
 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je zjistit, jaký vliv má laboratorní zkoušení na náklady a cenu u 

konkrétního odlitku. Práci jsem řešila ve slévárně - ve společnosti Tafonco a.s., což je dceřiná 

společnost Tatry Kopřivnice. 

V teoretické části je popsáno čím se zabývá slévárenství, jak se stanovuje cena výrobku, cena 

odlitku a k čemu slouží kalkulační systém. 

V praktické části už je vybrán konkrétní odlitek, u které se zjišťuje, jaký vliv mají 

nedestruktivní zkoušky – rentgen a ultrazvuk na konečnou cenu odlitku. 

Abstract:  

The thesis is focused on the impact of laboratory testing on costs and price of a concrete casting. This 

work was solved in Tafonco company, subsidiary company of Tatra Koprivnice. 

Theoretical part describes foundry activities, the way how the product price is quoted and shows 

casting price; purpose of calculation system is explained as well. 

In the experimental part the concrete casting was chosen. Impact of non-destructive tests (X-ray, 

ultrasonography) on the final price of casting was evaluated. 
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 Úvod 

 

Slévárenství patří mezi tradiční odvětví české ekonomiky, které vzhledem k rozvoji 

navazujících odvětví v posledních letech stále více posilovalo svou pozici v rámci 

zpracovatelského průmyslu ČR.  

Růst slévárenství zbrzdila světová ekonomická krize v roce 2009, která se díky provázanosti 

trhů šířila do celého světa a tím pádem i do Evropy. Zpočátku se hlavní pokles týkal 

především britských a švýcarských bank, které mají nejblíže propojené hospodářství s USA. 

Mezi hlavní problémy se řadila nemožnost získání půjčky na mezinárodním trhu. I přes snahu 

Evropské unie o včasnou reakci na probíhající krizi, byly následky velmi velké. Díky krizi 

došlo k propadu ekonomických činností, vedla k vysokému nárůstu míry nezaměstnanosti, 

poklesla produktivita a oslabily se veřejné finance. Poklesl také potencionální výstup 

evropských ekonomik, kdy snížená poptávka a malý objem spotřeby investic společně s krizí 

přispěly k významnému zhoršení celosvětového obchodu. V předkrizovém období i v čase 

jejího propuknutí, tedy v období let 2002 až 2008 byl v České republice zaznamenán 

ekonomický růst, kdy docházelo k průměrnému zvyšování HDP o 4,61 % ročně. [9] 

Všeobecně lze však říci, že se česká ekonomika, nacházela ještě před propuknutím krize 

v ušlechtilém stavu, zejména ve srovnání s ostatními evropskými státy. I přes to však neměla 

šanci se krizi vyhnout zejména díky jejímu proexportnímu zaměření. Většina odvětví 

zaznamenala značný pokles a mířila do recese. Plovoucí kurz české měny sice dával vládě o 

něco větší manévrovací možnosti, než zemím spojeným s eurem, ale díky provázanosti 

ekonomického prostředí to výrazný účinek nemělo. 

Vývoj průmyslové produkce v posledním kvartále roku 2008 a z počátku roku 2009 byl velmi 

alarmující a propad, který jsme mohli sledovat, byl největším snížením výroby v dosavadních 

dějinách českého státu. I přes to, že ekonomická krize se nestala problémem českého 

bankovního sektoru, který se snad i poučil z předchozích zkušeností z let devadesátých, když 

se choval poměrně konzervativně, byl právě výrazný pokles průmyslové produkce závažným 

jevem první poloviny roku 2009. 

Jistě to muselo mít velmi silný dopad na podniky v jejich nastavení cash flow. Lze však také 

říci, že i když přišla krize náhle, bylo možné vidět její vlivy už s určitým malým předstihem 

třeba v počtu zaknihovaných objednávek. Druhým ukazatelem, který pomáhal 
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managementům firem předpovídat i když také s poměrně malým předstihem byl zahraniční 

obchod a informace od zákazníků z firem v zemích, které byly krizí zasaženy o něco dříve. 

V závěru roku 2008 vykazovaly všechny údaje značně rychlé zhoršování situace. To 

poukazuje také na jeden z hlavních znaků této krize, kterými se odlišuje od různých 

předchozích ekonomických problémů ať už v České republice či případně jiných vyspělých 

zemích a to s jakou velkou dynamikou se krize vyvíjela. Indexy tržeb v průmyslu vykazovaly 

podle produkce, která byla zapříčiněna zejména poklesem poptávky mimo Českou republiku. 

I přes to, že čísla ukazovala v porovnání s rokem 2007 propad, bylo toto srovnání ještě 

v kladných hodnotách anebo na nule, byl sestupný trend zřetelný. U dna se průmyslová 

produkce držela v podstatě celý rok 2009 a oživení bylo vidět až v první polovině roku 2010. 

To však jen velmi těžce dosahovalo hodnot z dob před krizí. [9] 

Ekonomická krize se samozřejmě nevyhnula ani společnosti, ve které jsem se rozhodla psát 

svou diplomovou práci – vybrala jsem si slévárnu Tafonco a.s., což je dceřiná společnost 

Tatry Kopřivnici. I zde byl v roce 2009 zaznamenán výrazný pokles výroby a tržeb oproti 

roku 2008 a teprve v roce 2010 se výroba a tržby začaly mírně stabilizovat a postupně 

zaznamenaly i růst. 

Cílem této diplomové práce je porovnat, jak se náklady a cena zvýší, když se u konkrétního 

odlitku použijí nedestruktivní zkoušky, což je ultrazvuk a rentgen, a když se tyto zkoušky 

nepoužijí.  

Práce je rozdělena na teoretickou a experimentální část. V teoretické části se snažím seznámit 

se slévárenstvím, jak se stanovuje cena výrobku, jakým způsobem se stanovuje cena odlitku a 

jak se řeší kalkulace ceny. V experimentální části se snažím vysvětlit, jak se stanoví cena 

odlitku, jaký vliv má laboratorní zkoušení na ziskovost a rozebírám zde konkrétní obchodní 

případ. 
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1  TEORETICKÁ ČÁST 

1.1. Představení slévárenství 

 

V dnešní době se setkáváme se slévárnami tavící železné kovy, neželezné kovy a slitiny. Tyto 

materiály přetvářejí na konečný tvar výrobku nebo blízký tvar, který je nutné upravit. Proces 

funguje na základě odlévání roztaveného kovu nebo slitiny do speciálně připravené formy a 

následné ztuhnutí roztaveného materiálu. Slévárenství zasahuje do mnoha oblastí průmyslu. 

Skládá se z široké kombinace mnoha technologických postupů. Organizace odlévání je 

založena na typu vsázky, kde je hlavní rozdíl mezi slévárnami železných a neželezných kovů. 

Evropský slévárenský průmysl obsadil třetí příčku na světě, co se týče odlitků z železa, druhé 

místo zaujímá v produkci odlitků z neželezných kovů. Roční produkce slévárenských odlitků 

v EU činí 11, 7 mil. tun z železa a 2,8 mil. tun odlitků z neželezných kovů. Předního 

postavení zaujímá Německo, Francie a Itálie. 

Hlavními odběrateli slévárenství je automobilový průmysl (50% podíl na trhu s odlitky), 

strojírenství (30% podíl) a stavební průmysl (10% podíl). [24] 

Snahou dnešní doby je snížit náklady na výrobu konstrukčně složitých součástí Hledají se 

možnosti, aby se daly součásti odlévat s co nejmenšími přídavky na obrábění, s čistým 

povrchem a bez vnitřních vad. Během posledních let byly objeveny nové formovací hmoty a 

nové způsoby plnění forem. Formovací písky s jílovým podílem byly doplněny pojivy 

z umělých hmot, vysychavými oleji, silikáty hydraulických látek i alkalických křemičitanů a 

začalo se používat polotrvalých a i trvalých keramických nebo kovových forem. Dřívější 

způsob plnění forem (stacionární, gravitační) byl doplněn novými způsoby plnění forem za 

použití zvýšeného či sníženého tlaku. Tím se značně zvýšila hospodárnost výroby. [17] 

1.1.1. Členění výroby 

 

Celý proces výroby je závislý na mnoha postupech. Je zde závislost na typu kovu, velikosti 

sérií a typu výrobku. Hlavním dělícím faktorem je použitý typ kovu na výrobu (železný nebo 

neželezný) a na používaném typu forem (jednorázové nebo trvalé formy). Z těchto možností 

vyplývá několik technologií podle typu pece, systému výroby, jader a forem, systémy 

odlévání a konečné úpravy. Každý z těchto technologií má své technické a ekonomické a 

vlastnosti, klady i zápory.  
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Na obrázku 3 je znázorněn slévárenský postup, který může být rozdělen následovně: 

- tavení a zpracování tavenin – tavírna 

- příprava forem a jader – formovna 

- odlévání tekutého kovu do forem, chlazení z důvodu tuhnutí a vyjímání odlitků 

z forem – slévárna 

- konečná úprava surového odlitku – čistírna a další dokončování dílny [24] 

   

Obrázek 3 Slévárenský postup časopis - zdroj [24] 

 

Podle letošního celosvětového přehledu se od roku 2009 do roku 2010 zvýšila výroba odlitků 

o 13,7 %, což svědčí o skutečnosti, že slévárenství se dostalo z dřívější ekonomické krize. 

Přesto je však celkový objem výroby nižší, než v roce 2007. 



