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Doctoral Thesis Summary 
 
Doctoral thesis presents methodological proposal for working out of 
comparison analysis of production units and evaluation of production units 
management effectiveness under the circumstances of metallurgical 
production. The proposed methodology follows from the environment of 
global metallurgical company owning more than 60 production units, and 
namely from the significant competitive advantage which is the possibility of 
sharing the best practice in order to reach cost reduction by optimizing 
especially the production processes. 
 
Author has concluded that for working out of such analysis it is necessary to 
apply both, the comparison of single production stages with the help of 
variance analysis of sequential cost calculation and also the roll-up cost 
calculation to ensure the cumulated variances of single production stages up 
to the final product.  
 
Author proposed to replace the standard variance analysis of sequential cost 
calculations being used so far by the roll-up cost calculation of the variance 
analysis which enables to quantify the price variance, usage variance and 
input material mix variance up to the final product and in this way to  
determine exactly the cause of decrease or increase of variable and fixed 
costs in the analyzed periods or production units. 
 
Within working out of analysis concerning evaluation and comparison of 
production units in metallurgical company the author was further solving the 
problem of analysis result dependence on the order, meaning dependence on 
selection of the reference unit or reference period to be used for comparison. 
As solution of this problem causing different results of variance analysis the 
author recommends to apply the so called symmetrical solution. Symmetrical 
solution, in case of which the order of compared production units, periods or 
development scenarios does not matter, lies in adjustment of variance 
analysis according to the logarithms of single variances indexes of variance 
analysis.  
 
Author applied the theoretically defined presumptions of the proposed 
method on the case of minimill, and namely on the evaluation of the actual 
data of two periods. Author has worked out and in the Annexure of this 
thesis presents the complete example of the analysis worked out based on 
the procedure proposed by him. The symmetrical solution is also a part of 
the mentioned example. In the practical example author proved the justness 
of the theoretical presumptions and applicability of the proposed 
methodology in the practice of the metallurgical company.   
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1. Úvod 
 
Přední poradenské firmy jako např. Goldmann Sachs odhadují, že vývoj 
světové ekonomiky v následujících čtyřiceti letech bude významně ovlivněn 
růstem světové populace, jenž se odhaduje v roce 2050 až na 9 mld osob. 
Takovýto nárůst populace se nutně odrazí ve zvýšení poptávky po zdrojích a 
tedy v otázce dostupnosti zdrojů potravin, pitné vody a nerostných surovin. 
Je známo, že vliv rostoucí populace v rychle se rozvíjejících zemích jako je 
Brazílie, Rusko, Indie a Čína, které jsou označovány zkratkou BRIC, 
podporuje růst hrubého domácího produktu (HDP) v násobcích současného 
stavu. Pokud budeme vycházet z odhadů poradenské firmy Goldmann Sachs 
do roku 2050, můžeme očekávat oproti roku 2009 patnáctinásobný růst HDP 
v Číně, desetinásobný růst HDP v Brazílii a Rusku a až čtyřicetinásobný růst 
HDP v Indii. Na rozdíl od situace v těchto zemích se předpokládá, že 
v rozvinutých zemích bude nárůst HDP pouze dvojnásobný a spotřeba oceli 
zůstane na úrovni roku 2010. Za předpokladu tohoto vývoje můžeme říci, že 
rozvinuté ekonomiky se budou potýkat s přebytkem výrobních kapacit, neboť 
jejich výrobky, z důvodu vysokých mzdových a dopravních nákladů, nebudou 
na trzích BRIC konkurenceschopné.  
 
Pro udržení konkurenceschopnosti hutního podniku bude tedy v budoucnu 
zcela klíčová schopnost optimalizace nákladů podmíněná znalostí  
podnikových procesů s ohledem na technické vybavení, jejich nákladů a 
přesností zpracování scénářů možného vývoje v oblasti nákladů při 
zohlednění aplikace různých opatření vedoucích k reorganizaci výroby či 
aplikování nové technologie. V tomto ohledu bude významnou konkurenční 
výhodou možnost porovnání podniků mezi sebou a sdílení zkušeností, tedy 
možnost učit se od nejlepších.  
 
Bez detailní znalosti nákladů jednotlivých procesů při zohlednění možných 
scénářů, a to ať už strategických jako je např. přesunutí prvovýroby do BRIC 
zemí nebo simulace vývoje nákladů v následujícím čtvrtletí navazující na 
operativní rozhodování společnosti v oblasti substituce vstupních materiálů, 
nebude možné společnosti efektivně řídit a tedy přijímat rozhodnutí, která 
společnosti zajistí růst a nebo alespoň dostatečný zisk a cash flow pro její 
fungování. 
 
