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ANOTACE  

Kalkulace jsou významným nástrojem podnikového řízení. Jsou nezbytné pro 

stanovení cen jednotlivých výkonů, k limitování nákladů a v neposlední řadě ke kontrole a 

rozboru hospodárnosti výroby.  

Cílem diplomové práce je provést kalkulaci nákladů výšeuhlíkaté jakosti oceli. 

Úvodní část je věnována především teoretickému vymezení nákladů se zaměřením na 

jejich členění a základním typům nákladových kalkulací. Poté následuje charakteristika 

závodu Ocelárna společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., historie výroby oceli v České 

republice, včetně popisu technologických postupů při výrobě tekutého kovu, která 

zachycuje jednotlivé etapy od výroby oceli na tandemové peci aţ po fázi zpracování na 

zařízení plynulého odlévání. V kapitole páté, dle mého názoru hlavní, je provedena 

kalkulace neúplných vlastních nákladů jakosti B45C za rok 2011. Výsledkem diplomové 

práce je nákladové hodnocení vybraných fází výroby oceli. 

Klíčová slova: kalkulace, neúplné vlastní náklady, ocel 

SUMMARY 

Calculations are an important tool for corporate governance. They are necessary for 

the pricing of individual performance, limiting the costs and not least to control cost and 

production analysis.  

The aim of this thesis is to calculate the costs high-carbon steel grades. The 

introductorypart is devoted to the theoretical definition of the cost of focusing on their 

structure and the basic types of cost calculations. This is followed by characteristic plant of 

ArcelorMittal Steel Ostrava a.s. the history of steel production in the Czech republic, 

including a description of technological processes in the production of liquid metal, which 

shows the different stages from the productions of steel furnace to the tandem phase 

processing equipment for continuous casting. In the fifth chapter, in my opinion the main, 

is made of quality costing B45C for 2011. The result of this thesis is the cost evalution of 

selected stages of steel production. 

Key word: calculations, incomplete own expense, steel 
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

a.s.  akciová společnost 

CO  oxid uhelnatý 

FeSi  ferosilikon 

FeMn  feromangan 

kg  kilogram 

ks  kus 

mil.  milion 

NVN  neúplné vlastní náklady 

t  tuna 

TP  tandemová pec 

PLP  plynule lité předlitky 

PP  pánvová pec 

ZPO  zařízení plynulého odlévání  
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1 ÚVOD 

Cílem mé diplomové práce je provést kalkulaci nákladů výšeuhlíkaté jakostí oceli 

na závodě Ocelárna společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., která je zaměřena na výrobu 

a zpracování surového ţeleza a oceli a hutní druhovýrobu. Závod Ocelárna se řadí mezi 

největší výrobce oceli v České republice s roční produkcí přes 3 mil. tun, následovaný 

Třineckými ţelezárnami a Evraz Vítkovice Steel. Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. 

je součástí skupiny ArcelorMittal, který se řadí mezi přední ocelárenské společnosti s 10% 

podílem na trhu.  

Základním předpokladem úspěšného podnikání je dosahování zisku v dlouhodobém 

časovém horizontu. Právě náklady mohou být důvodem, které rozhodnou o příští existenci 

podniku. Jestliţe se podniku nedaří udrţet náklady na přijatelné úrovni a jejich výše 

přesahuje výnosy, podnik se stává ztrátovým a je málo pravděpodobné, ţe by obstál 

v konkurenčním prostředí. V současné ekonomické situaci, kdy stále ještě doznívá finanční 

krize, hledají podniky různých oborů cesty ke sníţení svých nákladů. Kalkulace mají 

zásadní význam pro ekonomické řízení podniku a jejich vyuţití je velice mnohostranné. 

Řízení spotřeby nákladů prostřednictvím kalkulace je jeden z nejdůleţitějších předpokladů 

vedoucí k úspěšnému hospodaření podniku. Tyto přístupy vyuţívané v době ekonomické 

a hospodářské krize by měly být samozřejmostí také v dobách hospodářské stability. 

Diplomová práce je členěna do pěti kapitol. Po krátkém úvodu jsem se zaměřila 

na obecné teoretické principy kalkulací, základní metody tvorby kalkulací, definici nákladů 

a jejich hlavní rozdělení. Třetí část práce je věnována stručné charakteristice společnosti 

a popisu technologických postupů při výrobě oceli, která je důleţitá pro stanovení 

kalkulačního vzorce. Jedná se především o procesy týkající se průběhu a řízení tavby 

na tandemové peci, mimopecního zpracování oceli na pánvové peci a odlévání oceli 

na zařízení plynulého odlévání.  

Poslední kapitola je věnována kalkulaci nákladů konstrukční uhlíkové oceli značky 

B45C. Podle výše uvedených výrobních procesů oceli budou stanoveny kalkulační vzorce 

pro tandemovou pec, pánvovou pec a pro zařízení plynulého odlévání. Při jejich 

sestavování bude vyuţita metoda neúplných vlastních nákladů. Neúplné vlastní náklady 

jsou definovány, jako náklady zahrnující přímé náklady pouţívaného výrobního způsobu 
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výroby oceli, které jsou přímo stanovitelné a jejichţ vynakládání mohou pracovníci nebo 

vedení podniku přímo ovlivnit.  

Výsledkem diplomové práce je nákladové ohodnocení daných výrobních fází oceli. 
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2 TEORETICKÉ VYMEZENÍ NÁKLADŮ A KALKULACE  

Ekonomická teorie nákladů pouţívá celou řadu pojmů a definic. V podstatě 

pouţíváme dvojí pojetí nákladů. Ve finančním účetnictví jsou náklady sníţením 

ekonomického prospěchu, k němuţ došlo za účetní období, které se projevilo úbytkem 

nebo sníţením uţitečností aktiv nebo zvýšením závazků a které vedlo ke sníţení vlastního 

kapitálu jiným způsobem, neţ rozdělením kapitálu vlastníkům. V pojetí finančního 

účetnictví tak povaţujeme za náklad jakékoliv sníţení uţitečnosti, jenţ měl majetek 

podniku, aniţ bychom vyšetřovali, z jakého důvodu podnik spotřeboval daný náklad. 

Manaţerské pojetí nákladů oproti běţnému (účetnímu) pojetí nákladů vychází z toho, 

ţe pracuje s ekonomickými (skutečnými, relevantními) náklady, které oproti nákladům 

uváděným v účetnictví zahrnují i tzv. oportunitní (alternativní náklady) [1]. 

Náklady pro potřeby kalkulace tekutého kovu lze vymezit jako vynaloţení 

ekonomických zdrojů na zadanou výrobu s cílem získání ekonomického prospěchu. 

Náklady lze dále rozdělit na náklady variabilní a náklady fixní. Variabilní náklady jsou 

náklady, které se mění se změnou produkce, např. spotřeba vsázkových surovin je přímo 

úměrná výrobě tekutého kovu. Fixní náklady jsou náklady, které zůstávají po určitou dobu 

výroby neměnné a na ni nezávislé, jedná se např. o náklady na osvětlení a vytápění hal.  

2.1 Klasifikace nákladů 

Pro potřeby praktického řízení je nutné náklady podrobeněji třídit podle určitých 

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

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

 nákladových druhů, 

 poloţek kalkulačních vzorců a kalkulačních jednic, 

 závislosti na objemu výroby, 

 místa jejich vzniku a okruhů odpovědnosti.  

2.1.1 Druhové členění nákladů  

Podstata druhového členění nákladů spočívá v soustřeďování nákladů do skupin 

podle stejnorodých druhů (podle činnosti jednotlivých výrobních faktorů).  
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Základní struktura druhového členění nákladů je následující [2]: 

 spotřeba materiálu a energie, 

 sluţby nakoupené od externích dodavatelů (opravy a udrţování, cestovné, 

náklady na reprezentaci, nájemné), 

 odpisy dlouhodobého majetku, 

 osobní náklady (mzdové náklady, náklady na sociální pojištění), 

 daně a poplatky a pokuty a ostatní provozní náklady (pokuty, penále), 

 finanční náklady (prodané cenné papíry a podíly, úroky), 

 tvorba rezerv a opravných poloţek k provozním a finančním nákladům, 

 mimořádné náklady (náklady na změnu metody, škody). 

 

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

v podstatě externí náklady, které vstupují do podniku z vnějšku (např. spotřeba materiálu) 

nebo s jeho zaměstnanci (mzdové náklady). Jejich součástí nejsou náklady interní 

představující spotřeby výkonu, které jsou vytvořeny uvnitř podniku, např. spotřeba vody 

dodávána podnikovou vodárnou.    

2.1.2 Kalkulační členění nákladů 

Kalkulační členění nákladů znamená přiřazování nákladů k určitému finálnímu 

výrobku. Finálním výrobkem můţe být i polotovar mezi jednotlivými technologickými 

fázemi výroby. Základní strukturu nákladů v kalkulačním členění lze charakterizovat 

pomocí tzv. typového kalkulačního vzorce, který je znázorněn v tabulce č. 1. V minulosti 

byla struktura kalkulačního vzorce dána vyhláškou a podniky ji musely pouţívat povinně 

jako podklad pro tvorbu cen. V dnešní době není vzorec pro pouţívání povinný, ale je 

pouze doporučený. Existuje více základních druhů kalkulačních vzorců a je na uţivateli, 

který bude pouţívat, případně ze kterého bude vycházet s ohledem na typ rozhodovací 

úlohy.  

Výrobek, na který se náklady kalkulují, se nazývá kalkulační jednicí. Kalkulační 

jednice znamená určité mnoţství vyráběného polotovaru, např. tuna tekuté oceli, nebo tuna 

formovací směsi. V kalkulaci rozeznáváme dvě základní skupiny nákladů: 
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1. Přímé náklady – náklady přímo zjistitelné měřením a vztaţené na kalkulační 

jednici (např. mzdové náklady pracovníka, který pracuje pouze na jednom 

výrobku) 

2. Nepřímé náklady – náklady, které nelze měřením zjistit tak, aby mohly být 

vztaţeny na kalkulační jednici, neboť měření je z ekonomického či 

technologického hlediska neefektivní. Jestliţe se má vyuţít kalkulace a sledování 

nákladů k řízení ve výrobním procesu, je uţitečné najít způsob jak převádět 

nepřímé náklady na přímé. Např. spotřebu ţáruvzdorného materiálu nelze určit 

po kaţdé tavbě. Lze však kalkulovat s průměrnou spotřebou jednotlivých 

ţáruvzdorných materiálů na kampaň, tj. na ţivotnost vyzdívky pece, víka nebo 

pánví. [6] 

Tabulka č. 1: Typový kalkulační vzorec 

Typový kalkulační vzorec 

1. Přímý materiál 

2. Přímé mzdy 

3. Ostatní přímé náklady 

4. Výrobní reţie 

VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY 

5. Správní reţie a zásobovací reţie 

VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 

6. Odbytové náklady 

ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 

7. Zisk (ztráta) 

CENA VÝKONU 

Zdroj: [4] 

Charakteristika jednotlivých poloţek kalkulačního vzorce: 

Přímý materiál – zahrnuje veškeré suroviny, základní materiál, pomocný a ostatní materiál, 

jehoţ spotřebu lze zjišťovat a přičítat na kalkulační jednici dle platných technologických 

norem.  
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Přímé mzdy – v této poloţce se zpravidla vykazují základní mzdy (úkolové i časové), 

sociální náklady, prémie a odměny výrobních dělníků, příplatky a doplatky ke mzdám. 