 
 

7 
 

Co se týče objemu výroby odlitků na slévárnu, od roku 2009 se produkce ve všech zemích 

zvýšila. Německo si v tomto směru stále udržuje nejlepší pozici se 7 808 t odlitků na slévárnu. 

Brazílie zvýšila produktivitu o 39 % a na jednu slévárnu tak připadá roční výroba 2 393 t 

odlitků (vypočteno jako celkový objem výroby odlitků v zemi děleno počtem sléváren). 

Rozdělení výroby odlitků podle kovů zůstalo podobné jako v roce 2009, přičemž litina 

s lupínkovým grafitem (LLG) tvoří 48 % podíl z celkového objemu 91, 4 mil. t. [24] 

 

 Tabulka 3 Přehled evropské výroby odlitků za rok 2010 [24] 

Země LLG LKG ocel celkem 

Belgie 58 000 5 800 31 316 95 116 

Bosna a Hercegovina 11 200 290 2 544 14 034 

Česká republika 153 761 55 140 57 879 266 780 

Dánsko 32 367 48 020 - 80 387 

Finsko 28 206 46 417 14 714 89 337 

Francie 623 000 916 100 85 300 1 624 400 

Chorvatsko 22 107 17 375 1 313 40 795 

Itálie 633 100 405 300 64 100 1 102 500 

Maďarsko 28 921 25 779 5 901 60 601 

Německo 2 185 310 1 486 872 192 089 3 864 271 

Norsko 15 103 37 966 3 023 56 092 

Polsko 445 100 152 300 67 400 664 800 

Portugalsko 38 357 70 145 7 342 115 844 

Rakousko 38 689 113 071 16 094 167 854 

Rumunsko 24 697 3 321 21 593 49 611 

Slovinsko 75 800 28 800 6 100 110 700 

Srbsko 33 047 12 508 11 276 56 831 

Španělsko 410 500 543 300 71 500 1 025 300 

Švédsko 160 800 40 400 18 100 219 300 
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Švýcarsko 19 400 33 200 1 800 54 400 

Ukrajina 640 000 40 000 275 000 955 000 

Velká Británie 129 000 188 700 67 200 384 900 

 

 

1.2. Stanovení ceny výrobku 

 

Cena je jediný prvek marketingového mixu, který produkuje zisk[16]. V literárních 

pramenech jsou definovány nejrůznější formulace ceny, avšak v konečném pojetí jde vždy o 

vyjádření určité hodnoty. Správné stanovení ceny a služeb má v dnešním globálním prostředí 

významný vliv na hospodaření podniku.  

Dle Kotlera je cena v nejužším slova smyslu částka zaplacená za produkt nebo službu. 

V širším pojetí je cena součtem všem hodnot, kterých jsou zákazníci ochotni se vzdát, aby 

získali užitek z koupě výrobků nebo služby. [1] nebo také částka, za kterou jsou výrobek nebo 

služba nabízeny na trhu, je vyjádřením hodnoty pro spotřebitele, to je sumy, kterou spotřebitel 

vynakládá výměnou za užitek, který získá díky zakoupenému výrobku či službě. [11] 

1.2.1. Metody tvorby cen 

 

Nákladová tvorba cen 

Nákladové tvorby cen vycházejí z nákladů vynaložených na výrobek. Firma navrhne výrobek, 

zjistí celkové náklady a stanoví cenu, která pokryje náklady a vytvoří zisk. Do kategorie 

nákladové tvorby cen patří stanovení ceny přirážkou. 

Nejjednodušší metodou tvorby cen je stanovení ceny přirážkou, spočívá v tom, že k nákladům 

se připočte určitá přirážka (marže). [13] 

Další metoda, analýza bodu zvratu – zde firma stanoví cenu tak, aby pokryla výrobní 

marketingové náklady.  
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Hodnotová tvorba cen 

Tato metoda tvorby cen je založena na vnímání hodnoty spotřebiteli, nikoli na nákladech 

prodejce. Firma při tvorbě cen postupuje tak, že odhadují, kolik by zákazníci za nabízené 

výrobky byli ochotní maximálně zaplatit a podle toho je určena cena. 

Stanovení ceny podle konkurence 

V tomto případě firma určuje své ceny převážně podle cen konkurence. 

 

Již méně využívané jsou například tyto metody:  

-   cena jako vyjádření hodnoty zákazníkem  

-  následování cen konkurence  

-  stanovení ceny respektující návratnost investic  

-  stanovení ceny se zřetelem na možnosti uzavření kontraktu  

-  stanovení ceny podle velikosti poptávky  

-  stanovení ceny s ohledem na náklady [12] 

 

1.2.2 Cíle podniku při stanovení cen  

 

Cíle při stanovení cen jsou: 

Zisk – podnik chce cenou pokrýt náklady a přidat zisk. Tato fáze souvisí s fází zralosti 

výrobku, poté co byly zaplaceny náklady na jeho vývoj. Možné cenové nastavení závisí na 

změně poptávky při změny ceny. 

Návratnost investic – dlouhodobá strategie zvažující vydání prostředku na jednu aktivitu ve 

srovnání s návazností aktivity jiné. 

Tržní podíl – jestliže podnik věří v úspěch svého produktu dlouhodobým co největším tržním 

podílem, je pro něj vhodné například ve fází zavádění výrobku nastavit cenu tak, aby měl 

v tomto cíli úspěch. Například nízkou zaváděcí cenou. [11] 
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1.3. Náklady 

 

Všem organizacím, jež vyvíjejí určitou činnost, vznikají náklady a ty provázejí téměř veškeré 

aktivity, které probíhají v rámci těchto ekonomických jednotek.  

Náklady jsou vnímány jako klíčový faktor ovlivňující úspěšnost podniku. Používáme dvě 

základní pojetí nákladů – finanční pojetí nákladů, určeno pro externího uživatele a 

vnitropodnikové (manažerské) pojetí nákladů, využíváno manažery. [18] 

Dle Sullivana je náklad charakterizován v podnikání, obchodu a účetnictví jako hodnota 

peněz, která byla spotřebována k vyrobení něčeho, a proto již nemůže být využita jinak. V 

ekonomickém pojetí je náklad chápán jako alternativa, které jsme se vzdali v důsledku našeho 

rozhodnutí. [20] 

Náklady podniku lze členit na: 

- náklady podle druhu 

- náklady podle účelu 

- náklady podle místa vzniku 

- kalkulační členění 

- náklady podle manažerského rozhodnutí (synek – manažerská ekonomika) 

Druhové náklady 

Zde se náklady zařazují do skupin, kde každá skupina je použita na určitý druh úkonu např. 

odpisy, mzdové náklady atd. Jsou to externí náklady, protože vznikají ve spolupráci podniku 

s okolím. [14] 

Účelové náklady 

Řízení a porozumění účelových nákladů je jednou z nejdůležitějších skupin pro rozhodování 

podniku. Jejich prostřednictvím se zjišťuje, zda podnik náklady spoří nebo překračuje. 

Účelové náklady dělíme na: 

- náklady vzniklé technologickým procesem z určité operace a týkající se kalkulační 

jednice. Vypočítávají se ke každému druhu operace. Jsou to např. náklady na dřevenou 

desku při výrobě stolu 
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- náklady na obsluhu a řízení činnosti - mají za úkol vytvářet, zajistit a udržet 

podmínky průběhu určité operace. Jsou to náklady např. za nájemné nebo výrobní 

haly. [7] 

Náklady podle místa vzniku 

Náklady podle místa vzniku jsou náklady vznikající na určitém místě v podniku, kde se 

třídí náklady do vnitropodnikových útvarů. Při tomto dělení velmi záleží na velikosti 

podniku a počtu útvarů v něm. Dále se třídí do jednicových úrovní dle nevýrobní činnosti, 

hlavní výrobní činnosti, pomocné, odbyt, správu atd. [21] 

Kalkulační členění 

Kalkulační členění je specifickým druhem členění nákladů podle účelu. Proces výroby je 

velice složitý. Jsou zde zahrnuty složité systémy sériových a paralelních procesů, 

s různým počtem bezprostředních vazeb (přiřazených režijních nákladů) na určitý výkon. 

[7] 

Členění nákladů podle manažerského rozhodnutí 

Je potřeba třídit náklady dle návaznosti na změny množství produkce. Dělíme je na fixní a 

variabilní. 

Fixní náklady jsou v určitém objemu stálé a po překročení určité meze se mění skokem. 

Variabilní náklady rostou spolu ze zvyšující se výrobou. Dále se dělí na proporcionální, 

kde roste stejně rychle jako objem výroby, neproporcionální rostou rychleji než výroba 

podproporcionální (degresivní) náklady rostou pomaleji než objem, výroba. [3] 

1.3.1. Systém stanovení ceny odlitku 

 

České slévárenství je v současné době postaveno před řešení řady úkolů. Jedním z jejich 

řešení je zaměření na řízení nákladové spotřeby ve slévárnách. Nutnost razantního přístupu ke 

snižování nákladů v metalurgii vyhlásila světová konference Steel 2010, která se sešla 

v Edinburgu ve Velké Británii. Podle závěrů této konference by mělo dojít do dvaceti let 

k redukci nákladů o 66 % a snížení doby výroby hotového výrobku dokonce o 90 %.  

Ve vyspělých průmyslových zemích se běžně respektuje tak zvané „stlačení nákladů“. 

Podnětem pro tuto činnost je trvalý nárůst mezd (v podmínkách nových členů Evropské unie 



 
 

12 
 

je tento jev markantnější). Proti tomu se očekává, že ceny hotových výrobků by měly být 

určovány zdravými tržními poměry. Tedy by měly spíše stagnovat. Aby v této situace byly 

výrobní jednotky „samofinancovatelné“ musí ročně průběžně snižovat náklady mezi 3 až 4 %. 