Správně sestavené a v jednotlivých podnicích shodně aplikované kalkulace, 
jako jádro nákladového controllingu, budou tedy ve společnosti hrát klíčovou 
úlohu v oblasti podpory strategického rozhodování managementu. 
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2. Předmět a cíl práce 
 
Společnost ArcelorMittal ihned po fúzi v roce 2006 definovala svou strategii 
trvalého zlepšování nákladů a v rámci této strategie začala připravovat 
projekt umožňující porovnávat vývoj klíčových operativních ukazatelů 
jednotlivých podniků ve společnosti. Cílem projektu bylo provádět 
vyhodnocování a porovnávání jednotlivých podniků ve společnosti.  
 
Tento projekt měl využít konkurenční výhody nové fúzí vzniklé společnosti, a 
to širokého portfolia podniků dislokovaných na různých kontinentech, 
s odlišnou historií, zaměřením, přístupem k surovinám, využívajícími různé 
technologie a techniky, jež umožňuje sdílení zkušeností. Na základě tohoto 
sdílení pak optimalizovat jednotlivé procesy ve vybraných podnicích tak, aby 
společnost dosáhla maximální možné úspory nákladů. 
 
Pro aplikaci sdílení zkušeností je ovšem nejprve nutné určit, které z podniků 
je možné navzájem srovnávat s ohledem na technické vybavení a sortiment 
výroby a který ze skupiny podobných podniků je ve sledovaném kritériu 
vhodných referenčním podnikem.  
 
Autor byl pověřen vypracováním detailního metodického postupu pro výše 
uvedený projekt a následnou implementací navrženého postupu pro všechny 
výrobní podniky ve společnosti ArcelorMittal.  
 
Pro potřeby projektu zaměřeného na zajištění dat pro porovnávání podniků a 
vyhodnocování efektivnosti řízení podniků ve společnosti autor testoval dvě 
základní metody: 

- Metodu individuálního plánu pro stupeň výroby, 

- Metodu rozdílové analýzy postupných kalkulací. 

 
 
Metoda individuálního plánu pro stupeň výroby 
 

Tato metoda spočívá ve využití výsledné postupné kalkulace za příslušný 
stupeň výroby jako etalonu pro porovnání podobných podniků ve společnosti 
a následné stanovení cílů jednotlivých klíčových technicko-ekonomických 
ukazatelů v následujících obdobích. Jedná se o dlouhodobý plán zlepšování 
stupňů výroby, zpravidla tříletý, který je doplněn o detailní seznam 
jednotlivých opatření vedoucích ke zlepšení výkonu daného stupně navazující 
na strategii rozvoje podniku doplněnou o investiční plán a plán oprav. 
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Metoda individuálního plánu poskytuje podnikům značnou flexibilitu při 
stanovování cílů pro klíčové operativní ukazatele, což bylo autorem zprvu 
chápáno jako přednost této metody. Po implementování této metody na 
vzorek vybraných výrobních podniků ovšem vyšlo najevo, že kvantifikace cílů 
pro jednotlivé fáze výroby je značně komplikovaným úkolem, neboť je nutné 
zohlednit všechny vzájemné vazby mezi klíčovými operativními ukazateli a 
tedy vybilancovat spotřeby materiálů a energií při několika možných 
scénářích vývoje. Zpracování individuálních plánů za stupně výroby se 
ukázalo být značně pracným, časově náročným a obtížně verifikovatelným 
řešením.  
 
Od této metody tedy autor v průběhu testování upustil, a to v zásadě 
z důvodů níže uvedených nedostatků: 

- Cíle pro klíčové operativní ukazatele se stanovovaly podle této metody 
za jednotlivé stupně výroby individuálně bez zohlednění dopadu na 
podnik jako celek. Výsledkem bylo stanovení cílů, které vedly 
k optimalizaci jednotlivých stupňů, což ovšem nezaručovalo snížení 
nákladů podniku. Absence zohlednění dopadu rozhodnutí přijatého 
v jednom stupni výroby na výkon následné fáze vedlo 
k nadhodnocování výsledného efektu úspor na produkci finálního 
výrobku. 

- Vyhodnocení dosažených výsledků za společnost celkem se provádělo 
na základě konsolidace výsledků poskytnutých a interpretovaných 
jednotlivými podniky ve společnosti. Při konsolidaci bylo téměř 
nemožné verifikovat způsob kvantifikování dosažených výsledků 
jednotlivými podniky a odhalit případné odchylky od předem 
stanovených cílů.  

 
V další fázi projektu se autor rozhodl využít procesně komplikovanější, ovšem 
společnosti lépe vyhovující metodu rozdílové analýzy postupných kalkulací. 
 
Metoda rozdílové analýzy postupných kalkulací 
 
Metoda Rozdílové analýzy postupných kalkulací spočívá ve výpočtu 
postupných kalkulací pro všechny stupně výroby daného podniku a 
následném provedení rozdílové analýzy zjištěných výsledků. 
 
