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Anotace 

Předložená disertační práce je věnována problematice nákladového řízení a alokace 

režijních nákladů prostřednictvím metody Activity-Based Costing (metody ABC) 

v podmínkách tepelného zpracování kovových materiálů. Hlavním cílem práce byla praktická 

implementace této metody v provozu kalírny vybraného průmyslového podniku a následná 

formulace obecné metodiky její implementace v podmínkách kalíren velkých průmyslových 

podniků, ale také kalíren zakázkového charakteru. Teoretická část práce je věnována vymezení 

základního pojmového aparátu, teorii nákladů, kalkulací a tepelného zpracování. Největší 

prostor je věnován kalkulační metodě ABC, a to zejména jejímu původu, principu, procesnímu 

pohledu na činnosti podniku, jednotlivým etapám její implementace a jejím přínosům a 

omezením při využití v podnikové praxi. V rámci této části disertační práce byla provedena 

poměrně rozsáhlá literární rešerše, která prokázala, že dosud nebyl proveden a popsán proces 

implementace metody ABC v tuzemských podnicích zabývajících se tepelným zpracováním 

kovových materiálů. V rámci navazující praktické části disertační práce je prostor věnován 

realizované analýze nákladů a výkonů provozu kalírny ve sledovaném období a jednotlivým 

krokům praktické implementace metody ABC – tedy úpravě účetních dat, definici primárních 

a podpůrných aktivit, definici nákladového objektu, realizaci procesní nákladové analýzy, 

realizaci analýzy aktivit, alokaci nákladů aktivit nákladovým objektům a tvorbě tzv. 

kalkulačního listu tepelného zpracování. V této stěžejní části práce je ověřena zavedená metoda 

ABC prostřednictvím kalkulace vybraných dílů určených k cementování a také kalkulace 

nákladů nevyužité kapacity vybraného zařízení. Tyto kroky praktické aplikace metody ABC 

posléze umožnily formulovat obecnou metodiku její implementace v podnicích zabývajících se 

tepelným zpracováním. V závěru disertační práce je pozornost upřena na shrnutí výsledků 

výzkumu a definování praktických a teoretických přínosů disertační práce. 
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Annotation 

The dissertation deals with cost management and allocation of overhead costs by using 

Activity-Based Costing (ABC method) in the heat treatment processing of metallic materials. 

The goal of this thesis was a practical application of this method in a hardening shop operated 

by a selected industrial enterprise and subsequent definition of a general methodology of ABC 

implementation in hardening shops operated by large industrial enterprises, as well as hardening 

shops operated as independent enterprises. The theoretical part of the thesis is focused on 

defining the basic terminology, the theory of costs, the calculations and the heat treatment. The 

most space is dedicated to the ABC method, particularly its origin, principles, process approach 

to enterprise activities, individual stages of its implementation and its benefits and limitations 

when used in business practice. In this part of the dissertation, an extensive literature research 

was done, which proved that the practical process of ABC method implementation in Czech 

enterprises performing heat treatment of metals has not been carried out and described yet. The 

subsequent practical part of the dissertation is dedicated to the performed analysis of hardening 

shop costs and outputs in the selected period and various steps of the practical implementation 

of ABC method – i.e. accounting data modification, definition of primary and secondary 

activities, definition of a cost object, performing a process cost analysis, performing an activity 

analysis, allocation of activity costs to the defined cost objects and creating a costing sheet of 

heat treatment. In this crucial part of the dissertation, the implemented ABC method is verified 

by calculating the selected parts intended for carburizing and calculating the costs of unused 

capacity of a selected heat treatment device. These steps of practical application of the ABC 

method made it possible to define the general methodology for its implementation in enterprises 

dealing with heat treatment. In the conclusion, the research results are summarized and the 

practical and theoretical benefits of the dissertation are defined.  

 

Keywords 

Activity-Based Costing, activity, cost driver, cost object, costs, heat treatment. 
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1 ÚVOD 

Průb h procesu tepelného zpracování je u všech způsobů a u všech kovových materiálů 

v podstat  stejný. Skládá se z oh evu na vhodnou teplotu, setrvání na této teplot  a následného 

ochlazení, p ičemž se tento postup může i vícekrát opakovat. S trochou nadsázky tak lze íci, 

že tepelnému zpracování se může v novat jakýkoli podnikatelský subjekt mající volné finanční 

prost edky na počáteční investici do vybavení kalírny. Tato skutečnost, společn  

s neustávajícím trendem postupující celosv tové globalizace, způsobuje, že kalírny (ať už ty 

zakázkového charakteru nebo ty, které provozují velké průmyslové podniky), jsou pod stále 

v tším konkurenčním tlakem a musejí budovat svoji konkurenční výhodu prost ednictvím 

inovací transformačních procesů, rozvoje lidského kapitálu nebo investic do nových 

technologií. Je z ejmé, že na tuto situaci by m ly podniky zabývající se tepelným zpracováním 

reagovat i prost ednictvím důsledného ízení svých nákladů. V tšina t chto podniků tuto 

pot ebu také vnímá, avšak v období zm n reprezentovaných čtvrtou průmyslovou revolucí si 

již nevystačí s tzv. tradičními metodami ízení nákladů, ale je nezbytné začít využívat takové 

metody ízení, které drží krok s dynamicky se vyvíjejícím ekonomickým prost edím. V oblasti 

ízení nákladů by tak nem la zůstat stranou metoda, která je sice teoreticky již dostatečn  

propracována, ale v praxi, zejména tuzemských podniků, je stále pom rn  opomíjena. Touto 

metodou je metoda ABC (z angl. Activity-Based Costing). Metoda ABC p edpokládá, že 

p íčinou vzniku nákladů jsou činnosti, nikoli p ímo produkty. Jedná se tak o relativn  nový 

p ístup ke sledování a p i azování nákladů, který na rozdíl od tzv. tradičních kalkulačních 

metod nevyužívá alokaci nákladů na kalkulační jednici p es nákladová st ediska, ale skrze 

aktivity, které jsou pro tvorbu finálního výkonu podniku nezbytné. Tento p ístup lze s výhodami 

uplatnit na v tšin  soudobých trzích, tedy v okamžiku vysoké diverzifikace výrobkových 

portfolií, diferenciace služeb, zkracujících se životních cyklů výrobků, rostoucích požadavků 

zákazníků na rozmanitost produktů apod. 

Hlavním cílem disertační práce je implementace kalkulační metody Activity-Based 

Costing za účelem posouzení nákladovosti vybraných procesů tepelného zpracování kovových 

materiálů a formulace obecné metodiky aplikace této metody v podmínkách tuzemských 

kalíren. P edložená disertační práce byla ešena v podmínkách provozu kalírny společnosti 

ZETOR TRACTORS a.s. 
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2 CÍL DISERTAČNÍ PRÁCE 

Literární rešerše dostupných tuzemských i zahraničních zdrojů jednoznačn  prokázala, 

že proces implementace kalkulační metody Activity-Based Costing (metody ABC) pro účely 

stanovení nákladovosti procesů tepelného zpracování kovových materiálů doposud nebyl 

popsán. Zám rem disertační práce je, na základ  stávajícího v deckého poznání, jednak 

realizovat a popsat praktickou aplikaci metody ABC ve zvoleném provozu kalírny a současn  

p inést vlastní p ísp vek k dané problematice v podob  formulace obecné metodiky 

implementace této metody v podmínkách tuzemských kalíren. Tento zám r bude uskutečn n 

prost ednictvím definovaných cílů a hypotéz této disertační práce. 

Hlavní cíl disertační práce: 
„Hlavním cílem disertační práce je implementace kalkulační metody Activity-Based Costing 

za účelem posouzení nákladovosti vybraných procesů tepelného zpracování kovových 

materiálů ve zvoleném průmyslovém podniku.“ 

Metoda ABC umož uje moderní pohled zejména na kalkulaci režijních nákladů. Režijní 

náklady v současných průmyslových podnicích velmi často p edstavují významnou položku, 

která mnohdy rozhoduje o mí e efektivnosti a úsp šnosti podniku. Práv  volba vhodného 

p ístupu k alokaci režijních nákladů může velmi významnou m rou ovlivnit korektnost 

vyčíslení skutečných nákladů souvisejících s výrobkem či zakázkou a p isp t tak ke stanovení 

ceny respektující celkové náklady. K ov ení t chto úvah byla formulována hlavní hypotéza 

ešené problematiky. 

Hlavní hypotéza disertační práce: 

„Metoda Activity-Based Costing je vhodným kalkulačním nástrojem pro stanovení 

nákladovosti procesů tepelného zpracování kovových materiálů.“   

Snahou disertační práce je tak mimo jiné posoudit, zdali je metoda ABC vhodným kalkulačním 

nástrojem pro posouzení nákladovosti tepelného zpracování kovových materiálů, a to zejména 

ve smyslu posouzení jejího p ínosu pro konkrétní uživatele. Implementace této metody by m la 

vést nejen ke stanovení výsledných nákladů p ipadajících na vybrané procesy tepelného 

zpracování realizovaných na jednotlivých za ízení sledovaného st ediska, ale také k posouzení 

hospodárnosti provozu t chto za ízení, posouzení vhodnosti jednotlivých za ízení pro konkrétní 

procesy tepelného zpracování, posouzení možnosti realizace vybraných procesů tepelného 

zpracování v kooperaci nebo také posouzení možnosti nabídnutí volných kapacit externím 
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zákazníkům. K napln ní výše definovaného hlavního cíle disertační práce bylo nezbytné 

spln ní definovaných dílčích podpůrných cílů a ov ení dílčích podpůrných hypotéz 

vztažených ke zvolenému provozu kalírny. 

Dílčí cíle disertační práce: 
I. „Stanovení nákladů na chemicko-tepelné zpracování kovových materiálů v 

cementační a kalící lince AICHELIN-KSGS pomocí metody ABC.“ 

II. „Stanovení nákladů na chemicko-tepelné zpracování kovových materiálů ve 

víceúčelové peci AICHELIN VKGS-3 pomocí metody ABC.“ 

Zám rem napln ní dílčích cílů je stanovit náklady p ipadající na realizaci chemicko-tepelného 

zpracování kovových materiálů v kalící a cementační lince AICHELIN-KSGS a ve víceúčelové 

peci AICHELIN VKGS-3 za sledované období roku 2017 s využitím kalkulační metody ABC 

a následn  provést jejich vzájemné srovnání z hlediska nákladovosti p ipadající na realizaci 

procesů v obou za ízeních.  

Dílčí hypotézy disertační práce: 
I. „Chemicko-tepelné zpracování kovových materiálů v cementační a kalící lince 

AICHELIN-KSGS je za stávajících podmínek nákladově náročnější v porovnání se 

stejným procesem realizovaným ve víceúčelové peci AICHELIN VKGS-3, stejně tak 

v porovnání 

II. „Chemicko-tepelné zpracování kovových materiálů v kalící a cementační lince 

AICHELIN-KSGS je za stávajících podmínek nehospodárné.“ 

Hypotéza I by m la p inést odpov ď na otázku, zdali jsou procesy chemicko-tepelného 

zpracování (tj. cementování s následným kalením) realizovány nákladov  efektivn ji v kalící a 

cementační lince nebo ve víceúčelové peci. Tato hypotéza by též m la p inést odpov ď na 

otázku, zdali by byla realizace cementování vybraných dílů za stávajících podmínek 

hospodárn jší v kooperaci nebo v cementační a kalící lince. Tento zám r je dále rozveden 

v rámci hypotézy II, která si klade za cíl stanovit, zdali je za stávajících podmínek (tedy 

v okamžiku, kdy není pln  využita výrobní kapacita) nákladov  výhodné realizovat 

cementování v kalící a cementační lince AICHELIN-KSGS. V disertační práci byly tyto 

hypotézy postupn  podrobeny ov ení na základ  výsledku realizovaného aplikovaného 

výzkumu a bylo rozhodnuto o jejich p ijetí či zamítnutí. 
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3 VÝZKUMNÉ METODY A POSTUP ĪEŠENÍ DISERTAČNÍ PRÁCE 

Pro získání relevantních záv rů disertační práce bylo nezbytné stanovit postup 
aplikovaného výzkumu, který se skládal ze čty  hlavních fází, a to z fáze poznávací, analytické, 
syntetické a záv rečné. V rámci poznávací fáze byla hlavním úkolem správná formulace 
zkoumané oblasti a výzkumné otázky, stanovení hlavního cíle a hypotézy, stanovení dílčích 
cílů a hypotéz a také průzkum současného stavu poznání v dané zkoumané oblasti. Tato fáze 
zpracování disertační práce byla zakončena záv rečnou zprávou obsahující zám r a cíl 
disertační práce v podob  tezí disertační práce. Na poznávací fázi navázala fáze analytická, 
která byla rozd lena do dvou hlavních oblastí zkoumání, a to na primární a sekundární výzkum. 
Analytická část byla zahájena sekundárním výzkumem, jehož cílem bylo popsat současný stav 
poznání v oblasti nákladového ízení a tepelného zpracování kovových materiálů. V rámci 
sekundárního výzkumu byla provedena rozsáhlá literární rešerše zabývající se studiem metody 
ABC, jejím praktickým využitím, p ínosy a stupn m p ijetí v tuzemských i zahraničních 
podnicích. Dále byl prozkoumán současný stav poznání v oblasti ízení nákladů procesů 
tepelného zpracování, důležitou součástí sekundárního výzkumu byla také analýza interních 
materiálů společnosti ZETOR TRACTORS a.s. Sekundární výzkum p isp l k definování 
vstupních p edpokladů pro realizaci následného primárního výzkumu v podniku a také k p esné 
formulaci cílů a hypotéz zpracovávané disertační práce. Primární výzkum byl zam en na sb r, 
zpracování a vyhodnocení podnikových dat vztažených k nákladovosti sledovaného st ediska 
2610 Kalírna. Tato data byla získána prost ednictvím dotazníků zaslaných vybraným 
pracovníkům sledovaného podniku, prost ednictvím následných strukturovaných rozhovorů 
s t mito pracovníky, dále prost ednictvím intenzivních ízených rozhovorů s p edstaviteli 
sledovaného vnitropodnikového útvaru a prost ednictvím pozorování všech procesů a činností 
realizovaných na daném provozu. Výstupem primárního výzkumu byla identifikace stávajícího 
kalkulačního systému podniku a sledovaného provozu, zevrubný popis užívaných technologií, 
realizovaných procesů tepelného zpracování a detailní analýza nákladů a výkonů provozu. 
Následn  bylo p istoupeno k fázi syntetické. V rámci této části zpracování disertační práce byl 
navržen a realizován postup aplikace ABC kalkulace pro konkrétní procesy tepelného 
zpracování. Výsledky praktické implementace této metody umožnily definovat obecnou 
metodiku aplikace kalkulace ABC v procesech tepelného zpracování. Syntetická část byla 
zakončena shrnutím poznatků empirického výzkumu v oblasti nákladovosti tepelného 
zpracování (tj. ov ením hypotéz a posouzením stupn  dosažení stanovených cílů) a 
stanovením p ínosů disertační práce (tj. praktických i teoretických). V záv rečné fázi 
zpracování budou výsledky disertační práce podrobeny odborné diskuzi a obhajob .  
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4 SOUČASNÝ STAV ZKOUMANÉ PROBLEMATIKY 

Cílem této části disertační práce je definovat teoretická východiska zpracovávaného 

tématu a nastínit souvislosti, které vedly k zám ru p edkládanou disertační práci zpracovat. 

Obsah práce je vymezen problematikou využití metody Activity-Based Costing v praxi 

vybraných procesů tepelného zpracování kovových materiálů. Takto definované zam ení se 

jeví jako značn  úzké a z pohledu pot eby vymezení všech teoreticko-logických východisek 

ešeného tématu bylo nutné pojmout průzkum současného stavu ešené problematiky v širších 

souvislostech. Z tohoto důvodu je zkoumaná problematika v rámci této části disertační práce 

rozd lena do čty  okruhů: 

a) náklady a jejich úloha a funkce v rámci manažerského účetnictví, 

b) metody nákladových kalkulací, 

c) metoda Activity-Based Costing a její využití v podnikové praxi, 

d) tepelné zpracování v průmyslové praxi. 

V rámci t chto okruhů byl nejd íve vymezen pojem náklad, úloha a funkce nákladového ízení 

v současné podnikové praxi s jeho vazbami na manažerské účetnictví. Dále byl vymezen pojem 

kalkulace a metody nákladových kalkulací. Významný prostor byl v nován samotnému 

principu metody Activity-Based Costing (metody ABC) a jejímu využití v podnikové praxi. 

Následoval úvod do teorie tepelného zpracování, stručná definice vybraných procesů tepelného 

zpracování a jejich uplatn ní v průmyslové praxi. Na záv r této části disertační práce byla 

prezentována literární rešerše dostupných tuzemských i zahraničních zdrojů vztahujících se k 

implementaci metody ABC v podnikové praxi a byla stanovena teoretická východiska 

disertační práce. 

4.1 Kalkulace na základě aktivit (Activity-Based Costing) 

Tradiční funkční uspo ádání podniku sleduje náklady podniku podle útvarů, ve kterých 

vznikají. Funkční struktura je dána funkčními organizačními jednotkami a systémem 

odpov dnostního účetnictví. Tato klasifikace, ale bohužel neposkytuje relevantní informace o 

nákladech ve vztahu k reáln  provád ným činnostem a jejich vztahu k podnikovým výkonům. 

Stále ší eji uplat ovaný procesní pohled na podnik je založen na sledování podnikových 

procesů a aktivit, které vytvá ejí hodnotu pro zákazníky a generují náklady. Tohoto procesního 

pohledu na transformační proces podniku využívá stále více nových manažerských nástrojů a 

metod, mezi které pat í i kalkulace na základ  aktivit (z anglického Activity-Based Costing, 

zkrácen  ABC). ABC kalkulace p edstavují uplatn ní tohoto p ístupu v oblasti sestavování 
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kalkulací, tedy zjišťování nákladů konkrétních podnikových výkonů. Využití takto 

sestavovaných kalkulací a z nich plynoucích informací o nákladech je označováno jako ízení 

nákladů podle aktivit (z anglického Activity-Based Management (ABM), Activity-Based 

Costing/Managenent (ABC/M) nebo též Activity-Based Costing/Activity-Based Managenent 

(ABC/ABM)). N kdy je i samotný pojem ABC používán v širším významu, tedy jako 

strategický nástroj, který krom  kalkulací podle aktivit zahrnuje využívání získaných informací 

o nákladech pro jejich ízení.  