Odborná komise ekonomická ČSS se v posledních desetiletí systematicky věnuje cílenému 

posuzování nákladovosti jednotlivých fází výroby odlitků. Byly vytvořeny řešitelské týmy 

z pracovníků sléváren a pracovníků vysokých škol, kteří měli zájem tyto problémy řešit. 

V úvodu šetření byl vždy definován příslušný cíl zkoumání. Úvodní práce se začaly zabývat 

náklady na tekutý kov, které v neúplných vlastních nákladech expedovaného odlitku tvoří 

převažující podíl (40 – 60 %). Následovaly další výrobní fáze. Výsledky získané v příslušném 

roce byly následně shrnuty do zprávy, která byla podrobena oponentnímu řízení. Následně po 

„zanonymění“ výsledků byla se závěry získanými během řešení seznámena odborná 

slévárenská veřejnost formou semináře. [22] 

 

1.3.2.  Sledování nákladů ve slévárnách 

 

Obecně lze říci, že ve vyspělých zemích (a již i v některých oblastech u nás) se ve všech 

výrobních procesech postupuje při řízení (kontrole) nákladového čerpání podle následujícího 

schématu: 

a) pro konkrétní výrobní podmínky se určí vhodné výrobní jednice. Tyto jednice by měly 

být pokud možno co nejdetailnější. 

b) pro tyto výrobní jednice se po nezbytném popisu výrobních postupů (stanovení 

technologie výroby) a z toho vyplývajících konkrétních materiálových potřeb vypočte 

standardní (normovaná, plánovaná, požadovaná, limitní atd.) výše nákladů. 

c) po definování výroby těchto jednic se následně (v řadě případů průběžně) připraví 

měření skutečně „čerpaných“ nákladů. 

d) skutečné náklady se srovnávají s „nákladových standardem“ a stanovuje se 

„nákladová odchylka“. 

e) takto získané nákladové překročení podle podkročení se následně analyzuje na prvotní 

příčiny, které je způsobily. 

f) závěry analýzy se využívají k zásahům do výroby v následujících výrobních cyklech 

s cílem přiblížení se standardnímu průběhu. Analýza také slouží k následnému 

upřesnění výrobního a nákladového standardu. 
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g) obecnou snahou je, aby nejen výrobní jednice byly co nejdetailnější, ale i „nákladová 

ozvěna“ (znalost o překročení nebo podkročení) byla co nejkratší. 

V našich slévárnách je v současné době potřeba provádění nákladových propočtů vyvolána 

snahou o rychlou reakci na poptávku. 

Proto se téměř běžně a v řadě případů dosti podrobně věnujeme určení výrobních postupu pro 

příslušnou výrobní jednici (výpočet zpravidla vychází z konkrétního „poptaného“ odlitku 

zadaného obvykle výkresem). Následně jsou poté vypočteny (odhadnuty) náklady na jeho 

výrobu. Jejich propočet se již provádí s různým stupněm přesnosti. Vytypované přímé 

náklady (rozdílné v různých slévárnách) např. množství tekutého kovu ve formovací směsi, 

tepelné zpracování apod. jsou obvykle hodnoceny „přímo“ (s pomocí příslušných cen, filtrů 

apod.). Dále jsou to obvykle stanoveny potřebné hodiny práce formířů. Pomocí těchto hodin 

se pak stanovuje výše přímých mezd. Zbylý podíl plánovaných (očekávaných) nákladů se 

v našich slévárnách vesměs stanovuje s pomocí procentní přirážky k uvedeným přímým 

mzdám. Rozdíl v přesnosti propočtu plánovaných nákladů u jednotlivých sléváren je 

významný. 

Poněvadž uvedené výpočty se provádějí zejména z důvodů reakce na poptávku, je také 

odlišná rychlost se níž se podaří uvedený (orientační, ale pro posouzení poptávky dostačující) 

nákladový odhad provést. Podle dostupných informací jsou slévárny schopny se 

k nákladovému ohodnocení dopracovat řádově v hodinách až ve dnech. 

Ve slévárnách jsou plánované výrobní jednice stanoveny mnohdy velice obecně. Ve 

vzácnějších případech se jako výrobní jednice (používané pro plánovací účely) definují 

skupiny výrobků (odlitků) určené hmotnostními parametry (tzv. kilogramová rozpětí), druhem 

tekuté fáze (ocelolitina, tvárná litina) a někde i typem výrobků (odlitek, kokila). V řadě 

případů se setkáváme se skutečností, že plán se stanovuje na slévárnu celkem nebo její 

oddělení v kg nebo v tisících Kč. [8] 

1.3.3. Režijní náklady 

Režijní náklady lze vyjádřit jako náklady hromadně používané na kompletní kalkulované 

množství výrobků, či opatření pro fungování podniku. Nelze je přiřadit na kalkulační jednici 

přímo, popřípadě by přímé účtování bylo neekonomické. [7] 
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Režijní náklady jsou náklady, které není možné připočítat přímo. Je třeba k jejich rozvrhnutí 

na výrobek použít rozpočítání pomocí klíče. Většinou se lze setkat se čtyřmi druhy těchto 

nákladů. A to odbytovou režii, správní režii, materiálovou režii a výrobní režii. [2] 

Režijní náklady členíme na: 

- výrobní (provozní) režii – náklady na obsluhu a řízení výroby, které nelze přesně 

stanovit na kalkulační jednici. Jsou to náklady, jež se neváží k jednomu určitému 

úkonu, ale vznikají spolu s produkcí více výkonů. Patří sem režijní mzdy, odpisy 

dlouhodobého hmotného majetku, spotřeba energie, náklady na opravy apod. 

- správní režii – představuje nákladové položky, související s řízením podniku, závodu 

nebo jiného organizačního útvaru, jako např. odpisy správních budov, platy řídících 

pracovníků, poštovné, telefonní poplatky, pojištění atd. 

- odbytové náklady – shrnují náklady spojené s odbytovou činností, jako jsou náklady 

na skladování, propagaci, prodej a expedici výrobku  

- materiálová režie – jedná se o procentuální navýšení ceny za materiál. Slouží k pokrytí 

nákladů při manipulaci s materiálem na skladu. [10] 

Náklady vznikající při výrobě, jako náklady na přímý materiál (materiál skutečně použitý při 

výrobě) a na přímé mzdy (mzdy spojené s výrobou součástky), lze z hlediska účetnictví firmy 

jednoduše určit a ocenit. Všechny ostatní náklady spojené s celkovým výrobním postupem, 

kde nelze jednoduše určit část nákladů příslušejících této součástce, jsou shrnuty dohromady a 

nazývají se režijní náklady. Tyto režijní náklady mimo jiné zahrnují: 

- Nepřímý materiál – olej na namazání strojů, balení. 

- Nepřímé mzdy – kontrola kvality, dozor, administrace, školení. 

- Budovy a zařízení – nájem, opravy, pojištění, daně. 

- Sociální náklady – dovolená, pojištění, důchody, dobročinnost. 

- Provozní náklady – úroky, odpisy. 

- Logistiku – vnitropodnikovou logistiku, auta a nákladní auta, pomocné síly atd. 

Existují různé způsoby, jak kumulovat dostatečné množství peněz, jimiž lze tyto všeobecné 

náklady zaplatit. Nejjednodušším systémem je režijní náklady vyjádřit jako procento přímých 

mezd. Z hlediska četných z toho plynoucích faktorů vedení podniku periodicky rozhoduje o 
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tom, jaké procento je nutno v tomto jednoduchém vzorci použít. Při tomto systému nelze 

zabránit nebezpečí, že jednotných přidělením nezanedbatelných režijních nákladů se skutečný 

stav ziskovosti výroby zkreslí. Dalším zdokonalením pro přesnější rozložení režijních nákladů 

vznikne rozdělením výrobní plochy na úseky a přidělením příslušného procenta nákladů 

každého úseku. Například výrobní sektor s vysoce hodnotnými obráběcími stroji a s vysokým 

výkonem bude zatížen vyšším procentem než sektor ruční montáže. 

Příkladem fixním režijních nákladů je nájem, poplatky, úroky z půjčky. Příkladem 

variabilních režijních nákladů jsou elektrický proud, balení, transport. Některé režijní náklady 

nelze jasně zařadit ani do jedné, ani do druhé kategorie, například údržbu nebo dozor. Jsou 

částečně fixní a částečně variabilní. [19] 

Režijní náklady spjaté s vrcholovým vedením a s podpůrnými činnostmi bývají tou nejhůře 

identifikovatelnou složkou nákladů podniku. Nejen, že jsou obtížně chápány a nedostatečně 

měřeny, ale také neustálé snižování ze strany řídících pracovníků je omezené dosahem a 

pomíjivé účinkem. Navíc k tomu přispívá i způsob, jakým jsou tyto náklady vykazovány. 

Fixní režie nejsou jednoduše dělitelné jako variabilní náklady, oproti výrobním či prodejním 

nákladům jednoho výkonu, jsou to velké bloky marketingových, administrativních a 

obslužných nákladů. Ve velkých podnicích mívají režie obvykle tendenci k neřízenosti a 

nekontrolovatelnosti. [5] 

1.4. Kalkulace ceny 

 

Každý podnikatelský subjekt se snaží o dosažení úspěchu, který závisí na kvalitě 

vnitropodnikového ekonomického systému řízení. Nejvýznamnějším prvkem tohoto systémů 

řízení je oblast kalkulací nákladů a tvorby cen. Kalkulace nákladů představuje základní a 

nezastupitelnou informaci o vlastních nákladech jednotky vytvořené podnikatelskou činností. 

