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Anotace práce 

Ve své diplomové práci se zabývám rozvrhováním reţijních nákladů střediska 

Slévárna pomocí stanovení sazeb výrobní reţie. Při řešení se snaţím vypracovat nové 

rozvrţení sazeb tak, aby lépe reflektovalo skutečné rozloţení reţijních nákladů 

v jednotlivých úsecích nákladového střediska Slévárna. 

V současnosti nákladové středisko Slévárna vyuţívá pro kalkulace cen výrobků 

v úseku Čistírna pouze dvě sazby reţijních nákladů, coţ značně zkresluje vykazovanou 

nákladovost všech pěti pracovišť daného úseku. Ideálním stavem tedy je správně 

navrhnout sazbu reţijních nákladů pro kaţdé pracoviště zvlášť. 

Klíčová slova: náklady, reţie, rozvrhování, sazba, středisko, pracoviště 

 

Summary 

This diploma thesis deals with budgeting of overhead costs of the Slévárna unit 

through production overhead rate setting. The new rate setting should reflect the real 

distribution of overhead expenses within the units of the cost unit Slévárna in a more 

efficient manner. 

The cost unit Slévárna presently uses not more than two overhead expense rates 

for product price calculation in the Čistírna workplace, which distorts the reported 

expenses of each of the five workplaces of the unit. The ideal solution might thus be a 

proper overhead expense rate for each workplace. 
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1 Úvod 

Současný neutěšený stav v hospodářském odvětví zpracování oceli a neustále 

klesající poptávka po ocelářských výrobcích, jejímţ důsledkem je vyostřený konkurenční 

boj mezi producenty, vede výrobce k nutnosti analyzovat moţnosti sníţení výrobních 

nákladů a tím i ceny finálního výrobku. Firmy proto začínají klást zvýšený důraz na úlohu 

kalkulací a controllingu, jejichţ cílem je nalezení východiska, které v podmínkách 

ekonomické krize povede k udrţení finanční stability společnosti. 

Tyto problémy se nevyhýbají ani takovému gigantu, jakým je společnost 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s., kde se budu věnovat rozvrhování reţijních 

nákladů ve středisku Slévárna. 

Svou práci zahájím seznámením čtenáře s definicí nákladů, jejich členěním 

a s pojmem kalkulace. Následně popíšu profil střediska Slévárna a způsob výroby oceli, 

jejichţ znalost je nutným předpokladem pro rozbor současného stavu rozvrhování reţijních 

nákladů v tomto středisku, který bude klíčovým prvkem v kapitole č. 4. V dalších 

kapitolách se zaměřím na propočet nových sazeb výrobní reţie, které budou lépe 

reflektovat poţadavky na přesnost stanovení prodejních cen produkce. 

Cílem mé práce je návrh nové metodiky rozvrhování reţijních nákladů 

nákladového střediska Slévárna zaloţený na analýze stávajících způsobů rozvrhování. Tato 

metodika by pak měla lépe reflektovat poţadavky na zajištění konkurenceschopnosti 

v době nemalých turbulencí na poli těţkého průmyslu.  
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2 Teoretická část k rozvrhování nákladů, kalkulace 

Pro rozvrhování nákladů je důleţité seznámit se s jejich definicí, způsoby členění 

jednotlivých nákladů a také s pojmem kalkulace. Všemi těmito body se budu dále zabývat 

v této kapitole. 

2.1 Definice nákladů 

Náklady jsou hodnotově vyjádřené, účelně a účelově vynaloţené ekonomické 

zdroje podniku související s jeho ekonomickou činností. Účelnost znamená, ţe nákladem 

je jen takové vynaloţení prostředků, které je racionální a přiměřené výsledkům činnosti. 

Smyslem účelového charakteru je zhodnocení vynaloţeného prostředku, k němu dojde jen 

při vytvoření takové sloţky majetku, která přinesla větší ekonomický prospěch, neţ kolik 

činil původní náklad. [2] 

Náklady lze teoreticky členit na tyto poloţky: 

 Spotřeba materiálu a paliv; 

 Odpisy investičního majetku; 

 Osobní náklady; 

 Náklady na různé nakupované sluţby od externích dodavatelů; 

 Finanční náklady. 

 

Výše nákladů v podniku je ovlivněna především strukturou a objemem výroby a 

naturální spotřeby jednotlivých výrobních činitelů a úrovní jejich ocenění. [2] 

Pro analýzu nákladů je třeba vymezit časový interval, za který je vhodné sledovat 

jejich výši. V praxi se za základní časové úseky jejich zjišťování volí různá kalendářní 

období (rok, měsíc), teoreticky jsou však moţné i jiné časové intervaly jejich sledování. [2] 

2.2 Členění nákladů 

Vysvětlení toho, co jsou náklady a jak je lze členit je základním předpokladem 

pro správné pouţívání a tvorbu kalkulací. Rozdílná povaha nákladů také zapříčinila vznik 

různých přístupů k jejich kalkulování (při kalkulaci plných nákladů bereme v úvahu 

celkové náklady, namísto toho u kalkulace variabilních nákladů jen náklady variabilní). 
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V této části budou uvedena pouze základní členění nákladů relevantní vzhledem ke 

kalkulacím. [2] 

2.2.1 Náklady jednicové a režijní 

Dle toho, jak je moţné přiřadit náklady k výkonům, dělíme náklady na jednicové 

a reţijní. Jednicové náklady lze přímo přiřadit konkrétnímu výkonu, zatímco reţijní nikoli. 

Reţijní náklady zúčtováváme k výkonům na základě metod, které pomocí určitého klíče 

stanovují, jaký podíl reţijních nákladů připadá na kus daného výrobku. [6] 

2.2.1.1 Jednicové náklady 

Do této skupiny patří výrobní materiál (jednicový), mzdové výrobní náklady 

(jednicové mzdy) a zvláštní jednicové náklady. Pro všechny platí, ţe musí existovat přímá 

souvislost mezi vyrobením kusu výrobku a vynaloţením tohoto nákladu. 

Jednotlivé druhy jednicových nákladů jsou charakterizovány následovně: 

Jednicový materiál představují veškeré suroviny, pomocné a provozní látky a 

konstrukční celky, nakoupené díly a součástky, nedokončené a dokončené výrobky, které 

přímo (stávají se součástí výrobku) nebo nepřímo vstupují do materiálové struktury 

výrobku.  

Jednicové mzdy jsou mzdové náklady, které vznikají v bezprostřední souvislosti 

s tvorbou výkonu. Lze je určit na základě různých metod evidence času (např. úkolové 

časy, technické empirické hodnoty). Do jednicových mezd nelze řadit mzdy vedení 

společnosti, mistrů, plánovačů, přepravních čet, údrţby strojů, konstruktérů atd. 

Zvláštní jednicové náklady zahrnují další přímo přiřaditelné náklady jako 

náklady na licence a patenty, některé konstrukční náklady, provize, individuální úpravy 

výrobku či sluţby, zvláštní způsob přepravy výrobku, náklady na překlad návodu do cizího 

jazyka, náklady na zaškolení obsluţného personálu a jiné. Aby bylo moţné uvedené 

náklady povaţovat za jednicové, musí být vţdy přímo přiřaditelné (např. překlad návodu 

výrobku lze povaţovat za jednicový, pokud se jedná o jeden překlad na jeden výrobek 

nebo omezeně velkou výrobní dávku. Pokud není specifikován počet pouţití překladu, pak 

nelze takovýto náklad povaţovat za náklad jednicový). 

Čím je podrobnější sledování jednotlivých nákladů, tím více nákladů lze přiřadit 

přímo danému výrobku. Takové sledování je nicméně nákladné a časově náročné. Proto 
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některé náklady, které by bylo moţné přiřadit konkrétnímu výrobku, takto nepřiřazujeme, 

neboť náklady na evidenci a sledování by byly neúměrně vysoké vzhledem k dosaţenému 

efektu (tj. přesnějšímu přiřazení nákladů na výrobky). [6] 

2.2.1.2 Režijní náklady 

Jak bylo řečeno výše, jde o náklady, které nejsou přímo přiřaditelné výkonu. 

Jedná se typicky o reţijní materiál, reţijní výrobní mzdy (např. mzdy mistrů), správní a 

odbytovou reţii. Náklady, které nepatří do nákladů jednicových, jsou náklady reţijními. 

Reţijní náklady se dále člení dle jejich původu obvykle na výrobní reţii, správní 

reţii a odbytovou reţii. Lze uvaţovat (u podniků, kde jsou významnými a jednici 

nepřiřaditelnými náklady) o vývojové reţii (u ostatních podniků je zařazena ve výrobní 

reţii). 

Výrobní režie zahrnuje náklady vznikající ve výrobě, které se neváţí k jednomu 

druhu výkonů; tyto náklady vznikají v souvislosti s produkcí několika nebo všech výkonů. 

Mezi významné poloţky výrobní reţie patří: 

 Spotřeba reţijního materiálu (reţijní materiál spotřebovaný ve výrobě, materiál 

na opravy a údrţbu, čisticí prostředky, pracovní vybavení, ochranné pomůcky, 

kancelářské potřeby, odborné publikace), sluţby související s výrobou (např. 

revizní prohlídky strojů apod.); 

 Spotřeba energie (elektřina, plyn, voda, pára) ve výrobě; 

 Reţijní mzdy (mzdy technického a administrativního personálu ve výrobě, 

reţijní část mzdy výrobních dělníků, mzdy reţijních dělníků, příplatky, prémie, 

ostatní mzdové náklady); 

 Náklady na zákonné sociální a zdravotní pojištění technického 

a administrativního personálu ve výrobě; 

 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vyuţitého ve výrobě; 

 Náklady výzkumu a vývoje. [3] 

 

Správní režie se skládá z nákladů na řízení a správu podniku jako celku. 

Obsahuje stejné nákladové druhy jako výrobní reţie (mzdy, spotřeba energie ve správě, 
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spotřeba materiálu, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku) a také náklady 

na pojištění, poradenské sluţby a další náklady týkající se podniku jako celku. [3] 

Odbytová režie zahrnuje reţijní náklady spojené s odbytem výrobků jako 

náklady na provoz skladů hotových výrobků, náklady na prodejní oddělení, marketing, 

fakturace, provoz podnikových prodejen, expedici (pokud ji nelze přiřadit přímo na kus). 

[2], [3] 

2.2.2 Přímé a nepřímé náklady 

Teorie pracuje dále s dělením nákladů na přímé a nepřímé. Přímé náklady 

bezprostředně souvisí s konkrétním druhem výkonu a nepřímé se naopak neváţí k jednomu 

druhu výkonu, ale zajišťují průběh podnikatelského procesu v širších souvislostech. 

Za přímé náklady lze povaţovat náklady, které jsou vysledovatelné k výrobku. 

