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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je provedení analýzy nákladů v ocelárně. Pro pochopení 

této problematiky je nutné si uvědomit, co představují náklady. V první části této práce 

vysvětluji pojem náklady pomocí srovnání od různých autorů, uvádím jejich základní pojetí a 

provádím členění nákladů, dále pak charakterizuji bod zvratu. 

 

V druhé části práce se zaměřuji na členění konkrétních nákladů podniku, jejich 

výpočet a na základě informací sestavuji bod zvratu, který následně vyhodnocuji.  

 

V závěru uvádím doporučení, na který sortiment by se měl podnik při výrobě zaměřit, 

aby zvýšil zisk. 
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Abstract 

The aim of this thesis is to analyze costs in steel plant. To understand this issue it is 

necessary to understand what they represent costs. In the first part of this paper explains the 

concept by comparing costs from different authors mention their basic concepts and doing 

costing, then characterize the cost-volume profit. 

 

In the second section I focus on the structure of specific enterprise's costs, calculation 

based on the information and compiling the cost-volume profit, which then evaluate. 

 

In conclusion, I present recommendations to the assortment company should focus on 

production to increase profit. 
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Úvod 
 

Aby podnik úspěšně fungoval na trhu, je potřeba, aby dobře znal velikost svých 

nákladů a uměl je maximálně zhodnotit a řídit. 

Moderní ekonomické teorie nabízejí hned několik metod řízení nákladů a je důležité, 

aby podnik dobře zvážil, kterou si vybere, jelikož vybraná metoda musí odpovídat charakteru 

podnikatelské činnosti a je úzce spjata s efektivností sledování nákladů a jejich analýzou. 

Řízení nákladů je důležitou podmínkou řízení výsledku hospodaření podniku, a proto je 

nezbytné, aby náklady byly správně členěny a vedeny v účetnictví. Významnou úlohu při 

zajišťování výsledku hospodaření hraje také zvýšení efektivnosti výkonů, to znamená, že je 

podnik schopen dosáhnout stejných výnosů s nižšími náklady. Pokud najde cestu, jak snížit 

náklady na výrobu, může ušetřené prostředky investovat, např. do nových technologií. 

 Náklady se člení z několika pohledů. Pro manažerské rozhodování je důležité 

rozdělení na náklady fixní a variabilní. Roztřídění nákladů na fixní a variabilní umožňuje řídit 

náklady v dynamickém procesu výroby a tím zajišťovat snižování nákladů a zvyšování 

hospodárnosti.  

Pro podnik je důležité, aby tomuto rozdělení nákladů věnoval velkou pozornost. Fixní 

náklady se obvykle vynakládají ve stejné výši, která je často předem dána. Podniku vznikají 

fixní náklady i v období se neuskutečňuje výroba, tudíž s nimi podnik musí vždy počítat. 

Jedná se například o mzdy režijních pracovníků, nájem výrobních budov, odpisy budov či 

strojů a podobně. Naopak variabilní náklady se mění s objemem produkce například 

jednicový materiál, technologické energie. Fixní a variabilní náklady jsou nedílnou součástí 

pro sestavení bodu zvratu. Bod zvratu udává, množství, při kterém nevzniká podniku zisk ani 

ztráta. 

Tématem této práce je analýza nákladů v ocelárně Vítkovice Heavy Machinery, a. s. 

První cíl práce „Specifikace a klasifikace podnikových nákladů“ vychází z prvního bodu 

Zadání. Provedení této specifikace je důležité pro samotné řízení nákladů. Dalším cílem práce 

je „Vymezení bodu zvratu v odborné literatuře“, který opět vychází ze Zadání. V rámci 

praktické části práce je nejprve provedena analýza současných nákladů střediska Ocelárna, 

jejich rozdělení na fixní a variabilní. Na základě této analýzy je v následujícím bodě stanoven 
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bod zvratu na základě definované sortimentní skladby výroby a provozních nákladů Ocelárny. 

Hlavní cíl této práce je „ Vyhodnocení stanovené hodnoty bodu zvratu a navržení možných 

změn k jeho optimalizaci. 
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1. Náklady 
 

Podle Miroslava Synka se používá dvoje pojetí nákladů, jedno ve finančním účetnictví, 

které je určeno pro extérní uživatele a druhé v manažerském (vnitropodnikovém) účetnictví, 

které využívají manažeři v řízení podniku. Podle ekonomické teorie se náklady charakterizují  

jako peněžně oceněná spotřeba výrobních faktorů včetně veřejných výdajů, která je vyvolána 

tvorbou podnikových výnosů. V účetním pojetí nákladů se účetní náklady charakterizují jako 

spotřeba hodnot v daném období zachycená ve finančním účetnictví. Náklady musí vždy 

souviset s výnosy příslušného období, musí být zajištěna věcná a časová shoda výnosů 

a nákladů s vykazovaným obdobím. To zabezpečuje tzv. časové rozlišení nákladů a výnosů. 

Výsledkem je, že se některé nákladové a výnosové položky převádějí z jednoho období do 

jiného období. [17], str. 80   

Podle Bohumila Krále se náklady z hlediska finančního účetnictví vymezují jako 

úbytek ekonomického prospěchu, který se projevuje poklesem aktiv nebo přírůstkem dluhů 

a který v hodnoceném období vede ke snížení vlastního kapitálu. Toto vymezení, které 

zjednodušeně vyjadřuje náklad jako ekonomický zdroj „obětovaný“ na dosažení výnosu 

z prodeje, je charakteristické tím, že je spolu s protikladně vyjádřenými výnosy základem 

měření zisku finančního účetnictví, ale i dalšími rysy: 

 

 značnou volností vztahu mezi zobrazenými náklady a předmětem činnosti, jejímž 

smyslem je zhodnocovat kapitál vlastníka, náklady v tomto slova smyslu zahrnují 

nejen úbytky kapitálu vlastníka vynaloženého v souvislosti s předmětem podnikání, 

ale také například výdaje společenského charakteru (např. dary) a položky rozdělující 

konečný výsledek činnosti (náklady na reprezentaci, odměny orgánům společnosti 

a plnění fiskálních povinností), 

 

 snahou o zobrazení i takových úbytků vlastního kapitálu, které k jeho zhodnocení 

v budoucnosti nepovedou, takovým úbytkem může být ztráta hodnoty určité složky 

majetku v důsledku vlivů, které provázejí podnikatelskou činnost (ta je vyjádřena 

např. tvorbou opravných položek nebo odpisem nedobytné pohledávky) nebo 

působením mimořádných vlivů jako například škoda ze živelní pohromy. 
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V manažerském účetnictví se charakterizují náklady jako hodnotově vyjádřené, účelné 

vynaložení ekonomických zdrojů podniku, účelově souvisejících s ekonomickou činností. [8], 

str. 44 

Podle Magdaleny Hunčové se náklady charakterizují jako jakékoli odčerpání vlastního 

jmění, snižující dosažený výnos, včetně výdajů zbytných jako je reprezentace, dary, odměny 

orgánům společnosti, manka a škody, pokuty a penále či daně a poplatky (hledisko vlastníka), 

případně prostředky vynaložené na dosažení, udržení a zajištění výnosů (daňové hledisko), 

případně vstupy hospodářských prostředků a práce do hospodářských procesů – tedy účelně 

vynaložené zdroje ekonomického růstu (manažerské hledisko). Z pohledu manažera mohou 

mít podobu ekonomických (oportunitních) nákladů. [8], str. 46 

Hospodářským procesem se rozumí souhrn výroby, rozdělování a přerozdělování, 

směny a spotřeby v návaznosti na sebe. [21] 

Různé účely, ke kterým se náklady evidují, vyžadují pojímat tyto náklady z odlišných 

hledisek, které v zásadě respektují rozdělení účetnictví jako takového. K definici nákladů se 

může přistupovat buďto z pohledu extérního uživatele, který je vymezen finančním 

účetnictvím, nebo se náklady sledují z pohledu manažerského. Z manažerského pohledu 

vychází manažerské pojetí nákladů, které se dále rozděluje na finanční, hodnotové 

a ekonomické pojetí nákladů, které bude detailněji rozebráno v následující kapitole. [15], str. 

32 

 

 

1.1.  Základní pojetí nákladů  
 

Finanční pojetí nákladů 

Ve finančním účetnictví se uplatňuje tzv. finanční pojetí nákladů, které je založeno na 

aplikaci peněžní formy koloběhu prostředků. V té se vychází z předpokladu, že originálním 

projevem nákladů je tržně ověřené vynaložení peněz a konečným smyslem odpovídající tržně 

ověřená peněžní náhrada. 
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Náklady se tak chápou jako peníze „investované“ do výkonů, které zajišťují náhradu 

peněz v jejich původní výši. To je základem koncepce zachování finančního kapitálu v jeho 

původní nominální výši.  

Finanční pojetí vykazuje některé znaky, které by při jeho využití v manažerském 

účetnictví značně zúžily jeho předmět zájmu: 

 

 jako spotřebované ekonomické zdroje mohou být předmětem zobrazení pouze takové 

náklady, které jsou podloženy reálným výdejem peněz; jsou to především náklady 

uhrazované v peněžní formě bezprostředně (např. mzdy) a pak náklady odpovídající 

spotřebě nebo využití ekonomických zdrojů, které byly vypořádány peněžně 

v předchozích obdobích (např. odpisy),¨ 

 

 druhým znakem a také omezením tohoto pojetí je ocenění těchto spotřebovaných nebo 

využitých ekonomických zdrojů; náklady jsou tak oceněny ve skutečných 

(historických) pořizovacích cenách. [8], str. 57 

 

 

Hodnotové pojetí nákladů 

Hodnotové pojetí se rozvinulo hlavně ve vazbě na vývoj nákladového účetnictví, jehož 

smyslem je poskytovat informace pro běžné řízení a kontrolu reálného průběhu aktuálně 

uskutečňovaných procesů. Je založeno na relacích, které vyjadřují spotřebu nebo využití 

ekonomických zdrojů za podmínek, které existují v čase uskutečňovaní příslušných procesů. 

Smyslem tohoto pojetí je tedy informační zobrazení koloběhu ekonomických zdrojů za 

podmínek, které platily nikoliv v době jejich pořízení (přeměny), ale platí v současnosti. To 

odpovídá kritériu zachování tzv. věcného kapitálu. 

V tomto pojetí tedy nevystupují náklady jako jen peněžně zajištěné ekonomické 

zdroje. Předmětem zobrazení jsou i takové faktory, které sice nemají odpovídající ekvivalent 

výdaje peněz, ale svými důsledky ovlivňují ekonomickou racionalitu dané aktivity. Příkladem 

těchto nákladů mohou být tzv. kalkulační odpisy, kalkulační nájemné a kalkulační úroky.  