4.1.1 Vznik metody ABC 

Kalkulace na základ  aktivit (angl. Activity-Based Costing) vznikla jako určitá reakce 

na nedostatky spojené s aplikací tzv. tradičních kalkulačních metod v m nícím se 

podnikatelském prost edí. Jedná se o pom rn  novou metodu ízení nákladů, která vznikla v 

USA a za její zakladatele jsou považováni američtí auto i Cooper a Kaplan [18], kte í o ní 

pojednávají v článku “Measure Costs Right: Make the Right Decisions” z roku 1988. Nicmén  

podniková praxe se o využití této metody pravd podobn  pokoušela již o mnoho let d íve. Jak 

uvádí n kte í auto i, nap íklad Bouquin [8], o jistou úrove  aplikace metody ABC do ízení 

podniku se již v 60. letech 19. století snažila americká firma General Electric, která stála u 

zrodu i mnoha dalších využívaných manažerských metod a p ístupů (nap . matice GE apod.). 

Metoda ABC se postupem času stala základem pro komplexní p ístup k ízení aktivit v mnoha 

sv tov  významných podnicích. Od 90. let 20. století tuto metodu implementovaly a začaly 

využívat podniky, jako nap íklad Coca-Cola, Apple Computer, IBM, HP, AT&T, P&G, 

Siemens a mnohé další [77]. Významnou roli v definování a ustálení principů a rozší ení 

pov domí o metod  ABC sehrála americká instituce Consortium for Advanced Management – 

International (CAM-I) a další významné, p edevším poradenské organizace. 

4.1.2 Podstata metody ABC 

Sdružení Consortium for Advanced Management – International (CAM-I) definuje 

metodu ABC jako „metodologii, která m í náklady a výkonnost aktivit, zdrojů a nákladových 

objektů. Zdroje jsou p i azeny aktivitám a aktivity jsou p i azeny nákladovým objektům na 

základ  jejich využití. ABC rozeznává p íčinné vztahy mezi spot ebou zdrojů, aktivitami a 

nákladovými objekty.“ [77] Základním smyslem p i azování nákladů podle dílčích aktivit je co 

nejp esn ji vyjád it vztah nákladů k p íčin  jejich vzniku, a to zejména v p ípadech, kdy touto 

p íčinou není zvýšený objem finálních výkonů [53]. Klíčovým odlišením metody ABC je tudíž 

snaha o nalezení postupu, který lépe vyjád í p íčinný vztah mezi výkonem a náklady (tj. snaha 
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popsat skutečný kauzální efekt – vztah p íčina a následek). Princip metody ABC je velmi 

jednoduchý, logický a koncepčn  odlišný od tradičního p ístupu kalkulačních metod. Zdroje 

nerozd luje na st ediska, ale na aktivity s cílem dosáhnout rozvržení režijních nákladů podle 

skutečné p íčinnosti jejich vzniku. V podnikové praxi se ukázalo, že je tento postup vhodnou 

možností, jak eliminovat paušalizování nákladů v různých zjednodušených způsobech alokace 

(nap . rozvrhových základnách). Zprost edkovaný vztah mezi nákladem a výkonem již netvo í 

zkreslující rozvrhová základna, ale skutečné aktivity a činnosti, které podnik provádí s cílem 

tvorby výkonů. V rámci této metody sledujeme náklady a jejich tok podél provád ných procesů 

a aktivit, t mto skutečnostem odpovídá i způsob jejich p i azování. ABC usiluje o odhalení 

skutečné p íčiny vzniku nákladů a jejich adresnou alokaci t m podnikovým výkonům a 

produktům, které je skutečn  spot ebovaly [85]. Postup kalkulace ABC lze shrnout do 

následujících kroků [24]: 

1. V prvním kroku je vynaložený ekonomický zdroj (tj. nep ímý náklad) p i azen k 

jednotlivým aktivitám na základ  vztahové veličiny nákladů (tzv. Resource Cost 

Driver), která vymezuje způsob p epočtu nákladů z účetnictví na jednotlivé definované 

aktivity. 

2. Ve druhém kroku se stanoví celkové náklady na jednotlivé aktivity (tzv. Cost Pool), 

vymezí se vztahová veličina aktivity, respektive nákladový nositel (tzv. Activity Cost 

Driver) a stanoví se náklady na jednotku aktivity. 

3. Ve t etím kroku se určí náklady na p edm t alokace, tedy nákladový objekt (tj. výkon, 

službu, zákazníka) na základ  nákladů na jednotku aktivity a objemu t chto jednotek, 

které nákladový objekt spot ebuje. 

Aktivity organizace tedy na jedné stran  spot ebovávají zdroje a na druhé stran  jsou 

spot ebovávány nákladovými objekty. 

  

Pro správnou implementaci jakékoli metody kalkulací je důležité pochopení základního 

pojmosloví. V p ípad  metody ABC se jedná o pojmy jako je aktivita, vztahová veličina a 

nákladový objekt. Aktivita p edstavuje elementární prvek podnikatelského procesu, jenž lze 

vymezit minimáln  z hlediska nákladů, které je t eba v souvislosti s jeho zajišt ním vynaložit, 

ale p ípadn  i z hlediska m itelného výkonu, který je výsledkem této aktivity. Z tohoto hlediska 

se aktivity podrobn ji člení na: a) aktivity, u nichž lze vyjád it náklady (vstupy) i účel jejich 

vynaložení (výstupy) a b) aktivity, u nichž lze m it náklady, ale nelze kvantifikovat 

výstupy[53]. Aktivity tedy mohou být rozd leny na ty, které p idávají produktu n jakou 

hodnotu (tj. primární aktivity) a na aktivity nep idávající hodnotu (tj. podpůrné aktivity). 
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Podpůrné aktivity jsou v podniku provád ny pro interní pot eby a slouží k podpo e primárních 

aktivit, p ičemž zpravidla není možné definovat souvislost mezi jejich spot ebou a nákladovými 

objekty. Nejsou tedy alokovány p ímo nákladovému objektu, ale pouze primárním aktivitám. 

Aktivity tvo í základní stavební prvek kalkulace ABC a jejich správná definice je podmínkou 

pro úsp šnou aplikaci tohoto nákladového systému. Náklady jednotlivých aktivit se p i azují 

tzv. nákladovým objektům. Nákladovými objekty se v metod  ABC rozumí jakékoli objekty, 

ke kterým se m í náklady. Tedy nejen výrobky a služby, ale také nap íklad zákazníci, divize, 

odd lení, výrobková ada, výrobní linky, výrobní procesy apod. Analýzou podnikových aktivit 

se definují tzv. vztahové veličiny (tj. cost drivers), které umož ují vyjád it p íčinný vztah mezi 

spot ebovávanými zdroji a nákladovými objekty. T mito p íčinami nemusí být jen objem 

p ímých nákladů (tak jako u tradičních kalkulačních metod). ABC p edpokládá, že p íčinou 

vzniku nákladů jsou činnosti, ne produkty p ímo. 

4.1.3 Náklady z pohledu metody ABC 

P esto, že metoda ABC respektuje a využívá tradiční účelové a kalkulační člen ní 

nákladů či klasifikaci nákladů v závislosti za zm nách objemu produkce, bývají náklady 

vstupující do ABC kalkulace obecn  člen ny do t í kategorií [85]: 

 První skupinou jsou p ímé náklady (tzv. direct costs), které lze stejn  jako u tradičních 

kalkulačních systémů p ímo p i adit nákladovému objektu, aniž by byly alokovány na 

definované objekty. 

 Druhou skupinu tvo í náklady nealokovatelné (tzv. non-traceable costs). Jedná se o 

skupinu nákladů, které mají čist  fixní charakter a nemají tém  žádný účelový vztah k 

provád ným činnostem a aktivitám. Vzhledem k jejich zpravidla malému podílu na 

celkových nákladech mohou být tyto náklady alokovány proporcionáln  k objemu 

celkových p i azených nákladů nebo být pokrývány marží. 

 T etí skupinou jsou náklady alokovatelné pomocí aktivit (tzv. traceable costs), které 

jsou v podstat  totožné s tradičními režijními náklady. ABC kalkulace se práv  na tyto 

náklady zam uje a alokuje je pomocí definované struktury aktivit. 

4.1.4 Základní etapy aplikace ABC kalkulace 

Postup implementace metody ABC je popsán celou adou tuzemských (nap íklad Král 

[53], Pet ík [77, 78], Popesko [83], Sta ek [94], Šoljaková [98] a další) i zahraničních autorů 

(nap íklad Cokins [17], Drury [23] nebo Glad a Becker [31]). U jednotlivých autorů existují 

rozdíly kup íkladu ve vztahu k počtu, pojmenování nebo po adí jednotlivých etap, ale logika a 
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princip aplikace kalkulace ABC je shodná u všech z nich. Základní etapy tvorby systému ABC 

kalkulace můžeme rozd lit následovn : 

1. Úprava účetních dat. 

2. Definice struktury ABC kalkulace (tj. identifikace aktivit a nákladových objektů). 

3. Procesní nákladová analýza (tj. p i azení nákladů aktivitám – ocen ní aktivit). 

4. Analýza aktivit (tj. definice vztahových veličin, kalkulace jednotkových nákladů 

aktivit). 

5. P i azení nákladů aktivit nákladovým objektům (tj. ocen ní nákladových objektů). 

4.1.5 Využití metody ABC v podnikové praxi 

Nejv tší zkušenosti s aplikací metody ABC jsou v současné dob  ve zpracovatelském 

průmyslu s heterogenní výrobou a montážní technologií. Metoda se však relativn  široce 

aplikuje i v nevýrobních odv tvích – nap . v obchodních firmách, bankovnictví, pojišťovnictví 

a doprav  [53]. Mnozí auto i (nap . [13, 19, 55]) se shodují, že p ínosn jší je aplikace metody 

ABC ve st edn  velkých a velkých podnicích. Důvodem je vysoká různorodost výrobků a 

služeb, v tší množství výrobků a služeb, širší spektrum zákazníků, vyšší stupe  automatizace 

podnikových procesů či rozsáhlejší ídící struktury podniku a tím i relativn  vysoký podíl 

režijních nákladů na nákladech celkových. Implementace metody ABC p ináší do jejich 

kalkulačního systému vyšší transparentnost nákladů (zejména nep ímých) a tím i schopnost 

jejich efektivn jšího ízení. P esná alokace nep ímých (režijních) nákladů na konkrétní 

nákladové objekty umožní systematické zam ení pozornosti podniku na ziskové výrobky, 

zákazníky, trhy apod. Nicmén  tato skutečnost neznamená, že by implementace ABC kalkulace 

nebyla p ínosná i pro malé podniky. Jak uvádí jedna z mnoha studií [44] týkajících se míry 

p ijetí metody ABC mezi podniky, nižší míra užití metody mezi malými podniky může být 

způsobena relativn  vysokými počátečními náklady na její implementaci. 

 

Klasickým výstupem všech kalkulačních metod bez rozdílu by m la být znalost výše 

nákladů, pop ípad  marže p ipadající na jednotku výkonu. Kalkulace ABC však p ináší více 

možností praktického uplatn ní, nap íklad jako podpůrný nástroj pro operativní i strategická 

rozhodnutí v podniku. Metoda ABC poskytuje nejen zp tnou analýzu nákladů (i když ve 

srovnání s tzv. tradičními metodami kalkulace p esn jší a podrobn jší), ale také je schopna 

m it výkon jednotlivých aktivit, určit náklady jednotlivých aktivit, míru využití instalovaných 

kapacit, poskytovat analýzu ziskovosti zákazníků, modelovat scéná e budoucího vývoje nebo 

poskytovat informace pro moderní nástroje ízení podniků. 
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4.1.6 Pīínosy a omezení metody ABC 

Pohled na výhody a nevýhody metody ABC se mezi odbornou ve ejností liší. Obecn  

však lze íci, že výhody metody ABC p i jejím praktickém uplatn ní plynou zejména z 

nedostatků tzv. tradičních kalkulací (tj. kalkulací absorpčních a neabsorpčních). A práv  na ze 

srovnání tradičních nákladových kalkulací a metody ABC vyplývají její výhody používání v 

podniku, které je možné vyjmenovat následovn : 

 metoda ABC podává p esn jší a srozumiteln jší informace o nákladech a ziskovosti 

výkonů (tj. p esn ji alokuje zejména režijní náklady), 

 metoda ABC podává informace o nákladovosti a výkonnosti jednotlivých provád ných 

činností, 

 metoda ABC klade důraz na ízení pomocných a obslužných aktivit, 

 metoda ABC má značný význam p i zkvalit ování rozpočtu t ch režijních nákladů, 

které nemají vztah ke zm nám v objemu provád ných finálních výkonů, 

 metoda ABC upozor uje na nákladovou náročnost nestandardních, v malých objemech 

provád ných výkonů, 

 metoda ABC p ináší pozitivní synergický efekt ze společného užívání s dalšími 

manažerskými nástroji (nap . BSC, JIT, TQM, Six Sigma apod.) ve vztahu k finanční 

výkonnosti podniku, 

 metoda ABC umož uje zjišťování a ízení nákladů kvality,  

 metoda ABC informuje o nákladech nevyužité kapacity, 

 metoda ABC umož uje modelování scéná ů budoucího vývoje, 

 metoda ABC slouží jako nástroj pro analýzu ziskovosti zákazníků či tzv. 

multidimenzionální analýzu. 

Stejn  jako celá ada jiných manažerských p ístupů, metod a nástrojů, tak i praktická aplikace 

metody ABC je spojena nejen s p ínosy, ale také s nedostatky. Pom rn  výstižn  uvádí 

nejčast jší důvody kritiky nap íklad Popesko, který v nich spat uje i p íčinu relativn  nízké 

míry využití této metody v praxi. Mezi tyto důvody kritiky adí zejména [85]:    

- proces dotazování a pohovory s pracovníky jsou časov  náročné a nákladné, 

- data používaná v rámci ABC systému jsou velmi často subjektivní a velmi obtížn  

ov itelná, 

- náklady na evidenci, zpracování a vykazování dat jsou vysoké, 

- v tšina ABC modelů je lokálních a neposkytují celkový celopodnikový pohled na 

ziskové p íležitosti, 
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- ABC model není možné jednoduše aktualizovat tak, aby zohlednil zm ny ve struktu e 

výkonů, 

- model je teoreticky nep esný, pokud ignoruje možnosti nevyužité kapacity. 

Mezi výše uvedené nevýhody lze za adit i nedostatečnou znalost možností využití metody ABC 

a nedostatek praktických zkušeností s jejím využitím. Tato skutečnost velmi často zvyšuje 

počáteční náklady, neboť podniky jsou nuceny najmout poradenské společnosti pro její 

správnou implementaci. Obecn  lze íci, že aplikace metody ABC se stává pro mnohé podniky 

jak časov , tak nákladov  náročná a bez podpory vrcholového vedení a zm ny p ístupu k ízení 

podniku je aplikace ABC nemožná. Zde je tedy klíčové personální zajišt ní nejen 

implementace, ale i samotného provozu ABC systému v podob  zainteresovanosti osob od 

vrcholového vedení podniku až po pracovníky pracující se vstupními daty a výstupy kalkulací 

ABC. V ad  podniků lze za nevýhodu metody ABC považovat fakt, že vyžaduje uvažování a 

ízení podniku v podob  procesů. P i procesním ízení je důležité a nutné mít exaktní p ehled o 

aktivitách podniku a mít tak popsané jednotlivé procesy (tj. jejich vstupy, výstupy, vlastníky a 

způsoby m ení výkonnosti) nap íklad pomocí podnikové procesní mapy apod. Dalším 

důležitým úkolem je zvolit správnou podobu výsledného systému, to znamená vyhnout se 

maximalistickému modelu zavedení kalkulace ABC a volit takový, který podniku p inese vyšší 

efekt. Tedy vyhnout se vyššímu vynaložení nákladů na výstavbu systému, který je spojený s 

p ehnanými požadavky na p esnost, detailnost a množství poskytovaných dat, než je nutné a 

skutečn  efektivní. 

4.2 Teoretická východiska disertační práce 

V rámci teoretické části práce byly prozkoumány základní související oblasti, které 

podmi ují implementaci metody ABC v podnikové praxi. Jednotlivé kapitoly byly v novány 

tématům, která úzce souvisejí se zam ením práce, tedy teorii podnikových nákladů, 

nákladových kalkulací a tepelného zpracování. Takto vymezený teoretický základ pln  

koresponduje s hlavním cílem disertační práce. Nejv tší prostor byl v nován kalkulační metod  

Activity-Based Costing (metod  ABC). Metoda ABC vznikla jako určitá reakce na nedostatky 

spojené s využíváním tzv. tradičních kalkulačních metod v m nícím se podnikatelském 

prost edí. Tedy v prost edí prokazateln  se snižujícího podílu p ímých (jednicových) nákladů a 

narůstajícího podílu nep ímých (režijních) nákladů na celkových nákladech (nejen) 

průmyslových podniků. Tradiční kalkulační metody (tj. metody absorpční a neabsorpční 

kalkulace) velmi často vedou ke zkreslení výsledných nákladů p i azených výkonům. Problém 

spojený s využitím absorpčních kalkulací p edstavuje existence a vlastnosti nep ímých fixních 
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nákladů, neboť tyto náklady zpravidla nemají objektivn  popsatelnou vazbu na konkrétní 

výkony a jejich alokace probíhá pouhým vyjád ením podílu p ipadajícího na jednotku výkonu. 

Neabsorpční kalkulace pak často svádí pozornost vedoucích pracovníků podniku na krátkodobá 

rozhodnutí, která mohou negativn  ovliv ovat cenová rozhodování a dosažení strategických 

cílů podniku. Tyto nevýhody tradičních p ístupů daly prostor pro rozší ení metody ABC. 

Komparace dostupných tuzemských a zahraničních literární pramenů p inesla zásadní zjišt ní 

v tom, že míra rozší ení metody v tuzemských podnicích je značn  menší než v zahraničí. 