Velmi obecně můžeme kalkulace označit jako počítání nákladů na produkt. Nutnost potřeby 

kalkulací podléhá vnitřním podmínkám podniku a pozici podnikových produktů na trhu. 

Nejčastěji používanou formou kalkulací jsou propočty orientované za zjištění nebo vymezení 

nákladů na konkrétní výkon (výrobek, práci nebo službu), které jsou předmětem prodeje 

externím zákazníkům.  

Kalkulací se v nejobecnějším slova smyslu rozumí přepočet nákladů, marže, zisku, ceny nebo 

jiné hodnotové veličiny na výrobek, práci nebo službu, na činnost nebo operaci, kterou je 
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třeba v souvislosti s jejich uskutečněním provést na podnikovou investiční akci nebo na jinak 

neutrálně vyjádřenou jednotku výkonu. [6] 

Význam kalkulací: 

- umožňují plánovat a sledovat vývoj nákladů, jejich strukturu, zisk a ostatní 

- zajišťují činnost vedoucí k určení nákladů na konkrétní výkon podniku 

- představují výsledek zpracovaných propočtů kalkulací 

- slouží jako část informačního systému [4] 

 

Využití kalkulací nákladů: 

- zhotovení podkladů pro stanovení cen, výrobků, prací a služeb 

- sestavení rozpočtů nákladů vnitropodnikových útvarů 

- kontrola a analýza hospodárnosti výroby 

- porovnání a posouzení vývoj nákladů v časové řadě 

- stanovení a kontrola ziskovosti výrobků, prací a služeb 

- hodnocení ekonomické efektivnosti investičních záměrů 

- optimalizační úlohy [6] 

 

Předmětem kalkulace mohou být všechny skupiny dílčích i finálních výkonů, které podnik 

produkuje. Charakter předmětu kalkulace usměrňuje použití kalkulačních technik a výběr 

vhodného druhu kalkulace. V mnoha podnicích se širokým sortimentem podobných výkonů, 

které využívají stejnou technologii, se tak kalkulují náklady pouze nejdůležitějších druhů 

výkonů nebo jejich skupin. Jedná-li se o tento případ, výkon reálně neexistuje a mluvíme o 

tzv. reprezentantovi, který vzniká z konkrétních předpokladů, které zastupuje. [6] 

1.4.1. Všeobecný kalkulační vzorec 

 

Jednotlivé složky nákladů se vyčíslují v kalkulačních položkách, které tvoří tzv. všeobecný 

kalkulační vzorec. Ten sice není závazný, ale je v ČR používán ve většině podniků. 

V kalkulačním vzorci jsou dvě základní skupiny nákladů: 

- náklady přímé (přímý materiál, přímé mzdy, ostatní přímé náklady) 

- náklady režijní (nepřímé náklady) jsou společně vynakládané na kalkulované množství 

výrobků nebo zajištění chodu celého podniku, které není možné stanovit na kalkulační 
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jednici přímo, nebo jejích určování by bylo nehospodárné. Na jednotlivé výrobky se 

režijní náklady zúčtují nepřímo prostřednictvím přirážek podle určitých klíčů. Hranice 

mezi přímými a nepřímými náklady je relativní. Režijní náklady představují značnou 

část celkových nákladů a jejich podíl dále narůstá. Je tedy nutné řídit jejích vývoj a 

stanovit úkoly (limity) pro snižování. 

Jednotlivé složky nákladů se vyčíslují v kalkulačních položkách. Doporučené kalkulační 

položky obsahuje všeobecný kalkulační vzorec – i když není závazný a jeho struktura je věcí 

podnikatelských subjektů – je používám většinou podniků v ČR. 

Má tyto položky: 

- přímý materiál 

- přímé mzdy 

- ostatní přímé náklady 

- výrobní (provozní) režie – vlastní náklady výroby 

- správní režie – vlastní náklady výkonu 

- zásobovací režie – vlastní náklady výkonu 

- odbytové režie – úplně vlastní náklady výkonu 

- zisk (ztráta) – cena výkonu[24] 

 

V současné době se v mnoha podnicích uplatňují kalkulační vzorce s odlišně vyjádřeným 

vztahem nákladů výkonu k ceně a jinak strukturovanými náklady výkonu. Tyto vzorce 

vyjadřují rozdíl mezi kalkulací nákladů a kalkulací ceny. Kalkulace ceny vychází zejména 

z úrovně zisku nebo marže, kterou výkony podniku musí zajistit pro dosažení požadované 

výnosnosti. Zisk se pak analyzuje ve vztahu k ceně, kterou je podnik schopen na trhu 

dosáhnout, a k nákladům jako vnitřní schopnosti firmy daný výkon úspěšně prodávat. [6] 
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1.4.2. Kalkulační systém 

 

Všechny kalkulace v podniku a vztahy mezi nimi tvoří kalkulační systém. Jednotlivé prvky 

tohoto systému se liší mimo jiné podle doby sestavení kalkulace. Základní rozdělení kalkulací 

je z tohoto hlediska: 

- kalkulace předběžná 

- kalkulace výsledná 

Hlavním úkolem předběžné kalkulace prováděné před započetím realizace konkrétního 

výkonu je dát podklady pro posouzení jeho efektivnosti a pro návrh ceny nově zaváděného 

výkonu. 

Výsledná kalkulace je nástrojem kontroly hospodárnosti. Vyjadřuje skutečné náklady 

připadající na jednotku výkonu nebo celkové množství výkonů vyrobených za období. Tyto 

náklady se porovnávají s nákladovým úkolem daným předběžnou kalkulací a jsou podkladem 

pro hodnocení hospodárnosti útvarů podílejících se na výrobě a pro ověření reálnosti 

předběžných kalkulací výkonů. Význam výsledné kalkulace je větší v takových podmínkách 

výroby, které jsou charakteristické delším výrobním cyklem a zakázkovým typem finálního 

produktu. 

Kalkulace slouží v praxi pro potřeby podnikového řízení a posuzování efektivnosti produkce 

daného výkonu. Adresná kontrola nákladů na jednotlivé výkony je základem rozborů 

hospodárnosti výroby, operativního plánovaní a rozpočtování nákladů, slouží pro limitování 

spotřeby přímých i nepřímých nákladů. [14] 

1.4.3. Metody kalkulace z hlediska organizace výroby 

 

Metody kalkulace rozumíme, jakým způsobem stanovíme jednotlivé složky nákladů a 

kalkulační jednici. Metody kalkulace závisí na předmětu kalkulace tj. na tom, co se kalkuluje, 

na způsob přičítání nákladů výkonů, na požadavcích kladených na strukturu a podrobnost 

členění nákladů. Kalkulace může být úplných nákladů, tj. součet veškerých nákladů na výkon 

nebo kalkulace neúplných nákladů, kde jsou zahrnuty pouze některé složky nákladů. 
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Kalkulační techniky lze rozdělit: 

- kalkulace dělením, vyrábí-li se jeden druh výrobku 

- kalkulace dělením s poměrovými čísly, vyrábí-li se jeden druh výrobku v různém 

provedení (např. ledničky, které mají různou velikost) 

- kalkulace přirážková, vyrábí-li se více druhů výrobků 

- kalkulace s použitím hodinových paušálů 

- kalkulace s využitím nákladových modelů 

Z hlediska hromadnosti výroby se rozlišují tyto kalkulační metody: 

- kalkulace prostá 

- kalkulace zakázková 

- kalkulace vícestupňová (fázová, postupná) 

- kalkulace standardní, normová 

- kalkulace ve sdružené výrobě (zůstatková, rozčítací nebo metoda kvantitativní výtěže) 

 

Z hlediska způsobu ocenění výkonů: 

- kalkulace souhrnné (kalkulace skutečných nákladů) 

- kalkulace rozdílové, u nich se sledují nejen skutečně, ale i předem stanovené náklady 

(rozpočtové, plánované) a rozdíly mezi skutečnými a plánovanými náklady. [15] 

V současné době jsou nejpoužívanější tyto metody 

1. kalkulace dělením 

- prostá 

- s poměrovými čísly 

- stupňovitá 

2. kalkulace přirážková 

- sumační 

- diferencování 

Pro jednotlivé metody přiřazení nákladů jsou pak charakteristické zejména následující rysy: 
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Kalkulace prostým dělením se používá v případech, kdy jsou náklady přesně vyvolané pouze 

jedním druhem výkonu. Kalkulační techniky závisí na mnoha faktorech, nejvýznamnější je 

pro něj typ výroby a jeho postup. Rozlišuje výrobu kusovou, sériovou nebo postupnou. 

Kalkulace dělením s poměrovými čísly přiřazuje společné náklady výkonům na základě jejich 

příčinného vztahu k tzv. přepočtené jednici, která vyjadřuje rozdílnou nákladovou náročnost 

konkrétních výkonů. 