[8], str. 58 
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Kalkulační úroky 

Používají se u vlastního kapitálu a jejich cílem je ekonomicky reálný pohled na 

vykázaný hospodářský výsledek. Do účetních (daňových) nákladů lze dát jen úroky 

z půjčeného (cizího) kapitálu. Kalkulační úroky se definují ve výši, která odpovídá reálným 

úrokům získaných půjčením vlastních peněz s obdobným rizikem. [9], str. 44 

 

 

Kalkulační nájemné 

Používá se tam, kde se využívají vlastní budovy (např. výrobní, skladovací, 

kancelářské a prodejní prostory) a pozemky. Definuje se výši, která odpovídá tržní hodnotě 

nájmu (pronájmu) daných vlastních prostor a ploch. [9], str. 44 

 

 

Kalkulační odpisy 

Používají se především tam, kde úroveň účetních (daňových) odpisů neodpovídá 

reálné hodnotě pořízení a reálné době odepisování nově pořízeného majetku. Cílem těchto 

odpisů je reálný (ekonomický) pohled na vykázaný hospodářský výsledek, a to: 

 

 V případě cenově nízkých investic, kdy jsou ve finančním účetnictví používány 

adekvátně nízké účetní odpisy, které již neodpovídají současné výrazně vyšší 

pořizovací ceně daného majetku. Měly by vycházet ze současných reálných 

pořizovacích cen daného majetku. Jedná se především o budovy nebo krátkodobější 

majetek pořízený před rokem 1990, který pořízen za cenu výrazně nižší, než je jeho 

současná pořizovací cena. 

 

 V případě, že je nadále používán majetek, který je v rámci finančního účetnictví již 

plně odepsán (nebyla využita možnost účetních odpisů). [9], str. 44 
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Ekonomické pojetí nákladů 

Ekonomické pojetí vychází z požadavku zajistit odpovídající informace, nejen pro 

řízení reálně probíhajících procesů, ale také pro potřeby rozhodování za účelem výběru 

optimálních budoucích alternativ. S výběrem alternativ pak souvisí obecné ekonomické 

chápání nákladů jako maxima hodnoty, které lze vyprodukovat prostřednictvím zvolené 

alternativy.  

Tyto podmínky naplňuje kategorie tzv. oportunitních nákladů. Oportunitní náklady se 

vymezují jako maximální ušlý efekt, který byl obětován v důsledku využití ekonomického 

zdroje ve zvolené alternativě. Tyto náklady tak nepředstavují reálně spotřebované nebo 

využité ekonomické zdroje, ale dodatečně vložené měřítko účelnosti uskutečněné volby, tzn. 

vyjádření nákladů podle tohoto pojetí nezahrnuje pouze oceněný úbytek ekonomického 

zdroje, ale také oceněný prospěch, který podnik nerealizoval v důsledku toho, že tento zdroj 

nevyužil jiným alternativním způsobem. [8], str. 60 

 

 

1.2. Členění nákladů 
 

Podle Popeska je předpokladem k jakékoli nákladové optimalizaci či snižování 

nákladů, náklady poznat a pochopit podstatu jednotlivých nákladových položek, které 

v podniku vznikají. Protože počet nákladových položek se téměř v jakémkoli podniku čítá na 

stovky až tisíce, je pro jakékoli další úvahy nezbytné umět tyto náklady rozčlenit do určitých 

homogenních skupin tak, abychom mohli zkoumat jejich chování při různých situacích. 

Členění nákladů podle různých kritérií je základním předpokladem pro aplikaci dalších 

nástrojů manažerského účetnictví. Náklady můžeme členit dle různých hledisek a kritérií. 

[15], str. 34 

Podle Krále je předpokladem účinného řízení nákladů jejich podrobné rozčlenění do 

stejnorodých skupin. Samozřejmě existuje mnoho způsobů, jak toto rozčlenění provést. Je 

však nutné si uvědomit, že členění jakýchkoliv jevů musí být vyvoláno účelovou potřebou, 

tzn. vztahem k řešení určitých otázek a rozhodnutí. Z hlediska vztahu k rozhodování, lze 

členění nákladů rozdělit do dvou fází: 
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 mají význam pro řízení podnikatelského procesu, 

 souvisejí s rozhodováním o budoucích variantách podnikání. [8], str. 64 

 

 

1.2.1. Druhové členění nákladů 
 

Třídění a soustřeďování nákladů do stejnorodých skupin spojených s činností 

jednotlivých výrobních faktorů - materiál, práce a dlouhodobý hmotný majetek. Toto třídění 

odpovídá na otázku, co bylo spotřebováno. [17], str. 81 

V praxi je druhové členění podrobnější, jak o tom svědčí základní podnikový výkaz 

o výnosech, nákladech a hospodářském výsledku – výkaz zisku a ztráty. Ten kombinuje dvojí 

třídění nákladů – podle oblasti činnosti (provozní, finanční a mimořádné náklady) a podle 

nákladových druhů. [16], str. 40 

 

Základní nákladové druhy jsou: 

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

 náklady na externí služby (opravy a udržování, nájemné, dopravné, cestovné), 

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

 odpisy dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku, 

 finanční náklady (poplatky, pojistné, placené úroky apod.). [17], str. 81 

 

 

1.2.2. Účelové členění nákladů 
 

Účelové členění sleduje vynaložené náklady v úzkém spojení s příčinnými 

souvislostmi vzniku nákladů, s úzkou vazbou k vlastnímu procesu tvorby výkonů, tedy 

s věcnými a technickoekonomickými vztahy uvnitř podniku, ve vztahu ke konkrétním 

útvarům, výkonům a činnostem.  Lze ho sledovat na rozdílné úrovni a podrobnosti. 

[5], str. 10 
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1.2.2.1. Náklady technologické a náklady na obsluhu zařízení 

 

Ve výrobě se náklady obvykle dělí na technologické náklady a náklady na obsluhu 

zařízení. Technologické náklady se řídí technicko-hospodářskými normami, zatím co položky 

nákladů na obsluhu zařízení se řídí limitami a normativy a jejich souhrn se řídí rozpočty.[17], 

str. 81 

 

 

            Náklady technologické 

Podle Fibírové se tyto náklady vynakládají na tvorbu výkonů a jsou vyvolané 

technologií činnosti daného výkonu. Nejjednodušším příkladem technologických nákladů je 

spotřeba základního materiálu, mzdové náklady, spotřeba energie zařízení a jeho odpisy. [5], 

str. 103 

Podle Popeska se jedná o náklady, které jsou bezprostředně vyvolány nějakou 

technologií nebo s ní nějakým způsobem účelově souvisí. Jedná se např. o náklad na spotřebu 

materiálu určitého množství a kvality nebo i náklad, kterým jsou odpisy zařízení sloužícího 

k výrobě v rámci určité výrobní technologie. [15], str. 37 

 

 

Náklady na obsluhu zařízení 

Jsou vynaloženy za účelem vytvoření, zajištění a udržení podmínek racionálního 

průběhu činnosti. Do těchto nákladů patří náklady na provoz budov (topení, osvětlení, úklid, 

ochrana), mzdy řídících pracovníků, materiálové náklady administrativních činností atd. 

Náklady technologické se transformují na konkrétní výkony, zatímco náklady na 

obsluhu a zařízení zajišťují základní podmínky průběhu procesů, činností a útvarů, jsou 

relativně nezávislé na tom, jaké konkrétní výkony se vytvářejí. [5], str. 103 

Základními vnitropodnikovými útvary, ve kterých se náklady sledují, jsou 

hospodářská střediska. Vytvářejí se v oblasti hlavní činnosti, pomocných a obslužných 

činností, správy, zásobování a odbytu. Výkony, které jsou předávány mezi jednotlivými 

středisky, jsou oceněny vnitropodnikovými cenami. Ty jsou většinou stanoveny na úrovni 
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nákladů, někdy i se ziskem, nebo na úrovni tržní ceny (poptávková a nabídková cena jsou 

v rovnováze). [17], str. 82 

V některých podnicích jsou zřízena i tzv. nákladová střediska, která jsou řízena podle 

nákladů (výkony lze zde obtížněji plánovat a vykazovat). Bývají jimi jednotlivé dílny nebo 

jejich části a ve správě podniku ta oddělení, která jsou hodnocena podle úspor či překročení 

plánovaných (standardních) nákladů. Několik nákladových středisek obvykle vytváří 

středisko hospodářské. K vytvoření středisek musí být splněny určité organizační a jiné 

předpoklady, např. musí být vymezeny činnosti prováděné střediskem, výkony (produkce či 

služby), které si střediska předávají, musí být měřitelné a měřitelné musí být i náklady, které 

středisko vynakládá, výkony hospodářských středisek musí být oceněny vnitropodnikovými 

cenami. [17], str. 82 

 

 

1.2.2.2. Náklady jednicové a režijní 

 

Podle Popeska jsou jednicové náklady tou částí nákladů technologických, které 

nejenom, že souvisí s technologickým procesem jako takovým, ale souvisí přímo s jednotkou 

prováděného výkonu, jakou je např. jeden výrobek.  Na druhé straně, náklady režijní v sobě 

zahrnují náklady na obsluhu zařízení a tu část nákladů technologických, které nesouvisí 

s jednotkou výkonu, ale s technologickým procesem jako celkem. [15], str. 37 

Podle Synka se jednicové náklady dají přímo přiřadit určitému nákladovému středisku, 

naopak režijní náklady lze připočítat pomocí určitého klíče a nelze je přiřadit určitému 

nákladovému středisku (materiálové, správní, odbytové a výrobní). Přehled režijních nákladů 

je rozpočet. [16], str. 40 

 

 

1.2.3. Třídění nákladů podle výkonů – kalkulační členění 
 

Podle Krále z hlediska nákladů k výkonu, který je objemově, druhově a jakostně 

přesně specifikován (k tzv. kalkulační jednici), a z hlediska praktickým početně technických 

možností, jak přiřadit náklady konkrétnímu výkonu, lze rozlišit dvě skupiny nákladů: 
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 přímé náklady – bezprostředně souvisejí s konkrétním druhem výkonu, 

 nepřímé náklady – nevážou se k jednomu druhu výkonu a zajišťují průběh 

podnikatelského procesu podniku v širších souvislostech. [8], str. 72 

 

Je zřejmé, že do přímých nákladů patří téměř veškeré jednicové náklady (s výjimkou 

jednicových nákladů vynakládaných v tzv. sdružených výrobách). Ty jsou vyvolány nejen 

konkrétním druhem výkonu, ale přímo jeho jednotkou. Kromě jednicových nákladů se pak 

výkonu přímo přiřazují i náklady, které se vynakládají v souvislosti s prováděním pouze 

tohoto druhu výkonu a jejichž podíl na jednici tohoto druhu lze tedy zjistit pomocí prostého 

dělení. Příkladem takového nákladu může být náklad na vývoj a technickou přípravu výroby 

konkrétního výrobku, dopis časové licence na výrobu a prodej výrobku nebo náklad na jeho 

reklamu. [8], str. 73 

Většina režijních nákladů (kromě těch, které souvisejí s konkrétním druhem výkonu) 

je však zpravidla společná více druhům výkonů. Při řešení některých rozhodovacích úloh je 

však třeba i tyto náklady přiřadit jednici výkonu. Tyto náklady se pak přičítají nepřímo 

pomocí zvolených veličin. [8], str. 73 

Podle Popeska lze náklady, které jsou přiřazovány nějakému nákladovému objektu, 

rozčlenit na přímé a nepřímé.  