Pravd podobn  vzhledem k jejímu zahraničnímu původu a stále ješt  relativn  nové historii 

zůstává její používání v českých podnicích, až na výjimky, opomíjeno. Tento fakt bohužel 

odráží i pom rn  nízký počet česky psaných odborných publikací, které by komplexn  

p ibližovaly metodu ABC tuzemským podnikům. Výjimku tvo í snad jen odborné publikace 

Pet íka, Sta ka a Popeska [77, 85, 94]. Naproti tomu, v zahraniční odborné literatu e (zejména 

v anglicky mluvících zemích) jsou dob e popsána teoretická východiska, detailní postupy 

implementace či praktické p ínosy metody ABC. V rámci v deckých studii byla nejčast ji 

zkoumána míra p ijetí metody ABC v podnicích, její vztah k ostatním strategickým nástrojům 

ízení a také její p ínos ve vztahu k výkonnosti podniků. Pom rn  rozsáhlá literární rešerše a 

komparace dostupných zdrojů prokázala, že dosud nebyl proveden a popsán proces 

implementace a praktického využití metody ABC v tuzemských podnicích zabývajících se 

tepelným zpracováním kovových materiálů. I z tohoto důvodu bylo provedeno pom rn  široké 

vymezení problematiky nákladového ízení, alokace režijních nákladů a metody ABC, jejichž 

praktické uplatn ní v konkrétních podmínkách průmyslového podniku p edstavovalo základ 

pro navazující části disertační práce. 
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5 PRAKTICKÁ ČÁST DISERTAČNÍ PRÁCE 

5.1 Základní charakteristika sledovaného provozu 2610 Kalírna 

Disertační práce byla zpracována v provozu kalírny společnosti ZETOR TRACTORS 

a.s., konkrétn  v rámci vnitropodnikového st ediska 2610 Kalírna, které je součástí provozu 

T3-2300 Ozubárna. Sledovanou kalírnu lze charakterizovat jako obslužný vnitropodnikový 

útvar, neboť p evážn  realizuje procesy tepelného zpracování pro ostatní st ediska prvovýroby 

sledovaného podniku a své volné výrobní kapacity poskytuje pouze výjimečn  externím 

zákazníkům. Mezi hlavní procesy tepelného a chemicko-tepelného zpracování zde pat í 

cementování, zušlechťování, kalení, karbonitridace, popoušt ní a žíhání na m kko. Pro 

realizaci výše uvedených procesů je mimo jiné využívána průb žná cementační a kalící linka, 

víceúčelová komorová pec, dv  popoušt cí komorové pece, vakuová pec, žíhací pec, n kolik 

vysokofrekvenčních kalících za ízení, linka pro tvarové kalení lamel či šachtová pec. Hlavními 

výrobky zpracovávanými na kalírn  jsou součásti p evodovek a motorů, zejména ozubená kola 

a h ídele různých typů. V disertační práci popsaný systém kalkulací a rozpočtů podniku je 

využíván i pro ízení nákladů sledovaného provozu 2610 Kalírna. Provoz kalírny lze z hlediska 

úrovn  pravomocí a odpov dností za výsledky označit za p evážn  nákladové (nákladov  

ízené) st edisko. Odpov dní pracovníci st ediska kalírny tedy mohou ovlivnit výši nákladů, 

které vznikají v důsledku jeho činnosti, ale už neodpovídají za výši externích výnosů podniku. 

Hodnocení nákladového st ediska je založeno na srovnání skutečné a p edem stanovené výše 

nákladů a na analýze vzniklých odchylek. Výkony kalírny jsou určeny p evážn  pro ostatní 

útvary podniku, o množství a struktu e výkonů zpravidla rozhoduje odebírající útvar, p ípadn  

ídící pracovník kalírny. Výnosy st ediska kalírny (tedy jeho p ínosy pro celý podnikatelský 

proces) jsou určeny interními výnosy na základ  vnitropodnikových cen interních výkonů. 

Vnitropodniková cena sledovaného st ediska je založena na nákladech, konkrétn  se jedná o 

vnitropodnikovou cenu stanovenou na úrovni úplných st ediskových nákladů. Pro odebírající 

st edisko (tj. p evážn  st edisko ozubárny) p edstavuje výkon st ediska kalírny interní 

(st ediskový) náklad. 

5.2 Analýza nákladů provozu 2610 Kalírna 

Na základ  dostupných dat byla v rámci st ediska 2610 Kalírna provedena analýza 

nákladů za období 2015 až 2017. Účelem této analýzy bylo získat podrobné informace o 

nákladech sledovaného provozu kalírny, tedy o jejich objemu, původu a vývoji. Nejd íve byl 
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proveden rozbor nákladů člen ných podle nákladového druhu. Pro lepší znázorn ní 

jednotlivých nákladových položek a jejich vývoje mezi jednotlivými lety byla provedena 

horizontální analýza nákladů st ediska, pro identifikaci struktury nákladů st ediska pak byla 

provedena vertikální analýza vyjad ující podíl jednotlivých nákladových položek na celkových 

nákladech st ediska. Následoval rozbor nákladů na základ  kalkulačního člen ní a na záv r bylo 

provedeno člen ní nákladů podle jejich závislosti na objemu výroby, tj. analýza nákladů 

variabilních a fixních. Z realizované analýzy p ímých a nep ímých nákladů daného 

vnitropodnikového st ediska vyplynulo velmi důležité zjišt ní, a to je pom rn  vysoký podíl 

nep ímých nákladů (69,45 %) oproti nákladům p ímým (30,55 %). Tato skutečnost je v silném 

rozporu s celkovou strukturou kalkulačních nákladů podniku, neboť p ímé náklady tvo í p es 

80% jeho celkových nákladů. Tento rozpor je pravd podobn  způsoben vysokým podílem 

automatizace jednotlivých výrobních procesů kalírny, vysokou energetickou náročností 

tepelného zpracování, značnou spot ebou materiálu a také odlišným pohledem na osobní 

náklady st ediska v porovnání s podnikem jako celkem. Následující graf (viz obr. 2) zobrazuje 

strukturu nep ímých nákladů sledovaného st ediska v roce 2017. 

 

Obr. 2 Struktura nepřímých nákladů střediska 2610 Kalírna v roce 2017 

 

Rozd lení nákladů st ediska na variabilní a fixní p ineslo další důležité zjišt ní, neboť podíl 

variabilních nákladů na celkových nákladech provozu činní pouze 20,81 %, kdežto podíl 

fixních nákladů dosahuje 79,19 %. Tuto disproporci lze op t p isuzovat charakteru výrobního 

procesu kalírny.  

Spotře a ateriálu
13,19%

Spotře a e ergie
15,72%

Oprav  a údrž a
6,30%

Oso í áklad
45,89%

Odpisy

1,06%

Ostat í áklad
17,84%
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5.3 Analýza výkonů provozu 2610 Kalírna 

Na základ  dostupných dat byla v rámci st ediska 2610 Kalírna provedena analýza 

výroby za období let 2015 až 2017. Účelem této analýzy bylo získat podrobné informace o 

výkonu st ediska, jeho vývoji ve sledovaných letech a o podílu jednotlivých procesů a za ízení 

tepelného zpracování na tomto výkonu. P ehled podílů jednotlivých druhů tepelného 

zpracování na celkovém objemu realizovaného tepelného zpracování v roce 2017 je zobrazen 

na následujícím grafu (viz obr. 3). 

 

Obr. 3 Podíl jednotlivých druhů TZ na celkovém objemu výroby kalírny v roce 2017 

 

Výrazný podíl cementování souvisí s významem cementační a kalící linky AICHELIN-KSGS 

a víceúčelové pece AICHELIN VKGS-3, které se, mimo jiné, staly p edm tem zkoumání této 

disertační práce. Vstupní analýza nákladů a výkonů sledovaného provozu kalírny byla 

nezbytným p edpokladem pro úsp šnou implementaci metody ABC ve sledovaném podniku. 

5.4 Implementace metody ABC v provozu 2610 Kalírna 

Praktická implementace metody byla provedena na hospodá ském st edisku 2610 

Kalírna podniku ZETOR TRACTORS a.s., jakožto součást analýzy nákladovosti stávajících 

procesů tepelného zpracování realizovaných tímto st ediskem, ale také jako „p edloha“ pro 

další rozpracování a finalizaci kalkulačního systému ABC v celém úseku výroby, rozhodne-li 

se podnik pro její kompletní implementaci. Tato kapitola v nující se popisu praktické 

implementace metody ABC pro účely kalkulace nákladovosti jednotlivých procesů tepelného 

zpracování se stala prost edkem pro napln ní hlavního cíle disertační práce. 

Ce e tová í a kale í
53,08%

Povr hové kale í
6,74%

Tvarové kale í
0,41%

Karbonitridace

2,56%

Žíhá í
3,94%

Popouště í
14,66%

Zušle hťová í
6,51%

Nahřívá í
12,10%



18 

 

5.4.1 Úprava účetních dat souvisejících s provozem kalírny 

P ed prvním krokem samotné implementace metody ABC v procesech tepelného 

zpracování byla za azena úprava účetních dat, která vychází z odlišností finančního a 

manažerského účetnictví ve vztahu k účetním datům. Vzhledem k charakteru sledovaného 

vnitropodnikového st ediska tak byly vyloučeny náklady, které se do účetnictví dostaly v 

důsledku specifických úprav finančního účetnictví (nap . kurzové rozdíly, opravné položky, 

rezervy, dary, inventarizační rozdíly, náklady na marketing, konstrukci a vývoj atd.) Naopak 

v této p ípravné etap  byla po dohod  s p edstaviteli sledovaného podniku do kalkulací ABC 

zahrnuta nákladová položka kalkulační nájemné.  

5.4.2 Identifikace aktivit a nákladových objektĳ tepelného zpracování 

Aktivity kalírny byly identifikovány na základ  skutečných druhů tepelného zpracování 

realizovaných ve sledovaném podniku. Základem tvorby struktury aktivit byla podrobná 

analýza pracovišť kalírny, užívaných technologií, provázanosti jednotlivých procesů tepelného 

zpracování mezi sebou, logistických procesů a také náročnost jednotlivých postupů tepelného 

zpracování na lidské zdroje. Cílem této analýzy bylo popsat a prozkoumat vzájemnou 

provázanost jednotlivých procesů tepelného zpracování, jejich dílčí postupy, tok materiálů a 

organizaci práce na všech pracovištích. Vstupní návrh struktury aktivit byl posléze zp esn n 

prost ednictvím pohovorů s výrobním editelem, vedoucím provozu, technologem tepelného 

zpracování a také s jednotlivými pracovníky provozu.  Tímto postupem byly definovány tzv. 

primární aktivity, které p edstavují nákladov  důležité činnosti provád né v rámci provozu 

2610 Kalírna. Jejich struktura je uvedena v následující tabulce 1.    

Tab. 1 Struktura primárních aktivit HS 2610 Kalírna 

Kód 
pra oviště 

Kód 
aktivity 

Název aktivity Nositel aktivity Popis aktivity 

2610 1710 CEMENTOVÁNÍ AICHELIN – KSGS 
Ce e tová í a kale í provádě é v auto ati ké 
e e tač í a kalí í li e.  

  1518/C CEMENTOVÁNÍ AICHELIN VKGS-3 Ce e tová í a kale í provádě é ve ví eúčelové pe i. 

  1518/Z ZUŠLECHŤOVÁNÍ AICHELIN VKGS-3 Zušle hťová í provádě é ve ví eúčelové pe i. 

  1617/K KARBONITRIDACE AICHELIN VVKES Kar o itrida e provádě á ve vakuové pe i. 

  /Ž ŽÍHÁNÍ AICHELIN VVKES Žíhá í a ěkko provádě é ve vakuové pe i. 

  1705 TVAROVÉ KALENÍ Linka Jenny - HPL 200  
Tvarové kale í la el provádě é v jed oúčelové 
auto ati ké kalí í li e. 

  1706 POVRCHOVÉ KALENÍ VF ge erátor  GV   I dukč í kale í provádě é za v soké frekve e v kalí í h 
příprav í h. 

  1707 ŽÍHÁNÍ VF ge erátor GV  
Žíhá í a ěkko provádě é za v soké frekve e v kalí í h 
příprav í h, hlaze í a vzdu hu. 

  1616 POPOUŠTĚNÍ ZA V.T. AICHELIN KES-CR3-63/80 (VP) 
Popouště í za v soký h teplot provádě é v ko orové 
popouště í pe i. 

  1711 POPOUŠTĚNÍ ZA N.T. AICHELIN KES-CR3-63/80 (NP) 
Popouště í za ízký h teplot provádě é v ko orové 
popouště í pe i. 

  1731 POPOUŠTĚNÍ KPOA 38/8 
Popouště í dílů po povr hové  kale í provádě é v 
ša htové pe i. 
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  1582 NAHŘÍVÁNÍ VĚNCŮ MEMMERT 100-800 Nahřívá í vě ů setrvač íků v alé žíha í pe i. 

  6164 TRYSKÁNÍ TS2000 
Povr hová úprava dílů po pro ese h TZ ve stolové  
tr skači. 

  6233 ODMAŠTĚNÍ AICHELIN KEKTG  
Od aště í dílu po pro ese h TZ provádě é v ko orové 
prač e. 

  1111 OBSLUŽNÉ AKTIVITY Ma ipula e a ruč í prá e 

O služ é aktivit , které se uskutečňují a z lý h 
pra oviští h HS  Kalír a. Jed á se o a ipula i se 
vsádkou, o služ é, příprav é a doko čují í či osti.   

Tímto postupem bylo identifikováno celkem 15 primárních aktivit realizovaných sledovaným 

provozem, kterým byl p id len identifikační kód a jejich nositel. Tyto aktivity odpovídají 

jednotlivým procesům tepelného zpracování, ale také dokončujícím a obslužným procesům 

jako je tryskání, odmašt ní či manipulace a ruční práce. V této počáteční fázi implementace 

metody ABC v podmínkách tepelného zpracování byla také definována struktura tzv. 

podpůrných aktivit. Celkov  bylo identifikováno 10 podpůrných aktivit p ipadajících na 

kalírnu. Mezi podpůrné aktivity byly za azeny činnosti podporující obstarávání vstupních 

surovin a služeb, činnosti podporující technologickou p ípravu výroby produktů, činnosti 

podporující vlastní výrobu produktů jako je kontrola kvality či údržba, činnosti výrobní 

administrativy nebo také jistá forma oportunitních nákladů v podob  kalkulačního nájemného. 

Struktura podpůrných aktivit má následující podobu (viz tabulka 2). 

Tab. 2 Struktura podpůrných aktivit HS 2610 Kalírna 

Kód podpůr é 
aktivity 

Název aktivity Nositel Popis aktivity 

PA2610/01 Kontrola jakosti TZ 
Úsek ko trol  
kvality 

Aktivita zahr uje podíl prá e Te h ika kvalit  sta ove ý pro HS  
(10%) - la orator í ko trola předepsa ý h para etrů a vzor í h 
ode ra ý h při pro ese h TZ.  

PA2610/02 
Technologi ká 
příprava TZ 

TPV 

Aktivita zahr uje podíl prá e Te h ologa sta ove ý pro HS  tj. % 
jeho pra ov í ápl ě  - sta ove í te h ologie TZ, v pra ová í ávodek 
TZ a výkresů sestav ulože í vsádk . 

PA2610/03 Oprava a údrž a Údrž a strojů 
Oprav é a údrž ářské prá e provádě é střediske  Údrž  strojů. Pro 
HS  jsou urče i  pra ov í i. 

PA2610/04 BOZP/EMS 
I tegrova ý s sté  
říze í 

Aktivita zahr uje podíl prá e Te h ika BOZP a EMS sta ove ý pro HS 
2610 (10%) - pravidla, škole í a přezkušová í BOZP a akládá í s odpad . 

PA2610/05 Nákup 
Management 

ateriálu 

Opatře í ateriálu, dodávk  e ergií a e ter í h služe  provádě é 
střediske  Ma age e t ateriálu. Pro HS  je urče   pra ov ík. 

PA2610/06 Lidské zdroje Lidské zdroje 
Aktivita zahr uje podíl prá e zdové účet í a HR Busi ess Part er 
sta ove ý pro HS  % . 

PA2610/07 Metalurgie 
Výro í 
engineering 

Aktivita zahr uje podíl prá e e ter ího etalurga sta ove ý pro HS  
(50%) - etalografi ké roz or  vzorků ode ra ý h při pro ese h TZ, 
ko zulta e a škole í. 

PA2610/08 
Správa a říze í 
výro  

Provoz í úsek 
Aktivita zahr uje podíl prá e vedou ího ozu ár , asiste tk  úseku 
výro  a za ěst a e výdej  sta ove ý pro HS  , % . 

PA2610/09 Reviz í poplatk  Údrž a provozu 
Poplatk  za revizi pl ový h a elektri ký h zaříze í připadají í a HS  
ve sledova é  o do í. 

PA2610/10 Kalkulač í áklad  Controlling 
Kalkulač í áklad  v podo ě kalkulač ího áj u za výro í plo hu 
HS  Kalír a. 
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Pro pochopení vzájemných vztahů jednotlivých aktivit byla provedena vizualizace výše 

popsaných primárních i podpůrných aktivit sledovaného st ediska. Tato vizualizace byla velmi 

p ínosná zejména p i p i azení nákladů primárním a podpůrným aktivitám a p i stanovení 

celkových nákladů jednotlivých aktivit. Na záv r této fáze implementace ABC byl definován 

sledovaný nákladový objekt. P i praktické aplikaci metody ABC v podmínkách tepelného 

zpracování a ve shod  s požadavky vedení daného podniku jím byl stanoven jeden kilogram 

tepeln  zpracovaného materiálu. 

5.4.3 Pīiīazení nákladĳ aktivitám 

Dalším krokem praktické aplikace metody ABC v procesech tepelného zpracování bylo 

p i azení nákladů aktivitám (tj. ocen ní aktivit). Pozornost byla v nována nep ímým nákladům, 

p ímé náklady byly nákladovému objektu p i azeny až v poslední fázi ABC kalkulace. Nep ímé 

náklady bylo dále nutné rozd lit na tzv. náklady alokovatelné pomocí aktivit a náklady 

nealokovatelné. Nealokovatelné náklady nebyly na sledovaném st edisku identifikovány. 

