
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 



 

    

 

Abstrakt: 

Zhodnotit současný stav zpracování kalkulací cen vnitropodnikových předávek mezi 

nákladovými středisky ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. Navrhnout 

optimalizaci cen vnitropodnikových předávek mezi výrobními nákladovými středisky. 

Provést hodnocení, popsat problémové oblasti, navrhnout řešení a možné přínosy.  
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Precis: 

Valorize contemporary processing state calculation price intradepartmental handed among 

load ganglions in company VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY Inc. Suggest optimalization 

price intradepartmental handed among production load ganglions. Evaluate, describe 

troubleshooting areas, suggest a solution and possible contributions. 
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1 Úvod do problematiky 

Cílem mé diplomové práce je popsat a zhodnotit současný stav kalkulačního systému 

vnitropodnikových předávek mezi nákladovými středisky Ocelárna – Slévárna – Kovárna – 

Těžká mechanika ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., užívané 

kalkulační systémy v jednotlivých nákladových střediscích a jejich provázanost. Dále pak 

analyzovat současné řešení odchylek u vnitropodnikových předávek vzniklých mezi 

jednotlivými nákladovými středisky Ocelárna – Slévárna – Kovárna – Těžká mechanika. 

Jedná se např. o řešení nejakosti, slev a kooperací mezi NS. 

Následně navrhnout optimalizaci kalkulačního systému vnitropodnikových předávek 

mezi nákladovými středisky Ocelárna – Slévárna – Kovárna – Těžká mechanika: 

 Zpřesnění, 

 Zjednodušení, 

 Urychlení. 

 

Pro udržení konkurenceschopnosti hutního podniku bude v budoucnu zcela klíčová 

schopnost optimalizace nákladů. Podmíněna je však znalostí podnikových procesů s ohledem 

na technické vybavení hutního podniku a hodnotu výrobních nákladů. Nejedná se však jen o 

správný výpočet nákladů pro určení vnitropodnikových předávek a nákladové ceny, ale i o 

minimalizaci času potřebného k jejímu výpočtu. 

Kalkulace slouží k oceňování vnitropodnikových předávek mezi výrobními 

nákladovými středisky. Vnitropodnikový kalkulační systém v sobě shromažďuje všechny 

významné informace k výpočtu ceny a kontrole nákladů vyráběné produkce. 

Pro sestavování nákladové kalkulace se ve VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

používají dva kalkulační vzorce - pro kusovou výrobu a projekty. Kusovou výrobou jsou 

označovány dodávky jednotlivých dílů strojů nebo zařízení, mnohdy neopakovatelných 

parametrů pro různé zákazníky. Projektem je dodávka souboru jednotlivých dílů nebo strojů, 

které jsou formou montáže kompletovány u odběratele do většího celku a tvoří výrobní 

zařízení, např. válcovací stolici. Kritériem pro použití typu kalkulačního vzorce je požadavek 

na rozsah koordinace výrobní činnosti. U kusové výroby to je koordinace sledu 

technologických operací, u projektů pak požadavky na zajištění kooperací, služeb, externích 

dodávek, montáže, apod. Jako kalkulační jednici je možno stanovit výrobek nebo službu 

(vyráběnou položku). Konkrétní kalkulační jednici stanovuje PBU (obchodní jednotka) nebo 

NS (nákladové středisko) podle potřeb řízení a koordinace jednotlivého obchodního případu.   
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Údaje zahrnované do vnitropodnikové předací kalkulace musí respektovat existující 

organizační a ekonomické vztahy mezi NS ve VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. To 

znamená respektování ekonomické struktury společnosti, technologických a výrobních toků 

ve společnosti, způsob organizace vnitropodnikových předávek a způsoby jejich oceňování. 
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2 Kalkulace  

Pozornost budu věnovat především kalkulacím výrobků vyráběných na základě 

receptur (THN), ve kterých jsou definovány základní měrné spotřeby materiálových vstupů 

potřebných k jejich výrobě.  

Obecně lze kalkulace výrobků rozdělit na dvě specifické skupiny podle druhu 

podkladů, na základě kterých se vypočítávají náklady na jednicový materiál [13]:  

a) kalkulace výrobků vycházející z receptur (THN), 

b) kalkulace výrobků vycházející z kusovníků. 

 

Receptury používají především podniky: 

 s velkosériovou až hromadnou výrobou, 

 jejichž technologie výroby zahrnuje fyzikálně – chemické nebo fyzikálně mechanické 

výrobní procesy. 

 

V rámci materiálových toků charakterizovaných jako: 

 analytický proces (např. koksovny, rafinerie ropy),  

 syntetický proces (např. vysoké pece, ocelárny, výroba stavebních hmot),  

 neutrální proces (např. válcovny, tažírny, lisovny, výroba kontislitků, výroba odlitků),  

 analyticko-syntetický proces (např. výroba potravin, léčiv, barev, chemických 

produktů). 

 

Kusovníky používají především podniky: 

 s kusovou a malosériovou výrobou, 

 jejichž technologie zahrnuje především montážní a kompletační výrobní procesy, 

 a to v rámci materiálového toku charakterizovaného jako syntetický proces (např. 

výroba strojů, domácích spotřebičů, aut, letadel, počítačů).  

 

Kalkulací rozumíme propočet nákladů, marže, zisku, ceny nebo jiné hodnotové 

veličiny na výrobek, práci nebo službu případně na činnost nebo operaci, kterou je třeba 

provést. Právě skutečnost, že kalkulace zobrazuje ve vzájemné souvislosti jak naturálně, tak 

hodnotově vyjádřenou jednotkou výkonu, z ní činí nejvýznamnější nástroj ekonomického 

řízení [2].  
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Předmět kalkulace je vymezen kalkulační jednicí, jednotkou, množstvím a vzorcem: 

1. Kalkulační jednice – představuje konkrétní druh výkonu (výrobek, služba) vymezený 

měrnou kalkulační jednotkou výkonu (tuna, kilogram, hodina, kus, apod.), na který se 

stanovují nebo zjišťují náklady a další hodnotové veličiny daného výkonu.  

2. Kalkulační množství – představuje určitý objem (plánovaný, skutečný) kalkulačních 

jednic (výrobků, činností), pro které se stanovují nebo zjišťují celkové náklady [2].  

3. Kalkulační vzorec – představuje strukturu nákladů a výnosů v kalkulaci a je definován 

v rámci nákladových a výnosových kalkulačních položek. 

2.1 Kalkulace v systému ekonomického řízení podniku 

Kalkulaci určují následující prvky: 

 předmět kalkulace - kalkulační jednice, 

 obsah kalkulace - náklady a výnosy, kalkulační množství, 

 forma kalkulace - kalkulační vzorec. 

 

Jednotlivé součásti systému ekonomického řízení podniku poskytují informace pro 

samotnou tvorbu kalkulací nebo využívají informace o nákladech jednotlivých výkonů pro 

zajištění jejich správného fungování. 

 

Rozpočetnictví je určeno pro vnitřní řízení a  to zejména útvarové na určité časové 

období. Zahrnuje [1]:  

 rozpočty střediskových nákladů (výnosů),  

 rozpočet výsledovku (rozpočet výnosů a nákladů),  

 rozpočet rozvahy (aktiva, pasiva),  

 rozpočet peněžních toků (příjmů a výdajů),  

 rozpočet kapitálových (investičních) výdajů.  

 

Vazbu na kalkulace nákladů mají především rozpočty střediskových režijních nákladů 

a výnosů, které poskytují údaje pro sestavení předběžných kalkulací. Rozpočet (plán) nákladů 

je v podstatě nákladovým úkolem pro dané středisko na určité časové období (nejčastěji rok, 

pololetí, čtvrtletí). Pro tvorbu předběžných kalkulací nákladů jsou využívány zejména 

plánované režijní náklady, protože jejich výše je vyvolána činností určitého 

vnitropodnikového útvaru, který se podílí na zajišťování (výrobě) daných výkonů za určité 
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časové období a tyto společné náklady je obvykle nutno na jednotlivé druhy výkonů 

(kalkulačních jednic) rozvrhnout [1]. 

Pro tvorbu rozpočtu nákladů v oblasti jednicových nákladů je nutno mít k dispozici již 

zpracované kalkulace nákladů na příslušné období. Je to proto, že výše nákladového úkolu pro 

tyto náklady závisí na objemu a struktuře jednotlivých druhů kalkulačních jednic, na měrných 

spotřebách jednicových nákladů v detailu za jednotlivé kalkulační jednice a na cenách těchto 

jednicových vstupů v rámci plánovaného období. 

 

Operativní evidence zachycuje průběžně skutečné údaje o výrobním procesu, a to jeho 

technické a technologické parametry (např. množství a druh spotřebovaného jednicového 

materiálu, popř. polotovarů, časy provedení jednotlivých operací, délku prostojů, spotřebu 

energií, počet a druh provedených zkoušek, měření, objem výroby, aj.). Tyto údaje musí být 

zachyceny a uchovávány dle jednotlivých výrobků, minimálně však ve struktuře 

definovaných kalkulačních jednic a času. Časovou jednotkou pro zachycení údajů může být 

nejlépe směna nebo den tak, aby mohly být prováděny součty za zvolený časový interval 

(den, týden, měsíc, od počátku roku, atd.).  

Ve vztahu ke kalkulacím je operativní evidence zdrojem údajů pro tvorbu výsledných 

kalkulací, pro tvorbu a aktualizaci detailních technicko hospodářských norem na jednotlivé 

kalkulační jednice (výrobky), které jsou zapotřebí pro sestavení předběžných kalkulací. Údaje 

operativní evidence mohou být zapisovány a následně zpracovány manuálně nebo 

automatizovaně na základě údajů získaných vážením, měřením, propočtem (například výpočet 

váhy kontislitku vydaného ze skladu na základě jeho délky a technicky definované metrové 

hmotnosti), ale také často odborným odhadem.  

Na detailnosti a věcné správnosti operativní evidence závisí i přesnost a vypovídací 

schopnost jak výsledných, tak i předběžných kalkulací [1]. 

V praxi často dochází k situaci, kdy v operativní evidenci je uvedena spotřeba vstupů, 

především materiálů a polotovarů, která nesouhlasí s účetní skutečností. Především pak u 

výrob, které vychází z receptur (materiálová výroba jako hutní, chemická, papírenská, skla, 

apod.). Pro využití této operativní evidence, například pro výpočet výsledných kalkulací, se 

musí provést její úprava tak, aby se rovnala účetní skutečnosti. Tyto úpravy se provádí se 

znalostí technických a technologických podmínek dané výroby.  

 

Finanční účetnictví ve vztahu ke kalkulacím poskytuje údaje o nákladech pro 

sestavování výsledných kalkulací. Rovněž poskytuje podklady k sestavení předběžných 
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kalkulací, a to v případě, kdy není k dispozici (nebo se v podniku nesestavuje) rozpočet 

nákladů a výnosů. Vypočtené plánové kalkulace se pak ve finančním účetnictví využívají pro 

oceňování vlastních zásob, kam patří nedokončená výroba, polotovary vlastní výroby a 

hotové výrobky. Plánové kalkulace se ve finančním účetnictví používají i k ocenění tzv. 

aktivace. Hodnoty vykázané ve finančním účetnictví za běžné období se také využívají jako 

výchozí základna pro sestavení rozpočtu na budoucí období.  

 

Vnitropodnikové účetnictví využívá kalkulace především pro oceňování 

vnitropodnikových předávek výrobků a služeb mezi jednotlivými vnitropodnikovými útvary. 

Podle použitého typu této ceny se může jednat např. o kalkulaci předběžnou zahrnující vlastní 

náklady výroby, nebo pouze variabilní náklady nebo jiný typ vnitropodnikové ceny. 

  

Manažerské účetnictví využívá kalkulace výsledné a předběžné, které mohou být 

upraveny o tzv. kalkulační náklady (především o kalkulační odpisy), které vycházející z 

reálného ocenění spotřebovaných výrobních faktorů. Tyto kalkulace slouží pro zjišťování 

skutečné rentability jednotlivých výkonů, případně pro tvorbu cen, ekonomické hodnocení 

investičních záměrů, strategické (dlouhodobé) plánování, apod.  

 

Statistika podává podrobné informace v požadovaném rozsahu a formě pro rozhodnutí 

podnikového vedení:   

 v časových řadách,  

 v absolutních a poměrových ukazatelích,  

 v indexech, stanovujících vývoj požadovaných údajů.  

 

Ve vztahu ke kalkulacím nákladů poskytuje statistika podklady pro tvorbu a 

aktualizaci technicko hospodářských norem, předběžných kalkulací i kalkulací výsledných. 

Některé statisticky uchované údaje naturálního i peněžního charakteru jsou využívány jako 

rozvrhové základny pro alokaci nepřímých nákladů na kalkulační jednici (výrobek) [1]. 

Před rokem 1990 byla statistika speciálním podnikovým útvarem v rámci 

ekonomického systému řízení. V současné době je tato činnost, pokud vůbec existuje, 

vykonávána převážně útvarem controllingu. 

 

Kalkulace nákladů jako součást ekonomického řízení představují jednotlivé druhy 

kalkulací vymezené z hlediska jejich poslání při plnění základní funkce systému - řízení 
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hospodárnosti a ekonomické efektivnosti po linii výrobků (v odborné literatuře se používá 

pojem „výkonově orientované řízení“). Vzniká tak kalkulační systém podniku. Funkční 

kalkulační systém obsahuje kalkulaci předběžnou, kalkulaci výslednou a v jeho širším pojetí i 

cenovou kalkulaci [13].  

 

Úloha kalkulačního systému spočívá:   

 v hodnocení přiměřenosti nákladů na kalkulační jednici při dané ceně a žádoucí úrovni 

zisku,  

 v hodnocení přiměřenosti zisku na kalkulační jednici při dosažené ceně a dané výši 

individuálních nákladů, 

 v zajištění správnosti nákladového propočtu na kalkulační jednici. 

 

Správnost nákladového propočtu je ovlivněna [1]:     

 volbou kalkulační jednice,  

 volbou kalkulační metody,  

 volbou kalkulační techniky.  

2.2 Typy kalkulací 

Sestavení propočtové kalkulace se provádí za účelem předběžného posouzení 

efektivity projektu, resp. investičního záměru. Řadí se mezi předběžné kalkulace a její 

součástí jsou náklady na výkony určené k prodeji, ale zároveň také náklady na výkony, které 

budou sloužit pro vnitřní potřebu firmy. Tato kalkulace je nejméně přesná, ale zároveň 

představuje nákladový limit pro operativní kalkulaci, tj. kalkulaci technické přípravy výroby.  