Náklady přímé jsou takové náklady, které se specificky a exkluzivně vztahují 

k nějakému nákladovému objektu (např. výrobku). Opakem jsou nepřímé náklady, které se 

specificky a exkluzivně nevztahují k určité aktivitě, a to zejména ze dvou důvodů: 

 buďto exkluzivní vazba mezi nákladem a objektem neexistuje, jedná se pak o režijní 

náklad, 

 tuto exkluzivní vazbu není možno v rámci účetní evidence nákladů identifikovat, nebo 

tato identifikace není z nákladového hlediska relevantní. [15], str. 38 

 

Přehled o jednotlivých položkách nákladů a jejich úhrnu na kalkulační jednici 

nazýváme kalkulace nákladů. Obecný kalkulační vzorec, je uveden v následující tabulce. [16], 

str. 42 
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Tabulka 1 Obecný kalkulační vzorec 

Obecný kalkulační vzorec 

1) Přímý materiál 

2) Přímé mzdy 

3) Ostatní přímé náklady 

4) Výrobní režie 

Vlastní náklady výroby  

5) Správní režie 

Vlastní náklady výkonu 

6) Odbytové náklady 

Úplné vlastní náklady výkonu 

7) Zisk (ztráta) 

Cena výkonu (základní) 

Zdroj: [18] 

 

Z obecného kalkulačního vzorce vychází dynamický kalkulační vzorec, jehož 

vypovídací schopnost je rozšířena o odpověď na otázku, jak budou náklady v jednotlivých 

fázích ovlivněny změnami v objemu prováděných výkonů. Tato forma kalkulace se 

využívá hlavně jako podklad pro ocenění vnitropodnikových výkonů předávaných na různé 

úrovně podnikové struktury. Jedna z jeho možných variant je na následující straně: [8], str. 

137 
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Tabulka 2 Dynamický kalkulační vzorec 

Přímé (jednicové) náklady 

Ostatní přímé náklady  

 fixní 

 variabilní 

Přímé náklady celkem 

Výrobní režie 

 fixní 

 variabilní 

Náklady výroby 

Prodejní režie 

 fixní  

 variabilní 

Náklady výkonu 

Správní režie 

Plné náklady výkonu 

Zdroj: vlastní zpracování dle [8] 

 

 

1.2.4. Členění nákladů podle místa vzniku a odpovědnosti 
 

Třídění nákladů podle místa vzniku a odpovědnosti odpovídá na otázku, kde náklady 

vznikly a kdo je odpovědný za jejich vznik. V podstatě se jedná o třídění nákladů podle 

vnitropodnikových útvarů.  

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

 náklady výrobní činnosti – náklady se dále dělí na hlavní, pomocné, vedlejší 

a přidružené výroby 

 náklady nevýrobní činnosti – dále se dělí na odbyt, správu, zásobování a další. 

 

 



 

14 
 

1.2.5. Náklady podle závislosti na změnách objemu výroby 
 

Podle závislosti na změnách objemu výroby se náklady třídí na fixní (stálé) 

a variabilní (proměnné). [16], str. 42 

 

1.2.5.1. Fixní náklady 

 

Podle Jany Fibírové a kol. zajišťují fixní náklady podmínky pro činnost v určitém 

rozsahu, nazývají se proto potenciální (uskutečnitelné). Jsou vždy jednorázově vynakládané 

na určité časové období. Rozsah činnosti (objem výkonů), který je možné s fixními náklady 

vytvořit, je limitován jejich kapacitou. 

Fixní náklady zahrnují celou řadu nákladů, které je z hlediska praktického řízení 

vhodné dále rozdělit na: 

 Fixní náklady, které jsou vyvolané způsobem zajištění činnosti – náklady na obsluhu 

zařízení (fixní mzdové náklady řídících a administrativních pracovníků, energie na 

osvětlení a zateplení výrobních prostor). Tyto náklady jsou sice fixní, neznamená to 

však, že jejich výše je neměnná. Skutečný vývoj těchto nákladů závisí na různých 

faktorech, ovlivnitelných i neovlivnitelných podnikem (např. osvětlení budov, výše 

těchto nákladů je závislá především na ročním období, tedy faktoru neovlivnitelným 

podnikem). [5], str. 143 

 

 Fixní náklady, které nejsou bezprostředně vyvolány vlastním vytvořením výkonu, ale 

o jejich vynaložení rozhoduje vedení podniku. Jedná se o náklady na reklamu 

a propagaci, náklady na výzkum a vývoj, vzdělávání, část správních nákladů. Tyto 

náklady mají opakovaný či jednorázový charakter, jejich výši je možné v daném 

období ovlivnit či dokonce zabránit jejich vzniku. [5], str. 143 

 

 Fixní náklady, které jsou pravidelně a opakovaně vynakládány v konstantní výši. 

Představují náklady, které vyplývají z užívání aktiv, jejich základní vlastností je konstantní 

výše a velmi obtížná ovlivnitelnost. Omezit tyto náklady podnik může například tím, že prodá 

či vrátí daná aktiva a zároveň se však vzdá práva na jejich užívání. Pokud se tyto náklady 

používají ve výrobním procesu, tyto náklady se mohou blížit první skupině fixních nákladů 
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(jsou vyvolané způsobem zajištění činnosti). Jestliže se tato aktiva využívají při správě 

a řízení podniku, jejich charakter je spíše druhého typu fixních nákladů (o jejich vynaložení 

rozhoduje vedení podniku). [5], str. 143 

Podle Magdaleny Hunčové jsou fixní náklady z hlediska změny výkonů stále 

konstantní, nemění se. Ve vztahu na jednici výkonu se však „rozmělňují“. Při překročení 

kapacity rostou o náklady dodatečně vložené kapacity, mění se tedy skokem. [7], str. 52 

 

Průběh fixních nákladů je zobrazen na následujícím obrázku. 

 

 

Obrázek 1 Průběh fixních nákladů 

Zdroj: vlastní zpracování dle [5] 
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Obrázek 2 Změna fixní nákladů 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

Obrázek 3 Průběh jednotkových fixních nákladů 

Zdroj: vlastní zpracování dle [15] 

 

Do fixních nákladů se řadí velká část režií, např. odpisy, mzdy správních 

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

poplatky a další. Fixní náklady vznikají, i když se nic nevyrábí, např. při celozávodní 

dovolené, při stávce.  
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Existence fixních nákladů má mimořádný vliv na vztahy mezi základními 

ekonomickými veličinami podniku, jako jsou objem výroby, náklady a zisk. S růstem objemu 

výroby totiž klesají průměrné fixní náklady (a tudíž i celkové) na jednotku produkce. Tomuto 

jevu se říká degrese nákladů. Z tohoto důvodu se ani zisk z jednotky produkce nevyvíjí 

lineárně. [17], str. 87 

Nevyužitím výrobní kapacity dochází i k nevyužití fixních nákladů. Část fixních 

nákladů, která odpovídá této nevyužité výrobní kapacitě, se nazývá nevyužité fixní náklady. 

I když jde pouze o teoretické rozdělení fixních nákladů, ve skutečnosti totiž nejsou fixní 

náklady dělitelné, protože jsou vyvolány nutností zabezpečit chod podniku jako celku, dává 

nám velmi důležitou informaci o efektivnosti vázání fixních nákladů. Z této informace pro 

řízení podniků vyplývá, že je nutné, aby budoval takové výrobní kapacity, kterou budou 

dostatečně využity. [17], str. 89 

 

 

1.2.5.2. Variabilní náklady 

 

Podle Aleny Čechové se variabilní náklady v souvislosti se změnami objemu výkonů 

ve své absolutní hodnotě mění, při zvýšení objemu výkonů se zvyšují a při poklesu objemu 

výkonů se snižují, jsou závislé na změnách objemu a proměnlivé. Představují vklady, které je 

možné ekonomicky dělit a vkládat do jednotlivých procesů v takové výši, která odpovídá 

danému objemu výkonů, a to v čase, v němž jsou uskutečňovány. Jsou to například takové 

náklady jako spotřeba materiálu, úkolová mzda dělníků, spotřebovaná služba a další. [2] str. 

81 

Podle Miroslava Synka se variabilní náklady mění se změnami objemu výroby, např. 

jednicové mzdy, jednicový materiál takto: 

 proporcionálně – rostou stejně rychle jako objem výroby, 

 nadproporcionálně – rostou rychleji než objem výroby, 

 podproporcionálně – rostou pomaleji než objem výroby. [17], str. 86 

 

Průběh jednotkových variabilních nákladů je zobrazen na následujícím obrázku. 
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Obrázek 4 Průběh jednotkových variabilních nákladů 

Zdroj: vlastní zpracování dle [17] 

 

 

Podle Fíbírové se za variabilní považují náklady, které jsou spojeny pouze 

s uskutečněním jediného výkonu nebo dávky výkonů. Tyto náklady jsou spotřebovány 

každým výkonem, pro uskutečnění dalšího výkonu (dávky) je třeba tyto náklady opakovaně 

vynaložit. Jejich prospěch je vytvořením výkonů (dávky) vyčerpán. 

Pokud by byla variabilita nákladů sledována pouze ve vztahu ke každé jednotce 

výkonu, bylo by možné za variabilní považovat pouze takové náklady, které jsou 

bezprostředně vyvolány konkrétní jednici výkonu (základní materiál výrobku, spotřeba 

benzinu v autodopravě, cena pořízení prodaného zboží apod.). Řadu dalších nákladů je však 

třeba opakovaně vynakládat po uskutečnění určitého objemu výkonů (dávky). Příkladem 

může být spotřeba olejů k údržbě výrobního zařízení, náklady na opravy a údržbu po 

stanoveném množství ujetých kilometrů, náklady na dopravu zboží. Proto i tyto náklady, které 

jsou vyvolány určitým objemem výkonů a které mohou být společné více výkonům, patří 

mezí variabilní. [5], str. 145 

Vztah nákladů a objemu produkce se dá zachytit matematickými funkcemi, které se 

nazývají nákladové funkce. Nejjednodušší je lineární funkce, která určuje proporcionální růst 

nákladů. Její tvar zachycuje následující vzorec: [16], str. 43 
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N – celkové náklady v Kč, 

Q – objem výroby v naturálních jednotkách (např. ks), 

vn – variabilní náklady na jednotku, 

FN – fixní náklady. 

 

 

1.2.5.3. Nákladová remanence 

 

S růstem podniku (zvyšování jeho výrobní kapacity) rostou fixní náklady. To však 

neplatí obráceně. S omezením výroby fixní náklady většinou neklesají (a když ano, tak až po 

určité době), ale zůstávají ve stejné výši, protože vznikají odpisy budov a strojů, podnik musí 

platit úroky, různé daně, nájmy atd.). Tento jev je označován jako nákladová remanence. 