P edm tem dalšího ešení praktické aplikace metody ABC se tak staly nep ímé náklady 

alokovatelné pomocí aktivit. K transformaci jednotlivých nákladových položek nep ímých 

nákladů z klasické účetní evidence a jejich p i azení jednotlivým definovaným aktivitám bylo 

užito tzv. matice nákladů aktivit (angl. Activity-Cost Matrix), která p ehledn  zobrazuje 

veškeré vazby mezi nákladovými druhy a aktivitami. P i sestavování matice nákladů 

primárních aktivit bylo postupováno tak, že náklady sdružené v jednotlivých skupinách 

nákladových druhů byly rozd leny podle skutečn  zjišt ných vazeb na jednotlivé aktivity, které 

vyvolaly jejich vznik. Pro zjišt ní t chto vazeb bylo využito jednak tzv. vztažných veličin 

nákladů (angl. Resource Cost Drivers, zkrácen  RCD), ale také určité formy p ímého p i azení. 

Využitými vztažnými veličinami nákladů byly časová analýza pracovního výkonu, p ímé 

p i azení, m rné jednotky a kvalifikovaný odhad. Podrobná matice nákladů primárních aktivit 

sledovaného st ediska je uvedena v p íloze 9 disertační práce. Důležitým krokem bylo též 

zjišt ní výše nákladů na podpůrné aktivity poskytované st edisku 2610 Kalírna jinými 

vnitropodnikovými útvary. Charakter aktivit v podnikové praxi neumož uje p i azovat 

podpůrné aktivity p ímo nákladovým objektům, neboť jejich výkony nejsou spot ebovávány 

produkty, ale primárními aktivitami v podniku, jejichž činnost pomáhají zajišťovat. Za účelem 

dodržení alokačního principu p íčinné souvislosti bylo nejd íve nutné p i adit náklady 

podpůrných aktivit na primární aktivity a až posléze alokovat náklady primárních aktivit na 

nákladové objekty. K transformaci jednotlivých nákladových položek nep ímých nákladů 

z klasické účetní evidence a jejich p i azení jednotlivým definovaným podpůrným aktivitám 
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bylo užito tzv. matice nákladů podpůrných aktivit, která p ehledn  zobrazuje veškeré vazby 

mezi nákladovými druhy, primárními aktivitami a podpůrnými aktivitami. Náklady sdružené 

v jednotlivých skupinách definovaných podpůrných aktivit byly rozd leny podle skutečn  

zjišt ných vazeb na jednotlivé aktivity, které vyvolaly jejich vznik. Pro zjišt ní t chto vazeb 

bylo využito tzv. vztažných veličin nákladů, které souhrnn  uvádí tabulka 20 v disertační práci. 

Výkony podpůrných aktivit nejsou v podniku spot ebovávány pouze primárními aktivitami, ale 

také navzájem ostatními podpůrnými aktivitami. Může tak nastat situace, kdy dochází ke 

spot eb  výkonů konkrétní aktivity i aktivitou samotnou (typickým p íkladem jsou výkony 

personálního odd lení). Tento problém je v praxi ešitelný n kolika p ístupy. V p ípad  

realizované aplikace byl využit výše popsaný postup s využitím tzv. vztažných veličin nákladů 

a také strukturální analýza. Rozdíly ve výsledcích obou p ístupů však byly zanedbatelné. 

Důvodem byl zejména charakter a postavení st ediska kalírny v rámci organizační a 

ekonomické struktury podniku. Detailní matice nákladů podpůrných aktivit sledovaného 

st ediska stanovená na základ  výše popsaných vztažných veličin nákladů je uvedena v p íloze 

10 disertační práce. Výstupem této fáze bylo vyčíslení celkových nákladů aktivit (angl. Cost 

Pool), které p edstavují skupinu nákladů spojenou s konkrétní podnikovou činností (tj. 

s výkonem této činnosti) a stanovení jejich hodnoty p edstavuje dílčí krok p i aplikaci ABC 

metody, neboť slouží k posouzení efektivnosti provád né aktivity a pro analýzu její p idané 

hodnoty. Tímto krokem byl získán v tší p ehled o tom, jaké zdroje jsou jednotlivými aktivitami 

v provoze kalírny spot ebovávány.  

5.4.4 Analýza aktivit  

Analýza aktivit se skládá z n kolika na sebe navazujících dílčích kroků, které si kladou 

za cíl vyčíslit jednotlivé náklady primárních aktivit. Práv  v této etap  spočívá zásadní rozdíl 

oproti modelu tzv. tradičních kalkulačních metod. V prvním kroku analýzy aktivit byly 

stanoveny tzv. vztahové veličiny aktivit (angl. Activity Cost Drivers, zkrácen  ACD). Zvolené 

vztahové veličiny aktivit byly vybrány tak, aby spl ovaly dv  základní podmínky. Jednak aby 

vystihovaly p íčinný vztah nákladů k výkonu aktivit a také, aby byly na základ  dostupných 

podnikových dat pom rn  snadno kvantifikovatelné. Pro účely aplikace ABC v provozu kalírny 

a ve snaze o zajišt ní jejího jednoduchého užívání vedoucím provozu či technologem tepelného 

zpracování v b žném provozu bylo p ihlíženo k dalšímu faktoru ovliv ujícímu výb r vhodných 

vztahových veličin, a to k jejich jednoduchosti p i evidenci, zpracování a aktualizaci dat. 

Z t chto důvodů byla jako vhodná vztahová veličina aktivit zvolena univerzální transakční 

veličina (angl. Transaction Driver), kterou bylo množství tepeln  zpracovaného materiálu 
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v kilogramech. Po zvolení vhodné vztahové veličiny bylo p istoupeno ke stanovení tzv. míry 

výkonu aktivit (angl. Activity Recovery Rate, p íp. Output Measure). Míra výkonu aktivity 

(MVA) byla stanovena na základ  skutečného výstupu jednotlivých procesů tepelného 

zpracování (tj. skutečného objemu výroby v kg, který konkrétní aktivita v daném období 

realizovala), který byl pom rn  snadno zjistitelný z informačního systému podniku. P i 

stanovení MVA bylo provedeno n kolik úprav vztahujících se k výše definovaným aktivitám. 

Nejvýznamn jší z nich bylo zahrnutí vykázaného množství všech dílčích obslužných činností 

do jedné souhrnné aktivity 1111 Obslužné aktivity. Tato úprava vycházela ze zám ru zabývat 

se pouze relevantními skupinami nákladů (tj. relevantními ve smyslu aktivitou spot ebovaného 

objemu zdrojů). Po stanovení hodnot celkových nákladů jednotlivých aktivit (CNA) a jejich 

míry výkonu (MVA) bylo možné p istoupit ke kalkulaci celkových jednotkových nákladů 

aktivit (angl. Activity Combined Rate). Celkové jednotkové náklady aktivity (CJNA) umožnily 

získat informace o tom, jaká výše nákladů p ipadá na výkon jedné jednotky (tj. 1 kg) 

konkrétního procesu tepelného zpracování, pop ípad  obslužné či dokončující činnosti (tj. 

odmašt ní a tryskání). Hodnota CJNA se stanovila jako podíl celkových nákladů aktivit (CNA) 

a míry výkonu aktivity (MVA). Konkrétní hodnoty CJNA uvádí tabulka 23 v disertační práci. 

Analogickým postupem bylo možné stanovit také primární jednotkové náklady aktivit (angl. 

Activity Primary Rate) – PJNA a sekundární jednotkové náklady aktivit (angl. Activity 

Secondary Rate) – SJNA . Následují graf (viz obr. 4) p ináší srovnání CJNA, a to včetn  podílů 

PJNA a SJNA prezentovaných v tabulce 24 v disertační práci. 

 

Obr. 4 CJNA, PJNA a SJNA kalírny v roce 2017 

Na základ  t chto informací se podnik (resp. úsek výroby) může zam it na detailní analýzu 

aktivit, které p edstavují nevýznamn jší spot ebu zdrojů provozu kalírny nebo generují vyšší 

spot ebu t chto zdrojů ve vztahu ke své povaze (a tudíž než bylo p edpokládáno).  
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5.4.5 Pīiīazení nákladĳ aktivit nákladovým objektĳm 

P i azení výše stanovených nákladů aktivit nákladovým objektům bylo záv rečnou fází 

aplikace ABC kalkulace v podmínkách tepelného zpracování. Nákladovým objektem p i 

praktické aplikaci metody ABC v podmínkách tepelného zpracování a ve shod  s požadavky 

vedení daného podniku byl stanoven jeden kilogram tepeln  zpracovaného materiálu. V tomto 

kroku byly vyjma CJNA také započteny celkové jednotkové p ímé náklady (CJPN), čímž byly 

stanoveny úplné náklady nákladového objektu (ÚNNO). V tomto kroku se realizovaná 

kalkulace v rámci sledované kalírny může mírn  lišit zejména ve srovnání s mnohými 

teoretickými postupy aplikace metody ABC. Tabulka 25 v disertační práci uvádí detailní 

p i azení nákladů aktivit definovaným nákladovým objektům prost ednictvím tzv. účtu aktivit 

(angl. Bill of Activities). Takto zpracovaný účet aktivit reprezentuje celkovou ABC kalkulaci, 

která v sob  zahrnuje jak nep ímé (režijní) náklady (tj. náklady alokované pomocí aktivit), tak 

i p ímé náklady nákladového objektu. P i této praktické aplikaci metody v provozu kalírny 

nebyly stanoveny žádné nealokovatelné náklady (nap . marketingové náklady, náklady na 

výzkum a vývoj atd.). Následují graf (viz obr. 5) poskytuje srovnání celkových nákladů 

definovaného nákladového objektu (tj. 1 kg tepeln  zpracovaného materiálu). 

 

Obr. 5 Náklady nákladového objektu kalírny v roce 2017 

 

Z prezentovaných kroků praktického zavád ní metody ABC mimo jiné plyne, že ABC 

kalkulace umož uje velmi detailní analýzu p íčin vzniku nejen režijních nákladů konkrétního 
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nákladového objektu, ale také umož uje identifikovat aktivity tvo ící nejvyšší náklady nebo 

náklady nep im ené ve vztahu k charakteru aktivity. 

5.4.6 Kalkulační list tepelného zpracování 

Posledním krokem praktické aplikace metody ABC ve sledovaném podniku bylo 

sestavení tzv. kalkulačního listu tepelného zpracování. Jedná se o jednoduchý nástroj pro 

operativní zjišťování nákladů na konkrétní procesy tepelného zpracování, který by m l sloužit 

vedoucímu provozu, p ípadn  technologovi tepelného zpracování ke snadné kalkulaci nákladů 

zvoleného postupu tepelného zpracování na konkrétním za ízení kalírny (nap . pro účely 

zpracování cenových nabídek atp.). Vzor vytvo eného kalkulačního listu je uveden na 

následujícím obrázku 6. 

 

Obr. 6 Kalkulační list tepelného zpracování 

Struktura kalkulačního listu vychází z definované, implementované a udržované struktury ABC 

kalkulací, která byla navržena a vystav na na datech z roku 2017. Proto, aby mohl takto 

navržený kalkulační list sloužit k jakékoli variant  p edb žných kalkulací, byla pot ebná 

vstupní data modifikována s ohledem na plánované využití výrobních kapacit jednotlivých 

za ízení. Tímto bylo eliminováno zkreslení kalkulací vyplývající z podmínek roku 2017. 
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5.5 Kalkulace nákladů vybraných dílů pomocí metody ABC  
V této části disertační práce bylo využito implementované metody ABC ke kalkulaci a 

následnému srovnání nákladů spot ebovaných na proces cementování, který je v daném 

podniku realizován na dvou odlišných za ízeních – ve víceúčelové peci AICHELIN VKGS-3 a 

v cementační lince AICHELIN-KSGS. Toto srovnání bylo uskutečn no prost ednictvím 

kalkulace t í typologicky odlišných dílů určených k cementování a stalo se prost edkem pro 

posouzení dílčí hypotézy H1. 

Prvním dílem vybraným pro srovnání nákladovosti procesu cementování a kalení v obou 

za ízeních byl díl číslo 15.108.177 – T leso brzdy. Tento díl reprezentuje skupinu nejmenších 

součástí traktorů zpracovávaných procesem cementování v cementační a kalící lince 

AICHELIN-KSGS. Hmotnost dílu činní 0,5 kg, požadovaná hloubka cementace je 0,6 – 0,8 

mm a požadovaná tvrdost po kalení je 58 – 62 HRC. Proces cementování a kalení se skládá 

z dílčích úkonů, kterými jsou p íprava pro cementování (tj. uložení dílů do kalících p ípravků 

dle p íslušného výkresu sestavy), p edeh ev, cementování, podchlazení, oh ev na kalící teplotu, 

kalení, praní, popoušt ní a kontrola 10 % kusů z množství uloženého v kalícím p ípravku. 

Výsledky srovnávací kalkulace nákladů na cementování a kalení jednoho kusu dané součásti 

jsou shrnuty v tabulce 3. 

Tab. 3 ABC kalkulace dílu 15.108.177 

Kalkula e dílu . .  

Kód aktivity Název aktivity Nositel aktivity m [kg] ÚNNO [Kč] 
1710 CEMENTOVÁNÍ AICHELIN - KSGS 0,50 13,94 

CELKEM 13,94 

1518/C CEMENTOVÁNÍ AICHELIN VKGS-3 0,50 45,25 

6233 ODMAŠTĚNÍ AICHELIN KEKTG  0,50 3,25 

1711 POPOUŠTĚNÍ ZA N.T. AICHELIN KES-CR3-63/80 (NP) 0,50 18,11 

CELKEM 66,61 

Z výsledků obou kalkulací plyne, že za stávajících podmínek je cementování a kalení dílu 

15.108.177 ve víceúčelové peci AICHELIN VKGS-3 tém  p tkrát nákladn jší než stejný 

proces v cementační a kalící lince AICHELIN-KSGS.  

Druhým dílem vybraným pro srovnání nákladovosti procesu cementování a kalení 

v obou za ízeních byl díl 15.154.405 – Pastorek 40 km. Tato součást reprezentuje skupinu 

st edn  velkých cementovaných dílů. Hmotnost dílu činní 6,0 kg, požadovaná hloubka 

cementace je 0,8 – 1,0 mm a požadovaná tvrdost po kalení je 58 – 62 HRC. Proces cementování 

a kalení se skládá z dílčích úkonů, kterými je ochrana vyznačených částí dílu ochrannou pastou 

a šroubem, p íprava pro cementování (tj. uložení dílů do kalících p ípravků dle p íslušného 
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výkresu sestavy), p edeh ev, cementování, podchlazení, oh ev na kalící teplotu, kalení, praní, 

popoušt ní, tryskání litinovou drtí, vyrovnání na rovnacím lise, kontrola tvrdosti a celková 

kontrola 10% kusů z množství uloženého v kalícím p ípravku. Výsledky srovnávací kalkulace 

nákladů na cementování a kalení jednoho kusu této součásti jsou shrnuty v tabulce 4. 

Tab. 4 ABC kalkulace dílu 15.154.405 

Kalkula e dílu . .  

Kód aktivity Název aktivity Nositel aktivity m [kg] ÚNNO [Kč] 
1111 OBSLUŽNÉ AKTIVITY Ma ipula e a ruč í prá e 6,00 9,13 

1710 CEMENTOVÁNÍ AICHELIN - KSGS 6,00 167,29 

CELKEM 176,42 

1111 OBSLUŽNÉ AKTIVITY Ma ipula e a ruč í prá e 6,00 9,13 

1518/C CEMENTOVÁNÍ AICHELIN VKGS-3 6,00 543,01 

6233 ODMAŠTĚNÍ AICHELIN KEKTG  6,00 39,03 

1711 POPOUŠTĚNÍ ZA N.T. AICHELIN KES-CR3-63/80 (NP) 6,00 217,29 

CELKEM 808,46 

Srovnání stanovených nákladů na cementování 1 ks daného dílu prokazuje, že tento proces 

realizovaný v cementační a kalící lince je více než čty ikrát efektivn jší oproti stejnému procesu 

vykonávanému ve víceúčelové peci. 

T etím dílem vybraným pro srovnání nákladovosti procesu cementování a kalení v obou 

za ízeních byl díl 53.162.001 – Ozubené kolo 40 km, který reprezentuje skupinu rozm rov  

velkých cementovaných dílů. Hmotnost dílu činní 19,0 kg, požadovaná hloubka cementace se 

u tohoto dílu pohybuje od 0,6 do 1,2 mm a požadovaná tvrdost po kalení je 58 – 62 HRC. Proces 

cementování a kalení se skládá z ochrany vyznačených částí dílu ochrannou pastou, p ípravy 

pro cementování (tj. uložení dílů do kalících p ípravků dle p íslušného výkresu sestavy), 

p edeh evu, cementování, podchlazení, oh evu na kalící teplotu, kalení, praní, popoušt ní a 

kontroly tvrdosti a celkové kontroly 10 % kusů z množství uloženého v kalícím p ípravku. 

Výsledky tohoto srovnání jsou uvedeny v tabulce 5. 

Tab. 5 ABC kalkulace dílu 53.162.001 

Kalkula e dílu . .  

Kód aktivity Název aktivity Nositel aktivity m [kg] ÚNNO [Kč] 
1111 OBSLUŽNÉ AKTIVITY Ma ipula e a ruč í prá e 19,00 28,90 

1710 CEMENTOVÁNÍ AICHELIN - KSGS 19,00 529,76 

CELKEM 558,66 

1111 OBSLUŽNÉ AKTIVITY Ma ipula e a ruč í prá e 19,00 28,90 

1518/C CEMENTOVÁNÍ AICHELIN VKGS-3 19,00 1719,52 

6233 ODMAŠTĚNÍ AICHELIN KEKTG  19,00 123,60 

1711 POPOUŠTĚNÍ ZA N.T. AICHELIN KES-CR3-63/80 (NP) 19,00 688,09 

CELKEM 2 560,11 
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Srovnáním nákladovosti procesu cementování 1 ks dílu 53.162.001 v obou agregátech bylo 

zjišt no, že celkové náklady p ipadající na daný díl jsou ve víceúčelové peci AICHELIN 

VKGS-3 více než čty ikrát vyšší než v p ípad  cementační a kalící linky AICHELIN-KSGS. 

