
 



 



 



 



Abstrakt 

          Cílem diplomové práce je simulace nákladů v podmínkách konkrétního podniku, 

sestavení nákladových kalkulací karuselu ATP jako funkci jeho časového využití a směnnosti. 

První část diplomové práce je zaměřena na teoretická východiska nákladů, kalkulací a 

controllingu. Druhá část diplomové práce je věnována podniku Bonatrans Group, a. s. a 

nákladům jeho nákladového střediska karusel ATP. Následně je navrhnuta optimalizace 

režimu práce. Podnik se specializuje na výrobu železničního dvojkolí a jejich dílů, kde je 

karusel ATP nedílnou součástí výrobního procesu.  

Klíčová slova 

Náklady, fixní náklady, variabilní náklady, nákladové středisko, kalkulace, karusel, objem, 

produkce, směna, podnik. 

 

 

 

Abstract 

          The goal of diploma thesis is costs simulation in the concrete firm where are special 

conditions, compilation cost calculations of carousel ATP as a function of time utilization and 

shifts.  The first part of diploma thesis is based on theoretical reces of knowledge about cost, 

calculations and controlling. The second part is concentrated on the company named 

Bonatrans Group a. s. and on costs of cost center carousel ATP. Subsequently is proposed the 

optimization of working regime. The association is specialized in production of railway 

wheelsets and components. 
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1. ÚVOD 

 

          Náklady tvoří nedílnou část ekonomiky podniku a jejich sledování patří ke každodenní 

činnosti manažerů každého podniku. Díky stále větší konkurenci podniků na trhu jsou 

podniky stále více nuceny zvyšovat svou výkonnost. Celkovou výkonnost podniku ovlivňuje 

mnoho klíčových oblastí podnikového řízení. Jednou z oblastí je řízení nákladů, jejich 

kalkulace a plánování. 

          Cílem diplomové práce je simulace nákladů nákladového střediska, stroje karusel ATP 

ve společnosti BONATRANS GROUP, a. s., sestavení nákladové kalkulace a to jako funkce 

časového využití a směnnosti. Díky simulaci nákladů bude následně sestavena kalkulace 

nákladů a navrhnuta optimalizace režimu práce - směnnosti karuselu ATP.  Práce je v podobě 

teoretické a praktické části. 

          Teoretická část je zaměřena na náklady a kalkulace, které bylo nezbytné prostudovat 

z odborných knih a publikací. Zobrazuje tedy náklady, jejich klasifikaci dle různých hledisek, 

plánování a řízení, dále členění a metody kalkulace nákladů a kalkulační vzorec. Poslední 

kapitolou teoretické části bude teoretické přiblížení podnikového controllingu, jelikož 

kalkulace nákladů společnosti BONATRANS GROUP, a. s. se provádí právě v oddělení 

controllingu, kde také proběhly veškeré konzultace. 

          Praktická část je věnována podniku a simulaci nákladů nákladového střediska karusel 

ATP, jak vyplývá ze zadání. Dále je tato část zaměřena na představení společnosti 

BONATRANS GROUP, a. s., popis výrobního procesu a sortimentu výrobků. Simulaci 

nákladů bude předcházet definování jednotlivých nákladů, sestavení kalkulace a následné 

znázornění nákladů v podobě grafů. Pro modelování nákladů poslouží sestavení nákladových 

kalkulací karuselu ATP jako funkce jeho časového využití a směnnosti, což je v práci 

zohledněno a důkladně popsáno. Na základě sestavených kalkulací a grafů dojde k navrhnutí 

optimálního režimu práce. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

2.1.1 Náklady a výnosy podniku, kalkulace 

 

Náklady podniku 

          Náklady podniku jsou peněžní částky, které podnik účelně vynaložil na získání výnosů. 

Představují tedy v penězích vyjádřenou spotřebu výrobních činitelů. [15] 

Náklady podniku tvoří: 

a) běžné provozní náklady – mezi ně patří spotřeba materiálu a energie, osobní náklady; 

b) odpisy dlouhodobého majetku; 

c) ostatní provozní náklady; 

d) finanční náklady – úroky a jiné finanční náklady; 

e) mimořádné náklady – např. dary, mimořádné odměny. [15] 

 

Výnosy podniku 

          Výnosy podniku jsou peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za 

určité účetní období bez ohledu na to, zda v tomto daném období došlo k jejich inkasu. [15] 

Výnosy podniku tvoří: 

a) provozní výnosy získané v provozně-hospodářské činnosti podniku (tržby za prodej); 

b) finanční výnosy z finančních investic, cenných papírů, vkladů a účastí; 

c) mimořádné výnosy získané mimořádně, např. prodejem odepsaných strojů. [15] 
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Kalkulace 

         Kalkulace v podniku představuje písemný přehled jednotlivých položek jednotlivých 

nákladů a jejich úhrn na kalkulační jednici, která představuje určitý výkon vymezený měřící 

jednotkou.  Mohou to být např. výkony odbytové (prodávané mimo podnik) nebo 

vnitropodnikové (předávané uvnitř podniku). Jednotlivé složky nákladů se vyčíslují 

v kalkulačních položkách. Doporučené kalkulační položky obsahuje kalkulační vzorec. [15] 

 

2.2 KLASIFIKACE NÁKLADŮ 

 

Pojetí nákladů 

Pojetí nákladů rozeznává tyto druhy: 

 náklady ve finančním účetnictví, 

 náklady ve vnitropodnikovém (manažerském) účetnictví. 

          Náklady lze najít jak ve finančním tak i manažerském účetnictví. Finanční účetnictví 

sleduje informace v podniku jako celek, je upravováno zákonnými normami a určeno 

především pro externí uživatele.  Manažerské účetnictví slouží pro vnitropodnikové účely 

manažerů například při sestavování kalkulací. Z ekonomického hlediska náklady podniku 

tvoří peněžně oceněná spotřeba výrobních faktorů. Podle účetního pojetí je účetní náklad 

spotřeba hodnot, která se vykazuje v daném časovém období ve finančním účetnictví. [15] 

 

Klasifikace nákladů (členění) 

          V oblasti členění nákladů byl vyvinut velmi rozsáhlý terminologický aparát, jehož 

funkcí je formulovat ekonomickou podstatu nákladů, postupy jejich zjišťování, souvislosti 

s jejich vývojem, nástroje řízení nákladů apod. Tyto jednotlivé skupiny se snaží vyjádřit 

rozmanitost pohledů řídících pracovníků na náklady, které souvisí s jejich rozhodováním. [1] 
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Základní členění nákladů, podle různých kritérií: 

- druhové členění nákladů, 

- účelové členění nákladů, 

- kalkulační členění nákladů, 

- členění nákladů z hlediska změn ve výrobním procesu, 

- členění nákladů podle závislosti na objemu prováděných výkonů. 

 

2.2.1 Druhové členění nákladů 

 

          Požadavky, vyvolané řízením podniku jako celku a potřeba znát i naturální podstatu 

podnikem spotřebovaných zdrojů, vyžadují vykazování v druhovém členění nákladů. Pak lze 

hovořit o členění nákladů podle nákladových druhů, kdy nákladovými druhy jsou rozuměny 

věcně stejnorodé položky nákladů. [4] 

Podle SYNKA se za základní nákladové druhy považuje: 

- spotřeba surovin a materiálu, paliv a energie, provozních látek; 

- odpisy budov, strojů, výrobního zařízení, nástrojů, nehmotného dlouhodobého 

majetku; 

- mzdové a ostatní osobní náklady (platy, mzdy, sociální a zdravotní pojištění); 

- finanční náklady (poplatky, placené úroky, pojistné); 

- náklady na externí služby (nájemné, dopravné, telekomunikační služby, cestovné, 

opravné a udržování). [15] 

 

Nákladové druhy, vstupující do podniku lze charakterizovat takto [8]: 

 z hlediska účetního zobrazení jsou tyto náklady prvotní, zachované hned při vstupu 

do podniku; 
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 jde o náklady externí, které vznikají spotřebou výrobků, prací a službami od externích 

dodavatelů; 

 z hlediska nedělitelnosti na jednodušší složky, ze kterých se skládají, jde o náklady 

jednoduché. 

          Zajištění stability, rovnováhy a proporcí mezi potřebou zdrojů podniku a zabezpečení 

externích zdrojů lze díky druhovému členění nákladů. Toto členění napomáhá informovat 

podnik o tom, jak, kdy a co je v podniku spotřebováno. 

          Druhové členění nákladů vykazuje spotřebu zdrojů v podniku. Pomocí druhového 

členění nákladů je kontrolována úplnost účetních informací v určitém období. Použití 

samostatného druhového členění nákladů v podniku je omezeno pro řízení nákladů a zisku, 

proto je nezbytné jej kombinovat s dalším členěním nákladů, například s účelovým členěním 

nákladů, kalkulačním členěním apod. [1] 

 

2.2.2 Účelové členění nákladů 

 

          Členění nákladů podle nákladových druhů neobsahuje hledisko účelu nákladů a tím 

nedává možnost kontroly přiměřenosti spotřeby nákladů. Proto je nutné použít členění 

nákladů podle účelu, tj. podle činností, které vyvolají jejich vznik. [8] 

Patří zde členění nákladů podle: 

- výkonu; 

- jednotlivých výrobních a nevýrobních činností. 

          Základním rozdělením nákladů podle účelu je členění podle vztahu k příslušnému 

technologickému procesu. Při výrobě daného výrobku, během daného technologického 

procesu vznikají náklady technologické, které se týkají stanovené kalkulační jednice. Dále 

pak náklady na vytvoření, zajištění a udržení podmínek průběhu daného procesu. 

          Náklady technologické jsou vyvolané technologií dané činnosti, výkonu. 

Nejjednodušším příkladem technologických nákladů je spotřeba základního materiálu, 

mzdové náklady výkonných pracovníků, spotřeba energie, odpisy. [1] 
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          Náklady na obsluhu a řízení jsou vynaloženy za účelem vytvoření a udržení 

podmínek a průběhu činnosti. Patří zde náklady na provoz budov (topení, osvětlení, úklid), 

mzdy řídících pracovníků, materiálové náklady administrativní činnosti. [9] 

           Podrobnějším členěním nákladů technologických a nákladů na obsluhu, zajištění a 

řízení by se dalo považovat rozdělení nákladů na režijní a jednicové. Jednicové náklady jsou 

součástí technologických nákladů, které jsou účelně vyvolány vytvořením jakékoli konkrétně 

definované jednotky výkonu. Režijními náklady jsou náklady, u kterých nelze vyjádřit jejich 

přímý vztah ke konkrétnímu dílu výkonu jako nositeli nákladů. Naopak jsou to náklady 

společné druhu výkonu, skupiny výkonů, útvarů apod. [1] 

 

2.2.3 Kalkulační členění nákladů 

 

           Kalkulační členění nákladů říká, na co byly náklady vynaloženy. Toto hledisko je pro 

podnik rozhodující, umožňuje zjistit rentabilitu jednotlivých výrobků a služeb a řídit 

výrobkovou strukturu. Kalkulační členění je předpokladem pro manažerská rozhodování 

například zda výrobek vyrobit nebo koupit, zda určitou činnost zajistit vlastními silami nebo 

zajistit dodavatelsky, pomáhá také určit dočasnou minimální ztrátovou cenu. Přesně 

vymezený výkon je kalkulační jednicí. [15] 

          Toto členění rozděluje náklady do dvou skupin, na náklady přímé a náklady nepřímé. 

Přímé náklady přímo souvisejí s určitým druhem výkonu, patří zde náklady jednicové a 

režijní související přímo s výrobkem. Náklady nepřímé souvisejí s více druhy výkonů a 

zabezpečují výrobu jako celek. Nepřímé náklady zahrnují náklady režijní, které jsou společné 

více druhům výrobků. 

          V posledních letech se náklady začaly sledovat a řídit podle jednotlivých činností. 

Účetnictví, které toto zajišťuje, je nazýváno precesní účetnictví a kalkulace založené na něm 

jsou nazývány kalkulace dílčích činností nebo kalkulace ABC. [15] 
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2.2.4 Členění nákladů z hlediska změn ve výrobním procesu 

 

          Narušení současného uspořádání vztahů mezi výkony a náklady může způsobit veškeré 

změny podmínek, neruší však vztahy jako celek. Ze změn výrobního nebo reprodukčního 

procesu vycházejí rozhodovací úlohy. Nejprve se tedy musí oddělit náklady, které jsou 

z hlediska změn ovlivnitelné a které naopak ne. Rozdílové náklady (rozdíl mezi výchozí a 

běžnou úrovní ovlivnitelných nákladů) mají základní význam jak pro předběžnou tak i pro 

následnou analýzu těchto nákladů. Jsou tak měřítkem efektu skutečné či zamýšlené změny. 