Musíme s ní počítat např. při vyřazení neefektivních výrobků, pokud se nám nepodařilo 

odbourat s nimi spojené fixní náklady. S vyřazením ztrátových výrobků se zisková situace 

často zhorší. [17], str. 90  

 

 

1.2.5.4. Využití fixních a variabilních nákladů v praxi 

 

Informace o závislosti nákladů na objemu a výkonů především rozšiřují kvalitu 

hodnotového řízení prakticky ve všech oblastech podnikatelského procesu. Hlavní výhodou 

jejich aplikace je to, že reagují na jeho zvyšující se neurčitost a z toho plyne, že je nutno 

reagovat variantním způsobem na změny v jeho průběhu. Určování množství fixních 

a variabilních nákladů tvoří základ celé řady progresivních postupů a metod využívaných 

např. při sestavování podnikových plánů, při kalkulování nákladů výkonů, při rozpočtování 

režie na principu tzv. flexibilních (alternativních) rozpočtů a tzv. rozpočtů vycházejících 

z nulového základu. Závislost nákladů na objemu dílčích procesů a aktivit tvoří základ i pro 

relativně nový způsob řízení, který je založen na analýze vztahu nákladů a přínosů k těmto 

aktivitám. 
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Nejširší využití představuje toto členění při řešení tzv. rozhodovacích úloh na 

existující kapacitě. Většina rozhodovacích úloh, které řeší problematiku existující kapacity, je 

v zásadě obdobou a opakováním základní úvahy o tom, jak změna objemu a sortimentu 

výkonů ovlivní výši nákladů, výnosů a zisku. [8], str. 79 

 

 

1.2.6. Náklady podle původu spotřebovaných vstupů 
 

Spotřebované vstupy se mohou nakupovat mimo podnik (např. spotřebovaný 

materiál), tyto náklady se nazývají prvotní (primární, extérní) náklady. 

Druhou skupinou jsou náklady druhotné (sekundární, interní), které vznikají spotřebou 

vnitropodnikových výkonů (např. výroba páry nebo nářadí pro vlastní potřebu). Tyto náklady 

mají komplexní charakter. [16], str. 44 

Členění nákladů podle původu spotřebovaných vstupů je nezbytné pro zúčtování 

nákladů mezi středisky a vychází z něho nákladové účetnictví. [16], str. 44 

 

 

1.2.7. Náklady podle podnikových funkcí 
 

Do této kategorie zpravidla patří náklady podle těchto hlavních podnikových funkcí: 

 náklady na pořízení, 

 náklady na skladování, 

 náklady na výrobu, 

 náklady na správu, 

 náklady cna odbyt. [16], str. 45 

 

 

 

 



 

21 
 

1.2.8. Další členění nákladů 
 

Utopené náklady 

Utopené náklady nebo také umrtvené náklady se týkají situací, při kterých v danou 

chvíli rozhodujeme o určité aktivitě, ačkoliv náklady již byly vynaloženy a uhrazeny. Na 

rozdíl od nákladů příležitosti (oportunitních nákladů) by utopené náklady neměly být 

předmětem rozhodování, neboť nemohou být ovlivněny žádným v úvahu přicházejícím 

rozhodnutím. [13], str. 29 

 

Přírůstkové náklady 

Tyto náklady vyjadřují přírůstek celkových nákladů vyvolaný změnou objemu výkonů 

v určitém rozmezí. To znamená, že představují zvýšení celkových nákladů, které nastane při 

růstu výkonů, ale hodnota tohoto zvýšení je platná pouze pro konkrétní stanovené rozmezí. 

Při jiné změně, která neodpovídá danému rozmezí, dochází k dalším změnám celkových 

nákladů. [2], str. 82 

 

Explicitní náklady 

Explicitní náklady jsou oportunitní náklady, které mají povahu výdajů na trzích 

zdrojů, např. mzdy, suroviny, zařízení, nájemné, úroky, pojistné atd. [13], str. 26 

 

Implicitní náklady 

Implicitní náklady nemají formu peněžních výdajů a z tohoto důvodu jsou obtížně 

vyčíslitelné. Pro jejich měření využíváme oportunitních nákladů, tudíž implicitním nákladem 

bude například mzda, kterou by podnikatel obdržel při jiném zaměstnání nebo úroky, které by 

získal investováním kapitálu do jiné akce a podobně. Tyto náklady ve finančním účetnictví 

nejsou zachyceny, avšak jsou potřebné pro různá manažerská rozhodování. [17], str. 86 

 

Relevantní náklady 

Relevantní náklady jsou důležité z hlediska rozhodování o určité úloze, protože při 

uskutečnění uvažované varianty se ty náklady, vzhledem k původní variantě mění. Opačným 
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případem jsou náklady irelevantní, které nejsou pro dané rozhodnutí důležité, protože změna 

varianty neovlivňuje jejich výši. [17], str. 86 

 

Náklady vázané k rozhodnutí  

Nejobecnější, zejména strategicky využívanou kategorií nákladů jsou tzv. náklady 

vázané k rozhodnutí. Tyto náklady se zpravidla vymezují jako náklady, které na základě 

současných rozhodnutí vzniknou v budoucnosti. Hovoří se o nich zejména v souvislosti 

s vývojem a konstrukčním (technologickým) řešením výrobků, které podstatným způsobem 

určují úroveň nákladů při jejich výrobě. Důležitost této kategorie vzrostla na základě 

empirických (zkušenostních) průzkumů, které dokumentují, že: 

 úroveň těchto nákladů, vázaných na řešení výrobků ve vývojové a přípravné fázi činí 

80-85 % celkových nákladů, které jsou v souvislosti s produktem vynaloženy za dobu 

jeho živostnosti, 

 efektivně vynaložené náklady ve fázi vývoje a přípravy výrobků se mohou osmi až 

desetinásobně reprodukovat za dobu životnosti výrobku. [8], str. 87 
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2. Analýza bodu zvratu 
 

Bod zvratu zachycuje vztahy mezi náklady, spotřebitelskou poptávkou a ziskem. 

Napomáhá podniku určit, jaké množství produkce je pro něj výhodné vyrábět, popřípadě 

nabízet. Je to v podstatě takový stav, kdy celkové tržby se rovnají celkovým nákladům. [18], 

str. 54 

 

 

 

Obrázek 5 Bod zvratu 

Zdroj: vlastní zpracování dle [18] 

 

 

Jak lze z analýzy bodu zvratu vyčíst, zisk vzniká podniku teprve po překročení určité 

hranice objemu výroby – bodu zvratu, což znamená, že podnik musí svými tržbami pokrýt jak 

fixní, tak i variabilní náklady. Bod zvratu odpovídá objemu výroby, při kterém se celkové 

náklady rovnají tržbám, podnik nedosahuje ani zisku, ani ztráty. [18], str. 54 
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Vzorec pro výpočet tržeb T (Kč) 

 

 

       

 

p – cena za jednotku, 

Q – objem výroby (ks, t,..). 

 

 

Vzorec pro výpočet bodu zvratu BZ 

 

 

   
  

    
 

 

FN – fixní náklady, 

p – cena za jednotku, 

vn – variabilní náklady na jednotku (přímý materiál, přímé mzdy a přímá výr. režie). 

[18], str. 55 

 

 

Pokud od ceny výkonu (p) odečteme jednotkové variabilní náklady výkonu (b), 

získáme částku (u), která zůstane podniku po realizaci a prodeji výkonu. Tato částka slouží 

v prvé fázi k úhradě existujících fixních nákladů a až poté, kdy počet výkonů bude dostatečný 

na to, aby pokryl celkové fixní náklady, začne tento zůstatek přispívat k tvorbě zisku. Rozdíl 

mezi cenou a variabilními náklady označujeme v praxi jako příspěvek na úhradu neboli také 

krycí příspěvek. Jeho vzorec je zobrazen na následující straně.[15], str. 43 

 

 

Výpočet jednotkového krycího příspěvku zachycuje následující vztah: 
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p – cena za jednotku (ks, t), 

 vn – variabilní náklady na jednotku (Kč). 

 

 

Celkový krycí příspěvek na úhradu, který zahrnuje všechny prováděné výkony, 

můžeme vypočítat jako rozdíl mezi celkovými tržbami podniku a celkovými variabilními 

náklady. [15], str. 44 

 

 

       

 

U – celkový příspěvek na úhradu (v Kč) 

T – celkové tržby podniku (v Kč) 

VN – celkové variabilní náklady (v Kč) 

 

 

Stanovení minimální výše ceny 

Minimální výše ceny představuje minimálně přípustnou hranici úrovně ceny pro 

pokrytí jednotlivých složek nákladů, popř. zabezpečení požadovaného zisku. [3], str. 40 

Při daném objemu výroby (Q) a neměnných fixních nákladech (FN) a variabilních 

nákladech na jednotku (vn) se může odvodit minimální výše ceny (p) následovně: 

 

a) pro kritický objem výroby [3], str. 40 

 

 

  
  

      
    

 

p – cena za jednotku, 

FN – fixní náklady, 

vn – variabilní náklady na jednotku, 

Qkrit. – kritický objem výroby (bod zvratu). 
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Při této ceně firma nedosahuje zisku ani ztráty. Zisk je nulový. 

 

 

b) pro objem výroby zabezpečující požadovaný zisk [3], str. 40 

 

 

  
    

 
    

 

p – cena za jednotku, 

FN – fixní náklady, 

Z – zisk, 

Q – objem výroby, 

vn – variabilní náklady na jednotku. 

 

 

Podle Synka lze výpočet bodu zvratu využít kromě dalších analýz nákladů, také pro 

výpočet kritického využití kapacity. Znalost kritického využití výrobní kapacity je důležitá již 

u samotného projektování výrobních kapacit, a proto je nezbytně nutné, aby budoucí potřeba 

určitého výrobku v průměru trvale převyšovala alespoň bod kritického využití výrobní 

kapacity, v opačném případě pak bude výroba ztrátová. [17], str. 138 

Podle Popeska je při analýze bodu zvratu vedle úrovně variabilních, fixních a 

celkových nákladů, úrovně tržeb a objemu výroby nutné sledovat ještě další faktor, který 

vztahy mezi těmito veličinami ovlivňuje. Je jím maximální kapacita výkonů. V některých 

případech se může dokonce stát, že bod zvratu může ležet nad úrovní maximální kapacity 

instalovaných zařízení a jeho dosažení je stávající technologií nemožné. Pro vyjádření tohoto 

faktoru používáme v praxi ukazatele, který se nazývá kritické využití výrobní kapacity a 

udává nám, jaký je podíl využité kapacity bodu zvratu. [15], str. 46 

 

 Kritické využití výrobní kapacity se vypočítá na základě vzorce: 
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Qkrit = BZ – bod zvratu, 

VKcelk - celková výrobní kapacita. [17], str. 138 

 

 

Tradiční analýza bodu zvratu vychází ze základních omezení: 

 

 produkce je stejnorodá, 

 všechny náklady lze rozdělit na fixní a variabilní 

 variabilní náklady se vyvíjejí proporcionálně, tj. rostou pomaleji než objem výroby, 

 fixní náklady jsou neměnné, 

 cena výrobku se nemění, 

 výrobní proces je kontinuální (nepřetržitý). [3], str. 36 

 

Výpočet bodu zvratu je jednoduchý, vedle výhod má i určitá omezení, zejména jak 

měřit objem činnosti (podniků, útvarů) v podmínkách sortimentních výrob. Nelze je vždy 

měřit ve fyzických jednotkách, často je nutno použít peněžní jednotky. Přesto se v praxi velmi 

používá. Ukazuje se, že náklady se vyvíjejí alespoň v rámci značného objemu činnosti 

odpovídajícímu normálnímu využití výrobní kapacity až překvapivě lineárně. Informuje nás 

tedy celkem dobře o hospodárnosti při různých úrovních činnosti. Výsledky analýzy jsou 

ovlivněny vzájemným poměrem fixních a variabilních nákladů, který může být nastaven 

subjektivně a dále úrovní cen. 

