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Abstrakt 

 

ZADRAŽIL, V: Analýza a návrh kalkulačního systému v podniku, Brno 2011. 

Tato diplomová práce pojednává o analýze a návrhu kalkulačního systému v podniku. Cílem 

je popsat kalkulace jako pomocný nástroj pro určení ceny výrobku, dále náklady, které 

společnosti vznikají, jejich řízení a jejich efektivnost. V teoretické části jsou popsány různé 

kalkulační systémy, používané v podnicích, a veškeré náklady, které se mohou v podniku 

objevit. Praktická část se zabývá kalkulacemi na výkovky, produkovanými společností 

Moravské kovárny, a.s. Je zde popsán vznik cen jednotlivých výkovků a náklady, jež v této 

společnosti vznikají. Práce přináší návrh na nový způsob výpočtu cen a tvorby kalkulací pro 

jednotlivé výkovky.  

Klíčová slova: kalkulace, kalkulace nákladů, kalkulační vzorec, metody kalkulace, výrobní 

náklady, analýza, výkovek 

 

 

Abstract 

ZADRAŽIL, V: Analýza a návrh kalkulačního systému v podniku, Brno 2011. 

This diploma thesis deals with analysis and design of corporate tracing policy. The main goal of the 

work is to describe calculations as an auxiliary tool for base-point pricing and for the fixing of 

company costs its management and efficiency. In the theoretical part diverse calculation systems 

currently used in companies are defined. Further, all kinds of expenses occuring in a firm are 

characterized. The practical section´s concern is costing of forgings produced in company Moravské 

kovárny, a.s. The origin of price of particular forgings and the costs that rise in this company are 

analyzed. Finally, the proposal of a new method of pricing and a way of elaboration of calculations 

for particular forgings are described. 

Keywords: price sheet, cost calculation, costing model, method of costing, production cost, analysis, 

forging
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1. Úvod a cíl diplomové práce 

Tato práce se bude zabývat výzkumem v oblasti controllingu a nákladového managementu. 

Téma analýza a návrh kalkulačního systému v podniku jsem si vybral z toho důvodu, že se 

v naší společnosti používá již několik let stejný kalkulační systém a je proto nutné ho 

analyzovat a pokud možno zlepšit. 

 

1.1 Úvodní část 

Kalkulace je definována jako základní nástroj pro řízení nákladů firmy. 

 

Kalkulace nákladů existuje prakticky od doby, kdy lidé mezi sebou začali provádět obchod. 

Již středověcí výrobci si museli umět propočítat své výrobní náklady na své výrobky, přičíst 

potřebný zisk a tím dojít k výsledné prodejní ceně svých výrobků. 

 

Kalkulování je též nedílnou součástí našeho každodenního života. Nejde pouze o kalkulace 

na určitý výrobek nebo služby firmy, ale také o kalkulace v osobním životě. Každý by měl být 

schopen si spočítat své životní náklady, poté je porovnat se svými veškerými příjmy a podle 

toho provést určitá opatření. 

 

Kalkulace a řízení nákladů firmy se v posledních letech stále častěji dostává do popředí 

v podnikatelském řízení, a to zejména v současné době, kdy stále ještě doznívají následky 

celosvětové hospodářské krize, kdy se o to více hledají možnosti, jak snížit a zefektivnit 

náklady, a právě kalkulace je hlavním nástrojem pro analýzu vývoje nákladu firmy a posléze 

jejich řízení.  

 

Konkurenční prostředí v podnikání prošlo v posledních desetiletích rychlou globalizací 

a odstraněním bariér mezi jednotlivými obory. Dnešní podnikatelské prostředí vyžaduje, aby 

firmy měly jasně definovanou svoji vizi, směr a cíle, kterými se chtějí dále ubírat a čeho chtějí 

dosáhnout. Z finančního hlediska je ale velmi důležité mít přehled o všech nákladech firmy, 

o prováděných výkonech, o jejich efektivnosti a účinnosti vynakládaných ekonomických 

zdrojů. Podstatná je také schopnost firmy tyto náklady zhodnotit k obklopujícímu tržnímu 

prostředí.  
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1.2  Cíl diplomové práce 

Cílem diplomové práce je analýza stávajícího kalkulačního listu ve společnosti Moravské 

kovárny, a.s. a na jejím základě navrhnout nový kalkulační systém a nový kalkulační list. 

Tento kalkulační list slouží jako nástroj pro stanovení ceny jednoho výkovku pro zákazníka, 

aby měl představu, z jakých jednotlivých částí se skládá výsledná cena jednoho výkovku.   

 

První část diplomové práce bude tvořit úvod a následující teoretická část z oblastí kalkulací. 

Bude zde definován pojem kalkulace, kalkulační vzorec a jeho složení i rozdělení 

kalkulačních vzorců. Další část bude věnována metodám jednotlivých kalkulací včetně 

členění kalkulačních metod a kalkulaci životního cyklu. Závěrem teoretické části diplomové 

práce zdůrazním důležitost a praktický význam kalkulace. 

 

Druhá část diplomové práce bude praktická. Po představení společnosti Moravské kovárny, 

a.s. popíši stávající kalkulační list, který bude složen z jednotlivých druhů nákladů a jejich 

kalkulace. Poté bude již popsána konečná kalkulace pro vybrané typy výkovků. Praktickou 

část diplomové práce ukončím analýzou, která vyhodnotí stávající používaný kalkulační list 

a uvede silné a slabé stránky tohoto používaného nástroje.   

 

V poslední části diplomové práce budou doporučeny změny na používaném kalkulačním listu. 
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2. Teoretická východiska ke kalkulacím 
 

2.1 Definice kalkulace 

 

Jako základní nástroj řízení nákladů se zaměřením na výkony je kalkulace, tzn. propočet 

nákladů, přínosu, zisku, resp. jiných finančních veličin za výrobek, práci nebo službu či jinak 

naturálně (věcně) vyjádřený výkon. Význam kalkulace spočívá zejména v tom, že zobrazuje 

naturálně vyjádřený výkon a jeho finanční charakteristiku a umožňuje ovlivňovat výši 

a strukturu nákladů na produkt a tím i hospodářský výsledek podniku.
1
 

 

V nejobecnějším slova smyslu se kalkulací rozumí propočet nákladů, marže, zisku, ceny nebo 

jiné hodnotové veličiny na výrobek, práci nebo službu, na činnost nebo operaci, kterou je 

třeba v souvislosti s jejich uskutečněním provést, na podnikovou investiční akci nebo na jinak 

naturálně vyjádřenou jednotku výkonu.
2
 

 

Název kalkulace je v praxi používaný při označování třech pojmů
3
: 

 

1) Kalkulací (přesněji: kalkulováním) se mnohdy označuje činnost, v níž se stanovují 

(v předběžných kalkulacích), resp. zjišťují (ve výsledných kalkulacích) náklady 

na přesně definovanou jednotku výkonu (na kalkulační jednici), jinak o této činnosti 

hovoříme jako o kalkulování nebo sestavování kalkulací.  

 

2) Kalkulací se rozumí dále výsledek této činnosti, sestavený či zjištěný na příslušnou 

jednotku výkonu (kalkulační jednici) v podnikem stanovených kalkulačních 

položkách, a také úhrn těchto položek. 

 

 

3) Kalkulací se v praxi často označuje také část informačního systému podniku čerpající 

potřebná data zejména z rozpočetnictví a nákladového účetnictví, popř. název 

podnikového útvaru, zabývajícího se kalkulacemi. 

                                                 
1
 LANDA, M.: Účetnictví podniku. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. s. 343 

2
 KRÁL, B. a kol.: Manažerské účetnictví. 2. rozšířené vydání. Praha: Management Press, 2008. s. 120 

3
 HRADECKÝ, M., KONEČNÝ, M.: Kalkulace pro podnikatele. 1. vyd. Praha: Prospektrum, 2003. s. 11  
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2.2 Vlastní náklady kalkulace 

Jedná se o náklady shodné s náklady z finančního účetnictví. V některých případech ovšem 

mohou být tyto náklady rozdílné, např. kalkulační úroky za použití vlastního kapitálu, mzdy, 

kalkulační nájemné za použití vlastních prostor se ve finančních nákladech neúčtují, ale 

do kalkulací je dodatečně zahrnujeme. Podobně je to také s odpisy, ve finančním účetnictví se 

evidují podle účetních předpisů a po uplynutí stanovené doby zákonem se dále již neúčtují. 

 

Jednotlivé položky nákladů se vyčíslují v kalkulačních položkách. Nejčastěji se používá 

všeobecný kalkulační vzorec: 

 

1. Přímý materiál 

2. Přímé mzdy 

3. Ostatní přímé náklady 

4. Výrobní (provozní) režie 

………………………………. 

Vlastní náklady výroby 

5. Správní režie 

……………………………….. 

Vlastní náklady výkonu 

6. Odbytová režie 

……………………………….. 

Úplné náklady výkonu 

7. Zisk (ztráta) 

……………………………….. 