Přirážková metoda kalkulace využívá pro přiřazování společných nepřímých nákladů 

výkonům hodnotově nebo naturálně vyjádřené rozvrhové základy. Uplatňuje se jednak 

v sumační, jednak v tzv. diferencované variantě. [14] 

1.5.  Laboratorní zkoušení  

 

Mezi režijní náklady patří kontrola jakosti. Jedná se o velmi důležitou oblast, která se 

projevuje ve všech fázích výroby odlitku. Ve slévárně se jedná především o: 

 spektrometrická laboratoř (za pomoci principů analytické chemie se stanovuje 

chemické složení taveniny v průběhu tavby) 

 metalografie (podstatou zkoušení je zviditelnění vnitřní struktury materiálu a 

následné hodnocení pomocí optického či elektronového mikroskopu.) 

 písková zkušebna (zde probíhá kontrola předepsaných technologických vlastností 

formovacích a jádrových směsí) 

 mechanická zkušebna (zjištění konečných vlastností kovu dle příslušné normy – 

tvrdost, pevnost) 

 nedestruktivní metody zkoušení (RTG, ultrazvuk) – tyto metody pomáhají při 

odhalování případných skrytých vad odlitků před expedicí zákazníkovi  

 

V souladu s cílem diplomové práce bude blíže zmíněno RTG, které je znázorněno na obrázku 

4 a ultrazvuk, který je znázorněn na obrázku 5. 

Radiografické zkoušení dle  ČSN EN 12681 

Radiografie umožňuje zjišťování vnitřních vad v odlitcích. Vadami mohou být plynové 

dutiny, nekovové vměstky, staženiny, podpěrky jader nebo chladítka nebo vměstky vykazující 

menší nebo větší hustotu než základní materiál. 
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Obrázek 4 Rentgen – zdroj – vlastní 

 

Princip zkoušení ultrazvukem  (ĆSN EN 583-1)  a  (ĆSN EN 12680-1) 

Zkoušení ultrazvukem je založeno na šíření ultrazvukových vln zkoušeným předmětem a 

posouzení prošlého signálu (termín je průchodová technika), nebo odraženého signálu nebo 

difrakčního signálu od povrchu nebo od vady (termín je impulsová odrazová technika). 

Obě techniky mohou používat sondy s jedním měničem, který slouží jako vysílač a přijímač, 

nebo dvojité sondy s odděleným vysílacím a přijímacím měničem, nebo samostatně vysílací a 

přijímací sondy. Obdobně mohou obě techniky využívat odraz od jednoho nebo několika 

povrchů zkoušeného předmětu. 

Zkoušení může být provedeno ručně, poloautomatizovaným nebo automatizovaným 

způsobem a akustická vazba může být kontaktní, mezerová nebo imersní, nebo jiný způsob 

akustické vazby přizpůsobené zvláštnostem problému zkoušení. 
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Obrázek 5 Ultrazvuk – zdroj – vlastní 

1.6. Tafonco a. s. 

 

Slévárenská výroba v Kopřivnici byla zahájena v roce 1860, od samého počátku je spjata 

s výrobou vozidel – kočárů, bryček přes železniční vagóny až po automobily. Dnešní Tafonco 

a.s. je dceřinou společností firmy TATRA, a.s., tradičního výrobce nákladních automobilů 

V současné době společnost prodává odlitky ze šedé a tvárné litiny, oceli a slitin hliníku 

firmám z automobilového, stavebního a strojírenského průmyslu, včetně dodávek pro 

zemědělskou techniku, traktory a vysokozdvižné vozíky. Jsou vybaveni i modelárnou, kde 

vyrábí dřevěné, kovové, pryskyřičné i polystyrénové modely všeho druhu a jaderníky pro 

celou škálu odlitků od hmotnosti 0,1 kg do 3 500 kg. Celá řada progresivních metod výroby 

garantuje zákazníkům vysokou úroveň kvality a užitné hodnoty při dodávkách odlitků. 

Výrobky jsou podle individuálních požadavků zákazníka technologicky a ekonomicky 

optimalizovány technickými zaměstnanci, mají rovněž dobrou spolupráci s univerzitami a 

výzkumnými ústavy. Společnost poskytuje komplexní služby, tj. lakování, tepelné zpracování 

a opracování odlitků. Její prioritou je dlouhodobá oboustranně výhodná spolupráce. [26] 

Historické milníky 

1860 – výstavba budovy soustružny s malou slévárnou 

1891 – výstavba slévárny mosazi (součást kovárny) 
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1911 – zprovoznění slévárny šedé litiny (v tomto objektu setrvala do roku 1972) 

1913 – výroba prvního hliníkového odlitku 

1931 – výroba prvního ocelového odlitku 

1960 – zprovoznění slévárny hliníku 

1972 – zprovoznění nové, současné slévárny 

1983 – výroba odlitků z litiny s kuličkovým grafitem 

1994 – zavedení a certifikace systému řízení jakosti dle DIN ISO 9001 

1995 – založení obchodní společnosti Slévárna TATRA, spol. s r.o., jako dceřiné 

           společnosti TATRA, a.s. 

1997 – zavedení nových technologií – 3-rozměrné modelování metodou konečných prvků a        

            simulování návrhu odlitku a slévárenského procesu 

2001 – změna způsobu tavení na kupolových pecích – zavedení systému APCOS 

 

2002 – změna názvu společnosti na Tafonco a.s., rekonstrukce formovací linky SW –   

            technologie formování GF DYNAPULS 

2004 – zavedení systému řízení ochrany životního prostředí dle EN ISO 14001 

2008 – certifikace systému řízení environmentu dle ISO 14001:2004[23] 

Vyráběný sortiment 

- Odlitky pro nákladní automobily, traktory, vysokozdvižné vozíky, stavební a zemní 

stroje, motorové skříně a součásti motorů, tělesa čerpadel a kompresorů apod.[27] 

 

Největší zákazníci 

- 22 %  - TATRA, a.s. 

- 16 % - další z České republiky – PRIMUS, KONRADT, TRANS TRADE, VOP, 

                JULI, BOBCAT 

- 22 % - Slovensko – TANAX, LOMBARDINI, BONFIGLIOLI 

- 13 % - Německo – CLASS, ZF PASSAU, AWS, HOFFMANN 

- 7 % - Maďarsko – HUNGAROFEK, PANNON HIDROSTAL 

- 5 % - Francie – ACG 

- 5 % - Rakousko – ZF STEYR 

- 4 % - Itálie – LORD 

- 6 % - další země – Švédsko, Velká Británie, Brazílie, Dánsko 
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1.5.1. Výrobní ukazatele Tafonco a.s. 

 

- společnost má 2 samostatné provozy – slévárnu železa a slévárnu hliníku 

- příprava tekutého kovu je možná několika způsoby: na kupolových, indukčních 

  nebo  obloukových pecích 

- projektovaná kapacita je 35 000 tun za rok 

- společnost má v současné době cca 400 zaměstnanců, z čehož je cca 340 

 výrobních dělníků a 60 technicko-hospodářských pracovníků (THP), v případě přechodně 

zvýšených požadavků zákazníků je navíc využíváno zaměstnanců pracovních agentur. 

 

Tabulka 1 Množství odlitého kovu v tunách – zdroj - vlastní 

materiál 2008 2009 2010 2011 2012 

šedá litina 13 264 5 937 8 762 10 317 9 782 

tvárná litina 4 645 1 338 2 108 2 565 1 920 

ocel 3 161 780 1 427 1 358 543 

hliník 845 440 756 1 062 957 

celkem 21 917 8 497 13 053 15 304 13 203 
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Obrázek 1 Množství odlitého kovu v tunách – zdroj - vlastní 

1.5.2. Finanční ukazatele Tafonco a.s. 

 

Tabulka 2 Roční tržby dle jednotlivých kovů a modelárny (v mil. Kč) – zdroj - vlastní 

materiál 2008 2009 2010 2011 2012 

šedá litina 326 148 229 290 283 

tvárná litina 208 58 88 114 88 

ocel 168 46 76 82 36 

hliník 142 65 101 135 123 

modely 9 14 11 4 10 

celkem 853 331 505 625 540 
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Obrázek 2 Roční tržby dle jednotlivých kovů a modeláren (v mil. Kč) – zdroj – vlastní 

 

Z hodnot tabulky 1 a tabulky 2 je patrný dramatický propad výroby a s tím spojených tržeb 

v roce 2009. Tento pokles je přímým důsledkem celosvětové ekonomické krize. Od roku 2010 

výroba a tržby pomalu opět zaznamenávají vzestup. 

2 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

2.1. Stanovení ceny odlitku ve společnosti Tafonco a.s. 

 

Náklady na konkrétní odlitek se odvíjí od spousty faktorů, jako je třeba velikost, náročnost, 

množství, výroba tekutého kovu, příprava směsí, formování a změna cen surovin a materiálů. 

Většina odlitků projde přes tyto pracoviště – formovna, jádrovna, čistírna a lakovna.  

Formovna – pracoviště, kde se připravují formy, zakládají jádra, skládají formy, odlévají a po 

zchladnutí odlitku se z formy vytloukají 

Jádrovna – pracoviště, kde se vyrábějí jádra, která se na formovně zakládají do forem.  

Čistírna – zde se odlitky čistí od zbytku slévárenského písku a jader a apretují se do 

konečného stavu.  
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Lakovna – zde se nanáší (pokud si to zákazník přeje) namáčením antikorozní vodou ředitelný 

nátěr  

 

 

  

 

 

 

Obrázek 6 Schéma pracovišť při výrobě odlitku – zdroj - vlastní 

Obrázek 6 popisuje, že odlitek vzniká na formovně, kde dle tvaru a složitosti se použije jádro 

a po odlití, vychladnutí a vytlačení z formy odchází na čistírnu. Z čistírny může jít odlitek po 

apretaci přímo k zákazníkovi nebo se při speciálním přání zákazníka posílá např. z důvodu 

obrábění odlitku na hotový výrobek k externí firmě, jedná se o tzv. kooperaci a poté se odlitek 

vrací zpět do společnosti. Po dokončení kooperace odchází odlitek k zákazníkovi.  