Z výše uvedených záv rů plyne, že realizované kalkulace nepotvrdily původní hypotézu 

H1 p edpokládající, že proces cementování a kalení ve víceúčelové peci AICHELIN VKGS-3 

je za stávajících podmínek (tj. nízké využití disponibilní kapacity obou agregátů) efektivn jší 

ve srovnání se stejným procesem realizovaným v cementační a kalící lince AICHELIN-KSGS. 

5.5.1 Náklady na cementování vybraných dílĳ v kooperaci 

Výsledky kalkulace nákladů metodou ABC nebyly využity pouze k internímu srovnání 

nákladovosti cementování a kalení ve výše uvedených pecích, ale byly také použity pro 

srovnání s p ípadnými náklady na externí zpracování vybraných dílů. Následující tabulka 6 

udává srovnání zjišt ných prům rných cen cementování v kooperaci a nákladů na cementování 

daných dílů v lince AICHELIN-KSGS a ve víceúčelové peci AICHELIN VKGS-3, které byly 

stanoveny pomocí metody ABC.  
Tab. 6 Srovnání nákladů na realizaci procesu cementování interně a v kooperaci 

Číslo dílu 
H ot ost dílu 

[kg] 

AICHELIN-KSGS 

[Kč] 
AICHELIN VKGS-3 

[Kč] 
OUTSOURCING 

[Kč] 
15.108.177 0,5 13,94 66,61 37,50 

15.154.405 6,0 176,42 808,46 250,00 

53.162.001 19,0 558,66 2 560,11 798,00 

Z dat uvedených v tabulce 6 vyplývá, že cementování a kalení vybraných dílů v cementační a 

kalící lince AICHELIN-KSGS je nákladov  efektivn jší nejen ve srovnání s víceúčelovou pecí 

AICHELIN VKGS-3, ale také ve srovnání s jejich realizací v kooperaci. Realizovaná 

komparace nákladů tak nepotvrdila původní hypotézu H1 p edpokládající, že proces 

cementování a kalení realizovaný v kooperaci by byl nákladov  efektivn jší ve srovnání se 

stejným procesem realizovaným za stávajících provozních podmínek v cementační a kalící 

lince AICHELIN-KSGS. 

5.6 Náklady nevyužité kapacity linky AICHELIN – KSGS 

ABC kalkulace také umož uje zabývat se naturální stránkou jednotlivých aktivit a jejich 

vlivem na kalkulaci nákladů. K popisu naturální stránky transformačního procesu využívá 

metoda ABC prvky, jako jsou vztahové veličiny aktivit (VVA) či míra výkonu aktivit (MVA). 

ABC kalkulace tak, mimo jiné, umož uje stanovit míru využití instalovaných kapacit, resp. 

kalkulaci nákladů nevyužité kapacity. Práv  tako kalkulace se stala prost edkem pro posouzení 
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dílčí hypotézy H2. V rámci ešené problematiky nákladovosti tepelného zpracování byla 

zpracována analýza nákladů nevyužité kapacity v p ípad  cementační a kalící linky 

AICHELIN-KSGS. Výpočet byl realizován s využitím dat roku 2017 a byl možný pouze za 

p edpokladu kvantifikace maximálního výstupu aktivity 1710 Cementování. Tzv. náklady 

nevyužité kapacity byly stanoveny jako rozdíl efektivní kapacity a blokovaného času 

vynásobený upravenou fixní sazbou. 

 

a) Náklady nevyužité kapacity – VARIANTA A: 

Varianta A reprezentuje reálný stav provozu cementační a kalící linky AICHELIN-KSGS v 

roce 2017, kdy bylo vedoucím provozu HS 2610 Kalírna rozhodnuto o jejím tzv. udržovacím 

provozu. Jinými slovy, v peci byla udržována požadovaná ochranná atmosféra a teplota i po 

dobu její nečinnosti (tj. v okamžiku, kdy nedocházelo ke zpracování dílů). Důvod byl intuitivní, 

avšak založený na mnohaleté praxi zodpov dného ídícího pracovníka kalírny. Opakované 

vytáp ní a vytvá ení ochranné atmosféry (tzv. zaplyn ní) má zpravidla za následek vyšší 

spot ebu zemního plynu, vyšší opot ebení vyzdívky pece, nižší životnost sálavých trubek apod. 

Reálný stav provozu pece vypadal tak, že cementování a kalení bylo realizováno v prům ru 3,5 

dne v týdnu a zbylé 3,5 dne v týdnu byla linka provozována v udržovacím režimu. Doba 

udržovacího provozu pece byla kalkulována jako p ípravný čas v rámci tzv. blokovaného času 

linky. Tomuto způsobu provozu odpovídaly náklady nevyužité kapacity ve výši 1 195 390,24 

Kč. Tyto náklady p edstavovaly fixní náklady, které byly vynaloženy, ale jejich spot eba nebyla 

využita k cementování a kalení dílů. Jednalo se ve své podstat  o náklady, které vytvá ely 

výrobní kapacitu za ízení. Tato kapacita ovšem nebyla ve sledovaném roku 2017 pln  využita. 

 

b) Náklady nevyužité kapacity – VARIANTA B: 

Varianta B výpočtu nákladů nevyužité kapacity reprezentuje teoretický stav provozu 

cementační a kalící linky AICHELIN-KSGS. P edpokladem výpočtu je provoz pece bez tzv. 

udržovacího režimu. Jinými slovy, daná linka by byla po každé výrobní kampani vypnuta, 

postupn  zchlazena a op tovn  vytopena a zaplyn na v okamžiku zahájení zpracování další 

výrobní dávky. V této úvaze bylo abstrahováno od dalších vícenákladů, které by tento způsob 

provozu cementační a kalící linky pravd podobn  generoval (nap . zvýšené náklady plynoucí 

ze zvýšené spot eby zemního plynu, oprav vyzdívky atp.), ale pozornost byla zam ena pouze 

na výpočet nákladů nevyužité kapacity. Pro tento výpočet bylo nezbytné p epočítat hodnotu 

tzv. blokovaného času tak, aby byl tvo en pouze součtem realizovaného času a času 

p ípravného. Tzv. udržovací čas již do blokovaného času zahrnut nebyl. Hodnota blokovaného 
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času za rok 2017 byla t mito úpravami stanovena na 2 620,87 Nhod. Další postup výpočtu byl 

veden ve shod  s variantou A, tedy náklady nevyužité kapacity byly stanoveny jako rozdíl 

efektivní kapacity a modifikovaného blokovaného času, a tento rozdíl byl vynásoben upravenou 

fixní sazbou. Tímto výpočtem byly stanoveny náklady nevyužité kapacity ve výši 4 

911 001,56 Kč. Tyto náklady p edstavují vynaložené fixní náklady, které by daná linka nebyla 

za definovaných podmínek svého provozu (tj. bez tzv. udržovacího režimu) schopna využít. 

Důvod vysokého podílu nákladů nevyužité kapacity je z ejmý, neboť efektivní kapacita linky 

byla ve sledovaném roce napln na pouze z 27,7 %. I když byla varianta B označena za 

teoretický výpočet, svým charakterem reáln ji demonstruje skutečný stav kapacitního využití 

dané pece v roce 2017. Realizovaná kalkulace nákladů nevyužité kapacity exaktn  dokládá 

situaci poklesu poptávky po traktorech Zetor v roce 2017 a její nep íznivý vliv na chod 

sledovaného provozu kalírny. Výše popsaná kalkulace nákladů nevyužité kapacity cementační 

a kalící linky AICHELIN-KSGS také dokládá praktické využití metody ABC v provozu 

tepelného zpracování. Tato metoda umož uje pohlédnout na náklady kalírny nejen z hlediska 

kalkulačního člen ní nákladů, ale také umož uje pohled na náklady z hlediska jejich závislosti 

na objemu produkce, který napomáhá odhalit efektivitu vynaložených nákladů ve vztahu 

k využívané kapacit  výroby. Výsledky kalkulace nákladů nevyužité kapacity potvrdily 

původní hypotézu H2 p edpokládající, že proces cementování a kalení realizovaný v kalící a 

cementační lince AICHELIN-KSGS je za stávajících podmínek nehospodárný.  

5.7 Formulace obecné metodiky ABC kalkulace TZ 

Na základ  teoretických znalostí a výše popsaných praktických zkušeností 

s implementací metody ABC v procesech tepelného zpracování bylo možné p istoupit 

k zobecn ní získaných poznatků a formulovat obecnou metodiku aplikace ABC kalkulace 

v podmínkách tepelného zpracování kovových materiálů. Tento postup je možné využít jako 

návod, který může napomoci úsp šné implementaci metody ABC v kalírnách velkých 

průmyslových podniků, pop . též v kalírnách zakázkového charakteru. V rámci této formulace 

obecné metodiky byl vybrán takový postup zavád ní metody, který se jeví jako nejvhodn jší, a 

z hlediska praktické implementace také nejjednodušší. Doporučené fáze zavád ní metody ABC 

v podmínkách tepelného zpracování kovových materiálů jsou definovány následovn : 

I. P íprava (tj. zajišt ní informací, identifikace a úprava nákladů vstupujících do 

kalkulace) 

II. Definice struktury ABC kalkulace (tj. definice aktivit, nákladových objektů a jejich 

vazeb) 
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III. Procesní nákladová analýza (tj. p i azení nákladů aktivitám) 

IV. Analýza aktivit (tj. definice vztahových veličin, stanovení míry výkonu aktivit, 

kalkulace jednotkových nákladů aktivit) 

V. P i azení nákladů aktivit nákladovým objektům (tj. ocen ní nákladových objektů) 

VI. Vytvo ení tzv. kalkulačního listu tepelného zpracování 

 

A. Příprava (identifikace a úprava nákladů vstupujících do kalkulace) 
Pro samotnou aplikací metody ABC je nezbytné zajistit všechny relevantní dokumenty 

poskytující informace o provozu kalírny a jeho nákladech (nap . p ehled nákladů z finančního 

a manažerského účetnictví za definované období, p ehled zam stnanců provozu (tj. včetn  

popisů pracovních pozic), technickou dokumentaci provozu (tj. layout kalírny), technickou 

dokumentaci k jednotlivým za ízením TZ, návodky tepelného zpracování, výkresy součástí, 

sestav a související normy, informace o realizovaném výkonu provozu za definované období, 

organizační strukturu a mapu procesů podniku (pop . vybraného provozu), vybrané faktury, 

KPI atp.). Dále by m la být provedena analýza nákladů kalírny (tj. rozd lení nákladů provozu 

podle jejich druhu, kalkulačního člen ní a také podle závislosti na objemu výroby) a analýza 

výkonu střediska (tj. p esné stanovení množství tepeln  zpracovaného materiálu v člen ní 

podle druhů tepelného zpracování, stanovení množství zpracovaného materiálu v rámci 

podpůrných a obslužných operací apod.). V této fázi by také m la být za azena úprava 

účetních dat, která vychází z odlišností finančního a manažerského účetnictví ve vztahu 

k účetním datům.  

 

B. Definice struktury ABC kalkulace 

Navazující fází zavád ní ABC kalkulace je identifikace aktivit, nákladových objektů a 

jednotlivých vazeb mezi nimi. Aktivity mohou být definovány jako jednotlivé procesy TZ. 

Aktivitou ale také mohou být jednotlivé činnosti a sub-procesy procesů TZ. Nap íklad 

cementování a kalení může být identifikováno jako samostatná aktivita. Tato aktivita se však 

dále skládá z celé ady činností a procesů, jako je vytopení pece, zaplyn ní pece, p edeh ev 

vsádky, cementování, podchlazení, oh ev na kalící teplotu, kalení, okap kalícího oleje, praní, 

okap po praní a popoušt ní. V obou p ípadech by však m ly být aktivity popsány slovesem 

vyjad ujícím nápl  činností, které jsou v jejich rámci provád ny. V p ípad  zakázkové kalírny 

by také m la být provedena analýza organizační struktury podniku, analýza procesní mapy 

podniku, analýza procesních metrik či analýza veškeré související dokumentace. Využita by 
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zde m la být i již d íve provedená analýza nákladů a výkonů provozu kalírny, pop . zakázkové 

kalírny jako celku. Na základ  t chto kroků může být proveden návrh struktury aktivit. Definicí 

aktivit jsou navrženy aktivity, které je možné rozd lit minimáln  do dvou základních kategorií, 

a to na aktivity primární a podpůrné (tj. sekundární). V podmínkách zakázkové kalírny by výše 

popsané podpůrné aktivity mohly být rozd leny detailn ji, a to na aktivity sekundární (tj. 

podpůrné) a aktivity správy a ízení. Aktivity podpůrné by pak p edstavovaly činnosti spojené 

s vedlejšími st edisky výroby (nap . p íjem zboží, tryskání dílů po TZ, balení a expedice apod.) 

a aktivity správy a ízení by p edstavovaly činnosti zajišťující chod podniku jako celku (nap . 

správa a ízení, správa budov, IT služby apod.). Primární aktivity mohou být zobrazeny 

v podob  následující tabulky (viz tabulka 7).  

Tab. 7 Příklad struktury primárních aktivit kalírny 

Kód 
pra oviště 

Kód 
aktivity 

Název aktivity Nositel aktivity Popis aktivity 

100 101 CEMENTOVÁNÍ Ví eúčelová pe  VúP I Ce e tová í a kale í provádě é ve ví eúčelové pe i. 

 102 CEMENTOVÁNÍ Ví eúčelová pe  VúP II Ce e tová í a kale í provádě é ve ví eúčelové pe i. 

 … … … … 

 … … … … 

 xxx OBSLUŽNÉ AKTIVITY Ma ipula e a ruč í prá e 
O služ é aktivit , které se uskutečňují a z lý h 
pra oviští h kalír . 

Další definovanou skupinou aktivit jsou aktivity sekundární. P íklad struktury sekundárních 

aktivit kalírny je uveden v následující tabulce 8. 

Tab. 8 Příklad struktury sekundárních aktivit kalírny 

Kód podpůr é 
aktivity 

Název aktivity Nositel aktivity Popis aktivity 

PAxx/01 Kontrola jakosti TZ 
Úsek ko trol  

kvality 

Aktivita zahr uje prá i Te h ika kvalit  pro kalír u, 
tj. la orator í ko trola předepsa ý h para etrů a 
ode ra ý h vzor í h. 

PAxx/02 Te h ologi ká příprava TZ TPV 

Aktivita zahr uje prá i Te h ologa TZ, tj. sta ove í 
te h ologie TZ, v pra ová í ávodek TZ a výkresů 
sestav ulože í vsádk . 

PAxx/03 Metalurgie 
Výro í 

engineering 

Aktivita zahr uje prá i etalurga pro kalír u, tj. 
etalografi ké roz or  vzorků ode ra ý h při 

procesech TZ, atd. 

… … … … 

Pro lepší pochopení vzájemných vztahů definovaných primárních a sekundárních aktivit může 

posloužit, vedle jejich popisu, také jejich vizualizace. Zpracovaná vizualizace umožní ukázat, 

jaké jsou vztahy mezi jednotlivými aktivitami a jakými procesy může zpracovávaný díl v rámci 

kalírny projít. Za zmínku stojí skutečnost, že v p ípad  zakázkové kalírny je možné využít i 

mnohem v tšího detailu aktivit, a to zejména v okamžiku, je-li pro podnik důležitá znalost 

nákladů jednotlivých dílčích činností realizovaných v rámci konkrétních procesů TZ. P íkladem 
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může být zakázková kalírna, která užívá n kolik shodných cementačních a kalících linek a eší 

detailní otázky zlepšení procesů cementování a kalení na t chto agregátech, pop . se snaží o 

porovnání efektivity jednotlivých linek. V tomto p ípad  by pak mohla být stanovena detailn jší 

struktura primárních aktivit (viz tabulka 9), a to na úrovni jednotlivých sub-procesů 

cementování a kalení v průb žné peci tak, jak již bylo naznačeno výše.  
Tab. 9 Příklad struktury primárních aktivit zakázkové kalírny 

Kód 
pra oviště 

Kód 
aktivity 

Název aktivity Nositel aktivity Popis aktivity 

100 101 VYTÁPĚNÍ CEMENTAČNÍ LINKA 
V tope í pra ov ího prostoru e e tač í li k  a 
požadova ou teplotu. 

 102 ZAPLYNĚNÍ CEMENTAČNÍ LINKA 
V tvoře í požadova é o hra é a reakč í 
at osfér  v pra ov í  prostoru e e tač í li k . 

 103 
PŘÍPRAVA, SEŘÍZENÍ 
A OBSLUHA 

OBSLUHA LINKY Příprava, ko trola a o sluha e e tač í li k . 

 104 PŘEDEHŘEV CEMENTAČNÍ LINKA Postup ý ohřev vsádk  a e e tač í teplotu. 

 105 CEMENTACE CEMENTAČNÍ LINKA Sa ot ý pro es e e ta e vsádk . 

 106 PODCHLAZENÍ CEMENTAČNÍ LINKA O hlaze í vsádk  a předepsa ou teplotu. 

 107 KALENÍ CEMENTAČNÍ LINKA 
Ohřev vsádk  a předepsa ou kalí í teplotu. Prudké 
o hlaze í vsádk  v olejové láz i. 

 108 PRANÍ CEMENTAČNÍ LINKA 
Okapá í oleje a ásled é od aště í vsádk  v 

i tegrova é prač e. 

 109 POPOUŠTĚNÍ CEMENTAČNÍ LINKA 
Popouště í vsádk  a předepsa é teplotě po 
stanovenou dobu. 

 110 TRYSKÁNÍ TRYSKAČ Povr hová úprava vsádk  po e e tová í a kale í. 

 111 OBSLUŽNÉ AKTIVITY MANIPULACE A RUČNÍ PRÁCE 
O služ é aktivit , které se uskutečňují a z lý h 
pra oviští h kalír  apř. rov á í dílů apod. . 