[7] 

 

2.2.5 Členění nákladů podle závislosti na objemu prováděných výkonů 

 

          Z hlediska řízení nákladů a zisku je za nejdůležitější členění nákladů považováno 

rozdělení na náklady variabilní a fixní. 

 

Variabilní náklady 

          Variabilní náklady jsou v podniku využívány v závislosti na objemu výkonů. 

Charakteristická položka variabilních nákladů je spotřeba základního materiálu výrobku, 

náklady na dopravu, spotřeba energie, mzdové náklady apod. Variabilní náklady jsou spojeny 

s uskutečněním jediného výkonu nebo dávky výkonů. Pro uskutečnění dalšího výkonu je 

potřeba tyto náklady znovu vynaložit, náklady se tedy spotřebovávají každým uskutečněným 

výkonem. [1] 

          Variabilní náklady se mění v závislosti na změnách objemu produkce a to tak, že se 

mění část celkových nákladů, proto je lze rozdělit na tyto náklady: 

 proporcionální – mění se stejně rychle jako objem výroby, 

 nadproporcionální (progresivní) – mění se rychleji než objem výroby, 

 podproporcionální (degresivní) – mění se pomaleji než objem výroby. 
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          Do variabilních nákladů patří jednicové náklady a část nákladů režijních. Při 

manažerských výpočtech se obvykle předpokládá, že se náklady vyvíjejí lineárně 

(proporcionálně). [15] 

 

Fixní náklady 

          Vynaložením fixních nákladů podnik zajišťuje podmínky pro zhotovení výkonů 

v daném období. Nazývají se potencionální, zajišťují určitou produkční kapacitu, jsou vždy 

jednorázově vložené po uplynutí určitého časového intervalu. Do těchto nákladů je možné 

zahrnout náklady na obsluhu a řízení, náklady na reklamu a propagaci, náklady na výzkum a 

vývoj, odpisy, splátky nájemného apod. [1] 

          Fixní náklady se v závislosti na změnách objemu produkce nemění, jsou to proto 

náklady neměnné, pevné. Tyto náklady jsou vyvolány nutností zabezpečit chod podniku jako 

celku a to například provozní pohotovost, výrobní kapacitu apod.  

          Neměnnost fixních nákladů je však relativní. I fixní náklady se mění např. při změnách 

výrobní kapacity nebo při rozsáhlé změně výrobního programu, nemění se však plynule, ale 

najednou, skokem. [16] 

          Do fixních nákladů patří velká část režií (odpisy, mzdy správních a 

technickohospodářských pracovníků, nájemné, pojištění, úroky z půjček, leasingové poplatky, 

náklady na počítačové vybavení, náklady na školení a vzdělávání pracovníků aj.) V průběhu 

doby často dochází k růstu podílu fixních nákladů, dokonce některé jednicové náklady (např. 

mzdy) se mění v náklady fixní. Fixní náklady vznikají, i když se nic nevyrábí. [15] 

 

2.3 EVIDENCE NÁKLADŮ 

 

          Evidenci nákladů v podniku zabezpečuje účetnictví podniku. Podnikové účetnictví člení 

SYNEK jako: 

 finanční, 

 nákladové, 
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 manažerské. 

          Toto rozdělení není podle všech autorů jednotné. Někteří autoři člení účetnictví na 

finanční a vnitropodnikové, jiní na finanční a manažerské, které zahrnuje i účetnictví 

nákladové členěné podle výkonů, útvarů a odpovědnosti. [15] 

          Finanční účetnictví sleduje informace podniku jako celek, proto je určeno hlavně pro 

externí uživatele. Účetnictví, upraveno zákonnými předpisy, je regulováno a řízeno základní 

normou, kterou určuje legislativa formou zákonu o účetnictví. 

          Nákladové účetnictví je součástí vnitropodnikového účetnictví, které představuje 

soustava analytických účtů. Vedení nákladového účetnictví není vázáno předpisy, organizace 

účetnictví je vedena pouze podnikem. Díky nákladovému účetnictví je podnik schopen řídit 

kalkulace podniku, hmotnou stránku hospodářských procesů a veškeré kontrolní činnosti. 

Nákladové účetnictví je jakýmsi předstupněm manažerského účetnictví. 

          Manažerské účetnictví využívá účetnictví finančního i nákladového, kalkulací, 

statistiky, statistických a matematických postupů a metod. Slouží bezprostředně pro efektivní 

řízení podniku a jeho vnitropodnikových útvarů. Předmětem účetnictví manažerského jsou 

náklady, výnosy, ale i cash flow. Poskytuje podklady pro manažerské rozhodování a 

zabezpečuje kontrolu podniku. [15] 

 

2.4 KALKULACE 

2.4.1 Vymezení základních pojmů 

 

          Kalkulace je propočtem nákladů, marže, zisku, ceny nebo jiných hodnotových veličin 

na výrobek, práci, službu, činnost nebo operaci, kterou je potřeba v souvislosti s jejich 

uskutečněním provést. Pojem kalkulace se využívá v tomto základním rozmezí: 

- činnost, která vede k zajištění nákladů na kalkulační jednici přesně druhově, objemově 

a jakostně vymezenou; 

- jako výsledek této činnosti; 
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- viditelná část informačního systému podniku tvořící součást manažerského účetnictví. 

[9] 

 

Metoda kalkulace 

          Způsob zjištění nebo stanovení nákladů, marže, zisku, ceny nebo jiné hodnotové 

veličiny na výkon je považován za metodu kalkulace. Výkon musí být přesně druhově, 

jakostně a objemově vymezen. Metoda kalkulace je obecně závislá na vymezení předmětu 

kalkulace, na způsobu přiřazování nákladů předmětu kalkulace a na struktuře nákladů, ve 

které se zjišťují nebo stanovují na kalkulační jednici. [9] 

 

Předmět kalkulace 

          Předmětem kalkulace je druh výkonu, na který se zjišťují nebo stanovují hodnotové 

veličiny. Je vymezen jak kalkulační jednicí, tak i kalkulovaným množstvím. [9] 

 

Kalkulační jednice 

          Kalkulační jednicí se rozumí konkrétní výkon, který je vymezený měrnou jednotkou a 

druhem. Na daný druh se stanovují nebo zjišťují náklady a další hodnotové veličiny. 

Kalkulované množství zahrnuje určitý počet kalkulačních jednic a pro ty se stanovují celkové 

náklady. [9] 

 

Alokace nákladů 

          Metoda, proces nebo výsledek procesu přiřazování nákladů objektu alokace. Tím může 

být například výtvor, útvar, zákazník nebo rozhodnutí. Hlavním smyslem alokace nákladů je 

zpřesnit informace o nákladech vyvolaných objektem alokace, a to hlavně na rozhodovací 

úlohu, kterou je třeba v souvislosti s tímto objektem řešit. [9] 
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Kalkulační systém podniku 

          Kalkulační systém podniku tvoří všechny sestavované kalkulace a vztahy mezi nimi. 

Jednotlivé prvky tohoto systému se liší vztahem plných nebo dílčích nákladů na kalkulační 

jednici, metodami přiřazení nákladů předmětu kalkulace nebo dobou sestavení a vztahem 

k časovému horizontu jejich využití. Proto je jejich rozlišení ovlivněno stylem řízení, jakým 

je buď strategické rozhodování, střednědobé (taktické) řízení, preventivní nebo běžné 

(operativní) řízení a také průběh prováděných podnikových výkonů. [9] 

 

2.4.2 Typový kalkulační vzorec 

 

          Jednotlivé složky nákladů se vyčíslují v kalkulačních položkách. Tyto kalkulační 

položky obsahuje všeobecný kalkulační vzorec, který není vázaný a jeho struktura je dána 

podnikatelským subjektem. [15] 

          V typovém kalkulačním vzorci kalkulace pokračuje do stanovení ceny a obvykle má 

tuto podobu (obrázek 2.2): 

Obr. 2.2: Typový kalkulační vzorec 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle SYNKA 
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          V typovém kalkulačním vzorci představuje přímý materiál suroviny, základní 

materiál, pomocný a ostatní materiál, jehož spotřebu lze zjistit a přičítat k příslušným 

kalkulačním jednicím. Dále zde patří polotovary a výrobní obaly, pokud jsou nezbytnou 

součástí výrobku. Přímé mzdy zahrnují základní mzdu, příplatky a doplatky, prémie a 

odměny (např. výrobních dělníků). Mezi ostatní přímé náklady je zařazováno technologické 

palivo a energie, opravy a udržování, odpisy, příspěvek na sociální zabezpečení pracovníků ve 

výrobě. Nákladové položky, které zahrnuje výrobní režie, souvisí přímo s řízením a obsluhou 

výroby a patří zde režijní mzdy, spotřeba tepla, spotřeba vody, režijní materiál, náklady na 

technický rozvoj apod. Správní režií jsou představovány položky, které souvisí s řízením 

podniku, jako jsou například odpisy správních budov, pojištění, poštovné a telefonní 

poplatky. V případě odbytové režie to jsou odbytové náklady, které jsou spojené s odbytovou 

činností. Odbytová činnost zahrnuje náklady na skladování, náklady na propagaci, prodej a 

expedici výrobku 

          Kalkulační vzorec je cenovou kalkulací, kdy cena vzniká dle principu „náklady + zisk = 

cena“. Tato metoda je používána v případě, kdy cenu neudává trh. Cenová kalkulace slouží 

především jako podklad pro jednání s odběrateli, dále jako interní informace, není přístupná 

veřejnosti a slouží jako vnitropodnikový nástroj řízení. V kalkulačním vzorci jsou náklady 

rozděleny do dvou částí, na náklady přímé a režijní. [15] 

 

2.4.3 Druhy kalkulací 

 Kalkulace jsou členěny z několika hledisek například: 

 kalkulace z hlediska doby sestavování, 

 kalkulace z hlediska struktury, 

 kalkulace z hlediska úplnosti nákladů, 

 kalkulace podle aktivit. 
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Kalkulace z hlediska doby sestavování 

Kalkulace podle doby sestavování se člení na: 

 kalkulace předběžné, 

 kalkulace výsledné. 

          Kalkulace předběžné jsou charakteristické tím, že v okamžiku jejich sestavování 

nejsou k dispozici informace o tom, jaký objem vstupů určité zboží spotřebovalo. Jedná se o 

odhad budoucích nákladů na nákladový objekt. [9] 

          Dále se do předběžných kalkulací řadí kalkulace operativní, které jsou sestavovány na 

základě operativních norem, kalkulace plánové sestavující propočet náročnosti výkonů, 

jejichž provádění se bude opakovat v průběhu delšího časového intervalu a kalkulace 

propočtové pro vytváření podkladů pro předběžné posouzení efektivnosti výkonů, pro které 

nejsou k dispozici spotřební normy. 

          Kalkulace výsledné se sestavují po provedení výkonu a slouží ke zpětnému hodnocení 

hospodárnosti, pro posouzení, zda skutečná výše spotřebovaných vstupů odpovídá odhadu, 

který byl proveden před začátkem procesu. [9] 

 

Kalkulace z hlediska struktury 

Členění kalkulací z hlediska struktury: 

 kalkulace postupná, 

 kalkulace průběžná. 

          Tyto druhy kalkulací mají uplatnění ve výrobě, kde polotovary vlastní výroby 

přecházejí do dalších stupňů výroby, kde se spotřebovávají, jde o stupňovitou výrobu. 

          Postupná kalkulace obsahuje položku polotovary vlastní výroby, ve které se uvádějí 

vlastní náklady na výrobu polotovarů předcházejících stupňů. Kalkulace průběžná 

neobsahuje položku polotovary vlastní výroby a vlastní náklady na tyto polotovary se uvádějí 

v členění podle položek kalkulačního vzorce. [15] 
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Kalkulace z hlediska úplnosti nákladů 

Hledisko úplnosti nákladů rozděluje kalkulace: 

 úplných nákladů, 

 neúplných nákladů. 