Prodejní cena výkonu (bez DPH, u plátců DPH) 

 

Uvedený vzorec je vlastně vzorcem kalkulací ceny, kdy cena vzniká podle principu „náklady 

+ zisk = cena“. Jde o tzv. nákladovou cenu. Ta se používá v případech, kdy cenu neurčí přímo 

trh, např. při zakázkové výrobě, u nových výroků, na trhu ještě neexistujících, v projektové 

činnosti apod. Zisk připočtený k nákladům je stanoven tak, aby byla zajištěna požadovaná 
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výnosnost kapitálu. Cenová kalkulace slouží především jako podklad pro jednání s odběrateli 

o ceně.
4
  

 

Strukturu, v níž jsou stanoveny a zjišťovány náklady na výkony, si stanovuje každý podnik 

zcela individuálně v tzv. kalkulačním vzorci. Tento kalkulační vzorec však nemůžeme 

považovat za jednoznačně daný styl vykazování nákladů. Spíše naopak: podstatným rysem 

kalkulačního systému progresivních podniků je to, že způsob řazení nákladových položek, 

podrobnost jejich členění, vztah ke kalkulaci ceny a dalších hodnotových veličin i struktura 

mezisoučtů se vykazují variantně s ohledem na uživatele a rozhodovací úlohu, k jejímuž 

řešení má kalkulace přispět.
5
 

  

 2.2.1 Kalkulační vzorec 

Kalkulační vzorec obsahuje dvě základní skupiny nákladů, a to náklady přímé a nepřímé 

(režijní) náklady. 

 

Přímé náklady – se přímo přiřazují jednotlivým druhům výrobků bez jejich předchozího 

soustřeďování podle místa vzniku. Do položky přímý materiál patří zejména suroviny, 

základní materiál, polotovary, pohonné hmoty, pomocný a ostatní materiál, výrobní obaly. Jde 

o materiál, který se zpravidla stává trvalou součástí výrobku nebo přispívá k vytvoření jeho 

potřebných vlastností apod.
6
 

 

Přímé náklady mají bezprostřední vztah k provádění výkonů a lze je poměrně přesně zjistit 

(u výsledné kalkulace pomocí dělením, u předběžné kalkulace na základě technicko-

hospodářských norem). Příkladem přímých nákladů může být  spotřeba materiálu na 1 kus 

výrobku.
7
  

 

Nepřímé náklady – jsou náklady společně vynakládané na celé kalkulované množství 

výrobků, více druhů výrobků nebo zajištění chodu celého podniku, které není možné stanovit 

na kalkulační jednici přímo, nebo jejichž přímé určování by bylo nehospodárné. Na jednotlivé 

                                                 
4
 SYNEK, M. a kol.: Manažerská ekonomika. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. s. 98- 99 

5
 KRÁL, B. a kol.: Manažerské účetnictví. 2. rozšířené vydaní. Praha: Management Press, 2008. s. 133 

6
 SYNEK, M.: Manažerská ekonomika. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. s. 99 

7
 HANUŠOVÁ, H.: Vnitropodnikové účetnictví. 1. vyd. Brno: CERM, 2007. s. 93 
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výrobky se režijní náklady zúčtují nepřímo prostřednictvím přirážek podle určitých klíčů. 

Hranice mezi přímými a režijními náklady je relativní; obecně platí, že kvalita a využitelnost 

kalkulací roste přičítáním co největšího podílu nákladů přímo na kalkulační jednici. 

Vzhledem k tomu, že režijní náklady představují značnou část celkových nákladů a jejich 

velikost neustále roste, je třeba řídit jejich vývoj a stanovit úkoly v jejich snižování.
8
 

 

2.3 Metoda kalkulace 

Metoda kalkulace představuje způsob stanovení předpokládané výše, resp. následného zjištění 

skutečné výše hodnotové veličiny na konkrétní výkon. Kalkulace je obecně závislá: 

 

■ na vymezení předmětu kalkulace, 

■ na způsobu přiřazování nákladů předmětu kalkulace, 

■ na struktuře nákladů, ve které se zjišťují nebo stanovují náklady na kalkulační jednici.
9
 

 

 

 

2.3.1 Přehled kalkulačních metod 

 

1) Kalkulace dělením 

2) Kalkulace s ekvivalenčními (poměrovými) čísly 

3) Kalkulace přirážková 

4) Kalkulace se sazbou za strojní hodinu 

5) Kalkulace sdružených výrobků 

6) Kalkulace prodejních cen 

7) Kalkulace pomocí metody ABC  

                                                 
8
 SYNEK, M.: Manažerská ekonomika. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. s. 99 - 100 

9
 KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví. 2. rozšířené vydání. Praha: Management Press, 2008. s. 120 
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2.3.1.1 Kalkulace dělením 

Jednostupňová kalkulace dělením 

Prostá kalkulace dělením je založena na rozdělení režijních nákladů na kalkulační jednici 

prostým dělením celkové výše rozvrhovaných nákladů počtem kalkulačních jednic. Zpravidla 

se uplatňuje u výrob s jedním druhem stejnorodých výkonů (cementárny, teplárny, elektrárny, 

přepravní firmy).
10

  

 

Při jednoduše strukturované výrobě jediného výrobku představuje kalkulace dělením 

jednoduchou a postačující formu stanovení vlastních nákladů. Základní princip spočívá v tom, 

že se veškeré náklady sčítají a dělí se počtem vyprodukovaných jednotek. Výsledek dělení 

pak představuje vlastní náklady za výrobek.
11

 

 

Vícestupňová kalkulace dělením 

Jestliže je do kalkulace zahrnuté také skladování, nelze již jednostupňovou kalkulaci použít, 

a to z toho důvodu, že vlivem skladování výrobků mohlo dojít ke změně množství, které má 

již podstatný vliv na výslednou kalkulaci. 

 

Změna stavu zásob by musela být zohledněna ve výrobních nákladech, a proto by musely být 

stanoveny úplné výrobní náklady (vnitropodnikový odbyt na nákladové středisko podniku). 

Změny stavu zásob se v tomto případě vypočítávají výhradně na bázi jednicových nákladů, 

neboť nepřímé náklady mají ve značné míře fixní charakter, a proto se všeobecně nemění. 

Z toho důvodu je také u kalkulace dělením nutná evidence nákladů podle nákladových 

středisek, aby se určily hodnoty nepřímých nákladů a mohla se tak stanovit odpovídající 

změna stavu zásob. 

 

Kalkulace dělením je použitelná jako model také při komplexním výrobním způsobu pro 

každý výrobní stupeň, kdy např. vzniká mezisklad nebo nastane výrobně technický úbytek. 

V tomto případě se určí výrobní náklady za kus na každý stupeň a stanoví se jako základní 

nákladová hodnota pro další krok zpracování. Suma výrobních nákladů na kus a stupeň 

výroby udává vlastní náklady na kus. To předpokládá, že jsou stanoveny výrobní náklady 

                                                 
10

 LANDA, M.: Účetnictví podniku. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. s. 350 
11

 LANG, H.: Manažerské účetnictví – teorie a praxe. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005. s. 86 
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daného stupně výroby. Proto je také v tomto případě nutná evidence nákladů podle 

nákladových středisek.
12

 

 

2.3.1.2 Kalkulace s ekvivalenčními (poměrovými) čísly 

Při výrobě různých druhů produktů se ze stejných základních surovin vyrábějí různé druhy 

stejných výrobků (např. mýdla, piva, papírů). Výrobky se mohou lišit barvou, formou, 

velikostí nebo rozměrem. Jsou ale identické, co se týče druhu, a jsou vyrobeny ze stejných 

surovin.  

 

V důsledku heterogenity výrobků však nemůžeme provést přiměřené přidělení nákladů 

pomocí jednoduché kalkulace dělením. Celkové náklady se musí rozdělit přiměřeně 

k vyrobenému počtu kusů a podle příslušných rozlišovacích kritérií, např. podle velikosti, 

doby zpracování nebo rozdílné spotřeby materiálu. Kalkulace s ekvivalenčními čísly se 

pokouší srovnat, a to vytvořením kalkulačních jednotek na bázi ekvivalenčních čísel, rozdílně 

uzpůsobená množství. Předpokladem ale je, že zásadní rozlišovací kritérium zviditelní relaci 

příslušných použitelných množství. U natolik sjednocených výrobků se pak mohou přiřadit 

náklady závislé na množství, obdobně jako u výroby jednoho produktu.
13

 

 

2.3.1.3 Metoda ABC (Activity Based Costing) 

Metoda ABC se používá u složitých kalkulačních poměrů výroby zakázkové, malosériové 

nebo při přípravě prototypu, například ve strojírenství a také ve stavebnictví. Jednotlivé 

aktivity, související s daným výrobním, technologickým postupem, se kalkulačně osamostatní 

a za každou jednotlivou aktivitu se kalkulace provádí „klasickým“ způsobem samostatně. 

 

                                                 
12

 LANG, H.: Manažerské účetnictví – teorie a praxe. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005. s. 86 - 87 
13

 LANG, H.: Manažerské účetnictví – teorie a praxe. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005. s. 89 
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Příklad rozčlenění technologického postupu do jednotlivých aktivit: 

 

Zásobování         skladování        vnitropodniková manipulace         příprava výroby 

       výroba polotovaru         dokončovací práce        kontrola jakosti – adjustace a balení 

       odbyt          doprava          fakturace a zúčtování. 