Základní výhody metody rozdílové analýzy postupných kalkulací oproti 
metodě Individuálního plánu pro stupeň výroby spočívají v její snadné 
aplikovatelnosti a jednoznačné interpretovatelnosti.  
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Za základní nedostatky metody Rozdílové analýzy postupných kalkulací autor 
považuje: 

- Zaměření metody Rozdílové analýzy pouze na optimalizaci jednotlivých 
stupňů výroby bez zohlednění dopadu realizovaných opatření na 
výsledky hospodaření podniku.  

- Obtížnou kvantifikaci dopadů realizovaných opatření na jednotlivé 
finální výrobky.  

 
Jelikož tedy ani tato metoda neposkytovala zcela uspokojivé výsledky a 
neumožňovala odpovídajícím způsobem reagovat na požadavky vrcholového 
managementu společnosti, začal autor analyzovat dostupné metody 
zaměřené na vyhodnocování dosažených výsledků a porovnávání klíčových 
ukazatelů s cílem navrhnout metodiku pro vyhodnocování podniků ve 
společnosti, která by poskytla ucelený obraz o každém podniku jako celku 
tak, aby bylo možné provádět jak časové, tak mezipodnikové porovnávání.  

 
 
 
Cíl disertační práce 
 
Cílem této práce je zpracovat ucelený návrh metodiky pro vyhodnocování 
efektivnosti řízení hutního podniku v podmínkách nadnárodní hutní 
společnosti, jejíž aplikace odstraní nedostatky použití prosté rozdílové 
analýzy postupných kalkulací a zároveň vyřešit problém závislosti výsledku 
srovnávací analýzy na pořadí, tedy na volbě referenčního podniku či volbě 
referenčního období při porovnání podniků v rámci společnosti. 
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3. Teoretická část 
3.1 Význam a vymezení kalkulace 
 

V odborné terminologii má pojem kalkulace trojí smysl (Král a kol., 1994):  

 Kalkulace jako činnost vedoucí ke zjištění nákladů na výkon, který je 
druhově, objemově a jakostně vymezen, 

 Kalkulace jako výsledek této činnosti,  

 Kalkulace jako vydělitelná část informačního systému podniku, sice 
tvořící součást managerského účetnictví, ale také nezastupitelná 
informačním obsahem a metodou jeho získání.  

 
Předmětem kalkulace mohou obecně být všechny druhy dílčích i finálních 
výkonů, které podnik vyrábí nebo provádí.  
 
Předmět kalkulace je vymezen jednak kalkulační jednicí, jednak 
kalkulovaným množstvím. 
 
Kalkulační jednicí se rozumí konkrétní výkon, vymezený měrnou jednotkou 
a druhem, na který se stanovují nebo zjišťují náklady a další hodnotové 
veličiny. 
 
Kalkulované množství zahrnuje určitý počet kalkulačních jednic, pro něž se 
stanovují nebo zjišťují celkové náklady.  
 
Výkonem se rozumí aktivita, polotovar, výrobek, práce nebo služba, která je 
předmětem činnosti ekonomického subjektu. 
 
Kalkulace postupná - specifikem metalurgické výroby je zřetězení 
výrobních procesů od výroby surového železa po finální výrobek, kdy nastává 
propojení výrobních provozů (stupňů), které si postupně předávají vyrobenou 
produkci. Ta se nazývá  - s výjimkou posledního provozu – polotovarem. 
Kalkulace postupná je kalkulace, při níž se spotřeba polotovarů vyrobených v 
předchozích stupních výroby vykazuje v kalkulaci navazujících stupňů výroby 
komplexní položkou polotovary vlastní výroby. Princip postupné metody 
kalkulace spočívá v tom, že stupeň přejímající polotovary z předchozího 
stupně eviduje tyto polotovary jako materiál (Macík, 1995) resp. polotovary 
vlastní výroby (Synek a kol., 1996) a přidružuje jim své zpracovací náklady. 
Tímto způsobem se postupně kumulují náklady jednotlivých stupňů. 



 11

V posledním stupni jsou zachyceny všechny náklady na výrobek, takže 
evidence v posledním stupni je vlastně kalkulací celého výrobku. 
 
Kalkulace průběžná - předmětem průběžné kalkulace je finální (konečný) 
výkon daného výrobního procesu. Kalkulace se používá ve fázové i stupňové 
výrobě. Vzhledem k tomu, že produkce a spotřeba předávaného produktu 
výrobní fáze nebo výrobního stupně se nemusí rovnat (např. je spotřebováno 
jiné množství polotovaru než bylo vyrobeno), nelze pro výpočet průběžné 
kalkulace provést prostý součet nákladů všech fází nebo stupňů (Kč) a 
vydělit vyrobeným množstvím konečného výrobku (Mruzková, 2006).  
 