Čistým přímým nákladem, bez obtíţí přiřaditelným výrobku, je přímý materiál. 

(U mzdových nákladů je obtíţné je rozdělit na přímé a nepřímé, pokud pracovníci 

vykonávají mnoho různých činností.) 

Je evidentní, ţe dochází k překrývání klasifikací nákladů na reţijní a jednicové a 

na přímé a nepřímé. Do přímých nákladů patří veškeré jednicové náklady a dále náklady, 

které vznikají pouze u daného výkonu a lze je přiřadit výkonu pomocí prostého dělení. 

Přímé náklady tedy nemusí mít výhradně proporcionální charakter, jak je tomu u nákladů 

jednicových, naopak můţe jít i o náklady fixní – např. časové odpisy výrobní linky určené 

pro výrobu jednoho druhu výrobku. Zbývající reţijní náklady jsou náklady nepřímé. Právě 

tyto je pak třeba přiřadit kalkulační jednici pomocí zvolených veličin. [2] 

2.2.3 Fixní a variabilní náklady 

Fixní náklady jsou náklady, které zůstávají v určitém tzv. relevantním rozpětí 

vyuţité kapacity stejné. Neznamená to, ţe jsou zcela neměnné – právě pokud se změní 

vyuţití kapacity, pak se náklady fixní skokově mění. Relevantní rozpětí je rozpětí výstupů, 

které je moţné vyrobit bez fyzických změn v závodu (a tím bez změny fixních nákladů). 

Variabilní náklady jsou takové náklady, které jsou závislé na objemu výroby. 

Existují náklady proporcionální a dále podproporcionální (zde se jedná o smíšené náklady, 

které mají jak fixní tak variabilní sloţku) a nadproporcionální náklady. Podproporcionální 
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náklady rostou zpomalujícím se tempem (typicky náklady na elektrickou energii, na 

údrţbu strojů apod.) Nadproporcionální náklady rostou rychlejším tempem, neţ objem 

výroby. Můţe jít o mzdy za práci přesčas apod. [2] 

2.3 Kalkulace 

Kalkulace je propočet nebo zjištění nákladů na tzv. kalkulační jednici, kterou 

zpravidla bývá konkrétní výrobek nebo sluţba. Kalkulace stanovuje náklady konkrétními 

metodami, ve zvolené struktuře nákladů, která můţe být podniku určena, nebo kterou si 

podnik volí tak, aby měl co nejpřesnější propočet nákladů pro rozhodování na trhu. 

Kalkulace je základním nástrojem zaloţeným na vyuţití principů alokace nákladů. 

Metodou kalkulace se rozumí způsob stanovení předpokládané výše nebo 

následného zjištění skutečné výše hodnotové veličiny na konkrétní výkon. Je závislá na 

vymezení předmětu kalkulace, způsobu přiřazování nákladů předmětu kalkulace struktuře 

nákladů, ve které se zjišťují nebo stanovují náklady na kalkulační jednici. [2] 

2.3.1 Předmět kalkulace 

Pro vymezení předmětu kalkulace pouţíváme kalkulační jednici a kalkulované 

mnoţství. Kalkulační jednice představuje konkrétní výkon vymezený měrnou jednotkou a 

druhem, na který se stanovují náklady. Kalkulované mnoţství je suma určitého počtu 

kalkulačních jednic, pro něţ se stanovují celkové náklady. Jeho vymezení je významné 

především z hlediska určení průměrného podílu nepřímých nákladů připadajících na 

kalkulační jednici. [2] 

Způsob přiřazování nákladů předmětu kalkulace vychází z členění nákladů na 

přímé a nepřímé. Do skupiny přímých nákladů patří náklady jednicové, které jsou 

vyvolány nejen konkrétním druhem výkonu, ale přímo jeho jednotkou. Tyto náklady lze 

přesně stanovit na kalkulační jednici. Co se týče reţijních nákladů, ty jsou většinou 

společné několika druhům výkonů, ovšem někdy je nutné i tyto náklady přiřadit kalkulační 

jednici. Tyto náklady se potom přičítají nepřímo pomocí zvolených veličin.  

Pro rozvrţení podílu nepřímých nákladů na kalkulační jednici se pouţívají tyto 

dvě základní metody [2]:  

 Kalkulace dělením; 

 Kalkulace přiráţková. 
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Kalkulace dělením se pouţívá tam, kde předmětem přiřazení jsou náklady 

vyvolané jen jedním druhem výkonu nebo je lze přiřadit k tzv. přepočtené jednici, která 

vyjadřuje rozdílnou nákladovou náročnost stejných nebo podobných výkonů.  

Přirážková kalkulace je zaloţena na přiřazování nepřímých nákladů pomocí 

zvolené, hodnotově nebo naturálně vyjádřené rozvrhové základny. Na základě rozvrhové 

základny je poté vypočtena hodnota koeficientu reţie či reţijní přiráţka, která vyjadřuje 

podíl nepřímých nákladů připadajících na jednotku rozvrhové základny. Čím vyšší tedy 

bude hodnota zvolené rozvrhové základny u konkrétního výkonu, tím vyšší podíl reţijních 

nákladů bude tomuto výkonu přiřazen. Vyuţívá se měření naturálních jednotek, které 

probíhají v souvislosti s procesem tvorby výkonů a nejčastěji jsou jako rozvrhové základny 

voleny hodiny práce nebo strojové hodiny. [6], [3] 

2.3.2 Kalkulační vzorec 

Obsahem kalkulace jsou náklady na výrobu výkonů, uspořádané do kalkulačního 

vzorce s uţitím kalkulačního členění nákladů. Druhy kalkulací sestavované podnikem, ani 

kalkulační vzorec a obsah jednotlivých kalkulačních poloţek nejsou vymezeny ţádnými 

předpisy, uspořádání kalkulace tedy závisí na organizaci, činnosti podniku, na druhu 

technologického procesu a na potřebách managementu. Typový kalkulační vzorec je 

obecný a není závazný. V mnoha podnicích je dále rozpracován do podoby konkrétních 

kalkulačních vzorců, které lépe vyhovují danému výrobnímu procesu. 
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Typový kalkulační vzorec má následující tvar [2]:  

1. Přímý materiál, 

2. Přímé mzdy, 

3. Ostatní přímé náklady, 

4. Výrobní reţie, 

Vlastní náklady výroby 

5. Správní reţie, 

Vlastní náklady výkonu 

6. Odbytová reţie, 

Úplné vlastní náklady výkonu 

7. Zisk (ztráta), 

Prodejní cena s DPH  

 

2.3.3 Metody kalkulace 

Metoda kalkulace je postup, kterým se (v předběţné kalkulaci) stanoví předem 

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

výše nákladů na daný podnikový výkon. Metody kalkulace se člení podle způsobů přičítání 

nákladů kalkulační jednici. 

Podle toho, jak jsou do kalkulace promítány nepřímé náklady, rozlišujeme 

kalkulaci úplných nákladů (absorpční kalkulace) a kalkulaci neúplných nákladů (kalkulace 

variabilních nákladů). Toto rozlišení je z metodického hlediska důleţité, protoţe mnohé 

závěry platné pro kalkulaci úplných nákladů neplatí pro kalkulaci variabilních nákladů a 

naopak. V kalkulační praxi českých podniků převaţují tzv. absorpční metody kalkulace, 

kde patří [6]: 

 Prostá metoda kalkulace; 

 Zakázková metoda kalkulace; 

 Vícestupňová metoda kalkulace (kalkulace fázová, postupná); 

 Standardní, normová kalkulace; 

 Kalkulace sdruţených výkonů. 
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2.3.4 Systém kalkulací 

Všechny kalkulace sestavované v podniku tvoří tzv. kalkulační systém. Jednotlivé 

prvky tohoto systému – kalkulace – se liší jak pouţitými metodami při jejich sestavování, 

tak i dobou jejich sestavení a vztahem k časovému horizontu jejich vyuţití. 

 

Obrázek č. 1: Kalkulační systém 

 

Zdroj: SCHROLL, R. et al. Manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha: Bilance, 1997. 461 s, 

 

Základní dělení kalkulací odlišuje kalkulace nákladů a ceny. Z hlediska časové 

souvislosti rozlišujeme kalkulace předběţné, které sestavujeme před zahájením vlastní 

výroby. Tyto kalkulace vychází například z norem, odhadů, zkušeností a rozpočtů 

z minulých období a jejich hlavním cílem je zjistit, jaké náklady budou vynaloţeny na 

vznik kalkulační jednice a jestli se tedy vyplatí např. výrobek vyrábět. Druhou velkou 

skupinou jsou kalkulace výsledné, které sestavujeme aţ na konci období nebo po 

dokončení výkonu a vykazují výši skutečných nákladů. Porovnáním předběţné a výsledné 

kalkulace zjistíme úsporu či překročení nákladů podle jednotlivých kalkulačních poloţek. 

Podklady pro tyto kalkulace poskytuje vnitropodnikové účetnictví a evidence výroby. [11] 
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3 Současná struktura nákladů střediska Slévárna 

V této kapitole seznámím čtenáře se stručnou historií společnosti VÍTKOVICE 

HEAVY MACHINERY a.s. a jejím základním členěním na jednotlivá nákladová střediska. 

Protoţe jsem se ve své práci zaměřila pouze na středisko Slévárna, podrobněji popíši 

proces výroby odlitků a výrobkové portfolio daného střediska. Dále charakterizuji 

ekonomickou strukturu střediska a způsob členění nákladů.  

3.1 Profil střediska Slévárna 

Historie dnešní skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP sahá aţ do roku 

1828, kdy byl ve Vítkovicích zaloţen ţelezářský závod Rudolfova huť, který měl dodávat 

kolejnice a další ţelezniční materiál pro stavbu Ferdinandovy Severní dráhy. Holding 

VÍTKOVICE se tak řadí ke společnostem s nejdelší doloţenou historií v České republice. 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. (VHM) je významná strojírenská 

společnost s vlastní výrobou oceli, která se zaměřuje na dodávky zejména v oblasti těţkých 

ocelových odlitků, opracovaných výkovků, zalomených hřídelí a dílů lodí, zařízení 

oceláren a válcoven, tvářecích zařízení a válcovaných obručí pro ţelezniční průmysl. Je 

největší dceřinou společností skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP. [9] 

Základem organizační struktury
1
 společnosti VHM jsou 4 výrobní nákladová 

střediska (NS): 

 Ocelárna (NS 320); 

 Slévárna (NS 330); 

 Kovárna (NS 340); 

 Těţká mechanika (NS 370).  