Ostatní přímé náklady – tato poloţka zahrnuje náklady na energie a paliva určené 

k technologickým účelům. Náklady pro ostatní netechnologické účely, např. spotřeba 

paliva a energie pro vytápění a osvětlení do ostatních přímých nákladů nepatří. 

Do ostatních přímých nákladů patří i platby za patenty a licence, náklady na technický 

rozvoj daného výrobku a náklady na přípravu a záběh výroby. 

Výrobní režie – zahrnuje nákladové poloţky, které nelze zjišťovat na kalkulační jednici. 

Jedná se o náklady, které jsou spojené s řízením výrobního procesu a obsluhou výroby. 

Např. odpisy víceúčelových výrobních zařízení a osobní náklady reţijních pracovníků. 

Správní režie a zásobovací režie – správní reţie představuje náklady související s řízením 

a správou podniku. Příkladem jsou odpisy, opravy a údrţba správních budov, platy řídicích 

pracovníků, cestovné, výdaje na zdravotnické a školské zařízení. Zásobovací reţie bývá 

z kalkulačního vzorce vyčleňována. Sleduje náklady spojené se skladováním a manipulací 

surovin, materiálů, obalů. 

Odbytová režie – jsou zde vykazovány náklady spojené s odbytovou činností, zejména 

náklady na skladování, manipulaci a expedici hotových výrobků, dopravné a další náklady 

spojené s realizací výrobků, prací a sluţeb, které nelze stanovit přímo na kalkulační 

jednici. 

Všeobecný kalkulační vzorec ovšem není zcela ideálním manaţerským nástrojem, 

a to z několika důvodů. Jednak syntetizuje nákladové poloţky mající různý vztah 

ke kalkulovaným výkonům a přiřazují se k nim podle různých principů, jednak nebere 

zřetel k důleţitosti jednotlivých nákladových poloţek při řešení různých rozhodovacích 

úloh, především při rozhodování o optimalizaci sortimentu výroby. A konečně také 

reprezentuje jen statické zobrazení vztahu nákladů ke kalkulační jednici, tj. neumí 

postihnout změnu nákladů vyvolanou změnou objemu výroby. Kalkulační vzorec zahrnuje 

veškeré náklady, které jsou s produkcí daného výrobku spojeny, je tedy vyuţíván při tzv. 

absorpčních kalkulacích [8]. 
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2.1.3 Členění nákladů v závislosti na objemu výroby 

V závislosti na změnách v objemu výroby se mění část celkových nákladů – 

nazýváme je náklady variabilní. Ty se mohou vyvíjet buď stejně rychle jako objem výroby 

– pak se jedná o náklady proporcionální, rychleji neţ objem výroby – pak jde 

o nadproporcionální (progresivní) náklady nebo pomaleji neţ objem výroby - a pak jde 

o podproporcionální. (degresivní) náklady [1]. 

Druhá část nákladů je na změnách objemu výroby nezávislá, nazýváme je fixní 

náklady. Tyto náklady jsou vyvolány nutností zabezpečit chod podniku. Někdy jsou 

nazývány náklady provozní připravenosti, pohotovostní nebo kapacitní. Jejich neměnnost 

je však relativní. Mění se např. při změnách výrobní kapacity nebo při rozsáhlé změně 

výrobního programu. Jejich neměnnost je však relativní [1]. 

2.1.4 Členění nákladů dle místa jejich vzniku a okruhů odpovědnosti 

Ve větším podniku je nutné sledovat náklady podle místa vzniku a okruhů 

odpovědnosti. Jedná se o třídění nákladů podle podnikových útvarů, ke kterým jsou 

náklady přiřazovány podle odpovědnosti. Pro vytvoření kooperační vazby mezi 

jednotlivými podnikovými útvary je nutné stanovit, kdo zodpovídá za úspory, či případné 

překročení stanovených nákladů. 

Podle velikosti podniku a sloţitostí výroby se náklady člení v několika úrovních: 

1. Náklady výrobní činnosti – náklady hlavní, pomocné, vedlejší a přidruţené 

výroby. 

2. Náklady nevýrobní činnosti – náklady na odbyt, správu, zásobování. 

 Základními vnitropodnikovými útvary, ve kterých se sledují náklady, výnosy 

a výsledek hospodaření, jsou hospodářská střediska. Vytvářejí se v oblasti hlavní činnosti, 

pomocných a obsluţných činností, správy, zásobování a odbytu. Jsou zainteresovaná 

na rozdílu vnitropodnikových výnosů a vnitropodnikových nákladů, tj. 

na vnitropodnikovém výsledku hospodaření. Výkony, předávané mezi středisky, jsou 

oceněny vnitropodnikovými cenami. Ty jsou většinou stanoveny na úrovni nákladů, někdy 

i se ziskem, nebo na úrovni trţní ceny [1]. Nákladová střediska se vytvářejí pouze 

v některých podnicích. Tyto střediska jsou řízena podle nákladů. Účetnictví, které 

zachycuje hospodaření středisek, se nazývá jako střediskové účetnictví.  
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2.2 Kalkulace 

Základem kalkulace je rozvrh nákladů na kalkulační jednici. Jedná se o výpočetní 

postup, který by měl směřovat k co nejadresnějšímu přiřazení nákladů na jednotku výkonu. 

Kalkulační systém dokáţe vypočítat, jaká by měla být cena výrobku, aby společnost 

v součtu neprodělala. Dokáţe s vyuţitím různých metod a kalkulačních technik určit, jaké 

mnoţství společných reţijních nákladů je třeba k ceně výrobku připočítat, aby byly 

uhrazeny správní činnosti.  

2.2.1 Předmět kalkulace 

Předmět kalkulace je vymezen kalkulační jednicí, případně kalkulovaným 

mnoţstvím. Kalkulační jednicí se rozumí výkon, vymezený měrnou jednotkou a druhem, 

na který se stanovují nebo zjišťují náklady. Souhrn kalkulačních jednic, pro které se 

stanovují celkové náklady, se nazývá kalkulované mnoţství. 

2.2.2 Kalkulační systém 

Kalkulační systém můţeme definovat jako soubor kalkulací v podniku a vazeb mezi 

nimi. Schematický přehled kalkulací je znázorněn na obrázku č. 1. Obsahuje různé druhy 

kalkulací, jejichţ sestavení závisí na: 

 druhu podniku, 

 velikosti podniku, 

 nárocích na vypovídací schopnost kalkulací, 

 potřebě jejich vyuţití v různých časových horizontech. 
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Obrázek č. 1: Členění kalkulací 

 

Zdroj: [4] 

Předběžná kalkulace se sestavuje před zahájením výroby. Předpokládané náklady 

se určí např. z norem spotřeby, norem pracnosti nebo ze zkušeností z minulých období. 

Hlavním cílem je určit, jaké náklady budou vynaloţeny na výrobu kalkulační jednice a zda 

se podniku vyplatí výrobek vyrábět. 

Výsledná kalkulace vyjadřuje skutečné náklady vynaloţené na výrobu kalkulační 

jednice (pro jednu tavbu nebo odlitek), nebo průměrné skutečné náklady (na více stejných 

výrobků, např. tekutý kov jedné značky vyráběný na jednom agregátu). Výsledné náklady 

se určují aţ po ukončení výroby na základě skutečně spotřebovaných nákladů. Podklady 

pro výslednou kalkulaci poskytuje především vnitropodnikové účetnictví a evidence 

výroby. 

Normová kalkulace spočívá v tom, ţe se předem stanoví normy přímých nákladů 

a zjišťují se odchylky skutečných nákladů od těchto norem a změny norem. Pouţívá 

se operativních norem platných k určitému datu. Nazývají se základní (výchozí) normy [1].   

Propočtová kalkulace se sestavuje u nových výrobků, a to v době, kdy se výrobek 

teprve technicky vyjasňuje a kdy tedy není k dispozici podrobná konstrukční 

a technologická dokumentace. Podkladem pro její sestavení se stávají výsledné kalkulace, 

ceny, náčrtky, technické parametry, hmotnost apod. stejných či podobných výrobků. 

Kalkulace

Předběţná

Normová

Operativní Plánová

Propočtová

Výsledná
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Kvalita propočtové kalkulace záleţí proto na dostupnosti a spolehlivosti dokumentace, 

která je k dispozici [4]. 

Operativní kalkulace se stanovuje na základě operativních norem pro jednotlivé 

výrobní operace. Tyto normy se označují také jako standardy (metoda standardních 

nákladů). Operativní kalkulace zahrnuje veškeré skutečnosti, které nebyly ve fázi 

zpracování plánové kalkulace dostupné. 

Plánová kalkulace je jedním z prvních nástrojů řízení nákladů v období plánovacího 

cyklu. Stanovuje se na základě plánových norem. Tyto normy jsou sestaveny pro přímé 

náklady (spotřební, časové, výkonové normy). Nepřímé náklady se získají z rozpočtu 

reţijních nákladů na kalkulační jednici vhodnou kalkulační metodikou. 

2.3 Metody kalkulace 

Metodou kalkulace se rozumí postup, jímţ se (v předběţné kalkulaci) stanoví předem 

rozpočtovaná výše nákladů, resp. se (ve výsledné kalkulaci) následně zjišťuje skutečná 

výše nákladů na daný podnikový výkon (kalkulační jednici) [4]. 