 

3.2 Struktura kalkulace a kalkulační vzorec                         
 

Struktura, v níž se stanovují a zjišťují náklady výkonů je vyjádřena v každém 
podniku individuálně v tzv. kalkulačním vzorci. Struktura kalkulace tedy 
představuje výčet jednotlivých položek nákladů tak, aby bylo možné určit 
vlastní náklady na kalkulační jednici. 
 
V kalkulaci se používá tzv. kalkulační členění nákladů, které vyjadřuje vztah, 
přiřaditelnost a zjistitelnost nákladů na kalkulační jednici.  
 
V praxi si jednotlivé společnosti stanoví kalkulační vzorce, ve kterých názvy 
položek mohou vyjadřovat konkrétní nákladové druhy vyskytující se u daných 
výrobních procesů. Způsob řazení nákladových položek, podrobnost jejich 
členění, vztah ke kalkulaci ceny a dalších hodnotových veličin i struktura 
mezisoučtů se vykazuje variantně s ohledem na uživatele a rozhodovací 
úlohu, k jejímuž řešení má kalkulace přispět. 
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4. Praktická část 
 
 
4.1 Obecná východiska pro volbu metody  
 
Lze konstatovat, že variabilní náklady tvoří 60 až 80 procent z celkových 
provozních nákladů hutních podniků. Na základě této skutečnosti můžeme 
vyvodit, že ceny vstupních surovin a efektivnost hutní prvovýroby je 
klíčovým faktorem v otázce konkurenceschopnosti každého hutního podniku 
a tedy také faktorem hrajícím zásadní roli v procesu optimalizace výroby a 
snižování nákladů.  
 
Optimalizace výroby vedoucí ke zvýšení ziskovosti podniku se tedy logicky 
opírá o variabilní náklady a zejména jejich strukturu. Struktura variabilních 
nákladů je významným faktorem pro efektivní řízení podniku zaměřené na  
optimalizaci spotřeby jednotlivých vstupních surovin.  
 
 
4.2 Teoretické odvození a aplikace  navrhované 

metodiky   
 
 
4.2.1 Postupná kalkulace  
 
Postupná kalkulace je klíčovým nástrojem pro sledování nákladů za dané 
období, který umožňuje porovnání vývoje nákladů v časovém období, 
porovnáváni stejných výrobních procesů mezi jednotlivými podniky a v 
neposlední řadě modelování vývoje nákladů na základě změny cen vstupních 
surovin. 
 
Struktura postupné kalkulace je dána počtem dílčích nákladových položek a 
počtem a detailem definovaných součtových položek tvořících kalkulační 
vzorec a dále pak typem vyjádření těchto nákladových položek. 
 
Stupeň výroby je určen objemem spotřebovaných materiálů a služeb, 
potřebných na výrobu určeného objemu výkonů za daný stupeň výroby 
v daném časovém období. Pro účely této práce je struktura stupňů výroby 
totožná se strukturou výrobních středisek, jedná se tedy o střediskové 
kalkulace.  
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Příklad struktury postupné kalkulace:  

Nákladová 
položka

Měrná 
spotřeba

Množství Cena Hodnota Měrný náklad

[jed s/jed v] [jed s] [EUR/jed s] [EUR] [EURjed v]

K1,1,v N1,1,v Q1,1,v C1,1,v H1,1,v MN1,1,v
K1,2,v N1,2,v Q1,2,v C1,2,v H1,2,v MN1,2,v
K1,3,v N1,3,v Q1,3,v C1,3,v H1,3,v MN1,3,v

K1,s,v N1,s,v Q1,s,v C1,s,v H1,s,v MN1,s,v
ΣK1,s,v ΣN1,s,v ΣQ1,s,v ØC1,s,v ΣH1,s,v ΣMN1,s,v

      Objem výkonů za období 1 v-tého výrobku:     V1,v     [jed v]

Kalkulace za období 1 v-tého výrobku

 
Tabulka 1 – Příklad struktury postupné kalkulace 

 
Nákladová položka K1,s,v tak představuje v období 1 s-tou nákladovou 
položku za v-tý výrobek. Nákladová položka může obsahovat pouze 
hodnotové nebo také množstevní vyjádření:   

- Hodnotové vyjádření H1,s,v představuje hodnotu s-té nákladové 
položky za v-tý výrobek a je vyjádřeno v měně, ve které je kalkulace 
zpracována.  

- Množstevní vyjádření Q1,s,v, informuje o spotřebovaném množství    
s-té nákladové položky za v-tý výrobek. Množství je vyjádřeno v 
technických jednotkách (tuny, kusy, MWh, GJ, atd.). Pro sumu 
nákladových položek, které vytvářejí  celkový objem produkce platí, že  

∑
=

n

s

vsQ
1

,,1  je rovno vsV ,,1  

 
Pro nákladové položky obsahující hodnotové i množstevní vyjádření lze dále 
stanovit následující poměrové ukazatele: 

- Měrná spotřeba N1,s,v s-té nákladové položky za v-tý výrobek, 

- Cena C1,s,v s-té nákladové položky za v-tý výrobek.  
 