 

Samotné středisko Slévárna je spojeno se vznikem ocelárny v roce 1889, kdy 

jejich hlavním zaměřením bylo formování, odlévání, čistění a ţíhání. Původní účel 

výstavby slévárny byl ovládnout rozvoj ţeleznic, zabezpečit potřeby vlastního podniku, ale 

i vyváţet výrobky hlavně pro stavbu lodí. [9] 

                                                 
1
 Schéma organizační struktury VHM je uvedeno v příloze č. 3. 
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 V současné době se Slévárna VHM specializuje na výrobu těţkých 

a supertěţkých odlitků, jejichţ charakteristika je následující: 

 Pouţité materiály: uhlíkatá nebo nízkolegovaná ocel; 

 Hmotnost odlitků: od 5 t do 150 t (max. tekutá hmotnost 330 tun); 

 Maximální rozměry odlitku: 14 000 mm x 6 500 mm x 3 800 mm; 

 Maximální průměr odlitku: 8 000 mm; 

 Dodávky odlitků v surovém, hrubovaném i hotově opracovaném stavu. 

 

Ocelové odlitky jsou vyráběny především pro následující průmyslová odvětví: 

 Odlitky pro tvářecí stroje – berany, traverzy, šaboty; 

 Odlitky pro cementárny – nosné kruhy, kladky, nosiče kladek; 

 Odlitky pro hutní produkci – kokily, struskové pánve; 

 Odlitky pro zařízení válcoven – stojany, loţiska; 

 Odlitky pro vodní energetiku – oběţná kola, náboje; 

 Odlitky stacionárně odlévaných válců – hladké a poutní válce; 

 Odlitky pro lodní průmysl – nosiče kormidla, náboje, loţiska. 

 

Mezi nejvýznamnější odběratele patří především firmy z Německa, Číny, Indie, 

Kanady nebo Brazílie. Z českých zákazníků můţeme vyzdvihnout zejména společnosti 

ArcelorMital, ŢĎAS, a. s. nebo dceřiné společnosti VÍTKOVICE a.s. [5]  

3.2 Výroba odlitků 

Výroba odlitků je velmi náročný proces, při němţ dochází ke změně tekuté fáze 

oceli ve fázi tuhou. Kaţdý odlitek prochází během výroby několika výrobními etapami – 

výroba modelu, výroba formy a odlití odlitku, tuhnutí, čistění, tepelné zpracování, oprava 

vad. 

Základem pro výrobu odlitku je obvykle dřevěný model, na jeho výrobu se 

pouţívají nejčastěji velkoplošné materiály (překliţky, laťovky), v menší míře řezivo a pro 

menší a jednorázové modely nebo jejich části se pouţívá polystyrén. Vzhledem k tomu, ţe 

tekutá ocel se při tuhnutí smršťuje, je nutno tuto skutečnost brát v úvahu při výrobě 

modelu, takţe konečné rozměry modelu jsou větší neţ jsou předepsané rozměry odlitku. U 

oceli činí toto smrštění 2% z celkového rozměru. 
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Druhou etapou výroby je formování. To začíná přípravou optimálně veliké jámy - 

kesonu - vzhledem k rozměru odlitků. Ve Slévárně je k dispozici celkem 10 těchto kesonů, 

přičemţ rozměry největšího z nich jsou 35 m x 5 m x 9 m. Odlitky menších rozměrů se 

formují do formovacích rámů, největší z nich mají plošný rozměr 7 m x 5,5 m. Při 

formování dochází k zaloţení vtokové soustavy, obsypání modelu formovací směsí, 

vytaţení modelu, zaloţení jader, nátěru formy a dokončení přiloţením vršku formy 

s nálitky. 

K výrobě forem a jader se ve formovně pouţívají 3 druhy formovacích směsí: 

modelová směs chromitová (ostřivo je chromitový písek), modelová směs křemičitá 

(ostřivo je křemičitý písek) a výplňová směs (ostřivo je regenerovaný křemičitý 

a chromitový písek). Jako pojivo se do všech směsí přidává furanová pryskyřice a tvrdidlo. 

Nejkvalitnější modelovou směsí je směs chromitová, pouţívaná k výrobě jader 

a v místech výskytu tepelných uzlů, stejně jako při poţadavcích na mimořádnou kvalitu 

povrchu odlitku. Regenerovaný chromit se oţivuje zhruba 35 % nového chromitového 

písku, procento oţivení můţe být i vyšší – aţ 50 %. V určitých případech se vyuţívá i 

modelové směsi ze 100 % nového chromitu. 

Křemičitá směs je vyuţívána u forem, kde povrchy nevykazují tvarovou sloţitost 

a v místech bez extrémního tepelného namáhání. Jako výplň je pouţitelná pouze pro 

dutiny, neboť nesmí přijít do styku s lícem formy. 

Před odléváním je forma zatíţena proti vztlaku plynů několikatunovým závaţím 

a těsně před litím probíhá vysušení a náhřev formy horkým vzduchem a profoukání formy 

argonem. 

Do připravené formy je nalévána tekutá ocel o teplotě v rozmezí obvykle 1550 °C 

aţ 1600 °C z jedné nebo více licích pánví. Maximální kapacita jedné licí pánve je 70 tun, 

minimální poţadovaný odběr tekutého kovu je cca 28 tun.  

Po odlití je odlitek ponechán procesu chladnutí, kdy po dosaţení předepsané 

teploty je z formy vytaţen a převezen do čistírny k dalšímu zpracování. V případě velmi 

těţkých odlitků se jiţ na formovně upalují nálitky z důvodu snazší manipulace s odlitkem 

nebo z důvodu technologického předpisu upálení nálitku při vyšší teplotě, neţ je teplota 

pro vytaţení z formy. V tomto případě dochází k úspoře nákladů na případné opětovné 

nahřívání odlitku v čistírně na poţadovanou teplotu pálení. 
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V čistírně následně dojde k upálení nálitků a vtokové soustavy, očištění odlitku od 

zbytků formovací směsi a v případě nutnosti dochází k opravám viditelných vad 

vybrušováním a zavařováním. Po tepelném zpracování odlitku dle stanoveného reţimu je 

nutné zbavit odlitek okují tryskáním a celá operace se surovými odlitky končí opravami 

vad a případně nedestruktivním zkoušením. 

Surové odlitky se z valné části předávají do Těţké mechaniky k hrubování, po 

němţ se opět vracejí do čistírny, kde probíhá oprava slévárenských vad – tzv. výrobní 

svařování. Po něm následuje ţíhání k odstranění pnutí, tryskání a dokončovací operace 

v NS 370 (Těţká mechanika) včetně hotovního opracování odlitku, je-li odběratelem 

poţadováno. Pouze malé procento odlitků putuje ke konečným odběratelům v surovém 

stavu bez opracování. 

3.3 Ekonomická struktura střediska Slévárna 

VHM se z důvodu potřeby plánování a sledování nákladů a výnosů, výsledku 

hospodaření, správy přiděleného majetku a jeho účetního sledování v potřebném čase 

a struktuře v jednotlivých fázích výrobního procesu člení na čtyři výrobní nákladová 

střediska (NS), kterými jsou Ocelárna, Slévárna, Kovárna a Těţká mechanika. Nákladové 

středisko je definováno jako organizačně a místně uzavřený vnitřní útvar s předem 

vymezeným okruhem činností, v jehoţ čele stojí jediný odpovědný vedoucí. [11] 

Slévárna jako celek (NS 330) se dále dělí na tzv. úseky nákladového střediska 

(ÚNS), které jsou definovány podle charakteru výrobní činnosti a postihují celý proces 

výroby odlitků. Jsou to: 

 Modelárna – ÚNS 330.10, 

 Formovna – ÚNS 330.20, 

 Čistírna – ÚNS 330.31, 

 Ţíhání – ÚNS 330.32, 

 Společný úsek – ÚNS 330.90. 

 

Kromě NS jsou ve VHM čtyři produktové týmy (PT), které zajišťují obchodní 

činnosti související s výrobou a prodejem hotových výrobků. 
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Mezi těmito základními sloţkami ekonomické struktury podniku dochází k tokům 

materiálů, polotovarů, výrobků a sluţeb. Tyto předávky se oceňují vnitropodnikovými 

cenami stanovenými na bázi plánovaných vlastních nákladů výroby (PVN), tj. bez 

odbytové a správní reţie a bez zisku. 

Produktové týmy odpovídají za tvorbu ceny pro koncového zákazníka. Základní 

sloţkou této ceny jsou plánované vlastní náklady, ke kterým jsou přičteny náklady na 

činnost produktového týmu, správní reţie, odbytová reţie a plánovaný zisk. Náklady PT 

zahrnují zejména náklady na přepravu produktu k zákazníkovi, přejímky, balné, provize. 

[11] 

3.4 Sledování nákladů ve středisku Slévárna 

Členění na úseky nákladového střediska (ÚNS) slouţí pouze pro sledování 

nákladů, výnosy se zde netvoří. Pouţití tohoto podrobnějšího členění nákladových 

středisek je významné hlavně pro sledování reţijních nákladů. [11] 

3.4.1 Přímé náklady 

Jednotlivým ÚNS lze přiřadit i jednicové náklady, které jsou spotřebovávány při 

výrobě konkrétních odlitků. Nejvýznamnější poloţky jsou následující: 

Modelárna: 

 Materiál na výrobu modelů (dřevo, velkoplošný materiál, polystyrén), externě 

nakupované modelové zařízení; 

 Přímé mzdy + zákonné sociální pojištění modelářů. 

 

Formovna: 

 Tekutý kov dodávaný z Ocelárny, materiál pro výrobu forem (ostřivo, 

pryskyřice, tvrdidla, izolační materiál, licí keramika); 

 Přímé mzdy + zákonné sociální pojištění slévačů.  

 

Čistírna: 

 Přímé sluţby (zkoušení odlitků, rýsování, opracování); 

 Přímé mzdy + zákonné sociální pojištění čističů a svářečů. 
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Ţíhání: 

 Přímá energie pro vytápění ţíhacích pecí; 

 Přímé mzdy + zákonné sociální pojištění ţíhačů. 

 

Pro jednicové náklady je však ve Slévárně nejdůleţitější sledování v kalkulačním 

členění na jednotlivý odlitek a porovnání odchylek mezi plánovanými a skutečnými 

náklady na jeho výrobu. [11] 

3.4.2 Režijní náklady 

Podle místa vzniku na jednotlivém ÚNS je účtován reţijní materiál a energie, 

osobní náklady, reţijní sluţby, údrţba a opravy, odpisy. Pro účtování reţijních nákladů, 

kde nelze přesně specifikovat, které fáze výrobního procesu se týkají, je zřízen společný 

úsek 330.90. Tyto poloţky nákladů, které jsou sledovány v rámci jednoho NS tvoří výrobní 

reţii. 