 

Přínosem metody ABC je její využitelnost v předběžné nebo následné kontrole. Její pomocí 

lze vyhledávat slabá místa technologického řetězce, předimenzované, nevyužité 

či nevyužitelné kapacity v technologickém řetězci, a to dříve, než obtíže reálně nastanou, 

případně ihned, jakmile nastanou. Podle dosažitelných studií je těžiště užití metody v Evropě 

ve fázi přípravy výroby a kontroly. 
14

 

 

Ani vypovídací schopnost této kalkulace není bez problémů. Ačkoli se finálním výkonům 

přiřazují v oddělených skupinách náklady ovlivněné objemem vztahové veličiny a náklady 

fixní, jejichž výše objemem pomocné a obslužné činnosti ovlivněna není, patří kalkulace 

zpracované metodou ABC spíše mezi kalkulace plných nákladů. Jejich omezením je tedy 

statický charakter, vyjadřující průměrný podíl nákladů na kalkulační jednici pouze 

při konkrétním jednoznačném objemu a sortimentu prováděných výkonů.
15

 

 

V poslední době došlo k posunu pojetí kalkulační metody ABC. Zatímco širokému používání 

„klasické“ kalkulační metody ABC a jejímu promítnutí do všech běžných aktivit podniku 

často brání neúměrně vysoké náklady široké aplikace (těžiště metody zůstalo ve fázi kontroly 

a rozborů), dostalo se této kalkulační metodě v devadesátých letech minulého století nové 

pozornosti v oblasti přípravy výroby (a jejího koncepčního řešení). Pokud totiž manažeři 

chtějí, aby zboží jejich firmy bylo konkurenceschopné, musí se zajímat také o činnost, které 

podnikové aktivity ovlivňují, které je předcházejí, doprovázejí, a také o náklady těchto 

činností. 

 

Cestou ke snižování nákladů pak může být změna činností (výrobkem nebo službou 

spotřebovaných), protože náklady se odvíjí od činností, a ne od samotných výrobků. 

 

                                                 
14

  HUNČOVÁ, M. Manažerské účetnictví. 2. vyd. Ostrava: Morago, 2007. s. 76 
15

 KRÁL, B. a kol.: Manažerské účetnictví. 2. rozšířené vydání. Praha: Management Press, 2008. s. 173 
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Do rámce úvah ABC managementu patří například i úvahy o snižování nákladů cestou: 

 

► zjednodušení konstrukce výrobků, použití jiných materiálů a tím snížení pracnosti, 

zjednodušení výrobní technologie a zkrácení výrobního času, a to při stejném nebo 

lepším výsledku změny technologie, 

 

► racionalizace skladového hospodářství, případně jeho omezení používáním systému 

dodávek „just in time“ (časová návaznost dodávky a zpracování, či zpracování 

a odbytu), s čímž souvisí i práce s informacemi (změny v obslužných činnostech), 

 

►  racionalizace technologické návaznosti práce tak, aby se omezily prostoje 

až na sociálně nezbytné (změny organizace práce a postupů). 

 

 

Racionalizuje se zejména fáze přípravy výroby, kdy se provádí analýza všech procesů a toků 

v úzké návaznosti na logistiku. 

 

SYSTÉMOVÉ ROZPOZNÁNÍ AKTIVIT (ČINNOSTÍ) 

 

  ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH ČINNOSTÍ 

 

    KALKULACE JEJICH NÁKLADŮ
16

 

                                                 
16

 HUNČOVÁ, M.: Manažerské účetnictví. 2. vyd. Ostrava: Morago, 2007. s. 118  
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Tradiční kalkulační postup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkulace podle metody ABC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 1: Porovnání tradičního kalkulačního postupu a metody ABC (Král 2008) 

  

 

Technika ABC: 

 

1) Vymezení stejnorodých skupin nákladů (Cost Pokos), které jsou charakteristické 

vztahem k aktivitám, jež vyvolávají jejich vznik. 

2) Vymezení příčiny vzniku nákladů a vyjádření této příčiny pomocí vztahových veličin 

(Cost Drivers), které vyvolávají vznik nákladů. 

3) Stanovení, resp. zjištění úrovně příslušné stejnorodé skupiny nákladů a rozsahu 

(velikosti objemu) příslušné vztahové veličiny. 

4) Stanovení, resp. zjištění výše nákladů vyvolaných jednotkou vztahové veličiny. 

5) Stanovení, resp. zjištění rozsahu (velikosti, objemu) vztahové veličiny, který byl 

vyvolán konkrétními druhy kalkulovaných (zejména finálních) výrobků, prací nebo 

služeb (aktivity Drivers). 
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6) Přiřazení průměrných nákladů jednotlivých aktivit kalkulační jednici výrobku, práce 

nebo služby.
17

 

2.4 Přiřazení nákladů k předmětu kalkulace 

Způsob přiřazování nákladů k předmětu kalkulace byl tradičně spjat zejména s členěním 

nákladů na přímé a nepřímé. Nutnost rychle reagovat na měnící se podmínky tržního prostředí 

se však dnes projevuje tak, že toto členění ustupuje do pozadí a ve struktuře kalkulovaných 

nákladů dominují (byť v kombinaci s tradičním členěním) členění jiná: 

 

► podle způsobu stanovení nákladového úkolu (obecně rozlišující náklady   

            na jednicové a režijní), 

 

► podle jejich závislosti na objemu výkonů (rozlišují náklady variabilní a fixní), 

 

► podle toho, zda jejich výše bude ovlivněna konkrétním rozhodnutím 

o předmětu kalkulace (rozlišující náklady relevantní a irelevantní).
18

   

 

2.5 Kalkulace plných nákladů 

Informace o tzv. plné nákladové náročnosti mají význam zejména: 

 

► při dlouhodobých analýzách nákladové náročnosti finálních výkonů, 

► při sestavování, resp. obhajobě cen individuálně prováděných zakázek, 

► pro vyjádření vázanosti nákladů ve vytvářených, resp. prodávaných 

vnitropodnikových zásobách, 

► pro vytváření dlouhodobého přínosu prodávaných výkonů k celkovému zisku, 

► pro věrné zobrazení změny stavu vnitropodnikových zásob, 

► pro rozsáhlou skupinu tzv. reprodukčních úloh.
19

 

 

Problémy spojené s využitím tzv. kalkulací plných nákladů (resp. absorpčních kalkulací) 

při řešení úloh na existující kapacitě, jejichž smyslem je např. rozhodnout o budoucím 

                                                 
17

 KRÁL, B. a kol.: Manažerské účetnictví. 2. rozšířené vydání. Praha: Management Press, 2008. s. 174  
18

 KRÁL, B. a kol.: Manažerské účetnictví. 2. rozšířené vydání. Praha: Management Press, 2008. s. 123 
19

 KRÁL, B. a kol.: Manažerské účetnictví. 2. rozšířené vydání. Praha: Management Press, 2008. s. 147 - 148 
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sortimentním složení, o dolním limitu cen prodávaných výkonů nebo o tom, zda je výhodnější 

určitou součást vyrábět ve vlastní režii nebo nakupovat. Nejednoznačné výsledky přináší 

využití těchto kalkulací i v útvarovém odpovědnostním řízení při jejich aplikaci v tzv. 

motivačních úlohách. Hlavní problém využití absorpčních kalkulací v těchto úlohách je 

spojen: 

 

  ► s jejich aplikací jako nástrojem ocenění vytvářených výkonů  

   v účetnictví, a to konkrétně,  

 

  ► u přímých a nepřímých režijních nákladů, které se přiřazují kalkulační  

     jednici na základě informace o předpokládaném objemu a struktuře  

     kalkulovaného množství. 

 

Kdykoli se totiž liší předpokládaný a skutečný objem a struktura kalkulovaných výkonů, 

vznikají při jejich zobrazení v účetnictví rozdíly mezi skutečnými a „uznanými“ náklady.
20

 

 

Příčiny rozdílů je možné vidět ve fixních nákladech přiřazených k výkonům předpokládaného 

množství a struktury výkonů versus skutečně prodané výkony. 

 

Cílem této kalkulace je stanovit co možná nejpřesnějším způsobem náklady na skupinu 

kalkulačních jednic za kus. Přitom rozhodující roli pro danou produkci hraje použitá výrobní 

metoda.
21

 

                                                 
20

 KRÁL, B. a kol.: Manažerské účetnictví. 2. rozšířené vydání. Praha: Management Press, 2008. s. 148 
21

 LANG, H.: Manažerské účetnictví – teorie a praxe. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005. s. 86   
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2.6 Kalkulace variabilních nákladů 

Kalkulace variabilních nákladů reaguje na nedostatky absorpční kalkulace a na problémy 

spojené s jejím využitím v podstatě velmi jednoduchým způsobem. Protože fixní náklady 

příčinně nesouvisejí s kalkulační jednicí, nýbrž s časovým obdobím, je třeba je jednoznačně 

oddělit od nákladů variabilních. Na rozdíl od tradičního rozčlenění na náklady přímé 

a nepřímé se členění na fixní a variabilní náklady stává nejdůležitějším třídicím hlediskem, 

které je určující i pro řazení nákladových položek ve struktuře kalkulačního vzorce.
22

 

 

Využití a omezení kalkulace variabilních nákladů 

 

Hlavním přínosem je to, že adekvátním způsobem reaguje na zvyšující se neurčitost 

podnikatelského procesu a vytváří informační bázi pro variantní zobrazení změn v jeho 

průběhu. Oddělené zobrazení kvantifikace fixních a variabilních nákladů tak tvoří základ celé 

řady progresivních postupů, využívaných např. při tvorbě variantně sestavovaných plánů 

rozpočtů, při kalkulování nákladů výkonů atd. Ani využití této myšlenky však není 

bez problémů, zejména pokud se v oblasti řízení po linii výkonů zúží pouze na aplikaci 

kalkulace variabilních nákladů. 