Pro všechny nákladové položky pak stanovíme: 

-  Měrný náklad MN1,s,v s-té nákladové položky za v-tý výrobek.   
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Měrná spotřeba představuje poměr mezi Množstvím Q1,s,v a Objemem 
výkonů V1,v. 
 

vV
vsQvsN

,1
,,1,,1 =                [1] 

 
Cena za jednotku nákladové položky představuje poměr mezi Hodnotou 
H1,s,v a Množstvím Q1,s,v.  
 

vsQ
vsHvsC

,,1
,,1,,1 =               [2] 

 
Měrný náklad MN1,s,v s-té nákladové položky za v-tý výrobek představuje 
poměr mezi Hodnotou H1,s,v a Objemem výkonů V1,v. 
 

vV
vsHvsMN

,1
,,1,,1 =               [3] 

 
Součtová nákladová položka ΣK1,s,v pak představuje součet jednotlivých 
nákladových položek z intervalu n;1 spotřebovaných na výrobu v-tého 
výrobku. Jedná se například o celkovou vsázku, spotřebované energie, 
paliva, mzdové náklady, náklady na opravy a udržování atd. 
 

∑∑
=

=
n

s
vsKvsK

1
,,1,,1              [4] 

 
 
4.2.2 Průběžná kalkulace 
 
Průběžná kalkulace prostupuje jednotlivými stupni výroby a kumuluje externí 
vstupy a jejich měrné spotřeby na finální (určenou) fázi výroby. Výsledkem 
průběžné kalkulace je seznam všech externích vstupů z jednotlivých 
postupných kalkulací, včetně jejich měrných spotřeb, cen a měrných nákladů 
na jednotku produkce výsledného stupně výroby.    
 
Výpočet průběžné kalkulace spočívá v nahrazení nákladové položky Spotřeba 
polotovarů (výstup předcházejícího stupně výroby) detailní strukturou 
nákladových položek předcházejícího stupně výroby.  
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Jako příklad zde lze uvést spotřebu koksu ve vysoké peci v případě 
integrovaného hutního podniku. Tento koks je v procesu hutní výroby 
následně spotřebováván jako polotovar vlastní výroby v závodě Vysoké pece, 
kde tvoří samostatnou nákladovou položku. Nahrazením této jediné 
nákladové položky plnou postupnou kalkulací závodu Koksovna se vytvoří 
průběžná kalkulace, která obsahuje spotřebu uhlí a také všech dalších 
jednotlivých položek vstupů, a to jak variabilních, tak fixních nákladů na 
výrobu surového železa. Spojením shodné kalkulační položky obou stupňů 
výroby se vytvoří seznam všech externích položek potřebných pro výrobu 
surového železa. 
 
Pro aplikaci průběžné kalkulace autor doporučuje níže uvedený postup: 
 
1. Detailně zmapovat materiálové toky jednotlivých polotovarů vlastní 

výroby, což umožní porozumět vazbám mezi jednotlivými stupni výroby a 
poukáže na složitost sestavení průběžné kalkulace.  

2. Definovat finální stupeň výroby, za kterou bude průběžná kalkulace 
sestavena. Pro hutní podniky doporučuje autor jako finální stupeň zvolit 
válcovnu za tepla, a to jak pro dlouhé, tak i ploché výrobky. Stupně 
výroby následující po stupni válcovna za tepla se totiž vzájemně značně 
odlišují vyráběným sortimentem, což ovlivňuje výslednou kalkulaci a 
komplikuje vzájemné porovnávání. 

3. Provést analýzu předávacích cen polotovarů mezi jednotlivými stupni 
výroby.  

4. Stanovit průběžnou kalkulaci za měrnou spotřebu a jednicové náklady, 
kde cena je vypočítána jako podíl mezi jednicovými náklady a měrnou 
spotřebou.  

5. Definovat strukturu průběžné kalkulace, tzv. kalkulační vzorec. V praxi 
hutních podniků se obvykle používá kombinace struktury stupňů 
Koksovna, Aglomerace, Vysoké pece a Ocelárna, neboť tyto stupně 
pokrývají až 80% všech externích (primárních) nákladových položek.  