P i definici struktury aktivit je vhodné p i adit jednotlivým aktivitám (ale také pracovištím) 

číselný kód, který v praxi usnadní jejich identifikaci a může zabránit nejednoznačnému určení 

aktivity p i praktickém používání ABC kalkulace. Důležitým prvkem tvorby struktury aktivit 

je také definování nositele aktivity a p edevším výstižný popis jednotlivých aktivit. V této etap  

zavád ní ABC kalkulace je také vhodné definovat sledovaný nákladový objekt. Nákladovým 

objektem p i praktické aplikaci metody ABC v podmínkách tepelného zpracování může být 

nap . kilogram tepeln  zpracovaného materiálu, normohodina provozu pecí, normohodina 

lidské práce, hloubka cementační vrstvy apod. P i definici nákladového objektu by také m la 

být zohledn na náročnost na zajišt ní vstupních dat ABC kalkulace. 

 

C. Procesní nákladová analýza (tj. ocenění aktivit) 
V rámci tohoto kroku aplikace ABC se pracuje pouze s nep ímými režijními náklady kalírny 

alokovatelnými prost ednictvím aktivit. Vlastní p i azení nákladů je již velmi individuální a 

záleží na specificích konkrétního provozu kalírny. Pro p i azení nákladů aktivitám je nezbytná 

existence seznamu všech nákladových položek a seznamu vybraných faktur. Jejich dostupnost 

umož uje zjistit, o jaký konkrétní náklad se jedná, a které aktivit  může být p i azen. Rozd lení 
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nákladů je vhodné provád t s kvalifikovanými pracovníky (nap . s vedoucím kalírny, 

s technologem tepelného zpracování apod.). Pro alokaci nákladů mohou být použity metody 

p ímého p i azení (tj. alokace podle skutečného vzniku nákladů), vztažné veličiny nákladů 

(angl. Resource Cost Drivers) nebo kvalifikovaný odhad. K transformaci jednotlivých 

nákladových položek nep ímých nákladů z klasické účetní evidence a jejich p i azení 

jednotlivým definovaným aktivitám se využívá tzv. matice nákladů aktivit (angl. Activity-Cost 

Matrix), která p ehledn  zobrazuje veškeré vazby mezi nákladovými druhy a aktivitami. Do 

matice nákladů se vkládají p ímo konkrétní kalkulované hodnoty nákladů nebo je možné využít 

jejich procentní rozd lení, kterým se násobí celkové náklady daného nákladového druhu. 

Výstupem této fáze je vyčíslení skutečných nákladů, které jsou spojeny s výkonem 

definovaných primárních aktivit (nap . konkrétních procesů TZ). Tabulka 10 reprezentuje 

p íklad matice nákladů primárních aktivit. 
Tab. 10 Příklad matice nákladů primárních aktivit kalírny 

Kód 
aktivity 

Název aktivity 
Spotře a 

ateriálu 

Spotře a 
energie 

Opravy 

a údrž a 

Oso í 
áklady 

Odpisy 
Ostat í 
áklady 

CELKEM 

101 CEMENTOVÁNÍ … Kč … Kč … Kč … Kč … Kč … Kč … Kč 

102 CEMENTOVÁNÍ … Kč … Kč … Kč … Kč … Kč … Kč … Kč 

… … … Kč … Kč … Kč … Kč … Kč … Kč … Kč 

… … … Kč … Kč … Kč … Kč … Kč … Kč … Kč 

xxx OBSLUŽNÉ AKTIVITY … Kč … Kč … Kč … Kč … Kč … Kč … Kč 

 CELKEM … Kč … Kč … Kč … Kč … Kč … Kč … Kč 

K transformaci jednotlivých nákladových položek nep ímých nákladů z klasické účetní 

evidence a jejich p i azení jednotlivým definovaným podpůrným (sekundárním) aktivitám se 

využívá tzv. matice nákladů podpůrných aktivit. Za účelem dodržení alokačního principu 

p íčinné souvislosti je tedy nezbytné provést nejd íve p i azení nákladů podpůrných aktivit na 

primární aktivity a až posléze p i azení nákladů primárních aktivit na nákladové objekty. Proces 

alokace nákladů podpůrných aktivit je však v praxi tém  vždy komplikován skutečností, že 

výkony podpůrných aktivit nejsou v podniku spot ebovávány pouze primárními aktivitami, ale 

také navzájem ostatními podpůrnými aktivitami. Tento problém je ešitelný n kolika p ístupy, 

které byly popsány v rámci praktické aplikace metody ABC. Výsledkem této fáze 

implementace ABC je hodnota celkových nákladů aktivit (CNA), které p edstavují skupinu 

nákladů spojenou s konkrétní podnikovou činností, resp. s výkonem této činnosti a slouží tak 

k posouzení efektivnosti provád né aktivity a pro analýzu její p idané hodnoty. Celkové 

náklady aktivity mohou být zobrazeny prost ednictvím tabulky 11. 



34 

 

Tab. 11 Příklad matice celkových nákladů aktivit kalírny 

Kód aktivity Název aktivity 
Pri ár í áklady aktivity 

(PNA) 

Podpůr é áklady aktivity 
(SNA) 

Celkové áklady aktivity 
(CNA) 

101 CEMENTOVÁNÍ … Kč … Kč … Kč 

102 CEMENTOVÁNÍ … Kč … Kč … Kč 

… … … Kč … Kč … Kč 

… … … Kč … Kč … Kč 

xxx OBSLUŽNÉ AKTIVITY … Kč … Kč … Kč 

CELKEM … Kč … Kč … Kč 

 

D. Analýza aktivit (tj. definice vztahových veličin, stanovení míry výkonu aktivit, 

kalkulace jednotkových nákladů aktivit) 
Cílem této fáze je vyčíslit jednotkové náklady primárních aktivit kalírny. V rámci analýzy 

aktivit jsou tak postupn  stanoveny vztahové veličiny aktivit, míra výkonu aktivit a je 

provedena kalkulace jednotkových nákladů aktivit. Vztahové veličiny aktivit (VVA) by vždy 

m ly být stanoveny tak, aby vystihovaly p íčinný vztah nákladů k výkonu aktivit a aby byly 

pom rn  snadno kvantifikovatelné. Obvykle se volí tzv. transakční veličiny, které udávají počet 

jednotek aktivity. Další variantou jsou tzv. časové veličiny udávající objem času pot ebného 

pro výkon aktivity nebo tzv. silové veličiny p i azující použité zdroje p ímo nákladovému 

objektu pokaždé, když je aktivita uskutečn na. Na stanovení VVA navazuje stanovení tzv. míry 

výkonu aktivit (MVA). MVA udává počet VVA, které konkrétní aktivita ve sledovaném období 

vyprodukovala a lze ji stanovit buď na základ  skutečného výstupu nebo na základ  maximální 

kapacity (tj. buď skutečné, nebo teoretické). V n kterých p ípadech je vhodn jší použít jinou, 

n kdy i mén  p esnou vztahovou veličinu, ke které ovšem existují pot ebná data. V praxi také 

mohou nastat situace, kdy není možné stanovit p esný objem vztahových veličin z důvodu 

neexistující evidence pot ebných dat. V takovém p ípad  lze využít kvalifikovaného odhadu. 

Po stanovení celkových nákladů aktivit (CNA) a míry výkonu aktivit (MVA) je možné 

p istoupit ke kalkulaci celkových jednotkových nákladů aktivit (CJNA), které p edstavují 

náklady p ipadající na výkon jedné jednotky aktivity (nap . 1 kg cementovaného dílu). Výše 

CJNA se stanoví jako podíl CNA a MVA. Analogickým postupem je možné stanovit primární 

a sekundární jednotkové náklady aktivit (tj. PJNA a SJNA). Strukturu MVA, CJNA, PJNA a 

SJNA je možné zobrazit prost ednictvím vhodn  zvolené tabulky (viz tabulka 12).  

Tab. 12 Příklad výpočet MVA, PJNA, SJNA a CJNA 

Kód 
aktivity 

Název aktivity 
Míra výko u 

aktivity (MVA) 

Pri ár í jed otkové 
áklady aktivity PJNA  

Podpůr é jed otkové 
áklady aktivity SJNA  

Celkové jed otkové 
áklady aktivity CJNA  

101 CEMENTOVÁNÍ … … Kč … Kč … Kč 

102 CEMENTOVÁNÍ … … Kč … Kč … Kč 

… … … … Kč … Kč … Kč 
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… … … … Kč … Kč … Kč 

xxx OBSLUŽNÉ AKTIVITY … … Kč … Kč … Kč 

Stanovení PJNA a SJNA mimo jiné umož uje posoudit, jaký podíl p edstavují jednotkové 

primární a sekundární náklady na celkových jednotkových nákladech a sledovat vývoj t chto 

nákladů v čase. Lze pak vyhodnocovat p ípadná zlepšení či zhoršení v nákladech p ipadajících 

na jednotlivé aktivity a stanovovat p ípadná vhodná opat ení k náprav  či ke zlepšení. 

 

E. Přiřazení nákladů aktivit nákladovým objektům (tj. ocenění nákladových objektů) 
Smyslem této fáze ABC kalkulace je kvantifikovat počet spot ebovaných jednotek výkonu 

aktivit definovaným nákladovým objektem. K tomuto účelu se využívá tzv. účtu aktiv, který 

stanovuje, kolik jednotek určité aktivity konkrétní nákladový objekt spot eboval. Náklady na 

nákladový objekt jsou nejd íve stanoveny jako součin CJNA a MVA, kterou tento nákladový 

objekt ve sledovaném období spot eboval. Tímto součinem jsou vyčísleny režijní náklady 

p i azené konkrétnímu nákladovému objektu (tj. náklady alokované pomocí aktivit). Existují-

li tzv. náklady nealokovatelné, je jejich podíl p ičten takto stanoveným režijním nákladům, 

čímž jsou získány celkové režijní náklady nákladového objektu. V opačném p ípad  jsou 

celkové režijní náklady stanoveny již v p edešlém kroku, tj. odpovídají stanovené výši 

alokovatelných nákladů. Kalkulaci, která v tomto okamžiku zahrnuje pouze režijní (nep ímé) 

náklady, jsou dále p i azeny p ímé náklady. Tímto p i azením jsou získány tzv. úplné náklady 

nákladového objektu (ÚNNO). Následující tabulka 13 reprezentuje p íklad p i azení nákladů 

aktivit prost ednictvím tzv. účtu aktivit. 
Tab. 13 Příklad účtu aktivit 

Účet aktivit 
Hospodářské středisko O do í 

MVA CJNA CJPN 

Náklady 
nákladového o jektu 

ÚNNO  

100 01/2018 – 12/2018 

Kód aktivity Název aktivity Vztahová veliči a 

101 CEMENTOVÁNÍ M ožství ateriálu kg  … … Kč … Kč … Kč 

102 CEMENTOVÁNÍ M ožství ateriálu kg  … … Kč … Kč … Kč 

… … … … … Kč … Kč … Kč 

… … … … … Kč … Kč … Kč 

xxx OBSLUŽNÉ AKTIVITY Spotře ova ý čas Nhod  … … Kč … Kč … Kč 

ABC kalkulace umož uje identifikovat jednak aktivity generující nejvyšší náklady, ale také 

aktivity, u nichž se výše nákladů ve srovnání s jejich povahou zdá být nep im ená. 
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F. Vytvoření tzv. kalkulačního listu tepelného zpracování 
Realizace výše definovaných etap umož ují vytvo ení pom rn  jednoduchého nástroje pro 

p edb žnou i výslednou kalkulaci nákladů tepelného zpracování – tzv. kalkulačního listu 

tepelného zpracování. Jedná se o jednoduchý nástroj pro operativní zjišťování nákladů aktivit 

kalírny (nap . konkrétních procesů tepelného zpracování), který může sloužit controllingovému 

útvaru, TPV nebo vedoucímu provozu kalírny ke snadné kalkulaci nákladů p ipadajících na 

zvolený nákladový objekt (nap . 1 kg tepeln  zpracovaného materiálu, 1 ks konkrétního dílu, 

výrobní dávku konkrétního dílu atp.). Obecn  by m l vhodn  sestavený kalkulační list 

obsahovat seznam všech vydefinovaných aktivit, ke kterým jsou známy náklady. M l by 

obsahovat hodnotu p ímých a tzv. nealokovatelných nákladů p ipadajících na definovaný 

nákladový objekt. A také pot ebné údaje identifikující účel kalkulace (nap . datum kalkulace, 

zákazníka, číslo dílu, materiál dílu, hmotnost dílu, druh kalkulace, odpov dnou osobu atd.).  

 

Provedená implementace metody ABC ve vybraném provozu kalírny a následná 

formulace obecné metodiky implementace této metody v kalírenských provozech potvrdily 

hlavní hypotézu disertační práce, jež p edpokládala, že metoda Activity-Based Costing je 

vhodným kalkulačním nástrojem pro stanovení nákladovosti procesů tepelného zpracování 

kovových materiálů. 
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6 SHRNUTÍ VÝSLEDKĲ DISERTAČNÍ PRÁCE 

S ohledem na realizované činnosti související se zpracováním a vyhodnocením 

jednotlivých fází disertační práce, lze konstatovat, že v jejím rámci se poda ilo dosáhnout 

hlavního i všech dílčích cílů, které byly v úvodu této disertační práce formulovány. 

Hlavní cíl práce, kterým byla implementace kalkulační metody Activity-Based Costing 

pro účely posouzení nákladovosti vybraných procesů tepelného zpracování kovových 

materiálů ve zvoleném průmyslovém podniku, byl pln  dosažen prost ednictvím realizované 

implementace metody ABC v podmínkách provozu kalírny podniku ZETOR TRACTORS a.s. 

a také využitím této aplikované metody pro účely komparace nákladů vybraného procesu 

chemicko-tepelného zpracování a kalkulace nákladů nevyužité kapacity zvoleného za ízení 

kalírny. Výstupy, kterými bylo tohoto cíle dosaženo, pak byly využity pro formulaci obecné 

metodiky implementace metody ABC v podmínkách kalíren, jež jsou součástí velkých 

průmyslových podniků, a také v podmínkách zakázkových kalíren. K napln ní hlavního cíle 

této disertační práce napomohlo spln ní dvou dílčích cílů. Prvním dílčím cílem, kterého bylo 

v průb hu zpracování disertační práce taktéž dosaženo, bylo stanovení nákladů na chemicko-

tepelné zpracování kovových materiálů v kalící a cementační lince AICHELIN-KSGS 

pomocí metody ABC. Tohoto cíle bylo dosaženo v rámci kapitoly v nující se praktické aplikaci 

metody ABC v podmínkách podnikové kalírny, kdy byly stanoveny náklady na 1 kg 

cementování a kalení v cementační a kalící lince AICHELIN-KSGS prost ednictvím 

definované aktivity 1710 Cementování. P i implementaci metody ABC umož ující tuto 

kalkulaci byla nejd íve provedena detailní analýza nákladů a výkonů sledovaného provozu 

kalírny, následovala úprava účetních dat, definice struktury ABC kalkulace, procesní nákladová 

analýza, analýza aktivit, p i azení nákladů aktivit nákladovým objektům a na záv r byl vytvo en 

tzv. kalkulační list tepelného zpracování, který umožnil stanovení nákladů spot ebovaných na 

proces cementování 1 kg materiálu v cementační a kalící lince AICHELIN-KSGS. Stejného 

postupu bylo využito k dosažení druhého dílčího cíle této disertační práce, kterým bylo 

stanovení nákladů na chemicko-tepelné zpracování kovových materiálů ve víceúčelové peci 

AICHELIN VKGS-3 pomocí metody ABC. Tento druhý dílčí cíl byl také dosažen v rámci 

kapitoly v nující se praktické aplikaci metody ABC v podmínkách podnikové kalírny, kdy 

stejným postupem a s využitím vytvo eného kalkulačního listu tepelného zpracování byly 

stanoveny náklady na 1 kg cementování a kalení ve víceúčelové peci AICHELIN VKGS-3 

prost ednictvím definované aktivity 1518/C Cementování. V průb hu vyhodnocení 

jednotlivých výzkumných fází disertační práce byly také vyhodnoceny jednotlivé formulované 
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hypotézy. Tyto hypotézy byly definovány jako podpůrný nástroj realizovaného výzkumu a 

nepat ily k hlavním výstupům práce, kterým byla p edevším praktická implementace metody 

ABC v podmínkách podnikové kalírny společnosti ZETOR TRACTORS a.s. a následná 

formulace obecné metodiky implementace metody ABC v kalírnách. V rámci disertační práce 

byly definovány následující hypotézy: 

Hlavní hypotéza: Metoda Activity-Based Costing je vhodným kalkulačním nástrojem 

pro stanovení nákladovosti procesů tepelného zpracování kovových materiálů.  

Hlavní hypotéza disertační práce byla potvrzena úsp šn  ukončenou implementací metody 

ABC ve vybraném provozu kalírny a následnou formulací obecné metodiky pro účely 

implementace této metody v provozech podnikových, ale i zakázkových kalíren. V rámci 

n kolikam síční implementace metody v provoze HS 2610 Kalírna společnosti ZETOR 

TRACTORS a.s. byla tato hypotéza postupn  potvrzena skrze detailní analýzu nákladů a 

výkonů sledovaného provozu kalírny mezi lety 2015 a 2017, úpravu účetních dat 

poskytovaných finančním a vnitropodnikovým účetnictvím, definování primárních a 

podpůrných aktivit, definování nákladového objektu, provedení procesní nákladové analýzy, 

analýzu aktivit, p i azení nákladů aktivit nákladovým objektům a vytvo ení tzv. kalkulačního 

listu tepelného zpracování. Vytvo ená ABC kalkulace byla posléze ov ena prost ednictvím 

kalkulace vybraných dílů určených k cementování a kalení a také kalkulací nákladů nevyužité 

kapacity linky AICHELIN-KSGS. Hlavní hypotéza tak byla v rámci zpracování disertační 

práce p ijata. 

Dílčí hypotéza 1: Chemicko-tepelné zpracování kovových materiálů v cementační a 

kalící lince AICHELIN-KSGS je za stávajících podmínek nákladov  náročn jší v porovnání se 

stejným procesem realizovaným ve víceúčelové peci AICHELIN VKGS-3, stejn  tak v 

porovnání s realizací stejného procesu v kooperaci. 