          Do kalkulace úplných nákladů se započítají veškeré náklady, naopak v případě 

kalkulace neúplných nákladů se započítají jen některé náklady a to zejména náklady 

variabilní. 

          K tomuto rozdělení kalkulací se řadí také kalkulace přírůstkových nákladů. Tato 

kalkulace zajišťuje dodatečné náklady přírůstku výkonu a používá se například při stanovení 

limitu ceny. 

 

Kalkulace podle aktivit 

          Kalkulace ABC (Activity-Based Costing) používá pro přiřazování nákladů objektům 

měření skutečných fyzických výkonů jednotlivých prováděných činností a aktivit. Díky této 

kalkulaci dochází k omezení paušalizování nákladů v různých objemových způsobech jejich 

alokace. [14] 

          Kalkulace ABC při své aplikaci poskytuje široké spektrum informací o nákladech, 

činnostech, aktivitách, výkonech a nákladových objektech, které začaly být využívány 

nejenom pro samotnou nákladovou kalkulaci, ale i pro řízení činností prováděných v podniku 

a také pro restrukturalizaci podnikových procesů a aktivit. Z toho důvodu byl definován 

manažerský nástroj označovaný jako Activity-Based Management (řízení podle aktivit). [14] 

          Kalkulace ABC je nástrojem, který slouží primárně k výpočtu nákladů na určitý 

nákladový objekt a díky svým charakteristikám je i velmi významným nástrojem nákladového 

řízení sloužícího ke snižování nákladů a jejich optimalizaci. ABC přístup předpokládá, že 

náklady mohou být řízeny a ovlivňovány pomocí řízení a ovlivňování podnikových aktivit. 

[14] 
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          ABC kalkulace se pokouší identifikovat skutečné náklady spojené s obsluhováním 

každého zákazníka. Alokuje nepřímé náklady, jako jsou administrativní náklady, kancelářské 

výdaje, provozní potřeby aj., činnostem, které je skutečně využívají. [6] 

          Podstatou ABC kalkulace je alokování režijních nákladů jednotlivým prováděným 

aktivitám, jejichž prostřednictvím jsou pak přiřazovány jednotlivým nákladovým objektům. 

Postup při aplikaci kalkulace ABC se skládá z následujících kroků: 

- nepřímé náklady jsou přiřazeny k jednotlivým definovaným aktivitám; přiřazení se 

provádí na základě vztahové veličiny nákladů, která vymezuje způsob přepočtu 

nákladů z účetní evidence na jednotlivé definované aktivity; 

- zjištění celkových nákladů na jednotlivé aktivity, vymezí se vztahová veličina aktivity, 

resp. nákladový nositel a stanoví se náklady na jednotku aktivity; 

- určí se náklady na předmět alokace, tj. nákladový objekt (výkon, službu, zákazníka) na 

základě nákladů na jednotku aktivity a objemu těchto jednotek, které jsou objekty 

alokace spotřebovány. [14] 

 

2.5 PODNIKOVÝ CONTROLLING 

 

          Úkolem controllingu je sledovat, koordinovat a z operativního a strategického hlediska 

zlepšit vnitropodnikové transakce. Modul controllingu zahrnuje výpočet nákladů a tržeb. [11] 

 

Controlling lze charakterizovat pomocí tří základních principů: 

- orientace na cíle (předpokládá se, že controlling se přímo podílí na stanovení 

podnikových cílů a jejich kontrole a zároveň pomáhá vytvořit vhodnou metodiku 

plánování), 

- orientace na úzké profily (smyslem controllingu je vybudovat vhodný informační 

systém, který poskytuje dostatečné množství i kvalitních dat a který pomůže odkrýt a 

následně odstranit tzv. úzká místa, která jsou překážkou pro splnění podnikových 

cílů), 
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- orientace na budoucnost (minulost je pro řízení zajímavá pouze v míře, jak ovlivňuje 

budoucnost a dokáže pomoci předcházet problémům). [15] 

 

          Podnikový controlling je nástrojem manažerského účetnictví a manažerského řízení 

podniku pro koordinaci plánování, kontroly a zajištění informační datové základny. Informace 

manažerského účetnictví určené pro potřeby řízení, jsou pokryty dvěma zaměřeními 

controllingu: 

 nákladovým controllingem – primární zaměření na řízení faktorů, které ovlivňují výši 

zisku firmy, a tím i na náklady a výnosy; 

 finančním controllingem – zaměřen na řízení finanční a kapitálové struktury firmy a 

na řízení peněžních toků. 
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3. CHARAKTERISTIKA VYBRANÉHO PODNIKU 

3.1 Představení společnosti BONATRANS GROUP, a.s. 

 

          BONATRANS GROUP, a. s. patří k nejvýznamnějším výrobcům železničních dvojkolí 

a jejich dílů na světě a ve srovnání se světovou konkurencí se časem vypracoval do pozice 

největšího výrobce železničního dvojkolí v Evropě s nejkomplexnějším výrobním 

sortimentem. Společnost je spolehlivým partnerem národních a soukromých železnic, 

městských dopravních podniků, výrobců, opraven a provozovatelů kolejových vozidel 

v téměř 70 zemích světa a zaměstnává 1250 zaměstnanců. Od svého vzniku společnost prošla 

dynamickým vývojem a nese jméno BONATRANS GROUP, a. s., která je součástí finanční a 

investiční skupiny Bonatrans Group Holding, a. s. 

 

3.1.1 Historie společnosti 

 

          Počátek výroby dvojkolí a jejich dílů se datuje od roku 1965, kdy Železárny a drátovny 

Bohumín začaly s výstavbou Závodu železniční dvojkolí. V roce 1965 závod vyrobil první 

náhradní díly a nástroje pro válcovnu kol. Roku 1966 byla zahájena výroba na válcovně kol a 

obručí a kovárně náprav. Závod tak začal fakticky plnit funkci, pro kterou byl vytvořen a 

1967 opustila novou obrobnu první opracována kola a nápravy a smontovaná dvojkolí. 

          Politické změny probíhající v roce 1989 v zemích východní Evropy, byly doprovázeny 

zásadními změnami tržních podmínek. Ztráta tradičních východních trhů přinutila 

zaměstnance hledat nová odbytiště v zemích západní Evropy a mimo Evropu, díky tomu 

závod začal získávat nezbytné certifikáty systému řízení jakosti, certifikáty národních drah a 

výrobkové certifikáty. I v současné době je požadována schopnost prokázat vysokou stabilitu 

jakosti výrobků. Proto bylo nezbytnou podmínkou pro uplatnění na evropských a světových 

trzích zvládnutí procesu certifikace. V roce 1993 vybudovala a certifikovala německá 

inspekční společnost TUV CERT pro závod systém jakosti, který odpovídal normám EN ISO 

9001, díky tomuto kroku firma získala certifikáty systému řízení jakosti od společnosti 

Lloyd`s Register Assurance Company a Association of American Railroads a další certifikáty, 

osvědčení od soukromých a státních železničních společností, včetně výrobkových certifikátů. 
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         Název podniku na ŽDB a. s. byl změněn roku 1993 a v roce 1997 byla zahájena 

výstavba nových hal pro obrábění kol a montáž dvojkolí, pro zajištění dalšího dynamického 

rozvoje. Nová pracoviště byla pak uvedena do provozu v polovině roku 1998. Následně došlo 

v historii závodu k založení akciové společnosti BONATRANS a. s., kdy byl Závod 

železniční dvojkolí akciové společnosti ŽDB, a. s. zcela osamostatněn a veškerá aktiva, práva 

a závazky byly převedeny na tuto společnost k 1. 10. 1999. 

 

3.1.2 Sortiment výroby 

 

          Sortiment výroby společnosti BONATRANS GROUP, a. s. tvoří široká škála výrobků 

určených zejména pro odběratele provozující soukromé i státní železnice, městské dopravní 

podniky, výrobce a opravny kolejových vozidel a mnoho dalších. 

Výrobky společnosti jsou odebírány odběrateli pro tyto stroje: 

o vozy pro meziměstskou osobní dopravu (včetně vysokorychlostní), 

o vozy pro příměstskou osobní dopravu (lehké železnice), 

o vozy metra, 

o tramvaje, 

o lokomotivy, 

o nákladní vagóny. [18] 

 

Druhy výrobků společnosti BONATRANS GROUP, a. s.: 

- Nápravy 

o běžné 

 standardní 

 duté 

o hnací 

 standardní 

 duté 
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- Kola 

o monobloky železniční 

 holé 

 s brzdovým kotoučem 

 s tlumičem 

o monobloky tramvajové 

o pryží odpružená kola 

o kotouče 

- Obruče 

o lokomotivní 

o vozové 

o tramvajové 

- Dvojkolí 

o běžná 

 holá 

 s brzdovými kotouči 

 s ložiskovými domky 

o hnací 

 s převodovkou 

 s brzdovými kotouči 

 s ložiskovými domky. [18] 

 

3.1.3 Výrobní proces 

 

          Výrobní proces ve společnosti BONATRANS GROUP, a. s. probíhá ve dvou ucelených 

technologických celcích. Těmito celky jsou:  

o Teplá část, 

o Obrobna. 
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Teplá část 

          Teplá část podniku je z technologického hlediska rozdělena na válcovnu a kovárnu. 

Válcovna je souhrnný název pro přípravu vsádky, válcovnu a zušlechťovnu, kde jsou 

vyráběna surová kola, obruče a kotouče. Výroba probíhá na dvou linkách, na lince monobloku 

a lince obručí. 

          Výrobní proces zahrnuje výrobu surových kol, náprav a obručí ze surového materiálu. 

BONATRANS GROUP, a.s. vyrábí přes 300 typů surových kol a 200 typů obručí, a to i v 

malých sériích. Všechna výrobní nákladová střediska teplé části jsou znázorněna v Tabulce 

3.1. 

Válcovna 

          Vstupním materiálem je kontinuálně litá vakuovaná ocel požadovaných jakostí. 

Jednotlivé ingoty jsou děleny na špalky pomocí přesných pil. Ocelové špalky jsou ohřívány v 

karuselové peci, která patří pod válcovnu, na požadovanou tvářecí teplotu. Proces ohřevu je 

zaměřen na optimálně rovnoměrný ohřev pro všechny velkosti špalků z různých druhů 

materiálů. Tepelné zpracování probíhá na třech tunelových pecích. 

          Ohřáté špalky se následně formují na hlavním kovacím lise. Na děrovacím lise dojde 

k vystřižením díry v náboji a zde se linka dělí na válcovnu kol a válcovnu obručí. Na 

válcovačce kol se systémem válců vytvaruje deska a věnec kola do požadovaného rozměru a 

požadovaný tvar desky se docílí pomocí prohýbacího lisu.  

Kovárna 

          Nápravy kol jsou kovány ze čtvercových předvalků z vakuované oceli požadované 

jakosti. Po ohřevu na teplotu, kdy je možné ocel tvarovat, je na kovacím lise vykován 

základní tvar nápravy. Dále náprava prochází řízeným tepelným zpracováním s ohledem na 

velikost a materiál nápravy, pro dosažení optimálních mechanických vlastností. 

          Na závěr jsou provedeny potřebné zkoušky pro ověření rozměrových a materiálových 

charakteristik je náprava uvolněna pro další opracování. 

 



21 

 

           Celý proces je řízen počítačem a každé vyráběné kolo i náprava je během celého 

procesu ve válcovně identifikována a je možné zpětně dohledat přesná data o způsobu 

zpracování jednotlivého kusu výrobku. 

          Veškeré výrobky Teplé části jsou skladovány na skladových střediscích a to ve skladu 

kol a skladu obručí. Z těchto středisek se vyhovující kusy formou předávek v účetnictví 

předávají na obrobnu. Existuje zde výstup, prodej surových výrobků (kol, náprav a obručí) 

odběratelům. 