 
 
Praktické uplatnění průběžné kalkulace 
 
Průběžná kalkulace nebyla v minulosti často aplikována pro svou značnou 
výpočtovou náročnost. Dnešní úroveň výpočetní techniky v oblasti základního 
programového vybavení MS Office Excel umožňuje výpočty snadno 
předdefinovat a proces zpracování tak zkrátit z několika dnů na několik 
minut. Účetní managerský systém společnosti ArcelorMittal využívá prostředí 
MS Office Excel a operuje v tzv. „Excel add in“, jenž komunikuje s databází 
postupných kalkulací. Tuto databázi lze on-line převést do programu          
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MS Office Excel, kde přednastavené vzorce provedou okamžitý výpočet 
průběžné kalkulace. Tímto nástrojem se otevírají nové možnosti využití 
průběžné kalkulace pro modelování budoucího vývoje nákladů podniku v 
závislosti na vývoji cen vstupních surovin a energií a porovnávání úplných 
vlastních nákladů výsledného stupně výroby podniku s ostatními podniky ve 
skupině.   
 
 
4.2.3 Rozdílová analýza 
 
Autor se rozhodl aplikovat ve srovnávacím modelu jak porovnávání 
jednotlivých stupňů výroby, tak i použití průběžné kalkulace z důvodu 
zajištění kumulovaného vlivu jednotlivých stupňů výroby na finální výrobek. 
Omezení srovnávacího modelu jen na porovnáni výsledků průběžných 
kalkulací je pro potřeby vyhodnocování podniků a aplikování sdílení 
zkušeností nedostatečné, neboť neidentifikuje fázi výroby, ve které došlo ke 
změně klíčových operativních ukazatelů a nelze tak tedy definovat dosažené 
zlepšení (změnu) sledovaných parametrů po realizaci konkrétních opatření. 
 
Rozdílová analýza je jedna ze základních metod porovnávání dvou 
postupných kalkulací. Pro porovnávání se používají následující data: 

- plánované a skutečné výsledky hospodaření za různá časová období 
(měsíce, kvartály, roky), 

- aktualizované plánované výsledky v podobě výhledů (krátkodobé plány 
zohledňující aktuální situaci na trhu a ve společnosti) a následné 
skutečné výsledky hospodaření. 

 
V rámci tohoto srovnávání se rozdíl v nákladech za nákladovou položku 
kvantifikuje a interpretuje jako: 

- vliv objemu výroby,  

- vliv spotřebních cen, 

- vliv měrné spotřeby.  
 
Pro teoretické odvození bude použit příklad porovnávání shodné nákladové 
položky postupné kalkulace za dvě rozdílná časová období K1s,v a K2,s,v.  
Rozdíl v hodnotách obou nákladových položek lze vyjádřit takto: 
 

vsCvsNvVvsCvsNvVvsHvsH ,,1*,,2*,2,,1*,,1*,1,,2,,1 −=−       [10] 
 
Pro vyjádření výše uvedeného rozdílu pomocí vlivu objemu, cen a měrné 
spotřeby je nutné nejprve stanovit, které ze dvou odlišných časových období 
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bude obdobím referenčním, tedy obdobím, které bude použito pro oceňování 
vlivu měrné spotřeby: 

- Metoda A - za referenční období bude považováno období 1, jehož 
spotřební cena bude použita pro kvantifikaci vlivu měrné spotřeby, 

- Metoda B - za referenční období bude považováno období 2, jehož 
spotřební cena bude použita pro kvantifikaci vlivu měrné spotřeby 

 
Měrná spotřeba je jedním z nejdůležitějších klíčových operativních ukazatelů, 
jejíž změna odráží efektivnost řízení podniku.  
 
 
 
Autor navrhuje zpracovat srovnávací nákladový model 
s využitím metody rozdílové analýzy následujícím 
způsobem:  
 

Krok 1.  Definovat stupně výroby. 

Krok 2.  Zpracovat postupné kalkulace za jednotlivé stupně 
výroby až po stupeň finálního výrobku. 

Krok 3.  Zpracovat rozdílovou analýzu za jednotlivé stupně výroby 
až po stupeň finálního výrobku. 

Krok 4.  Zpracovat průběžnou kalkulaci na finální výrobek. 

Krok 5.  Zpracovat průběžnou kalkulaci rozdílové analýzy. 
 
 
 
4.2.4 Průběžná kalkulace rozdílové analýzy 
 
Po důkladné analýze výše uvedených metod a jejich praktické aplikaci na 
podmínky nadnárodní společnosti autor došel k závěru, že pro efektivní 
řízení společnosti je nutné zprůběžnit data získaná z rozdílové analýzy 
postupných kalkulací. 
 
Základním podnětem pro tuto úvahu byl fakt, že pouhá rozdílová analýza 
postupných kalkulací poskytuje informace o změnách nákladových položek 
jednotlivých stupňů výroby včetně polotovarů vlastní výroby, ale 
neumožňuje kumulovat zjištěné výsledky rozdílové analýzy za více 
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stupňů výroby, a tak poskytnout ucelený obraz o vlivu změn 
klíčových nákladových položek jednotlivých stupňů výroby na 
celkové náklady určeného finálního výrobku.  
 