Operativní kalkulace, která je součástí normové kalkulace, je platná v okamžiku 

předání výrobku do výroby, tj. představuje nákladový úkol výrobních útvarů. Stanovuje se dle 

technicko-hospodářských norem stanovených pro co nejmenší výrobní úseky. Jako nástroj je 

využívána především v krátkodobém řízení.  

Plánovaná kalkulace se sestavuje na základě technicko-hospodářských norem a je 

součástí celého plánu nákladů a výnosů (rozpočtu). Součet hodnot v plánových kalkulacích za 

celkové objemy všech kalkulačních jednic se musí rovnat hodnotám uvedeným v rozpočtu.  

Kalkulace, která sleduje skutečné náklady, je kalkulace výsledná. Informace o 

nákladech čerpá z účetnictví, které je nástrojem intervalového (měsíčního) zjišťování 

informací. Součet hodnot ve výsledných kalkulacích za celkové objemy všech kalkulačních 

jednic se musí rovnat účetním hodnotám. 
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2.3 Kalkulační vzorec  

Struktura kalkulace představuje výčet a pořadí jednotlivých položek nákladů a výnosů 

(kalkulačních položek) v podobě Kalkulačního vzorce.  

I přes v odborné literatuře uváděný druh kalkulačního členění nákladů na přímé a 

nepřímé, je z praktických důvodů vhodnější místo tohoto členění používat pro nákladové 

kalkulační položky členění na jednicové a režijní. Bohužel se často v současné praxi 

v kalkulacích používá členění na kalkulační položky přímé a režijní, což z metodického 

hlediska není správné, ale i v takovémto členění byl před rokem 1990 definován závazný tzv. 

Typový kalkulační vzorec (viz níže), který je v praxi menších podniků dosud ještě využíván. 

Výhoda používání rozdělení nákladových kalkulačních položek na jednicové a režijní vychází 

i ze současných potřeb definování jednoznačného algoritmu výpočtu těchto položek při 

počítačovém zpracování kalkulací. Správné jednicové náklady se nejprve vypočtou za 

kalkulační jednici a teprve následně součtem za všechny kalkulační jednice se vypočte 

hodnota za středisko. Hodnota režijních nákladů je však nejdříve známa za středisko a 

následně se teprve rozvrhuje na kalkulační jednice pomocí rozvrhových nebo alokačních 

klíčů. 

V současné praxi větších podniků se pro kalkulace výrobků, které vycházející 

z receptur (THN), používají v zásadě tři druhy kalkulačního vzorce (a jejich modifikace), 

jejichž nejnižšími úrovněmi členění nejčastěji bývá druhové členění kalkulačních položek 

(KP).   

Problematika kalkulačních položek na přímé a nepřímé versus na jednicové a režijní. 

Hlavní vlastností přímých nákladů je, že bezprostředně souvisejí s konkrétním druhem 

výkonu, není však nutné, aby souvisely přímo s jeho jednotkou. To prakticky znamená, že u 

přímých nákladů není podmínkou existence měrné spotřeby daného nákladu na jednotku 

konkrétní kalkulační jednice (např. kWh/tunu, MJ/tunu). Přímým nákladem tak může být 

náklad primárně zjistitelný za středisko, který je na kalkulační jednice (výrobky) přiřazen 

(rozvržen, rozdělen).  

Profesor Král uvádí: „Je zřejmé, že do přímých nákladů patří náklady jednicové. Ty 

jsou vyvolány nejen konkrétním druhem výkonu (kalkulační jednice), ale přímo jeho 

jednotkou (např. tuna, kilogram). Kromě jednicových nákladů se pak výkonu přímo přiřazují i 

náklady, které se vynakládají v souvislosti s prováděním pouze tohoto druhu výkonu a jejichž 

podíl na jednici (jednotku) tohoto druhu lze tedy zjistit pomocí prostého dělení. Příkladem 

takového nákladu může být časová mzda řidiče nebo časové odpisy dopravního prostředku 
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v případě, že kalkulační jednice je např. 1km přepravy prováděný tímto řidičem nebo 

konkrétním dopravním prostředkem [2]. Z tohoto příkladu jednoznačně vyplývá, že přímý 

náklad může mít povahu režijního konstantního nákladu (např. odpisy). 

Boris Popesko definuje přímý náklad následovně: “Náklady přímé jsou náklady, které 

můžeme specificky a exkluzivně vztáhnout k nějakému nákladovému objektu (např. 

výrobku)“ [3]. Z této definice rovněž jednoznačně vyplývá, že hlavní vlastností přímého 

nákladu je pouze jeho vztah k nákladovému (kalkulovanému) objektu, tj. ke kalkulační 

jednici, nikoliv k jednotce kalkulační jednice (např. k 1 kusu výrobku). V této souvislosti je 

nutné uvést, že nákladovým objektem, ke kterému lze exkluzivně vztáhnout přímý náklad, 

může být i zakázka, středisko, skupina výrobků (kalkulačních jednic).  

Z hlediska počítačového zpracování kalkulací, především pak z nutnosti použít 

jednoznačný algoritmus výpočtu.  Je potřeba kalkulační položky rozdělit: 

 na kalkulační položky, které mají definovanou měrnou spotřebu na jednotku 

jednotlivých kalkulačních jednic,  

 na kalkulační položky, u kterých je známa jen celková hodnota daného nákladu na 

celkovou výrobu všech kalkulačních jednic v rámci jednoho nebo více účetních 

středisek. 

  

K nákladovým kalkulačním položkám, u kterých je známa jejich měrná spotřeba za 

jednotku jednotlivých kalkulačních jednic, má v odborné terminologii nejblíže termín 

„jednicové náklady“. Proto je vhodné tyto kalkulační položky označovat jako „jednicové 

kalkulační položky“. Oceněním této měrné spotřeby pak lze jako součin těchto hodnot 

vypočítat hodnotu kalkulační položky za jednotku kalkulační jednice (např. Kč/t, Kč/kg, 

Kč/ks). 

Kalkulační položky, které obsahují náklady, jejichž hodnota je primárně známa za 

středisko (tzn. střediskové náklady), se v praxi běžně nazývají režijní kalkulační položky.  

V případě, že konkrétní středisko vyrábí jen jeden druh výrobku (kalkulační jednice), 

pak v podstatě všechny střediskové náklady jsou k danému výrobku přímými náklady. 

Vzhledem k tomu, že hodnota těchto nákladů nevychází z měrné spotřeby daného výrobku, 

jsou tyto střediskové náklady zároveň režijními náklady. Například v případě odpisů jsou tyto 

přímé režijní náklady zároveň i konstantními náklady. Pro výpočet těchto přímých režijních 

nákladů na jednotku kalkulační jednice se používá metoda prostého dělení (přímý režijní 

náklad za středisko se vydělí objemem výroby daného výrobku).  
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V případě, že konkrétní středisko vyrábí více druhů výrobků (kalkulačních jednic), 

pak střediskové náklady jsou k daným výrobkům nepřímými náklady. Vzhledem k tomu, že 

hodnota těchto nákladů nevychází z měrné spotřeby daných výrobků, jsou tyto střediskové 

náklady zároveň režijními náklady. Pro výpočet těchto nepřímých režijních nákladů na 

jednotku kalkulační jednice se používá metoda alokace nákladů pomocí alokačního klíče nebo 

přesnější metoda rozvržení nákladů pomocí vztažných veličin v rámci využití metody Activity 

Based Costing (ABC). Metoda ABC je však mnohem pracnější, především v důsledku 

zajištění vztažných veličin a proto je i v praxi výrobních podniků velmi málo používána [13]. 

Alokačním klíčem mohou být u konstantních nákladů např. koeficienty pracnosti (čím 

vyšší pracnost, tím vyšší hodnota koeficientu) nebo technicky odhadnuté koeficienty 

nákladové náročnosti (čím vyšší koeficient, tím vyšší nákladovost).  

Vztažné veličiny vyjadřují spotřebu určité činnosti spojené s výrobou dané kalkulační 

jednice (výrobku) v naturálních jednotkách. Může se jednat o měrnou spotřebu (např. 

v normominutách / kalkulační jednici) nebo o celkovou spotřebu dané činnosti v naturálních 

jednotkách za celkové vyrobené (kalkulační) množství dané kalkulační jednice (např. 

v normominutách).  

Z výše uvedených důvodů je vhodnější rozdělení kalkulačních položek na jednicové a 

režijní než na přímé a nepřímé nebo dokonce režijní, jak je uváděno v typovém kalkulačním 

vzorci. 

 

Druhy kalkulačních vzorců: 

Klasický (typový) kalkulační vzorec: 

 primární členění KP: přímé a režijní (nepřímé), 

 sekundární členění KP: druhové (materiál, energie, služby, mzdy, atd.). 

 

Dynamický kalkulační vzorec:  

 primární členění KP: variabilní a konstantní, 

 sekundární členění KP: jednicové a režijní, 

 terciární členění KP: druhové (materiál, energie, služby, mzdy, atd.). 

2.4 Výpočet kalkulačních položek jednicových nákladů 

Z pohledu výpočtu kalkulací jsou jednicovými náklady (jednicovými kalkulačními 

položkami) ty, u kterých je známa měrná spotřeba v naturálních jednotkách (THN) na 

jednotku kalkulační jednice, kterou je například tuna.  
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Plánované měrné spotřeby jednicového materiálu jsou ve výrobních podnicích 

uvedeny v kusovnících nebo v recepturách (THN), záleží na typu výroby.  

Pro výpočet kalkulačních položek jednicových nákladů v plánových kalkulacích je 

nutno vedle plánovaných měrných spotřeb znát i plánované ceny za jednotku měrné spotřeby, 

tj. plánovanou cenu ke všem položkám v kusovnících a recepturách výrobků, pro které se 

mají tyto kalkulace vypočítat. 

Součinem měrné spotřeby a ceny se vypočte náklad na jednotku kalkulační jednice, 

který se v praxi nazývá různě, např. rozpočet nebo jednotkový náklad. Při výpočtu 

jednicových nákladů na základě receptur (THN) je nutno dát pozor na vzájemný vztah mezi 

v receptuře uváděnou jednotkou měrné spotřeby dané spotřební položky a cenou této 

spotřební položky. Například u hutních výrobků je spotřeba jednotlivých položek vsázky na 

tunu výrobku často uváděna v kg (tj. kg/t), ale cena je uváděna za tunu (v Kč/t).  

Obdobně to může být i spotřeby jednicových energií, např.: 

 měrná spotřeba plynu v MJ/t, cena v Kč/GJ, 

 měrná spotřeba elektrické energie v kWh/t. cena v Kč/MW, 

 měrná spotřeba vody v m
3
/t, cena v Kč/1000 m

3
. 

 

Pokud se jedná o kalkulace výrobků, pak z pohledu algoritmu výpočtu přímých 

kalkulačních položek existuje v praxi často rozdílná metodika jejich výpočtu u plánových a 

výsledných kalkulací, a to především v závislosti na tom, zda jsou tyto výrobky vyráběné na 

základě kusovníků nebo receptur.  

Jak již bylo uvedeno u výpočtu plánových kalkulací, podmínkou jednicových nákladů 

(jednicových kalkulačních položek) je existence měrné spotřeby těchto nákladů v naturálních 

jednotkách na jednotku kalkulační jednice (na tunu, kus, apod.). V plánových kalkulacích je 

tato podmínka splněna tím, že se tyto měrné spotřeby získávají z kusovníků nebo z receptur 

daných kalkulačních jednic (výrobků). 

Ve výsledných kalkulacích je možno primárně vypočítávat jednicové náklady 

(jednicové kalkulační položky) na jednotku kalkulační jednice u výrobků vyráběných na 

základě kusovníků jen v případech, kdy je v rámci účetní evidence sledována měrná spotřeba 

těchto nákladů na jednotku kalkulační jednice (konkrétní typ a série osobních aut, hodinek,  

apod.). Výpočet skutečného jednicového nákladu na jednotku tohoto výrobku v rámci 

výsledné kalkulace pak vychází ze součinu zjištěné měrné spotřeby a dosažené (skutečné) 

ceny spotřebovaného vstupu.  
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V případě výsledných kalkulací za výrobky vyráběné na základě receptur (THN) je 

často spotřeba přímého materiálu zjistitelná na jednotku kalkulační jednice jen v případech, že 

v rámci konkrétního výrobního (technologického) procesu je vyráběn jen jeden druh výrobku. 

Pak není problém zjistit tuto měrnou spotřebu prostým vydělením celkové spotřeby celkovou 

výrobou daného výrobku a splnit tak podmínku jednicových nákladů.  

Příklady výroby jednoho druhu výrobku v rámci jednoho technologického procesu: 

 Výroba elektrické energie ve vodní elektrárně. 

 Výroba vodní páry v teplárně. 

 Výroba pitné vody. 

 

V případě, že je v rámci jednoho výrobního (technologického) procesu na základě 

receptur vyráběno více druhů výrobků, je skutečná spotřeba vstupů za jednotlivé položky 

receptur výhradně zjistitelná jen celkem za tento výrobní proces (výrobní fázi). V tomto 

případě se evidentně jedná o režijní přímé náklady a jejich rozvržení na jednotlivé kalkulační 

jednice (výrobky) se provádí na základě vztažných veličin, kterými jsou buď skutečné měrné 

spotřeby zjištěné v rámci operativní evidence, nebo plánované měrné spotřeby uvedené v 

recepturách.  

Tato situace je typická například pro oblast hutní výroby, kdy výsledkem konkrétního 

technologického procesu je výroba více druhů kalkulačních jednic (výrobků). 

2.5 Výpočet kalkulačních položek režijních nákladů 

Z pohledu výpočtu kalkulací jsou režijními náklady (režijními kalkulačními 

položkami) ty, u kterých není známa jejich spotřeba za jednotku kalkulační jednice, ale jen za 

více kalkulačních jednic, nejčastěji pak za celé středisko. Plán režijních nákladů v zásadě 

vychází ze střediskových rozpočtů těchto nákladů. Tyto plánované střediskové režijní náklady 

v rámci jednotlivých druhů kalkulačních položek se pak na jednotku kalkulační jednice musí 

rozvrhnout.  