Metody kalkulace se od sebe liší způsobem přiřazování nákladů, které vychází 

z členění nákladů na přímé a nepřímé. Přímé náklady se v předběţné kalkulaci stanoví 

pomocí: 

1. Norem spotřeby materiálu, 

2. Norem spotřeby času. 

Ve výsledné kalkulaci jde o skutečnou spotřebu těchto zdrojů. 

Nepřímé náklady se vynakládají v souvislosti s prováděním širšího sortimentu 

výkonu. U těchto nákladů se musí zjistit celkový objem reţie a ten je třeba rozpočítat 

na kalkulační jednici.  

Pro kalkulování se pouţívají následující metody: 

1. podle toho, zda jsou do kalkulace promítány nepřímé náklady: 

 kalkulace úplných nákladů (absorpční kalkulace), 

 kalkulace neúplných nákladů (kalkulace variabilních nákladů); 

2. kalkulace dělením:  

 kalkulace prostým dělením, 
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 kalkulace dělení pomocí poměrových čísel; 

3. kalkulace přiráţkové; 

4. kalkulace ve sdruţené výrobě: 

 kalkulace odečítací,  

 kalkulace rozčítací, 

 metoda kvantitativní výtěţe; 

5. kalkulace rozdílové (metoda standardních nákladů, metoda normová). 

2.3.1 Kalkulace úplných nákladů 

Kalkulace úplných nákladů započítává veškeré přímé (reţijní) náklady, bývá 

označována také jako absorpční kalkulace. Pro rozpočítání nepřímých nákladů je podstatné 

správné zvolení rozvrhové základny. Při výběru vhodné rozvrhové základny je důleţité 

brát v úvahu následující předpoklady [2]: 

 rozsah rozvrhové základny musí být lehce zjistitelný, 

 základna by měla být dostatečně velká, aby malá chyba ve zjištění rozsahu 

základny nezpůsobovala váţné chyby v kalkulaci jednotkových nákladů 

hlavního úseku, 

 základna by měla být relativně stálá, aby zabezpečovala srovnatelnost 

kalkulací v čase, 

 rozvrhované nepřímé náklady by měly být v příčinné souvislosti se zvolenou 

rozvrhovou základnou. 

Kalkulace je vyuţívána pro kontrolu a řízení hospodárnosti podniku a také 

v rozhodovacích úlohách s dlouhodobým efektem. Její hlavní nevýhodou jsou nepřesnosti 

při přepočtu, zejména fixních nákladů na kalkulační jednici. Kalkulaci úplných nákladů 

je nevhodné pouţít v krátkodobých rozhodovacích úlohách, především při rozhodování 

o změně objemu a struktuře sortimentu.  

2.3.2 Kalkulace neúplných nákladů 

Na kalkulační jednici jsou přiřazovány pouze variabilní náklady. Zbývající fixní 

reţijní náklady povaţuje za náklady, které je nutné vynaloţit pro zajištění chodu podniku 

v určitém období. Do nákladů na výrobky je nepromítá, ale zahrnuje je aţ do celkového 
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výsledku období [1]. Řeší se zde úloha, v jaké míře přispívá daný výrobek k pokrytí 

fixních nákladů a zisku, které na něj nelze přímo přičíst. Částku, kterou výrobek přispívá 

ke krytí fixních nákladů a zisku, se nazývá příspěvek na úhradu. 

Příspěvek na úhradu je vyuţit k pokrytí fixních nákladů a zbývající část zahrnuje 

tvorbu zisku. Stává se tak kritériem, zda výrobek produkovat, či nikoliv. 

Kalkulace neúplných nákladů si všímá pouze části účelově vybraných nákladových 

druhů. Výběr nákladů, které budou kalkulovány a které nikoliv, není obecně ničím 

vymezen.  

Mezi kalkulace neúplných nákladů patří: 

 kalkulace hrubého rozpětí,  

 kalkulace Direct Costing, 

 metoda neúplných vlastních nákladů. 

Kalkulaci hrubého rozpětí pouţíváme pouze tehdy, jestliţe jsou k výkonu přiřazeny 

pouze přímé náklady. Hrubé rozpětí se určuje jako rozdíl ceny a přímých nákladů výkonu. 

Metoda Direct Costing je zaloţena na zásadním rozlišování fixních a variabilních 

nákladů. Rozdílem mezi cenou prodaných výrobků a variabilních nákladů je vypočtena 

jednotková výrobková marţe. Ta je východiskem pro výpočet celkové marţe za dané 

časové období.  

Znázornění základního výpočetního postupu [5]: 

1.  výnosy z prodeje v daném období (Kč) 

2. – variabilní náklady prodaných výrobků (Kč) 

3. celková marţe daného období 

4. –fixní náklady podniku za dané období (Kč) 

5. zisk (ztráta) daného období (Kč) 

Jednotková výrobková marţe je vypočtena dle následujícího vzorce [5]: 

Cena výrobku (Kč/jednotku výrobku) 

- jednotkové variabilní náklady výrobku (Kč/jednotku výrobku) 

Marţe výrobku (Kč/jednotku výrobku) 
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Metoda neúplných vlastních nákladů bere v úvahu pouze ty náklady, které 

bezprostředně souvisí s výrobou konkrétního výrobku. Pro tvorbu kalkulačního vzorce 

je nezbytné vymezit oblast sledování [6]. Například posuzujeme-li opatření na peci, pak 

se musíme rozhodnout, zda náklady surovinové haly (energie, osobní náklady) zahrneme 

do sledování, nebo zda začínáme aţ s náklady na vsázku. 

Kalkulační vzorec v podmínkách ocelárenské výroby, zahrnuje náklady na: 

 vsázku, 

 kovové přísady, 

 nekovové přísady, 

 zpracovací náklady. 

Této kalkulační metodě se budu detailně věnovat v kapitole č. 4: Kalkulace nákladů. 

2.3.3 Prostá kalkulace dělením 

Kalkulace dělením se pouţívá pouze tam, kde se vyrábí jeden druh výrobku nebo 

obchoduje s jedním druhem zboţí. Společné reţijní náklady se zjistí tak, ţe se společné 

náklady dělí plánovaným počtem výrobků, či plánovaným prodejem zboţí [1]. 

𝑛 =
𝑁

𝑞
 

2.3.4 Kalkulace dělením s poměrovými čísly 

Kalkulace dělením s poměrovými čísly se pouţívá v podnicích, ve kterých se vyrábí 

několik druhů stejnorodých výrobků, lišících se od sebe pouze jedním technickým 

parametrem, např. rozměrem, typem apod. 

Jeden z výrobků, zpravidla ten, který je ve výrobě nejdůleţitější, si zvolíme 

za základní kalkulační jednici. Na tento výrobek přepočteme pomocí poměrových čísel 

všechny ostatní výrobky a úhrnem přepočtených kalkulačních jednic vydělíme celkové 

náklady. Takto zjištěné náklady násobíme poměrovými čísly. 
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2.3.5 Přiráţková kalkulace 

Přiráţková kalkulace vyuţívá pro přiřazení společných nepřímých nákladů 

rozvrhovou základnu, která je obvykle vyjádřena v naturální nebo peněţní podobě. 

Pouţívá se v podnicích, kde se vyrábí několik nákladově různých výrobků. V tuzemských 

podmínkách je nejčastěji pouţívanou metodou kalkulace.  

Náklady se rozdělí do dvou skupin, a to na náklady přímé a reţijní. Přímé náklady 

vypočítáme přímo na kalkulační jednici [1]. Pro rozvrh nepřímých nákladů se pouţívají 

různé základny, které rozhodují o přesnosti zjištění podílu nepřímých nákladů 

na kalkulační jednici. Za tuto základnu volíme veličinu, jíţ jsou nepřímé náklady přímo 

úměrné, zvýší-li se základna, má se zvýšit stejným poměrem i reţie. Nejčastěji pouţívanou 

základnou jsou přímé mzdy, přímý materiál nebo součet přímého materiálu a přímých 

mezd. Pro zjištění podílu nepřímých nákladů se v první řadě vypočte poměr mezi celkovou 

částkou rozpočtovaných nákladů a určenou rozvrhovou základnou. Tento poměr 

se vyjadřuje jako reţijní přiráţka. 

2.3.6 Kalkulace ve sdruţené výrobě  

Ve sdruţené výrobě vzniká v jednom technologickém procesu několik druhů 

výrobků (např. při výrobě koksu vzniká jako vedlejší produkt koksárenský plyn, kapalná 

síra, čpavek a benzol). Vzniklé společné náklady se musí rozdělit na jednotlivé výrobky. 

K rozdělení se vyuţívají metody: 

 zůstatkové kalkulace, 

 rozčítací kalkulace. 

Zůstatková (odečítací) metoda kalkulace 

Zůstatkovou metodu je vhodné aplikovat v podmínkách, kde při výrobě vzniká jeden 

hlavní produkt a dva nebo více produktů vedlejších. Náklady hlavního produktu se zjistí 

tak, ţe od celkových nákladů se odečtou vedlejší výrobky oceněné prodejními cenami. 

Rozčítací metoda a metoda kvantitativní výtěže 

Rozčítací metodu pouţijeme, nemůţeme-li sdruţené výrobky rozdělit na hlavní 

a vedlejší. Celkové náklady se rozvrhují na jednotlivé výrobky podle poměrových čísel 

vypočtených z mnoţství získaných výrobků nebo podle mnoţství suroviny vstupující 
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do jednotlivých výrobků nebo podle poměru technických vlastností či cen jednotlivých 

výrobků [1]. 

Vznikají-li sdruţené výrobky ve stupňové výrobě, lze pouţít metodu kvantitativní 

výtěţe, která rozvrhuje náklady podle mnoţství výrobků získaných z výchozí suroviny. 



Bc. Sandra Dubíková: Kalkulace nákladů při výrobě výšeuhlíkatých jakostí oceli 

2012                                                                                                                                      16 

 

3 CHARAKTERISTIKA ZÁVODU OCELÁRNA  

Závod Ocelárna je v současné době největším výrobcem oceli v České republice 

s produkcí více neţ 3,2 mil. tun ocelí ročně. Výrobní činnost ocelárny započala v letech 

1958 na čtyřech siemens-martinských pecích, které byly v rámci rozsáhlé modernizace 

v roce 1985 vyměněny za pece tandemové. V 90. letech došlo k významnému přechodu 

od odlévání oceli do ingotů k plynulému odlévání oceli, tzv. kontilití. První zařízení 

pro plynulé odlévání oceli (ZPO 1) bylo uvedeno do provozu v roce 1993, druhé (ZPO 2) 

v prosinci 1997 a třetí (ZPO 3) v srpnu 1999. 

