/ksJ cena K�/ksJ zm. jader % kus�/odl objem dm3/ksJcena K�/ksJ zm. jader % jednotka cena
0 0 0,00 K� 2 0 0 0 2 1nm 5,83 K� rozpis

jádro N3 carb 6,50 K� náklad� pc/ks

kus�/odl objem dm3/ksJ cena K�/ksJ zm. jader %
celkem objem 

jader

soc. a zdrav. 
% ke mzdám

kooperace a 
dopl�ky ostatní 0,00 0,00

0 0 0 2 0 35 materiál 0,00 0,00

broušení vybrušování tekutý kov #DIV/0! #DIV/0!
Koeficienty pro zpracování: 1 0 Kooperace dopl�ky formování #DIV/0! #DIV/0!
operace tryskání broušení žíhání barvení popis K�/ks p�irážka jádra 0,00 0,00
koeficient 1 1 0 0 pr�m�rný odlitek = 1 ostatní 0 na kilo jádra koo 0,00 0,00
st� 238 248 245 249 materiál 0 0 tryskání 0,00 0,00

tvárná 500 1,60 K� broušení 0,00 0,00

Datum: Zpracoval: L.Pilát tvárná 600 3,40 K� žíhání 0,00 0,00
barvení 0,00 0,00

UXA s.r.o. KALKULACE ODLITKU Poznámky celkem #DIV/0! #DIV/0!

navýšení pc celkem

�. modelu: 0 �. poptávky 0 �. výkresu 0 na zisk

materiál 0 formování: 0 zákazník: 0 #DIV/0! #DIV/0!

zisk koef. zisk zisk
15,00% 1,15 8.3.2007 15,00% Výpo�et p�irážky na využití formy p�irážka 

Náklady celkem K�/ks #DIV/0! #DIV/0! Náklady celkem K�/kg #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! PPzisk pc-kg v € navýšení 0,00
  z toho variabilní K�/ks #DIV/0! #DIV/0!   z toho variabilní K�/kg #DIV/0! #DIV/0! SKzisk #DIV/0! Pc kg #DIV/0!
  z toho fixní K�/ks #DIV/0!   z toho fixní K�/kg #DIV/0! #DIV/0! upr. PC /kg výt�žnost Pc ks #DIV/0!

#DIV/0! pc/ks #DIV/0! výt�ž. #DIV/0!
náklady na výrobu v K� kus kilo 8.3.2007 minimální p�edpokládaný zisk zisk #DIV/0!
Tavení F10 F20 F40

Celkem náklady  K�/ks #DIV/0! Celkem náklady  K�/kg #DIV/0! šedá 30,00 K� 80,00 K� 300,00 K�

  z toho variabilní K�/ks #DIV/0!   z toho variabilní K�/kg #DIV/0! tvárná 35,00 K� 90,00 K� 400,00 K�

  z toho fixní K�/ks #DIV/0!   z toho fixní K�/kg #DIV/0! temperovaná 40,00 K�

Formování pod 0,5 Kg 50,00 K� poznámky k cen�
Celkem náklady  K�/ks #DIV/0! Celkem náklady  K�/kg odlitku #DIV/0!

  z toho variabilní K�/ks #DIV/0!   z toho variabilní K�/kg #DIV/0!

  z toho fixní K�/ks 0,00   z toho fixní K�/kg #DIV/0! p�irážky na materiál 0,00 K�

  konkrétní položky K�/ks #DIV/0!   konkrétní položky K�/kg #DIV/0! tvárná 500 1,60 K� prodejní cena kusu je #DIV/0!

Vyráb�ná jádra tvárná 600 3,40 K� 0,00 K�

Celkem náklady  K�/ks 0,00 Celkem náklady  K�/kg odlitku #DIV/0! cena celkem #DIV/0!

  z toho variabilní K�/ks 0,00   z toho variabilní K�/kg #DIV/0!

  z toho fixní K�/ks 0,00   z toho fixní K�/kg #DIV/0!