Nejpřesnější metodou rozvrhování režijních nákladů na jednotlivé kalkulační jednice 

(výrobky, služby, činnosti) je použití vztažných veličin definovaných s využitím metody ABC 

- Activity Based Costing. Tato metoda je u plánových kalkulací hodně náročná z pohledu 

správného naplánování těchto vztažných veličin, kterými jsou často spotřeby (měrné 

spotřeby) jednotek výkonů (strojo-minuty, člověko-minuty) v rámci jednotlivých výrobních 

zařízení (výrobních fází), kterými kalkulační jednice prochází. Pro správné a provázané 

naplánování těchto vztažných veličin je nutno zpracovat materiálovou a časovou bilanci 
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výkonů za jednotlivé fáze činností (fáze výroby). Kromě spotřeb vztažných veličit jsou pro 

rozvržení režijních nákladů důležité i objemy (množství) kalkulačních jednic, které těmito 

fázemi činností (středisky) prochází. Pokud se celková hodnota režijního nákladu za činnost 

vykonávanou konkrétním střediskem vydělí součtem součinů plánovaného objemu (množství) 

kalkulačních jednic a měrné spotřeby vztažných veličin za tyto kalkulační jednice, dostaneme 

kalkulační sazbu za jednotku vztažné veličiny. Ta se pak vynásobí počtem spotřebovaných 

vztažných veličin dané činnosti v rámci jednotlivých kalkulačních jednic (KJ) a tím 

dostaneme rozvržené režijní náklady na plánovaný objem těchto KJ.  

Pro rozvrhování (alokaci) konstantních režijních nákladů na kalkulační jednice se však 

v praxi nejčastěji používá metoda rozvrhování podle pracnosti. V podstatě to znamená, že na 

jednotku kalkulační jednice (činnosti, výrobku) s dvojnásobnou pracností, se rozvrhne 

dvojnásobná výše konstantních režijních nákladů. Pracnost je obrácená hodnota výkonu. 

Výkon definuje, kolik vyrobíme za jednotku času (120 t/hod.), pracnost udává, jak dlouho 

trvá vyrobit jednu jednotku výroby (0,5 min./t). 

Rozvrhování konstantních režijních nákladů podle pracnosti má ekonomické 

opodstatnění především v případech, kdy je vlastní kapacita plně vytížena. V opačném 

případě nemusí být tato metoda správná. Výrobky s vysokou pracností se touto metodou 

stávají nákladnějšími a často, vzhledem k ceně na trhu, i málo rentabilními. Tato skutečnost 

může vést k chybným úvahám o vyřazení těchto výrobků z výrobního programu v době, kdy 

kapacita není plně vytížena a výpadek výroby pracnějších výrobků se nenahradí výrobou 

méně pracných výrobků. Pokud výsledkem těchto úvah je celkové snížení objemu výroby, 

pak jsou tyto úvahy z ekonomického pohledu špatné.    

Pro rozvrhování variabilních režijních nákladů na kalkulační jednice (činnosti, 

výrobky) se pak v praxi nejčastěji používá metoda rozvrhování podle poměrů (koeficientů) 

náročnosti (nákladovosti, obtížnosti) jednotlivých kalkulačních jednic na spotřebu daného 

variabilního režijního nákladu.  

Pro rozvrhování režijních nákladů na základě vztažných veličin, které vyjadřují 

příčinnou souvislost mezi rozvrhovaným režijním nákladem za spotřebovanou činnost 

(aktivitu) jednotlivými kalkulačními jednicemi, by se měly používat především skutečné 

hodnoty vztažných veličin zjištěné v rámci operativní evidence. Tento způsob zjišťování je 

však hodně organizačně a časově náročný a často i vlivem lidského faktoru nepřesný. Proto 

pro rozvrhování skutečných režijních nákladů ve výsledných kalkulacích je často používáno 

rozvrhování podle plánovaných hodnot měrných vztažných veličin. Například plánované 

měrné spotřeby člověko-minut a strojo-minut pro jednotlivé druhy činností, plánované měrné 
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spotřeby energií (v kWh/t) nebo plánované měrné spotřeby materiálů z receptur za jednotlivé 

výrobní fáze – procesy (v kg/t).  

Kromě spotřeb vztažných veličit jsou pro rozvrhování skutečných režijních nákladů a 

jejich výpočet na jednotku kalkulační jednice nutné i skutečné objemy (množství) 

kalkulačních jednic, které prošly jednotlivými fázemi (procesy) výroby nebo činností.  

Pro rozvrhování skutečných konstantních režijních nákladů na kalkulační jednice se 

v praxi nejčastěji používá metoda rozvrhování podle pracnosti výroby (činností). V podstatě 

to znamená, že na jednotku kalkulační jednice (činnosti, výrobku) s dvojnásobnou pracností 

se rozvrhne dvojnásobná výše konstantních režijních nákladů. V případě výsledných kalkulací 

existují v praxi dvě možné metody. Jedna vychází z plánovaných pracností a druhá ze 

skutečných pracností zjištěných v rámci operativní evidence.  

Pro rozvrhování skutečných variabilních režijních nákladů na kalkulační jednice 

(činnosti, výrobky) se pak v praxi také používá metoda rozvrhování podle vztažných veličin 

v podobě poměrů (koeficientů) náročnosti (nákladovosti, obtížnosti) jednotlivých 

kalkulačních jednic na spotřebu daného variabilního režijního nákladu. Tyto koeficienty jsou 

stanoveny technickým odhadem.  

Pro objektivní řízení hospodárnosti je nutné sestavovat jak předběžné (plánové), tak i 

výsledné kalkulace. Jejich vzájemným porovnáním lze zjistit odchylky od předem 

stanovených (plánovaných) nákladů včetně příčin jejich vzniku. Předpokladem možného 

porovnání předběžných (plánových) a výsledných kalkulací je zajištění srovnatelnosti 

kalkulačních položek v rámci použitých kalkulačních vzorců. 

U srovnávaných kalkulací je nutno použít [1]:  

 stejné kalkulační jednice,  

 stejný kalkulační vzorec,  

 stejnou kalkulační techniku jejich výpočtu.    

 

V případě plánových kalkulací má tento materiál podobu jednicového přímého 

materiálu, protože jeho spotřeba na jednotku (tunu) svařované trubky daného typu provedení 

vychází z receptury tohoto výrobku.  

V případě výsledných kalkulací má tento materiál podobu režijního přímého 

materiálu, protože v praxi je účetní spotřeba jednotlivých druhů přímého materiálu zjištěna za 

středisko svařovny celkem a na jednotlivé typy provedení (rozměry jakosti) svařovaných 

trubek se rozvrhuje podle měrných spotřeb zjištěných v operativní evidenci, které se však 

v součtu nerovnají účetní hodnotě zjištěné celkem za středisko (z důvodu nepřesnosti této 
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evidence). Režijní povaha jakéhokoliv nákladu vychází ze skutečnosti, že jeho účetní spotřeba 

primárně vychází ze spotřeby vykázané za středisko a ne za jednotlivé kalkulační jednice.  

V případě, že by spotřeba přímého materiálu v účetnictví vycházela z hodnot 

uvedených v operativní evidenci (což je v oblasti hutní výroby a ostatních výrob na základě 

receptur prakticky nemožné), pak by se jednalo o jednicové přímé náklady. 
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3 Profil společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

Společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. je dceřinou společností 

VÍTKOVICE a.s. 

Páteří výrobní základny společnosti je hlavní materiálový tok, probíhající mezi 

nákladovými středisky Ocelárna - Slévárna - Kovárna - Těžká mechanika. Produkce je 

soustředěna především na výrobu a dodávky opracovaných výkovků, odlitků, kormidel,  

zalomených hřídelí a jiných dílů lodí, technologická zařízení hutí, oceláren, kováren a zařízení 

pro jadernou energetiku. Důraz je v rámci celé produkce kladen na zvyšování podílu 

strojírenských dodávek s vyšším stupněm finalizace a vysokou přidanou hodnotou. Dále 

spolupráce společnosti na výrobních celcích i mimo VHM a.s., kterou zajišťuje obchodní 

skupina engineeringových činností. Jedná se hlavně o dodávky technologických zařízení pro 

hutní výrobu. 

Perspektivou společnosti jsou rozsáhlé inovační aktivity cílené zejména na oblasti 

mající vysoký tržní potenciál, umožňující co nejlepší zhodnocení portfolia firmy a naplňující 

definované vize vývoje celé skupiny [12]. V současné době se celá skupina společnosti 

Vítkovice a.s. soustředí na výrobní program prostřednictvím jednotlivých dceřiných 

společností na segmenty strojírenské výroby, které představují 8 základních pilířů skupiny: 

 „Metalurgie“ - patří mezi tradičnější pilíře Vítkovické produkce, jehož historie sahá až 

do počátku založení VÍTKOVIC. Mezi typické výrobky patří výroba kusových 

odlitků, výkovků a speciálních ocelí známých svou vysokou kvalitou. 

 „Ocelové láhve a nádoby“ - v současné době bezesporu nejúspěšnější ze všech pilířů. 

Svou produkcí se řadí mezi největší světové výrobce bezešvých ocelových 

vysokotlakých láhví. Historie tohoto pilíře sahá až do počátku 20. století.  

 „Těžké strojírenství a Engineering“ - tradiční pilíř, který se specializuje na investiční 

dodávky strojů a zařízení do mnoha oborů. Součástí tohoto pilíře je i zpracování studií 

a projektových dokumentací. 

 „Energetické strojírenství“ - navazuje na tradici výroby zařízení a speciálních částí pro 

energetiku, při budování tepelných a jaderných elektráren nejen v tehdejším 

Československu, ale prakticky po celém světě. Společnost VÍTKOVICE a.s. je 

připravena stát se dodavatelem dílů a zařízení nejen pro nově vznikající vodní, tepelné 

i jaderné elektrárny, ale také při jejich rekonstrukcích a modernizacích.  

 „Dopravní strojírenství“ - tradiční a velmi úspěšný pilíř. Patří zde především výroba 

poloskládaných zalomených hřídeli pro dvoutaktní pomaluběžné lodní motory.  
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 „Ocelové konstrukce“ - výroba, se kterou přicházíme do kontaktu každý den. Tradiční 

dodavatel ocelových konstrukcí je již od poloviny 19. století, dnes zahrnuje široké 

portfolio různých konstrukcí a prvků.  

 „Hasící technika“ - patří mezi nejmladší části společnosti VÍTKOVICE a.s. Byl 

připojen teprve v roce 2003. Velká část této produkce je vyráběna v Polsku, v České 

republice se donedávna vyráběla pod značkou ETS Ostrava. 

 „Služby“ - tento pilíř zahrnuje služby nejen pro společnost Vítkovice a.s., ale také pro 

externí zákazníky. 

 

V Příloze č.1 a č.2 jsou uvedeny, finanční a hospodářské výsledky společnosti 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. za účetní období roku 2009 [12]. 

Společnost je vnitřně členěna pro účely řízení a pro sledování nákladů a výnosů na 

nákladová střediska. Hospodářská a ostatní činnost a.s. je usměrňována v souladu s celostátně 

platnými legislativními normami a soustavou interních organizačních a řídících norem. 

3.1 Organizační struktura VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

Organizační struktura (Příloha č.3) VHM a.s. je upravena organizačním řádem, ve 

kterém jsou zakotveny následující stupně řízení [12]: 

a)  Generální ředitel a odbory přímo podřízené generálnímu řediteli, 

b)  Odborní ředitelé s podřízenými odbory, produktovými týmy (u obchodního ředitele)  

a NS 320 Ocelárna – NS 330 Slévárna – NS 340 Kovárna – NS 370 Těžká mechanika 

podřízenými výrobnímu řediteli, 

c)  Vedoucí nákladových středisek. 

 

Pro řízení podnikatelské činnosti ve vztahu k trhu je uplatněno produktové řízení, kdy 

na úseku obchodního ředitele jsou zřízeny produktové týmy, do jejichž kompetence spadá 

zajišťování požadovaného objemu tržeb a  výnosů  z jejich prodeje při dodržení resp. 

nepřekročení  plánované nákladovosti výrobků a služeb (zajištění plánované rentability tržeb). 

3.2 Ekonomická struktura VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

Ekonomická struktura stanovuje vnitřní členění podniku na nákladová střediska a 

úseky nákladových středisek s přiřazením charakteru činnosti, druhů nákladů (druhu režie), 

které jsou na daném úseku vykazovány pro účely plánování a sledování ekonomických 
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ukazatelů. Agregací ekonomické struktury je zajištěno plánování a sledování ekonomických 

skutečností za VHM a.s. jako účetní jednotku (právnickou osobu).  

Materiálové toky mezi nákladovými středisky ve VHM a.s. viz. Obr.č.1 - Materiálové 

toky VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. (str.23), jasně popisují a prokazují 

provázanost toku materiálu mezi NS [15]. 

Jako první je ve výrobním cyklu NS 320 Ocelárna, která vyrábí a dodává tekutou ocel 

pro NS 330 Slévárna, ingoty v teplém a studeném stavu pro NS 340 Kovárna, kruhové ingoty 

do NS 350 Obručárna a ingoty ve studeném stavu pro externí odběratele. 

Předávky tekuté oceli do NS 330 Slévána jsou rozděleny do jednotlivých oborů 

odlitků od hmotnosti 1 tuny do 260 tun. Jedná se o tekutou ocel pro surové i opracované 

odlitky, válce pro tváření, rámy lisů, kokily, atd.  

V NS 330 Slévárna se následně dělí výroba na: 

 vnitřní použití, kdy jsou z NS 330 Slévárna dodávány např. kokily pro výrobu ingotů v 

NS 320 Ocelárna, 

 výroba pro externí odběratele mimo VHM a.s., jde o surové odlitky, 

 předávky do NS 370 Těžká mechanika, kde jsou předávány odlitky (pro opracovaní 

odlitků, válce pro tváření, ostatní) pro další zpracování k vytvoření vyšší přidané 

hodnoty na konečném výrobku. Jde zde především o opracování a montáž. 

 

Předávky oceli ve formě ingotů do NS 350 Obručárna jsou určeny po následném 

dělení pro výrobu obručí kolejových vozidel – lokomotiv, vagonů a tramvají, v menším 

objemu i pro výrobu abnormálních rozměrů valivých ložisek. 

Do NS 340 Kovárna jsou dodávány ingoty v teplém a studeném stavu od hmotnosti 

0,7 tun do 200 tun pro následné kování na kovacích agregátech, kterými jsou lisy o tlaku 120 

MN, 60 MN a 16 MN. Jedná se o ingoty pro výrobu surových výkovků, opracovaných 

výkovků, zalomených hřídelí, roštů, rámů, atd. Předávky ingotů z NS 320 Ocelárna do NS 

340 Kovárna jsou následně děleny na: 

 ingoty pro vnitřní použití, přímo v NS 340 Kovárna např. rošty k tepelnému 

zpracování v peci, 

 výkovky pro externí odběratele mimo VHM a.s., 

 předávky do NS 370 Těžká mechanika, kdy jsou předávány výkovky pro další 

zpracování k vytvoření vyšší přidané hodnoty na konečném výrobku. 
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Finální produkty výroby jsou v NS 370 Těžká mechanika prodávány po konečném 

zpracování externím odběratelům. Jedná se např. o opracované odlitky, výkovky, zalomené 

hřídele, atd. 