V současné době výroba oceli probíhá ve čtyřech tandemových pecích s kyslíkovým 

pochodem. Podstata výroby oceli v tandemových pecích je ve vyuţívání entalpie a reakční 

entalpie oxidu uhelnatého k předehřívání zprvu tuhého a později tekutého podílu vsázky 

[3]. Vlastní zkujňování surového ţeleza s nízkým obsahem fosforu se děje dmýcháním 

kyslíku na hladinu tekutého kovu.   

Závod 13 - Ocelárna patří do hutního komplexu ArcelorMittal Ostrava a.s., který 

je tvořen dalšími pěti vlastními výrobními závody a šesti dceřinými společnostmi. Mezi 

vlastní výrobní závody společnosti také patří: 

 Závod 3 - Údrţba 

 Závod 5 – Doprava 

 Závod 10 – Koksovna 

 Závod 12 – Vysoké pece 

 Závod 14 – Válcovny 

Do dceřiných společností přísluší: 

 ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. 

 ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. 

 ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. 

 ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic, s.r.o. 

 ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o. 

 ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. 
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3.1 Historie výroby oceli v ČR 

Výroba oceli je v České republice tradičním průmyslovým oborem, který má svou 

historii zakotvenou jiţ ve 13. století. Hutě se vyskytovaly nedaleko loţisek rud, dřeva 

a uhlí. Postupně s vývojem hutního pochodu a koksování uhlí vzniklo několik významných 

center hutní výroby, a sice na Ostravsku a ve Středočeském a Severočeském kraji 

(Kladensko, Chomutov a Rokycany). 

Za expanzivní rozvoj hutní výroby lze označit období po r. 1948. Výroba 

se zaměřuje především na kvantitu ve snaze dosáhnout moţného maxima výroby oceli. 

Ţivotní prostředí je v té době podruţnou záleţitostí. Na území Moravy a Slovenska 

vznikají nové podniky. Na Ostravsku to byla Nová huť Klementa Gottwalda s hlavním 

výrobním programem zaměřeným na výrobu dlouhých výrobků, teplých pásků, trub 

a strojírenských výrobků – pro automobilový průmysl. Dále to byl závod Válcoven trub ve 

Veselí nad Moravou. Na Slovensku vznikl integrovaný podnik Východoslovenské 

ţelezárny, jehoţ hlavní výrobní program byl zaměřen na ploché výrobky, svařované trubky 

a výrobu panelových radiátorů. Dále to byl podnik zaměřený na výrobu feroslitin - 

Oravské feroslitinářské závody v Istebné a Široké.  

 V 90. letech vstupoval hutnický průmysl do období transformace, coţ zahrnuje 

změnu vlastnických vztahů v souvislosti s privatizací a restitucemi. Změnila se také 

struktura potřeb ocelářských výrobků, ovlivněna výrazným útlumem poptávky po oceli.  

Jeví se bezpodmínečná nutnost modernizovat technicky zastaralá a ekologicky 

nevyhovující zařízení, zrušit neproduktivní závody a racionalizovat celý integrovaný hutní 

proces.  

Produkce oceli tak prošla od období řemeslné malovýroby k dnešní podobě 

průmyslové velkovýroby sloţitou cestou lemovanou výraznými zdokonalováními pochodů 

výroby, vývojem sortimentu a jakostí výrobků při trvale rostoucí produktivitě práce, 

zlepšující se ekonomice a ekologické zátěţe [12]. Její nesporný význam potvrzuje 

skutečnost, ţe se stala s dnešním celosvětovým objemem výroby, cca 750 mil. t ročně, 

druhým nejmasověji vyráběným výrobkem za výrobou cementu. 
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3.2 Výroba oceli ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Technologický proces výroby oceli v tandemových pecích (TP) začíná přípravou 

vsázky, kde jsou připravovány kovové i nekovové sloţky vsázky a přísad pro výrobu oceli. 

Základními výrobními komponenty jsou pevná vsázka neboli šrot, tekuté surové ţelezo 

a kovové (desoxidační) a nekovové (struskotvorné) přísady. Poměr mezi šrotem a surovým 

ţelezem závisí především na: 

 chemickém sloţení surového ţeleza, 

 teplotě, 

 metodě odlévání na zařízení plynulého odlévání (dále jen ZPO), 

 vyráběné jakosti,  

 ceně jednotlivých surovin. 

3.2.1 Průběh a řízení tavby v tandemové peci  

Výrobní pochod v tandemové peci probíhá jednak v předehřívací nístěji, kde dochází 

k sázení, prohřevu a nalévání surového ţeleza, jednak v nístěji zkujňovací (etapa dmýchání 

kyslíku) [3]. 

Řízení taveb je rozděleno do několika fází. V tzv. fázi 0 dochází k prohlídce nístěje 

po předchozím odpichu a k následnému uzavření odpichového otvoru. Odpichový otvor 

se uzavírá zasypáním ocelárenskou struskou. Sázení šrotu a vápna dochází v 1. fázi. 

Za fázi 2 se povaţuje samotné nalévání tekutého surového ţeleza, po kterém následuje 

vlastní zkujňovací proces dmýcháním kyslíku. 

Tandemové pece pracují bez dalšího přívodu paliva a vyuţívají k tavení chemického 

a fyzikálního tepla plynů, vznikajících při zkujňování surového ţeleza kyslíkem. Kyslík 

je do nístěje dmýchán vodou chlazenými zkujňovacími tryskami, které jsou umístěné 

v čelech pece. Poţadovanou kvalitu oceli podmiňuje tvorba strusky a její výměna 

v průběhu zkujňování. 

Ve zkujňovací lázni vzniká spalováním uhlíku velké mnoţství spalin, jenţ jsou 

odváděny, do sousední – předehřívací nístěje, kde je jejich teplota vyuţita pro předehřívání 

nasazeného šrotu. Oxid uhelnatý (CO), který je obsaţen ve spalinách, se dospaluje 

přívodem vzduchu a vodou chlazenými dospalovacími tryskami, které jsou umístěny 
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v klenbě tandemové pece. Částečně ochlazené spaliny jsou poté odváděny z předehřívací 

nístěje a zároveň jsou chlazeny vodními sprchami. Další část zbytkového CO je především 

z bezpečnostních důvodů dospalována v šachtě a kouřovodu odtahového traktu. Spaliny 

jsou odtahovány do komína ventilátorem. 

Přibliţně v jedné třetině zkujňovací doby vzniká jako vedlejší produkt ocelárenská 

struska, která je stahována a dále vyuţívána ve stavebnictví a do vsázky vysokých pecí 

k výrobě surového ţeleza. Po opětovném přisazování vápna se vytváří struska nová. 

Následuje odebírání zkušebního vzorku kovu, strusky a měří se teplota lázně. Ve druhé 

polovině zkujňovací doby se podle potřeby provádí úprava strusky opět přidáváním vápna 

nebo změnou reţimu dmýchání kyslíku. Po provedení první zkoušky následují operace pro 

úpravu lázně (pro ohřev lázně se pouţívá FeSi - ferosilikon, Fe-Mn – feromangan nebo 

koks, k ochlazení se pouţívá ţelezná ruda, vápno anebo ocelový odpad), odsíření 

a odfosfoření.  

V konečné fázi dochází k odběru posledního vzorku. Jestliţe má tavba vyhovující 

parametry (chemické sloţení, teplota) ocel je nalegovaná, dezoxidovaná s upravenou 

struskou, dochází k odpichu do předem připravené licí pánve. 

3.2.2 Mimopecní zpracování oceli  

Mimopecní zpracování oceli probíhá na pánvové peci, která je znázorněna 

na obrázku č. 2. Pánvová pec (PP) je pracovištěm sekundární metalurgie pro přípravu oceli 

pro další zpracování na ZPO. Provádí se zde úprava chemického sloţení oceli, dezoxidace, 

odsíření a teplotní homogenizace. Předností pánvové pece je také moţnost velice přesného 

dolegování. Po úpravě tekuté oceli v pánvové peci je licí pánev s tekutým kovem 

přemístěna k odlití na ZPO. 

Základní části technologie pánvové pece jsou [10]: 

 vodou chlazené víko pánvové pece, 

 3 pohyblivá ramena s drţáky elektrod, 

 3 elektrody, 

 odsávací a filtrační zařízení, 

 zaváţecí zařízení, 

 manipulátor pro automatizované měření teploty a odběr vzorků kovů, 
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 převáţecí vůz, 

 systém pro dmýchání inertního plynu. 

 

Obrázek č. 2: Pánvová pec 

 

Zdroj: [10] 

3.2.3 Odlévání oceli na zařízení plynulého odlévání 

V současnosti je tekutá surová ocel ve společnosti ArcelorMittal odlévána na třech 

zařízeních, pro plynulé odlévání oceli - ZPO 1, ZPO 2 a ZPO 3 (viz obrázek č. 3). 

Výhodou plynulého odlévání je především to, ţe se formát (profil) plynule litých předlitků 

(dále jen PLP) co moţná nejvíce přiblíţí finálnímu konečnému výrobku, z čehoţ vyplývá 

výrazná nákladová, energetická a časová úspora oproti v minulosti pouţívanému způsobu 

odlévání oceli do kokil.  

Princip plynulého odlévání spočívá v moţnosti nepřetrţitého odlévání více taveb 

za sebou. [13] Odlévání tekuté oceli probíhá přes tzv. chlazený krystalizátor, jehoţ 

hlavními úkoly jsou zabezpečit poţadovaný formát PLP a vytvořit dostatečně silnou 

zatuhlou licí kůru na povrchu PLP. 
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Při dalším postupu je PLP dále ochlazován (vodou a vzduchem). U dělícího zařízení, 

které rozpaluje plamenem PLP na poţadované délky je jiţ nutno, aby celý profil PLP měl 

poţadovanou strukturu a byl jiţ zatuhlý po celém průřezu. Zakřivování PLP je umoţněno 

typem tzv. obloukového kontinuálního odlévání. Veškerý posun PLP od krystalizátoru 

k dělícímu zařízení a chladícímu loţi je zabezpečován různými typy vodících válečků a 

taţným zařízením [13]. 