 

Zřejmě základní omezení této myšlenky je spojeno s vymezením fixních a variabilních 

nákladů. Ačkoliv se toto členění ve vztahu k objemu výkonů jeví jako nesporné, je třeba si 

uvědomit, že vychází z pohledu na podnikatelskou činnost jako ne nepřetržité, „sériové“ 

řazení stejně dlouhých časových intervalů. Toto konstantní vnímání času však není vhodnou 

abstrakcí pro řadu rozhodovacích úloh dlouhodobého charakteru, kde čas vystupuje jako 

odhadovaná proměnná veličina. 

 

Rozčlenění nákladů na variabilní a fixní složku tak nelze chápat staticky a jednoznačně, jejich 

proporce jsou totiž dány i charakterem a délkou časového horizontu rozhodovací úlohy, která 

je předmětem řešení. 

 

                                                 
22

 KRÁL, B. a kol.: Manažerské účetnictví. 2. rozšířené vydání. Praha: Management Press, 2008. s. 151 - 152 
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Zejména ve složitých výrobách lze metodu snadněji uplatnit na nižších vnitropodnikových 

úrovních, kde se fixní a variabilní náklady odvozují ze vztahu k výkonům, které profilují 

činnost příslušného útvaru, procesu nebo aktivity.
23

  

2.7 Kalkulace cílových nákladů 

Strategické řízení nákladů se neorientuje pouze na zkvalitnění a zrychlení procesů a aktivit, 

na omezování aktivit, které nezvyšují hodnotu výkonů, a na hodnocení přínosů jednotlivých 

aktivit, ale jeho nedílnou součástí je i řízení nákladů přímo ve vztahu k jednotlivým výkonům. 

Náklady na výrobek ovlivňují především vlastnosti výrobku a způsob výroby. Oba aspekty 

jsou výsledkem výzkumu, vývoje a přípravy výroby výrobku. O většině nákladů na výrobek 

se rozhoduje již v předvýrobních etapách, kdy se stanovují technologický postup a vlastnosti 

výrobku. 

 

2.7.1 Skutečně vynaložené náklady 

Skutečně vynaložené náklady (incurred costs) představují faktické čerpání zdrojů podniku 

a jejich průběh je většinou rovnoměrný po celou dobu životnosti. 

 

 2.7.2 Rozhodnuté náklady 

Rozhodnuté náklady (lock – in costs, committed costs) představují náklady, které ještě nebyly 

ve skutečnosti vynaloženy, ale o jejichž vynaložení bylo rozhodnuto. 

 

2.7.3 Cíl kalkulace cílových nákladů 

Kalkulace cílových nákladů se začalo využívat v Japonsku, kde na počátku 90. let minulého 

století tuto metodu využívalo 80 % významných firem s montážním typem výroby a 60 % 

firem s procesním typem výroby.
24

 

 

                                                 
23

  KRÁL, B. a kol.: Manažerské účetnictví. 2. rozšířené vydání. Praha: Management Press, 2008. s. 157- 159 
24

  ŠOLJAKOVÁ, L.: Manažerské účetnictví pro strategické řízení. Praha: Management Press, 2003. s. 72 - 73 



25 

 

2.7.4 Postup stanovení kalkulace cílových nákladů 

Cílová kalkulace nákladů vychází z cílové ceny, která je odvozena z cenové politiky podniku. 

Cílová cena by měla odrážet především hodnotu výrobku vnímanou zákazníkem, vlastnosti, 

kvalitu a cenu konkurenčních či obdobných výrobků, ale i strategické cíle podniku.
25

 

 

Kromě cílové ceny je třeba stanovit i cílový zisk, který obvykle vychází ze ziskovosti výnosů 

odvozené z požadované výnosnosti vložených prostředků (ROA
26

): 

 

 

        zisk   výnosy 

  ROA =                   * 

                                       výnosy           aktiva 

 
 

                     Rovnice 1: Výnosnost vložených prostředků 

 

   

 

 

 

                  ROA * aktiva  

  Ziskovost výnosů (výrobková ziskovost – z) = 

                        Výnosy 
 

 

                    Rovnice 2: Ziskovost výnosů 

 

 

 

 

 
 

 

   Cílový zisk = cílová cena * ziskovost výrobků (z) 
 

 

 

      Rovnice 3: Cílový zisk    

 

 

                                                 
25

  ŠOLJAKOVÁ, L.: Manažerské účetnictví pro strategické řízení. Praha: Management Press, 2003. s. 74 - 75 

 
26

 ROA = Return On Assets 
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2.8 Kalkulace životního cyklu 

Smyslem této kalkulace je odhadnout náklady na výrobek, které vzniknou v průběhu jeho 

celého životního cyklu. Tím se podstatně liší od klasických kalkulačních metod, které obvykle 

vycházejí z údajů vztahujících se k měsíci či roku. Kalkulace životního cyklu představuje širší 

pohled na náklady výrobku, uvažuje o nákladech na výzkum a vývoj, dalších nákladech 

vynaložených v předvýrobní etapě a o nákladech spojených s ukončením výrobního cyklu.
27

 

 

 

2.8.1 Cíl kalkulace životního cyklu 

Kalkulace životního cyklu umožňuje přihlédnout k nákladům spojeným se zahájením 

a ukončením výroby, k nákladům na poprodejní služby, ale i dalším nákladům, které se 

obvykle nezahrnují do běžných operativních a plánových kalkulací – daně, poplatky, náhrady 

za poškození životního prostředí.
28

  

 

Dále lze kalkulace životního cyklu použít jako nástroj k řízení a kontrole nákladů na vývoj 

a výzkum. Díky kalkulaci životního cyklu je možné tyto náklady z pohledu efektivnosti 

posoudit. Náklady zahrnující vývoj a výzkum je totiž možné označit jako investice. 

 

 

2.8.2 Sestavování kalkulace životního cyklu 

 

Existuje několik variant pro sestavování kalkulace životního cyklu: 

 

 ► před zahájením výrobního procesu, 

 

 ► v průběhu životního procesu, 

 

 ► na konci životního cyklu. 

                                                 
27

  ŠOLJAKOVÁ, L.: Manažerské účetnictví pro strategické řízení. Praha: Management Press, 2003. s. 80 - 81 
28

  ŠOLJAKOVÁ, L.: Manažerské účetnictví pro strategické řízení. Praha: Management Press, 2003. s. 81 
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Největší význam z hlediska strategického řízení má kalkulace životního cyklu před zahájením 

výrobního procesu, a to dohromady s kalkulací cílových nákladů. V této fázi je možné 

rozhodovat na příklad o tom, zda daný výrobek zařadit do výrobního programu. 

 

Výpočet kalkulace životního cyklu před zahájením výroby se opírá o následující faktory: 

 

► Délka životního cyklu výrobku – doba, po kterou se bude výrobek vyrábět 

a prodávat, závisí především na úspěchu výrobku na trhu, na jeho výzkumu 

a vývoji, na tom, jak dlouho potrvá, než výrobek bude nahrazen novým. 

 

► Odhad objemu prodeje výrobku za celý životní cyklus – představuje klíčový 

krok, neboť výrazně ovlivňuje výnosy z prodeje, celkové variabilní náklady, 

celkové i průměrné fixní náklady a všechny ukazatele z nich odvozené, jako 

jsou např. doba návratnosti, rentabilita, dob zvratu. Asi není potřeba příliš 

zdůrazňovat obtížnost stanovení předpokládaného objemu prodeje, neboť jeho 

vývoj v následujících obdobích je závislý na celé řadě faktorů, část z nich může 

podnik ovlivnit (např. kvalita, dodržování termínů dodávek, reklama), ale 

většina faktorů je mimo kontrolu podniku (např. chování konkurence, celkový 

ekonomický vývoj atd.). 

 

► Očekávaný vývoj ceny – i v tomto případě je třeba brát v úvahu celou řadu 

faktorů kontrolovaných i nekontrolovaných podnikem. 