 

Obr.č.1: Materiálové toky VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. [15] 
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4 Současný stav kalkulačního systému společnosti VHM a.s. 

Kalkulační systém v sobě shromažďuje všechny významné informace k výpočtu 

prodejní ceny pro PBU, vnitropodnikových předávek a rentability (ziskovosti) vyráběné 

produkce. Postavení a vazby kalkulačního systému vyplývají z následujícího schématu viz. 

Obr.č.2. - Postavení a vazby kalkulačního systému [16].  

 

Obr.č.2 – Postavení a vazby kalkulačního systému [16] 

 

 Obchod dodává především informace o sjednané ceně výrobků se zákazníkem, 

zpracovává výnosové plánované kalkulace, nákladové nabídkové a limitní kalkulace, 

otevírá zakázky, 

 PaK (projekce a konstrukce) specifikuje materiál potřebný k výrobě výrobků, 

 Nákup specifikuje cenu nakupovaného materiálu a externích služeb (kooperací) 

potřebných k realizaci výrobků, 
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 TgPV (technologická příprava výroby) stanovuje způsob výroby a technologickou 

náročnost zpracování, 

 Výroba dodává do systému skutečný objem práce potřebný k výrobě výrobku, 

 CTRL (controlling) tvoří a udržuje strukturu kalkulačního vzorce, stanovuje meze 

nákladovosti PBU (obchodní jednotka) a NS formou plánových kalkulací, zpracovává 

operativní kalkulace montované výroby. Z účetnictví poskytuje databázi skutečných 

nákladů a vyhodnocuje rentability vyráběné produkce v potřebném členění formou 

výsledných kalkulací. 

 

Nákladové středisko je odpovědné za plnění výrobních požadavků, které se vytváří na 

základě výrobní objednávky PBU (obchodní jednotky) zabývající se prodejem vyráběného 

zboží (ingoty, kované tyče, opracované tyče, lodní díly, atd.) [16]. 

K propočtům ziskovosti vyráběné produkce respektive k porovnávání skutečné 

ziskovosti s předpokládanou rentabilitou dochází v několika etapách prostřednictvím 

vyhotovování níže uvedených typů kalkulací – v kapitole 4.2. 

4.1 Význam kalkulací ve VHM a.s.  

Vyplývá jak z povinností danými zákonnými normami (Zákon č. 563/1991 Sb., Zákon 

č. 586/1992 Sb.), tak z potřeb vnitřního řízení. Zákonné normy stanoví povinnost oceňovat 

nedokončenou výrobu na bázi pořizovacích cen a u zásob vlastní výroby vlastními náklady. 

Vlastní náklady zásob výroby vyplývají z plánových kalkulací výrobků a služeb.  

Pro potřeby vnitřního řízení plní kalkulace následující funkce: 

 jsou podkladem pro tvorbu plánovaných cen výrobků a služeb resp. podkladem pro 

srovnávání těchto cen s cenami tržními, 

 tvoří podklady ke stanovení vnitropodnikových předávek výrobků a služeb, 

 na začátku obchodně-výrobního cyklu umožňují porovnávat vhodnost kontraktu 

vzhledem k cílům PBU (tj. maximalizace zisku) a NS (tj. dodržení plánovaných 

výrobních nákladů), daných plánem PBU a NS (srovnávat nabídkovou kalkulaci s 

plánovou), 

 v průběhu obchodně-výrobního cyklu umožňují vyhodnocovat, zda a v jaké míře hrozí 

riziko nedodržení zamýšlené ziskovosti vyráběné produkce (tj. srovnávat operativní a 

limitní kalkulace) a činit opatření k dodržení limitních hodnot, 
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 po skončení obchodně-výrobního cyklu umožňují vyhodnocovat skutečnou rentabilitu 

vyrobené produkce (srovnáním skutečných kalkulací výnosových a nákladových) a 

činit opatření k odstranění nedostatků v budoucnosti. 

 

Schématické znázornění jednotlivých fází zpracování kalkulací je uvedeno na Obr.č.3 

- Postup zpracování jednotlivých nákladových kalkulací [16]. Níže uvedené schéma platí pro 

všechny nákladová střediska ve VHM a.s. 

 

Obr.č.3 – Postup zpracování jednotlivých nákladových kalkulací [15] 

 

- jednání se zákazníkem 
ano 

ne 

ano 

ne 

ano 

- opatření 
- podklady pro nové zakázky 

ne 

Nepřijetí  
zakázky 

Je 
možné zvýšit 

cenu? 

Je 
možné snížení 

nákladů? 

Výroba zakázky 

PRŮBĚŽNÁ / SKUTEČNÁ KALKULACE 

Vyhodnocení zakázky 

Je 
operativní kalkulace 
v souladu s limitní 

kalkulací? 

PaK 
TgPV 

Obchod 
Nákup 

LIMITNÍ KALKULACE 

OPERATIVNÍ KALKULACE 

Rozhodování o přijetí zakázky 

PLÁNOVÁ KALKULACE 

NABÍDKOVÁ KALKULACE 



 25 

4.2 Typy kalkulací ve VHM a.s.  

Podle typu rozdělujeme kalkulace na [15]: 

Výnosové kalkulace: 

1. Plánovaná výnosová kalkulace 

Plánovaná výnosová kalkulace určuje cenu kontraktu, kterou sjednává obchod na základě 

výpočtu nabídkové kalkulace povýšené o zisk (cena na prodejní objednávce). 

2. Skutečná výnosová kalkulace 

Skutečná výnosová kalkulace vzniká zaúčtováním vydaných faktur na kontrakt (tržby 

obchodní zakázky). 

 

Nákladové kalkulace: 

1. Plánová kalkulace 

Vzniká v okamžiku sestavení plánu nákladů na obchodní jednotku PBU, výrobní NS a 

obchodního plánu pro jednotlivé výrobky a služby, vyjádřené prostřednictvím oborů. Celkové 

náklady PBU a NS v nákladovém plánu jsou závazné pro kalkulaci vnitropodnikových 

předávek mezi jednotlivé výrobní obory. Obchodní plán je závazný pro výši tržeb daného 

oboru. Při výpočtu plánových kalkulací jednotlivých oborů se přihlíží kromě již zmíněných 

plánů také k obchodní strategii a politice firmy. 

2. Nabídková kalkulace 

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

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

3. Limitní kalkulace 

Po přijetí kontraktu, na základě upřesněných podmínek a výkresové dokumentace, zpracovává 

PBU obchodního úseku limitní kalkulaci, která zohledňuje konkrétní výrobní podmínky a 

slouží jako nejvyšší mez nákladů v jednotlivých položkách kalkulačního vzorce, vzhledem k 

dohodnuté ceně.  

4. Operativní kalkulace 

Vzniká na základě detailního zpracování výrobní dokumentace kontraktu útvary PaK 

(projekce a konstrukce), TgPV (technologické příprava výroby), obchodu a nákupu. 

Zpřesňuje se především materiálová spotřeba, náročnost zpracování ve výrobě, vyjádřená 

pracností jednotlivých operací výrobního postupu, potřeba a cena externích nákupů, služeb a 

další položky kalkulačního vzorce. 
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5. Průběžná, skutečná kalkulace 

Průběžná kalkulace vzniká přiřazováním skutečných nákladů k výdajovým typům, které 

zatěžují nákladově daný kontrakt (zakázku). Po dokončení všech výrobních příkazů dochází k 

uzavření výrobní zakázky a zároveň se uskutečňuje převod nákladů na zakázku nadřazenou 

podle hierarchie (stromu) zakázek (sběrnou nebo obchodní). Po zaúčtování všech nákladů na 

obchodní zakázku následuje její účetní uzavření a tím je možné vypočítat skutečnou kalkulaci 

kontraktu (zakázky). 

 

 Zakázky otevírá PBU (obchodní jednotka) na základě podkladů obchodního referenta. 

Přidělené zakázkové číslo a podzakázky musí být rozděleny tak, aby bylo možno odděleně 

sledovat a vyhodnocovat náklady. 

 Zakázkou se rozumí samostatně obchodovatelný výrobek nebo služba. V účetnictví je 

zakázka základním nositelem nákladů [15]. Popisuje se zakázkovým číslem a to: 

 Úplné – 12-ti místný kód – xxx x xxx xxxx x – pro potřeby účetnictví 

\     \    \      \      \_ ročník (8 = rok 2008, 9 = rok 2009, ...) 

  \     \    \      \_ pořadové číslo zakázky (čtyřčíslí) 

         \     \    \_ branže (např.496 – OK silničních mostů) 

           \     \_ okruh (0 = podzakázky, 1 = tuzemsko, 2 =  

        \                   export, …) 

               \_ NS (330, 340, 350, 370) 

 Zkrácené – mimo prvních tří znaků označujících NS (pro potřeby kalkulací). 

 

V případě, že pro vyhotovení výrobku požadovaného zákazníkem je účelné výrobu 

rozdělit na více fází, rozděluje se rovněž zakázka na podzakázky. Hlavní zakázka se jmenuje 

fakturační (také finální, nosná), podzakázky se označují jako výrobní zakázky. Z hlediska 

stavu zakázky se v kalkulačním systému nacházejí zakázky otevřené (účtují se věcně a časově 

související náklady), uzavřené (je dokončena poslední výrobní operace, expedice a fakturace) 

a reaktivované (znovuotevření, za účelem nových operací na zakázce např. reklamace). 

Dalším typem zakázek jsou sběrné, které se týkají více zakázek jednoho kontraktu. A na závěr 

roční, které se týkají kusové nebo opakující se výroby, služby. 

4.3 Zpracování plánové kalkulace 

Plánované vlastní náklady výroby, kterými se při postupné fakturaci oceňuje 

nedokončená výroba, vyplývají z plánových vnitropodnikových předávek oborů. Jsou dány 
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procentem vlastních nákladů (součet přímých nákladů a výrobní režie) k plánovaným tržbám 

oboru. Celkové náklady oboru (ÚVN - úplné vlastní náklady) včetně správní a odbytové režie 

k tržbám tvoří rentabilitu zakázky [15]. 

Podkladem k výpočtu vnitropodnikových předávek oborů jsou plány nákladů NS a 

obchodní plány. Při výpočtu se cíle dané plánem v oblasti nákladové rentability, převádějí do 

jednotlivých oborů obchodní jednotky PBU, NS a to do těch, jejichž tržby jsou specifikovány 

obchodním plánem. Při stanovení rentabilit oborů musí být zajištěno, že součet nákladů 

jednotlivých oborů je shodný s plánovanými náklady obchodní jednotky PBU, NS a to jak v 

celkovém vyjádření, tak i v jednotlivých nákladových položkách. Zároveň je brán zřetel na 

dosahovanou rentabilitu v minulých obdobích a současné postavení daných výrobků na trhu 

(konzultováno s obchodními řediteli PBU). Výstupem je plánová rentabilita oborů a z toho 

vyplývající PVN (plánované vlastní náklady). 

4.4 Zpracování nabídkové kalkulace 

Nabídková kalkulace je podkladem pro obchodní úseky PBU k jednání o ceně se 

zákazníkem. Obsahuje odhad výše jednotlivých druhů nákladů, které lze očekávat na výrobu 

dané zakázky. Jedná se zejména o pracnost (spotřebu OH), materiálovou náročnost výroby a 

potřebu služeb. K náročnosti výroby v měrných jednotkách se vyjadřují jednotlivé odborné 

útvary na základě zkušeností s výrobou obdobných výrobků a dostupných informací o 

výrobku. Sběr dat se provádí prostřednictvím předepsaných formulářů, jedná se např. o 

oběhový list. Oceněním údajů v oběhovém listu vzniká nabídková kalkulace kontraktu. 

4.5 Zpracování limitní kalkulace 

V případě, že zakázka byla přijata do výroby, dochází ke zpracování limitní kalkulace 

kontraktu, která zohledňuje konkrétní výrobní podmínky a slouží jako nejvyšší mez nákladů v 

jednotlivých položkách kalkulačního vzorce. Limitní hodnoty daných druhů nákladů v 

jednotkovém vyjádření zapisují odborné útvary do směrného listu výrobku. 

Pro zpracování limitních kalkulací platí následující zásady: 

 Suma nákladů v limitní kalkulaci nesmí překročit celkové náklady v nabídkové 

kalkulaci, kromě případů, kdy vyšší náklady v limitní kalkulaci  jsou provázeny i vyšší 

cenou kontraktu, 

 Odborné útvary musí zásadu uvedenou v předchozím bodě zohledňovat při stanovení a 

zápisu limitní kalkulace do směrného listu výrobku. 
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4.6 Zpracování operativní kalkulace 

Operativní kalkulaci je možné sestavit v okamžiku, kdy jsou k dispozici všechny 

potřebné podklady z odborných útvarů předvýrobních etap (PaK, TgPV, Nákup, atd.). 

Operativní kalkulace je objektivním zhodnocením očekávané nákladovosti kontraktu. V 

případě, že operativní kalkulace signalizuje nedodržení limitní kalkulace nákladů je 

povinností všech odborných útvarů udělat všechny dostupné kroky k nepřekročení hodnot 

nákladů z limitní kalkulace.  

4.7 Zpracování průběžné a výsledné kalkulace 

Průběžná kalkulace vzniká zjišťováním skutečných nákladů, které se přiřazují k 

jednotlivým výdajovým typům na danou zakázku v průběhu její realizace. Po ukončení 

výrobního cyklu, resp. po účetním uzavření výrobní zakázky je ke každé přiřazena výsledná 

kalkulace s vyhodnocením dosažených celkových nákladů od limitních a operativních 

nákladů.  

Kalkulace z jednotlivých výrobních zakázek se přiřazují k příslušným NS a 

vyhodnocují se odchylky skutečných nákladů. 

Po ukončení OP (obchodního případu), resp. po účetním uzavření obchodní zakázky 

na PBU je ke každé zakázce přiřazena výsledná kalkulace s vyhodnocením dosažené 

rentability na obchodní zakázce a srovnání s plánovanou rentabilitou. 

Data z jednotlivých zakázek se shromažďují do příslušných oborů, rentabilita těchto 

oborů včetně odchylek je sledována v postupu a srovnávána s plánovanou rentabilitou daného 

oboru [15]. 

Pro správné a objektivní vyhodnocování průběžných/výsledných kalkulací plat í 

následující zásady: 

 Náklady musí být účtovány na výdajové typy a zakázky, ke kterým věcně a časově 

přísluší, 

 Na výdajové typy a zakázky se účtují jen ty náklady, které byly specifikovány 

předvýrobními etapami.  