ZPO se skládá z následujících částí: 

 Otočný licí stojan 

 Licí plošina 

 Krystalizátor 

 Komora sekundárního chlazení  

 Úsek pálících strojů 

 Výběhový úsek ZPO a expedice  

 Mezipánvové hospodářství 

Obrázek č. 3: ZPO 2 

 

Zdroj: [10] 
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3.2.4 Zpracování výšeuhlíkaté jakosti oceli 

Výšeuhlíkatá jakost je vyráběna kyslíkovým pochodem v tandemové peci 

s kovonosnou vsázkou 235 t. Pevná vsázka tvořená šrotem, můţe mít maximální hmotnost 

95 t. Po odpichu, se ocel dohotovuje na pánvové peci na cílové parametry dle tabulky č. 2. 

Chemická sloţení této jakosti oceli jsou uváděna minimální, maximální a optimální 

hodnotou. Pro výrobu je nutné dodrţet hodnoty všech předepsaných stopových prvků. 

Zbytek oceli a strusky je z tandemové pece vyklopen pod pec nebo je částečně ponechán 

v tandemové peci pro další tavbu.  

Tabulka č. 2: Chemické sloţení oceli [%] 

Název Min. Max. Optim. 

C 0,420 0,470 0,440 

Mn 0,550 0,700 0,600 

Si 0,170 0,370 0,200 

P  0,030 0,010 

S  0,030 0,010 

Al 0,015 0,035 0,020 

Cu  0,300 0,100 

Ni  0,300 0,040 

Cr  0,250 0,040 

Sn  0,030 0,007 

Zdroj: [11] 

Po mimopecním zpracování na pánvové peci se tekutá ocel odlévá na ZPO 2 

do plynule litých předlitků (bram) o velikosti dle tabulky č. 3. Odlité bramy poté putují 

přes výběhový valník buď do krokové pece, kde se dále upravují na válcovací trati, nebo 

na sklad bram. 

Tabulka č. 3: Základní parametry plynule litých předlitků (bram) 

Parametr Min. Max. 

Šířka 740 1575 

Tloušťka 150 150 

Délka 5 900 18 000 

Hmotnost 5 100 33 000 

Zdroj: [11] 
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4 KALKULACE NÁKLADŮ  

Kalkulaci nákladů můţeme povaţovat jako nástroj hodnotového řízení. Jedná se 

o nejstarší techniku pro řízení spotřeby nákladů a v současné době se vyuţívá jako jeden 

z podstatných předpokladů vedoucích k úspěšnému hospodaření společnosti. Je patrné, 

ţe čím jsou podnikové náklady niţší, tím je dosáhnuto vyšších úspor.  

V rámci diplomové práce je provedena výsledná kalkulace konstrukční uhlíkaté oceli 

značky B45C. Nákladové poloţky spotřebované při výrobě oceli jsou stanoveny za minulé 

účetní období (za rok 2011). 

Jednotlivé kroky pro stanovení nákladů na výroby oceli zahrnují: 

 sběr dat z tavebních listů, 

 sestavení kalkulačního vzorce, 

 vyhodnocení výsledků kalkulace. 

4.1 Sběr dat 

Při stanovení jednotlivých nákladových poloţek kalkulačního vzorce jsem vycházela 

z dat poskytnutých ocelárnou ArcelorMittal Ostrava a.s. Především se jedná o soubory 

tavebních listů tandemové a pánvové pece, které jsou zpracovány v elektronické podobě. 

Vstupní data byla tvořena celkem z šesti taveb jakosti B45C. 

Mezi základní náleţitosti tavebního listu patří datum, čas, číslo tavby, jméno taviče 

a mistra. Samozřejmostí jsou také základní informace o pecním agregátu (typ, hmotnost 

pece, atd.).  

Dále se v tavebních listech sleduje [7]: 

 mnoţství vsázky [t/tavba], 

 mnoţství kovových a nekovových přísad [t/tavba], 

 spotřeba elektrické energie [kWh/tavba] 

 časový průběh tavby (doba prostoje před tavbou, doba sázení, tavení, konec 

odpichu), 

 hmotnost vyrobené oceli a předváha [t/tavba], 

 chemická analýza.  
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Vyjma výše uvedených údajů z tavebních listů mi byly také ocelárnou poskytnuty 

aktuální ceny pouţívaných přísad a pouţívaných energií. 

Teprve po získání všech potřebných dat následuje sestavení kalkulačního vzorce. 

4.2 Sestavení kalkulačního vzorce 

Dalším důleţitým krokem je definovat kalkulační vzorec vhodný pro konkrétní 

výrobní cyklus. Vytvoření obecně platného kalkulačního vzorce není jednoduché. 

V ocelárnách se pouţívá mnoho různých technologií pro výrobu dané jakosti oceli. Obecný 

kalkulační vzorec by byl proto sloţitý a těţkopádný. Při tvorbě daného kalkulačního 

vzorce se vychází z technologií, které jsou v ocelárně pouţívány. Proto je vhodné sestavit 

více kalkulačních vzorců a jednotlivé náklady kalkulovat pro kaţdá pracoviště zvlášť. 

Hlavní význam kalkulačního vzorce spočívá v tom, ţe je důleţitým informačním 

podkladem pro hodnocení úrovně dílčích nákladových poloţek u jednotlivých výrobků. 

Podle současné zákonné úpravy je záleţitostí daného podniku, jakou metodu kalkulace 

si zvolí. V podmínkách českých oceláren a sléváren se nejčastěji pouţívá metoda 

neúplných vlastních nákladů (dále jen NVN), kterou jsem při sestavování kalkulačních 

vzorců vyuţila. Tato metoda sleduje především ty nákladové poloţky, které bezprostředně 

souvisí s výrobou tekutého kovu a osádkou jsou přímo ovlivnitelné. Jedná se o náklady 

na vsázku, kovové a nekovové přísady, spotřebu energií, technologická měření apod. 

Nezahrnují se zde např. náklady, které jsou spojeny s odbytem, osvětlení hal, správní reţie. 

Nákladové hodnocení tak nepřekračuje hranice hospodářského střediska, ve kterém se daná 

výroba realizuje. Proto se pouţívá název „neúplné vlastní náklady“. Kalkulační jednicí 

je zvolena tuna vyrobené oceli. 

Komplexní kalkulační vzorec je sloţen celkem ze tří kalkulačních vzorců 

jednotlivých výrobních fází, dle obrázku č. 4. Kalkulační vzorec musí být sestaven tak, aby 

věrně zachytil všechny náklady dané výrobní fáze. Kaţdá výrobní operace je proto 

kalkulována samostatně. Tato skutečnost umoţňuje okamţitý přehled dosaţených nákladů 

v jednotlivých úsecích výroby. Náklady lze poté porovnávat s nákladovými standardy pro 

různé druhy jakosti oceli. Podnik můţe charakterizovat nákladovou odchylku a analyzovat 

tak vlivy, které ji způsobily. 
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Obrázek č. 4: Kalkulační vzorce dle výrobní operace 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pro přesné stanovení nákladových poloţek těchto tří výrobních úseků je nutné 

vymezit „ohraničení“ výrobní fáze. Fáze výroby oceli na tandemové peci je zahájena 

přípravou vsázky a ukončena legováním oceli po odpichu. Mimopecní zpracování oceli 

na pánvové peci začíná převozem na pánvovou pec a končí otevřením licí pánve 

do mezipánve. Konečná fáze ZPO začíná otevřením mezipánve a končí vyrobeným 

hotovým výrobkem.  

Celkové vlastní náklady výšeuhlíkaté jakosti jsou tak tvořeny součtem těchto tří 

výrobních fází.  

Další důleţitou otázkou je určit, zda se vypočítá pro kaţdou sledovanou tavbu 

souboru její komplexní hodnota nebo se ze všech sledovaných taveb souboru vypočítají 

průměrné hodnoty. Získané průměrné hodnoty pak definují tzv. průměrnou tavbu, která 

charakterizuje posuzovanou výrobní technologii. 

V mém sledovaném případě jsem provedla způsob výpočtu „průměrné tavby“, který 

dává průměrnými sledovanými hodnotami obraz o průměrné tavbě. 

4.2.1 Kalkulační vzorec pro tandemovou pec 

Kalkulace nákladů na výrobu oceli v tandemové peci se skládá ze dvou základních 

skupin nákladů, a to z materiálových a zpracovacích nákladů. Do materiálových nákladů 

zahrnujeme veškeré komponenty vsazené do pece (kovové a nekovové přísady). 

Kalkulace nákladů na tandemové 
peci 

Kalkulace nákladů na pánvové peci

Kalkulace nákladů na ZPO

Celkové neúplné vlastní náklady 
oceli
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Do zpracovacích nákladů patří např. osobní náklady, spotřeba elektrické energie a měření 

teploty. Zpracovací náklady jsou úměrné jednak spotřebě elektrické energie a době tavby. 

Kalkulační vzorec pro tandemovou pec je uveden v tabulce č. 4. 

Tabulka č. 4: Kalkulační vzorec tandemové pece 

Tandemová pec 

1. MATERIÁLOVÉ NÁKLADY 

Náklady na kovové přísady 

Náklady na nekovové přísady 

2. ZPRACOVACÍ NÁKLADY 

Náklady na energii 

Ostatní zpracovací náklady 

NVN VÝROBY PRO TANDEMOVOU PEC 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.2.2 Kalkulační vzorec pro pánvovou pec 

Kalkulační vzorec pro mimopecní zpracování oceli je opět tvořen materiálovými 

a zpracovacími náklady. Do materiálových nákladů se řadí především legující přísady, 

vápno a vápenné brikety, které zajišťují rychlé rozpouštění struskotvorných přísad. 

Zpracovací náklady jsou tvořeny náklady na elektrickou energii, argon a ostatními 

zpracovacími náklady, které zahrnují opotřebení vyzdívek a výdusek pánvové pece. 

Dmýchání argonu během úpravy oceli zlepšuje podmínky pro odsíření a tekutost oceli. 

Kalkulační vzorec pro pánvovou pec je uveden v tabulce č. 5. 

Tabulka č. 5: Kalkulační vzorec pánvové pece 

Pánvová pec 

1. MATERIÁLOVÉ NÁKLADY 

Náklady na kovové přísady 

Náklady na nekovové přísady 

2. ZPRACOVACÍ NÁKLADY 

Náklady na energii 

Ostatní zpracovací náklady 

NVN VÝROBY PRO PÁNVOVOU PEC 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.2.3 Kalkulační vzorec pro ZPO 

Nákladové poloţky kalkulačního vzorce pro ZPO zahrnují náklady na měření oceli, 

palivo, el. energii, náklady na pomocný materiál a opravy a udrţování. Náklady na měření 

zahrnují náklady na odběr vzorku kovu, který se provádí během zpracování oceli a náklady 

na měření teploty oceli kontinuální sondou. Cena jednoho odběru vzorku činí 18,30 Kč. 