Kalkulace realizované v kapitole 8.2 nepotvrdily původní dílčí hypotézu 1 p edpokládající, že 

proces cementování a kalení v cementační a kalící lince AICHELIN-KSGS je za stávajících 

podmínek nákladov  náročn jší v porovnání se stejným procesem realizovaným ve víceúčelové 

peci AICHELIN VKGS-3, stejn  tak v porovnání s realizací stejného procesu v kooperaci. 

K ov ení definované dílčí hypotézy 1 byly provedeny výsledné nákladové kalkulace t í 

náhodn  vybraných dílů. Jednalo se o díly reprezentující rozm rov  malé, st edn  velké a velké 

součásti motorů a p evodovek traktorů b žn  zpracovávané na daném provozu. Aplikovaná 

metoda ABC umožnila provést kalkulace jednotlivých dílů skrze definované aktivity. 

Vypočtené ÚNNO jednotlivých aktivit podílejících se na realizaci cementování a kalení byly 

sečteny, čímž byly stanoveny celkové náklady na zpracování jednoho kusu konkrétního typu 



39 

 

dílu na úrovni nákladů roku 2017. Na základ  realizovaných kalkulací bylo možné vyvodit, že 

za stávajících podmínek je cementování a kalení vybraných typů dílů ve víceúčelové peci 

AICHELIN VKGS-3 nákladn jší než stejný proces v cementační a kalící lince AICHELIN-

KSGS. V další fázi procesu ov ení formulované dílčí hypotézy 1 bylo provedeno srovnání 

nákladů spot ebovaných na cementování a kalení výše vybraných dílů v lince AICHELIN-

KSGS s prům rnou cenou nabízenou potenciálními dodavateli za realizaci stejného procesu. 

Výsledkem bylo zjišt ní, že i za stávajících podmínek byly náklady na realizaci tohoto procesu 

v lince AICHELIN-KSGS ve všech p ípadech nižší v porovnání s prům rnými nabízenými 

cenami. Dílčí hypotéza 1 tak byla v rámci zpracování disertační práce zamítnuta. 

Dílčí hypotéza 2: Chemicko-tepelné zpracování kovových materiálů v kalící a 

cementační lince AICHELIN-KSGS je za stávajících podmínek nehospodárné. 

Pro ov ení původní dílčí hypotézy 2 byla využita kalkulace nákladů nevyužité kapacity linky 

AICHELIN-KSGS. Výpočet nákladů nevyužité kapacity byl realizován s využitím dat roku 

2017 a byl možný pouze za p edpokladu kvantifikace maximálního výstupu aktivity 1710 

Cementování. Kalkulace nákladů nevyužité kapacity byla provedena ve dvou variantách. 

Varianta A reprezentovala reálný stav roku 2017, kdy bylo využito tzv. udržovacího režimu 

pece. Naopak varianta B reprezentovala hypotetickou situaci provozu linky bez tzv. 

udržovacího režimu, čímž de facto odrážela reálné problémy s kapacitním napln ním dané 

linky. Kalkulace nákladů nevyužité kapacity v obou variantách exaktn  prokázala situaci, kdy 

pokles poptávky po traktorech Zetor v roce 2017 m l nep íznivý vliv na chod sledovaného 

provozu kalírny. Způsobu provozu linky v kalkulované variantn  A odpovídaly náklady 

nevyužité kapacity ve výši 1 195 390,24 Kč. Tyto náklady p edstavovaly fixní náklady, které 

byly vynaloženy, ale jejich spot eba nebyla využita k cementování a kalení dílů. Varianta B 

výpočtu nákladů nevyužité kapacity reprezentovala teoretický stav provozu cementační a kalící 

linky AICHELIN-KSGS, p ičemž náklady nevyužité kapacity byly stanoveny ve výši 4 911 

001,56 Kč. Tyto náklady p edstavují vynaložené fixní náklady, které by linka nebyla za 

definovaných podmínek svého provozu (tj. bez tzv. udržovacího režimu) schopna využít. 

Důvod vysokého podílu nákladů nevyužité kapacity je v obou p ípadech z ejmý, neboť 

efektivní kapacita linky byla ve sledovaném roce napln na pouze z 27,7 %. Výsledky kalkulace 

nákladů nevyužité kapacity potvrdily původní dílčí hypotézu 2 p edpokládající, že proces 

cementování a kalení realizovaný v kalící a cementační lince AICHELIN-KSGS je za 

stávajících podmínek nehospodárný. Dílčí hypotéza 2 tak byla v rámci zpracování disertační 

práce p ijata. 
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7 ZÁVĚR 

Zám rem disertační práce bylo realizovat a popsat praktickou aplikaci metody Activity-

Based Costing (metody ABC) ve zvoleném provozu kalírny a současn  p inést vlastní p ísp vek 

k dané problematice v podob  formulace obecné metodiky implementace této metody 

v podmínkách tuzemských kalíren. Tento cíl byl napln n zavedením metody ABC 

v podmínkách provozu kalírny společnosti ZETOR TRACTORS a.s. 

Teoretická část disertační práce byla zam ena na teorii podnikových nákladů, 

nákladových kalkulací a tepelného zpracování. Nejv tší prostor byl v nován kalkulační metod  

ABC. Komparace dostupných tuzemských a zahraničních literárních pramenů p inesla důležité 

zjišt ní, a to, že míra rozší ení metody v tuzemských podnicích je značn  menší než v zahraničí. 

Pravd podobn  vzhledem k jejímu zahraničnímu původu a stále ješt  relativn  nové historii 

zůstává její používání v českých podnicích, až na výjimky, opomíjeno. Tento fakt bohužel 

odráží i pom rn  nízký počet česky psaných odborných publikací, které by komplexn  

p ibližovaly metodu ABC tuzemským podnikům. Naproti tomu, v zahraniční odborné literatu e 

(zejména v anglicky mluvících zemích) jsou dob e popsána teoretická východiska, detailní 

postupy implementace či praktické p ínosy metody ABC. V rámci posuzovaných zahraničních 

v deckých studii byla nejčast ji zkoumána míra p ijetí metody ABC v podnicích, její vztah k 

ostatním strategickým nástrojům ízení a také její p ínos ve vztahu k výkonnosti podniků. 

Realizovaná rozsáhlá literární rešerše a komparace dostupných zdrojů jednoznačn  prokázala, 

že dosud nebyl proveden a popsán proces implementace a praktického využití metody ABC v 

tuzemských podnicích zabývajících se tepelným zpracováním kovových materiálů. I z tohoto 

důvodu bylo provedeno pom rn  široké vymezení problematiky nákladového ízení, alokace 

režijních nákladů a metody ABC, jejíž praktické uplatn ní v konkrétních podmínkách 

průmyslového podniku p edstavovalo základ pro napln ní cíle této disertační práce. 

V rámci praktické části disertační práce byl nejprve popsán zvolený podnik ZETOR 

TRACTORS a.s., jeho výrobky, organizační struktura a kalkulační systém, jehož 

charakteristika byla zam ena p edevším na výrobní úsek podniku. Velmi zevrubn  byl 

prozkoumán a popsán sledovaný provoz 2610 Kalírna, konkrétn  jeho jednotlivá za ízení 

sloužící k tepelnému zpracování, realizované procesy tepelného zpracování a zpracovávané 

součásti traktorů. Dále byl nastín n podnikem realizovaný projekt, který si klade za cíl postupné 

zvýšení efektivity provozu prvovýroby prost ednictvím modernizace strojního parku a 

vytvo ení zcela nového portfolia externích zákazníků. Práv  tento projekt umožnil praktické 
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uplatn ní metody ABC v podmínkách podnikové kalírny. V této analytické části zpracování 

disertační práce byl prostor v nován také detailní analýze výkonů a nákladů kalírny ve 

sledovaném období. Navazující syntetická fáze zpracování disertační práce umožnila návrh a 

implementaci metody ABC pro účely nákladové kalkulace jednotlivých procesů tepelného 

zpracování. Tato praktická implementace metody ABC byla následn  ov ena prost ednictvím 

kalkulace nákladů vybraných dílů a stanovením nákladů nevyužité kapacity cementační a kalící 

linky AICHELIN-KSGS. Realizovaná aplikace metody ABC v provozu kalírny posléze 

umožnila formulaci obecné metodiky její aplikace v podmínkách zakázkových kalíren, 

pop ípad  v provozech tepelného zpracování velkých průmyslových podniků. 

Praktická implementace metody ABC ve sledovaném provozu HS 2610 Kalírna 

společnosti ZETOR TRACTORS a.s. byla pojata tak, aby se nestala pouze výslednou kalkulací 

stávajících procesů tepelného zpracování. Snahou bylo, aby se stala vhodnou p edlohou pro 

další rozpracování kalkulačního systému ABC v celém úseku výroby sledovaného podniku 

(rozhodne-li se jeho management pro její kompletní implementaci), potažmo pro implementaci 

metody v podmínkách zakázkových kalíren, p íp. provozů tepelného zpracování ve velkých 

průmyslových podnicích. I když jsou získané poznatky aplikovatelné na podobné provozy 

kalíren, a po jistých úpravách i na zakázkové kalírny, je nezbytné poznamenat, že tento 

typizovaný postup aplikace ABC metody nep edstavuje univerzální systém, jehož struktura by 

byla p i každé další implementaci stejná. Jedná se spíše o postup, který může být úsp šn  použit 

v různých modifikacích. P i zavád ní metody ABC do praxe jsou naprosto klíčové požadavky, 

pot eby a očekávání uživatelů této kalkulace. Jedin  tito uživatelé mohou určit, které informace 

o nákladech ke svému rozhodování skutečn  pot ebují a které jsou pro n  zcela nepodstatné. 

V okamžiku jejich nevyslyšení je každá aplikace metody ABC p edem odsouzena k neúsp chu. 
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CONCLUSION 

The aim of the dissertation thesis was to realize and describe a practical implementation 

of the Activity-Based Costing (ABC method) in a selected hardening shop and, at the same 

time, to contribute to the field by defining a general methodology of implementation of this 

method in the conditions of domestic hardening shops. This goal was achieved by a practical 

application of the ABC method in the case of a hardening shop which is part of ZETOR 

TRACTORS a.s. company. 

The theoretical part of the dissertation thesis was focused on the theory of enterprise 

costs, costing and heat treatment. The largest part was focused on the costing method ABC. A 

comparison of the available domestic and foreign literature revealed that the use of this method 

in domestic enterprises is considerably rarer than abroad. Probably due to its foreign origin and 

still relatively new history, it remains largely unused in Czech companies, with a few 

exceptions. Unfortunately, this means there is a relatively low number of Czech publications 

that would make the ABC method more accessible to domestic enterprises. In contrast, in the 

available foreign literature (especially in the English-speaking countries), the theoretical 

background, detailed implementation procedures and practical benefits of the ABC method are 

well described. In the assessed foreign scientific studies, the most commonly researched topics 

were: adoption rate of ABC in enterprises, its relationship to the other strategic management 

tools, as well as its contribution in relation to enterprise performance. The extensive literature 

review and comparison of the available resources clearly demonstrated that the process of 

implementation and practical use of ABC method in domestic enterprises dealing with heat 

treatment of metals it has not been performed or described yet. As a result, the definition of the 

cost management, allocation of overhead costs and the ABC method is relatively detailed. The 

practical application of this method in the specific conditions of an industrial enterprise was the 

core of the main goal of this dissertation thesis. 

In the practical part of the dissertation thesis, ZETOR TRACTORS a.s., its products, 

organizational structure and calculation system, whose description was mainly focused on the 

production department, were described first. The selected enterprise department, 2610 

Hardening shop, specifically its individual devices for heat treatment, performed heat treatment 

processes and processed parts of tractors were investigated and described in depth. A project 

currently in progress in the selected company, which aims to increase production efficiency 

gradually by renovating machinery park and creating an entirely new portfolio of external 
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customers, was also outlined. This project allowed a practical implementation of the ABC 

method for the hardening shop as a part of a large industrial enterprise. In this analytical part of 

the dissertation thesis, some space was also dedicated to a detailed analysis of the hardening 

shop outputs and costs in the chosen period. The follow-up synthetic phase of the dissertation 

thesis made it possible to design and implement the ABC method for the purpose of cost 

calculation in case of the individual heat treatment processes. This practical implementation of 

the ABC method was subsequently verified by calculating the cost of selected parts and 

determining costs of unused capacity of the carburizing and hardening line AICHELIN-KSGS. 

The application of the ABC method in the selected hardening shop then made it possible to 

formulate a general methodology for its application in conditions of hardening shops operated 

as single businesses, as well as a part of large industrial enterprises. 

The practical implementation of the ABC method in the selected department, HS 2610 

Hardening shop, which is part of ZETOR TRACTORS a.s. company, was processed not just as 

a final calculation of the currently running heat treatment processes. The aim was to define it 

as a suitable model for further development of the ABC calculation system in the entire 

production department of the selected enterprise (if its management decides to implement it 

completely), or for the ABC method implementation in case of hardening shops operated as 

single businesses, as well as a part of large industrial enterprises. Although the obtained findings 

are applicable to similar hardening shops, and, after some modifications, also to hardening 

shops operated as single businesses, it is important to note that this standardized approach to 

the ABC method implementation does not represent a universal system whose structure would 

be the same for every future implementation. Rather, it is a procedure that can be successfully 

used in various modifications. When the ABC method is implemented in practice, its users' 

requirements, needs and expectations are absolutely essential. Only the users can determine 

what information about the costs they really need and what is irrelevant to them. If these are 

not followed, any application of the ABC method is determined to fail. 

 

 



44 

 

Seznam literatury použité v disertační práci 

[1] ATKINSON, A. A., KAPLAN, R. S., MARK YOUNG, S., Management Accounting. 4th edition. 

New Jersey: Prentice Hall International, 2004. 598 pg. ISBN 0131230263 

[2] AL-OMIRI, M., DRURY, C. A survey of factors influencing the choice of product costing systems 

in UK organizations. Management accounting research. 2007. vol. 18. no. 4. s. 399-424. 

[3] BAIRD, K. M., HARRISON, G. L., REEVE, R. C. Adoption of activity management practices: a 

note on the extent of adoption and the influence of organizational and cultural factors. Management 

Accounting Research. 2004. vol. 15. s. 383- 399 

[4] BASL, J., MAJER, P., ŠMÍRA, M. Teorie omezení v podnikové praxi: Zvyšování výkonnosti podniku 

nástroji TOC. Praha: Grada Publishing, 2003. 216 s. ISBN 80-247-0613-X. 

[5] BHIMANI, A. et al. Activity-Based costing: how far have we come internationally? Cost 

Management. May/June 2007. vol. 21. no. 3. s. 12 

[6] BJORNENAK, T. Diffusion and accounting: the case of ABC in Norway. Management accounting 

research. 1997. no. 8. s. 3-17. 

[7] BOTTORFF, D. L. COQ Systems: The Right Stuff. Quality progress. 1997. No. 3, s. 33-35 

[8] BOUQUIN, H., Comptabilité de Gestion (Management Accounting). 4th edition, Paris: Economica, 

2006, s. 85-86. ISBN 978-2-13-055806-4. 

[9] BRÁZDA, Z. Vývoj nákladového hodnocení apretace odlitků (III. etapa) – projekt XIV, In: Sborník 

p ednášek: seminá  13, JMA Hodonín, 19.3.2014. Brno: Česká slévárenská společnost, 2014. 73 s. 

ISBN 978-80-02-02519-1. 

[10] BRÁZDA, Z. Vývoj nákladového hodnocení apretace odlitků (IV. etapa) – projekt XV, In: Sborník 

p ednášek: seminá  14, UNEX Uničov, 25.3.2015. Brno: Česká slévárenská společnost, 2015. 65 s. 

ISBN 978-80-02-02590-0. 

[11] BRÁZDA, Z., FÍK M., HERZÁN M. a kol. Vývoj nákladového hodnocení apretace odlitků (V. 

etapa): projekt XVI, In: Sborník p ednášek: seminá  15, Kovohutě P íbram, a.s., P íbram, 22.3.2016. 

Brno: Česká slévárenská společnost, 2016. 70 s. ISBN 978-80-02-02651-8. 

[12] BUCHTOVÁ, J., STIBOR, M. Vybrané kapitoly z ekonomiky podniku. Ostrava: Vysoká škola 

bá ská - Technická univerzita Ostrava, 1995. 136. s. ISBN 80-7078-291-9. 

[13] CAGWIN, D., BOUWMAN, M. J. The association between activity-based costing and 

improvement in financial performance. Management Accounting Research. 2002. no. 13, s. 1-39 

[14] CAM-I (Consortium for Advanced Management International). Glossary of Activity-based 

Management. Ver. 3.0. Wiley Publishing. 2000. ISBN 0-47142-329-7. 

[15] CIMA (Chartered Institute of Management Accountants). Manažerské účetnictví: oficiální 

terminologie. P eklad Houska, M., Šoljaková, L. Aspi, 2003. 296 s. ISBN: 80-86395-43-X 

[16] COHEN, S. et al. ABC: adopters, supporters, deniers and unawares. Managerial Auditing Journal, 

2005. vol. 20. no. 8/9. s. 981 



45 

 

[17] COKINS, G. Activity-based cost management: an executive’s guide. New York: John Wiley, 2001. 

374 s. ISBN 0-471-44328-X. 

[18] COOPER. R., KAPLAN, R. S. Measure Costs Right: Make the Right Decisions. In: Harvard 

Business Review, 1988, s. 96-103. ISSN 0017-8012. 

[19] COOPER, R. KAPLAN, R. S. Measure Costs Right: Make the Right Decision. The CPA Journal, 

1990. vol. 60, no. 2, s. 38 

[20] COOPER, R. SLAGMULDER, R. Activity-Based Budgeting. Strategic Finance. 2000. no. 3, s. 85 

[21] ČECHOVÁ, A. Manažerské účetnictví. Brno: Computer Press, 2006. 182 s. ISBN 80-251-1124-5. 

[22] ČECHOVÁ, A. Manažerské účetnictví. 2. akt. vyd. Brno: Computer Press, 2011. 194 s., ISBN 978-

80-251-2831-2. 

[23] DRURY, C. Management and cost accounting. London: Thomson Learning, 2004. 1280 s. ISBN 

978-1-84480-028-5. 