Kromě výrobní reţie je moţno reţijní náklady definovat místně i na úrovni 

odborných úseků vedení VHM. Zde tyto reţijní náklady tvoří: 

 Správní režii - veškeré náklady spojené s činností jednotlivých úseků vedení 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. mimo obchodního a nákupního 

úseku, 

 Odbytovou režii - veškeré náklady související s odbytovou činností 

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

zajištění trţeb, marketingu, prodeje, které není moţno přiřadit konkrétnímu 

nositeli nákladů, 

 Zásobovací přirážku - veškeré náklady související s nákupní činností 

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

zajištění nákupu materiálu a sluţeb, které není moţno přiřadit konkrétnímu 

nositeli nákladů. 

 

V kaţdém výrobním podniku je snahou managementu jasně definovat náklady na 

určitý provedený výkon, a tím umoţnit jejich optimalizaci. Vzhledem k tomu, ţe reţijní 

náklady ze své podstaty není moţné ke konkrétnímu výkonu přiřadit, je cílem co největší 
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mnoţství nákladů vztáhnout k dané kalkulační jednici a tím maximální moţné mnoţství 

reţijních nákladů eliminovat. Z následujícího grafu je patrné, ţe plánované reţijní náklady 

v nákladovém středisku Slévárna tvoří významnou část (26 %) celkových nákladů. 

Z tohoto důvodu je důleţité se v dalších částech mé práce zaměřit na důvody této struktury 

nákladů a vytvořit novou metodiku pro členění a výpočet sazeb pro rozvrhování reţijních 

nákladů, která bude lépe vyhovovat poţadavkům firmy. [11] 

 

Graf č. 1: Podíl plánovaných přímých a režijních nákl. na celkových pro rok 2013 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf č. 1 vychází z hodnot v příloze č. 1, kde je zachycen plán celkových nákladů 

a výnosů střediska Slévárna pro rok 2013. Interní pokyny střediska Slévárna udávají mzdy 

jako celek, i s částí přímých mezd, zahrnovat do nákladů reţijních, coţ znamená drobné 

nepřesnosti v rozvrţení nákladů mezi přímé a nepřímé. Pro přesnější výpočet jsem tedy 

část přímých mezd nejdříve převedla do nákladů přímých. 
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4 Současný stav rozvrhování režijních nákladů 

Ve čtvrté kapitole seznámím čtenáře s kalkulačním vzorcem pouţívaným ve 

středisku Slévárna. Dále vyčíslím reţijní náklady Slévárny za rok 2012, jejichţ znalost pro 

nás bude důleţitá v následující kapitole a také blíţe vymezím problematiku sazeb reţijních 

nákladů ve středisku Slévárna. 

4.1 Současná struktura kalkulačního vzorce 

Obsah kalkulačního vzorce ve středisku Slévárna vychází z typového 

kalkulačního vzorce. Pro středisko Slévárna jsou důleţité zejména první čtyři poloţky 

kalkulačního vzorce, jelikoţ předávky, které se uskutečňují mezi střediskem 

a produktovými týmy, jsou prováděny na bázi plánovaných vlastních nákladů výroby 

(PVN), tj. bez správní a odbytové reţie a bez zisku. 

 

Kalkulační vzorec pouţívaný ve Slévárně má následující tvar: 

1. Přímý materiál, 

2. Přímé mzdy, 

3. Ostatní přímé náklady, 

4. Výrobní režie, 

Vlastní náklady výroby 

5. Správní reţie, 

Vlastní náklady výkonu 

6. Odbytová reţie, 

Úplné vlastní náklady výkonu 

7. Zisk (ztráta), 

Prodejní cena s DPH  

 

Kalkulace je ve středisku zpracovávána jak pro model tak pro odlitek. 

V následujícím textu bude uvaţováno s nákladovou kalkulací do úrovně vlastních nákladů 

výroby, protoţe v této výši jsou realizovány vnitropodnikové předávky. Kalkulace nákladů 

na výrobu modelů se skládá ze tří poloţek, a to náklady na materiál, osobní náklady 

a výrobní reţie. 
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Kalkulace nákladů na výrobu odlitků obsahuje tyto poloţky: 

1. Materiál – tekutý kov; 

2. Materiál – formovací; 

3. Materiál – vratný odpad – nálitky, vtoky apod.; 

4. Ostatní přímé náklady; 

5. Technologická energie; 

6. Přímé mzdy; 

7. Sociální pojištění; 

8. Výrobní reţie. 

 

Do výrobní reţie se řadí náklady jednotlivých ÚNS a společného úseku střediska, 

které nelze jednoznačně přiřadit konkrétnímu nositeli nákladů, ale přesto je nutné určitým 

rozvrhovým způsobem nositele nákladů tímto nákladem zatíţit, protoţe tyto náklady 

bezprostředně souvisí s výrobním procesem. 

Přímé náklady tedy lze přímo přiřadit výrobku (zakázce), kdeţto výrobní reţii je 

nutné rozpočítat podle určeného klíče. 

Kalkulační jednice pro sazbu výrobní reţie je ve všech střediscích slévárny 

odpracovaná hodina na konkrétním pracovišti, pouze u tepelného zpracování ve středisku 

Ţíhání je to 1 tuna vyţíhaného odlitku. Sazba výrobní reţie musí zahrnovat podíl reţijních 

nákladů příslušného ÚNS a zároveň také podíl nákladů společného úseku NS 330. Mezi 

reţijní náklady, které jsou společné pro všechny úseky nákladového střediska, patří např. 

reţijní materiál, osobní náklady, náklady na opravy a udrţování, reţijní energie, odpisy, 

pomocný materiál a ochranné pomůcky, sluţby a další. Jedná se o náklady, které nelze 

přiřadit konkrétnímu ÚNS a nebo jsou společné všem ÚNS. 

4.2 Struktura rozvrhovaných nákladů 

V současné době jsou reţijní náklady Slévárny sledovány v pěti ÚNS – viz 

kapitola 3.3. V následující tabulce jsou uvedeny skutečné reţijní náklady za rok 2012 

v členění podle ÚNS. 
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Tabulka č. 1: Skutečné režijní náklady Slévárny za rok 2012 

330.10 330.20 330.31 330.32 330.90

Materiál 1 260 4 231 12 150 0 1 423 19 064

Energie 1 141 8 637 5 285 0 1 066 16 129

Odpisy 286 6 627 3 358 4 110 2 14 383

Osobní nákl. 4 835 15 401 8 843 0 6 481 35 560

Opravy 474 10 324 5 700 450 144 17 092

Nákl. na jakost 6 531 0 73 45 655

Ostatní služby 4 281 5 633 2 073 812 6 949 19 748

Daně a popl. 45 47 92 0 65 249

Zásob. režie 2 9 30 0 1 42

Nákl. celkem 12 330 51 440 37 531 5 445 16 176 122 922

Jednotlivé úseky střediska (tis. Kč)
Druh nákladu

Celkem 

(tis. Kč)

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Výchozí soubor pro tabulku č. 1 – Skutečné reţijní náklady střediska Slévárna za 

rok 2012 - uvádím v příloze č. 1. Náklady celkem (tis. Kč) jsou součtem hodnoty reţijních 

nákladů a zásobovací reţie. 

Sazby výrobní reţie by měly být stanoveny tak, aby se součin jednotlivých sazeb 

a mnoţství kalkulačních jednic co nejvíce přibliţoval skutečným reţijním nákladům. 

V ekonomické terminologii VHM se tento součin nazývá zakalkulovaný podíl a jeho výše 

za určité období představuje sumu reţijních nákladů rozpuštěnou v celkových nákladech 

na výrobu odlitků. 

4.3 Struktura používaných sazeb režijních nákladů 

V kaţdém ÚNS Slévárny je určeno několik různých sazeb výrobní reţie, které se 

vztahují k odpracovaným hodinám tzv. jednicových pracovníků na konkrétních 

pracovištích. Jednicoví pracovníci jsou většinou profesní pracovníci, jejichţ práce je pro 

konkrétní výrobek normovaná a odpracované hodiny jsou sledované a odváděné do 

informačního systému. K těmto odpracovaným hodinám se pak přiřadí příslušná sazba 

výrobní reţie. V současné době je následující členění pracovišť (nebudu se zabývat 

pracovištěm Ţíhání, neboť zde je kalkulační jednice 1 tuna, a reţijní náklady tvoří poměrně 

malou část z celkových reţijních nákladů Slévárny): 
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330.10 – Modelárna 

 Pracoviště 180 – výroba modelů; 

 Pracoviště 190 – stolařské práce. 

 

330.20 - Formovna 

 Pracoviště 110 a 210 – výroba odlitků o hmotnosti nad 8 tun; 

 Pracoviště 120, 130, 230 -  výroba válců a pánví; 

 Pracoviště 140 a 240 – výroba odlitků o hmotnosti do 8 tun. 

 

330.31 – Čistírna 

 Pracoviště 141 – čistění a broušení odlitků; 

 Pracoviště 241 – tryskání odlitků; 

 Pracoviště 341 – pálení odlitků; 

 Pracoviště 441 – svářečské práce; 

 Pracoviště 651 – brousící stroj Andromat. 

  

V Modelárně i Formovně jsou kaţdému pracovišti přiřazeny různé sazby výrobní 

reţie, které zohledňují strukturu spotřebovaných reţijních nákladů. V Čistírně je 

definováno 5 pracovišť, ale dohromady pouze 2 sazby výrobní reţie, a to jedna pro 

Andromat a druhá pro všechna ostatní pracoviště.  

Výše sazeb výrobní reţie se určuje obvykle při sestavení plánu na období 1 roku, 

kdy je na základě plánovaného objemu výroby v tunách definována mimo jiné i výše 

reţijních nákladů a disponibilní hodinová kapacita jednotlivých ÚNS. 
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5 Zpracování návrhu nové struktury a členění sazeb 
režijních nákladů, výpočet sazeb 

V této kapitole se zaměřím na stávající skladbu pracovišť a na jejich moţné nové 

členění, vhodnější pro zpřesnění rozpočtu reţijních nákladů. Dále stanovím mnoţství 

kalkulačních jednic a popíšu stávající způsob členění sazeb výrobní reţie na pracovišti. 

5.1 Posouzení stávající skladby pracovišť a možné členění 

Definování stávajících pracovišť vychází z charakteru práce a podobnosti druhů 

spotřebovaných nákladů při výrobní činnosti. Z toho důvodu podle mého názoru není 

nutno měnit strukturu pracovišť v Modelárně a Formovně. U Čistírny však 4 pracoviště 

mají stejnou sazbu výrobní reţie, přestoţe se liší skladba jimi spotřebovaných nákladů. 

Specifické druhy nákladů, které se vyskytují pouze u jednoho ze všech pracovišť, jsou 

v oblasti reţijního materiálu, energie, odpisů, oprav a některých sluţeb. Proto se budu dále 

zabývat pouze problematikou Čistírny.  

Pro zpřesnění rozpočtu reţijních nákladů v oblasti Čistírny můţe být zachováno 

stávající členění pracovišť, je však nutné provést detailnější přiřazení reţijních nákladů. 