Analýza bodu zvratu se používá při zavádění nových výrobků, pro hodnocení činnosti 

útvarů apod. Tato technika nepatří mezi nejdůležitější rozhodovací techniky, využívá se u 

těch rozhodnutí, která souvisejí se změnou objemu činnosti. [3], str. 42 
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3. Charakteristika společnosti VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY, a. s.  
 

Společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. je dceřinou společností 

VÍTKOVICE a.s. 

Páteří výrobní základny společnosti je hlavní materiálový tok, probíhající mezi 

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

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

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

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

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

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

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

hutní výrobu. 

Perspektivou společnosti jsou rozsáhlé inovační aktivity cílené zejména na oblasti 

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

definované vize vývoje celé skupiny. V současné době se celá skupina společnosti Vítkovice 

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

segmenty strojírenské výroby, které představují 8 základních pilířů skupiny: 

 

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

až do počátku založení VÍTKOVIC. Mezi typické výrobky patří výroba kusových 

odlitků, výkovků a speciálních ocelí známých svou vysokou kvalitou. 

 

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

Svou produkcí se řadí mezi největší světové výrobce bezešvých ocelových 

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

 

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

investiční dodávky strojů a zařízení do mnoha oborů. Součástí tohoto pilíře je 

i zpracování studií a projektových dokumentací. 
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 „Energetické strojírenství“ - navazuje na tradici výroby zařízení a speciálních částí 

pro energetiku, při budování tepelných a jaderných elektráren nejen v tehdejším 

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

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

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

 

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

poloskládaných zalomených hřídelí pro dvoutaktní pomaluběžné lodní motory. 

 

 „Ocelové konstrukce“ - výroba, se kterou přicházíme do kontaktu každý den. 

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

široké portfolio různých konstrukcí a prvků.  

 

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

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

republice se donedávna vyráběla pod značkou ETS Ostrava. 

 

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

pro externí zákazníky. 

 

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

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

platnými legislativními normami a soustavou interních organizačních a řídících norem. 

 

 

3.1. Organizační struktura VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY, a. s. 
 

Organizační struktura VHM a.s. je upravena organizačním řádem, ve kterém jsou 

zakotveny následující stupně řízení: 
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 Generální ředitel a odbory přímo podřízené generálnímu řediteli, 

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

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

podřízenými výrobnímu řediteli, 

 Vedoucí nákladových středisek. 

 

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

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

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

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

 

 

3.2. Stručný popis NS 320 – Ocelárna a jeho organizační 

začlenění 
 

Organizačně spadá NS 320 pod útvar výrobního ředitele VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a.s. spolu s ostatními výrobními nákladovými středisky společnosti.  

 

Vnitřně je rozděleno na pět úseků:  

 Příprava vsázky  

 Elektrické pece  

 Sekundární metalurgie  

 Odlévárna 

 Servis  

 

V ocelárně pracuje 209 zaměstnanců, z toho 11% tvoří technicko-hospodářští 

pracovníci.  

NS 320 vyrábí ocel, která se odlévá do ingotů pro středisko NS 340 - Kovárna a pro 

externí odběratele. Dále také vyrábí tekutou ocel, případně litinu pro odlévání odlitků 

v navazujícím středisku NS 330 - Slévárna. Vyrábí se zde široká paleta značek ocelí, provoz 

se zaměřuje především na výrobu ocelí vyšších jakostí. Výrobní kapacita NS 320 převyšuje 

potřeby navazujících NS. Aby bylo plně využito výrobních kapacit ocelárny, je část produkce 
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ocelových ingotů vyráběna za účelem exportu (vývozu). Celková výroba ocelárny se 

pohybuje kolem 200 Kt oceli ročně. Asi 55% výroby směřuje do NS 340 - Kovárna, 10% 

tvoří výroba pro NS 330 - Slévárnu a zbytek 35% jsou ingoty pro externí odběratele.  

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

k množství vyráběných ocelí (až 190 druhů) se dá charakterizovat NS 320 Ocelárna jako 

jakostní ocelárna, která se specializuje na sortiment uhlíkových až vysoce legovaných ocelí. 

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

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

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

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

Na celkové produkci odlité oceli se podílí hlavní výrobní agregát elektrická oblouková 

pec č. 5 (dále EOP 5).  

V roce 2006 byla provedena zásadní modernizace spojená s generální opravou EOP 5. 

Po jejím ukončení je EOP 5 hlavním výrobním agregátem s výchozí produkcí cca 200 Kt 

oceli ročně, s výhledem až na 350 Kt oceli ročně, což je podmíněno rozvojem sekundární 

metalurgie a rozšířením odlévárny.  

Veškerá vyrobená tekutá ocel v EOP 5 je dohotovena na zařízení sekundární 

metalurgie. Především na LF (pánvová pec) o nominální hmotnosti 80 tun (zpracovávat však 

může tavby od hmotnosti 30 tun), kde se provádí ohřev taveniny, dolegování, vytvoření 

účinné rafinační strusky, desoxidace a odsíření oceli. Při kumulaci více taveb pro odlévání 

těžkých ingotů a odlitků se na tomto zařízení zajišťuje udržování tavby na teplotě.  

Téměř 90% vyrobené oceli dále prochází vakuovou rafinaci. V NS 320 jsou 

k dispozici dvě vakuovací stanice a to 80-ti tunová kesonová stanice typu VD (vakuové 

odplynění), označována jako VD-VIT (vakuové odplynění Vítkovice, jedná se o zařízení 

vlastní Vítkovické konstrukce). Umožňuje snížit tlak v reakčním prostoru na úroveň pod 

1hPa. Hlavním metalurgickým efektem je odplynění oceli. Tedy snížení obsahu vodíku (dle 

požadavku pod 1 ppm), kyslíku (pod 4 ppm volného - aktivního kyslíku) a oddusičení (podle 

požadavků až pod 50 ppm). Zároveň se interakcí rafinační strusky s taveninou za zmíněného 

podtlaku dále prohlubuje úroveň odsíření (finální úroveň pod 20 ppm). Stanice dále umožňuje 

provádět proceduru VCD (vakuová uhlíková desoxidace). Produktem tohoto způsobu 

desoxidace je plyn (CO), nerozpustný v oceli a plynule odsávaný z reakčního prostoru 
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vývěvovým systémem. Podle požadavků lze na této stanici zaměnit míchací argon plynným 

dusíkem a provádět nadusičění oceli – speciální značky oceli.  

Další vakuovací stanice je typu VD/VOD (vakuové odplynění), označována jako 

VAKUVIT (taktéž vlastní Vítkovické konstrukce). Vedle prakticky stejných metalurgických 

možností, jako u předešlé stanice, je možné zde provádět také aktivní oduhličování taveniny 

prostřednictvím kyslíkové trysky za podtlaku. Je vybavena vlastním mechanizovaným 

legovacím uzlem, což umožňuje přisazovat kovové a nekovové komponenty za podtlaku. 

Toho se využívá při výrobě AK ocelí (nerezavějících oceli) a elektrotechnických ocelí (IF, 

ULC typy ocelí s velmi nízkými obsahy intersticiálních prvků, především uhlíku pod 0,03% 

a dusíku). Tato druhá vakuovací stanice je využívána mnohem méně. Hlavním důvodem je 

omezená hmotnost zpracovávané taveniny (do 55 tun). 

Vyrobená a sekundárně dohotovená ocel je odlévána do různých typů kokil, a to 

čtvercového, obdélníkového, kruhového a polygonálního průřezu. K tomuto účelu má provoz 

řadu licích polí, kde se licí soupravy připravují podle zakázek, dosti často v kombinaci kokil, 

umožňující co nejlépe využít hmotnost tavby. Ingoty jsou odlévány v kusové hmotnosti od 

0,7 tun do 190 tun. Přibližně 80% produkce ingotů je v teplém stavu převáženo do dále 

zpracujícího provozu (kovárna). Zbývajících 20% je vychlazováno buďto v kokilách nebo 

řízeně v pecích či v termoboxech mimo NS 320.  

Na provoz ocelárny dispozičně navazuje provoz NS 330 - Slévárna. Pro lití odlitků je 

vyráběna převážně ocel a litina s lupínkovým a kuličkovým grafitem. Kusová hrubá hmotnost 

jednotlivých odlitků dosahuje až 240 tun, tzn. odlitek včetně nálitků je sléván z více taveb. 

I v tomto sortimentu se v současnosti již ve značném podílu uplatňuje mimopecní zpracování 

kovových tavenin, včetně vakuového zpracování. 
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4. Kalkulační vzorec ve VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY, a. s. 
 

Pro sestavování kalkulací vlastních nákladů se ve VHM a.s. používá typový kalkulační 

vzorec na bázi krycích příspěvků. Konkrétní kalkulační jednicí je u NS 320 Ocelárna 

vyrobená tuna [20]. 

 

Typový kalkulační vzorec má tuto skladbu: 

 

1. Přímé materiálové náklady 

2. Ostatní přímé náklady 

3. Přímé náklady na energii 

4. Krycí příspěvek I 

5. Přímé osobní náklady 

6. Přímé služby 

7. Krycí příspěvek II 

8. Režijní náklady (výrobní režie) 

9. Krycí příspěvek III  

10. Zásobovací přirážka 

11. Krycí příspěvek IV 

12. Správní režie (SR) a.s. 

13. Odbytová režie (OR) a.s. 

14. Krycí příspěvek V 

 

 

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

za výrobek. Výnosem mohou být externí tržby nebo interní vnitropodniková předávka mezi 

nákladovými středisky. Jednotlivé úrovně krycích příspěvků vypovídají o tom, jak se výnosy 

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

a další položky kalkulačního vzorce).  

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

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

u vnitropodnikových předávek tak obchodních cen. 
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4.1. Přímé materiálové náklady 
 

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

pořizovací náklady lze přiřadit přímo konkrétnímu nositeli nákladů (např. dle THN).  

 

Přímý materiál: 

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

 elektrody (grafitové elektrody k tavení na EOP, LF), 

 keramika (zdící a licí keramika pro potřeby pece, pánví, odlévárny, atd.) 

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

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

 

 

4.2. Energie přímá 
 

Tyto náklady na spotřebu přímé energie jsou rozpočteny na EOP a LF dle THN 

jednotlivých výrobních agregátů. Jedná se o spotřebu elektrické energie (EOP, LF) 

a technologických plynů (EOP) na tavbu u výrobních agregátů v NS 320 Ocelárna.  