 

► Odhad celkových nákladů spojených s výrobkem – tyto náklady zahrnují 

především náklady na výzkum a vývoj, zavádění výroby, vlastní výrobní 

náklady, prodejní náklady. V této fázi kalkulace životního cyklu velmi úzce 

navazuje na systém plánů a rozpočtů, zejména na taktické a strategické 

rozpočty nákladů v oblasti režijních nákladů. V oblasti jednicových nákladů se 

opírá o normy stanovené technickou přípravou výroby. 
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Kalkulace životního cyklu se vztahuje k delšímu časovému období, a proto se při hodnocení 

nevychází pouze z nákladů a výnosů, ale také z příjmů a výdajů. V rámci celého životního 

cyklu se většina nákladů a výnosů přemění na příjmy a výdaje.
29

  

 

 

2.9 Přínos cílové kalkulace nákladů a kalkulace životního cyklu 

Posun oproti tradičním kalkulačním metodám nastává především: 

 

► V orientaci na zákazníka – vlastnosti výrobku, způsob výroby a následně 

i náklady jsou poměřovány ve vztahu k ceně a k požadavkům zákazníka. 

  

 ► V řízení nákladů v průběhu celého životního cyklu a respektování změn  

   nákladů a cen. 

 

► Kalkulace životního cyklu umožňuje kontrolovat náklady na výzkum a vývoj, 

náklady spojené s ukončením výroby – tyto náklady nejsou zpravidla součástí 

kalkulací využívaných v operativním řízení, protože jejich alokace nemá 

potřebnou vypovídací schopnost.
30

  

 

 

2.10 Kalkulační systém 

Kalkulační systém vytvářejí jednotlivé typy kalkulací a vztahy mezi nimi, které jsou určeny 

zejména jeho dvěma základními orientacemi. Kalkulační systém slouží jako informační 

nástroj jednak řízení hospodárnosti, jednak ekonomické efektivnosti prováděných výkonů. 

Z tohoto hlediska se také vymezuje ve svém užším nebo širším pojetí. 

 

Cílem kalkulačního systému v užším pojetí je řízení hospodárnosti, a to primárně 

jednicových, popř. ostatních variabilních nákladů. 

 

                                                 
29

 ŠOLJAKOVÁ, L.: Manažerské účetnictví pro strategické řízení. Praha: Management Press, 2003. s. 82 
30

 ŠOLJAKOVÁ, L.: Manažerské účetnictví pro strategické řízení. Praha: Management Press, 2003. s. 91 
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Obecně vyjádřený cíl kalkulačního systému v širším pojetí je komplexnější: měl by být 

syntetickým nástrojem nejen řízení úspornosti, ale i: 

 

► výtěžnosti ekonomických zdrojů, která je ovlivněna zejména využitím kapacit, 

k nimž se vážou fixní náklady,  

 

► celostně chápané ekonomické efektivnosti prováděných výkonů, které kromě 

úspornosti a efektivnosti ovlivňuje ještě účinnost vynakládání ekonomických 

zdrojů a schopnost podniku je zhodnotit ve vztahu k vnějšímu tržnímu 

prostředí.
31

 

 

Kalkulace lze v řízení mnohostranně využít. A to nejen kalkulací nákladů konečných výkonů, 

ale i kalkulací nedokončené výroby, polotovarů, jednotlivých činností a operací atd. V každé 

účetní jednotce jsou kalkulace zdrojem užitečných a nezbytných informací. Tyto informace 

lze využít např.: 

   

 ► jako informace k rozhodování o optimálním složení sortimentu výroby   

            či výkonů, 

 

► v tom, zda některé výrobky (díly, části) budeme vyrábět sami nebo je raději 

nakoupíme, 

 

► k zobrazení vztahů mezi odpovědnostními útvary – ve formě 

vnitropodnikových cen výkonů –  a k působení na hospodárnost útvarů a jejich 

pracovníků, 

 

► jako nástroj řízení hospodárnosti variabilních nákladů výkonů, 

 

► jako nástroj ocenění zásob vlastní výroby (nedokončená výroba, polotovary, 

hotové výrobky atd.), 
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► k hodnocení různých variant cenových návrhů, 

 

► jako velmi důležitý podklad pro tvorbu plánů. 

 

Rozmanitost použití kalkulací k různým účelům vede podnik k vytvoření kalkulačního 

systému, neboť nestačí pouze jedna kalkulace, ale musí se vytvářet kombinovaný systém 

kalkulací ve vztahu k účelu, kterému mají sloužit.
32

  

 

Všechny v podniku sestavované kalkulace a vztahy mezi nimi tvoří často značně rozsáhlý 

a variantní kalkulační systém. Jednotlivé prvky tohoto systému – kalkulace – se liší nejen tím, 

zda zobrazují vztah plných nebo dílčích nákladů ke kalkulační jednici, nebo metodami 

přiřazení nákladů předmětu kalkulace, ale také podle doby sestavení a svým vztahem 

k časovému horizontu jejich využití. V tomto smyslu je základním kritériem jejich rozlišení 

to, zda jsou podkladem strategického rozhodování, střednědobého (taktického) řízení, 

preventivního, běžného (operativního) řízení nebo následného ověření průběhu provádění 

podnikových výkonů. Z tohoto hlediska lze jednotlivé kalkulace tvořící kalkulační systém 

rozčlenit způsobem uvedeným na obr. č. 2.
33
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Obrázek 2: Členění kalkulací z hlediska vztahu k časovému horizontu 

Kalkulace 

Nákladů Ceny 

Předběžná Výsledná 

Propočtová Plánová Operativní 

Reálných nákladů Cílových nákladů 
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2.11 Důležitost kalkulace 

 

1) Kalkulace zobrazuje ve vzájemné souvislosti oba základní póly podnikatelského 

procesu – naturálně vyjádřený výkon a jeho hodnotovou charakteristiku. To z ní činí 

nejvýznamnější nástroj, synteticky zobrazující vzájemný vztah věcné a hodnotové 

stránky podnikání. 

 

2) Změna podmínek podnikání vyžaduje v zásadě nový pohled na všechny tři prvky 

metody kalkulace: na vymezení jejího předmětu, na způsob přiřazování nákladů 

tomuto předmětu i na strukturu hodnotových veličin, které se zjišťují nebo stanovují 

ve vztahu ke kalkulační jednici. 

 

3) Zvýšení vypovídací schopnosti kalkulace je založeno zejména na důsledné aplikaci 

obecných principů tzv. alokace nákladů. Smyslem alokace je zpřesnit informace 

o nákladech týkající se určitého objektu s hlavním zřetelem na rozhodovací úlohu, 

kterou je třeba řešit. Výzkum se v tomto směru zabývá zejména základními cíli 

alokace, jejími principy a fázemi. 

 

4) Struktura, v níž se stanovují a zjišťují hodnotové veličiny výkonů, je vyjádřena 

v kalkulačním vzorci. Pojem „vzorec“ však nelze chápat jako jednoznačnou formu 

vykazování. Podstatným rysem kalkulačního systému progresivních podniků je 

naopak to, že struktura a řazení nákladových položek, podrobnost jejich členění, vztah 

ke kalkulaci ceny a dalších hodnotových veličin i struktura mezisoučtů se vykazují 

variantně s ohledem na uživatele a rozhodovací úlohu, k jejímuž řešení má kalkulace 

přispět.
34

 

 

                                                 
34

 KRÁL, B. a kol.: Manažerské účetnictví. 2 rozšířené vydání. Praha: Management Press, 2008. s. 139 - 140 



33 

 

2.12 Kalkulace v podniku a řízení podniku 

Kalkulace jistě nebudou doménou činnosti manažerů podniku, k jejich vytváření, sledování 

a řízení má každý podnik své odborníky, avšak manažer by měl mít představu, kam se má 

ubírat vývoj nákladů jeho podniku. Musí vědět: 

 

 ► jaký cíl určité aktivity stanoví, 

 

 ► zda půjde o maximalizaci ceny, neboť jde o ojedinělou zakázku, 

 

► zda půjde o maximalizaci ceny, neboť potřebuje nastavit cenu svých výkonů 

(a tedy i nákladů) tak, aby své výkony dlouhodobě udržel na trhu atd. 

 

Jsou však i malé podnikatelské subjekty, kde by jistě nebyl dostatek práce pro samotného 

pracovníka zabývajícího se kalkulacemi. Je samozřejmé, že takovýto podnik má: 

 

  ► malou četnost sortimentu, 

 

  ► jednoduchou strukturu výkonů, 

 

  ► management provádějící řízení nákladů a zisku.  

 

Proto je pro manažery těchto typů podniků důležité vědět, jaké mají možnosti řízení nákladů 

a jak alespoň zjednodušeně pracovat s kalkulacemi. 