[24] DRURY, C. Management and cost accounting. Eighth edition. Andover: Cengage Learning 

EMEA, 2012. 811 s. ISBN 978-1-4080-4180-2. 

[25] DUCHO , B. Inženýrská ekonomika. Praha: C. H. Beck, 2007. 288 s., ISBN 978-80-7179-763-0. 

[26] EDEN, Y., RONEN, B. Activity based costing and activity based management: The same thing in 

a different guise? Financial Management Accounting Committee (FMAC), Articles of Merit, Issued by 

The International Federation of Accountants. 2002. s. 47-58 

[27] FIBÍROVÁ, J., OGEROVÁ, B. ízení nákladů. Praha: HZ Editio, 1998. 155 s. ISBN 80-86009-24-6. 

[28] FIBÍROVÁ, J., ŠOLJAKOVÁ, L., WAGNER, J. Nákladové a manažerské účetnictví. Praha: ASPI 

a.s., 2007. ISBN 978-80-7357-299-0. 

[29] FOSTER, G., SWENSON, D. W. Measuring the Succes of Activity-based Cost Management and 

Its Determinants. Journal of Management Accounting Research, 1997. no. 9. s. 109 

[30] FRA O, M. (2009) Lowering of theentropy in decisionmaking by using of modern prediction 

algorithm. In: Scientific Papers of The University of Pardubice, Series D. 2009. ISBN 978-80-7395-

234-1, ISSN 1211 – 555X. 

[31] GLAD, E., BECKER, H., Activity-Based Costing and Management. John Wiley and Sons, 1996. 

224 s. ISBN 0-471-96331-3 

[32] GOSSELIN, M. The effect of strategy and organizational structure on the adoption and 

implementation of ABC. Accounting, Organizations and Society. 1997. s. 105-122 

[33] GORDON, L. A.; SILVESTER, K. J. Stock market reaction to activity-based costing adoptions. 

Journal of Accounting and Public Policy. 1999. s. 229-251 

[34] GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. 2. vyd. Praha: 

Oeconomica, 2004. 180 s. ISBN 80-245-0684-X. 

[35] HERZÁN, M., LÁNA I., MIČA R. a kol. Vývoj nákladového hodnocení apretace odlitků (VI. 

etapa): projekt XVII. In: Sborník p ednášek: seminá  16, Slévárny T inec, a.s., Dolní Lomná 7.3.2017. 

Brno: Česká slévárenská společnost, 2017. 42 s. ISBN 978-80-02-02711-9. 



46 

 

[36] HOLLOWAY, I. Basic concepts for qualitative research. Oxford: Blackwell Science, 1997.  

ISBN 0-632041-73-0. 

[37] HOLMAN, R. Ekonomie. Praha: C. H. Beck, 1999. 726 s. ISBN 80-7179-255-1. 

[38] HRADECKÝ, M., LANČA, J., ŠIŠKA, L. Manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2008. 264 s. ISBN 978-80-247-2471-3. 

[39] HUNČOVÁ, M. Manažerské účetnictví – základy. Ostrava: Mirago, 1999. s.126. ISBN 80-85922-68-1. 

[40] CHENHALL, R. H., LANGFIELD-SMITH, K. Adoption and benefits of management accounting 

practices: an Australian study. Management accounting research. 1998. no. 9, s. 1-19. 

[41] INNES, J., MITCHEL, F., SINCLAIR, D. Activity-based costing in the U.K.’s largest companies: a 

comparison of 1994 and 1999 survey results. Management Accounting Research. 2000. no. 11. s. 349-362 

[42] Interní materiály společnosti ZETOR TRACTORS a.s. Brno, 2018. 

[43] JACOBS, F., MARSHALL, R., SMITH, S. An alternative method for allocating service department 

costs. Ohio CPA Journal. 1993, s. 20 

[44] JANKALA, S., SILVOLA, H. Lagging Effect of the Use of Activity-Based Costing on the Financial 

Performance of Small Firms. Journal of Small Business Management. 2012. s. 498-523 

[45] JECH, J. Tepelné zpracování oceli: Metalografická p íručka. 4. vyd. Praha: SNTL, 1983. 391 s. 

[46] KAFKA, V. a kol. Nákladové posuzování výroby odlitků v PROJEKTU XVII. In: Sborník 

p ednášek z 53. slévárenských dnů. Blok E: Sekce ekonomická. Brno: Česká slévárenská společnost, 

2016, ISBN 978-80-02-02692-1. 

[47] KALLUNKI, J. P., SILVOLA, H. The effect of organizational life cycle stage on the use of activity-

based costing. Management Accounting Research. 2008. s. 62-79 

[48] KAŠÍK, J. a kol. Základy podnikové ekonomiky. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2013. 215 s.,  

ISBN 978-80-248-3163-3 

[49] KOŽENÁ, M. Manažerská ekonomika – teorie pro praxi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. 216s. 

ISBN 978-80-7179-673-2. 

[50] KRÁL, B. Nákladové účetnictví. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1998. 315 s. ISBN 80-7079-058-X. 

[51] KRÁL, B. Manažerské účetnictví. Praha: Management Press, 2002. 547 s. ISBN 80-7261-062-7. 

[52] KRÁL, B. Manažerské účetnictví. 2. rozší ené vydání. Praha: Management Press, 2006. 622 s. 

ISBN 80-7261-141-0. 

[53] KRÁL, B. Manažerské účetnictví. 3. doplněné a aktualizované vydání. Praha: Management Press, 

2010. 660 s. ISBN 978-80-7261-217-8. 

[54] KRUMWIEDE, K. ABC adoption hits new high, but is ABC worth implementation costs? Cost 

Management Update, 1997. s.71 

[55] KRUMWIEDE, K. R. ABC why it's tried and how it succeeds. Management accounting. 1998. s. 32 

[56] KRUMWIEDE, K. R. Rewards And Realities of German Cost Accounting. Strategic Finance. 2005. 

s. 27-34. ISSN 1524-833X. 



47 

 

[57] KRUMWIEDE, K. R., SUESSMAIR, A. Comparing U. S. and German cost accounting methods. 

Management accounting quarterly. 2007. vol. 8, no. 3. 

[58] KRUMWIEDE, K. R., SUESSMAIR, A. A closer look at German cost accounting methods. 

Management accounting quarterly. 2008. vol. 10, no. 1. 

[59] LANČA, J., SEDLÁČEK, J. Manažerské účetnictví. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 

Ekonomicko-správní fakulta, 2005. 172 s.  ISBN 80-210-3643-5. 

[60] LANDA, M. Finanční a manažerské účetnictví podnikatelů. Ostrava: Key Publishing, 2008. 324 s. 

ISBN 978-80-87071-85-4. 

[61] LANDA, M. Účetnictví podniku: informační zdroj podnikatelských rozhodnutí. 2. vyd. Praha: 

Eurolex Bohemia, 2006. 495 s. ISBN 80-86861-11-2. 

[62] LANG, H. Manažerské účetnictví - teorie a praxe. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2005, 216 s. ISBN 80-

7179-419-8. 

[63] LARSON, P. D., KERR, S. G. ISO and ABC: Complements or Competitors? The international 

Journal of Logistic Management. 2002. vol. 13, no. 2, s. 91-100, 

[64] LÖFFELMANN, Ji í. Teorie omezení a zvyšování ekonomické efektivity. IT SYSTEMS [online]. 

2007, 2007(5) [cit. 2018-06-24]. Dostupné z: https://www.systemonline.cz/rizeni-vyroby/teorie-

omezeni-a-zvysovani-ekonomicke-efektivity.htm 

[65] LUKKA, K., GRANLUND, M. Cost accounting practice in Finland. In: 17th Annual congress of 

the EAA, 6-8 April, Venice, Italy. 1994. 

[66] LUPOM CH, F. Traktory Zetor. Brno: Computer Press. 2010. 385 s. ISBN 978-80-251-2640-0 

[67] MACÍK, K. Jak kalkulovat podnikové náklady? 1. vyd. Ostrava: MONTANEX a. s., 1994. 125 s. 

ISBN 80-85780-16-X. 

[68] MAJEROVÁ, J. The international spread of Activity-based Costing. In: Through crisis reflection 

to performance enhancement. Praha, 2010. s. 161-170.  ISBN 978-80-245-1690-5 

[69] MANKIW, N. G. Zásady ekonomie. Praha: Grada Publishing, 1999. 763 s. ISBN 80-7169-891-1. 

[70] MARTINOVIČOVÁ, D. Základy ekonomiky podniku. 1. vydání. Praha: Alfa Publishing, s.r.o., 

2006, s. 184. ISBN 80-86851-50-8 

[71] MOLNÁR, Z. Pokročilé metody vědecké práce. Zeleneč: Profess Consulting, 2012. 170 s.  

ISBN 978-80-7259-064-3. 

[72] NEKVAPIL, T. Pat í důsledné ABC rozpočtování pouze do učebnic? ControllerNews 4, 2003. s. 4 

[73] NOREEN E., BREWER P. C., GARRISON R. H. Managerial Accounting. 15th ed. McGraw-Hill 

Education, 2014. 800 s. ISNB 978-0078025631 

[74] NOVÁK, P. Problematika ízení a alokace režijních nákladů v podmínkách výrobních podniků. 

Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlín , 2011. 52 s. Teze disertační práce. ISBN 978-80-7454-056-1. 

[75] OLECKÁ, I., IVANOVÁ, K. Metodologie vědecko-výzkumné činnosti. Olomouc: Moravská 

vysoká škola Olomouc, 2010. 44 s. ISBN 978-80-87240-33-5. 



48 

 

[76] PÁNA, L., SOMR, M. Metodologie a metody výzkumu. České Bud jovice: Vysoká škola 

evropských a regionálních studií, 2007. 164 s. Studia VŠERS. ISBN 978-80-86708-52-2. 

[77] PET ÍK, T. Procesní a hodnotové ízení firem a organizací - nákladová technika a komplexní 

manažerská metoda: ABC/ABM (Activity-based costing/Activity-based management). Praha: Linde, 

2007. 911 s. ISBN 978-80-7201-648-8. 

[78] PET ÍK, T. Ekonomické a finanční ízení firmy: Manažerské účetnictví v praxi. Praha: Grada 

Publishing, 2009. 736 s. ISBN 978-80-247-3024-0. 

[79] PÍŠEK F., JENÍČEK L., RYŠ P. Nauka o materiálu I. Nauka o kovech – 4. svazek. Železo a jeho 

slitiny. Praha: Academia, 1975. 542 s. 

[80] POKORNÁ, J. ízení nákladů podle aktivit a jeho vliv na konkurenceschopnost podniku [online]. 

Brno, 2015 [cit. 2018-06-24]. Dostupné z: <https://is.muni.cz/th/ol4pb/>. Disertační práce. Masarykova 

univerzita, Ekonomicko-správní fakulta. Vedoucí práce Ladislav Šiška. 

[81] POPESKO, B. Aplikace procesního ízení nákladů v podmínkách českých organizací. Zlín: 

Univerzita Tomáše Bati, 2005. Teze disertační práce. 36 s. ISBN 80-7318-280-7. 

[82] POPESKO, B., JIRČÍKOVÁ, E., ŠKODÁKOVÁ, P. Manažerské účetnictví. 1. vydání. Zlín: UTB 

ve Zlín , 2008. 158 s., ISBN 978-80-7318-702-6. 

[83] POPESKO, B. Moderní systémy ízení nákladů. Praha: Grada Publishing, 2009. 240 s. ISBN 978-

80-247-2974-9 

[84] POPESKO, B. ízení nákladů metodou Activity-Based Costing v praxi průmyslových firem. Ve 

Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2010. Teze habilitační práce. 64 s. ISBN 978-80-7318-932-7. 

[85] POPESKO, B. Moderní systémy ízení nákladů. 2. akt. a roz. vydání. Praha: Grada Publishing, 

2016. 264 s., ISBN 978-80-247-5773-5 

[86] PORTER, M. Competitive Advantage: Creating and sustaining superior performance. New York: 

Free Press, 2004. 557 s. ISBN 0-7432-6087-2. 

[87] Produkty ZETOR TRACTORS a.s. www.zetor.cz [online]. [cit. 2018-06-24]. Dostupné z: 

https://www.zetor.cz/produkty  

[88] PTÁČEK, L. Nauka o materiálu II. Brno: CERM, 2002. 392 s. ISBN 80-7204-248-3. 

[89] ÍMÁNEK, J., MIKOLÁŠ, Z., MACUROVÁ, P. Strukturní modely v průmyslu. 2. vyd. Ostrava: 

Vysoká škola bá ská – TU Ostrava, 1985. 195 s. 

[90] SEDLÁČEK, J. Úvod do manažerského účetnictví. Brno: Masarykova Univerzita, 2000. 155 s. 

ISBN 80-210-2454-2. 

[91] SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2011. 152 s. ISBN 978-

80-2513-386-6. 

[92] SHOURAKI, M. K., NASERKHEIL, A. A., BLAST Strategy. In: International Conference on 

Business, Economics, Management and Behavioral Sciences (ICBEMBS'2012) Jan. 7-8, Dubai. 2012. 

[93] SCHROLL, R. Manažerské účetnictví. Praha: Bilance. 1997. 461 s. ISBN 80-238-2345-0. 



49 

 

[94] STAN K, V. Zvyšování efektivnosti procesním ízením nákladů. Grada Publishing, 2003. 236 s. 

ISBN 80-247-0456-0. 

[95] SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 3. aktualizované vydání, Praha: Grada Publishing, 

2003. 472 s., ISBN 80-247-0515-X. 

[96] SYNEK, M., KISLINGEROVÁ, E. Podniková ekonomika. 5. p epracované a doplněné vydání, 

Praha: C. H. Beck, 2010. 498 s. ISBN 978-80-7400-336-3.  

[97] SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 5. aktualizované a doplněné vydání, Praha: Grada Publishing, 

2011. 471 s. ISBN 978-80-247-3494-1. 

[98]: ŠOLJAKOVÁ, L. Strategicky zamě ené manažerské účetnictví. Praha: Management Press, 2009. 

206 s. ISBN 978-80-7261-199-7. 

[99] VÁ OVÁ, P. Základy tepelného zpracování. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, studijní opora p edm tu 

636 – 0404/01, 2010. 126 s.  

[100] VEP EK, J. Strukturní modely v průmyslu. Praha: SNTL, 1965. 190 s. 

[101] VOZ ÁKOVÁ, I. a kolektiv. Ekonomika podniku. Ostrava: Vysoká škola bá ská - Technická 

univerzita Ostrava, 2008. 128 s. ISBN 978-80-248-1760-6. 

[102] Výroční zpráva ZETOR TRACTORS a.s. [online]. 2017, 2016, 33 [cit. 2018-06-24]. Dostupné z: 

https://www.zetor.cz/data/files/ZETOR_vz_2015_CZ_web2.pdf 

[103] VYSUŠIL, J. Vnitropodnikové hospoda ení. Ostrava: Montanex, 1998. 224 s.  

ISBN 80-7225-003-5. 

[104] Zetor. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 

2001- [cit. 2018-06-24]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zetor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

Seznam vlastních publikací autora 

1. Publikace indexované ve Web of Science 

[1] BALON, P., BUCHTOVÁ, J. Costing as a Significant Factor of the Competitiveness of 

Foundry Companies. In: METAL 2014: 23rd International Conference on Metallurgy and 

Materials, May 21st – 23rd 2014, hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 

2014. s. 1594-1600. ISBN 978-80-87294-54-3. 

  

[2] BALON, P., BUCHTOVÁ, J. Application of SMED Methodology in Deep Drawn 

Stamping. In: METAL 2015: 24th International Conference on Metallurgy and Materials, June 

3rd – 5th 2015, Hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2015. s. 1835-

1840. ISBN 978-80-87294-62-8. 

 

[3] BALON, P., BUCHTOVÁ, J. Five Steps of the SMED System Application in Deep Drawn 

Stamping. In: Carpathian Logistics Congress 2015, November 4th – 6th 2015, Priessnitz Spa, 

Jesenik, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2015. s. 220-225. ISBN 978-80-87294-64-2. 

 

[4] BALON, P., BUCHTOVÁ, J. The SMED system – case study in the metalworking industry. 

In: METAL 2016: 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials, 

May 25th – 27th 2016, Hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2016.       

s. 1736-1741. ISBN 978-80-87294-67-3. 

 

[5] BALON, P., BUCHTOVÁ, J. Use of the 80/20 rule in metallurgy. In: METAL 2017: 26th 

International Conference on Metallurgy and Materials, May 24th – 26th 2017, Hotel Voroněž 

I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2017. s. 2098-2103. ISBN 978-80-87294-79-6. 

 

[6] BALON, P., BUCHTOVÁ, J., SUŠKOVÁ, A. Implementation of the Activity-Based 

Costing in heat treatment processes. In: METAL 2018: 27th International Conference on 

Metallurgy and Materials, May 23rd – 25th 2018, Hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. 

Ostrava: Tanger, 2018. 

 

[7] SUŠKOVÁ, A., BUCHTOVÁ, J., BALON, P. Implementation of multistage costing and 

their other use in the foundry. In: METAL 2018: 27th International Conference on Metallurgy 



51 

 

and Materials, May 23rd – 25th 2018, Hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: 

Tanger, 2018. 

2. Publikace v odborných časopisech 

[8] BALON, P., BUCHTOVÁ, J., SUŠKOVÁ, A. Application of Activity-Based Costing 

method in heat treatment processes. Hutnické listy 3/2018. Ostrava: OCELOT s.r.o., 2018. 

3. Ostatní publikace 

[9] BALON, P. Utilization of feasibility study in the foundry industry. In: Den doktorandů 2014 

sborník seminá e: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 11.12.2014. Ostrava: 

VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 105-109. ISBN 978-80-248-3635-5 

 

[10] BALON, P. Core factors of SMED methodology implementation. In: Den doktorandů 

2015 sborník seminá e: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 10.12.2015. 

Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 89-93. ISBN 978-80-248-3856-4 

 

[11] BALON, P. Costs assessment of the heat treatment processes. In: Den doktorandů 2017 

sborník seminá e: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 14.12.2017. Ostrava: 

VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2017. s. 95-99. ISBN 978-80-248-4126-7 

 

 