 

 

4.3. Ostatní přímé náklady 
 

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

nákladů. Jde o náklady na nejakost, zásobovací přirážku.  

 

 

4.4. Přímé osobní náklady 
 

Do této skupiny osobních nákladů patří mzdy, sociální a zdravotní pojištění 

výrobních dělníků. Mzdou se rozumí jak tarifní mzda, tak i ostatní součásti mzdy jako 

jsou příplatky ke mzdě, odměny a prémie. Mzdové prostředky výrobních dělníků se 

rozpočítávají na tunu výroby. 
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4.5. Režijní náklady (výrobní režie) 
 

Do výrobní režie se řadí náklady NS 320 Ocelárna, které nelze jednoznačně přiřadit 

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

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

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

 

 

4.6. Správní režie 
 

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

akciové společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.  

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

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

obchodní zakázku. Na jednotlivé zakázky se správní režie rozpočítává procentní sazbou 

k tržbám. Procentní sazba je daná podílem celkové plánované výše správní režie k celkovým 

plánovaným tržbám společnosti. Vypočtená procentní sazba správní režie je pro všechna PBU 

stejná [20]. 

 

 

4.7. Odbytová režie 
 

Do položky odbytová režie patří veškeré náklady související s odbytovou činností 

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

tržeb, marketingu, prodeje, které není možno přiřadit konkrétnímu nositeli nákladů. PBU 

poměrné částky odbytové režie zahrnují do svých plánů nákladů, výnosů, kalkulací 

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

obchodní zakázku. 

 

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

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

nákladů jednotlivých PBU a částí společných nákladů vedení obchodního úseku 

(obchodního servisu) k celkovým plánovaným tržbám PBU. [20]  
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5. Kalkulace NS 320 Ocelárna 
 

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

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

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

a postihují celý proces výroby oceli. 

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

sledování přímých a režijních nákladů. Podle místa vzniku je účtován přímý a režijní materiál, 

přímé a režijní náklady na spotřebu energií, přímé a režijní osobní náklady. Výrobního 

procesu se rovněž týkají i ostatní přímé a režijní náklady, které jsou členěny dle ÚNS.  

 

Příklady vzniku nákladů v NS 320 Ocelárna na vybraných ÚNS: 

 

Příprava vsázky: 

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

nekovové přísady, grafitové elektrody, 

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

 mzdy, zákonné sociální a zdravotní pojištění. 

 

Tavící agregát - EOP 5: 

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

 spotřeba elektrické energie, grafitových elektrod, technologických plynů, 

 spotřeba žáruvzdorné keramiky k vyzdění EOP 5, 

 mzdy, zákonné sociální a zdravotní pojištění. 

 

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

 sekundární zpracování oceli, spotřeba legujících přísad, 

 spotřeba technologických plynů, elektrické energie, 

 spotřeba keramiky k vyzdění vík na pánvích, 

 mzdy, zákonné sociální a zdravotní pojištění. 

 

 



 

37 
 

Odlévárna: 

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

součástí (podložky, hlavové nástavce, atd.),  

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

keramika pro zdění licích souprav, 

 mzdy, zákonné sociální a zdravotní pojištění. 

 

 

Pro přímé náklady je v Ocelárně nejdůležitější sledování nákladů na vyrobenou tavbu 

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

a dodržování plánované THN se skutečnou spotřebou surovin na tavbu. 

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

k množství vyráběných ocelí (až 190 druhů) se dá charakterizovat NS 320 Ocelárna jako 

jakostní ocelárna, která se specializuje na sortiment uhlíkových až vysoce legovaných ocelí. 

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

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

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

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

Cenová kalkulace je stanovena z THN vsázky na danou vyráběnou jakost oceli 

a zpracovacích nákladů. Předávky ingotů do NS 340 Kovárna a NS 350 Obručárna jsou 

tvořeny z plánovaných vlastních nákladů, které zahrnují jak náklady na vsázku oceněné 

plánovanou cenou nakupovaných vstupních surovin, tak plánovanými zpracovacími náklady. 

Předávky tekuté oceli pro NS 330 Slévárna jsou v plánovaných zpracovacích nákladech 

sníženy o náklady na licí keramiku (důvod - při odlévání tekuté oceli do forem se nepoužívá 

licí keramika NS 320 Ocelárna) a náklady na odpis licího zařízení a licích součástí (důvod - 

tekutá ocel se neodlévá do kokil, ale do licích forem NS 330 Slévárna).  

 

Náklady na výrobu oceli obsahují následující položky: 

 Přímé náklady na materiál – vsázka, specifikovaná přesně dle dané THN oceli, 

 Přímé náklady na energii – tavící proud (EOP, LF), technologické plyny ve fázi tavení 

(EOP), 
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 Ostatní přímé náklady – jedná se např. o náklady na teplotní sondy, sondy na měření 

aktivity, zařízení pro odběr tavebních vzorků, atd., 

 Nejakostní výroba, 

 Přímé osobní náklady, sociální a zdravotní pojištění, 

 Režijní náklady – jde např. o opravy, režijní energii, režijní materiál, režijní osobní 

náklady, atd., 

 Správní a odbytová režie. 

 

 

 Přímé náklady na materiál – nákladová kalkulace pro výpočet předávky je 

stanovena na vyráběnou ocel s definovaným chemickým složením. Jakost vyráběné 

oceli je specifikována přesnou technicko-hospodářskou normou (THN), kterou počítá 

pracovník technologie. V této THN jsou jednotlivé spotřební komodity (šrot, legující 

přísady, atd.) počítány na chemické rozpětí prvků obsažených v THN.  

Náklady na vsázku vyráběné oceli dle THN jsou následně oceněny plánovanými 

cenami vstupních surovin daného roku. Výstupem tohoto výpočtu je cena vsázky dané 

oceli pro následné stanovení ceny na ostatní NS a externí odběratele. Jedná se 

o variabilní část nákladů NS 320. 

 

 Přímé náklady na energii – tavící proud spotřebovaný na EOP a LF je stanoven na 

vyráběnou ocel, výpočet nákladů na energii je dle THN, která je stanoven na EOP 

a LF z ročního plánu. Do nákladů na energii patří i technologické plyny spotřebované 

během fáze tavení na EOP. Jde o náklady, které jsou v NS 320 začleněny do 

variabilních a z části i do fixních nákladů. Dále je komentováno v bodě 6 (Přímé 

náklady na energii). 

 

 Ostatní přímé náklady – náklady vznikající při výrobě oceli. Jedná se například 

o spotřebu teplotních sondy, sond na měření aktivity, sondy pro odběr tavebních 

vzorků, atd. Rozdělení variabilních a fixních nákladů je popsáno v bodě 6 Analýza 

fixních a variabilních nákladů v NS 320. 

 

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

Jedná se o náklady, které jsou ve skutečnosti účtovány až v době vzniku nejakostní 
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výroby. Plánovaná hodnota je stanovena jako limit nákladů na nejakostní výrobu. 

Jedná se variabilní část nákladů NS 320. 

 

 Přímé osobní náklady, sociální a zdravotní pojištění – do této skupiny patří osobní 

náklady na mzdy, sociální a zdravotní pojištění u výrobních dělníků. V nákladech NS 

320 Ocelárna jsou tyto náklady řazeny k fixním nákladům. 

 

 Režijní náklady – jedná se o náklady, které nejsou jednoznačně přiřaditelné 

k vyrobené oceli. Jde například o náklady na režijní energii, režijní mzdy, náklady na 

životní prostředí, přeprava po železnici, opravy, odpisy, atd. Rozdělení variabilních 

a fixních nákladů je popsáno v bodě 6 Analýza fixních a variabilních nákladů v NS 

320. 

 

 Správní, odbytová režie a jejich výpočet je již popsán v kapitole 4. V nákladech NS 

320 Ocelárna jsou tyto náklady řazeny k fixním nákladům. 
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6. Analýza fixních a variabilních nákladů NS 320 

Ocelárna 
 

Na základě skutečností o tvorbě nákladů v NS 320, jsem provedla rozdělení 

variabilních a fixních nákladů, přímých a nepřímých nákladů, jednicových a režijních 

nákladů.  Jednotlivé nákladové položky jsem zahrnula do následující tabulky.  

 

 

Tabulka 3 Analýza nákladů NS 320 

Analýza nákladů v NS 320, společnost Vítkovice Heavy Machinery a.s. 

Hlavní druh nákladů Detailní druh nákladů 

Vlastnosti 

detailního druhu 

nákladů 

Materiál Vsázkový materiál P, J, V 

 (kovový odpad, legury, nekovové přísady)   

 Keramika zdící P, J, V 

 Keramika licí P, J, V 

 Elektrody P, J, V 

 Ostatní mat. P, J, V 

Energie Zemní plyn P, J, V 

 Tavící elektrická energie P, J, 85%V, 15%F 

 Kyslík technolog. P, J, V 

 Elektrická energie netechnologická N, R, 38%V, 62%F 

 

(provozní ele. proud, kyslík řezací, argon, 

provozní voda, stlačený vzduch, acetylén, 

pára technologická, horká voda, pitná voda) 

  

Opravy a udržování Běžná údržba, opravy N, R, 50%V, 50%F 

 

(odstraňování servisních závad na 

zařízeních, běžné a střední opravy na 

výrobních zařízeních) 

  

Osobní náklady Mzdové prostředky P, J, N, R, F 

Odpisy Licí zařízení, licí součásti, majetek N, R, 62%F, 38%V 

Pomocný mat., ochranné 

pomůcky 
Spotřební materiál N, R, 47%F, 53%V 

Přepravné Doprava po železnici, kolová doprava N, R, 37%F, 63%V 

Ostatní služby Služby související s provozem NS N, R, 47%F, 53%V 

Zúčtování režií (SR + OR) Správní a odbytová režie N, R, F 

Zdroj: vlastní zpracování 
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P – přímý náklad, N – nepřímý náklad, J – jednicový náklad, R – režijní náklad, V – variabilní 

náklad, F – fixní náklad 

 

Dle níže popsaných skutečností o rozdělení fixních a variabilních nákladů je vytvořena 

Tabulka 4 – Výpočet fixních a variabilních nákladů NS 320 Ocelárna. Rozdělení nákladů je 

uvedeno v členění na Kč/t. 

Hodnoty nevyjadřují skutečné náklady, které byly uplatněny v NS 320 Ocelárna. 

Jedná se o plánované náklady, které jsou přepočteny koeficientem. Důvodem tohoto 

rozhodnutí je možnost zneužití těchto informací v konkurenčním prostředí a následně 

k ochraně údajů poskytnutých v diplomové práci. 

Sortimentní skladba, s kterou je počítáno při tvorbě diplomové práce obsahuje jak 

výrobu nelegovaných tak i legovaných ocelí. Objem výroby, na který jsou počítány plánované 

nákladové položky, tržby a předávky je 153,96 Kt.  Plánovaná sortimentní skladba ocelí je: 

 

 Nelegované oceli = 47% (např. St 52-3, C 45, aj.) 

 Legované oceli = 53% (např. 42 CrMo 4, 34 CrNiMo 6, aj.) 