 

Poměrně jednoduchý je způsob kalkulace variabilních nákladů, které lze identifikovat 

a přiřadit jednotlivým výkonům. Tak lze dosáhnout toho, aby: 

 

  ► se podnik pohyboval v žádoucí a současně přiměřené úrovni zisku, 

 

  ► podnik věděl, jak jsou využívány jeho kapacity, 

 

  ► náklady byly vynakládány hospodárně. 
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Již trochu složitější (kombinovaný) způsob kalkulací nákladů podle aktivit pak přináší 

především cenné informace o nákladové náročnosti nestandardních výkonů pro daný podnik 

a tím také ke  stanovení přiměřené ceny.
35

 

 

Využití kalkulací v řízení je velice mnohostranné. Zejména o kalkulacích finálních výkonů, 

ale i polotovarů, činností, dílčích aktivit a operací lze říci, že jsou zřejmě informačním 

nástrojem s nejširším spektrem použití. Všechny úkoly kladené na kalkulaci však nemůže 

plnit jediný propočet nákladů na kalkulační jednici. V podnicích se proto sestavují různé typy 

kalkulací v závislosti na tom, jakému účelu slouží. Všechny sestavované kalkulace a vztahy 

mezi nimi tvoří rozsáhlý a variantní kalkulační systém. Jednotlivé prvky tohoto systému – 

kalkulace – se liší nejen tím, zda zobrazují vztah plných nebo dílčích nákladů ke kalkulační 

jednici, popř. metodami přiřazení nákladů předmětu kalkulace, ale také podle doby sestavení 

a svým vztahem k časovému horizontu jejich využití.  V tomto smyslu je základním kritériem 

jejich rozlišení to, zda jsou podkladem strategického rozhodování, taktického řízení, 

preventivního a běžného operativního řízení nebo následného ověření podnikatelského 

procesu.
36

  

 

Vypovídací schopnost kalkulačního systému není ovlivněna pouze zaměřením jednotlivých 

typů kalkulací, projevuje se také v různém obsahovém využití vztahů mezi nimi. Kalkulační 

systém tak vytvářejí jednotlivé typy kalkulací a vztahy mezi nimi, které jsou určeny zejména 

jeho dvěma základními orientacemi. Cílem kalkulačního systému v užším pojetí je řízení 

hospodárnosti, a to primárně jednicových, popř. ostatních variabilních nákladů. Vytvářejí jej 

jednotlivé kalkulace variabilních nákladů výkonů, zpravidla oddělující část jednicových 

nákladů od kalkulované variabilní režie. Základním smyslem těchto kalkulací je působit 

na minimalizaci variabilních nákladů vyvolaných jednotkou výkonu. Obecně vyjádřený cíl 

kalkulačního systému v širším pojetí je rozsáhlejší, měl by být syntetickým nástrojem nejen 

řízení úspornosti, ale i výtěžnosti ekonomických zdrojů, která je ovlivněna zejména využitím 

kapacit, k nimž se vážou fixní náklady, a řízení celostně chápané ekonomické efektivnosti 

výkonů, kterou kromě úspornosti a výtěžnosti ovlivňuje ještě účinnost vynakládání 
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ekonomických zdrojů a schopnost podniku je zhodnotit ve vztahu k vnějšímu tržnímu 

prostředí.
37
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3. Analýza současné situace 
 

3.1 Charakteristika společnosti Moravské kovárny, a.s. 

Společnost Moravské kovárny, a.s. Jihlava má dlouholetou tradici. Hlavní akcionář, rodinný 

podnik PENN Ges.m.b.H. se sídlem v Krems an der Donau v Rakousku, vlastní 97 % akcií. 

Firma PENN Ges.m.b.H. se specializovala na třískové obrábění výkovků. Výrobky 

společnosti jsou určeny z 95 % na export, především do zemí EU. Orientuje se na výrobu 

zápustkových výkovků z oceli tvářených za tepla pro automobilový průmysl, stavební 

průmysl, drážní techniku, zemědělské a stavební stroje. 

 

Společnost Moravské kovárny, a.s. uplatňuje dlouhodobou investiční strategii, což velmi 

kladně ovlivňuje požadovanou úroveň kvality, zvyšování produktivity i zlepšování ochrany 

životního prostředí. Neustále je investováno do nových technologií. Aby Moravské 

kovárny, a.s. vyhověly požadavkům zákazníků v úrovni kvality výkovků, byl zaveden 

certifikovaný systém řízení kvality dle normy ISO TS 16949:2002. Firma pokládá za svoji 

povinnost chránit životní prostředí, proto zavedla systém řízení ochrany životního prostředí 

podle normy ISO 14001. K plánování a řízení výroby se používá moderní výpočetní technika. 

Cílem Moravských kováren, a.s. je patřit k nejlepším kovárnám v Evropě.  

 

Historie Moravských kováren, a.s.
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: 

 

Rok 1920 

Založení firmou ZALABEK a spol. První výkovky: ozuby pro podkovy. 

 

Rok 1923 

Změna majitele. Nový název společnosti – KOTVA Polak & Hopp KG. Výrobní program: 

podkovy, ozuby pro podkovy. OD roku 1926 rozšíření výroby o výkovky pro polní nářadí 

a nápravy. 
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 http://www.mokov.com/cz/historie, 2. 5. 2011. 

http://www.mokov.com/cz/historie
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Rok 1935 

Rozvoj firmy. Dovoz padacích bucharů, pružinových bucharů a výstředníkových lisů 

z Rakouska – tím bylo v Jihlavě odstartováno zápustkové kování. Nový výrobní program: 

zápustkové výkovky z oceli pro zemědělské a šicí stroje, maticové klíče a kleště. 

 

Roky 1939 - 1945 

Období II. světové války. Zbrojní průmysl, výroba dílů pro munici, vojenská vozidla a letadla. 

 

Rok 1948    

Znárodnění podniku a začlenění do společnosti ZBROJOVKA Brno. Výrobní program: 

zápustkové výkovky pro vozidla, traktory a motorky. 

 

Rok 1953 

Nový název společnosti – MORAVSKÉ KOVÁRNY. Osamostatnění podniku pod novým 

názvem. Modernizace budov a strojního zařízení. 

 

Rok 1958 

Zrušení názvu a samostatnosti. Začlenění podniku do společnosti ZBROJOVKA Vsetín. 

 

Rok 1961  

V tomto roce dosahuje výroba objemu 5 000 t výkovků. 

 

Roky 1969 - 1974   

Výstavba nového závodu v Hruškových Dvorech na okraji města Jihlavy. Vybudována nová 

komerční kovárna s vlastní nástrojárnou a novým strojním vybavením (klikové lisy, vřetenové 

lisy a buchary). 

 

Rok 1976 

Nový název – KOVOLIT. Podnik byl začleněn do společnosti Kovolit Modřice. 
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Rok 1989 

Opětovné získání částečné samostatnosti odtržením od Kovolitu Modřice. Přijetí někdejšího 

názvu MORAVSKÉ KOVÁRNY. 

 

Rok 1990 

Zahájení privatizačního procesu po otevření hranic. V důsledku toho přeměna na akciovou 

společnost. 

 

 

Rok 1992 – současnost 

Průběžné získávání akcií rakouskou rodinnou firmou PENN Ges.mb.H. v rámci 

privatizačního procesu – dnes majoritní akcionář vlastnící 97 % akcií. 

 

Koncem roku 2005 byla dokončena nová nástrojárna. Je vybavena nejmodernějšími 

obráběcími stroji, většinou technologie 3D. Nástrojárna v současné době zabezpečuje výrobu 

nástrojů pro více než 30 000 tun výkovků. Nástrojový park zaručuje, vedle krátké průběžné 

doby výroby, výborné kontury a absolutní reprodukovatelnost. 

Středisko nástrojárny je nedílnou součástí společnosti Moravské kovárny, a.s. Jihlava, nositel 

certifikace ISO/TS 16949:2002 a ISO 14001:2004. Nástrojárna zajišťuje konstrukci nástrojů 

pro tváření za tepla i za studena, dle výkresů obrobků zákazníka či 3D dat, následnou výrobu 

kompletního kovacího nástroje (kovací a kalibrovací zápustky, střižníky, střižnice atd.). Dále 

nástroje prochází kontrolou měřícího střediska, které je vybaveno moderními měřícími stroji 

ZEISS a MAHR, např. 3D měřící stroj SCANMAX, profiloměr MarSURF XC20 nebo 

výškoměr DigiMAr CX1. Po uvolnění následuje předání nástrojů středisku kovárna 

pro vykování prvních vzorků. Tyto vzorky jsou opět změřeny měřícím střediskem s možností 

využití speciálního softwaru pro měření obecných tvarových ploch HOLOS-NT (s možností 

zadání CAD dat zákazníka) a výsledky jsou spolu s výkovky předány zákazníkovi.  

Cennou devizou je schopnost rychlého dodání nástroje (a tedy i výkovků) dle požadavků 

zákazníků.  

 

Akciová společnost Moravské kovárny, a.s. Jihlava je komerční kovárna zaměřená na výrobu 

zápustkových výkovků z oceli tvářených za tepla. Strojní zařízení umožňuje vyrábět díly 

o hmotnosti 0,10 – 15,00 kg, o průměru až 300 mm a délce až 400 mm. K ohřevu materiálu se 

používá pouze indukční ohřev. Pro zajištění maximální stability výrobního procesu a tím 
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i kvality výroby zavádějí Moravské kovárny, a.s. moderní prvky automatizace (roboty ABB, 

manipulátory) integrované do kovacích linek. 

 

 

 

Logistika  

V srpnu 2004 vznikla společnost SGM Vysočina, jejímž úkolem je zabezpečení logistických 

postupů v dopravě u společnosti Moravské kovárny, a.s. a další posílení působení v tomto 

regionu. Společnost SGM Vysočina je hlavním přepravcem výkovků ze společnosti Moravské 

kovárny, a.s. k jejím zákazníkům.  