Pro jednotlivá pracoviště je moţno nalézt typické představitele nákladů, které se v ţádném 

případě neobjevují jinde, stejně tak ale v Čistírně existuje i řada nákladových druhů, které 

nelze jednoznačně přiřadit jedinému pracovišti. Zároveň je také nutno uvaţovat s tím, ţe 

i Čistírna se musí podílet na rozpuštění reţijních nákladů vznikajících ve společném úseku 

(ÚNS 330.90) Slévárny. 

5.2 Podrobné členění režijních nákladů na pracovišti 

Sledování skutečných reţijních nákladů ve Slévárně je realizováno v členění na 

ÚNS. Existuje však mnoho dalších zdrojů informací, kde je moţno dohledat i detailnější 

členění nákladů, obvykle podle slovního popisu. Pro zpracování takového členění podle 

jednotlivých pracovišť je nutno znát typické představitele nákladů, které je moţno dohledat 

v informačních systémech.  

Pro přiřazení jedinečných nákladů je třeba znát i náplň činností pracovišť – 

čistírenské operace.  
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Pracoviště 141 – čistění a broušení odlitků 

Provádí se zde hrubé čistění odlitků od zbytků formovacího materiálu za pouţití 

pneumatických kladiv a dále vybrušování povrchových vad a broušení svarů po zavařování 

vad. Typické náklady jsou: 

 Materiál – brusné kotouče, brusky, sekáče do pneumatických kladiv, 

specifické osobní ochranné pomůcky (rukavice, ochranné štíty, respirátory aj.); 

 Energie – stlačený vzduch; 

 Opravy – opravy elektronářadí (brusky, kladiva); 

 Sluţby – kování sekáčů (ostření). 

 

 Pracoviště 241 – tryskání odlitků 

S pouţitím brokového tryskače se zde provádí tryskání (očistění) odlitků od 

zbytků formovacích materiálů nebo okují po tepelném zpracování. Tryskač je jedním ze 

stěţejních výrobních zařízení Čistírny. Typické náklady jsou: 

 Materiál – ocelové broky do tryskače; 

 Odpisy – tryskač; 

 Opravy tryskače; 

 Sluţby – inspekční prohlídky. 

 

 Pracoviště 341 – pálení odlitků 

Hlavní náplní tohoto pracoviště je upalování nálitků a vtokových soustav, dále 

upalování dalších technologických částí odlitků (např. klíny, čepy), zároveň se zde rovněţ 

rozpalují těţké nálitky pro další pouţití jako šrot. Typické náklady jsou: 

 Materiál – plynové hadice, hubice, speciální osobní ochranné pomůcky 

a obleky; 

 Energie – acetylén, řezací kyslík. 
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 Pracoviště 441 – svářečské práce 

Na tomto pracovišti probíhají veškeré svářečské práce od odstraňování různých 

připečených zbytků oceli aţ po zavařování vad odlitků zjištěných nedestruktivním 

zkoušením. Typické náklady jsou: 

 Materiál – svařovací materiál – elektrody, dráty, svařovací hubice, svorky, 

kleště, plyny v ocelových lahvích, speciální osobní ochranné pomůcky; 

 Odpisy svařovacích agregátů; 

 Opravy svařovacích agregátů; 

 Sluţby – např. kalibrace svařovacích agregátů, sušení a skladování elektrod aj. 

 

 Pracoviště 651 – brousící stroj Andromat 

Andromat slouţí k broušení velkých rovných ploch na odlitcích, vyznačuje se 

vysokou produktivitou práce ve srovnání s ručním broušením. Typické náklady jsou: 

 Materiál – speciální brusné kotouče o Ø 600 mm; 

 Odpisy – v současné době je jiţ jeho zůstatková cena 0 Kč; 

 Opravy; 

 Sluţby – inspekce zařízení. 

 

Kaţdé pracoviště má také určitou spotřebu elektrické energie. Tato energie je však 

měřena celkem pro celou čistírnu a nejsou ţádné podklady pro reálný rozpočet na 

jednotlivá pracoviště. Navíc je zde elektrická energie pro pohon jeřábů a osvětlení 

výrobních hal, která je společná pro všechna pracoviště. Vzhledem k tomu, ţe Andromat 

a tryskač mají největší příkon elektrické energie, bude kaţdému v dalších výpočtech 

přiřazeno mnoţství 10 % ze spotřeby elektrické energie čistírny, zbylých 80% bude 

rozpočteno mezi všechna pracoviště. 
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V závislosti na definování druhů nákladů typických pro jednotlivá pracoviště byly 

rozděleny skutečné reţijní náklady Čistírny za rok 2012 následovně: 

 

Tabulka č. 2: Skutečné režijní náklady Čistírny za rok 2012  

141 241 341 441 651 nepřiřaz.

Materiál 2 615 713 181 4 403 2 473 1 765 12 150

Energie 668 158 761 0 158 3 540 5 285

Odpisy 0 2 688 110 42 0 518 3 358

Osobní nákl. 0 0 0 0 0 8 843 8 843

Opravy 513 1 374 0 594 1 517 1 702 5 700

Nákl. na jakost 0 0 0 0 0 0 0

Ostatní služby 211 51 0 222 26 1 563 2 073

Daně a popl. 0 0 0 0 0 92 92

Zásob. režie 0 0 0 0 0 30 30

Nákl. celkem 4 007 4 984 1 052 5 261 4 174 18 053 37 531

Náklady jednotlivých pracovišť (tis. Kč) Celkem 

(tis. Kč)Druh nákladu

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Výchozí soubor pro tabulku č. 2 – Skutečné reţijní náklady střediska Slévárna za 

rok 2012 – uvádím v příloze č. 1. Rozdělení nákladů pro jednotlivá pracoviště vychází ze 

zkušeností a znalostí pracovníků a z interního informačního systému Čistírny. 

Z tabulky vyplývá, ţe přibliţně polovinu reţijních nákladů Čistírny lze 

jednoznačně přiřadit konkrétnímu pracovišti. 

5.3 Stanovení množství kalkulačních jednic 

Při propočtu plánovaných sazeb výrobní reţie je nutno znát mnoţství kalkulačních 

jednic, to je hodin, které by měly být odpracovány, aby bylo vyrobeno plánované mnoţství 

odlitků. Jedná se vlastně o stanovení hodinové kapacity Čistírny. Určující parametry pro 

stanovení nutné výrobní kapacity jsou počet jednicových dělníků a z toho vyplývající fond 

pracovní doby a pracnost při čistírenských operacích. Pracnost je v Čistírně udávána 

v hodinách na tunu výroby, to znamená kolik hodin práce na daném pracovišti je nutno 

odpracovat pro výrobu 1 tuny odlitku. Vzhledem k různorodému sortimentu je pracnost 

u jednotlivých odlitků velmi odlišná, takţe výsledná čísla se mohou v různých obdobích 

značně lišit. 

Při stanovení mnoţství nutných hodin se obvykle vychází ze skutečnosti minulých 

let a v úvahu se berou i sortimentní změny ve výrobě. 
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V následující tabulce jsou uvedeny skutečné odpracované jednicové hodiny 

Čistírny za rok 2012
2
. 

 

Tabulka č. 3: Odpracované jednicové hodiny Čistírny za rok 2012 

141 241 341 441 651

Odlitky (h) 33 308,5 492,0 4 685,0 20 359,0 1 515,5 60 360,0

Úkony (h) 1 595,0 3 635,5 201,0 3 266,5 449,0 9 147,0

Celkem (h) 34 903,5 4 127,5 4 886,0 23 625,5 1 964,5 69 507,0

Pracoviště

Celkem (h)

 

Zdroj: Interní materiály Čistírny 

 

Jak je zřejmé z tabulky č. 3, v Čistírně se provádějí práce na vlastních vyrobených 

odlitcích a na tzv. úkonech, to jsou práce na dodaném cizím materiálu. Skutečná výroba 

odlitků za rok 2012 byla 6919 tun. Pro rok 2013 je plánována výroba 8542 tun a při 

částečné znalosti sortimentu byla spočtena plánovaná kapacita Čistírny na hodnoty viz 

tabulka č. 4.  

 

Tabulka č. 4: Plánované odpracované jednicové hodiny Čistírny pro rok 2013 

141 241 341 441 651

Odlitky (h) 30 360,0 530,0 4 850,0 16 934,0 1 320,0 53 994,0

Úkony (h) 0,0 3 600,0 0,0 0,0 400,0 4 000,0

Celkem (h) 30 360,0 4 130,0 4 850,0 16 934,0 1 720,0 57 994,0

Pracoviště Celkem 

(h)

 

Zdroj: Interní materiály Čistírny 

 

5.4 Propočet jednotlivých sazeb 

Výpočet plánovaných sazeb výrobní reţie Čistírny pro rok 2013 vycházel 

z plánovaných hodnot reţijních nákladů a z plánovaných jednicových hodin čistírny. 

Stejně jako v předešlých letech byly stanoveny pouze 2 sazby výrobní reţie - sazby pro 

pracoviště Andromat (1 770 Kč/h) a sazba pro všechna ostatní pracoviště (740Kč/h). 

Plánované reţijní náklady jednotlivých ÚNS pro rok 2013 jsou uvedeny v následující 

tabulce č. 5. 

                                                 
2
 Skutečné odpracované hodiny zahrnují i 15 611 hodin víceprací, coţ je důvod, proč se plánované hodiny 

pro rok 2013 (při vyšší výrobě odlitků v tunách proti roku 2012) jeví nepřiměřeně nízké. 



 Michaela Cachová: Rozvrhování reţijních nákladů střediska Slévárna 

2013   26 

Tabulka č. 5: Plánované režijní náklady Slévárny pro rok 2013 

330.10 330.20 330.31 330.32 330.90

Materiál 840 4 300 10 368 0 1 680 17 188

Energie 1 922 10 534 7 075 0 1 167 20 698

Odpisy 282 6 528 3 360 5 440 2 15 612

Osobní nákl. 4 447 14 396 8 237 0 5 928 33 008

Opravy 630 9 818 6 875 485 492 18 300

Nákl. na jakost 10 546 12 72 1000 1 640

Ostatní služby 4 165 5 190 1 528 722 7 880 19 485

Daně a popl. 45 47 92 0 61 245

Zásob. režie 2 11 29 0 3 45

Nákl. celkem 12 343 51 370 37 576 6 719 18 213 126 221

Druh nákladu
Jednotlivé úseky (tis. Kč) Celkem 

(tis. Kč)

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Výchozí soubor pro tabulku č. 5 – Plánované reţijní náklady střediska Slévárna 

pro rok 2013 – uvádím v příloze č. 2. Rozdělení plánovaných nákladů pro jednotlivá 

střediska vychází ze zkušeností a znalostí pracovníků a z interního informačního systému 

Čistírny. 