Ve společnosti Tafonco a.s. existuje jednotná předepsaná forma kalkulace – kalkulační věta, 

která se využívá u produkce výrobků a služeb. 

Kalkulační věta: 

          materiál + mzdy + režie + PRAM = COS (náklady spojené se službami) 

- materiál – zde jde o materiál tavíren, který se liší podle typu připravovaného kovu, 

cena je určena na 1 tunu tekutého kovu 

- mzdy – zde je o mzdy pracovníků tavírny, formovny, jádrovny, apretace a lakovny, 

jde o jednicovou mzdu neboli mzdu normovanou 

- režie – zde se jedná o režie na: 

 stroj – 1 minuta stroje 

 pracovní sílu – zde jde o mzdu pracovníků dle tarifní třídy (THP pracovníci) 

 materiál na jádrové směsi 

Formovna 
Lakovna 

Externí 

firma 

Čistírna 
Zákazník 

Jádrovna 
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 materiál na formovací směsi 

 material jiný (např. tryskací broky, barva, brusné kotouče apod.) 

 ostatní – odpisy, provozní náklady, energie, pracovní pomůcky apod. 

 náklady na laborartorní zkoušení (spektrometrická, kvantometrická laboratoř, 

nedestruktivní metody zkoušení (RTG, UZV), písková a mechanická zkušebna)  

 

- PRAM – externí práce ve mzdě. To je náklad, který se týká odlitků, které jsou 

posílány na dílčí práci (kooperaci) do jiných firem, např. z toho důvodu, že zákazník 

má k odlitku specifický požadavek, který společnost Tafonco a.s. ve svých provozech 

nemůže splnit 

2.1.1. Modelové příklady stanovení ceny 

 

Modelové příklady stanovení ceny pro jednoduchý a složitý typ odlitku 

Byly vybrány dva typy odlitků, které jsou zobrazeny na obrázku 8 a na obrázku 9, 

formovaných na stejném pracovišti (těžká formovací linka Malcus) na kterých je názorně 

předveden rozdíl v kalkulaci ceny v závislosti na využití strojů a jednotlivých pracovišť dle 

požadovaného technologického toku výroby. 

 

1. Jednoduchý odlitek – brzdový buben 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 Brzdový buben – zdroj – vlastní 
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Jedná se o odlitek z GG25, který má surovou hmotnost cca 80 kg, při formování není 

používáno jader, ve formě jsou současně odlévány 2 ks a hmotnost formovací směsi v rámu je 

1533,7 kg. Po apretaci je odlitek zabalen a expedován k zákazníkovi. V kalkulační větě je tak 

zohledněn  

1. materiál (GG25)  

2. mzdy pracovníků tavírny, formovny a cídírny   

3. režie  - strojů (mísiče pro přípravu formovací směsi, formovací stroj Malcus, 

                tryskací stroj) 

             - mzda THP 

             - materiál na formovací směsi 

Po započtení těchto položek vychází výsledná cena 21,20 Kč/kg odlitku. 

 

2. Složitý odlitek – motorová skříň 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8 Motorová skříň – zdroj – vlastní 

Jedná se o odlitek z GG25, který má surovou hmotnost cca 356 kg, při formování je zakládán 

komplet jader o celkové hmotnosti 181 kg a hmotnost formovací směsi v rámu je 1307 kg. Po 

apretaci je tento odlitek podroben rozměrové kontrole, ošetřen základovou barvou a následně 

expedován k zákazníkovi. 
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Zde je v kalkulační větě zohledněn  

1. materiál (GG25)  

2. mzdy pracovníků tavírny, formovny, jádrovny, cídírny a lakovny   

3. režie - strojů (mísiče pro přípravu formovací a jádrové směsi, stroje pro výrobu 

                jader, formovací stroj Malcus, tryskací stroj, lakovací linka) 

- mzda THP 

- materiál na formovací směsi 

 - materiál na jádrové směsi 

 - kontrola odlitku 

 - vodou ředitelná základová barva 

 

Po započtení všech těchto položek vychází výsledná cena 35,50 Kč/kg odlitku. 

 

2.2. Struktura režijních nákladů - laboratorní zkoušení 

 

V souladu s cílem diplomové práce jsem blíže zhodnotila strukturu režijních nákladů na 

laboratorní zkoušení.  

Finanční vyjádření nákladů za rok 2012 je znázorněno v tabulce 4.  

Analýzy stály celkem 7 655 393 Kč, což je o 191 132 Kč méně, než v roce 2011. Zkoušky 

šedé litiny a hliníku stály více v porovnání s rokem 2011. Analýzy šedé litiny stály 3 687 282 

Kč, což je o 127 268 Kč víc, než v roce 2011 a analýzy hliníku stály 1 079 697 Kč, což je o 

23 207 Kč více v porovnání s rokem 2011. Naopak analýzy tvárné litiny, pískové směsi a 

oceli stály v porovnání s rokem 2011 méně. U tvárné litiny to bylo o 50 495 Kč, u pískové 

směsi o 29 722 Kč a u oceli o 303 981 Kč. S tím samozřejmě souvisí i tržby, které jsou 

uvedeny v tabulce 2, kde vidíme, že v roce 2012 byly oproti roku 2011 tržby o 13,6 % nižší. 

 

Počet zkoušek a jejich souvislost s množstvím odlitého tekutého kovu je pro větší názornost 

zobrazena v obrázku 9. Počet zkoušek pro Tafonco a.s. bylo v roce 2011 78 847 a v roce 2012 

bylo 72 294 zkoušek, což znamená, že v roce 2012 to bylo o 6 553 zkoušek méně. Dále je na 

obrázku 9 vidět, že i odlitého kovu bylo méně. Toho se v roce 2011 odlilo 15 303 tun a v roce 
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2012 13 204 tun, což znamená, že v roce 2012 to bylo o 2 099 tun méně.  Je tedy patrné, že v 

roce 2012 byla výroba nižší o 13,7%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oo 

 

 

Obrázek 9 Počet zkoušek pro Tafonco a.s. zdroj – Tafonco a.s.
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Tabulka 4 Laboratorní zkoušky (v mil. Kč) – zdroj – Tafonco, a.s. 

 

Laboratoře a písková zkušebna   2012           

               

              CELKEM 

  rok 2011 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 rok 2012 

Analýzy pro Tafonco a.s. v   
Kč :                             

Šedá litina 3 560 014 
308 
363 273 793 394 095 394 361 382 376 387 088 237 355 124 539 316 713 358 663 338 506 171 430 3 687 282 

Tvárná litina 2 242 841 
304 
561 294 267 277 919 164 912 175 008 155 032 195 968 113 954 161 469 125 936 116 580 106 740 2 192 346 

Pískové směsi 380 328 38 992 34 016 37 675 33 900 31 778 32 506 25 628 14 497 26 517 29 549 31 433 14 115 350 606 

AL 1 056 490 
106 
732 81 742 113 211 111 848 104 547 119 538 97 405 62 187 77 765 75 657 83 820 45 245 1 079 697 

Ocel 520 909 29 070 37 958 19 435 24 688 11 694 11 792 22 608 9 271 13 256 20 116 8 578 8 462 216 928 

Ostatní 710 0 0 0 0 0 0 0 0 350 0 600 808 1 758 

TÚ 84 447 6 853 12 633 11 504 9 518 12 217 3 220 12 604 10 073 13 635 9 126 8 119 1 008 110 510 

Údržba 786 0 0 0 0 0 0 0 0 461 1383 0 0 1 844 

Celkem : 7 846 525 
794 
571 734 409 853 839 739 227 717 620 709 176 591 668 334 521 610 166 634 752 587 636 347 808 7 655 393 

Odlito tun : 15 303 1 292 1 252 1 454 1 417 1 232 1 208 981 513 1 130 1 167 1 044 514 13 204 

Počet zkoušek pro Tafonco 78 847 7 710 6 997 7 963 7 095 6 878 6 473 5 360 3 256 5 802 5 880 5 665 3 215 72 294 

Ostatní ukazatelé :                             

Počet vystavených protokolů 1 064 123 84 98 121 116 81 83 64 81 88 103 77 1 119 
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Obrázek 10 Grafické znázornění laboratorních zkoušek 

2.3. Vliv laboratorního zkoušení na ziskovost v konkrétním obchodním 

případě 

 

Slévárna Tafonco a.s. je komerční slévárnou, která plní požadavky zákazníků na odlitky od 

0,1 kg do 350 kg (sériová linková výroba). Dle jednotlivých zákazníků je aktuálně 998 

„živých položek“, tzn. jsou zpracovány kalkulace, výrobní postupy a další dokumentace pro 

výrobu tohoto množství různých typů odlitků. Tato dokumentace je vedena v terminálové síti. 

Není z časových a kapacitních důvodů možné nepřetržitě sledovat vývoj kilogramové ceny u 

všech těchto položek. Toto přezkoumání je prováděno v případě změny smluvních podmínek 

se zákazníkem, nových požadavků ze strany zákazníka, nutné úpravy technologie, nebo 

konstrukční změny odlitku. 