 

Výpočet fixní a variabilních nákladů je uveden na následující straně. 
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Tabulka 4 Výpočet fixních a variabilních nákladů NS 320 Ocelárna 

Plánované náklady     FN VN 

Položka     tis. Kč Kč/t 

Přímý materiál z toho vsázka 0 12 047 

    keramika - zdící 0 384 

    keramika - licí 0 327 

    elektrody 0 386 

    ostatní mat. 0 181 

Přímé náklady na energii z toho zemní plyn 0 192 

    tavící proud 43 720 1 610 

    kyslík technologický 0 111 

Ostatní přímé náklady      0 291 

Celkové osobní náklady     127 926 0 

Opravy a udržování     37 716 245 

Režijní energie     34 175 369 

Odpisy (majetek, licí zařízení, licí součásti) 73 738 292 

Pomocný mat., ochranné pomůcky     3 233 24 

Přepravné     10 468 116 

Ostatní služby     32 790 238 

Zúčtování režií (SR + OR)     185 346 0 

Celkem     549 112 16 813 

Zdroj: vlastní zpracování 

FN – fixní náklady 

VN – variabilní náklady 

 

Popis jednotlivých položek uvedených v tabulce 4 – Výpočet fixních a variabilních 

nákladů NS 320 Ocelárna společně s rozpočtem variabilních a fixních nákladů. 

 

Přímý materiál 

 Vsázka – materiál potřebný k výrobě oceli, jedná se o nelegovaný a legovaný šrot, 

legující přísady, nekovové a struskotvorné přísady, 

 Keramika – zdící – keramika na EOP (stěny, klenba), licích pánví, torkretační hmoty, 

atd., 

 Keramika – licí – materiály, které jsou potřebné k odlévání ingotů, 

 Elektrody – grafitové elektrody potřebné k tavení na EOP a LF, 
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 Ostatní materiál – spotřební materiál využívaný k výrobě na EOP a LF, jedná se např. 

o teplotní sondy, vzorkovače, sondy na měření obsahu vodíku v oceli, aj. 

 

Při stanovování variabilních a fixních nákladů u položky přímého materiálu jsem 

vycházela ze skutečného členění těchto nákladů v NS 320 Ocelárna. Výše uvedené položky 

jsem zařadila jako variabilní náklad. Jedná se o materiál potřebný k výrobě oceli na EOP 

a v následném zpracování na sekundární metalurgii LF, VD a VOD. 

Přímý materiál je v členění na kalkulační jednici určen v NS 320 Ocelárna jako přímý 

náklad. 

 

 

Přímé náklady na energii 

 

 Zemní plyn – médium, které je zapotřebí jako pomocný zdroj energie k tavení šrotu na 

EOP, 

 Tavící proud – elektrická energie, která se používá k tavení na EOP a k dohotovení na 

zařízení sekundární metalurgie LF, 

 Kyslík technologický – médium potřebné jako pomocný zdroj tavení na EOP. 

 

 

Při stanovování variabilních a fixních nákladů u položky přímé náklady na energii jsou 

tyto položky v NS 320 Ocelárna posuzovány odděleně.  

Zemní plyn a kyslík technologický potřebný k výrobě oceli ve fázi tavení na EOP je 

jednoznačně v nákladovém středisku zařazen k variabilním nákladům. 

Při analýze nákladů tavícího proudu je část těchto nákladu zařazena jako fixní náklad. 

Jedná se o položku nákup rezervované kapacity, která je hrazena i když výrobní agregát EOP 

nevyrábí žádnou ocel. Rezervovaná kapacita se musí nakoupit s předstihem. Důvodem je 

nemožnost skladování elektrické energie a rozhoduje i přetěžování sítě z důvodu provozu na 

výrobních agregátech NS 320 Ocelárna. 

Tato položka (rezervovaná kapacita) musí být urazena již před zahájením provozu na 

EOP a proto se dle rozkladu nákladů v NS 320 Ocelárna chová jako fixní náklad. 
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Náklady na samostatný tavící proud spotřebovaný na EOP a LF během samotné 

výroby je zařazen v nákladovém středisku jako variabilní náklad. 

Přímé náklady na energii jsou v členění na kalkulační jednici určeny v NS 320 

Ocelárna jako přímý náklad. 

 

 

Ostatní přímé náklady 

 

 Nejakost – náklady, které jsou plánovány z důvodu možné nestandardní výroby oceli, 

 Zásobovací přirážka – náklady spojené s nákupem materiálu potřebného k výrobě. 

 

 

Při rozdělování výše uvedených položek na fixní nebo variabilní náklad je v NS 320 

Ocelárna posuzována nejakost a zásobovací přirážku rovněž odděleně.  

Nejakost je hodnota, která se účtuje do skutečných nákladů až v době nestandardní 

výroby. Z tohoto důvodu nákladové středisko nejakost rozděluje v členění na fixní a variabilní 

náklad jako variabilní náklad. 

Zásobovací přirážka se odvíjí od nákupu spotřebního materiálu potřebného k výrobě 

v NS 320 Ocelárna. Proto je v nákladovém středisku zařazena jako variabilní náklad. 

Ostatní přímé náklady jsou v členění na kalkulační jednici určeny v NS 320 Ocelárna 

jako přímý náklad. 

 

 

Celkové osobní náklady 

 

 Celkové osobní náklady včetně odvodů v NS 320 Ocelárna. 

 

Celkové osobní náklady včetně odvodů jsou v NS 320 Ocelárna zařazeny k fixním 

nákladům.  

 

Celkové osobní náklady jsou v členění na kalkulační jednici určeny v NS 320 

Ocelárna jako přímý i režijní náklad. V přímých osobních nákladech jsou započteny náklady 
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na mzdy včetně odvodů všech výrobních dělníku. Jedná se například o pracovníky EOP, LF, 

odlévárny, atd. V režijních osobních nákladech jsou započteny mzdové náklady pracovníků 

provádějící obslužnou činnost (např. kotelník, příprava výroby) a THP pracovníků. 

 

 

Opravy a udržování 

 

 Náklady na opravy a udržování výrobního a pomocného zařízení v NS 320 Ocelárna. 

 

Rozdělení oprav a udržování v NS 320 Ocelárna je rozděleno na fixní a variabilní část 

nákladů.  

Důvodem rozdělení je zajištění servisní činnosti na výrobních a obslužných zařízeních 

v NS 320 v době, kdy provoz nevyrábí. Odstraňování servisních závad na zařízeních i v době 

kdy NS 320 nevyrábí je zařazeno do fixních nákladů. 

Ostatní náklady na opravy jsou v nákladovém středisku určeny jako variabilní náklad. 

Jedná se o plánované přerušení výroby (odstávky) během výrobního procesu. Jde hlavně o 

běžné a střední opravy na výrobních zařízeních. 

Opravy a udržování jsou v členění na kalkulační jednici určeny v NS 320 Ocelárna 

jako režijní náklad.  

 

 

Režijní energie 

 Jde o média potřebná k obslužným činnostem i přímo k výrobě oceli. 

 

Režijní energie jsou rozděleny v NS 320 Ocelárna na fixní i variabilní náklad. 

Důvodem pro toto rozdělení je skutečnost, že i v době kdy se nevyrábí je zapotřebí zachovat 

provoz některých zařízení v nepřetržitém chodu. Jde například o chladící věže a spotřebu 

provozní vody, osvětlení hal, ohřev licích pánví, aj. Z toho důvodu je část režijních energií 

určena jako fixní náklad. 
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Spotřeba režijní energie potřebných při výrobě oceli je zařazena do variabilních 

nákladů. Jedná se například o argon (médium se využívá k „míchání“ oceli v licích pánvích), 

technologickou páru (využívá se na zařízeních sekundární metalurgie VD), aj. 

Režijní energie je v členění na kalkulační jednici určena v NS 320 Ocelárna jako 

režijní náklad. 

 

 

Odpisy (majetek, licí zařízení, licí součásti) 

 

 Jedná se náklady spojené s odpisováním majetku, licího zařízení a licích součástí. 

 

U odpisů se v NS 320 Ocelárna jedná o odpisy majetku, odpisy licího zařízení a licích 

součástí (jedná se o výměnná hutní zařízení).  

Odpisy majetku jsou jednoznačně určeny v NS 320 Ocelárna jako fixní náklad. 

U odpisů licího zařízení a licích součástí je odpisování do nákladů rozděleno do dvou skupin.  

 

 Licí zařízení (jedná se jen o kokily) jsou odpisovány až v době jejího použití při 

výrobě oceli. Interně v NS 320 Ocelárna je tento odpis nazýván jako výkonový. Licí 

zařazení v nákladovém středisku je zařazeno jako variabilní náklad. 

 

 Licí součásti (jedná se o licí podložky, licí kůly, vložky, hlavové nástavce, atd.) jsou 

odpisovány bez vazby na výrobu oceli. Interně v NS 320 Ocelárně je tento odpis 

nazýván jako časový. Licí součásti jsou v nákladovém středisku zařazeny jako fixní 

náklad. 

 

Odpisy jsou v členění na kalkulační jednici určeny v NS 320 Ocelárna jako režijní 

náklad. 

 

 

Pomocný materiál, ochranné pomůcky 

 

 Jde o spotřební materiál, který slouží jak v procesu výroby, tak i k obslužným 

činnostem v NS 320. 
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V této položce jde o souhrn nákladů, které jsou v NS 320 považovány za fixní 

i variabilní náklad. Jedná se například o nákup ochranných pomůcek, pomocného materiálu 

potřebného k výrobě (např. nastřelovací hřeby, nábojky do nastřelovacích pistolí, atd.) 

a ostatní materiál (např. kancelářské potřeby, doplňování lékárniček, atd.). V detailním 

členění NS 320 Ocelárna jsou tyto náklady rozděleny na fixní část a variabilní část nákladů. 

Pomocný materiál a ochranné pomůcky jsou v členění na kalkulační jednici určeny 

v NS 320 Ocelárna jako režijní náklad. 

 

 

Přepravné 

 

 Náklady spojené s přepravou materiálu po železnici (doprava šrotu, manipulace 

s licím materiálem a ingoty, ostatní obslužná činnost) a pomocí obkročného kolového 

vozidla „Clark“. 

 

Jedná se o náklady na dopravu kolovým vozidlem a po železnici, která souvisí 

jednoznačně s výrobou, ale využívá se i k obslužným činnostem.  

Obkročné kolové vozidlo „Clark“ se užívá k převozu ingotů. V teplém stavu převáží 

„Clark“ ingoty do hmotnosti 15 tun, ve studeném stavu převáží ingoty do hmotnosti 17 tun.   

Přeprava po železnici je využívána k převozu licích součástí a licích zařízení. Dále k 

převozu ocelového odpadu, převozu sázecích košů pro EOP a k dalším potřebným obslužným 

činnostem v NS 320 Ocelárna. Železniční přepravy se rovněž využívá k přepravě 

kovárenských ingotů a to v teplém i studeném stavu. Nákladová položka přepravy je proto 

v NS 320 Ocelárna členěna na fixní a variabilní náklad.  