Cena kontinuální sondy, jejíţ průměrná ţivotnost vydrţí 20 hodin provozu, činí 5 600 Kč. 

Jako palivo se pouţívá plyn pro výhřev mezipánví a ponorných výlevek. 

Tabulka č. 6: Kalkulační vzorec ZPO 

ZPO 

1. NÁKLADY NA MĚŘENÍ 

Odběr vzorku kovu  

Měření teploty  

2. NÁKLADY NA PALIVO 

3. SPOTŘEBA EL. ENERGIE 

4. POMOCNÝ MATERIÁL 

5. OPRAVY A UDRŢOVÁNÍ 

NVN VÝROBY PRO ZPO 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.3 Kalkulace  NVN konstrukční uhlíkové oceli značky B45C 

Jak uţ bylo výše uvedeno, kalkulace NVN dané jakosti oceli je zpracována do tří 

kalkulačních vzorců dle jednotlivých výrobních fází: tandemová pec (TP), pánvová pec 

(PP) a ZPO. Ke konkrétním operacím byly přiřazeny všechny náklady, které s výrobou 

souvisí. Bohuţel kalkulace neobsahuje mzdy obsluţné osádky (tavičů, mistrů, obsluhy 

pecí), poněvadţ mi tyto údaje nebyly ocelárnou ArcelorMittal a.s. poskytnuty. 

Základními dokumenty pro zpracování kalkulace a stanovení nákladů jsou soubory 

šesti tavebních listů a ceny komponent. Zjištěná data byla poté zaevidována 

do tabulkového kalkulátoru EXCEL. Následným výpočtem byly stanoveny průměrné 

náklady všech šesti taveb kaţdého výrobního procesu a náklady v Kč/t.  
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Protoţe kalkulace nákladů výroby oceli jsou značně rozsáhlé, uvádím pouze 

výsledky výpočtu. Konkrétní zpracování výpočtů jsou znázorněna v příloze č. 1 aţ 3.  

Tabulka č. 7: Kalkulace NVN tandemové pece 

Kalkulace nákladů: TP Jedn. Měrná 

spotřeba   

Cena 

 [Kč/jednotka] 

Náklad  

[Kč/t] 

1 2 3 4 5 6 

1 
MATERIÁLOVÉ 

NÁKLADY 

 
  

 

2 Vsázka      

3 Ţelezo tekuté  t 924,50 7 966,00 6 213,30 

4 Ocelový odpad t 54,00 7 483,00 340,91 

5 Externí šrot - neupravený  t 21,11 6 939,00 123,58 

6 
Externí šrot upravený 

těţký  
t 265,47 7 631,00 1 709,12 

7 Externí šrot autobalíky t 77,79 7 041,00 462,10 

8 Externí šrot - slitky  t 28,66 0,00 0,00 

9 
Externí šrot - lehký 

neupravený 
t 22,36 6 723,00 126,83 

10 CELKEM t 1 393,89 43 783,00 8 975,84 

11 Kovové přísady      

12 FeMn t 10,08 23 693,00 201,49 

13 FeSi t 3,44 30 813,00 89,43 

14 Al t 0,30 31 793,00 8,05 

15 Recal t 2,30 26 691,00 51,79 

16 FeMn - drcené t 0,24 23 112,00 4,68 

17 FeSi - drcené t 0,85 34 291,00 24,59 

18 Al granulovaný  t 0,72 39 323,00 23,89 

19 Al drát t 0,09 52 030,00 3,95 

20 CELKEM t 18,02 261 746,00 407,87 

21 Nekovové přísady       

22 Smolný koks  t 0,49 802,00 0,33 

23 Vápenné brikety t 3,00 60,00 0,00 

24 CELKEM t 3,49 862,00 0,33 

25 
MATERIÁLOVÉ 

NÁKLADY CELKEM 
t 1 415,40  9 384,04 
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Kalkulace nákladů: TP Jedn. Měrná 

spotřeba   

Cena 

 [Kč/jednotka] 

Náklad  

[Kč/t] 

26 Šrot t -38,18    

27 Propal prvků t -191,93    

28 Odpad celkem  t -230,11    

29 Ryzí vsázka  t 1 185,29    

30 
ZPRACOVACÍ 

NÁKLADY 
    

31 
Spotřeba elektrické 

energie 
kWh 4 203,00 1,35 4,79 

32 Spotřeba kyslíku Nm
3
 25 376,00 1,39 29,76 

33 
Měření – surového ţeleza 

na mísiči 
ks 23,00 56,00 1,09 

34 
Měření – na tandemové 

peci 
ks 13,00 81,00 0,89 

35 Ţáruvzdorný materiál      56,69 

36 Pomocný materiál      11,39 

37 
ZPRACOVACÍ 

NÁKLADY CELKEM 
    104,61 

38 
NVN tandemové  

pece 
     9 488,65 

Zdroj: vlastní zpracování 

V tabulce č. 7 byly zjištěny průměrné NVN tandemové pece na tunu vyrobené 

konstrukční uhlíkové oceli značky B45C, které činí 9 488,65 Kč/t.  

Kalkulační vzorec tandemové pece obsahuje v prvním sloupci číselné označení 

nákladových poloţek. V následujícím sloupci jsou uvedeny materiálové a zpracovací 

náklady, které tvoří NVN tavby na TP.  

Materiálové náklady jsou tvořeny vsázkou, kovovými a nekovovými přísadami. 

Vsázka zahrnuje tekuté surové ţelezo, které tvoří asi 2/3 celkové vsázky, ocelový odpad 

a šrot. Do tandemové pece se dle technologických postupů v závěru tavby sází kovové 

přísady, mezi které patří: FeMn, FeSi, Recal a Al.   

Zpracovací náklady jsou tvořeny elektrickou energií, spotřebou kyslíku, náklady 

na měření (teploty lázně a analýzy kovu), ţáruvzdorným a pomocným materiálem. 

Nákladová poloţka elektrická energie zahrnuje náklady na energetická média pouţitá 
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na roztavení a ohřev vsázky na odpichovou teplotu a dále na krytí ztrát energie během 

provozu pece. Výše této spotřeby byla zjištěna z tavebních listů. 

Je nutné si uvědomit, ţe během výroby oceli na tandemové peci je několikrát staţena 

struska a také dochází k propalu jednotlivých komponent. V kalkulačním vzorci je proto 

vypočtena ryzí vsázka. Ryzí vsázka se určí jako rozdíl mezi polotovarem vlastní výroby, 

kterým je vyrobená tekutá ocel a technologickým odpadem (tavící předváha – někdy 

hodnocená tak zvaným propalem). Tavící předváha tak představuje podíl všech kovových 

a nekovových komponent vynaloţených na hotový výrobek vztaţený na hmotnost 

vyrobené oceli (t). Z ekonomického hlediska je předváha velmi důleţitý ukazatel. S jejím 

vzrůstem se přímo úměrně zhoršují náklady vyrobené oceli. Předváha jakosti B45C byla 

stanovena na 1,20 t/rok.  

Ve čtvrtém sloupci jsou vypočteny spotřeby nákladových poloţek všech sledovaných 

taveb. Pátý sloupec obsahuje ceny uvedených poloţek. V posledním sloupci „Náklady“ 

jsou prostřednictvím cen jednotlivých komponent a měrné spotřeby vypočteny průměrné 

náklady v Kč na tunu oceli.  

Tabulka č. 8: Kalkulace NVN pánvové pece 

Kalkulace nákladů: PP Jedn. Měrná 

spotřeba 

Cena 

[Kč/jednotka] 

Náklad  

[Kč/t] 

1 2  3 4 5 

1 
MATERIÁLOVÉ 

NÁKLADY 

 
  

 

2 Kovové přísady     

3 FeCa t 0,06 40 073,00 2,03 

4 Ca t 0,06 406 742,00 20,59 

5 Al drat  t 0,08 52 030,00 3,29 

6 CELKEM t 0,20 498 845,00 25,91 

7 Nekovové přísady      

8 Vápno t 52,35 1 900,00 83,92 

9 Vápenné brikety t 9,93 2 124,00 17,79 

10 Smolný koks t 9,18 9 687,00 75,02 

11 Alcaten  t 3,12 4 939,00 13,00 

12 CELKEM t 74,58 18 650,00 189,73 
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Kalkulace nákladů: PP Jedn. Měrná 

spotřeba 

Cena 

[Kč/jednotka] 

Náklad  

[Kč/t] 

13 

MATERIÁLOVÉ 

NÁKLADY 

CELKEM 

 

  215,64 

14 
ZPRACOVACÍ 

NÁKLADY  

 
   

15 Elektrická energie  kWh 53 303,00 1,35 60,71 

16 Argon Nm
3
 227,00 3,87 0,74 

17 Měření: odběr vzorků ks 17,00 35,40 0,51 

18 Měření teploty  ks 23,00 23,40 0,45 

19 Měření aktivity kyslíku ks 17,00 201,00 2,88 

20 
Opotřebení vyzdívek a 

výdusek 

 
   19,54 

21 

ZPRACOVACÍ 

NÁKLADY 

CELKEM 

 

    84,83 

22 NVN pánvové pece      300,48 

Zdroj: vlastní zpracování 

V tabulce č. 8: Kalkulace NVN pánvové pece, jsou náklady rozděleny do dvou 

skupin, na materiálové a zpracovací náklady. 

Materiálové náklady obsahují kovové a nekovové přísady. Kovové sloţky 

se přidávají do pece za účelem dosaţení patřičného chemického sloţení, dolegování. 

Nekovové přísady se přidávají ve formě alcatenu, vápna, vápenných briket a koksu.  