Autor ověřil svou teorii v praxi společnosti ArcelorMittal, kde provedl 
testování aplikace průběžné kalkulace výsledků rozdílové analýzy 
jednotlivých postupných kalkulací až po stupeň finálního výrobku na vzorku 
20 integrovaných hutních podniků a 5 minihutí společnosti. Výsledek 
testování byl analyzován týmem odborníků zastupujících ekonomická, 
technická a výrobní oddělení společnosti, který potvrdil správnost 
předpokladů a doporučil navrhovanou metodu pro praktické použití ve 
společnosti. 
  
Průběžná kalkulace výsledků rozdílové analýzy jednotlivých 
postupných kalkulací až po stupeň finálního výrobku spočívá ve 
vzájemném propojení výpočtu rozdílové analýzy s principy průběžné 
kalkulace. Autor vycházel ze skutečnosti, že rozdíl cen spotřebovaných 
polotovarů vlastní výroby lze chápat jako rozdíl úplných vlastních nákladů 
polotovarů z předcházejícího stupně výroby, který je možné sledovat 
v detailu jednotlivých nákladových položek. Rozdíl úplných vlastních nákladů 
lze vyjádřit pomocí rozdílové analýzy kvantifikující vliv ceny, vliv měrné 
spotřeby netto, vliv mixu a vliv smíšený, a to jak v absolutním, tak v 
poměrovém vyjádření na tunu výroby. Autor tedy navrhl substituovat 
vliv ceny polotovarů vlastní výroby vlivem ceny, vlivem měrné 
spotřeby netto, vlivem mixu a vlivem smíšeným zjištěnými jako 
výsledky rozdílové analýzy předcházejícího stupně výroby, jejichž 
hodnota se převede na zpracovávaný stupeň výroby v poměru měrné 
spotřeby polotovarů vlastní výroby. Způsob výpočtu rozdílové 
analýzy za vliv mixu a vliv měrné spotřeby netto u spotřeby 
polotovarů vlastní výroby zůstává nezměněn a sleduje postup 
vyjádřen Metodou A.   
 
 
 
Návrh aplikace metody průběžné kalkulace rozdílové analýzy 
 
Průběžná kalkulace rozdílové analýzy navazuje na výsledky rozdílové analýzy 
jednotlivých postupných kalkulací a výsledky průběžné kalkulace na určený 
finální výrobek.  
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Autor doporučuje uplatnit několik obecných principů, které je nutné dodržet 
pro správnou implementaci průběžné kalkulace rozdílové analýzy: 
 

1. Rozdělit rozdílovou analýzu dle struktury kalkulačního vzorce na část 
související s variabilními výrobními náklady, fixními výrobními náklady 
a správní a odbytovou režii.  

2. Rozdělit ceny polotovarů a finálního výrobku na variabilní a fixní část 
dle struktury kalkulačního vzorce příslušného stupně výroby.  
Porovnat spotřební ceny polotovarů s úplnými vlastními náklady 
polotovarů a určit poměr mezi nimi.  

3. Sestavit průběžnou kalkulaci rozdílové analýzy kumulované za 
jednotlivé stupně výroby až na určený finální výrobek. Tímto 
způsobem lze získat jak přehled o přelévání jednotlivých vlivů mezi 
stupni výroby, tak také detailní datovou základnu umožňující 
zpracování hlubší analýzy vývoje jednotlivých vlivů.  

 
Způsoby využití průběžné kalkulace rozdílové analýzy 
 
Průběžná kalkulace rozdílové analýzy umožňuje oddělit změnu cen vstupních 
materiálů a energií od vlivu změny měrné spotřeby jednotlivých nákladových 
položek. Uplatněním Metody A pro aplikování rozdílové analýzy se rozdíl 
měrných spotřeb ocení vždy cenou referenčního období, což usnadňuje 
porovnávání skutečně dosažených výsledků různých období s určeným 
referenčním obdobím. Tuto metodu lze dále efektivně využít pro kvantifikaci 
míry zlepšení jednotlivých technicko-ekonomických parametrů jak v 
jednotlivých stupních výroby, tak také pro vyčíslení kumulovaného efektu za 
určený finální výrobek a zařadit ji jako podpůrný nástroj pro hodnocení 
efektivnosti řízení podniku.  
 
Při porovnávání podniků ovšem vyvstává zásadní problém týkající se 
určení pořadí podniků, jinými slovy, určení referenčního podniku. Výsledky 
rozdílové analýzy a následné průběžné kalkulace rozdílové analýzy přímo 
závisí na pořadí podniku při srovnávání. Bude-li podnik P zvolen jako 
referenční podnik, pak vliv ceny za zvolenou nákladovou položku bude 
počítán na základě objemu výkonů podniku K a měrné spotřeby podniku K. 
V případě, že podnik K bude zvolen jako referenční podnik, pak bude vliv 
ceny počítán na základě objemu výkonu podniku P a měrné spotřeby podniku 
P. Obdobně se bude měnit hodnota vlivu objemu, měrné spotřeby netto, 
mixu a vlivu smíšeného v závislosti na volbě referenčního podniku.  
 