Tab. 3.1: Výrobní nákladová střediska Teplé části, válcovna a kovárna 

Číslo NS Název NS Vztažná veličina 

11141 karuselová pec Minuty 

 

 

11142 kovací a děrovací lis Minuty 

11143 linka monobloku Minuty 

11144 linka obručí Minuty 

11145 kovací a děrovací lis-universální SVP Kusy 

11146 linka monobloku-universální SVP Kusy 

11147 linka obručí Kusy 

11161 tunelové pece, manipulace za TP Přepočtená minuta 

11162 kalicí stroje, manipulace před TP Kusy 

11163 Tryskání Kusy 

11164 skladování monobloku Kusy 

11166 expedice obručí Kusy 

11167 tunelová pec č. 2 Přepočtená minuta 

11168 tunelová pec č. 3 Přepočtená minuta 

11181 kroková ohřívací pec Minuty 

11182 kovací lis a řezací stroj Messer Minuty 

11183 krokové žíhací pece, rovnání Přepočtená minuta 

11184 tryskání a povrchové úpravy,  

doprava na obrobnu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kusy 

11185 kovárna – SVP  Kusy 

11186 kalení náprav Kusy 

Zdroj: Interní materiály společnosti 
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Obrobna 

          Obrobna je určena ke strojírenskému opracování surových výrobků za studena. 

Opracování probíhá na lince náprav, na lince kol a lince obručí. I zde se vyskytuje možnost 

výstupu pro odběratele, v podobě opracovaných samostatných součástí jako jsou volná kola a 

volné nápravy.  Obrobna podniku je vybavena více obráběcími centry pro kola i nápravy, což 

zajišťuje souběžnou výrobu různých sortimentů. (viz Tabulka 3.2) V průběhu celého obrábění 

jsou výrobky identifikovány čárovými kódy, pomocí kterých jsou zaznamenávány provedené 

operace, ale i doprovodné informace. 

         Po ukončení je nutné kola vyvážit na vyvažovacích strojích a podrobit kola i nápravy 

nedestruktivním zkouškám, které zajišťují, že ve výrobcích nejsou žádné povrchové či vnitřní 

vady. 

          Nápravy a kola určené k montáži do dvojkolí pokračují do montážní linky, kde dojde ke 

slisování částí ve dvojkolí. Dvojkolí mohou být buď holá, nebo osazená příslušenstvím např. 

brzdovými kotouči nebo ložiskovými domky. Příslušenství je odebíráno od subdodavatelů 

nebo jej zákazník dodá sám. Pokud mají být komponenty dodány jako samostatné díly, 

provádí se povrchová úprava dle zákazníkových podmínek.  
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Tab. 3.2: Výrobní nákladová střediska Obrobny 

Číslo NS Název NS Vztažná 

veličina 11311 Brusírna nožů a nástrojů Hodiny 

11312 Seřizování – linka kol Hodiny 

11313 Seřizování – linka náprav Hodiny 

11320 Společné linky kol, manipulace Hodiny 

11321 Skupina strojů ATP a RTK – předmět diplomové práce Hodiny 

11322 Linka Hegenscheid Hodiny 

11323 Soustruhy – karusely SKI, SKJ, SKIQ, KK20 Hodiny 

11324 Vrtání injekčního otvoru, vyjiskřování Hodiny 

11325 Karusel SKS, ATP4 Hodiny 

11326 Statické vyvažování Hodiny 

11327 Příprava volných kol k přejímce Kusy 

11328 Nátěry, paletizace volných kol Kusy 

11341 Navrtání středicích důlků (KRB) Hodiny 

11342 Hrubování náprav – soustruhy SPT 32 (6 ks) Hodiny 

11343 Opracování čel náprav linka 011, VFQ80, linka SPON Hodiny 

11344 Soustružení na čisto SPT 32 (3 ks) Hodiny 

11345 Válečkování náprav Hodiny 

11346  Broušení náprav - GIU Hodiny 

11347 Broušení náprav - BUC Hodiny 

11348 Soustruhy SU 63, soustruh TOA Hodiny 

11349 Příprava náprav k přejímce Kusy 

 11361 Hydraulický lis Shaw Hodiny 

11362 Lis CDR 500 Hodiny 

11363 Soustruh dvojkolí HGN Hodiny 

11364 Úprava dvojkolí k přejímce, montáž příslušenství Kusy 

11365 Povrchové úpravy dvojkolí, barvení Kusy 

11366 Dynamické vyvažování Hodiny 

11367 Korekce dvojkolí – ŠKODA 100 Hodiny 

11368 Balení a příprava dvojkolí k expedici Kusy 

11369 Montáž ložiskových skříní Kusy 

11372 Linka povrchových úprav dvojkolí Hodiny 

11381 Expedice dvojkolí Kusy 

Zdroj: Interní materiály společnosti 
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3.2 Soustruhy 

 

          Soustružnické stroje představují největší podíl strojírenské obráběcí techniky, kde se v 

obráběcích provozech strojírenských podniků vyskytují ve velkém počtu typů a vykazují 

různý stupeň automatizace. Z konstrukčně technologického hlediska se rozlišují soustruhy na 

hrotové, svislé, čelní, revolverové a speciální. Podle stupně automatizace se používají 

soustruhy ručně ovládané, poloautomatické a automatické. 

 

3.2.1 Svislé soustruhy – Karusely ATP 

 

          Karusel je typem svislého soustruhu, který je určen pro obrábění obrobků, u nichž 

průměr převládá nad délkou, obrobků těžších a větších rozměrů. Charakteristickou vlastností 

pro svislý soustruh je největší oběžný průměr. Soustruhy pro obrábění kovu jsou hodnoceny 

jako vůbec nejdůležitějších, patří mezi základ kovoobráběcích a tvářecích strojů používaných 

v průmyslu. Nedílnou součástí jsou také frézky a lisy. 

          Svislý soustruh neboli karusel má vodorovnou upínací plochu a obrobek se otáčí kolem 

svislé osy. Používá se k obrábění rozměrných a těžkých součástí, pro soustružení válcových, 

kuželových, čelních ploch, řezání závitů a v našem případě soustružení železničního dvojkolí.  

          Soustružení na svislém soustruhu je obráběcí metoda používaná pro zhotovení součástí 

rotačních tvarů, většinou pomocí jednobřitých nástrojů různého provedení. Z vícera hledisek 

představuje soustružení nejjednodušší způsob obrábění a také nejužívanější metodu obrábění 

ve strojírenské praxi. 

Svislé soustruhy (karusely) se vyrábějí ve dvou provedeních:  

 jednostojanové (malé, do průměru stolu 1600 mm); 

 dvoustojanové (velké, do průměru stolu 18000 mm).  

          Jednostojanový svislý soustruh se obvykle staví do největšího oběžného průměru 800 

až 1600 mm. Toto uspořádání dává velmi tuhý rám. Příčník je krátký a uložen na stojanu na 
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třech vodících plochách a stojan vyjde velkého průřezu a dá se vytvořit dokonale tuhý 

v ohybu i krutu. [13] (Obrázek 3.1) 

          Dvoustojanové svislé soustruhy se staví pro velké oběžné průměry, obvykle od 

největšího průměru 1600 mm až do 18000 mm. Svislé soustruhy velkých rozměrů mívají 

pojízdné stojany, za účelem usnadnění ukládání obrobku na stůl a za účelem zvětšení 

pracovního rozsahu. (Obrázek 3.2) 

         Svislé soustruhy se používají v kusové, malosériové a některé typy i v sériové výrobě. 

Hlavními částmi těchto strojů jsou otočný stůj, stojany a příčníky se suporty. Jako zvláštní 

příslušenství mají někdy naklápěcí brousicí vřeteník pro broušení vnějších i vnitřních 

povrchů. Rovněž bývají vybavovány indikací polohy a aplikuje se u nich číslicové řízení. 

          Menší velikosti často obsahují revolverovou hlavu s několika nástroji a pak lze 

postupně obrábět různými nástroji, podobně, jako na revolverových soustruzích. Lze na nich i 

obrážet a brousit pomocí přídavných zařízení. Díky tomu lze na těžkých obrobcích provádět 

řadu různých operací, při jednom upnutí. 

 

Obr. 3.1: Schéma jednostojanového svislého soustruhu 

    

Zdroj: [13] 
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Obr. 3.2: Schéma dvoustojanového svislého soustruhu 

    

Zdroj: [13] 

 

3.3 Oddělení controllingu ekonomického úseku společnosti 

BONATRANS GROUP, a. s. 

 

          Controlling obsahuje koordinační charakter a má za úkol pomáhat vedení a 

odpovědným osobám usměrňovat chod podniku. Controlling je prováděn specializovanými 

pracovníky nebo také externími firmami. Díky shromáždění informací pomocí controllingu, 

jako je například vnitřní situace podniku, jeho koncepce a finance, je vedení společnosti 

schopno reagovat odpovídajícím způsobem. 

          Oddělení controllingu společnosti BONATRANS GROUP, a. s. plnohodnotně využívá 

možností controllingu samotného. Patří tak k důležitým oddělením ekonomického úseku 

společnosti. Spadá pod něj mnoho stěžejních a nezbytných činností, které lze shrnout do bodů 

popisu činnosti: 

o zpracování výkonů na jednotlivých nákladových střediscích; 

o zpracování účetnictví; 

o zpracování spotřeby přímých nákladů a jejich přiřazení k jednotlivým zakázkám; 

o vypracování Výkazu nákladových středisek; 

o zpracovávání výsledných, plánových a nabídkových kalkulací; 
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o výpočty indexu OEE a dalších podkladů pro TPM; 

o zpracování ročního plánu controllingovým způsobem; 

o propočty výkonových kapacit na základě údajů datové základny controllingu. 

 

 Mimo tyto stěžejní činnosti se oddělení controllingu také zabývá vyhodnocováním 

jednotlivých výrobních agregátů, zajišťováním ekonomických podkladů pro investiční 

rozhodování apod. 

   

          Vzhledem k velmi dobrým ekonomickým výsledkům BONATRANS GROUP, a. s., se 

controllingové oddělení nezabývá např. jen sledováním či snižováním konkrétních nákladů, 

jak by vyplývalo z teoretické podstaty controllingu. Však zásadní záležitostí v činnosti 

controllingu podniku je určení nákladů na výrobek v rámci nabídkové kalkulace pro potřeby 

obchodního úseku BONATRANS GROUP, a. s. 

 

          Výroba v BONATRANS GROUP, a. s., se odehrává v rámci teoretického vymezení 

mezi sériovou a zakázkovou výrobou, kde se vyskytuje různý stupeň technologického 

zpracování dle požadavků zákazníka, přičemž podíl sériovosti prudce klesá s přibývajícími 

kroky technologického postupu. Proto díky složitosti technologických postupů vyplývá, že 

není možné nabízet jednotlivé druhy výrobků dle ceníku (jako např. v potravinářství), ale cena 

je stanovena na základě požadavků zákazníka a je odlišná, co se týče množství a 

technologického zpracování. 

 

3.3.1 Hlavní, společná a pomocná nákladová střediska 

 

Hlavní výrobní nákladová střediska 

          Hlavní výrobní nákladová střediska se přímo podílejí na výrobním procesu a výkony 

na střediscích jsou přímo měřitelné ve vztahu k produktům, jsou řízena podle nákladů a jsou 

jim předávány prostřednictvím specifických vztažných veličin. 
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Společná a pomocná nákladová střediska 

          Společná nákladová střediska jsou střediska určitých ucelených výrobních celků, např. 

společné linky náprav. Zde jsou evidovány náklady, které umíme přiřadit pouze vyššímu 

celku. U společného střediska linky náprav se jedná o osobní náklady mistra, jeřábníků a 

řidičů vysokozdvižných vozíků plus náklady na jejich provoz a údržbu.  

 

          Pomocná nákladová střediska v podmínkách společnosti BONATRANS GROUP, a. s. 

jsou prakticky všechna ostatní s tím, že jejich náklady jsou rozpočítávány dle různých kót a 

rozvrhových základen.   

 

Vztažná veličina (VV) 

 Vztažnou veličinou se rozumí jednotka výkonu nákladového střediska, na základě 

které se celkové náklady daného nákladového střediska přenášejí na jiná (odebírající) 

nákladová střediska nebo na produkt. V případě hlavního výrobního nákladového střediska se 

jedná o přenesení jeho nákladů přímo na produkt. 

 

 Příkladem vztažné veličiny jsou metry čtvereční u nákladových středisek, jako jsou 

budovy, člověkohodiny u nákladových středisek údržby, strojohodiny u nákladových 

středisek obráběcích strojů, kusy u nákladových středisek typu expedice. 

 

3.3.2 Kalkulace ve společnosti BONATRANS GROUP, a. s. 

 

          Každá kalkulace zakázky ve společnosti BONATRANS GROUP, a. s. je 

z technologického hlediska rozdělena na tři stupně, kalkulace surového výrobku, kalkulace 

opracovaného výrobku a kalkulace konkrétní zakázky s konečným počtem kusů.  