 

Zatížení zakázky náklady, které nebyly předem takto specifikovány, musí být 

dohodnuty mezi příslušným PBU a NS. 
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5 Kalkulační vzorec ve VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

Pro sestavování vnitropodnikových předávek a sestavování kalkulací vlastních 

nákladů výrobních NS se ve VHM a.s. používá typový kalkulační vzorec na bázi krycích 

příspěvků. Konkrétní kalkulační jednice se volí podle potřeby výrobního NS tj. vyrobená 

tuna, odvedená hodina [15]. 

 

Typový kalkulační vzorec má tuto skladbu: 

1. Přímé materiálové náklady 

2. Ostatní přímé náklady 

3. Energie přímá 

4. Krycí příspěvek I 

5. Přímé osobní náklady 

6. Přímé služby 

7. Krycí příspěvek II 

8. Režijní náklady 

9. Krycí příspěvek III  

10. Zásobovací přirážka 

11. Krycí příspěvek IV 

12. Správní režie (SR) a.s. 

13. Odbytová režie (OR) a.s. 

14. Krycí příspěvek V 

 

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

za výrobek nebo službu. Výnosem mohou být externí tržby nebo interní vnitropodniková 

předávka mezi nákladovými středisky. Jednotlivé úrovně krycích příspěvků vypovídají o tom, 

jak se výnosy podílejí na úhradě skupin nákladů (např. přímé materiálové náklady, ostatní 

přímé náklady a další položky kalkulačního vzorce mimo SR a OR).  

Vnitropodnikové předávky mezi NS jsou na úrovni KP IV, to znamená bez 

správní, odbytové režie a zisku. Správní, odbytová režie a zisk jsou připočteny jen u 

tvorby prodejní ceny pro PBU. 

Pro sestavování kalkulace se ve VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. používá 

kalkulační vzorec pro kusovou výrobu a projekty. Kritériem pro použití typu kalkulačního 

vzorce je požadavek na rozsah koordinace výrobní činnosti. U kusové výroby jde pouze o 
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koordinaci sledu technologických operací. Na projektu pak požadavky k zajištění kooperací, 

služeb, externích dodávek, montáže, apod. 

Popisovaný kalkulační vzorec je užíván při výpočtu vnitropodnikových předávek mezi 

nákladovými středisky ve VHM a.s. 

Jako kalkulační jednici je možno stanovit výrobek nebo službu (vyráběnou položku). 

Vnitropodniková předávka se stanovuje na výdajový typ, tj. nejnižší detail, a lze ji sledovat v 

několika úrovních: 

 výdajový typ – nejnižší úroveň, 

 výdajová skupina, 

 výdajová třída, 

 celek – nejvyšší úroveň. 

 

Do vnitropodnikových předávek mezi nákladovými středisky a kalkulací pro obchod 

nelze zahrnovat nekalkulovatelné náklady. Jedná se o náklady neuznané zákonem o dani z 

příjmu (Zákon č. 586/1992 Sb.) za náklady vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů. 

Jedná se o tyto náklady: 

 manka a škody včetně nákladů na odstranění škod, 

 placené pokuty a penále, 

 přirážky k pojistnému, 

 přirážky k základním sazbám poplatků za znečištění ovzduší, 

 přirážky k základním úplatám za vypouštění odpadních vod, 

 technické zhodnocení, aj. 

 

Za nekalkulovatelné se považují i manka a škody nepřesahující přijaté náhrady a 

zůstatkové ceny trvale vyřazeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku z titulu 

manka a škod, nepřesahující příjmy z jeho prodeje. 

Kalkulační vzorec používaný ve VHM a.s. je využíván pro stanovení cenových 

nabídek u kusové výroby, kde je nutné sledovat tok technologických operací k přesnému 

výpočtu jak u vnitropodnikových předávek tak obchodních cen. 

5.1 Přímé materiálové náklady 

Do této skupiny patří veškeré suroviny, nakupované výrobky a materiál, jejichž 

pořizovací náklady lze přiřadit přímo konkrétnímu nositeli nákladů (např. dle THN) jako: 
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Přímý materiál: 

 válcovaný materiál (plechy, profily, trubky, výpalky, atd.), 

 vsázka (šrot nelegovaný, šrot legovaný, legující přísady, atd.), 

 pomocný materiál (nátěrový, spojovací, svařovací materiál, atd.), 

 hutní materiál (ingoty, výkovky, odlitky, atd.), 

 ostatní materiál (strojní součásti, elektromateriál, atd.). 

 

Na zakázku se přímé materiálové náklady mohou dostávat dvěma režimy: 

 výdej materiálu ze skladu - náklady je možné zjišťovat průběžně, respektive v 

okamžiku navedení výdajového dokladu na konkrétní zakázku do účetního systému, 

 dodání materiálu bez evidence skladem (pro přímou spotřebu) - náklady na zakázce je 

v kalkulačním systému možné zjistit kdykoli během výrobního cyklu. 

5.2 Ostatní přímé náklady 

Do této skupiny patří ostatní přímé náklady, které lze jednoznačně přiřadit nositeli 

nákladů. U výrobní zakázky to jsou: 

Ostatní náklady: 

 práce zkušeben - náklady na zkoušky (nedestruktivní, mechanických vlastností, atd.), 

 ostatní přímé služby - náklady služeb, které nelze přiřadit žádnému výdajovému typu v 

kalkulačním vzorci. 

 

U obchodní zakázky se jedná o náklady: 

 provize, přejímky, balné, 

 přepravné externí - náklady související s přepravou výrobků k zákazníkovi. 

5.3 Energie přímá 

Tyto náklady na spotřebu energie jsou přiřaditelné konkrétnímu nositeli nákladů. 

Jedná se např. o spotřebu elektrické energie na tavbu u tavícího agregátu NS 320 Ocelárna. 

5.4 Přímé osobní náklady 

Do této skupiny patří náklady na mzdy sociální a zdravotní pojištění výrobních 

dělníků, pracujících na výrobních zakázkách. Mzdou se rozumí jak tarifní mzda, tak i ostatní 

součásti mzdy jako jsou příplatky ke mzdě, odměny a prémie. Na výrobní zakázku se mzdové 

náklady dostávají jako součin normohodin (odpracovaných hodin) jednicových výrobních 
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dělníků a sazby těchto hodin. Normohodiny (odpracované hodiny) na výrobní zakázce jsou i 

základnou pro výpočet výrobní režie na výrobní zakázce. 

Náklad je vypočten jako součin těchto hodin a příslušné mzdové sazby včetně odvodů 

sociálního a zdravotního pojištění. Mzdové sazby se liší podle toho, na kterém pracovišti 

(zařízení, agregátu) se vyrábí. 

Výjimku tvoří NS 320 Ocelárna, kde se mzdové prostředky výrobních dělníků 

rozpočítávají na tunu výroby. 

5.5 Přímé služby 

Do této skupiny patří ostatní přímé náklady, které lze jednoznačně přiřadit nositeli 

nákladů. U výrobní zakázky to jsou: 

 přímé služby PaK - konstrukční náklady, 

 přímé služby TgPV - náklady přípravy výroby, 

 přímé služby interní - náklady tepelného zpracování, 

 přímé služby externí - náklady úkonové kooperace mimo VHM a.s. 

5.6 Režijní náklady (výrobní režie) 

Do výrobní režie se řadí náklady výrobních NS, které nelze jednoznačně přiřadit 

konkrétnímu nositeli nákladů, ale přesto je nutné určitým rozvrhovým způsobem nositele 

zatížit, protože tyto náklady bezprostředně souvisí s výrobním procesem. Jedná se např. o 

režijní energii, režijní mzdy, odpisy, služby, atd. 

Rozpočet výrobní režie se u zakázek provádí na základě jednoho nebo kombinací více 

z uvedených klíčů dle charakteru výrobce: 

 množství odvedených hodin vlastních i externích (kooperujících) výrobních dělníků 

(NS 330 Slévárna, NS 370 Těžká mechanika), 

 množství tun vyrobené nebo zpracované produkce (NS 320 Ocelárna), 

 počet hodin provozu výrobního agregátu (NS 340 Kovárna, NS 350 Obručárna). 

 

Výše rozpočtená (odvedená, zúčtovaná) výrobní režie na produkci nákladových 

středisek je dána součinem těchto hodin (tun) a hodinové (tunové nebo agregátové výroby) 

sazby výrobní režie. Při stanovení sazeb pro jednotlivá organizační místa (NS, pracoviště, 

stroje) se přihlíží jak k nákladové náročnosti těchto míst, tak i k obchodní strategii.  
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Na konci každého měsíce dochází k porovnání skutečné výše výrobní režie s objemem  

výrobní režie odvedené do výrobních zakázek. Porovnání se provádí zjišťováním výsledku na 

účtu výrobní režie. 

5.7 Zásobovací přirážka 

Do položky zásobovací přirážka patří veškeré náklady související s nákupní činností 

na úseku nákupu, zejména náklady na vlastní zajištění nákupu materiálu a služeb, které není 

možno přiřadit konkrétnímu nositeli nákladů.  

Hodnota zásobovací přirážky je zahrnována do rozpočtů výrobků a služeb, čímž 

dochází k přenosu nákladů zásobovací přirážky na nositele nákladů – výrobní zakázku. Takto 

vzniklé výnosy jsou zúčtovány ve prospěch úseku nákupu a kryjí tak náklady tohoto úseku. 

Na jednotlivé zakázky kusové výroby se zásobovací přirážka rozpočítává procentní 

sazbou k objemu materiálu vydaného na tyto výrobní zakázky ze skladu. Procentní sazba se 

liší podle jednotlivých skladů a je vypočtena podílem: 

 výší nákladů nákupního úseku spojených s nakupovanou komoditou konkrétního 

skladu, 

 a předpokládané velikosti objemu výdeje materiálu ze skladu v daném roce. 

5.8 Správní režie 

Do této položky patří veškeré náklady spojené s činností jednotlivých úseků vedení 

akciové společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. mimo obchodního a 

nákupního úseku (viz. dále odbytová režie a zásobovací přirážka).  

PBU poměrné částky správní režie zahrnují do svých plánů nákladů, výnosů, kalkulací 

výrobků a služeb, čímž dochází k přenosu nákladů správní režie na nositele nákladů - 

obchodní zakázku. Na jednotlivé zakázky u kusové výroby se správní režie rozpočítává 

procentní sazbou k tržbám. Procentní sazba je daná podílem celkové plánované výše správní 

režie k celkovým plánovaným tržbám společnosti. Vypočtená procentní sazba správní režie je 

pro všechna PBU stejná [15]. 

5.9 Odbytová režie 

Do položky odbytová režie patří veškeré náklady související s odbytovou činností 

společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., zejména náklady na zajištění tržeb, 

marketingu, prodeje, které není možno přiřadit konkrétnímu nositeli nákladů. PBU poměrné 
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částky odbytové režie zahrnují do svých plánů nákladů, výnosů, kalkulací výrobků a služeb, 

čímž dochází k přenosu nákladů odbytové režie na nositele nákladů, obchodní zakázku.  

Na jednotlivé obchodní zakázky u kusové výroby a projektu se odbytová režie 

rozpočítává procentní sazbou k tržbám. Procentní sazba je daná podílem plánované výše 

nákladů jednotlivých PBU a částí společných nákladů vedení obchodního úseku (obchodního 

servisu) k celkovým plánovaným tržbám PBU [15].  

 

Správní a odbytová režie není součástí vnitropodnikových předacích cen mezi 

výrobními nákladovými středisky ve VHM a.s. Jedná se o náklady, které jsou připočteny 

pouze u prodejních cen výrobků pro obchodní oddělní, určených pro externí prodej. 
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6 Kalkulace vnitropodnikových předávek v NS 

Kalkulace vnitropodnikových předávek všech výrobních nákladových středisek (NS 

320 Ocelárna, NS 330 Slévárna, NS 340 Kovárna, NS 370 Těžká mechanika) vychází 

z platného plánu daného roku pro tato NS. Podklady pro tvorbu plánu jsou kombinací 

spolupráce mezi odbornými útvary a vedením NS. Patří mezi ně: 

 Výroba - plán výroby pro jednotlivá NS, dle předpokládaných obchodních zakázek, 

 Technika - plánované náklady na opravy v členění na NS a dodavatele, 

 Nákup - plán nákupu surovin, energií a spotřebního materiál na daný rok, zajištění 

smluvních vztahů s dodavateli služeb, 

 Personalistika - plán osobních nákladů, počty zaměstnanců, vývoj a vzdělávání 

zaměstnanců, 

 Technologie - tvoří plánované technicko hospodářské normy po promítnutí vlivu 

nových investic a inovací technologií, plánují detailní pracovní postupy na zpracování 

oceli, odlitků, výkovků, opracovaných odlitků a výkovků, 

 NS - spolupracují při tvorbě plánované technicko hospodářské normy spotřebních 

parametrů s odborem controllingu. Jedná se o parametry, které nestanovují útvary 

techniky a technologie. Jde např. o:  

o plánovanou spotřebu elektrické energie na tavícím agregátu (NS 320 

Ocelárna),  

o plánovanou spotřebu elektrod (NS 320 Ocelárna), 

o plánovanou spotřebu formovacích směsí (NS 330 Slévárna), 

o plánovanou spotřebu technických plynů do ohřívacích a žíhacích pecí (NS 330 

Slévárna, NS 340 Kovárna) atd. 

 

Takto vytvořené plánované podklady jsou následně postoupeny na finanční úsek VHM 

a.s. odboru controlling. Zde je zpracován plán jednotlivých nákladových středisek a celé 

společnosti VHM. Z tohoto plánu vycházejí vnitropodnikové předávky a rovněž plánované 

režijní sazby na výrobní pracoviště v NS. 

6.1 Kalkulace NS 320 Ocelárna 

V Ocelárně jsou uplatněny všechny zásady pro funkci nákladových středisek, z nichž 

nejdůležitější je možnost plánování a sledování nákladů. Ocelárna jako celek se dále dělí na 

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

a postihují celý proces výroby oceli. 
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Členění na ÚNS slouží pro sledování nákladů, zisk se zde netvoří. Použití tohoto 

členění je významné pro sledování jednicových a režijních nákladů. Podle místa vzniku je 

účtován jednicový materiál, energie a osobní náklady. Výrobního procesu se rovněž týkají i 

režijní náklady.  

 

Příklady nákladů v NS 320 Ocelárna: 

Příprava vsázky: 

 výdej materiálu pro výrobu oceli, jde např. o ocelový odpad (šrot), legující přísady, 

nekovové přísady, grafitové elektrody, 

 výdej keramiky pro lití oceli do kokil, keramika pro zdění pánví, pece, 

 mzdy, zákonné sociální a zdravotní pojištění. 