Kromě plánovaných reţijních nákladů Čistírny ve výši 37 576 tis. Kč bylo nutno 

ještě sazbami výrobní reţie v Čistírně rozpustit podíl nákladů společného střediska 

(330.90). Tento podíl byl pro rok 2013 naplánován ve výši 7 111 tis. Kč
3
, takţe celkový 

objem reţijních nákladů k rozpočtu sazeb výrobní reţie byl 44 687 tis. Kč. Pouţitý 

propočet sazeb výrobní reţie Čistírny pro rok 2013 je v následující tabulce č. 6. 

 

Tabulka č. 6: Propočet sazeb výrobní režie Čistírny pro rok 2013 

Plán          

(h)

Sazba VR      

(Kč)

Zakalk. podíl           

(Kč)

Pracoviště 651 1 720 1 770 3 044 400

Pracoviště ostatní 56 274 740 41 642 760

Nákl. pokryté zakalk. podílem 44 687 160
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 6 vychází z tabulky č. 4, kde jsem sestavila plán odpracovaných hodin 

na rok 2013 pro jednotlivá pracoviště. V čistírně jsou stanoveny dvě sazby výrobní reţie 

pro rok 2013, a to sazba pro pracoviště 651 ve výši 1 770 Kč/h, a sazba pro ostatní 

                                                 
3
 Podíl stanovují pracovníci střediska Slévárna na základě propočtů, zkušeností a znalostí z minulých let. 
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pracoviště ve výši 740 Kč/h. Součinem těchto sazeb a počtu plánovaných odpracovaných 

hodin získáme zakalkulovaný podíl
4
 (Kč).  

Z propočtu v tabulce vyplývá, ţe stanovené sazby při dodrţení plánovaného počtu 

jednicových hodin pokryjí téměř bezezbytku plánovaný objem reţijních nákladů. Pokud by 

tomu tak nebylo, bylo by třeba upravit plánované hodiny nebo sazby výrobní reţie. Při 

propočtu sazeb výrobní reţie ve Slévárně byla kaţdý rok snaha o co nejmenší rozdíl od 

sazeb platných v předcházejícím roce, aby při přechodu na nové sazby výrobní reţie 

v novém kalendářním roce nedocházelo k velkým odchylkám ve vypočtených kalkulacích 

nákladů zakázek. 

                                                 
4
 Zakalkulovaným podílem rozumíme součin jednotlivých sazeb výrobní reţie a mnoţství kalkulačních 

jednic. Jeho výše za určité období představuje sumu reţijních nákladů rozpuštěnou v celkových nákladech na 

výrobu odlitků. 
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6 Návrh nové metodiky a struktury režijních sazeb 
střediska Slévárna 

V poslední kapitole vyčíslím plánované reţijní náklady na jednotlivá pracoviště 

střediska čistírna pro rok 2013. Pomocí těchto výsledků a výpočtů z předchozích kapitol 

vypočítám novou výši sazeb výrobní reţie. Dále zkontroluji, zda by nově vypočtené sazby 

pokryly hodnotu reţijních nákladů a nakonec srovnám vliv stávajících a nových sazeb 

výrobní reţie na konečnou hodnotu reţijních nákladů u vybraných kusů odlitků. 

6.1 Nová struktura Čistírny pro rozpočet režijních nákladů 

Z předcházejícího popisu struktury Čistírny je zřejmé, ţe potřebné náklady na 

výrobu na jednotlivých pracovištích jsou značně rozdílné a jednotná sazba výrobní reţie 

přesně nevystihuje nákladovou náročnost konkrétních čistírenských operací. K tomu, aby 

se sazby výrobní reţie více přiblíţily realitě, bude nutné propočítat detailnější sazby 

výrobní reţie pro jednotlivá pracoviště. Současná struktura pracovišť, která je popsána 

v kapitole 5.2, bude k tomuto účelu vyhovující, podrobnější členění čistírenských operací 

by jiţ asi bylo příliš sloţité jak z pohledu dalšího členění reţijních nákladů, tak z hlediska 

evidence jednicových hodin. 

S pouţitím plánovaného rozpočtu reţijních nákladů Slévárny pro rok 2013 (
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Tabulka č. 5) a tabulky skutečného rozdělení reţijních nákladů Čistírny za rok 2012 na 

jednotlivá pracoviště (Tabulka č. 2) je moţno sestavit tabulku plánovaných reţijních 

nákladů Čistírny na pracoviště (Tabulka č. 7). Při sestavování této tabulky jsem vyuţila 

jednak podkladových hodnot ze zmíněných tabulek a jednak zkušeností a znalostí 

pracovníků plánování výroby v NS Čistírna. 
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Tabulka č. 7: Plánované režijní náklady Čistírny pro rok 2013 

141 241 341 441 651 nepřiřaz.

Materiál 2 424 814 180 3 313 2 165 1 472 10 368

Energie 893 211 1 018 102 215 4 636 7 075

Odpisy 0 2 688 120 36 0 516 3 360

Osobní nákl. 0 0 0 0 0 8 237 8 237

Opravy 510 1 950 50 510 1 870 1 985 6 875

Nákl. na jakost 0 0 0 12 0 0 12

Ostatní služby 180 45 0 190 22 1 091 1 528

Daně a popl. 0 0 0 0 0 92 92

Zásob. režie 0 0 0 0 0 29 29

Nákl. celkem 4 007 5 708 1 368 4 163 4 272 18 058 37 576

Druh nákladu
Náklady jednotlivých pracovišť (tis. Kč) Celkem 

(tis. Kč)

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Pro účely výpočtu sazeb výrobní reţie je ještě nutno do plánovaných reţijních 

nákladů zahrnout podíl nákladů společného úseku, který byl pro rok 2013 přidělen Čistírně 

ve výši 7 111 tis. Kč (viz kapitola 5.4). Zároveň reţijní náklady ze sloupce nepřiřazeno 

musí být rozpočítány do sumy reţijních nákladů jednotlivých pracovišť. 

6.2 Výpočet nových sazeb výrobní režie 

Nyní jsou známy dvě základní hodnoty pro výpočet sazeb výrobní reţie – 

plánované reţijní náklady na pracoviště a plánovaná kapacita pracoviště v hodinách. Sazbu 

výrobní reţie vypočteme jako podíl těchto dvou hodnot. Zároveň se musí do sazby 

zahrnout náklady společné pro celou Čistírnu a podíl nákladů společného úseku Slévárny. 

Těmito náklady budou zatíţeny sazby výrobní reţie všech pracovišť rovnoměrně. 

 

Tabulka č. 8: Výpočet nových sazeb VR pro jednotlivá pracoviště na rok 2013 

141 241 341 441 651

Plánované režijní náklady (tis. Kč) 4 007 5 708 1 368 4 163 4 272

Plánované hodiny (h) 30 360 4 130 4 850 16 934 1 720

Dílčí sazby VR pro pracoviště (Kč) 132 1 382 282 246 2 484

Pracoviště

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Výchozím souborem pro tabulku č. 8 jsou tabulky č. 7 a č. 4. Výslednou hodnotu 

dílčí sazby VR pro pracoviště (Kč) jsem získala podílem plánovaných reţijních nákladů 

(tis. Kč) a plánovaných hodin (h). 
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Dále je nutno vypočítat podíl společných nákladů pro jednotlivá pracoviště. Ten 

vypočítám vydělením hodnoty celkových reţijních nákladů (tis. Kč) plánovanými 

hodinami. Celkové reţijní náklady viz tabulka č. 7. Náklady společného úseku ve výši 

7 111 Kč byly Čistírně přiděleny viz kapitola 5.4. Plánované hodiny (h) jsou uvedeny 

v tabulce č. 4. 

 

Tabulka č. 9: Podíl společných nákladů pro jednotlivá pracoviště pro rok 2013 

Čistírna Společný úsek

Celkové režijní nákl. (tis. Kč) 18 058 7 111

Plánované hodiny (h) 57 994 57 994

Podíl v sazbě výrobní režie (Kč) 311 123
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Vypočtené hodnoty sazeb pro podíl společných nákladů (viz tabulka č. 9) se 

přičtou k hodnotám sazeb vypočteným pro jednotlivá pracoviště (viz tabulka č. 7) a tím 

budou spočteny nové sazby výrobní reţie, coţ je zachyceno v tabulce č. 10. 

 

Tabulka č. 10: Nové sazby výrobní režie pro jednotlivá pracoviště v roce 2013 

141 241 341 441 651

Sazby z pracoviště 132 1 382 282 246 2 484

Sazby ze spol. nákladů Čistírny 311 311 311 311 311

Sazba z nákladů společ. úseku 123 123 123 123 123

Celková sazba výrobní režie 566 1 816 716 680 2 918

Pracoviště
Sazby (Kč)

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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6.3 Srovnání nových sazeb se stávajícími 

V tabulce č. 11 je uveden přehled pouţívaných a nově vypočtených sazeb výrobní 

reţie pracovišť Čistírny.  

 

Tabulka č. 11: Srovnání stávajících a nových sazeb výrobní režie 

141 241 341 441 651

Současná (Kč) 740 740 740 740 1 770

Nová (Kč) 566 1 816 716 680 2 918

Odchylka -24% 145% -3% -8% 65%

Sazba výrobní režie
Pracoviště

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Současná sazba výrobní reţie je stanovena (viz kapitola. 5.4). Novou sazbu jsem 

vypočetla v tabulce č. 10. Odchylka nové sazby od sazby současné je počítána jako 

procentuální nárůst (kladná hodnota) nebo pokles (záporná hodnota) nové sazby výrobní 

reţie, kdy jako základ pro výpočet uvaţujeme současnou sazbu. 

Nově vypočtené sazby výrobní reţie pro pracoviště, která mají dosud stejnou 

sazbu VR (740 Kč), vykazují minimální odchylku u pracoviště 341 – pálení odlitků a 441 –

 svářečské práce. Niţší zatíţení hodiny práce reţijními náklady vychází u pracoviště 141 – 

čištění a broušení odlitků. Důvodem toho je vysoký plánovaný počet odpracovaných 

hodin, který tvoří více neţ polovinu z celkových hodin Čistírny. Reţijní náklady 

související s tímto pracovištěm se tak rozpouští na velké mnoţství kalkulačních jednic. 

Navíc na tomto pracovišti nedochází k výrazně vysoké spotřebě materiálu, energie a 

sluţeb, odpisy zde nejsou ţádné, neboť hodnota pouţívaného nářadí nepřesahuje 40 000 

Kč (viz tabulka č. 7). 