          K sestavení kalkulací využívá společnost BONATRANS GROUP, a. s. kalkulační 

metodu ABC (Activity-Based Costing), což je kalkulace podle aktivit. Kalkulace ABC 

mapuje a nákladově oceňuje procesy a aktivity společnosti a přiřazuje náklady objektům 

s použitím skutečných fyzických výkonů prováděných činností a aktivit. Smyslem této 

metody je tedy přiřazení nákladů vztahové veličině ovlivňující jejich výši a dochází tak 

k oddělenému řízení fixních a variabilních nákladů. Následně dochází k přiřazení nákladů 
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finálním výkonům. Pro metodu jsou důležitá data z účetnictví, analýza a definice procesů a 

aktivit, měření a přepočty. 

         Postupem kalkulace ABC v podniku je přiřazení nepřímých nákladů jednotlivým 

aktivitám na základě vztahové veličiny, která určuje způsob přepočtu nákladů zjištěných 

z účetní evidence na jednotlivé aktivity. Dále se zjistí celkové náklady na dané aktivity, 

vymezí se vztahová veličina a stanoví se náklady na jednotku aktivity. Následně se z nákladů 

na jednotku aktivity a objemu jednotek určí náklady na nákladový objekt (na výkon, na 

zákazníka). 

 Náklady pro kalkulace jsou sestavovány na základě THN a norem. Jedná se především 

o náklady určující spotřebu materiálu, přímých mezd výrobních dělníků včetně zdravotního a 

sociálního pojištění, technologických energií a spotřeby výrobních nástrojů. Ostatní náklady 

nazývané nepřímé náklady, kde se jedná o stanovení nákladů součtem příspěvků jednotlivých 

hlavních výrobních nákladových středisek.  

 Pro všechny stupně kalkulace je shodný kalkulační vzorec s tím, že surový výrobek 

vstupuje jako polotovar vlastní výroby do kalkulace opracovaného výrobku a opracovaný 

výrobek vstupuje jako polotovar do kalkulace zakázky. 

 

Kalkulační vzorec společnosti BONATRANS GROUP, a. s. 

1. Základní materiál 

2. Ostatní přímý materiál 

3. Polotovary vlastní výroby 

4. Kooperace 

5. Vsádka 

6. Odpad 

7. Ryzí vsádka 

8. Technologická energie 

9. Normovaný materiál 

10. Přímé mzdy 

11. Normované náklady 

12. Zásobovací režie výrobku 
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13. Zpracovací režie výrobku 

14. Odbytová režie výrobku 

15. Správní režie výrobních úseků 

16. Výrobní náklady 

17. Správní režie a.s. 

18. Obchodní režie OÚ 

19. Mimořádné náklady 

20. Vlastní náklady 

21. Přímé odbytové náklady 

22. Úplné vlastní náklady 
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4. NÁKLADOVÉ STŘEDISKO - KARUSEL ATP 

 

4.1 Náklady nákladového střediska karuselu ATP 

 

          Na jedné straně náklady představují vstupy do podniku v konkrétní podobě jako je 

například spotřeba materiálu, energie, práce, odpisy a služby. Na straně druhé stojí výkony 

připravené k realizaci. Přeměna nákladů je spojena s činnostmi uvnitř firmy definované 

konkrétními postupy. Sledování a řízení nákladů je úzce spojeno s věcnými a technicko-

technologickými vztahy.  

          Podrobněji se člení náklady vstupující do podniku z vnějšího okolí a projevují se v 

podobě nákladových druhů. Mezi základní nákladové druhy se řadí: 

- spotřeba materiálu, včetně energie; 

- spotřeba a použití externích prací a služeb, jako např. přepravného, nájemného, prací a 

služeb spojených s opravami a udržováním majetku; 

- mzdové a ostatní náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění pracovníků; 

- odpisy hmotného a nehmotného investičního majetku; 

- finanční náklady např. úroky, pojistné, bankovní výlohy a náklady spojené se získáním 

bankovních záruk. 

 

          Podle základního vztahu nákladů ke konkrétní činnosti se dělí na náklady technologické 

a na obsluhu a řízení výroby. Toto členění je základem pro určení nákladových úkolů u 

jednotlivých položek nákladů. 

 

Podrobnější pohled na účel vynaložení nákladů vede k rozlišení nákladů: 

 jednicových – například normy spotřeby materiálu, práce, suroviny, materiál, 

polotovary, mzdy, odpisy, opravy a údržba; 

 režijních - například mzda mistra za měsíc, výrobní, odbytová a správní režie. 
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4.2 Nákladové kalkulace karuselu ATP jako funkce časového využití a 

směnnosti 

 

          Nákladové kalkulace karuselu ATP byly sestaveny jako funkce časového využití a 

směnnosti na základě zadaní v podniku. Časové využití karuselu ATP a směnnost na tomto 

nákladovém středisku z velké části ovlivňují jak náklady samotné, tak nákladové kalkulace i 

výrobu. 

          Ve společnosti BONATRANS GROUP, a. s. je z technologického hlediska každá 

kalkulace zakázky rozdělena na tři stupně, kalkulace surového výrobku, kalkulace 

opracovaného výrobku a kalkulace konkrétní zakázky s konečným počtem kusů, jak již bylo 

zmíněno. 

          Během konzultací v podniku mi byly poskytnuty a zadány údaje, k vytvoření základní 

tabulky hodnot, která má sloužit k následnému modelování nákladů nákladového střediska 

karuselu ATP a simulování nákladových kalkulací. 

          Hodnoty vycházejí z předem stanovených podmínek, uvedeny pro jeden rok výroby 

společnosti, při jinak nezměněných podmínkách a s plánovanými opravami trvající 14 dní 

během jednoho kalendářního roku, zákonnou přestávkou půl hodiny za směnu na jednoho 

pracovníka. Opravy ve společnosti BONATRANS GROUP, a. s. probíhají po 2000 

odpracovaných strojohodinách  (strojohodina = hodina práce při výrobě na jednom stroji), což 

připadá na půl roku výroby v podniku. Základním údajem, z nějž celá tabulka hodnot vychází, 

je průměrný reálně zadaný normočas 0,25 strojohodiny čistého pracovního času (dále jen 

ČPČ) na výrobu jednoho kusu výrobku. Z toho vyplývá, že za jednu hodinu se vyrobí čtyři 

kusy. Veškeré informace mi byly poskytnuty podnikem a údaje zadány pracovníkem 

controllingu. 

          Hlavním parametrem pro hodnocení produkce výroby, na který je kladen důraz, je 

směnnost. Pro simulaci nákladů karuselu ATP byly zvoleny směny: 1 směna, 2 směny, 3 

směny, 4 směny. Pro modelování směn byly základní typy směn navýšeny a navrhnuty o tyto 

směny: 4 směny (11,5 hodin), 4 směny + střídač. Pro nedostatečně obsazené 3 směny 

zakázkami, byla navrhnuta 2,5 směna. Při postupném navyšování směnnosti dochází ke 

změnám odpracované doby, počtu výrobních dělníků, vyrobených kusů výrobku a nákladů. 

Pro všechny typy směn jsou některé parametry hodnot shodné, jako je například přepočet 
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ČPČ na 8 hodin pracovní doby během jednoho týdne a rok, kdy probíhá výroba, trvá po dobu 

50 týdnů.  

Dostupnost 

          Dostupností je myšleno procentuální využití výrobního času karuselu ATP za rok, s 

ohledem na plánovanou a předpokládanou nevýrobu. Plánovanou nevýrobou jsou generální 

opravy (2 týdny - 14 dní) a svátky (Vánoce a Velikonoce). Předpoklad nečekaných oprav, 

poruch, výpadků elektrické energie, což způsobí odstávku výroby, je plánován z přestávek 

výroby prostojů z předchozího roku. Díky informacím z minulých let, je možné stanovit plán 

výroby pro rok budoucí. Dostupnost lze vyjádřit poměrem čistého pracovního času a času 

obsazené výrobní směny, kdy je plánovaná výroba.  

 

4.2.1 Pracovní doba a směna (dle Zákoníku práce) 

 

          Pracovní doba je definována jako doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro 

zaměstnavatele práci, a v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle 

pokynů zaměstnavatele. 

           Směnou se rozumí část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec 

povinen odpracovat. Směny se řídí na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn.  

          Jednosměnný pracovní režim je využíván, ale v zákoníku práce jeho definici 

nenalezneme. 

           Dvousměnný pracovní režim je takový systém práce, v němž se zaměstnanci vzájemně 

pravidelně střídají ve 2 směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. 

          Třísměnný pracovní režim je definován jako režim práce, ve kterém se zaměstnanci 

vzájemně pravidelně střídají ve 3 směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích.  

          Nepřetržitý pracovní režim je režim práce, v němž se zaměstnanci pravidelně střídají ve 

směnách v nepřetržitém provozu v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. Nepřetržitým provozem 

se rozumí provoz vyžadující výkon práce 24 hodin denně po 7 dnů v týdnu. Technické a 

technologické odstávky a opravy výrobního zařízení nevylučují určení provozu jako 

nepřetržitého. 
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          Základním rozdílem mezi třísměnným a nepřetržitým pracovním režimem spočívá 

v rozlišení, zda se jedná o provoz, který vyžaduje výkon práce 24 hodin denně 7 dnů v týdnu, 

nebo nevyžaduje. Pokud provoz vyžaduje výkon práce 24 hodin denně, ale ne 7 dnů v týdnu, 

jedná se o třísměnný pracovní režim. V případě, že provoz vyžaduje výkon práce 24 hodin 

denně a také 7 dnů v týdnu, jedná se o nepřetržitý pracovní režim. 

          Při vícesměnném provozu se zaměstnanci na pracovišti pouze střídají, nebo vykonávají 

práci současně, pouze však po dobu 1 hodiny. Pokud by práci vykonávali současně po dobu 

delší jak 1 hodina, nejednalo by se o vícesměnný provoz, ale o pracovní dobu s postupným 

nástupem na směny. V úvahu přichází také čtyřsměnný pracovní režim. 

         

4.2.2 Směnný provoz nákladového střediska karuselu ATP 

 

          Směnný provoz na nákladovém středisku karuselu ATP ve společnosti BONATRANS 

GROUP, a. s. využívá pouze čtyřsměnného provozu 11,5 hodinové směny, kdy pro tento typ 

směnnosti jsou zaměstnáni čtyři výrobní dělníci. Zaměstnanci si odpracovávají 11,5 hodiny tři 

ranní směny (nebo noční), po kterých následují tři dny volna. Směny ranní a noční se 

pravidelně střídají a po nich vždy následuje pracovní volno. Jelikož je nákladové středisko 

karusel ATP součástí linky kol (LK1) připadá pro něj vždy jeden směnový mistr a jeden mistr 

vrchní. 

          Podnikem mi bylo zadáno, abych na základě analýzy a simulaci nákladů stanovila 

nejvhodnější a nejvýhodnější způsob zavedení vhodného směnného provozu, proto nyní 

stanovím základní podmínky všech možných typů směn, což následně poslouží k navržení 

nejhodnějšího řešení směny a nejefektivnějšímu využití nákladů nákladového střediska. 

 1 směna - Při jednosměnném provozu pracuje jeden zaměstnanec po dobu 7,5 hodiny 

denně po dobu 5 pracovních dnů, což za rok činí 50 týdnů. 

 

 2 směny - Dvousměnný provoz je navýšen o jednoho pracovníka, což znamená, že 

pracovní činnost vykonávají dva zaměstnanci. Výrobní čas je tedy 15 hodin na den. 
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 2,5 směny - V tomto případě je využito tří výrobních dělníků, kteří dohromady pracují 

denně 18,75 hodin ČPČ pět pracovních dní, zbytek pracovního času (dopočet do 

22,5hodin) je doplacen formou režijních mezd. 

 

 3 směny - Třísměnný provoz využívá tří pracovníků, stejně jako v případě 2,5 směny. 

Rozdíl je však v odpracovaných hodinách, kdy tito tři dělníci během 7,5 hodinové 

směny za den dohromady odpracují 22,5 hodiny. 

 

 4 směny - Během čtyřsměnného provozu pracují čtyři pracovníci. Pro každého 

pracovní den znamená 7,5 hodiny práce. Denně je výroba v provozu 22,5 hodiny. 

Výroba je rozšířena z pěti pracovních dnů na celý týden (7dní). 