Tavící agregát - EOP 5: 

 výroba oceli, spotřeba ocelového odpadu, legujících přísad, nekovových přísad, 

 spotřeba elektrické energie, grafitových elektrod, technologických plynů, 

 spotřeba žáruvzdorné keramiky k vyzdění EOP 5, 

 mzdy, zákonné sociální a zdravotní pojištění. 

LF (pánvová pec), VD (vakuová dezoxidace), VCD (vakuová uhlíková dezoxidace):  

 sekundární zpracování oceli, spotřeba legujících přísad, 

 spotřeba technologických plynů, elektrické energie, 

 spotřeba keramiky k vyzdění vík na pánví, 

 mzdy, zákonné sociální a zdravotní pojištění. 

Odlévárna: 

 odlévání oceli do kokil a forem, odpis spotřeby licího zařízení (kokily) a licích 

podložek,  

 spotřeba elektrické energie, technologických plynů, keramika pro zdění pánví, 

keramika pro zdění licích souprav, 

 mzdy, zákonné sociální a zdravotní pojištění. 

 

Pro jednicové náklady je v Ocelárně nejdůležitější sledování nákladů na vyrobenou 

tavbu a porovnání odchylek mezi plánovanými a skutečnými zpracovacími náklady na její 

výrobu a dodržování plánované THN se skutečnou spotřebou surovin na tavbu. 

 

Sortiment vyráběné oceli dle jakostí je v NS 320 Ocelárna různorodý. Vzhledem 

k množství vyráběných ocelí (až 190 druhů) se dá charakterizovat NS 320 Ocelárna jako 
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jakostní ocelárna, která se specializuje na sortiment uhlíkových až vysoce legovaných ocelí. 

Průměrná hmotnost tavby se pohybuje dle potřeby odběratele od 40 do 65 tun. Hmotnost 

vyráběných ingotů se pohybuje od 0,7 tun do 200 tun. V případě výroby těžkých 

kovárenských ingotů pro NS 340 Kovárna nebo slévaných taveb pro NS 330 Slévárna je 

nutná tzn. kumulace taveb, tím se rozumí odlévání oceli ze dvou a více licích pánví. 

Cenová kalkulace vnitropodnikových předávek je stanovena z THN vsázky na danou 

vyráběnou jakost a zpracovacích nákladů. Vnitropodnikové předávky na ingot do NS 340 

Kovárna, NS 350 Obručárna a zboží jsou tvořeny z plánovaných nákladů na výrobu NS 320 

Ocelárna a nákladů na THN vsázky oceněné plánovanou cenou nakupovaných vstupních 

surovin. Vnitropodniková předávka tekuté oceli pro NS 330 Slévárna je ve zpracovacích 

nákladech snížena o náklady na licí keramiku (důvod - při odlévání tekuté oceli do forem se 

nepoužívá licí keramika NS 320 Ocelárna) a náklady na odpis kokil (důvod - tekutá ocel se 

neodlévá do kokil, ale do licích forem NS 330 Slévárna). Následně jsou k nákladům na 

vsázku připočteny zpracovací náklady, které jsou stanoveny z plánovaných nákladů daného 

roku přepočtené na tunu roční plánované výroby. Takto stanovená vnitropodniková předávka 

se mezi nákladovými středisky během celého roku nemění. Výpočet vnitropodnikových 

předávek je stanoven na základě požadavků na odběr oceli. 

 

Kalkulace nákladů na výrobu oceli obsahuje následující položky: 

 Materiál - vsázka, specifikovaná přesně dle dané THN jakosti, 

 Energie - tavící proud, technologické plyny ve fázi tavení, 

 Ostatní přímé náklady, 

 Nejakostní výroba, 

 Přímé mzdy, sociální a zdravotní pojištění, 

 Výrobní režie. 

 

Materiál - nákladová kalkulace pro výpočet vnitropodnikové předávky je stanovena na 

vyráběnou jakost s definovaným chemickým složením. Jakost je specifikována přesnou 

technicko hospodářskou normou (THN), kterou počítá pracovník technologie. V této THN 

jsou jednotlivé spotřební komodity (šrot, legující přísady, atd.) počítány na střed chemického 

rozpětí prvků obsažených v THN.  

Náklady na jakost jsou následně oceněny plánovanými cenami vstupních surovin 

daného roku. Výstupem tohoto výpočtu je cena vsázky dané jakosti pro následné stanovení 

vnitropodnikových předávek cen na ostatní NS.  



 38 

Energie - tavící proud spotřebovaný na EOP 5 a LF na vyráběnou tavbu a jakost, 

výpočet nákladů je dle THN stanoven na EOP 5 a LF z ročního plánu. Technologické plyny 

spotřebované během fáze tavení na EOP 5. 

Ostatní přímé náklady - náklady potřebné při výrobě ingotů. 

Nejakostní výroba - rozpočet plánovaných nákladů na nejakost v NS 320 Ocelárna. 

Přímé mzdy, sociální a zdravotní pojištění - kalkulační jednice při výpočtu je tuna 

vyráběné oceli. 

Výrobní režie - kalkulační jednicí je tuna vyráběné oceli. Jedná se o náklady, které 

nejdou jednoznačně přiřadit k vyrobené tavbě. Jde například o režijní energii, režijní mzdy, 

náklady na životní prostředí, přeprava po železnici, atd.  

6.2 Kalkulace NS 330 Slévárna 

Rovněž ve Slévárně jsou uplatněny zásady pro vytváření hospodářských středisek, 

z nichž je nejdůležitější možnost plánování a sledování nákladů. Slévárna jako celek se dále 

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

činnosti a postihují celý proces výroby odlitků. 

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

členění je významné hlavně pro sledování režijních nákladů, podle místa vzniku je účtován 

režijní materiál a energie, osobní náklady, režijní služby, náklady na údržbu a opravy, odpisy. 

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

týkají, je zřízen společný účetní úsek. Jednotlivým ÚNS lze přiřadit i jednicové náklady, které 

se spotřebují při výrobě konkrétních odlitků.  

 

Příklady nákladů v NS 330 Slévárna: 

Modelárna: 

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

 externě nakupované modelové zařízení, 

 mzdy, zákonné sociální a zdravotní pojištění. 

Formovna: 

 tekutý kov dodávaný z NS 320 Ocelárna, 

 mat. pro výrobu forem - ostřivo, pryskyřice, tvrdidla, izolační materiál, licí keramika, 

 mzdy, zákonné sociální a zdravotní pojištění. 
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Čistírna 

 přímé služby (zkoušení odlitků, tepelné zpracování mimo Slévárnu, rýsování, 

opracování), 

 mzdy, zákonné sociální a zdravotní pojištění. 

Žíhání 

 přímá energie pro vytápění žíhacích pecí, 

 mzdy, zákonné sociální a zdravotní pojištění. 

 

Pro jednicové náklady je však ve Slévárně nejdůležitější sledování v kalkulačním 

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

na jeho výrobu. 

Vyráběný sortiment odlitků ve Slévárně je různorodý. Výrobu lze charakterizovat jako 

kusovou, s velkým podílem ruční práce a malou opakovatelností. Odlitky jsou tvarově a 

hmotnostně různé, vyrábějí se z oceli o různém chemickém složení. Odlišují se i z pohledu 

pracnosti výroby modelu, formy nebo konečné povrchové úpravy. Pro stanovení nákladů na 

výrobu odlitku a z toho vyplývající vnitropodnikové předávky, je nutné zpracovat 

individuální nákladovou kalkulaci každého nového odlitku. Jedná se o přirážkovou kalkulaci, 

jednotlivé položky kalkulovaných přímých nákladů mají různorodý rozpočet. Pro srovnání 

plánovaných a skutečných nákladů se zpracovává výsledná kalkulace. 

Základním dokumentem pro zpracování vnitropodnikové předávky na výrobu odlitku 

je Směrný list odlitku (SL). SL je zpracován v elektronické podobě. Obsahem SL jsou 

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

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

operací, plánované termíny výroby a kalkulace nákladů vnitropodnikové předávky (ceny). U 

normovaných operací, jsou uvedeny časové normy pro jednotlivá pracoviště. 

Kalkulace vnitropodnikových předávek jsou zpracovávány odděleně pro model a 

odlitek. Kalkulace na výrobu modelu se skládá ze 3 položek - náklady na materiál, osobní 

náklady, výrobní režie.  

 

Kalkulace nákladů na výrobu odlitku obsahuje tyto položky: 

 Materiál - tekutý kov, 

 Materiál - formovací, 

 Materiál - odpad, 

 Ostatní přímé náklady, 



 40 

 Technologická energie pro TZ, 

 Přímé mzdy, sociální a zdravotní pojištění, 

 Výrobní režie. 

 

Materiál - tekutý kov: kalkulační jednicí je tuna, oceňuje se dle platných 

vnitropodnikových předávek značek ocelí, který je vydán NS 320 Ocelárna. 

Materiál - formovací: materiál pro výrobu licích forem, kalkulační jednice je 

normohodina na výrobu formy, která se oceňuje stanovenou nákladovou sazbou. Ve výsledné 

kalkulaci odlitku je podíl skutečných nákladů na formovací materiál za dané období (měsíc), 

rozpočtený dle skutečně odpracovaných hodin při výrobě konkrétního odlitku. 

Materiál - odpad: odečet nákladů za šrot, jedná se o rozdíl mezi tekutou a hrubou 

hmotností odlitku. Tekutá hmotnost odlitku je včetně nálitků a vtokové soustavy, nalité do 

formy. Hrubá hmotnost je očištěná hmotnost odlitku o nálitky a vtokové soustavy, které jsou  

odstraněny (upáleny). Ocelový odpad je předáván do NS 340 Kovárna k dalšímu dělení a 

následně do NS 320 Ocelárna za vnitropodnikový ceník odpadu. 

Ostatní přímé náklady - služby, potřebné při výrobě odlitků. 

Technická energie - náklady na topný plyn potřebný pro tepelné zpracování v peci, 

kalkulační jednicí je tuna. 

Přímé mzdy, sociální a zdravotní pojištění - kalkulační jednice je normohodina. Každé 

pracoviště má hodinovou sazbu mzdových nákladů, jedná se o sumu všech oceněných 

normohodin včetně sociálního a zdravotního pojištění. 

Výrobní režie - kalkulační jednicí je normohodina, u tepelného zpracování tuna. Pro 

každé pracoviště je stanovena sazba výrobní režie, která vyjadřuje svůj reálný podíl 

potřebných režijních nákladů. 

6.3 Kalkulace NS 340 Kovárna 

Zásady pro vytváření hospodářských středisek, u nichž je nejdůležitější možnost 

plánování a sledování nákladů je i Kovárně. Ta se dále dělí na úseky nákladového střediska 

(ÚNS), které jsou definovány podle charakteru výrobní činnosti a postihují celý proces 

výroby výkovků. 

Členění na ÚNS slouží pro sledování nákladů. Použití tohoto členění je významné 

hlavně pro sledování režijních nákladů. Podle místa vzniku je účtován režijní materiál a 

energie, osobní náklady, režijní služby, náklady na údržbu a opravy, odpisy. Pro účtování 

režijních nákladů, kde nelze přesně specifikovat, které fáze výrobního procesu se týkají, je 
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zřízen společný úsek. Jednotlivým ÚNS lze přiřadit i jednicové náklady, které se 

spotřebovávají při výrobě konkrétních výkovků.  

 

Příklady nákladů v NS 340 Kovárna: 

Žíhací a ohřívací pece: 

 materiál je dodáván ve formě ingotů v teplém nebo studeném stavu, 

 energie (topné plyny) potřebná k vytápění ohřívacích pecí, 

 keramika pro vyzdění ohřívacích pecí, 

 pecní rošty pro uložení ingotů do pece, 

 mzdy, zákonné sociální a zdravotní pojištění. 

Kovací zařízení: 

 materiál v teplém stavu (v kovací teplotě) je následně zpracován na kovacích 

zařízeních v Kovárně, 

 během zpracování dochází k ochlazení výkovku, který musí být opětovně nahřán na 

kovací teplotu v ohřívací peci, 

 hydraulický olej v kovacích zařízeních, vysoko-pevnostní řetězy, 

 mzdy, zákonné sociální a zdravotní pojištění. 

 

Výkovky jsou tvarově a hmotnostně různé, vyrábějí se z ocelí s odlišným chemickým 

složením. Pro stanovení nákladů na výrobu výkovku, a z toho vyplývají vnitropodnikové 

předávky, je nutné zpracovat individuální nákladovou kalkulaci každého výkovku. Pro 

srovnání plánovaných a skutečných nákladů se zpracovává výsledná kalkulace. 

Základním dokumentem pro zpracování kalkulace na výrobu výkovků je Oběhový list 

(OL). OL je zpracován v elektronické podobě. Obsahem OL jsou základní informace o 

výkovku - zakázce (např. odběratel, číslo zakázky, název, počet kusů, číslo výkresu), 

informace o technických a technologických požadavcích, seznam výrobních operací, 

plánované termíny výroby a kalkulace vnitropodnikové předávky (ceny). U normovaných 

operací, jsou uvedeny časové normy pro jednotlivá pracoviště. 

Kalkulace je zpracována na výkovek. Náklady na výrobu výkovků se skládá z 

následujících položek – náklady na materiál, osobní náklady, výrobní režie.  

 

Kalkulace výkovku obsahuje tyto položky: 

 Materiál – ingoty v teplém i studeném stavu z NS 320 Ocelárna, 

 Materiál – odpad, 
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 Ostatní přímé náklady, 

 Technologická energie pro TZ, 

 Přímé mzdy, sociální a zdravotní pojištění, 

 Výrobní režie. 

 

Materiál - ingot: náklady na ingot, kalkulační jednicí je tuna, oceněna dle platných 

vnitropodnikových předávek značek ocelí, který je vydán NS 320 Ocelárna. 

Materiál - odpad: odečet nákladů za šrot, jedná se o rozdíl mezi počáteční a konečnou 

hmotností hrubého výkovku. Jedná se tzn. „odseky“ o různé kusové hmotnosti, které jsou 

následně v NS 340 Kovárna rozpáleny na vsázky schopný šrot. Takto upravený ocelový 

odpad je předán do NS 320 Ocelárna za vnitropodnikové ceny odpadu. 

Ostatní přímé náklady - služby, potřebné při výrobě výkovků. 

Technická energie - náklady na topné plyny potřebné pro tepelné zpracování v peci. 