Naproti tomu u pracovišt 241 – tryskání a 651 – brousící stroj Andromat je nově 

vypočtená sazba výrobní reţie výrazně vyšší oproti současné sazbě. U tryskače je to 

vysoký podíl odpisů a oprav, u Andromatu je to velký podíl materiálu a oprav, co zvyšuje 

sazbu výrobní reţie. Odpisy u Andromatu jiţ nejsou, stroj je odepsán
5
. Přestoţe tyto dva 

výrobní agregáty jsou nezbytné při výrobě odlitků a šetří obrovské mnoţství ruční práce, 

jejich kapacitní vyuţití je oproti ostatním pracovištím poměrné nízké a to i z toho důvodu, 

                                                 
5
 Pořizovací cena Andromatu byla 23,5 mil Kč. 
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ţe jako odpracované hodiny se povaţují pouze hodiny provozu zařízení. Práce nutné pro 

přípravu těchto pracovišť, např. ustavení odlitku, nastavení stroje, nejsou evidovány jako 

jednicové a proto se pomocí sazeb rozpouští do všech pracovišť rovnoměrně.  

6.4 Kontrolní výpočty krytí režijních nákladů ÚNS 

Pro rozpuštění celkových reţijních nákladů Čistírny v nákladech odlitků musí být 

splněny dvě podmínky – musí být dodrţeny plánované hodnoty reţijních nákladů (viz 

kap. 5.4, 44 487 Kč) a musí být odpracován plánovaný počet hodin na jednotlivých 

pracovištích (tab. č. 4). Pak vytvořený zakalkulovaný podíl bude pokrývat spotřebované 

reţijní náklady. Kontrolní propočet tohoto pokrytí je v následující tabulce č. 12. 

 

Tabulka č. 12: Kontrolní propočet krytí režijních nákladů ÚNS 

141 241 341 441 651

Plánované hodiny (h) 30 360 4 130 4 850 16 934 1 720 57 994

Sazba VR (Kč/h) 566 1 816 716 680 2 918

Zakalkulovaný podíl (tis. Kč) 17 184 7 500 3 473 11 515 5 019 44 691

Pracoviště Celkem 

(tis. Kč)

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Zakalkulovaný podíl je výsledkem součinu plánovaných hodin (h) a sazby 

výrobní reţie (Kč/h). 

Z propočtu vyplývá, ţe hodnota zakalkulovaného podílu je téměř shodná 

s plánovanou hodnotou reţijních nákladů (44 687 Kč), které byly stanoveny pro výpočet 

sazeb výrobní reţie (viz kap. 5.4). 

6.5 Vliv nových sazeb na kalkulaci odlitku 

V této kapitole bude proveden kontrolní propočet sumy výrobní reţie Čistírny u 

několika typických odlitků. Tato výrobní reţie je součástí celkové kalkulace nákladů na 

výrobu odlitku. Propočet ukáţe, jak by pouţití nových reţijních sazeb mohlo ovlivnit 

celkové náklady na výrobu odlitku a tedy i jeho prodejní cenu. 
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Obrázek č. 2: Odlitek 

 

Zdroj: http://www.vitkovicemachinery.com/18/cs/node/424 

 

Vybrané odlitky jsou tyto: 

 Poutní válec, hmotnost 11 000 kg; 

 Nosný kruh, hmotnost 103 000 kg; 

 Stojan I, hmotnost 121 000 kg; 

 Stojan II, hmotnost 39 700 kg; 

 Strusková pánev, hmotnost 43 500 kg; 

 Plášť drtiče, hmotnost 52 000 kg. 

 
Tabulka č. 13: Poutní válec 

Pracoviště Jedn. 141 241 341 441 651 Celkem (Kč)

Normohodiny h 7 1 2 0 2

Sazba VR stávající Kč 740 740 740 740 1 770

Sazba VR nová Kč 566 1 816 716 680 2 918

VR stávající Kč 5 180 740 1 480 0 3 540 10 940

VR nová Kč 3 962 1 816 1 432 0 5 836 13 046
 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka č. 14: Nosný kruh 

Pracoviště Jedn. 141 241 341 441 651 Celkem (Kč)

Normohodiny h 201 0 43 56 0

Sazba VR stávající Kč 740 740 740 740 1 770

Sazba VR nová Kč 566 1 816 716 680 2 918

VR stávající Kč 148 740 0 31 820 41 440 0 222 000

VR nová Kč 113 766 0 30 788 38 080 0 182 634
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Tabulka č. 15: Stojan I 

Pracoviště Jedn. 141 241 341 441 651 Celkem (Kč)

Normohodiny h 157 0 45 50 13

Sazba VR stávající Kč 740 740 740 740 1 770

Sazba VR nová Kč 566 1 816 716 680 2 918

VR stávající Kč 116 180 0 33 300 37 000 23 010 209 490

VR nová Kč 88 862 0 32 220 34 000 37 934 193 016
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Tabulka č. 16: Stojan II 

Pracoviště Jedn. 141 241 341 441 651 Celkem (Kč)

Normohodiny h 108 2 42 42 8

Sazba VR stávající Kč 740 740 740 740 1 770

Sazba VR nová Kč 566 1 816 716 680 2 918

VR stávající Kč 79 920 1 480 31 080 31 080 14 160 157 720

VR nová Kč 61 128 3 632 30 072 28 560 23 344 146 736
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Tabulka č. 17: Strusková pánev 

Pracoviště Jedn. 141 241 341 441 651 Celkem (Kč)

Normohodiny h 86 3 5 61 5

Sazba VR stávající Kč 740 740 740 740 1 770

Sazba VR nová Kč 566 1 816 716 680 2 918

VR stávající Kč 63 640 2 220 3 700 45 140 8 850 123 550

VR nová Kč 48 676 5 448 3 580 41 480 14 590 113 774
 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka č. 18: Plášť drtiče 

Pracoviště Jedn. 141 241 341 441 651 Celkem (Kč)

Normohodiny h 307 4 37 140 10

Sazba VR stávající Kč 740 740 740 740 1 770

Sazba VR nová Kč 566 1 816 716 680 2 918

VR stávající Kč 227 180 2 960 27 380 103 600 17 700 378 820

VR nová Kč 173 762 7 264 26 492 95 200 29 180 331 898
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Výchozí soubory pro tabulky č. 13. – 18 jsou tabulka č. 4 – Plánované 

odpracované jednicové hodiny čistírny pro rok 2013 a tabulka č. 10. – Nové sazby výrobní 

reţie (VR) pro jednotlivá pracoviště v roce 2013. Výrobní reţie (stávající a novou) jsem 

vypočítala jako součin normohodin (h) a sazeb VR (stávající a nové).  

Z celého sortimentu Čistírny jsem vybrala nejčastěji zastoupené výrobky, na 

jejichţ příkladu je vidět, nakolik by nově vypočtené sazby ovlivnily celkovou sumu 

výrobní reţie. 

Z propočtu u vybraných odlitků (viz tabulky č. 13 – 18) je moţné vyčíst, ţe tam, 

kde jsou ve velké míře zastoupeny čistírenské práce (pracoviště 141) nebo práce svářečské 

(pracoviště 441), se povedlo díky novému rozvrţení sazeb celkovou hodnotu výrobní reţie 

daného odlitku sníţit. Naopak v případě relativně vysokého podílu odpracovaných hodin 

na pracovištích 241 (tryskač) a 651 (andromat), kde došlo k podstatnému nárůstu výše 

sazeb vlivem nového rozvrţení reţijních nákladů, výsledná hodnota celkové výrobní reţie 

vzroste. 

Nové rozvrţení sazeb tedy přesněji zachycuje, které pracoviště je nositelem 

daného nákladu. Díky přesnějšímu stanovení sazeb pro jednotlivá pracoviště nejsou 

zbytečně zatíţena ostatní pracoviště. 

Jelikoţ odpracované hodiny pracovníků čistírny nesouvisí pouze s výrobou 

odlitků, ale také s prací na tzv. úkonech, coţ je práce na dodaném cizím materiálu, je 

důleţité zmínit vliv nově stanovené sazby i na výslednou kalkulaci za tuto činnost. 

Současný způsob stanovení sazeb vlivem nepřesného rozvrţení nákladů na jednotlivá 

pracoviště uměle sniţuje cenu těchto úkonů a středisko Slévárna tak musí zbylé náklady 

rozpustit mezi vlastní pracoviště, čímţ přichází o část výnosů z práce na úkonech. 
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Přesnější stanovení sazeb a jejich zvýšení by tedy reálněji odráţelo cenu úkonu. Je však 

otázkou, jestli by zákazníci byli ochotni tuto cenu akceptovat. 
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7 Závěr 

V diplomové práci se zabývám rozvrhováním reţijních nákladů střediska Slévárna 

společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a. s. Cílem mé diplomové práce bylo 

navrhnout novou metodiku rozvrhování reţijních nákladů a strukturu reţijních sazeb 

daného střediska pomocí analýzy reţijních nákladů tak, aby lépe odráţela skutečnou výši 

spotřebovaných nákladů na pracovištích. 

V první části práce jsem seznámila čtenáře se základními pojmy, jako jsou 

náklady, kalkulace, jejich druhy a členění. Také jsem popsala středisko Slévárna, jeho 

profil a způsob výroby odlitků, ekonomickou strukturu a princip sledování nákladů 

v daném středisku.  

V praktické části mé práce jsem se nejprve věnovala struktuře pracovišť, 

rozvrhovaných nákladů a pouţívaných sazeb výrobní reţie střediska slévárna za rok 2012. 

Zjistila jsem, ţe s nejmenší přesností jsou reţijní náklady rozvrţeny v úseku Čistírna, kde 

jsou pouţívány pouze dvě sazby reţijních nákladů pro pět pracovišť, coţ značně zkresluje 

vzkazovanou nákladovost, a proto jsem se dále rozhodla věnovat rozvrhování nákladů 

pouze v tomto úseku. Zkoumala jsem, zda je stávající skladba pracovišť vyhovující pro 

nové rozvrţení sazeb a přiřadila jsem jednotlivým pracovištím jejich jedinečné reţijní 

náklady. Stanovila jsem kalkulační jednice pro rozvrţení sazeb a provedla kontrolní 

propočet, zda stanovené sazby pokryjí reţijní náklady při současném způsobu rozvrhování 

reţijních nákladů. 

Dále jsem na základě skutečných reţijních nákladů za rok 2012 stanovila plán 

reţijních nákladů jednotlivých pracovišť pro rok 2013 a vypočetla nové sazby, které lépe 

odráţejí reţijní náklady daného pracoviště. V závěru práce jsem srovnala nově vypočítané 

sazby se stávajícími a na několika reálných výrobcích ukázala konečný vliv nových sazeb 

na hodnotu výsledné výrobní reţie u vybraných odlitků. 