Tento problém v praxi způsobuje, že v závislosti na volbě referenčního 
podniku vede rozdílová analýza k různým výsledkům vlivu ceny, měrné 
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spotřeby netto a vlivu mixu a znemožňuje jednoznačnou interpretovatelnost 
výsledků tj. určení lepšího podniku a vymezení prostoru pro zlepšení horšího 
podniku.  
 
Řešením tohoto problému, způsobujícího různé výsledky rozdílové analýzy 
je aplikace tzv. symetrického řešení.  
 
Při definování metody pro stanovení symetrického řešení autor využil 
zkušeností z oblasti hodnocení finančního stavu podniku pomocí podílových 
ukazatelů tzv. aplikace Du Pontova pyramidálního rozkladu (Matějka, 1976), 
kde je pro zajištění rozkladu celkového rozdílu syntetického ukazatele při 
kombinaci součtových a součinových vazeb analytických ukazatelů použita 
metoda rozkladu celkového rozdílu pomocí logaritmů indexů jednotlivých 
vlivů.  
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5. Závěr 
 

Cílem této práce bylo zpracovat ucelený návrh metodiky pro vyhodnocování 
efektivnosti řízení hutního podniku v podmínkách nadnárodní hutní 
společnosti, jejíž aplikace odstraní nedostatky použití prosté rozdílové 
analýzy postupných kalkulací a zároveň vyřešit problém závislosti výsledku 
srovnávací analýzy na pořadí, tedy na volbě referenčního podniku či volbě 
referenčního období při porovnání podniků v rámci společnosti. 
 
Autor navrhl následující postup pro zpracování analýzy pro vyhodnocování 
efektivnosti řízení hutního podniku a porovnávání podniků ve společnosti s 
využitím metody rozdílové analýzy následujícím způsobem: 

Krok 1.  Definovat stupně výroby. 

Krok 2.  Zpracovat postupné kalkulace za jednotlivé stupně výroby až po 
stupeň výroby finálního výrobku. 

Krok 3.  Zpracovat rozdílovou analýzu za jednotlivé stupně výroby až po 
stupeň výroby finálního výrobku. 

Krok 4.  Zpracovat průběžnou kalkulaci na finální výrobek. 

Krok 5.  Zpracovat průběžnou kalkulaci rozdílové analýzy. 
 
 
V rámci zpracování analýzy pro vyhodnocování a porovnávání hutních 
podniků ve společnosti autor dále řešil problém závislosti výsledku analýzy 
na pořadí, tedy na volbě referenčního podniku či volbě referenčního období 
pro porovnání. 
 
Jako řešení tohoto problému, způsobujícího různé výsledky rozdílové analýzy, 
doporučuje autor aplikovat tzv. symetrické řešení. Zajištění symetrického 
řešení, kde nezáleží na pořadí podniků, časových období, scénářů vývoje při 
srovnávání, spočívá v úpravě rozdílové analýzy podle logaritmů indexů 
jednotlivých vlivů rozdílové analýzy, což významně usnadní porovnávání 
podniků v rámci společnosti a přispěje k širšímu uplatnění metody průběžné 
kalkulace rozdílové analýzy.  
   
Teoreticky definované předpoklady navrhované metody autor aplikoval na 
příkladu minihutě, a to konkrétně pro vyhodnocení skutečně dosažených 
výsledků dvou období. Autor zpracoval a v přílohách uvádí kompletní příklad 
zpracování analýzy dle výše definovaného postupu. Součástí příkladu je také 
stanovení symetrického řešení. 
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Přínos pro vědu 

V disertační práci autor definuje novou metodu určenou pro vyhodnocování 
efektivnosti řízení hutního podniku v podmínkách nadnárodní hutní 
společnosti, jejíž aplikace odstraní nedostatky použití prosté rozdílové 
analýzy postupných kalkulací, včetně teoretického odvození všech použitých 
vzorců 
 
Přínos pro praxi 

V disertační práci autor poskytuje detailní návod, jak zpracovat analýzu 
efektivnosti řízení hutního podniku v podmínkách nadnárodní hutní 
společnosti, jak provést srovnání období, podniků či scénářů vývoje za 
účelem určení vlivů, které zapříčinily změnu nákladů, a tím stanovit, které 
z analyzovaných období, podniků, scénářů vývoje je nákladově lepší a měl by 
být použit jako etalon pro srovnání s ostatními obdobími, podniky, scénáři 
vývoje či jinými analyzovanými objekty. Autor byl pověřen realizací 
navrhované metodiky v praxi nadnárodní hutní společnosti ArcelorMittal. 
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