Přepravné je v členění na kalkulační jednici určeno v NS 320 Ocelárna jako režijní 

náklad. 

 

 

 

 

 



 

48 
 

Ostatní služby 

 

 Náklady související se službami, které NS 320 Ocelárna využívá ke své činnosti. Jde 

například o náklady spojené s odvozem odpadu (strusky), školení zaměstnanců, služby 

výpočetní techniky, úklidové služby, ostraha majetku, revize a inspekce zařízení, 

laboratoř (chemické analýzy tavebních vzorků), pojištění a ostatní služby.  

 

Rozdělení nákladů na fixní a variabilní je v NS 320 rozpracováno v detailním členění 

jednotlivých nákladových položek (služeb). Jednotlivé nákladové položky jsou proto detailně 

rozděleny v NS 320 na fixní a variabilní část nákladů. 

Mezi variabilní náklady jsou zařazeny například náklady na laboratoř (jedná se 

o laboratorní chemické rozbory vzorků vyráběných taveb), odvoz odpadů z výroby (struska, 

nepoužitelná keramika pece a pánví), broušení povrchu ingotů, opracování šoupátkových 

uzávěrů na pánvích, aj. 

Do fixních nákladů v NS 320 jsou započteny položky, které představují pravidelné 

měsíční platby bez závislosti na výrobním procesu (jedná se např. o zařízení pro sledování 

radiace kolové a železniční dopravy, úklidové služby, technicky rozvoj, servisní kontrola, 

atd.). 

Ostatní služby jsou v členění na kalkulační jednici určeny v NS 320 Ocelárna jako 

režijní náklad. 

 

 

Správní režie, odbytová režie 

 

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

akciové společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

 

 Do položky odbytová režie patří veškeré náklady související s odbytovou činností 

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

tržeb, marketingu, prodeje, které není možno přiřadit konkrétnímu nositeli nákladů. 

 

U správní a odbytové režie jde v členění NS 320 o fixní náklad. 
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7. Stanovení bodu zvratu NS 320 ocelárna na základě 

sortimentní skladby a provozních nákladů 
 

Výsledkem rozdělení fixních a variabilních nákladů uvedených v diplomové práci je 

sestavení jednotlivých položek do tabulky 3 – Analýza nákladů NS 320 Ocelárna a tabulky 4 

– Výpočet fixních a variabilních nákladů NS 320 Ocelárna. Na základě takto rozdělených 

nákladových položek fixních a variabilních nákladů je vytvořen graf bodu zvratu. 

Při výpočtu prodejních cen vychází NS 320 Ocelárna z předpokládané plánované roční 

výroby ingotů pro externí odběratele. Plánovaná roční výroba ingotů pro externí odběratele je 

oceněna celkovými výrobními náklady NS 320. Následně je k této ceně přičtena správní, 

odbytová režie a zisk.  

Předávky na ingoty do navazujících nákladových středisek (NS 340 Kovárna, NS 350 

Obručárna) jsou tvořeny z celkových plánovaných vlastních nákladů. Celkové plánované 

vlastní náklady zahrnují jak plánované zpracovací náklady na výrobu NS 320 Ocelárna tak 

náklady na vsázku. Předávka tekuté oceli pro NS 330 Slévárna je v plánovaných zpracovacích 

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

nepoužívá licí keramika NS 320 Ocelárna) a náklady na odpis licího zařízení a licích součástí 

(důvod - tekutá ocel se neodlévá do kokil, ale do licích forem NS 330 Slévárna). Pro potřeby 

této diplomové práce byla určena průměrná předací a prodejní cena ve výši 26 164,- Kč 

Z vypočtené průměrné ceny se následně vychází při výpočtu ročních tržeb. Průměrná 

předací a prodejní cena slouží jako základ pro výpočet bodu zvratu. 

 V tabulce 5 jsou uvedeny nákladové položky fixních a variabilních nákladů, které jsou 

základním podkladem pro sestavení grafu bodu zvratu v NS 320 Ocelárna. Dále je v tabulce 

uvedena výroba a hodnota předávek na navazující nákladová střediska a tržeb pro externí 

odběratele. 

Hodnoty nevyjadřují skutečné náklady, které byly uplatněny v NS 320 Ocelárna. 

Jedná se o plánované náklady, které jsou přepočteny koeficientem. Důvodem tohoto 

rozhodnutí je možnost zneužití těchto informací v konkurenčním prostředí a následně k 

ochraně údajů poskytnutých v diplomové práci. 
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Variabilní náklady činí: 16 813,- Kč/t (viz tab.4)  

Variabilní tržby (průměrná cena předávek a tržeb): 26 164,- Kč/t 

Krycí příspěvek: 9 351,- Kč/t  

Fixní náklady: 549 112 tis. Kč (viz tab.4) 

Bod zvratu: 

 

   
  

    
 

       

             
          

 

FN – fixní náklady, 

p – cena za jednotku, 

vn – variabilní náklady na jednotku 

 

 

Tabulka 5 Hodnoty pro výpočet bodu zvratu v NS 320 Ocelárna 

Výroba 

(kt) 
VN (tis.Kč) FN (tis. Kč) CN (tis.Kč) T (tis.Kč) 

0 0 549 112 549 112 0 

20 336 260 549 112 885 372 523 280 

40 672 520 549 112 1 221 632 1 046 560 

60 1 008 780 549 112 1 557 892 1 569 840 

80 1 345 040 549 112 1 894 152 2 093 120 

100 1 681 300 549 112 2 230 412 2 616 400 

120 2 017 560 549 112 2 566 672 3 139 680 

140 2 353 820 549 112 2 902 932 3 662 960 

160 2 690 080 549 112 3 239 192 4 186 240 

180 3 026 340 549 112 3 575 452 4 709 520 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

VN – variabilní náklady 

FN – fixní náklady 

CN – celkové náklady 

T - tržby 
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Z grafického znázornění bodu zvratu je patrné, že NS 320 Ocelárna začíná tvořit zisk 

při výrobě 58,723 Kt. Výše výroby 58,723 Kt odpovídá celkovým tržbám 1 536,429 mil. Kč 

(při průměrné ceně 26 164 Kč/t), které obsahují předávky na navazující nákladová střediska a 

plánované tržní ceny na externí odběratele. 

 

 

 

Obrázek 6 Bod zvratu NS 320 Ocelárna 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Bod zvratu je stanovený k plánovanému objemu výroby, který zohledňuje i předávky 

na navazující nákladová střediska. Na tyto střediska je předáváno za nákladové ceny, tudíž 

bez zisku. Objem výroby, který předává NS 320 na navazující NS je z plánované produkce 

cca 60% výroby. Zbývající část produkce, která je prodávána externím odběratelům tvoří zisk 

a optimalizuje bod zvratu na dosažené hodnotě. Při výpočtu se zohledňuje plánovaný objem 

výroby a sortimentní skladby, která je rozčleněna jak na uhlíkové tak legované oceli. 
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8. Závěr 
 

Pro správné fungování je zapotřebí, aby podnik dobře znal své celkové náklady. 

Správným řízením a snižováním nákladů si podnik zajišťuje při zachování stejných výnosů 

nejen tvorbu zisku, ale i stabilní místo v náročném tržním prostředí. 

Při sledování a hodnocení nákladů v podniku je manažerské rozhodování závislé na 

správném rozdělení fixních a variabilních nákladů. Toto členění nákladů dává manažerům do 

rukou důležitou informaci k modelování nákladů a je důležitou informací pro sestavení bodu 

zvratu daného podniku.  

Bod zvratu udává, kde se nachází minimální množství produkce, kterou podnik musí 

vytvořit, aby nebyl ve ztrátě. Následně však bod zvratu udává i množství další produkce, od 

které se v podniku začíná tvořit zisk. 

V diplomové práci se věnuji analýze fixních a variabilních nákladů v NS 320 Ocelárna 

Vítkovice Heavy Machinery, a. s. a grafickému znázornění bodu zvratu nákladového střediska 

a jeho popisu. 

V rámci teoretické části je v  první kapitole je provedena specifikace a klasifikace 

podnikových nákladů a je zde uvedena charakteristika nákladů fixních a variabilních, která 

vychází z prvního bodu Zadání. 

Druhá kapitola je věnována vymezení a grafickému znázornění bodu zvratu v odborné 

literatuře, která vychází z druhého bodu Zadání práce.  

Třetí kapitola je zaměřena na charakteristiku podniku Vítkovice Heavy Machinery, a. 

s., jeho organizační strukturu a sortiment výrobků. 

V praktické části diplomové práce analyzuji a rozděluji dle členění NS 320 Ocelárna 

fixní a variabilní náklady 

Čtvrtá a pátá kapitola je věnována kalkulačnímu vzorci struktuře nákladů, kalkulacím 

nákladového střediska Ocelárna.  

V šesté kapitole je provedena analýza současných nákladů střediska Ocelárna, jejich 

rozdělení na fixní a variabilní, která vychází ze třetího bodu Zadání práce. Dále popisuji 
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jednotlivé položky nutné pro výpočet bodu zvratu a stanovení minimální výše tržní ceny pro 

pokrytí celkových nákladů podniku. 

V sedmé kapitole je provedeno stanovení bodu zvratu na základě sortimentní skladby 

výroby a provozních nákladů Ocelárny, která vychází ze 4 bodu Zadání práce.  

Hlavní cíl práce vyplývá z posledního bodu Zadání a ten zní „Vyhodnocení stanovené 

hodnoty bodu zvratu a navržení možných změn k jeho optimalizaci.“  

V rámci vyhodnocení, výše bodu zvratu 58,723 Kt odpovídá celkovým plánovaným 

tržbám 1 536, 429 mil. Kč, které obsahují předávky na navazující nákladová střediska a 

plánované tržní ceny na externí odběratele. Při této výrobě NS 320 Ocelárna pokryje své 

celkové výrobní náklady. 

Možnou změnou k naplnění výrobních kapacit je rozšíření sortimentní skladby výroby 

v NS 320 Ocelárna pro externí odběratele o segment trhu s legovanými a vysoce legovanými 

ocelemi. Jejich náročnější výroba má potenciál vytvářet i vyšší zisk. 
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PBU 

VHM a.s. 

THN 

Kč/t 

KP 

SR 

OR 

KP 

ÚNS 

EOP 

LF 

VD 

VCD 

FN 

VN 

BZ 

fn 

vn 

Qkrit.¨ 

P 

Q 

N 

T 

p 

 

nákladové středisko 

obchodní jednotka (product business unit) 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

technicko hospodářská norma  

korun na tunu 

kalkulační položka 

správní režie 

odbytová režie 

krycí příspěvek 

úsek nákladového střediska 

elektrická oblouková pec 

pánvová pec (Ladle Furnace) 

vakuová dezoxidace (Vacuum Degassing) 

vakuová uhlíková desoxidace (Vacuum Carbon Desoxidation) 

fixní náklady 

variabilní náklady 

bod zvratu 

jednotkové fixní náklady 

jednotkové variabilní náklady 

kritické využití výrobní kapacity 

cena 

objem produkce 

celkové náklady 

tržby 

cena za jednotku 
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