Nakupovaná jádra
Náklady K�/ks odlitku 0,00 Celkem náklady  K�/kg odlitku #DIV/0!

  z toho variabilní K�/ks 0,00   z toho variabilní K�/kg #DIV/0!

  z toho fixní K�/ks 0,00   z toho fixní K�/kg #DIV/0!

Tryskání
Náklady K�/ks odlitku 0,00 Celkem náklady  K�/kg odlitku #DIV/0!

  z toho variabilní K�/ks 0,00   z toho variabilní K�/kg #DIV/0!

  z toho fixní K�/ks 0,00   z toho fixní K�/kg #DIV/0!

Broušení úprava ceny  dle poznámek
Náklady K�/ks odlitku 0,00 Celkem náklady  K�/kg odlitku #DIV/0!

  z toho variabilní K�/ks 0,00   z toho variabilní K�/kg #DIV/0!

  z toho fixní K�/ks 0,00   z toho fixní K�/kg #DIV/0!

Žíhání
Náklady K�/ks odlitku 0,00 Celkem náklady  K�/kg odlitku #DIV/0!

  z toho variabilní K�/ks 0,00   z toho variabilní K�/kg #DIV/0!

  z toho fixní K�/ks 0,00   z toho fixní K�/kg #DIV/0!

Barvení
Náklady K�/ks odlitku 0,00 Celkem náklady  K�/kg odlitku #DIV/0!

  z toho variabilní K�/ks 0,00   z toho variabilní K�/kg #DIV/0!

  z toho fixní K�/ks 0,00   z toho fixní K�/kg #DIV/0!

Kooperace p�irážky dopl�ky
ostatní K�/ks 0,00 ostatní K�/kg #DIV/0!

materiál K�/ks 0,00 materiál K�/kg #DIV/0!

Datum: 0.1.00 Zpracoval: L.Pilát

kone�ná cena za kus 
v K� #DIV/0!

aktualizováno 19.11.2007 + energie 

2008* výkon 5%

kone�ná cena za kg. 
v K� #DIV/0!



P�íloha 8: Vzor stávající kalkula�ní tabulky

Váha 1 odlitku 1,700 kg

K�/kg odlitek využití 0 - 1 spot�eba (kg) K� vrat vráceno
cena 1 kg 
odlitku

volba 
1nebo 0

cena

9,00 K� 1,00 0,55 1,82 16,36 0,82 4,25 K� 12,11 K� 0 0,00 K�
11,00 K� 1,00 0,63 1,59 17,46 0,59 3,05 K� 14,41 K� 1 14,41 K�
9,60 K� 1,00 0,45 2,22 21,33 1,22 6,36 K� 14,98 K� 0 0,00 K�
5,20 K� 1,00

RN slévárny Výkon s. Náklady s.
celkem K� kg K�/kg Koeficient

3 000 000 0,00 K� 0,00 K� 0 0,00 K�

14,41 K�

Koeficient 
TAB.

0,98 14,12 K�

Cena za odlitek 24,00 K�

10,00 K� 0 0,00 K�

Náklady jaderny kg K�/kg dm3 sn�si kg K�/dm3 dm3

715 482 0,00 K� 1,6 0,00 K� 0,000 0,00 K�

Koeficient F10 F20 F40 24,00 K�
1,2 do 1,5 kg do 5 kg do 15 kg NC 1 kg odlitku celkem 14,12 K�
1,1 1,5 -2,5 kg 5 -10 kg 15 - 30 kg 18,69 K�
1 2,5 - 5 kg 10 - 20 kg 30 - 60 kg 12,17 K�

0,98 5 - 9 kg 20 - 30 kg 60 - 100 kg 2,7 k�
0,95 nad 9 kg nad 30 kg nad 100 kg 63,13 K�

Cena prodejní v�etn� zisku k�/kg
ZISK 
NC celkem K�/kg

Jádra sch K�/kg
Doprava K�/kg

NC odlitku celkem

Zinek K�/kg

Temperovaná litina
Vrat

Cena za 1 kg odlitku

Cena za 1 kg odlitku s koef. kovu v rámu

Žíhání temperované

��������

Spot�eba materiálu

Šedá litina
Tvárná litina

�íslo modelu

Výpo�et ceny  kovu v odlitku



P�íloha 9: Informa�ní systém FORMER – TPV 

 

 



P�íloha 10: Druhovací tabulka DRUHOVACÍ TABULKA

C [%] Si [%] Mn[%] P [%] S [%] Cr [%] Podil Váha Náklady kov�

Surové železo 4,07% 2,23% 0,66% 0,080% 0,013% 0,050% 36,00% 2 520 kg 25 956,00 K�
Vrat 3,40% 2,00% 0,60% 0,180% 0,010% 0,050% 41,00% 2 870 kg 14 350,00 K�
Zlomky 3,20% 1,90% 0,50% 0,070% 0,100% 0,080% 23,00% 1 610 kg 9 660,00 K�
Vrat TvL 3,60% 2,70% 0,12% 0,000% 0,000% 0,000% 0,00% 0 kg 0,00 K�
Vsázka 7 000 kg 100,0% 7 353 kg 49 966,00 K�

 
Legování Graphit FeSi FeMn FeP FeS Cr
Podíl vsázky 99% 75% 75% 20% 45% 45% Náklady nauhli�ení

Surové železo 102,56 kg 56,2 kg 16,63 kg 2,02 kg 0,33 kg 1,26 kg Luxcarbon 95  50% 1 876,59 K�
Vrat 97,58 kg 57,4 kg 17,22 kg 5,17 kg 0,29 kg 1,44 kg Antracit         50% 721,76 K�
Zlomky 51,52 kg 30,59 kg 8,05 kg 1,13 kg 1,61 kg 1,29 kg Mezisou�et 2 598,35 K�
Ocel 0,0 kg 0,0 kg 0,0 kg 0,0 kg 0,0 kg 0,0 kg
Váha 251,66 kg 144,19 kg 41,9 kg 8,31 kg 2,22 kg 3,98 kg 448,29 kg Náklady na legury

Propal 31% 21% 32% 5% 70% 90% FeSi 75 1 165,75 K�
173,65 kg 113,91 kg 28,49 kg 7,89 kg 0,67 kg 0,4 kg Fe Mn 75 794,24 K�

Analýza bez oprav 2,36% 1,55% 0,39% 0,11% 0,01% 0,01% Mezisou�et 1 960,00 K�

Kone�ná analýza 3,45% 1,90% 0,60% 0,18% 0,08% 0,05%

 Náklady na energie

Korekce 80,03 kg 25,8 kg 15,62 kg 5,34 kg 0,0 kg 3,28 kg Kyslik 4 132,80 K�
Kontrolní váha 253,68 kg 139,71 kg 44,12 kg 13,24 kg 0,67 kg 3,68 kg Plyn 5 166,00 K�
Kontrola analýzy 3,45% 1,90% 0,60% 0,18% 0,01% 0,05% Mezisou�et 9 298,80 K�

Legování C [%] Si [%] Mn[%] P [%] S [%] Cr [%]
Ú�innost korekce 28% 90% 80% 100% 30% 30% 100%
Požadované množství 288,71 kg 38,22 kg 26,04 kg 26,71 kg 0,0 kg 24,28 kg 352,97 kg Náklady na mzdy

10 hod.x100x1,35 1 350 K�
Cena materiálu K�/t

Surové železo 10 300,00 K� 0,00 K� O�kovadla 800,00 K�

Vrat 5 000,00 K� 0,00 K�
Zlomky 6 000,00 K� 0,00 K� Naklady na Energie Nákl. celkem 65 973,15 K�

Ocel 6 500,00 K� 0,00 K� Kyslik 3,28 K� 3.5 T Nákl. na tunu 8 972,32 K�

Luxcarbon 98 0,00 K� 0,00 K� Plyn 8,20 K� ŠL+TL90/180  

Elsigraf LG 13 000,00 K� 0,00 K� P�edpokládaná spot�eba TV  110/220
FeSi75 30 500,00 K� 0,00 K� Kyslik 180 mł/t 8 T
FeMn75 30 500,00 K� 0,00 K� Plyn 90 mł/t ŠL 90/180
Antracit 5 000,00 K� 0 TV105/210

C Si Mn P S Mg CE Sc T liq C T sol C 

3,45 1,9 0,45 0,18 4,01 0,95 1172,4 1150,5

3,55 2,13 Rm Hb
229 200

 



P�íloha 11: Nákladové kalkulace v informa�ního systému FORMER – TPV 

 
 



P�íloha 12: Výrobní p�edpis (FORMER – TPV) 

 

 



P�íloha 13: Formulá� pro zaznamenávání dat pov��eným pracovníkem 

 

JADERNA – Vst�el 
 

�P� výroby jádra �íslo PL Hmotnost 

(g, kg) 

Po�et 

jader v 

jaderníku 

Manipulace  

(1 – 3) 1. 

m��ení 

2. 

m��ení 

3. 

m��ení 

Poznámka 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



Pozn. 

� Manipulace s jaderníkem – stupnice obtížnosti: 

- 1…snadná 

- 2…st�ední 

- 3…složitá 

 

� �P� (�istý pracovní �as) výroby jádra: 

- uvádíme v sec. nebo v min., 

- p�íprava jaderníku (profouknutí, post�ik, složení jaderníku), 

- umíst�ní jaderníku do kleštin, vst�el, stáhnutí p�ebytku sm�si ze vst�elovacího otvoru a 

vytvrzení jádra, 

- vyjmutí a o�išt�ní jádra, jeho umíst�ní na paletu. 

 

� Poznámka: 

- nap�. výztuhy, opravy jádra apod. 

 

� �íslo PL – �íslo pracovního lístku 

 

 

 



Datum:

�íslo modelu Po�et vyrobených jader Po�et vyhozených jader �as výroby jader

od-do nebo po�et minut

�íslo modelu Po�et vyrobených jader Po�et vyhozených jader �as výroby jader

od-do nebo po�et minut

�íslo modelu Po�et vyrobených jader Po�et vyhozených jader �as výroby jader

od-do nebo po�et minut

�íslo modelu Po�et vyrobených jader Po�et vyhozených jader �as výroby jader

od-do nebo po�et minut

�íslo modelu Po�et vyrobených jader Po�et vyhozených jader �as výroby jader

od-do nebo po�et minut

P�íloha 14: Formulá� pro zaznamenávání dat samotnými zam�stnanci

Jméno:



od do

Po�adí Symbol 
�inností Postupný Jednotlivý �asu

P�íloha 15: Pozorovací list

Pozorovaná �innost
�as

Datum:
Pozorovatel:

PROVOZ (DRUH PRÁCE):

Pozorovací list pro snímek pracovního dne zam�stnance slévárny UXA spol. s.r.o.

Doba pozorování:

Autor: Petr Balon Stránka 1



osobní ztráty - Tzo
technicko - organiza�ní ztráty - Tzt

Vysv�tlivky:

�as pracovní sm�ny - T 

Normovatelný - nutný �as Tn

Ztráty �asu - zbyte�ný �as Tz

Sm�nový �as - Tns sm�nový �as práce - Tns1 
sm�nový �as technicko - organiza�ních nutných p�estávek - Tns2
sm�nový �as na jídlo a oddech - Tns3
sm�nový �as na p�irozené pot�eby - Tns4

Tzo - odpo�inek mimo Tns3, odchod z pracovišt� za ú�elem rozhovoru apod.
Tzt - chyb�jící materíál, vada na jaderníku, porucha stroje apod.

Tns1 - výroba jader
Tns2 - p�íprava pracovišt�, vým�na jaderník�, mísení sm�si, p�ijímání pokyn� od mistra, manipulace s paletami
Tns3 - ob�d
Tns4 - toalety, pití

Autor: Petr Balon Stránka 2