Do zpracovacích nákladů se zahrnují náklady na energickou energii, argon, měření 

(odběr vzorku, mření teploty a aktivity kyslíku), opotřebení vyzdívek a výdusek pánvové 

pece.  Argon se pouţívá pro zajištění teplotní a chemické homogenity lázně. Opotřebení 

vyzdívek a výdusek je tvořeno náklady na izolační, nástřikový materiál, vyzdívky licích 

pánví, beton a ţáruvzdorné hmoty. NVN pánvové pece činí 300,48 Kč/t. 
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Tabulka č. 9: Kalkulace NVN ZPO 

Kalkulace nákladů: ZPO Jedn.  Měrná 

spotřeba 

Cena 

[Kč/jednotka] 

Náklad  

[Kč/t] 

1 2  3 4  

1 Tekutá ocel       9 789,13 

2 Náklady na měření        

3 Odběr vzorku kovu  ks 18,00 18,30 0,28 

4 Měření teploty  ks 0,30 5 600,00 8,50 

5 CELKEM  18,30 5 618,30 8,78 

6 Ostatní náklady       

7 Spotřeba elektrické energie kWh 75 560,00 1,35 86,06 

8 Kyslík  Nm
3
 13 717,00 1,39 16,09 

9 Palivo MJ 488,00 230,41 94,86 

10 Ţáruvzdorný materiál  kg   86,50 0,31 

11 Pomocný materiál  kg   68,72 0,31 

12 CELKEM  89 765,00 233,15 197,63 

13 NVN ZPO celkem      206,41 

14 NVN jakosti B45C celkem      9 995,54 

Zdroj: vlastní zpracování 

Při tvorbě kalkulačního vzorce ZPO bylo nutné vycházet z předchozích kalkulací TP 

a PP. Výpočet nákladů je koncipován tak, ţe výše nákladové poloţky „Tekutá ocel“ 

je určena z kalkulací TP a PP a následně jsou k ní připočítávány náklady na měření teploty 

a odběr vzorku pro chemickou analýzu oceli, spotřeba elektrické energie, kyslíku, zemního 

plynu pro dělení bram. Nákladová poloţka ţáruvzdorný materiál zahrnuje všechny 

keramické materiály pro připravenou mazipánev k lití. Jedná se o vyzdívku mezipánve, 

stínící trubici, ponornou výlevku, zátku a argonový trámec. NVN pro výrobní fázi oceli na 

ZPO činí 206,41 Kč/t. 

4.4 Vyhodnocení výsledků kalkulace 

Celkové NVN výrobního procesu jsou dány součtem tří výrobních fází tandemové 

pece, pánvové pece a ZPO. U sledované jakosti B45C byla zjištěna hodnota NVN 

9 995,54 Kč/t.  
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V následujícím grafu č. 1 uvádím pro lepší orientaci vypočítané procentuální podíly 

jednotlivých nákladových skupin výrobních fází na celkových nákladech výroby oceli. 

Graf č. 1: Podíl jednotlivých druhů nákladů na celkových nákladech 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.4.1 Tandemová pec 

Náklady tandemové pece zahrnující náklady na vsázku, přísady a zpracovací 

náklady, představují rozhodující podíl na celkové hodnotě NVN sledované jakosti. 

Průměrná výše NVN tandemové pece činí 9 488,65 Kč/t.  

Z grafu č. 1 lze posoudit, ţe největší zastoupení NVN tandemové pece představuje 

vsázka tvořená tekutým ţelezem, ocelovým odpadem a šrotem, jejíţ průměrné NVN činí 

8 975,84 Kč/t. Na celkových nákladech se podílí 89,80 %. Přičemţ náklady na tekuté 

ţelezo představují 6 213,30 Kč/t, coţ je 69,22 % z nákladů na vsázku.  

89,80%

4,08%

0,003%

1,05%0,26%

1,90%

0,85%

0,09%

1,98%

Podíl jednotlivých druhů nákladů na celkových 

nákladech 

TP - Vsázka TP - Kovové přísady TP - Nekovové přísady

TP- Zpracovací náklady PP - Kovové přísady PP - Nekovové přísady

PP - Zpracovací náklady ZPO - Náklady na měření ZPO - Ostatní náklady
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Náklady na kovové přísady činí 407,87 Kč/t. Výše těchto nákladů je ovlivňována 

především cenou kovových přísad, která závisí na druhu přísadového prvku, obsahu 

a kusovitosti. Nejnákladnější sloţky kovových přísad jsou FeMn (feromangan) a FeSi 

(ferosilikon).  Průměrná cenová hladina FeMn se pohybuje okolo 39 500 Kč/t. Cena FeSi 

se pohybuje na úrovni kolem 17 000 Kč/t. Kovové přísady se na celkových nákladech 

tandemové pece podílí 4,08 %. Nejniţší podíl na celkových nákladech představují 

nekovové přísady tandemové pece, a to jen 0,003 %. 

Komplexní skupina zpracovacích nákladů je tvořena spotřebou elektrickou energie, 

kyslíku, náklady na měření, ţáruvzdorným a pomocným materiál. Nákladová výše těchto 

poloţek je ovlivňována zejména dobou tavby. Průměrná doba tavby na tandemové peci 

je 4,5 hodiny. Spotřebu elektrické energie na tandemové peci ovlivňuje doba 

mezitavbového prostoje a také tavící předváha. Hodnota zpracovacích nákladů vychází 

na 104,61 Kč/t. Na celkových nákladech tandemové pece se podílejí 1,05 %. 

4.4.2 Pánvová pec 

NVN pánvové pece jakosti B45C činí 300,48 Kč/t. Na celkových nákladech se podílí 

3,00 %. Z grafu č. 1 vyplývá, ţe nejvyšší podíl představují nekovové přísady, které činí 

189,73 Kč/t.  Jedná se zejména o nákladové poloţky vápno, pouţívané pro zahuštění 

strusky, dezaktivaci a dezoxidaci oceli a smolný koks. Náklady na vápno byly stanoveny 

na 83,92 Kč/t. Výše nákladů na smolný koks je 75,02 Kč/t.  

Zpracovací náklady pánvové pece zahrnující spotřebu elektrické energie, argonu, 

náklady na měření teploty, aktivity kyslíku, odběru vzorku a náklady na opotřebení 

vyzdívek a výdusek se na celkových nákladech podílí pouhými 0,85 %. Vynaloţené 

náklady na spotřebu elektrické energie se rovnají 60, 71 Kč/t. Zjištěná průměrná spotřeba 

elektrické energie na pánvové peci je 8 883,83 kWh. Náklady na opotřebení vyzdívek 

a výdusek byly stanoveny na 19,54 Kč/t.  

Náklady na kovové přísady uţ nejsou tak významné, představují pouze 0,26 % 

z celkového objemu NVN. 
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4.4.3 ZPO 

Celkové náklady na ZPO se nazývají jako náklady zpracovací. Jedná se o nejméně 

nákladný proces. Výsledné NVN činí 206,41 Kč/t. Z přehledu nákladových poloţek 

uvedených v grafu č. 1 představují největší procentní podíl na celkových nákladech ostatní 

náklady, a to 1,98 %. Konkrétně se jedná o náklady na elektrickou energii a palivo. 

Náklady na elektrickou energii činí 86,06 Kč/t. Náklady na palivo jsou stanoveny 

na 94,86 Kč/t.  
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5 ZÁVĚR  

Předloţená diplomová práce se zabývá kalkulací nákladů výšeuhlíkaté jakosti oceli. 

Při zpracování jednotlivých kapitol jsem vycházela z údajů poskytnutými hutním 

podnikem ArcelorMittal Ostrava a.s.  

Před praktickým zpracováním kalkulace bylo nutné seznámit se s teoretickými 

znalostmi týkající se klasifikací nákladů a pouţívanými metodami kalkulací, kterému 

je věnována první část této práce.  

V rámci praktické části diplomové práce byl nejprve stručně představen závod 

Ocelárna společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., včetně technologického popisu výroby 

oceli na tandemové peci, pánvové peci a ZPO.  

Náplní hlavní části této práce je stanovení nákladů na výrobu konstrukční uhlíkové 

oceli značky B45C, a to na základě neúplných vlastních nákladů. Výsledkem této činnosti 

bylo vymezení rozsahu sledovaných nákladů, definování kalkulačních jednic a hlavních 

výrobních fází oceli, ke kterým byly stanoveny jednotlivé dílčí náklady.  

Hlavní výrobní fáze byly definovány a ohraničeny takto: první etapa výroby oceli na 

tandemové peci je zahájena přípravou vsázky a ukončena legováním oceli. Druhá etapa 

začíná převozem oceli na pánvovou pec a končí otevřením licí pánve do mezipánve. 

Konečná fáze ZPO začíná otevřením mezipánve a končí vyrobeným hotovým výrobkem.  

Při stanovení nákladových poloţek dané výrobní fáze jsem vycházela ze souboru 

tavebních listů čítající šest taveb, které proběhly v roce 2011 a cen jednotlivých 

komponent. Za pomocí těchto získaných dat byly sestaveny tři kalkulační vzorce 

pro tandemovou pec, pánvovou pec a ZPO. Pro kaţdý kalkulační vzorec byly vypočteny 

průměrné náklady ze všech šetřených taveb. Celkové NVN na výrobu výšeuhlíkaté 

konstrukční oceli jakosti B45C se vypočetly součtem těchto tří kalkulačních vzorců. 

V dalším kroku následovalo vyhodnocení nákladů na výrobu tekutého kovu.  

Z konečných výsledků sestavených kalkulací mohu konstatovat, ţe celkové NVN 

sledované jakosti činí 9 995,54 Kč/t. Výrobní proces oceli na tandemové peci, zahrnující 

náklady na vsázku, kovové a nekovové přísady a zpracovací náklady se na celkových NVN 

podílí nejvyšší měrou, a to ve výši 9 488,65 Kč/t. Přičemţ rozhodující nákladový podíl 

tvoří náklady na vsázku, a to 8 975,84 Kč/t, představující 89,80 % z celkových nákladů. 
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Po ní následují náklady na kovové přísady, které jsou ve výši 407,87 Kč/t. Na celkových 

nákladech se podílí 4,08 %. Výše nákladů na vsázku je ovlivňována zejména jejím 

sloţením resp. skladbou vsázky a na výši tavící předváhy. Také nemůţu opomenout 

poruchové stavy na peci a znečišťující elementy, mezi které patří hlavně beton 

a zastruskované nálitky. Náklady na kovové přísady jsou ovlivňovány především jejich 

cenou. Nejnákladnější sloţky kovových přísad jsou FeMn a a FeSi. Průměrná cenová 

hladina FeMn se pohybuje okolo 39 000 Kč/t. Cena FeSi se pohybuje na úrovni přes 

17 000 Kč/t. Dalším neméně nákladným procesem je výrobní fáze oceli na pánvové peci, 

která činí 446,34 Kč/t. Celkovou sumu vynaloţených nákladů na pánvové peci tvoří 

náklady na přísady (kovové a nekovové) a zpracovací náklady. Největší měrou se zde 

podílí náklady na vápno (124,93 Kč/t) a smolný koks (115,88 Kč/t). Zpracovací náklady 

tvoří malý podíl (0,85 %), ale také velice důleţitý. Jako nejméně nákladný proces se jeví 

konečná fáze výroby oceli, a to, zpracování oceli na ZPO (206,41 Kč/t). Na celkových 

nákladech se podílí pouhými 2,07 %. 