 

 4 směny (11,5 hodiny) - V této situaci je pracovní doba navýšena ze 7,5 hodiny o 

čtyři hodiny, tudíž došlo k přechodu na 11,5 hodiny práce denně pro jednoho 

pracovníka. Jelikož ve čtyřsměnném provozu pracují stále pracovníci čtyři, vzrostl i 

počet odpracovaných hodin za den na 23 hodin. Pracovní týden má opět sedm dní. 

 

 4 směny + střídač - Čtyřsměnný provoz doplněný o střídače zajistí výrobu 24 hodin 

za den, kdy díky střídači zaměstnanec odpracuje 8 hodin v jeden den (doposud 7,5 

hodin). Na této směně je pět pracovníků. 

 

Střídač 

          Pracovníci bývají zastupováni střídačem, který zastupuje na několika pracovištích dle 

potřeby. Střídači jsou vysoce odborní pracovníci. Díky přítomnosti střídače na směně je 

zajištěn neustálý chod. Střídač je tedy pracovník, který střídá chybějící zaměstnance. Střídač 

může být využit při každém typu směnnosti. Ve společnosti BONATRANS GROUP, a. s. 

v případě karuselu ATP je střídač součástí čtyřsměnného pracovního procesu, kdy je zajištěn 

plynulý chod výroby především v době zákonných přestávek, které výrobní dělníci nečerpají 

najednou ve stejný čas. 
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          Na základě poskytnutých informací a dat jsem nadefinovala možnosti využití směnného 

provozu ve společnosti BONATRANS GROUP, a. s. a vytvořila tabulku hodnot (viz Tabulka 

4.1), ve které je možné vidět počet odpracovaných hodin za týden, kalendářní rok a v podobě 

čistého pracovního času, dále pak počet vyrobených kusů strojem karusel ATP za rok a 

dostupnost, jaké je možno dosáhnout. To vše je stanoveno pro všechny druhy směnného 

provozu. 

 

Tab. 4.1: Podmínky výrobního procesu karuselu ATP -  Směny 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

           V jednosměnném provozu pracuje jeden zaměstnanec, který za týden odpracuje 37,5 

hodin po dobu 5 pracovních dnů, což v přepočtu na osmihodinovou směnu znamená 31,2 

hodin ČPČ. Během jednoho kalendářního roku je tímto zaměstnancem na stroji karusel ATP 

odpracováno 1875 hodin, ČPČ činí 1560 hodin a je vyrobeno 6240 kusů, to vše za 

předpokladu, že rokem je myšleno 50 týdnů po odečtení dvou týdnů plánovaných oprav 

v podniku, jako je tomu v případě všech druhů směn.  

          Díky navýšení o jednoho pracovníka a využitím dvousměnného provozu je výrobní čas 

za pracovní týden 75 hodin, avšak 62,4 hodiny ČPČ. Za jeden rok díky dvěma zaměstnancům 

stroj vykoná 3750 hodin a vyrobí 12480 kusů. 

 

1 

směna 

2 

směny 

2,5 

směny 

3 

směny 

4 

směny 

4 

směny 

11,5 

4 směny + 

střídač 

Směna - hodiny 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 11,5 8 

Den 7,5 15 18,75 22,5 22,5 23 24 

Týden 37,5 75 93,75 112,5 157,5 161 168 

Počet pracovních dnů v týdnu 5 5 5 5 7 7 7 

Počet pracovníků 1 2 3 3 4 4 5 

Dostupnost 78% 78% 78% 78% 78% 82% 84% 
ČPČ týden (přepočet na 8 hodin 

směny) 31,2 62,4 78 93,6 131,04 138,04 141,54 

Rok v ČPČ (rok = 50 týdnů) = 

VV 1560 3120 3900 4680 6552 6902 7077 
Počet kusů/rok (vyrobené 

zaměstnanci) 6240 12480 15600 18720 26208 27608 28308 

Počet odpracovaných hodin 

zaměstnanci/rok  1875 3750 5625 5625 7875 8050 9843,75 
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          V případě 2,5 směny je využito tří dělníků, kteří dohromady odpracují 93,75 hodin 

týdně, během pěti pracovních dní to činí 78 hodin ČPČ. Počet odpracovaných hodin během 

jednoho roku se zvýší na 5625 hodin stejně jako u provozu třísměnného, jelikož jsou 

zaměstnáni tři dělníci, kteří tráví čas v zaměstnání, ale z důvodu neobsazené celé 3 směny, 

dohromady nevykonávají práci přímo na stroji celkem 22,5 hodiny denně, tzn. pracují, ale 

přímo nevyrábí na karuselu ATP.  Ročně se na stroji vyrobí 15600 výrobků. Tato směna 

plynule přechází na třísměnný provoz. 

          Třísměnným provozem s využitím tří pracovníků se denně odpracuje a vyrábí se 22,5 

hodiny denně, na rozdíl od 2,5 směnného provozu, s dosaženým počtem odpracovaných hodin 

za rok 5625. Během pěti pracovních dnů vykonají 112,5 hodin, z toho ČPČ činí 93,6 hodin a 

roční počet výrobků je roven 18720 ks. 

 

           Čtyřsměnným provozem jsou zaměstnáni čtyři pracovníci, kdy pracovní den znamená 

7,5 hodiny práce. Denní výroba je po dobu 22,5 hodiny, což za týden činí 157,5 hodiny. 

Výroba je v tomto případě rozšířena z pěti pracovních dní, na dní sedm.  Za rok (50 týdnů) 

stroj vyrobí 26208 kusů za 7875 hodin. 

 

          Kvůli navýšení pracovní doby o čtyři hodiny v čtyřsměnném provoze došlo i ke změně 

odpracovaných hodin za týden na 161 hodin. Proti předchozím typům směn vzrostla i 

dostupnost na 82%, týdenní ČPČ dosahuje 138,04 hodin a počet vyrobených kusů je 27608. 

 

          Varianta čtyřsměnného provozu navýšeného o střídače způsobí, že podnik vyrábí 

nepřetržitě 168 hodin týdně (sedm dní). V tomto případě všechny hodnoty dosahují maxima. 

Vyrobí se 28308 kusů za dobu padesáti týdnů (roční ČPČ se navýší na 7077 hodin). 

Z výchozí tabulky 4.1 je patrné, že na střídače připadá jen 0,5 hodiny pracovní doby, ale 

v nákladech je počítáno s jednou celou mzdou jednoho zaměstnance, jelikož střídač vykonává 

svou práci v době zákonných přestávek ostatních zaměstnanců. 
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4.2.3 Vybrané náklady nákladového střediska karuselu ATP 

 

          Kalkulační vzorec společnosti BONATRANS GROUP, a. s. je složený z přímých a 

nepřímých nákladů. Mezi přímé náklady karuselu ATP řadíme například nástroje, elektrickou 

energii technologickou, přímé mzdy a ochranné pomůcky, nepřímými náklady jsou režijní 

elektrická energie (osvětlení), mistr směnový, mistr vrchní atd. Na základě konzultace bylo 

vybráno 13 typů nákladů nákladového střediska, které tvoří objemově nejdůležitější část 

nákladů karuselu ATP. Náklady jsou zadány v orientačních hodnotách, uvedené v tabulce 4.2. 

          Náklady jsou simulovány jako funkce časového využití a směnnosti. Proto byly 

stanoveny náklady pro všechny možnosti směnného provozu – 1 směna, 2 směny, 2,5 směny, 

3 směny, 4 směny, 4 směny 11,5 hod, 4 směny + střídač. 

          Zadané náklady nenalezneme v účetnictví společnosti BONATRANS GROUP, a. s. 

přímo pod těmito názvy (viz. Tabulka 4.2), ale všechny tyto položky způsobují nákladovost 

nákladového střediska karuselu ATP a jsou skutečnými náklady. Klasické účetní položky jsou 

rozděleny na detailní části nákladů. Dohromady bychom zadané náklady nalezli v účetnictví 

jako – mzdové náklady, osobní náklady, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku, spotřeba materiálu, spotřeba energie, opravy a udržování. Společnost BONATRANS 

GROUP, a. s. vede účetnictví v podobě analytických účtů. 

Tab. 4.2: Náklady karuselu ATP 

Náklad Druh nákladu 

Nástroje variabilní 

Elektrická energie – technologická variabilní 

Režijní elektrická energie (osvětlení) ovlivněné dle specifik ND nebo produkcí BTG 

Mzdy – přímé variabilní 

Mzdy – celkové ovlivněné dle specifik ND nebo produkcí BTG 

Hala fixní 

Mistr směnový fixní 

Mistr vrchní ovlivněné dle specifik ND nebo produkcí BTG 

Ochranné pomůcky ovlivněné dle specifik ND nebo produkcí BTG 

Odpisy fixní 

Oleje, mazadla variabilní 

Opravy fixní 

Generální opravy v daném roce fixní 
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Nyní popíši podstatu jednotlivých vybraných nákladů nákladového střediska karuselu ATP: 

 Nástroje – nástroji jsou myšleny materiálové náklady, nezbytné nástroje pro výrobu, 

obsluhu a samotnou práci karuselu ATP, které zajistí plynulý chod stroje. 

 

 Elektrická energie (technologická) – energie, která se spotřebovává při práci na 

karuselu ATP, aby stroj mohl fungovat a mohla probíhat výroba a úprava železničního 

dvojkolí. 

 

 Režijní elektrická energie (osvětlení) – režijní náklady spojené s osvětlením haly po 

dobu pracovního procesu během celého roku s ohledem na klimatické podmínky. 

 

 Mzdy (přímé) – náklady vyčíslené v podobě mezd pouze za vykonanou práci; pokud 

je stroj v provozu, pracovníci pracují a náklady se načítají. 

 

 Mzdy (celkové) – náklady na mzdy všech zaměstnanců spojených s nákladovým 

střediskem karusel ATP celkem; zahrnují mzdy přímé a mzdy režijní, které jsou 

vyplaceny v případě, že zaměstnanec nevytváří výrobní činnost (dovolené, nedostatek 

zakázek). 

 

 Hala – do těchto nákladů řadíme opravy vnějšího i vnitřního prostoru, vytápění, 

služby (úklid a údržba) a odpisy haly; náklady haly jsou jedním nákladovým druhem, 

který si stanovil podnik tak, že zahrnul náklady s budovou spojené na jeden nákladový 

druh. 

 

 Mistr směnový – náklady na pozici směnového mistra zahrnují veškeré náklady 

s touto osobou spojené; patří zde mzda mistra, náklady na počítač pro mistra, školení, 

ochranné pomůcky atd. 

 

 Mistr vrchní – souhrn nákladů je stejný jako u mistra směnového; vrchní mistr plní 

funkci koordinátora výrobního procesu. 
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 Ochranné pomůcky – ochranné pomůcky jsou nezbytnou součástí výrobního 

procesu, nutné k ochraně a bezpečnosti výrobních dělníků; mezi ochranné pomůcky 

patří například rukavice, pracovní oděv, ochranné brýle a přilba. 

 

 Odpisy – pořízením obráběcího stroje karuselu ATP vznikly podniku náklady spojené 

s odpisy. 

 

 Oleje, mazadla – pro plynulý chod práce karuselu jsou nezbytně nutné oleje a 

mazadla; náklady rostou s jejich spotřebou. 

 

 Opravy – náklady na opravy prováděné na karuselu po odpracovaných 2000 

strojohodinách nebo co půlročně; také na opravy, které nejsou generální opravou, ale 

náklady spojené s nezbytnou opravou způsobenou poruchou stroje. 

 

 Generální opravy v daném roce – financování nákladů na generální opravy stroje 

v rámci nákladového střediska, opravy probíhají po dobu 14 dnů každoročně; náklady 

zahrnují mzdy pracovníků pověřených opravami a veškeré výdaje spojené se 

samotnou opravou karuselu ATP. 

 

4.2.4 Grafické znázornění nákladů karuselu ATP 

 

          Pro simulování nákladů jsem zvolila formu grafů, ze kterých bude snadné vysledovat 

důležitost a hodnotu všech vybraných nákladů.  

Na nákladovém středisku se vyskytují tyto náklady: 

 variabilní náklady (nástroje, elektrická energie – technologická, přímé mzdy, oleje a 

mazadla); 

 fixní náklady (hala, směnový mistr, odpisy, opravy, generální opravy); 

 náklady ovlivněné dle specifik ND nebo produkcí společnosti BONATRANS 

GROUP, a. s. (režijní elektrická energie, celkové mzdy, vrchní mistr, ochranné 
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pomůcky), tyto náklady jsou fixní náklady, u kterých dochází k atypickým změnám 

během výrobního procesu, během změn směnného provozu apod.  