       

 
 
Obrázek 3: Logo společnosti Moravské kovárny, a.s. ( Interní zdroj) 
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3.2 Kalkulační list 

Kalkulační list slouží jako podklad pro stanovení ceny jednoho kusu výkovku. Zákazník zde 

vidí zcela přesně rozepsané jednotlivé položky, které určují celkovou cenu konečného 

výkovku. Kalkulační list se stanovuje pro každý měsíc v roce a to kvůli změnám různých 

přirážek, které se vždy každý měsíc vyhlašují a mění se. Každý výkovek má své specifické 

označení, které je na kalkulačním listu zaznamenáno.  

 

3.3 Struktura kalkulačního listu 

 

3.3.1  Výrobní číslo výkovku - JV- Nr.   

Jedná se o označení výkovku, které je vždy ve tvaru XXXXX.XX.XXXX, kdy prvních pět 

číslic označuje pořadové číslo druhu výkovku. Po přejití na softwarové ukládání se začalo 

od čísla 13000 a další nový tvar výkovku dostal následné číslo (13001, 13002….atd.). 

Následující 2 číslice za tečkou značí změnu tvaru, pokud je tam číslice 1, jde o 1. tvarovou 

změnu, pokud 2 jde o 2. tvarovou změnu. Další číslice označují změnu materiálu nebo 

technologie. Poslední 4 číslice mají tvar buď 0000, nebo 0001. Označení 0001 znamená, že se 

jedná o výkovky určené výhradně pro automobilový průmysl, kde jsou kladeny speciální 

požadavky na kvalitu výkovků. Označení výkovků 0000 patří pro výkovky určené pro ostatní 

průmysl kromě automobilového, jedná se např. o strojírenský průmysl, stavební atd.    

 

3.3.2  Název dílu 

Jedná se o přesný název výkovku, včetně označení, pro kterou stranu je vyrobený, např. 

Hlava kloubu levá. 

 

3.3.3 Zákazník 

Tato položka nese přesné označení zákazníka, pro kterého je kalkulační list sestavován.  
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3.3.4 Číslo výkresu zákazníka 

Zde je zaznamenáno číselné označení výkresu, dle kterého je výkovek vyroben. Každý 

zákazník má své specifické číselné označení, zpravidla jde o 12místné číslo.  

 

3.3.5 Materiál 

Jde o technické označení materiálu, ze kterého je výkovek vykován. Pro výkovky vyráběné 

ve společnosti Moravské kovárny, a.s. se používají základní 3 druhy materiálu. Jedná se 

o konstrukční ocel, uhlíkovou ocel a legovanou ocel. Konstrukční ocel se dále dělí na další tři 

podskupiny, a to s označením S 235 JR, S 355 JR a E 335. Uhlíková ocel se dělí dle toho, 

kolik v sobě obsahuje uhlíku: čím vyšší je obsah uhlíku v materiálu, tím je tento materiál 

křehčí. V Moravských kovárnách, a.s. se užívají tyto druhy oceli: uhlíková ocel C15, C 22, 

C 35, C 45 a C 65. Jako poslední druh oceli, který je základním materiálem pro výrobu 

výkovků, se používá tzv. legovaná ocel. Tento druh oceli je odlišný v tom, že v sobě obsahuje 

další prvky kovů, které mají své zvláštní vlastnosti. V této oceli je tak navíc např. chrom, nikl, 

vanad, brom a další specifické kovy.     

 

3.3.6 Profil 

Tento oddíl nese technické označení profilu výkovku. Materiál používaný v Moravských 

kovárnách, a.s. se dělí na hlavní dvě skupiny, a to na materiál válcovaný a materiál loupaný. 

Válcovaný materiál je v hutích odválcovaný a na povrchu takto pořízeného materiálu se 

vyskytují povrchové vady. U tohoto materiálu hutě neručí za povrchové vady, pokud se 

na povrchu nějaké vady objeví, především ve formě malých trhlin, musí se takovýto materiál 

nechat oloupat, aby byl vzkazový povrch, který zaručuje lepší kvalitu později vykovaných 

výkovků.  

U loupaného materiálu již hutě garantují povrch bez trhlin a tento materiál je možné rovnou 

použít na kování výkovků. Např. označení materiálu GK 32 značí, že se jedná o loupaný 

materiál s průměrem tyče 32 mm.  
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3.3.7 Počet kusů 

Tento řádek přináší informace o celkovém množství výkovků požadovaných od zákazníka.  

 

Nyní se dostáváme k části Kalkulačního listu, kde se již objevuje vlastní kalkulace 

na výkovek. 

 

3.3.8 Čistá hmotnost 

Po všech výrobních operacích musí být také zaznamenána čistá hmotnost vyrobeného 

a opracovaného výkovku, která se uvádí v kg.  

 

3.3.9 Spotřební hmotnost 

Jedná se o hmotnost špalíku, který je uříznutý nebo nastřihaný z materiálu dodávaného 

ve formě tyčí. 

 

3.3.10 Nástřihová hmotnost 

Jde o hmotnost polotovaru ve tvaru špalíku oceli, který je v peci ohřátý na potřebnou teplotu 

k snadnějšímu tvarovaní.   

 

3.3.11 Délka nástřihu 

Délka nastříhaného materiálu je zaznamenána v mm.  

 

3.3.12 Bázová cena  

Bázová cena je základní cena bez legur a přirážek za šrot. Po přičtení přirážek za šrot a legur  

vzniká tzv. efektivní cena. 

 

3.3.13 Materiálové náklady 

Jedná se o celkové náklady na použitý materiál za jeden kus výkovku.  
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3.3.14 KW a označení stroje 

Popisuje termín zahájení výroby výkovku včetně označení stroje, na kterém bude výkovek 

vyroben.  Termínem se rozumí pořadové číslo týdne v příslušném roce např. KW28/11 na LS 

s válcovačkou. 

 

3.3.15 Dělení materiálu 

Zde je uvedeno, na jakém stroji se bude dělit materiál a jakou kapacitu má použitý stroj; 

kapacita se udává v ks/h.  Pro cenu dělení materiálu se používá vztahu sazba stroje * počet 

hodin práce; sazba stroje se stanoví dle následující ho vzorce:  

 

 

 

 

              celkové náklady stroje (Kč) 

           Sazba stroje = --------------------------------------    

                                               životnost stroje (hodiny) 

  

 

       Rovnice 4: Sazba stroje 

 

 

Do celkových nákladů stroje se zahrnuje pořizovací cena stroje, energie, personální náklady 

na obsluhu stroje, ostatní režie, zisk. 

 

Počet hodin výrobní dávky se stanoví jako podíl počet kusů a kapacitou stroje. 

               

 

 

                               Počet kusů výrobní dávky ( ks) 

Čas výrobní dávky = ----------------------------------------- 

                                                      Kapacita stroje (ks/h) 

  

 

                                 Rovnice 5: Čas výrobní dávky       
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Cena za dělení materiálu se stanoví jako součin času výrobní dávky a sazby stroje. 

 

 

         Cena za dělení materiálu = Čas výrobní dávky * Sazba stroje  

 

 
                                 Rovnice 6: Cena za dělení jednoho kusu výkovku 

 

 

Další položka, zahrnutá v této části výroby, tvoří přepravní náklady, které jsou nutné 

k dopravě tyčí ke stroji a po té k přepravě nastříhaných špalíků k dalšímu stroji. 

 

3.3.16  Kování 

Po dělení materiálu je již špalík výkovku připraven na vlastní kování, čímž získává svůj 

specifický tvar. V kalkulačním litu je přesné označení stroje, na kterém dochází ke kování. 

Jedná se např. o lis L2 LVH 1600/ULS 55, u kterého je vždy napsána norma, kolik kusů je 

tento stroj schopný vyrobit za hodinu své činnosti. Vedle označení stroje je dále pak 

rozepsáno, jakými všemi procesy musí špalík oceli projít, aby došlo k vytvoření 

požadovaného tvaru. U lisu L2 LHV 1600/ULS 55 se jedná o následující operace:  

 

materiál ohřát na kovací teplotu, 

 podélně jej překovat, 

 vykazovat předkovek, 

 vykovat výkovek, 

 děrovat pr. 16, 

 ostřihnout výronek.  

 

Po projití tímto výrobním postupem je výkovek vyrobený. Musí prodělat ještě několik 

především povrchových úprav, ale co se týká tvaru a hmotnosti, je toto již finální fáze výroby. 

Cena za kování se stanoví stejně jako za dělení materiálu; jedná se opět o vztah sazba 

stroje * počet hodin práce. Sazba stroje se stanoví stejně jako v předchozím vzorci. Cena je 

pochopitelně vyšší, protože stroj na kování je mnohem nákladnější než nůžky, kterými se 

materiál dělí. Nákladnější nejsou pouze z pohledu pořizovací ceny, ale také z hlediska 
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personálních nákladů, jelikož musí tento stroj obsluhovat více pracovníků a také režie 

a spotřeba energie jsou mnohem vyšší než např. u již zmiňovaných nůžek na dělení materiálu. 