V souladu s cílem diplomové práce jsem pro cenové přezkoumání vybrala odlitek, který je 

zobrazen na obrázku 11, pro významného zákazníka, u kterého došlo ke změně - zákazník na 

základě reklamace požadoval zavedení kontroly odlitků před expedicí. Konkrétní vada je 

vidět na obrázku 12 a obrázku 13. 
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Obrázek 11 Poloosa ZF Steyr – zdroj - vlastní 

Popis odlitku dle technologické karty:   

Poloosa ZF Steyr  

Materiál: 

-  GG30 

-  3 ks v rámu 

- surová hmotnost 80,5 kg - jedná se o hmotnost odlitku včetně vtokové soustavy a 

nálitků 

-  hrubá hmotnost 67,5 kg- samotný odlitek 

-  hmotnost směsi na rám 1 412 kg 

- v každém odlitku je založeno jádro o hmotnosti 39,5 kg. 

- odlitek se lakuje 

Kalkulace ceny dle kalkulační věty 

materiál mzdy režie PRAM COS 

1029 Kč 84 Kč 674 Kč 0 Kč 1787 Kč 

 

Přepočtem na hmotnost odlitku pak vychází cena 26,47 Kč/ kg. 
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Do režie řadíme tyto náklady: 

238,- Kč -   strojní – formovna, jádrovna, cídírna, lakovna 

 84,- Kč -    mzda režijních a THP pracovníků 

 73,- Kč -    materiál jádrových směsi 

 39,- Kč -    materiál formovací směsi 

 68,- Kč -    materiál jiný – tryskací broky, barva, brusné kotouče 

175,-Kč -   ostatní – odpisy, sociální a zdravotní pojištění, provozní náklady, energie,         

                   pracovní pomůcky 

  12,- Kč-    laboratorní zkoušení 

 

COS jsou náklady, ze kterých obchodní zástupce vychází při stanovení konečné ceny odlitku. 

K těmto nákladům se vždy připočítává ještě marže, která se liší podle toho, o jakého 

zákazníka jde a také na celkovém objemu zakázek. V našem případě se k těmto nákladům 

připočítává marže 3 %. Prodejní cena odlitku je tak 1787 Kč + 3% (53,60 Kč) = 1840,60 Kč. 

V roce 2012, kdy byla zahájena výroba tohoto odlitku, v měsících říjen až prosinec bylo 

apretováno a dodáno zákazníkovi 472 ks, externí zmetkovitost byla 1,59 % 

V roce 2013 za první dva měsíce (leden a únor) bylo apretováno a dodáno zákazníkovi 536 ks 

a externí zmetkovitost byla 14,31 %.  

Vady jsou pro názornost ukázány na obrázku 12 a 13. Na základě tohoto oboustranně 

nevyhovujícího stavu došlo ke stanovení kontrolního plánu. Ten spočívá dle dřívější dohody 

v tom, že pokud externí zmetkovitost přesáhne hranici 5 %, bude stanovena kontrola 50 % 

odlitků na ultrazvuku a 20 % odlitků na rentgenu. Toto procentuální rozdělení vychází ze 

skutečnosti, že cena za RTG je vyšší než cena za UZV, jelikož provedení kontroly pomocí 

RTG je technicky i časově náročnější. Přesto alespoň na částečné kontrole pomocí RTG 

zákazník trvá.  

Tento kontrolní plán má trvat do té doby, než externí zmetkovitost klesne pod 5 %. Poté se 

budou kontroly provádět opět dle dřívějších smluvených dohod. 
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Obrázek 12 Vada reklamovaného odlitku – zdroj - vlastní 

 

Obrázek 13 Konkrétní reklamovaná vada odlitku tzv. ředina – zdroj - vlastní 
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Dle tabulky 5 si Tafonco, a.s. účtuje tyto částky: 

UZV – 404 Kč/hodinová sazba – zkouška odlitku trvá cca 20 minut, tzn. pracovník provede 

zkoušku u 3 odlitků za hodinu, náklady na kontrolu jednoho odlitku tak činí 135 Kč 

(404/3=135) 

RTG – 387 Kč/kus 

 

Tabulka 5 Ceník laboratorních prací – zdroj – Tafonco, a.s. 

 

  
 

CENÍK  LABORATORNÍCH  PRACÍ 

 

  
 

  Laboratoře a zkušebny      NS 3295   

 Tafonco a.s.      HS 1200  

 Areál Tatry 1448/5, 742 21 Kopřivnice  

 Platnost od 1.1.2013  

 Tel. :  556 49 3736  

 Fax. : 556 49 4170  

 E-mail: miroslav.vermirovsky@tatra.cz  

   

Kód ceníku Druh práce  Cena v Kč 

 Stručný popis zkoušky (bez DPH) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

NEDESTRUKTIVNI   ZKOUSENI   

D.IN MAGNETICKA ZKOUŠKA - HODINOVA SAZBA 440 

D.KA KAPILARNI ZKOUSKY 208 

D.R 

DEFEKTOSKOPIE, RUZNE ZKOUŠKY - HODINOVA 

SAZBA 510 

D.RGMF RENTGEN RUZNY - SN. MALY 324 

D.RGMFSV RENTGEN SVARU SN. MALY 429 

D.RGSF RENTGEN RUZNY - SN. STREDNI 387 

D.RGSFSV RENTGEN SVARU - SN. STREDNI 474 

D.RGVF RENTGEN RUZNY - SN. VELKY 468 

D.RGVFSV RENTGEN SVARU - SN. VELKY 562 

D.UZ.ODL ULTRAZVUK ODLITKU - HODINOVA SAZBA 404 

D.UZR 

ULTRAZVUK RUZNA ZKOUSKA - HODINOVA 

SAZBA 540 

D.VIR 1 HODINA KONTROLY VIRIVYMI PROUDY 504 

D.VIZ VIZUALNI POSOUZENI VZORKU 412 
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Výhled pro rok 2013 je 3 000 kusů odlitků.  

Za tohoto předpokladu se náklady na zkoušení zvýší takto: 

 

50 % UZV -  1 500 ks x 135,- = 202 500 Kč 

20 % RTG -      600 ks x 387,- = 232 200 Kč 

Náklady se celkem zvýší o 434 700 Kč. 

 

V tabulce 6 je pro lepší přehled uvedeno, jak se náklady změní při změně počtu kusů. Pro 

srovnání, uvádím ještě změnu nákladů při 2 000 ks a 4000 ks. Na obrázku 14 je tato změna 

názorně zobrazena. 

 

Za předpokladu, že půjde o 2 000 ks, náklady se zvýší takto: 

 

50 % UZV - 1 000 ks x 135,- = 135 000 Kč 

20 % RTG -    400 ks x 387,- = 154 800 Kč 

Náklady se celkem zvýší o 289 800 Kč. 

 

Za předpokladu, že půjde o 4000 ks, náklady se zvýší takto: 

 

50 % UZV - 2 000 ks x 135,- = 270 000 Kč 

20 % RTG -    800 ks x 387,- = 309 600 Kč 

Náklady se celkem zvýší o 579 600 Kč. 

 

Tabulka 6 Přehled změn v Kč při změně počtu ks – zdroj – vlastní 

Ks UZV v Kč RTG v Kč Celkem 

2 000 135 000 154 800 289 800 

3 000 202 500 232 200 434 700 

4 000  270 000 309 600 579 600 
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Obrázek 14 Přehled změn v Kč při změně počtu ks – zdroj – vlastní 

Je několik možností jak tyto zvýšené náklady, které jsou v tabulce 6 eliminovat. 

1. variantou je, že tyto náklady ponese v plné výši Tafonco a.s. snížením marže a tím i 

ziskovosti u daného zákazníka. 

2. variantou je celkově tyto náklady přenést na zákazníka. Je-li však uzavřena smlouva o 

kvalitě a ceně odlitku, kde je zohledněna povolená zmetkovitost max. 5%, nebude 

zákazník akceptovat toto navýšení ceny v plném rozsahu. Je zde však možnost si tyto 

náklady rozdělit až po vyčíslení skutečných nákladů, tak že by se na nich částečně 

podílel zákazník i společnost Tafonco a.s. 

3. variantou je „rozpuštění“ těchto nákladů do režie v položce laboratorní zkoušení, tak 

že by se na těchto nákladech podíleli všichni zákazníci nepatrným navýšením ceny.   

Varianta 3 je blíže zpracována následujícím způsobem: 

U uvedeného odlitku je dle kalkulační věty stanovena COS 1 787 Kč.  Z tabulky 6 je patrné, 

jak se mění cena za laboratorní zkoušení při změně počtu kusů, tento rozdíl následně ovlivní i 

COS tohoto odlitku.  

Náklady na zkoušení šedé litiny byly dle tabulky 3 v roce 2012 3 687 282,- Kč. Při 

předpokladu zachování objemu laboratorních prací v jiných oblastech dojde k nárůstu o 

částky uvedené v tabulce 6. 
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Vzhledem k tomu, že laboratorní zkoušení je součástí režie a při změně počtu zkoušených 

odlitků se tato položka nákladů změní, změní se logicky i COS.  

Jak je uvedeno v tabulce 7, při počtu 2 000 ks COS vzroste o 8 %, což je 0,96 Kč, při 3 000 ks 

vzroste o 12 %, což je nárůst o 1,44 Kč a při počtu 4 000 ks je nárůst o 16 %, což je o 1,92 

Kč. Pokud zůstaneme u předpokladu, že daného odlitku se má v roce 2013 vyrobit 3000 ks, 

bude muset být navýšeno COS o 1,44 Kč na 1 788,44 Kč. 