V závěru mé práce jsem dospěla ke zjištění, ţe i kdyţ nové rozvrţení sazeb 

nesníţí celkový objem reţijních nákladů a tedy nepovede ke komplexnímu sníţení cen 

odlitků, pomůţe lépe rozvrhnout reţijní náklady tak, aby mnohem přesněji odráţely 

nákladovost na pracovištích, kde skutečně vznikají. To se následně můţe pozitivně 
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promítnout do výsledné ceny odlitku a přispět k vyšší konkurenceschopnosti Slévárny na 

trhu. 



 Michaela Cachová: Rozvrhování reţijních nákladů střediska Slévárna 

2013   40 

Seznam použité literatury: 

[1] DEAKIN, E. B.; MAHER, M. W. Cost Accounting. 3. vyd. Illinois: RICHARD D. 

IRWIN, 1991. 1059 s. ISBN 0-256-06919-0. 

[2] KRÁL, B. et al. Manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha: Management Press, 2002. 547 s. 

ISBN 80-7261-062-7, 

[3] HRADECKÝ, M.; KONEČNÝ, M. Kalkulace pro podnikatele. 1.vyd. Praha: 

PROSPEKTRUM, 2003. 156 s. ISBN 80-7175-119-7, 

[4] HRADECKÝ, M.; KRÁL, B. Řízení režijních nákladů. 1. vyd. Praha: Prospektrum, 

1995. 100 s. ISBN 80-7175-025-5, 

[5] Internetové stránky: http://www.vitkovice.cz/ 

[6] LANG, H. Manažerské účetnictví. Přel. J. Forejtová a Z. Maňasová. 1. vyd. Praha: C. 

H. Beck, 2005. 216 s. ISBN 80-7179-419-8, 

[7] Macík, K. Jak kalkulovat podnikové náklady? Ostrava: MONTANEX, 1994, 125 s. 

ISBN 80-85780-16-X 

[8] Pokyn vedoucího odboru Controlling č. 1/2006: Kalkulační systém, Ostrava: Vítkovice 

Heavy Machinery, a.s., 2006 

[9] Příleţitostná publikace 100 let Slévárny, Ostrava: VŢSKG, 1989 

[10] SCHROLL, R. et al. Manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha: Bilance, 1997. 461 s, 

[11] Směrnice N – 007/2004: Pravidla vnitřního ekonomického řízení, Ostrava: Vítkovice, 

a.s., 2003. 

[12] SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 5. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 471 s. 

ISBN 978-80-247-3494-1. 

[13] USRY, M. F.; HAMMER, L. H. Cost Accounting. Planning and Control. 10. vyd. 

Cincinnati: South-Western Publishing, 1991. 903 s. ISBN 0-538-80925-6, 

 

http://www.vitkovice.cz/


 Michaela Cachová: Rozvrhování reţijních nákladů střediska Slévárna 

2013   41 

Seznam tabulek: 

Tabulka č. 1: Skutečné reţijní náklady Slévárny za rok 2012 ............................................. 19 

Tabulka č. 2: Skutečné reţijní náklady Čistírny za rok 2012 .............................................. 24 

Tabulka č. 3: Odpracované jednicové hodiny Čistírny za rok 2012 .................................... 25 

Tabulka č. 4: Plánované odpracované jednicové hodiny Čistírny pro rok 2013 ................. 25 

Tabulka č. 5: Plánované reţijní náklady Slévárny pro rok 2013 ......................................... 26 

Tabulka č. 6: Propočet sazeb výrobní reţie Čistírny pro rok 2013 ...................................... 26 

Tabulka č. 7: Plánované reţijní náklady Čistírny pro rok 2013 .......................................... 30 

Tabulka č. 8: Výpočet nových sazeb VR pro jednotlivá pracoviště na rok 2013 ................ 30 

Tabulka č. 9: Podíl společných nákladů pro jednotlivá pracoviště pro rok 2013 ................ 31 

Tabulka č. 10: Nové sazby výrobní reţie pro jednotlivá pracoviště v roce 2013 ................ 31 

Tabulka č. 11: Srovnání stávajících a nových sazeb výrobní reţie ..................................... 32 

Tabulka č. 12: Kontrolní propočet krytí reţijních nákladů ÚNS ......................................... 33 

Tabulka č. 13: Poutní válec .................................................................................................. 34 

Tabulka č. 14: Nosný kruh ................................................................................................... 35 

Tabulka č. 15: Stojan I ......................................................................................................... 35 

Tabulka č. 16: Stojan II ........................................................................................................ 35 

Tabulka č. 17: Strusková pánev ........................................................................................... 35 

Tabulka č. 18: Plášť drtiče ................................................................................................... 36 

 



 Michaela Cachová: Rozvrhování reţijních nákladů střediska Slévárna 

2013   42 

Seznam grafů: 

Graf č. 1: Podíl plánovaných přímých a reţijních nákl. na celkových pro rok 2013 .......... 16 

 



 Michaela Cachová: Rozvrhování reţijních nákladů střediska Slévárna 

2013   43 

Seznam obrázků: 

Obrázek č. 1: Kalkulační systém ........................................................................................... 9 

Obrázek č. 2: Odlitek ........................................................................................................... 34 



 Michaela Cachová: Rozvrhování reţijních nákladů střediska Slévárna 

2013   44 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1: Skutečné reţijní náklady střediska Slévárna za rok 2012 ............................... 45 

Příloha č. 2: Plánované reţijní náklady střediska Slévárna pro rok 2013 ............................ 46 

Příloha č. 3: Schéma organizační struktury společnosti VHM, a. s. .................................... 47 

Příloha č. 4: Rozvaha VHM ke dni 31. 12. 2012 ................................................................. 48 

Příloha č. 5: Výkaz zisku a ztráty VHM ke dni 31. 12. 2012 .............................................. 50 

Příloha č. 6: Přehled o peněţních tocích VHM ke dni 31. 12. 2012 .................................... 52 



 Michaela Cachová: Rozvrhování reţijních nákladů střediska Slévárna 

2013   45 

 

Příloha č. 1: Skutečné režijní náklady střediska Slévárna za rok 2012 

330

celkem

ZÚČTOVÁNÍ REŽIE 41 2 9 30 0 1

REŽIJNÍ NÁKLADY 122 878 12 328 51 431 37 501 5 445 16 175

SPOTŘEBA MATERIÁLU A ENERGIE 35 193 2 401 12 868 17 435 0 2 489

Spotřeba mat. vč. nakupovaných výr. 18 562 1 260 4 134 12 150 1 018

Spotřeba polot. vl.výroby a výrobků 97 97

Spotřeba energie 16 129 1 141 8 637 5 285 1 066

Spotřeba paliva 405 405

ÚČETNÍ ODPISY DL. HM A NM 14 383 286 6 627 3 358 4 110 2

Účetní odpisy DHM a DNM 14 383 286 6 627 3 358 4 110 2

OSOBNÍ NÁKLADY 35 559 4 835 15 401 8 843 0 6 481

Mzdové náklady 25 496 3 449 11 159 6 354 0 4 535

Zákl. soc. pojištění a soc. náklady 10 063 1 386 4 242 2 489 0 1 946

Ost. soc. pojištění a nákl. daň. neuzn. 0

VÝDAJE A SLUŽBY 38 006 4 760 16 484 7 401 1 335 8 027

Opravy a údrţ. dl.hm.majetku 17 092 474 10 324 5 700 450 144

Ost. tvorba rezerv, doh.pol. na TR 1 000 1 000

Cestovné 57 7 50

Přepravné 1 540 23 192 1 325

Sluţby spojů 97 97

Nájemné, leasing 4 668 3 839 628 46 156

Náklady na reprezentaci 0

Náklady na jakost 656 6 531 73 45

Ostatní výdaje a sluţby 12 896 411 4 809 1 655 812 5 210

    - Služby související s ochranou ŽP 1 824 94 861 19 850

    - Obchodně technické služby 1 018 1 123 74 1 819

    - Školení 67 4 63

    - IT služby 1 455 3 3 22 1 427

    - Úklidové služby, desinfekce, 658 6 652

    - Strážní služby (IPO) 292 292

    - Ostatní služby výrobní povahy 4 308 65 1 859 884 402 1 099

    - Ostatní služby 3 274 245 1 963 690 368 8

DANĚ A POPLATKY 249 45 47 92 0 65

Daň z nemovitostí 185 45 47 92 1

Daně ostatní a poplatky 64 64

JINÉ PROVOZNÍ NÁKLADY -525 1 4 372 0 -902

Ostatní provozní náklady 969 1 4 372 592

Provozní výnosy -148 -148

Předávky a realizace -1 346 -1 346

ZÚČTOVANÉ REŽIJNÍ NÁKLADY 13 0 0 0 0 13

Zúčt. nákladů jiných NS 13 13

TEXT 330.90330.32330.31330.20330.10
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Příloha č. 2: Plánované režijní náklady střediska Slévárna pro rok 2013 

Plán

2013

Osobní náklady celkem 54 963

Mzdové náklady celkem 39 689

  Přímé mzdové náklady  16 282

  Reţijní mzdové náklady 23 407

Odvody z mzdových nákladů celkem 13 494

  Odvody z přímých mezd 5 673

  Odvody z reţijních mezd 7 821

Sociální náklady 1 780

Opravy a udržování 18 300

Čerpání nákladů na opravy 18 300

Režijní energie 20 698

Plyny 0

Elektřina 7 174

Kyslík 27

Argon 120

Voda 20

Ostatní energie 13 357

Odpisy 15 612

odpisy dlouhodobého HM a NM 13 212

odpisy ostatního dlouhodobého HM 2 400

Ostatní režijní náklady 38 378

Pomocný mat., ochranné pomůcky 16 708

Spotřeba reţijního materiálu 15 640

  Spotřeba reţijního materiálu - externí 15 640

Spotřeba DHM 1 068

PHM 480

Cestovné 60

Nájemné, leasing 4 728

Nájemné a operativní leasing 4 728

Licenční poplatky 0

Výkony spojů 96

Přepravné 1 800

Přepravné 1 800

Ostatní služby 13 764

Sluţby související s ochranou ŢP 1 816

Sluţby související s TR 700

Obchodně technické sluţby 924

Školení 80

IT sluţby 1 692

Úklidové sluţby, desinfekce, deratizace 720

Stráţní sluţby (IPO) 312

Ostatní sluţby výrobní povahy 3 140

Sluţby související s jakostí 1 640

Ostatní sluţby 2 740

Daně, poplatky, kolky 245

Daň z nemovitosti 184

Ostatní daně, poplatky, kolky 61

Pojištění 452

Ostatní náklady 45

Zásobovací přiráţka reţijní 45

Položka
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Příloha č. 3: Schéma organizační struktury společnosti VHM, a. s. 
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Příloha č. 4: Rozvaha VHM ke dni 31. 12. 2012 
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Příloha č. 5: Výkaz zisku a ztráty VHM ke dni 31. 12. 2012 
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Příloha č. 6: Přehled o peněžních tocích VHM ke dni 31. 12. 2012 

 