Přímé mzdy, sociální a zdravotní pojištění - kalkulační jednice je normohodina. Každé 

pracoviště má hodinovou sazbu mzdových nákladů, jedná se o sumu všech oceněných 

normohodin včetně sociálního a zdravotního pojištění pojištění. 

Výrobní režie - kalkulační jednicí je normohodina. Pro každé pracoviště je stanovena 

sazba výrobní režie, která vyjadřuje svůj reálný podíl potřebných režijních nákladů. Jedná se o 

režijní sazby agregátů, které jsou zařazeny do různých režijních skupin. V rámci těchto skupin 

jsou oceněny výše zmíněnou režijní sazbou (jedná se např. o kování, řezání, rovnání, 

hrubování, atd.). 

6.4 Kalkulace NS 370 Těžká mechanika 

Těžká mechanika jako celek se pro účely sledování nákladů dále dělí na úseky 

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

postihují celý proces výroby opracovaných výkovků a odlitků. 

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

členění je významné hlavně pro sledování režijních nákladů. Podle místa vzniku je účtován 

režijní materiál a energie, osobní náklady, režijní služby, náklady na údržbu a opravy, odpisy. 

Dále pak další režijní náklady, které nelze přesně specifikovat k výrobnímu procesu. 

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

konkrétních opracovaných výkovků a odlitků. Příklady nákladů v NS 370 Těžká mechanika. 
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Obrábění, frézování: 

 materiál z NS 330 Slévárna (odlitek) a NS 340 Kovárna (výkovek), je předán k úpravě 

na požadovaný tvar zajišťující příslušný obráběcí stroj nebo stroje, 

 mzdy, zákonné sociální a zdravotní pojištění. 

Tryskání, zámečníci, vrtači: 

 provádění oprav drobných vad vzniklých během opracování, 

 vrtání děr do odlitků a výkovků v případě potřeby, 

 mzdy, zákonné sociální a zdravotní pojištění. 

Natěrači: 

 provádějí dokončovací práce na opracovaném výrobku, provádějí balení, natírání, atd., 

 mzdy, zákonné sociální a zdravotní pojištění. 

 

Opracované výkovky a odlitky jsou tvarově a hmotnostně odlišné, vyrábějí se z ocelí 

o různém chemickém složením na základě THN (jedná se o několik 10 jakostí). Pro stanovení 

nákladů na výrobu opracovaných výkovků, odlitků a z toho vyplývající nákladové ceny, je 

nutné zpracovat individuální kalkulaci každého opracování. Jde o přirážkovou kalkulaci, 

jednotlivé položky kalkulovaných nákladů mají různé kalkulační jednice. Pro srovnání 

plánovaných a skutečných nákladů je zpracována výsledná kalkulace. 

Základním dokumentem pro zpracování kalkulace na opracování je tzn. Oběhový list 

(OL). OL je zpracováván v elektronické podobě. Obsahem OL jsou základní informace o 

opracování - zakázka (např. odběratel, číslo zakázky, název, počet kusů, číslo výkresu), 

informace o technických a technologických požadavcích, seznam výrobních operací, 

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

uvedeny časové normy pro jednotlivá pracoviště. 

Kalkulace jsou zpracovávány na opracované výkovky a odlitky. Náklad na výrobu 

opracovaného výkovku a odlitku se skládá z následujících položek - náklady na materiál, 

osobní náklady, výrobní režie.  

 

Kalkulace nákladů na výrobu obsahuje tyto položky: 

 Materiál - odlitek požadovaného tvaru z NS 330 Slévárna, výkovek požadovaného 

tvaru z NS 340 Kovárna, 

 Ostatní přímé náklady, 

 Přímé mzdy, sociální a zdravotní pojištění, 

 Výrobní režie. 
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Materiál - odlitek, výkovek: náklady na odlitek a výkovek jsou oceněny 

vnitropodnikovými předávkami výrobního NS 320 Ocelárna, kalkulační jednicí je tuna. 

Následně je ocel oceněna vnitropodnikovými náklady NS 330 Slévárna u odlitku a NS 340 

Kovárna u výkovku, které jsou oceněny dle platných vnitropodnikových předacích sazeb. 

Ostatní přímé náklady - služby, potřebné při opracování. 

Přímé mzdy a sociální a zdravotní pojištění - kalkulační jednice je normohodina. 

Každé pracoviště má hodinovou sazbu mzdových nákladů, jedná se o sumu všech oceněných 

normohodin včetně sociálního a zdravotního pojištění. 

Výrobní režie - kalkulační jednicí je normohodina. Pro každé pracoviště je stanovena 

sazba výrobní režie, která vyjadřuje svůj reálný podíl potřebných režijních nákladů i podíl 

režijních nákladů společného úseku (rozvrhování režie). Jedná se o režijní sazby stojů, které 

jsou zařazeny do různých režijních skupin. V rámci těchto skupin jsou oceněny výše 

zmíněnou režijní sazbou daného stroje použitého k opracování. 
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7 Problémové oblasti 

Vypočtené plánované ceny vnitropodnikových předávek jsou základnou pro předání 

výroby mezi výrobními nákladovými středisky. V dalším textu je popsána provázanost 

kalkulací mezi NS, předávky mezi Ocelárnou – Slévárnou, Ocelárnou – Kovárnou, Slévárnou 

– Těžkou mechanikou a Kovárnou – Těžkou mechanikou. 

7.1 Předávky – Ocelárna - Slévárna, Ocelárna - Kovárna  

Na základě ročních plánovaných nákladů v NS 320 Ocelárna jsou vypočteny 

zpracovací náklady a oceněním technicko hospodářských norem vyráběných jakostí 

plánovanými vstupními cenami je vypočtena nákladová cena vsázky pro vnitropodnikový 

předací ceník oceli na odebírající NS 330 Slévárna a NS 340 Kovárna.  

 

Takto vypočtené plánované zpracovací náklady a THN vsázky na tunu výroby slouží 

jako vnitropodniková cena předávky pro tekutou ocel do NS 330 Slévárna. Předávková cena 

je tvořena na každou vyráběnou jakost zvlášť, znamená to tedy, že chemické složení tekuté 

oceli je oceněno na základě své specifikace (ceny jednotlivých vstupních surovin - THN). 

Zpracovací náklady na tekutou ocel jsou připočteny k vypočtené plánované ceně vsázky. 

Tvorba zpracovacích nákladů a výpočet THN je popsána v kapitole 6.1.  

Vzhledem k přesné specifikaci vyráběné jakosti (dle THN) a hmotnosti odlitku není 

problém vnitropodnikovou předací cenu na tekutý kov kalkulovat. 

Problémy s nákladovou kalkulací a tvorbou vnitropodnikové předávky nastávají při 

výpočtu ceny oceli, u které došlo k změně chemické specifikace vyráběné jakosti požadované 

konečným odběratelem. Jedná se např. o změnu rozmezí prvků vyráběné oceli, které není 

uvedeno v původní THN jakosti a kalkulace nebyla doposud vypočtena v této modifikaci. 

Příklad: THN normované jakosti má v chemickém složení oceli rozptyl obsahu např. FeMo 

(fero-molybden) od 1,20% do 1,50% (náklad na vsázku jakosti je počítán na 1,35% obsahu 

FeMo). Odběratel požaduje konečný obsah FeMo v rozsahu 1,20 - 1,28% (náklad na vsázku 

jakosti je počítána na 1,24% obsahu FeMo).  

Návrh řešení popíšu v kapitole 8. 

 

Plánovaná vnitropodniková předací cena je tvořena stejně jako u NS 330 Slévárna i na 

NS 340 Kovárna. Základnou je THN a plánovaný roční náklad s tím rozdílem, že se nejedná o 

tvorbu ceny na tekutou ocel, ale na cenu ingotu. Tvorba zpracovacích nákladů je popsána již 
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výše v kapitole 6.1. Vyrobený ingot v NS 320 Ocelárna je v teplém stavu odeslán do NS 340 

Kovárna po železnici pod vychlazovacím poklopem nebo obkročným vozidlem. 

Při výpočtu vnitropodnikové předací ceny se jedná o stejný problém stanovení nové 

THN jako v případě NS 330 Slévárna.  

Návrh možného řešení bude popsáno v kapitole 8.1. 

7.2 Předávky – Slévárna - Těžká mechanika 

Po odlití tekuté oceli do licí formy a následném vychladnutí na pracovní teplotu je 

odlitek vytažen z odlévací jámy k dalšímu zpracování. Vyrobené odlitky jsou tvarově a 

hmotnostně různé stejně jako jejich opakovatelnost. Tvorba zpracovacích nákladů je popsána 

již výše v kapitole 6.2.  

Vyčištěním odlitku od formovacího písku a opálení přebytečného materiálu je odlitek:  

 prodán jako polotovar externímu odběrateli, 

 částečně opracován v NS 370 Těžká mechanika a prodán jako hrubě opracovaný 

odlitek, 

 předán k opracování do NS 370 Těžká mechanika pro úpravu na požadovaný tvar a 

následně prodán jako hotově opracovaný odlitek.  

 

Vyráběné odlitky obsahují vysoký podíl ruční práce. Důvodem je množství oprav 

(např. zavařovaní vad) na odlitku. Z tohoto důvodu je nutné, aby odlitek koloval mezi 

pracovišti čistírny v NS 330 Slévárna a obrobny v NS 370 Těžká mechanika do doby opravy a 

konečného opracování. 

Tyto vícenáklady nejsou součástí předací ceny mezi NS. Tvoří však vícenáklady, které 

jsou následně ztrátou jak v NS 330 Slévárna tak NS 370 Těžká mechanika. Řešení  problému 

není v promítnutí vícenákladů na zpracování do vnitropodnikové předávky mezi NS 330 

Slévárna a NS 370 Těžká mechanika, ale minimalizací vícenákladů spojených s opravami vad 

na odlitku.  

Návrh možného řešení popíšu v kapitole 8.2. 

7.3 Předávky – Kovárna - Těžká mechanika 

Po předání ingotu v teplém stavu z NS 320 Ocelárna do NS 340 Kovárna je tento ingot 

vložen do ohřívání pece kde je nahřán na kovací teplotu. Následně je přepraven k výrobnímu 

kovacímu zařízení, které z ingotu kove v několika kovářských operacích polotovar pro 

opracování v NS 370 Těžká mechanika.  
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Kovářskými operacemi je myšleno kování, které probíhá v čase od nahřání ingotu na 

kovací teplotu, vytažení z pece, ochlazení ingotu (polotovaru) během zpracování na hraniční 

kovací teplotu a následný opětovný nahřev v ohřívací peci.  

Výkovky jsou tvarově a hmotnostně různorodé. Pro stanovení nákladové 

vnitropodnikové předávky (ceny) do NS 370 Těžká mechanika je zapotřebí sestavit 

individuální kalkulaci každého výkovku. Tvorba zpracovacích nákladů je popsána již výše 

v kapitole 6.3. 

Vykování polotovaru je následně děleno na: 

 Surové výkovky - určené pro prodej externímu odběrateli nebo vnitropodnikovou 

předávku do NS 370 Těžká mechanika, 

 Opracované výkovky - určené jako vnitropodniková předávka na opracování do NS 

370 Těžká mechanika a následný prodej externímu odběrateli, 

 Polotovary pro zalomené hřídele a ostatní materiál pro konečné opracování v NS 370 

Těžká mechanika. 

 

Plánová vnitropodniková předávka, která se kalkuluje na jednotlivé polotovary do NS 

370 Těžká mechanika je vždy na každý výrobek kalkulována individuálně. Vnitropodniková 

cena předávky vychází z plánovaných technických a technologických postupů výroby. 

Problém je v tvorbě individuální kalkulace na v současné době poptávané výrobky, 

kterými jsou kované a opracované tyče. Při zpracování diplomové práce jsem došel k závěru, 

že ceník kovaných a opracovaných tyčí, který by zcela určitě urychlil zpracování kalkulací, 

nebyl ve VHM a.s. v průběhu minulých 20 let vypracován. 

Řešení možného postupu prací při tvorbě ceníku kovaných a opracovaných tyčí je 

popsán v kapitole 8.3. 

Výpočet kalkulací u finálního výrobku, který je prodáván externímu odběrateli jako 

opracovaný výrobek z NS 370 Těžká mechanika není součástí diplomové práce. V diplomové 

práci se zabývám pouze kalkulací vnitropodnikových předacích cen. 
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8 Návrhy řešení, přínosy 

Zpracování kalkulace ceny vnitropodnikových předávek oceli mezi NS 320 Ocelárna - 

NS 330 Slévárna a NS 320 Ocelárna - NS 340 Kovárna u jednotlivých vyráběných jakostí 

zajišťuje kalkulant na základě ročních plánovaných zpracovacích nákladů a THN. Dále jsou 

v textu popsány mé návrhy na řešení a stanovené přínosy. 

8.1 Návrhy řešení, přínosy u kalkulace cen vnitropodnikových předávek - 

Ocelárna - Slévárna, Kovárna 

Dle mého názoru je kalkulace výše zmíněných cen vnitropodnikových předávek z NS 

320 Ocelárna prováděna správně. Jednotlivé jakosti v předacím ceníku vychází vždy ze 

skutečně vyráběného sortimentu předchozího roku (jedná se o cca 190 jakostí). V případě, že 

je vyráběna nová jakost, která není součástí předacího ceníku, je kalkulantem spočtena na 

základě THN stanovené technologem a ročních plánovaných zpracovacích nákladů.  

Problém nastává při výpočtu vnitropodnikových předávek mezi NS 320 Ocelárna a NS 

330 Slévárna i NS 340 Kovárna u jakostí, u které odběratel sníží nebo zvýší obsah u 

některého z prvků v THN. Přesto, že spousta vyráběných jakostí je vypočtena v různých 

modifikacích chemického složení, jsou uvedené změny často mimo tuto normu. Viz. příklad 

v kapitole 7.1. 

Technolog u výpočtu nové jakosti na základě objednávky ze SL, která není součástí 

vnitropodnikových předávek nepřiřazuje číselný znak jakosti (např. 00.6727), ale jen hutní 

označení (např. 34CrNiMo6). Výpočet THN je ze strany technologa počítán z odůvodněním 

minimalizace času potřebného k výpočtu (bez stanovení jakosti). 

Vzhledem k tomu, že výpočty s upravenou chemií mimo normu jsou označovány výše 

zmíněným hutním označením, doporučuji každou novou jakost již v poptávkovém řízení na 

SL označit nejen hutním označením, ale i číselným znakem. Výpočet s označením jakosti a 

hutního označení, kterou provádí pracovník technologie sice prodlouží čas zpracování, ale u 

následné výrobní zakázky již není nutná zpětná kontrola a opětovný výpočet THN 

technologem. Jedná se jen o jedno navedení THN do řídícího informačního systému. 