Tabulka 7 Změna COS – zdroj - vlastní 

 

 

 

 

 

Tabulka 8 Rozpočítání nákladů dle stanovených kusů – zdroj - vlastní 

ks náklady hrazené 

zákazníkem 

náklady navíc náklady celkem  

2 000 24 000 265 800 289 800 

3 000 36 000 398 700 434 700 

4 000 48 000 531 600 579 600 

 

  

ks nárůst v % nárůst v Kč 

2 000 8 0,96 

3 000 12 1,44 

4 000 16 1,92 
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Obrázek 15 Rozpočítání nákladů dle stanovených kusů – zdroj - vlastní 

V tabulce 8 je vidět, jak při různém počtu kusů vzrostou celkové náklady. Při 

předpokládaném počtu 3 000 ks budou celkové náklady 434 700,- Kč, zákazník však zaplatí 

pouze 24 000,- Kč, zbylých 289 800,- Kč jsou neplánovanými náklady. Stejně tak je to i u 

počtu 2 000 ks, kde celkové náklady jsou 434 700,- Kč, náklady, které zaplatí zákazník, jsou 

36 000,- Kč a neplánované náklady jsou 398 700,- Kč. U počtu 4 000 ks jsou celkové náklady 

579 600,- Kč, náklady, které zaplatí zákazník, jsou 48 000,- Kč a neplánované náklady jsou 

531 600,- Kč. Jak je vidět na obrázku 15 neplánované náklady jsou v porovnání s náklady, 

které zaplatí zákazník mnohem vyšší. 

I když dle tabulky 8 náklady rostou lineárně, tak u každého počtu kusů se změní nárůst COS o 

jiné procento a jinou částku v Kč, jak je uvedeno v tabulce 7. Je to způsobeno tím, že 

zákazník zaplatí náklady na jeden odlitek ve výši 12,- Kč za odlitek, jak je uvedeno 

v kalkulačním vzorci. Náklady navíc, které obnáší kontrolní plán, se nedají započítat do 

konečné ceny odlitku, protože se s nimi nepočítalo a smlouva je uzavřena na danou částku. Při 

vyšším počtu objednaných odlitků tímto zákazníkem nedojde k vyšším tržbám a zisku, ale 

paradoxně k nižním, protože čím více objednaných kusů, tím více laboratorních zkoušek se 

bude muset provést a tím vzrostou i náklady navíc. 
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3 Diskuse dosažených výsledků 

 

Ve společnosti Tafonco, a.s. se cena odlitku stanovuje na určité období, většinou jde o půlrok 

nebo rok. Pokud se vyskytne nějaký problém v kvalitě a musí se přistoupit k dalším 

nedestruktivním zkouškám, které původně nebyly plánu, zvýší se společnosti samozřejmě i 

náklady. Tyto náklady se ovšem nedají k ceně odlitku připočítat, protože se zákazníkem byla 

uzavřena smlouva o kvalitě a ceně odlitku a zákazníka samozřejmě tyto problémy nezajímají 

a chce bezvadný odlitek, na kterém se spolu se společností Tafonco a.s. dohodli. Tyto náklady 

se mohou započítat až zpětně a to tím způsobem, že se zjistí, v jaké výši byly tyto 

vícenáklady, a pro další období se pak stanoví nová cena laboratorního zkoušení, to znamená, 

že laboratorní zkoušení všech odlitků se pro všechny zákazníky nepatrně zvýší. 

Při stanovení ceny samozřejmě záleží i na schopnostech a diplomacii obchodního zástupce, 

jakou cenu dokáže se zákazníkem vyjednat, také je důležité jaké vztahy udržuje se 

zákazníkem, o jaký objem zakázek jde a jsou-li včas plněny termíny splatnosti. Všechny tyty 

faktory ovlivňují konečnou cenu odlitku. 

V našem případě se náklady na zkoušení šedé litiny v roce 2013 zvýší o 12 % při předpokladu 

zachování objemu laboratorních prací v jiných oblastech. Jelikož je tento obchodní případ 

prozatím ve sledování a kontrolní plán neustále trvá – tím pádem pořád rostou i náklady, je 

třeba tuto situaci řešit. Z variant, které uvádím výše v textu, doporučuji 1. variantu - aby tyto 

zvýšené náklady byly prozatím pokryty sníženou marží, protože zmetkovitost daných odlitků 

je jednoznačně vina společnosti Tafonco a.s. 2. variantu, kdy jsou veškeré náklady přeneseny 

na zákazníka nelze využít, protože zákazník má uzavřenou smlouvu na danou cenu odlitku a 

také je ve smlouvě uvedeno to, že pokud přesáhne zmetkovitost 5 %, dojde k plnění 

kontrolního plánu. Jelikož na straně zákazníka nedošlo k žádnému pochybení, nedají se tyto 

náklady připočítat k ceně odlitku, ani mu připočítat poměrnou část těchto nákladů.  3. variantu 

bych doporučila až po vyřešení celé problematiky ředin v dané oblasti, to znamená, až se 

zmetkovitost sníží opět pod hranici 5 % a ukončí se kontrolní plán. Teprve potom se budou 

moci vyčíslit celkové náklady na tento kontrolní plán a tyto náklady by se mohly započítat do 

režie, do položky laboratorního zkoušení a tím pádem by došlo k nepatrnému navýšení 

laboratorního zkoušení pro všechny zákazníky. 

Pravděpodobně však dojde k situaci, že po ukončení kontrolního plánu a vyčíslení celkových 

nákladů na tento kontrolní plán budou tyto náklady eliminovány za použití všech zmíněných 
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variant. To znamená, že na nějakou dobu dojde ke snížení marže u tohoto zákazníka, je 

možné, že pro tohoto zákazníka bude cena odlitku v dalších zakázkách o něco vyšší a navíc 

dojde i k tomu, že pro všechny zákazníky bude položka laboratorního zkoušení nepatrně 

navýšena.  
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 Závěr 

 

Cílem diplomové práce bylo porovnat, jak se zvýší náklady a cena u konkrétního odlitku, 

když se použijí nedestruktivní zkoušky – ultrazvuk a rentgen, a když se tyto zkoušky u odlitku 

nepoužijí. 

V práci jsem se zaměřila na konkrétní odlitek významného zákazníka, který tento odlitek 

reklamoval a chtěl častější nedestruktivní kontroly. Důvodem reklamace a častější kontrola 

byla vysoká zmetkovitost. Tím se zvýšily i náklady. 

Společnost Tafonco a.s. stanovuje cenu odlitku na určité období, většinou na půlrok nebo rok 

dopředu. Pokud se vyskytne nějaký problém v kvalitě a musí se tedy dělat laboratorních 

zkoušek více, cena za tyto zkoušky se již nedá promítnout do ceny odlitku, protože je 

uzavřená smlouva a společnost musí dodržet smluvní cenu.  

V konkrétním případě, který jsem řešila v diplomové práci, došlo k situaci, že zmetkovitost 

stoupla nad hladinu 5 % a dle smlouvy se měl dělat kontrolní plán, což znamenalo provádění 

dalších laboratorních zkoušek. Konkrétně se jednalo o 50 % kontroly z celkového počtu 

odlitků na ultrazvuku a 20 % na rentgenu. To jsou samozřejmě další náklady, které se musí 

někde promítnout. V našem případě se tyto náklady mohou řešit třemi způsoby. Buď bude 

tyto náklady platit společnost Tafonco a.s. a to tím způsobem, že u tohoto zákazníka na 

nějakou dobu sníží marži nebo se náklady započítají zákazníkovi a poslední způsob je, že se 

tyto celkové náklady rozpočítají do režijních nákladů, kam patří laboratorní zkoušení a všem 

zákazníkům se nepatrně zvýší cena odlitku. Jelikož tento obchodní případ je stále ještě 

v řešení a kontrolní plán neustále trvá, nejsou ještě vyčísleny celkové náklady tohoto 

zkoušení. Proto se eliminování těchto nákladů bude konkrétně řešit, až po ukončení 

kontrolního plánu. Doporučuji, aby prozatím tyto náklady v plné výši hradila společnost 

Tafonco a.s. a to snížením marže u zákazníka. Zvýšit cenu zákazníkovi není v současné 

situaci možné, protože zákazník má uzavřenou smlouvu, kde je dohodnuta cena i podmínky 

kontrolního plánu – pokud zmetkovitost vzroste nad hladinu 5 %, budou nedestruktivní 

zkoušky častější. Na straně zákazníka není žádná chyba, řediny jsou jednoznačně problémem 

pouze společnosti Tafonco a.s, a tím pádem další náklady zákazníka nezajímají a nebude se 

na nich podílet zvýšením ceny odlitku. Po ukončení kontrolního plánu a vyčíslení celkových 

nákladů bych doporučovala, aby se tyto náklady eliminovaly za použití všech zmíněných 

variant. To znamená, že na nějakou dobu se sníží marže u tohoto zákazníka, navíc při 
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sjednávání další smlouvy by se cena u tohoto zákazníka upravila tak, aby se tam tyto náklady 

promítly a v neposlední řadě by se mírně zvýšila položka laboratorního zkoušení a tím pádem 

by se cena odlitku nepatrně zvýšila pro všechny zákazníky. 

Na úplný závěr bych chtěla poděkovat své rodině a svým dětem za to, že mi dali prostor, čas a 

klid, abych mohla tuto diplomovou práci napsat. Dále děkuji panu Liborovi Šplíchalovi za to, 

že mi ve společnosti Tafonco a.s. zajistil a domluvit napsání této diplomové práce. Největší 

dík patří mé konzultantce Ing. Petře Strakošové, Ph.D. za její obrovskou ochotu, snahu, 

trpělivost, vstřícnost a pevné nervy. 
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