          Ze všech nákladů, které mi podnikem byly zadány, jsem zvolila šest typů a ty 

znázornila v grafech. Pro názornost jsem vybrala jeden typ nákladů fixních (odpisy), jeden typ 

variabilních (přímé mzdy) a vzhledem k atypičnosti všechny náklady specifické – režijní 

elektrická energie, celkové mzdy, náklady na vrchního mistra a ochranné pomůcky. Grafy 

nadále poslouží k navrhnutí nejvýhodnějšího a nejefektivnějšího řešení směnnosti v podniku. 

          Pro modelování nákladů mi posloužila tabulka hodnot vybraných nákladů, která byla 

sestavena během konzultací v podniku. Jak jsem již zmínila, hodnoty jsou orientační, ale 

zvolené s přihlédnutím na reálná čísla. (viz příloha 2 a 3) 

 

Graf 4.1: Analýza přímých mezd ve vazbě na směnnost 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

          Přímé mzdy jsem znázornila ve dvou grafech, z pohledu vynaložených nákladů vlivem 

všech druhů směn (viz Graf 4.1) a počtem vyrobených kusů (viz Příloha 4). Náklady 

nákladového střediska karuselu ATP v podobě přímých mezd jsou náklady variabilními.  Tyto 

variabilní náklady jsou proměnlivé, jak je patrné z obou grafů.  

           S nárůstem směnného provozu dojde ke zvýšení nákladů, kdy je z tohoto pohledu 

nutno zaplatit více zaměstnanců za odvedenou práci. Značný nárůst nákladů nastal v bodě 

zavedení každé směny. Navýšení pracovníků se pohybuje v rozhraní od jednoho zaměstnance 
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po zaměstnanců pět. Těmito zaměstnanci jsou pouze výrobní dělníci, kteří obsluhují svislý 

soustruh karusel ATP. (Graf 4.1) 

          Mzdy přímé jsou závislé na množství výkonů a úměrně se zvyšují nebo snižují 

s objemem výroby. Ke snížení dochází v případě vyjádření nákladů na počet vyrobených 

kusů, kdy s přibývajícími počty vyrobených kusů se náklady na přímé mzdy snižují. Čím více 

výrobků, tím menší náklady na mzdy výrobních dělníků. To vše díky objemu produkce a taky 

ziskům z výrobků. (viz Příloha 4) 

 

Graf 4.2: Analýza odpisů ve vazbě na směnnost 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

          Odpisy tvoří jednorázové náklady podniku jednou ročně vyjadřující opotřebení 

majetku, karuselu ATP. Náklady na odpisy patří do skupiny fixních nákladů. Jsou náklady 

stálými, na které nemá vliv objem produkce, a jsou zcela nezávislé na množství výkonu. Tyto 

náklady jsou časově omezené, to ovlivní účetní řád a zařazení do majetku do odpisové 

skupiny, dle použitelnosti majetku. 

          Směnnost na náklady odpisů nemá vůbec žádný vliv. Celková výše se za stejné období 

nemění, i když se díky různému směnnému provozu, díky různému počtu pracovníků a počtu 

odpracovaných hodin ročně mění objem výroby. (Graf 4.2) 
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          V případě funkce objemu produkce vznik nákladů vyvolala již výroba prvního výrobku, 

další výroba nevyžaduje zvýšení fixních nákladů, dojde naopak k jejich snižování s počtem 

vyrobených kusů. Při dosažení určité hranice objemu výroby se náklady nemění. Mohou se 

měnit jen v rámci určitého objemu produkce. Jak je možné vidět v grafu přílohy 5. 

 

Graf 4.3: Analýza režijní elektrické energie (osvětlení) ve vazbě na směnnost 

 

          Zdroj: Vlastní zpracování 

 

          Režijní elektrická energie tvoří náklady spotřebované ve formě osvětlení. Výše těchto 

nákladů na osvětlení je ovlivněna klimatickými podmínkami a jejich změnami. Klimatické 

podmínky mohou způsobit náklady na osvětlení například v období zimy, kdy není dostatečný 

přísun denního světla, což navýší náklady, avšak v letních měsících je možné na osvětlení 

ušetřit. Každá firma by měla při plánování nákladů nezapomínat na to, že režijní náklady 

tohoto charakteru vznikají (např. náklady na topení, pojistky firemních automobilů, dálniční 

známky placené v lednu každého roku). 

          Ke značným změnám výše nákladů dojde v situaci, kdy je pracovní proces navýšen o 

další směnu, což se projeví jako nárůst nákladů. (viz Graf 4.3) Je tomu tak v případě 

dvousměnného provozu, třísměnného a čtyřsměnného provozu, jelikož s nárůstem různých 

typů směn vzrostl i počet hodin pracovního procesu, při kterém je z důvodu bezpečnosti a 

plynulého chodu podniku nutné osvětlení. 
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          S počtem vyrobených kusů dochází i k postupnému snižování nákladů na elektrickou 

energii (osvětlení), kdy jsou tyto vynaložené náklady ovlivněny objemem produkce a tak i 

následným ziskem společnosti za vyrobené kusy výrobku. (viz Příloha 6) 

 

Graf 4.4: Analýza celkových mezd ve vazbě na směnnost 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

          Celkové mzdy jsou náklady vynaložené na veškeré mzdy týkající se nákladového 

střediska karuselu ATP. Zahrnují mzdy všech zaměstnanců, kteří mají přímý vztah 

k nákladovému středisku, tak i zaměstnance, kteří se na výrobním procesu přímo (fyzicky) 

nepodílejí, což jsou administrativní pracovníci.  Mezi pracovníky podílející se na výrobě lze 

zařadit výrobní dělníky, zaměstnanci pověřeni údržbou a opravami stroje. Část nákladů na 

tyto pracovníky je nutné zahrnout do mezd celkových, které obsahují i osobní náklady 

(sociální a zdravotní pojištění).  

          Funkce směnnosti na nákladovém středisku karusel ATP mzdové náklady navýši 

s každou směnou. Zpočátku, v situaci zavední jenosmenného a dvousměnného provozu, je 

nárůst hodnoty nákladů vysoký. V průběhu všech typů směn dochází k rovnovážného stavu. 

Nejvyšší hodnot náklady dosahují s využitím čtyřsměnného pracovního režimu navýšeného o 

střídače, kdy je nutné zaplatit nejvyšší možný počet zaměstnanců. (Graf 4.4) 
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          Náklady na mzdy celkové nejsou ovlivněny objemem produkce, s počtem vyrobených 

kusů dojde k poklesu nákladů na mzdy. Náklady na jeden kus výrobku jsou maximální, což 

signalizuje zavedení výroby, kdy je nutné vynaložit vysoké náklady. V průběhu výroby 

jednoho roku klesají na minimum. (viz Příloha 7) 

 

Graf 4.5: Analýza nákladů na vrchního mistra ve vazbě na směnnost 

 

          Zdroj: Vlastní zpracování 

 

          Vrchní mistr tvoří nákladovou položku, která zahrnuje veškeré náklady spojené s touto 

pracovní pozicí. Mezi náklady patří mzda vrchního mistra, potřebné ochranné pomůcky, 

náklady na počítač nutný ke kontrole výrobního procesu, školení pro způsobilost na pozici 

vrchního mistra. Vrchní mistr je nezbytnou součástí výrobního procesu jako koordinátor 

zaměstnanců během směnného provozu. 

          V grafu 4.5 je viditelné, že došlo k maximálnímu nárůstu v bodě zavedení 

dvousměnného provozu. Jelikož mistr vrchní zastává funkci koordinátora směn, jeho práce a 

tudíž i náklady začínají až s druhou směnou. Následný průběh nákladů zůstává stejný a 

náklady se chovají jako fixní.  
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          Stejná situace nastává v případě počtu vyrobených kusů, kdy náklady na vrchního 

mistra dosahují maxima při dvousměnném provozu. Rozdílem od předešlého grafu je 

následný průběh nákladů, které se s počtem vyrobených kusů postupně rozpouštějí.        

 

Graf 4.6: Analýza nákladů na ochranné pomůcky ve vazbě na směnnost 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

          Ochranné pomůcky představují náklady na jednoho zaměstnance, které se vyčíslí za 

jeden kalendářní rok. Rukavice, pracovní oděv, přilba, pracovní boty, ochranné brýle to vše je 

nutné pro zaměstnance zajistit a zahrnout do nákladů. 

          Vliv směnnosti má v tomto případě velký vliv na náklady v podobě ochranných 

pomůcek. Čím více potřebných zaměstnanců k výrobnímu procesu, tím více ochranných 

pomůcek a tak i vyšší náklady. Proto křivka v grafu 4.6 neustále roste a nejvyšších hodnot 

dosahuje při čtyřsměnném provoze se střídačem, kdy je využito pět zaměstnanců. 

          Počet vyrobených kusů výši nákladů neovlivní. Dojde sice k větší objemu produkce, ale 

náklady vynaložené na ochranné pomůcky se s rostoucí výrobou postupně rozpouštějí, což je 

možné vidět v grafu přílohy 9. 

 

 



47 

 

5. VLASTNÍ ZHODNOCENÍ 

 

         Zvyšování účinnosti výrobních faktorů přispívá k lepším výsledkům a přináší růst zisku 

podniku. V této souvislosti by mělo neustále docházet ke zlepšování všeho, co zlepšit lze, 

k hledání opatření zvyšující produktivitu práce apod. Podniky inovují a zlepšují technologie, 

výrobní postupy, logistické procesy. Na druhé straně hledají rezervy v plánování, 

organizování a kontrole práce. 

          Jednou z nejčastější využívanou metodou zvyšování účinnosti výrobních faktorů je 

snižování nákladů. Snižování nákladů může mít za následek také snížení hodnoty a kvality 

výkonu, což je vnímáno hlavně zákazníkem. Ne vždy může snížení nákladů přinést 

požadovaný efekt zvýšení ekonomické účinnosti vynaložených nákladů. Neustálé špatně 

zvolené snižování nákladů může vést k poškození kvality produktu, odrazení zákazníků a 

dávat špatný signál dalším zainteresovaným skupinám. Proto je lepší cestou pokusit se o 

dosažení vyššího užitku či vyšší hodnoty výstupů se stávajícími nákladovými strukturami a 

docílit tak skutečně hospodárného vynakládání nákladů, tzn. využít efektivněji stávající 

potenciál, se kterým je svázaná určitá úroveň nákladů. 

          Ve své diplomové práci jsem se zabývala nákladovým střediskem karusel ATP, což je 

výrobní zařízení, svislý soustruh. Toto nákladové středisko je jedním z nezbytných článků 

výrobního procesu. Celý výrobní proces probíhá na dvou technologických celcích, na celku 

teplé části, kde probíhají výrobní operace doprovázené tepelnými úpravami budoucích 

výrobků, a na celku obrobny, kde dochází k obráběcím prácím. Karusel ATP vykonává 

obráběcí úkony, jež jsou provázány náklady. 

          Cílem výrobních společností je snaha o dosažení co nejvyššího zisku, avšak při 

výrobním procesu vznikají každému podniku nejen výnosy ale i náklady. Proto bývá 

nejčastějším přáním vedení společností najít řešení ke snížení nákladů. Jak už jsem zmínila 

výše, ne vždy může být snižování nákladů nejvhodnějším řešením. Z toho důvodu jsem se 

zaměřila na kalkulace nákladů ovlivněné objemem produkce a směnností pracovního režimu, 

díky kterým je možné navrhnout nejefektivnější využití pracovního režimu na nákladovém 

středisku karusel ATP ve společnosti BONATRANS GROUP, a. s. 

          Pro splnění cíle mé diplomové práce bylo nezbytné na základě zadaných informací o 

daném nákladovém středisku sestavit nákladové kalkulace, ze kterých ve své práci 
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vycházím. Ke stanovení nejlepšího využití pracovního režimu jsem modelovala všechny 

možné varianty směnného provozu s použitím nákladů, které jsou na nákladovém středisku 

spotřebovávány. 