Cílem mé diplomové práce bylo provést kalkulaci nákladů konstrukční uhlíkové 

oceli jakosti B45C v podniku ArcelorMittal Ostrava a.s. přičemţ jsem toho názoru, 

ţe stanovený cíl se mi podařilo splnit.  
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Příloha č. 1: Kalkulace NVN – tandemová pec 

Kalkulace nákladů: TP    Naturální spotřeba  

Průměrná 

spotřeba  Cena Náklady  

Jakost B45C Jednotka 

Tavba č. 

1 

Tavba č. 

2 

Tavba č. 

3 

Tavba č. 

4 

Tavba č. 

5 

Tavba č. 

6 

Spotřeba 

celkem [jedn./t.] [Kč/t] [Kč/tavba] [Kč/t] 

Materiálové náklady  t                   

 

  

Vsázka t                   

 

  

Ţelezo tekuté  t 160,00 153,20 153,40 156,00 145,40 156,50 924,50 154,08 7 966,00 1 227 427,83 6 213,30 

Ocelový odpad t 8,70 9,30 8,60 8,80 9,40 9,20 54,00 9,00 7 483,00 67 347,00 340,91 

Externí šrot - neupravený  t 3,51 3,49 3,52 3,52 3,51 3,56 21,11 3,52 6 939,00 24 413,72 123,58 

Externí šrot upravený těţký  t 41,73 43,96 43,96 43,86 46,76 45,20 265,47 44,25 7 631,00 337 633,60 1 709,12 

Externí šrot autobalíky t 12,50 13,10 12,70 13,04 12,65 13,80 77,79 12,97 7 041,00 91 286,57 462,10 

Externí šrot - slitky  t 5,02 4,56 4,82 4,63 4,85 4,78 28,66 4,78 0,00 0,00 0,00 

Externí šrot - lehký 

neupravený t 3,52 3,63 3,84 4,03 3,56 3,78 22,36 3,73 6 723,00 25 054,38 126,83 

CELKEM t 234,98 231,24 230,84 233,88 226,13 236,82 1 393,89 232,32 43 783,00 1 773 163,09 8 975,84 

Kovové přísady t                   

 

  

FeMn t 1,65 1,50 1,80 1,70 1,75 1,68 10,08 1,68 23 693,00 39 804,24 201,49 

FeSi t 0,49 0,63 0,52 0,65 0,59 0,56 3,44 0,57 30 813,00 17 666,12 89,43 

Al t 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,30 0,05 31 793,00 1 589,65 8,05 

Recal t 0,35 0,35 0,42 0,39 0,38 0,41 2,30 0,38 26 691,00 10 231,55 51,79 

FeMn - drcené t 0,03 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,24 0,04 23 112,00 924,48 4,68 

FeSi - drcené t 0,14 0,15 0,14 0,15 0,13 0,14 0,85 0,14 34 291,00 4 857,89 24,59 

Al granulovaný  t 0,10 0,12 0,13 0,11 0,12 0,14 0,72 0,12 39 323,00 4 718,76 23,89 

Al drát t 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,09 0,02 52 030,00 780,45 3,95 

CELKEM t 2,83 2,85 3,13 3,10 3,08 3,03 18,02 3,00 261 746,00 80 573,14 407,87 



 

 

Kalkulace nákladů: TP  Naturální spotřeba  

Průměrná 

spotřeba  Cena Náklady  

Jakost B45C Jednotka 

Tavba č. 

1 

Tavba č. 

2 

Tavba č. 

3 

Tavba č. 

4 

Tavba č. 

5 

Tavba č. 

6 

Spotřeba 

celkem [jedn./t.] [Kč/t] [Kč/tavba] [Kč/t] 

Nekovové přísady t                   

 

  

Smolný koks t 0,08 0,05 0,04 0,15 0,08 0,09 0,49 0,08 802,00 65,50 0,33 

Vápenné brikety t 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 3,00 0,50 60,00 0,30 0,00 

CELKEM t 0,58 0,55 0,54 0,65 0,58 0,59 3,49 0,58 862,00 65,80 0,33 

MATERIÁLOVÉ 

NÁKLADY CELKEM t 238,39 234,64 234,51 237,63 229,79 240,44 1 415,40 235,90 306 391,00 1 853 802,03 9 384,04 

Šrot t -6,43 -6,21 -7,01 -6,34 -5,87 -6,32 -38,18 -6,36   

 

  

Propal prvků t -32,85 -30,85 -31,69 -29,65 -32,68 -34,21 -191,93 -31,99   

 

  

Odpad celkem  t -39,28 -37,06 -38,70 -35,99 -38,55 -40,53 -230,11 -38,35   

 

  

Ryzí vsázka t 199,11 197,58 195,81 201,64 191,24 199,91 1 185,29 197,55   

 

  

Zpracovací náklady  

 

                  

 

  

Spotřeba elektrické energie  kWh 682,00 695,00 725,00 731,00 694,00 676,00 4 203,00 700,50 1,35 945,68 4,79 

Spotřeba kyslíku 
Nm

3
 4 185,00 4 293,00 3 865,00 4 572,00 4 352,00 4 109,00 

25 

376,00 4 229,33 1,39 5 878,77 29,76 

Měření  - surového ţeleza na 

mísiči počet 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 23,00 3,83 56,00 214,67 1,09 

Měření – na tandemové peci počet 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 13,00 2,17 81,00 175,50 0,89 

Ţáruvzdorný materiál 

 

                  11 200,00 56,69 

Pomocný materiál 

 

                  2 250,00 11,39 

ZPRACOVACÍ 

NÁKLADY CELKEM                     20 664,62 104,61 

NVN tandemové pece                      1 874 466,65 9 488,65 

 



 

 

Příloha č. 2: Kalkulace NVN – pánvová pec 

Kalkulace nákladů: PP   Naturální spotřeba  

 Spotřeba 

na tavbu Cena Náklady  

Jakost B45C Jednotka 

Tavba č. 

1 

Tavba č. 

2 

Tavba č. 

3 

Tavba č. 

4 

Tavba č. 

5 

Tavba č. 

6 

Spotřeba 

celkem [jedn./t.] [Kč/jednotka] [Kč/tavba] [Kč/t] 

Materiálové náklady                          

Kovové přísady                          
FeCa t 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,06 0,01 40 073,00 400,73 2,03 

Ca t 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,06 0,01 406 742,00 4 067,42 20,59 

Al drat  t 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,08 0,01 52 030,00 650,38 3,29 

CELKEM t 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,20 0,03 498 845,00 5 118,53 25,91 

Nekovové přísady t                       

Vápno t 8,82 8,72 8,63 8,45 8,84 8,89 52,35 8,73 1 900,00 16 577,50 83,92 

Vápenné brikety t 1,67 1,63 1,58 1,72 1,64 1,69 9,93 1,66 2 124,00 3 515,22 17,79 

Smolný koks t 1,61 1,42 1,53 1,55 1,53 1,54 9,18 1,53 9 687,00 14 821,11 75,02 

Alcaten  t 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 3,12 0,52 4 939,00 2 568,28 13,00 

CELKEM t 12,62 12,29 12,26 12,24 12,53 12,64 74,58 12,43 18 650,00 37 482,11 189,73 

MATERIÁLOVÉ 

NÁKLADY CELKEM t 12,65 12,32 12,29 12,27 12,56 12,67 74,78 12,46 517 495,00 42 600,64 215,64 

Zpracovací náklady                          

Elektrická energie  kWh 9 179,00 6 588,00 7 560,00 9 095,00 8 835,00 12 046,00 53 303,00 8 883,83 1,35 11 993,18 60,71 

Argon Nm
3
 53,00 35,00 27,00 31,00 38,00 43,00 227,00 37,83 3,87 146,42 0,74 

Měření: odběr vzorků počet 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 17,00 2,83 35,40 100,30 0,51 

Měření teploty  počet 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 23,00 3,83 23,40 89,70 0,45 

Měření aktivity kyslíku počet 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 17,00 2,83 201,00 569,50 2,88 

Opotřebení vyzdívek a výdusek                     3 860,00 19,54 

ZPRACOVACÍ NÁKLADY 

CELKEM                     16 759,09 84,83 

NVN pánvové pece                     59 359,73 300,48 



 

 

Příloha č. 3: Kalkulace NVN – ZPO 

Kalkulace nákladů: 

ZPO   Naturální spotřeba  

Průměrná 

spotřeba Cena Náklady  

Jakost B45C Jednotka 

Tavba č. 

1 

Tavba č. 

2 

Tavba č. 

3 

Tavba č. 

4 

Tavba č. 

5 

Tavba č. 

6 

Spotřeba 

celkem [jedn./t.] [Kč/jednotka] [Kč/tavba] [Kč/t] 

Tekutá ocel                      1 933 826,37 9 789,13 

Náklady na měření                      

 

  

Odběr vzorku kovu  počet 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 18,00 3,00 18,30 54,90 0,28 

Měření teploty  počet 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 5 600,00 1 680,00 8,50 

CELKEM   3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 18,30 3,30 5 618,30 1 734,90 8,78 

Ostatní náklady                     

 

  

Spotřeba elektrické 

energie kWh 12 692,00 11 896,00 14 562,00 10 863,00 11 852,00 13 695,00 75 560,00 12 593,33 1,35 17 001,00 86,06 

Kyslík  
Nm

3
 2 865,00 1 896,00 2 569,00 2 142,00 1 989,00 2 256,00 13 717,00 2 286,17 1,39 3 177,77 16,09 

Palivo MJ 81,00 78,00 96,00 75,00 89,00 69,00 488,00 81,33 230,41 18 740,01 94,86 

Ţáruvzdorný materiál  kg               0,70 86,50 60,55 0,31 

Pomocný materiál  kg               0,90 68,72 61,85 0,31 

CELKEM 
  15 638,00 13 870,00 17 227,00 13 080,00 13 930,00 16 020,00 89 765,00 14 962,43 388,37 39 041,18 197,63 

NVN ZPO celkem  
                    40 776,08 206,41 

NVN jakosti B45C 

celkem                      1 974 602,45 9 995,54 

 

 