Takto jasně označena jakost minimalizuje u kalkulanta chybu při zpětném výpočtu již 

konkrétní ceny vnitropodnikové předávky u zakázky pro NS 330 Slévárna a NS 340 Kovárna. 
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8.2 Návrhy řešení, přínosy u  kalkulace cen vnitropodnikových předávek – 

Slévárna - Těžká mechanika 

Dodávky odlitků z NS 330 Slévárna do NS 370 Těžká mechanika a jejich ocenění 

plánovanými vnitropodnikovými náklady na základě daných technologických postupů je 

prováděno správně v souladu s interními pokyny ke zpracování kalkulací.  

Během opracování odlitku v NS 370 Těžká mechanika se však vyskytují vady mimo 

technologické normy, které následně navyšují skutečně vynaložené náklady. Navýšení 

nákladů je hlavně v oblasti přepravy mezi NS 330 Slévárna, NS 370 Těžká mechanika a oprav 

vad (broušení, zavařovaní, atd.) v NS 330 Slévárna.  

Můj návrh na zlepšení se dotýká nákladové kalkulace a změny vnitropodnikové  

předávky mezi NS 330 Slévárna a NS 370 Těžká mechanika. Zlepšení přepokládám ve změně 

technologického postupu při zpracování odlitku a odlévání tekuté oceli do licích forem. 

Úpravou technologického postupu by měla být změna formování odlitku do odlévací jámy.  

Stanovení výrobního technologického postupu přísluší především pracovníkům 

technologie. Touto úpravou technologického postupu předpokládám nárůst nákladů a tím 

zvýšení ceny vnitropodnikové předávky, ale naproti tomu snížení nákladů na opravy vad 

během zpracování. Tímto opatřením bude možné rovněž snížit čas zpracování odlitku v NS 

370 Těžká mechanika a následného prodeje externímu odběrateli. 

Přínosem je úprava technologie odlévání oceli do licích forem, racionalizací využití 

formovacích směsí a zásypů. Jde však o dlouhodobou záležitost, která se v konečném 

důsledku projeví snížím nákladů na opravu vad (tzn. snížení nejakosti). 

8.3 Návrhy řešení, přínosy u kalkulace cen vnitropodnikových předávek – 

Kovárna - Těžká mechanika 

Dodávky ingotů v teplém stavu z NS 320 Ocelárna do NS 340 Kovárna o různých 

hmotnostech a jakostech jsou v závislosti na vyráběném sortimentu výkovků. Dodaný ingot je 

vsazen do ohřívací pece a následně předán ke kovacímu zařízení v NS 340 Kovárna. 

Kalkulant počítá cenu vnitropodnikové předávky výkovku na základě detailně 

vypracovaného technologického postupu výroby v NS 340 Kovárna. Materiálovým nákladem 

je ingot z NS 320 Ocelárna oceněný vnitropodnikovou předávkou a zpracovacími náklady NS 

340 Kovárna na základě plánovaných výrobních nákladů. Povinnost kalkulanta je v současné 

době počítat každý výkovek i stejného typu a jakosti vždy zvlášť. 
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Během zpracování diplomové práce jsem došel k závěru, že by bylo vhodné zaměřit 

pozornost na zpracování ceníku kovaných a opracovaných tyčí v NS 340 Kovárna a NS 370 

Těžká mechanika. Důvodem tohoto zjištění je zvýšená poptávka po kovaných a opracovaných 

tyčích. Přínos vidím v připravenosti informovat odběratele o prodejní ceně dřív než 

konkurence. 

 

Navrhuji postup prací, který je spoluprací výrobních NS 320 Ocelárna, NS 340 

Kovárna, technologie a obchodního oddělení. Návrh pracovního postupu:  

 Definovat závislost mezi hmotností ingotu vyrobeného v NS 320 Ocelárna a 

maximalizací využití u výroby kovaných a opracovaných tyčí (spolupráce obchodního 

oddělení - zakázka, technologie - pracovní postup, NS 320 Ocelárna a NS 340 

Kovárna - využití výrobního zařízení), 

 Definovat chemickou specifikaci vyráběných jakostí dle požadavku konečného 

externího odběratele (spolupráce obchodního oddělení - zakázka, technologie - 

stanovení THN),  

 Definovat průměry kované nebo opracované tyčí (spolupráce obchodního oddělení – 

zakázka, technologie, NS 340 Kovárna a NS 370 Těžká mechanika - možnosti 

výrobního zařízení). 
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9 Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo zhodnotit úroveň a přesnost zpracování kalkulací cen 

vnitropodnikových předávek mezi nákladovými středisky NS 320 Ocelárna, NS 330 Slévárna, 

NS 340 Kovárna a NS 370 Těžká mechanika. 

 

V úvodu se věnuji popisu problematiky řešené v diplomové práci. V teoretické části 

popisuji kalkulace, jak jsou řešeny v systému řízení podniku.  

Dále se věnuji popisu společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. a to jak 

její organizační tak ekonomické struktury včetně popisu materiálových toků mezi výrobními 

nákladovými středisky (NS 320 Ocelárna, NS 330 Slévárna, NS 340 Kovárna, NS Těžká 

mechanika).  

V kapitole 4. jsem uvedl popis užívaných kalkulací ve společnosti VÍTKOVICE 

HEAVY MACHINERY a.s. - průběh zpracování od plánovaných až po výsledné kalkulace. 

Rozklad nákladových položek používaného kalkulačního vzorce na bázi krycích příspěvků je 

popsán v kapitole 5. 

Jednou z důležitých částí mé diplomové práce je oblast vnitropodnikových předávek 

mezi jednotlivými výrobními nákladovými středisky (NS 320 Ocelárna, NS 330 Slévárna, NS 

340 Kovárna, NS 370 Těžká mechanika) v kapitole 6. 

Problémové oblasti v tvorbě kalkulací cen vnitropodnikových předávek mezi 

výrobními nákladovými  středisky jsou hodnoceny v kapitole 7. Jedná se o problémy výpočtu 

cen vnitropodnikové předávky při změně specifikace v THN, následně posouzení nové 

technologie výroby oceli a odlévání v NS 330 Slévárna do licích forem. Dalším problémem, 

který ve své diplomové práci doporučuji řešit je zpracování ceníku pro kované tyče v NS 340 

Kovárna a opracované tyče v NS 370 Těžká mechanika. 

V kapitole 8. jsem navrhl možné pracovní postupy řešení problémů, které jsem během 

zpracování diplomové práce zjistil a popsal. 

 

 Předpokládám, že diplomová práce povede k zpřesnění, zjednodušení a urychlení 

kalkulací cen vnitropodnikový předávek mezi NS 320 Ocelárna, NS 330 Slévárna, NS 340 

Kovárna a NS 370 Těžká mechanika. Toto urychlení a zpřesnění je velmi důležité pro rychlé 

rozhodování vedení společnosti o přijetí či nepřijetí zakázky. Zejména v situaci, kdy ještě 

stále pokračuje konjunktura hutní výroby a sílí vliv konkurence je potřebná rychlá reakce na 

každou získanou poptávku. 
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Oblasti kterých se týká zpřesnění, zjednodušení a urychlení: 

 Výpočet THN označovat nejen hutním označením, ale i jakostí (kapitola 7.1 a 8.1), 

 Návrh možných úspor v oblasti nákladů na zajištění jakosti při zpracování odlitků 

v NS 330 Slévárna a následného konečného opracování v NS 370 Těžká mechanika, 

jedná se však o úspory, které jsou v oblasti výrobních technologických postupů 

(kapitola 7.2 a 8.2), 

 Vytvoření ceníku vnitropodnikových předávek u kovaných tyčí v NS 340 Kovárna a 

opracovaných tyčí v NS 370 Těžká mechanika (kapitola 7.3 a 8.3). 
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Použité zkratky: 

NS - nákladové středisko 

PBU - obchodní jednotka (product business unit) 

VHM a.s. - VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

THN - technicko hospodářská norma  

kWh - kilo Wath hodina 

MJ - měrná jednotka 

Kč/t - korun na tunu 

Kč/kg - korun na kilogrma 

Kč/ks - korun na kus 

ABC - Activity Based Costing 

KP - kalkulační položka 

kg/t - kilogram na tunu 

KJ - kalkulační jednice 

MN - mega newton 

PaK - projekce a konstrukce 

TgPV - technologická příprava výroby 

CTRL - controlling 

ACC - Vítkovice ACCOUNTING a.s. 

ÚVN - úplné vlastní náklady 

OH - odpracované hodiny 

OP - obchodní případ 

SR - správní režie 

OR - odbytová režie 

KP - krycí příspěvek 

ÚNS - úsek nákladového střediska 

EOP  - elektrická oblouková pec 

LF  - pánvová pec (Ladle Furnace) 

VD - vakuová dezoxidace (Vacuum Degassing) 

VCD - vakuová uhlíková desoxidace (Vacuum Carbon Desoxidation) 

SL - směnný list 

TZ - tepelné zpracování 

OL - oběhový list 

FeMo - fero-molybden 
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Přílohy: 

Příloha č.1: Rozvaha (v tis. Kč) [12] 

Označení AKTIVA  
Skutečnost 

k 31.12.2009 

 
Skutečnost 

k 31.12.2008 
 

 AKTIVA CELKEM 6 869 216 7 790 004 

B. Dlouhodobý majetek 3 661 520 3 612 488 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 149 270 138 676 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 3 251 833 3 225 618 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 260 417 248 194 

C. Oběžná aktiva 3 202 999 4 171 842 

C.I. Zásoby 1 320 520 1 639 342 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 365 769 654 266 

C.III. Krátkodobé pohledávky 1 312 471 1 712 264 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 204 239 165 970 

D. Časové rozlišení 4 697 5 674 

 

Označení PASIVA 
Skutečnost 

k 31.12.2009 

Skutečnost 

k 31.12.2008 

 PASIVA CELKEM 6 869 216 7 790 004 

A. Vlastní kapitál 2 861 169 2 628 556 

A. I. Základní kapitál 2 100 000 2 100 000 

A. II. Kapitálové fondy 393 694 71 921 

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 145 912 129 660 

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 0 1 933 

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 221 563 325 042 

B. Cizí zdroje 4 004 001 5 149 946 

B. I. Rezervy 94 562 95 341 

B. II. Dlouhodobé závazky 278 148 479 232 

B. III. Krátkodobé závazky 1 300 462 2 184 753 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 2 330 829 2 390 620 

C. Časové rozlišení 4 046 11 502 
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Příloha č.2: Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) [12] 

Označení TEXT 
Skutečnost  

k 31.12.2009 

Skutečnost  

k 31.12.2008 

 II. Výkony 4 507 881 7 179 528 

B.  Výkonová spotřeba   2 949 620 5 239 887 

 + Přidaná hodnota 1 558 261 1 939 641 

C.  Osobní náklady 725 380 847 991 

D.  Daně a poplatky 2 413 2 904 

E.  Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 339 248 344 421 

 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 160 355 23 057 

F.  

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 

a materiálu 157 698 18 664 

G.  

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 

a komplexních nákladů příštích období 17 718 -84 696 

 IV. Ostatní provozní výnosy 30 102 252 400 

H.  Ostatní provozní náklady 47 285 259 764 

 * Provozní výsledek hospodaření 458 976 826 050 

 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů   

J.  Prodané cenné papíry a podíly   

 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 80 000 80 000 

 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 27 043 4 172 

L  Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 84 653 492 217 

 X. Výnosové úroky 871 12 632 

N.  Nákladové úroky 86 630 115 292 

 XI. Ostatní finanční výnosy 227 828 453 171 

O.  Ostatní finanční náklady 382 615 345 768 

 * Finanční výsledek hospodaření -218 156 -403 302 

Q.  Daň z příjmů za běžnou činnost 19 257 97 706 

  - splatná -3 250 6 790 

  - odložená 22 507 90 916 

 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 221 563 325 042 

 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 221 563 325 042 

 **** Výsledek hospodaření před zdaněním 240 820 422 748 
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Příloha č.3: Organizační schéma VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. [12] 

 

 

 

 

 

DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI

HUTNÍ MONTÁŽE a.s.

NÁKLADOVÁ STŘEDISKA

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.

organizační složka

v Ruské federaci

Jan Světlík

předseda představenstva

Michal Pastušek

místopředseda představenstva

Dalibor Fabián

člen představenstva

405

Výběrová řízení a

supervize nákup. činností

409

Právní vztahy

402.1 - Systémy zabezpeč.

jakosti a environmentu

402.2 - Kontrola jakosti

- NS 320

402.3 - Kontrola jakosti

- NS 330, 370, 371

a přejímky

402.7 - Kontrola jakosti

NS 340, 350

402

Ředitel pro jakost

432

Personalistika

a odměňování

430

Personální ředitel

441

Operativní strojírenská

technologie

442

Rozvoj technologií

443

Technika a servis

444.1 - Rozvoj

materiálů a TZ

444.2 - Rozvoj a operativ.

 metalurgie NS 320

444.3 - Rozvoj a operativ.

 metalurgie NS 330

444.4 - Rozvoj a operativ.

 metalurgie NS 340

444

Operativní metalurgická

technologie

448

Investice a rozvoj

výrobní základny

440

Technický ředitel

445.10

Technický servis

445.11

Reprografické

středisko

445.40

Projekce

445.50

PaK zařízení

oceláren a válcoven

445

Ředitel

projekce a konstrukce

450.1

Rozvoj informačního

systému

450.2

Audit nákladů

451

Controlling

455.2 - Správa

pohledávek a závazků

455.3 - Finanční plán

a platební styk

455

Financování

450

Finanční ředitel

460.1

Zastupitelská síť

OTK Čína

410

Expedice a celní

řízení, servis

411

Strategie obchodu

a marketing

PBU 461

Strojírenská metalurgie

PBU 462

Lodní díly

463.1

Prodej zařízení

oceláren

463.2

Prodej zařízení

tvářecích strojů

463.3

Realizace

a koordinace

463.4

Řízení a realizace

výrobních zakázek

463.5

Montované

celky

PBU 463

Engineering -

Metalurgické procesy

460

Obchodní ředitel

471

Hutní materiál

a suroviny

472

Kooperace

a služby

473

Strojírenské

dodávky

474

Nákup

engineering

470

Ředitel nákupu

484.1

Logistické projekty

a výkonná logistika

484.2

Dlouhodobý plán

484

Logistika výroby

a plánování

320

Ocelárna

330

Slévárna

340

Kovárna

370

Těžká mechanika

Obrobna

371

Těžká mechanika

Montáž

480

Výrobní ředitel

400

Generální ředitel
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