          Nákladové středisko karusel ATP zahrnuje materiálové náklady, náklady na energie, 

mzdové náklady dělníků, mistrů a administrativních pracovníků, náklady na opravy, údržbu a 

odpisy výrobní haly, náklady na ochranné pomůcky pracovníků, opravy a odpisy stroje. Tyto 

náklady lze rozčlenit do tří skupin podle charakteru na náklady fixní, variabilní a náklady 

ovlivněné dle specifik nákladových druhů nebo produkcí společnosti. 

 

Zhodnocení nákladů vzhledem ke směnnosti na daném nákladovém středisku 

          Fixní náklady jako jsou například odpisy stroje, nejsou směnností nijak ovlivněny. 

Jejich průběh je stejný v každém z případů směnného provozu. (viz Tabulka 5.1) Z tohoto 

důvodu nelze ze simulací těchto nákladů navrhnout optimální řešení pracovního režimu. 

Tab. 5.1: Náklady na odpisy stroje 

  1 směna 2 směny 2,5 směny 3 směny 4 směny 

4 směny  

(11,5 hod) 

4 směny  

+ střídač 

Odpisy 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 

 

          S variabilními náklady dochází k různému průběhu a směnnost tak značně ovlivňuje 

jejich nárůst nebo pokles. V případě grafického znázornění variabilních nákladů např. 

přímých mezd je patrné, že s navýšením směnnosti rostou i náklady na přímé mzdy, avšak od 

zavedení čtyřsměnného provozu není nárůst tak markantní, což signalizuje zefektivnění 

výrobního procesu. (viz Tabulka 5.2) Díky těmto nákladům je možné zhodnotit vhodné 

využití směnnosti. 

Tab. 5.2: Náklady na přímé mzdy 

           

  1 směna 2 směny 2,5 směny 3 směny 4 směny 

4 směny  

(11,5 hod) 

4 směny  

+ střídač 

Mzdy   

přímé 312000 624000 780000 936000 1310400 1380400 1415400 
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          Díky analýze nákladů se specifickým charakterem lze z grafů vysledovat jejich průběh 

a změny v každé z variant směnného provozu. Jako příklad jsem zvolila náklady na mzdy 

celkové a náklady na režijní elektrickou energii. U nákladů na celkové mzdy jsem 

zaznamenala značný nárůst, který trvá u všech typů směn. S těmito náklady nelze 

manipulovat z důvodu důležitosti pracovníků při výrobním procesu. (Tabulka 5.3) Avšak u 

nákladů na režijní elektrickou energii můžeme vysledovat lineární průběh od zavedení 

čtyřsměnného provozu. (Tabulka 5.4) 

Tab. 5.3: Náklady na celkové mzdy 

  1 směna 2 směny 2,5 směny 3 směny 4 směny 

4 směny 

 (11,5 hod) 

4 směny  

+ střídač 

Mzdy 

celkem 375000 750000 1125000 1125000 1575000 1575000 1875000 

 

Tab. 5.4: Náklady na režijní elektrickou energii (osvětlení) 

  1 směna 2 směny 2,5 směny 3 směny 4 směny 

4 směny  

(11,5 hod) 

4 směny  

+ střídač 

Režijní el.  

energie (osvětlení) 200000 500000 1300000 1300000 1820000 1820000 1820000 

 

          Na základě provedených analýz grafů nákladů nejefektivnějším využitím pracovního 

režimu nákladového střediska karusel ATP bych zvolila zavedení čtyřsměnného provozu se 

střídačem, při kterém dojde ke stoprocentnímu využití pracovního času. Jelikož stroj karusel 

ATP je závislý na návaznosti všech výrobních středisek. Pokud by došlo k zavedení 24 

hodinového denního provozu na tomto středisku, bylo by nutné zavést stejný pracovní režim 

na předcházejících a těsně navazujících střediscích.  

          Dosavadním pracovním režimem na nákladovém středisku karusel ATP je čtyřsměnný 

provoz 11,5 pracovní doby. Avšak jasným stanoviskem je doporučení pro společnost 

BONATRANS GROUP, a. s. využívat jen čtyřsměnného provozu s osmihodinovou směnou, 

dvanáctihodinovou směnou nebo osmihodinnou směnou se střídačem, s přizpůsobením 

ostatních středisek na tento pracovní režim. Pro přesné stanovení nejvhodnějšího pracovního 

režimu by bylo potřeba provést podrobnější analýzy. 
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6. ZÁVĚR 

 

          Ve své diplomové práci jsem se zabývala simulací nákladů karuselu ATP ve vybraném 

podniku. 

          V teoretické části jsem shrnula poznatky týkající se nákladů, kalkulací a controllingu. 

Nejprve jsem vymezila základní pojmy a poté se věnovala převážně oblasti nákladů a 

kalkulací. Náklady byly definovány z pohledu jejich klasifikace různými způsoby, dále byl 

definován proces jejich evidence a následně jsem se zaměřila na náklady fixní a variabilní, 

jejichž důležitost navazuje na praktickou část. Kalkulace jsem nejprve popsala v podobě 

základních pojmů vycházejících z kalkulací. Členění kalkulací bylo pojato z různých hledisek, 

znázornila jsem typový kalkulační vzorec a poté se zaměřila na kalkulace z hlediska aktivit, 

jelikož tato metoda je využívaná v podniku, kde byla práce řešena. Závěrem teoretické části 

jsem přiblížila podnikový controlling vycházející z práce s náklady a kalkulacemi v dané 

společnosti. 

          Z těchto teoretických poznatků jsem vycházela v části praktické, při simulaci nákladů 

karuselu ATP společnosti BONATRANS GROUP, a. s. Praktická část tak začíná uvedením 

základních informací o podniku, jeho výrobním procesu a sortimentu výroby s uvedením 

výrobních nákladových středisek, seznámení se strojem karusel ATP a přiblížení práce a 

důležitosti oddělení controllingu podniku. Ve společnosti je celkem 250 středisek, uvedena 

jsou pouze výrobní a nákladově detailně popsáno pouze jedno, karusel ATP. 

          Společnost BONATRANS GROUP, a. s. je nejvýznamnějším světovým výrobcem 

železničního dvojkolí a jejich dílů. Nákladové středisko karusel ATP tvoří nepostradatelný 

článek výrobního procesu, kde probíhají obráběcí práce kol. Proto je důležité mít přehled o 

nákladech všech středisek a výši jejich hodnot. Sestavení a plánování nákladových kalkulací 

provádějí pracovníci controllingu společnosti na základě informací a zakázek z předchozích 

let. 

          Zadáním mé diplomové práce bylo sestavení kalkulací daného nákladového střediska. 

Kalkulace byla sestavena na základě vybraných nákladů nákladového střediska a jejich 

orientačních hodnot, to vše jako funkce časového využití a směnnosti. Tato kalkulace vedla 

k modelování situace využití nákladů v případě několika typů směn. Pro nejpřesnější 

stanovení optimálního využití směnnosti s efektivním využitím nákladů jsem stanovila 
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všechny možné druhy směn s využitím jednoho až pěti pracovníků a dobu denního výrobního 

procesu minimálně 7,5 hodiny až 24 hodin. 

          Nezbytnou součástí práce bylo definování všech typů směnnosti, díky těmto informací 

bylo snadnější sledovat průběh nákladů a následně navrhnout optimální řešení využití 

pracovního režimu na nákladovém středisku karuselu ATP. Pro názorné zobrazení průběhu 

nákladů jsem zvolila formu grafů, kde jsou změny nákladů zobrazeny z pohledu typů směn a 

počtu vyrobených kusů. Každá z navržených směn, má svá specifika a odlišnosti, na které je 

v práci poukázáno. 

          Díky analýze všech zadaných nákladů jsem stanovila optimální využití směnného 

provozu. Toto stanovisko je doporučením pro společnost BONATRANS GROUP, a. s., jak 

vhodně zvolit pracovní režim. 

          Cílem práce bylo simulovat náklady nákladového střediska, sestavit nákladové 

kalkulace a navrhnout optimalizaci režimu práce karuselu ATP, což bylo podle mého názoru 

splněno. Věřím, že má práce bude pro společnost BONATRANS GROUP, a. s. přínosem. 
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Příloha 1: Karusel ATP společnosti Bonatrans Group a. s. 

Obr.: Karusel ATP společnosti Bonatrans Group a.s. 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti 

 

Na fotografii je svislý soustruh karusel ATP společnosti BONATRANS GROUP, a. s. včetně 

základního popisu stroje. 
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Příloha 2: Náklady karuselu ATP 

  1 směna 2 směny 

2,5 

směny 3 směny 4 směny 

4 směny 

(11,5 hod) 

4 směny + 

střídač 

Nástroje 780000 1560000 1950000 2340000 3276000 3451000 3538500 

Elektrická energie - 

technologická 468000 936000 1170000 1404000 1965600 2070600 2123100 

Režijní elektrická 

energie (osvětlení) 200000 500000 1300000 1300000 1820000 1820000 1820000 

Mzdy - přímé 312000 624000 780000 936000 1310400 1380400 1415400 

Mzdy - celkem 375000 750000 1125000 1125000 1575000 1575000 1875000 

Hala 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 

Mistr směnový 350000 700000 1050000 1050000 1400000 1400000 1400000 

Mistr vrchní 0 450000 450000 450000 450000 450000 450000 

Ochranné pomůcky 10000 20000 30000 30000 40000 40000 50000 

Odpisy 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 

Oleje mazadla 156000 312000 390000 468000 655200 690200 707700 

Opravy 100000 100000 100000 150000 200000 200000 200000 

Generální opravy v 

daném roce 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příloha 3: Náklady karuselu ATP (na hodinu ČPČ nebo na kus) 

  
1 

směna 

2 

směny 

2,5 

směny 

3 

směny 

4 

směny 

4 směny 

(11,5 hod) 

4 směna + 

střídač 

Nástroje na hodinu ČPČ 500 500 500 500 500 500 500 

Nástroje na kus 125 125 125 125 125 125 125 

Elektrická energie - 

technologická na hodinu ČPČ 300 300 300 300 300 300 300 

Elektrická energie - 

technologická na kus 75 75 75 75 75 75 75 

Režijní elektrická energie 

(osvětlení) na kus 32,05 40,06 83,33 69,44 69,44 65,92 64,29 

Mzdy - přímé na hodinu ČPČ 200 200 200 200 200 200 200 

Mzdy - přímé na kus 50 50 50 50 50 50 50 

Mzdy - celkem na kus 60,1 60,1 72,12 60,1 60,1 57,05 66,24 

Hala na ks 160,26 80,13 64,1 53,42 38,16 36,22 35,33 

Mistr směnový na kus 56,09 56,09 67,31 56,09 53,42 50,71 49,46 

Mistr vrchní na kus 0 36,06 28,85 24,04 17,17 16,3 15,9 

Ochranné pomůcky 1,6 1,6 1,92 1,6 1,53 1,45 1,77 

Odpisy na kus 192,31 96,15 76,92 64,1 45,79 43,47 42,39 

Oleje mazadla na hodinu ČPČ 100 100 100 100 100 100 100 

Oleje mazadla na kus 25 25 25 25 25 25 25 

Opravy 16,03 8,01 6,41 8,01 7,63 7,24 7,07 

Generální opravy v daném roce 160,26 80,13 64,1 53,42 38,16 36,22 35,33 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

Příloha 4: Graf analýzy přímých mezd ve vazbě na počet vyrobených kusů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Příloha 5: Graf analýzy odpisů ve vazbě na počet vyrobených kusů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příloha 6: Graf analýzy režijní elektrické energie (osvětlení) ve vazbě na 

počet vyrobených kusů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Příloha 7: Graf analýzy celkových mezd ve vazbě na počet vyrobených kusů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příloha 8: Graf analýzy nákladů na vrchního mistra ve vazbě na počet 

vyrobených kusů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Příloha 9: Graf analýzy nákladů na ochranné pomůcky ve vazbě na počet 

vyrobených kusů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Seznam použitých zkratek 

 

ABC – Activity-Based Costing 

a.s. – akciová společnost 

BTG – Bonatrans Group, a. s. 

CÚZ – celková účinnost zařízení 

ČPČ – čistý pracovní čas 

LK – linka kol 

ND – nákladový druh 

NS – nákladové středisko 

OEE – viz CÚZ 

OÚ – obchodní úsek 

THN – technicko-hospodářská norma 

TPM – Total Products Management 

VV – vztažná veličina 

ŽDB – Železárny a drátovny Bohumín 

 