Taktéž přepravní náklady a náklady na prostoje jsou mnohem vyšší. Cena za vykování 

jednoho kusu výkovku se pak stanoví prostým dělením, kdy se celkové náklady výrobní 

dávky, ve které jsou zahrnuté náklady na kování a na přepravu, vydělí výrobní dávkou, 

tj. počtem kusů výkovků vykovaných ve výrobní dávce.  

 

3.3.17 Dokončovací operace 

Posledními úkony, které je nutné provést s vyrobenými výkovky, jsou: normalizační žíhání, 

pískování a 100% vizuální kontrola. U těchto dokončovacích operací bude znázorněno, z čeho 

se skládá cena na tyto operace pro jeden kus výkovku. 

 

 

Na tyto poslední úkony jsou stanovené sazby za jeden kg výkovku. Cena za tyto dokončovací 

náklady se tedy opět získá prostým dělením.  

 

 

normalizační žíhání = sazba * hmotnost výkovku 

  

                                    Rovnice 7: Cena za normalizační žíhání jednoho kusu výkovku 

 

 

Sazba je předem stanovená a zahrnuje v sobě náklady na žíhání, a to: hodinovou cenu stroje, 

hodinové náklady na energii a hodinové personální náklady. K tomu jsou připočítány režijní 

náklady a zisk pracoviště. Po sečtení všech těchto nákladů dostaneme hodinou sazbu 

pracoviště celkem, kterou poté vydělíme průměrným hodinovým výkonem.  
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Cena za jeden kus pro operaci tepelné zpracování 

 

Hodinová cena stroje: 

Pořizovací cena stroje:       11 000 000 Kč 

Doba kalkulačních odpisů:                           6 let 

Náklady na 1 rok užívání stroje (11 000 000/6)                     1 833 333 Kč/rok  

Roční průměrný hodinový provoz stroje:               300 dnů  

24 hodin, tj. 3 směny, při cca 90% využití:                       6 480 hodin/rok 

Hodinová sazba stroje (1 833 333/6 480) :                 283 Kč/hod 

 

Hodinové náklady na energii: 

Příkon (kW):                      205 kW/hod 

Cena za 1 kW v Kč:                 2,20 Kč 

Využití:                       80 % 

Hodinové náklady na energii ( 205* 2,20 *0,80)             361 Kč/hod 

 

 

 

Hodinové personální náklady: 

Obsluha/hodina:              250 Kč/hod 

Počet osob pracujících u stroje:                1 osoba  

Hodinové personální náklady (250 * 1)         250 Kč/hod 

 

Přímé výrobní náklady tvoří cca 70 % z ceny celého pracoviště. K těmto nákladům se přičítají 

celkové režijní náklady na pracoviště, které jsou stanoveny na 22 % z přímých výrobních 

nákladů, a zisk, který tvoří 8 % z přímých výrobních nákladů. 

 

Celkové režijní náklady: 

Přímé výrobní náklady (283 + 361 + 250):                      894 Kč/hod 

Celkové režijní náklady [(894/70) * 22]:             284 Kč/hod 
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Zisk: 

Přímé výrobní náklady (283 + 361 + 250):            894 Kč/hod 

Zisk pracoviště [(894/70) * 8]:           102 Kč/hod 

 

Hodinové náklady celkem na normalizační žíhání:   

hodinová cena stroje + hodinové náklady na energii + hodinové personální náklady + 

celkové režijní náklady + zisk = hodinové náklady celkem 

283 + 361 + 250 + 284 + 102 = 1 280 Kč/hod 

 

 

Průměrný hodinový výkon pracoviště je 320 kg výkovků/ hod. 

 

Cena za 1 kg výkovku = 1 280/320 

Cena na 1 kg normalizačního žíhání = 4 Kč/kg  

 

 

pískování = sazba * hmotnost výkovku 

 

         Rovnice 8: Cena pískování na jeden kus výkovku 

 

 

Sazba na pískování je také předem stanovená a zahrnuje v sobě veškeré náklady na pískování, 

které představují: hodinovou cenu stroje, hodinové náklady na energii, hodinové personální 

náklady. K těmto nákladům jsou opět připočteny celkové režijní náklady a zisk pracoviště. 

Tyto celkové náklady poté vydělíme kapacitou pracoviště, která představuje 2 000 kg 

výkovků za hodinu. 
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Cena za jeden kus pro operaci pískování 

 

Hodinová cena stroje: 

Pořizovací cena stroje:         7 000 000 Kč 

Doba kalkulačních odpisů:                        4 roky 

Náklady na 1 rok užívání stroje (7 000 000/4)                     1 750 000 Kč/rok  

Roční průměrný hodinový provoz stroje:               250 dnů  

24 hodin, tj. 2 směny, při cca 50% využití:                      3 000 hodin/rok 

Hodinová sazba stroje (1 750 000/3 000):               583 Kč/hod 

 

Hodinové náklady na energii: 

Příkon (kW):                          100 kW/hod 

Cena za 1 kW v Kč:                     2,20 Kč 

Využití:                          70 % 

Hodinové náklady na energii (100* 2,20 *0,70)        154 Kč/hod 

 

Hodinové personální náklady: 

Obsluha/hodina:              250 Kč/hod 

Počet osob pracujících u stroje:             0,5 osoba  

Hodinové personální náklady (250 * 0,5)         125 Kč/hod 

 

Přímé výrobní náklady tvoří u procesu pískování cca 42 % z ceny celého pracoviště, k těmto 

nákladům se přičítají celkové režijní náklady na pracoviště, které jsou stanoveny ve výši 50 % 

z přímých výrobních nákladů, a ze zisku, který tvoří opět 8 % z přímých výrobních nákladů. 

 

Celkové režijní náklady: 

Přímé výrobní náklady (583 + 154 + 125):                        862 Kč/hod 

Celkové režijní náklady [(862 / 42) * 50]:        1 025 Kč/hod 
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Zisk: 

Přímé výrobní náklady (583 + 154 + 125):            894 Kč/hod 

Zisk pracoviště [(862 / 42) * 8]:           163 Kč/hod 

 

Hodinové náklady celkem na pískování:   

hodinová cena stroje + hodinové náklady na energii + hodinové personální náklady + 

celkové režijní náklady + zisk = hodinové náklady celkem 

583 + 154 + 125 + 1 025 + 163 = 2 050 Kč/hod 

 

 

Průměrný hodinový výkon pracoviště je 2 000 kg výkovků/hod. 

 

Cena za 1 kg výkovku = 2 050/2 000 

Cena na 1 kg pískování = 1 Kč/kg  

 

 

 

Kontrola povrchových vad (inkar) = sazba * hmotnost výkovku  

 

     Rovnice 9: Cena kontroly povrchových vad na jeden kus výkovku 

 

 

Sazba na 100% vizuální kontrolu je stanovená též předem a zahrnuje: hodinovou cenu stroje, 

hodinové náklady na energii, hodinové personální náklady. K těmto nákladům jsou opět 

připočteny celkové režijní náklady a zisk pracoviště. Tyto celkové náklady poté vydělíme 

kapacitou pracoviště, která představuje 500 ks výkovků za hodinu. 
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Cena za jeden kus pro operaci kontrola povrchových vad. 

 

Hodinová cena stroje: 

Pořizovací cena stroje:          2 000 000 Kč 

Doba kalkulačních odpisů:                                      5 let 

Náklady na 1 rok užívání stroje (7 000 000/4)                        400 000 Kč/rok  

Roční průměrný hodinový provoz stroje:               250 dnů  

24 hodin, tj. 3 směny, při cca 80% využití je využití stroje:                 4 800 hodin/rok 

Hodinová sazba stroje (400 000/4 800) :                              83 Kč/hod 

 

Hodinové náklady na energii: 

Příkon (kW):                           20 kW/hod 

Cena za 1 kW v Kč:                    2,20 Kč 

Využití:                       100 % 

Hodinové náklady na energii ( 20* 2,20 * 1)         44 Kč/hod 

 

Hodinové personální náklady: 

Obsluha/hodina:              180 Kč/hod 

Počet osob pracujících u stroje:                3 osoba  

Hodinové personální náklady (250 * 3)                      540 Kč/hod 

 

Přímé výrobní náklady tvoří u procesu kontroly povrchových vad cca 67 % z ceny celého 

pracoviště. K těmto nákladům se přičítají celkové režijní náklady na pracoviště, jež jsou 

stanoveny ve výši 23 % z přímých výrobních nákladů, a zisk, který tvoří 10 % z přímých 

výrobních nákladů. 

 

Celkové režijní náklady: 

Přímé výrobní náklady (83 + 44 + 540):                                    678 Kč/hod 

Celkové režijní náklady [(678 / 67) * 23]:           233 Kč/hod 
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Zisk: 

Přímé výrobní náklady (83 + 44 + 540):                678 Kč/hod 

Zisk pracoviště [(678 / 67) * 10]:           100 Kč/hod 

 

Hodinové náklady celkem na kontrolu povrchových vad:   

hodinová cena stroje + hodinové náklady na energii + hodinové personální náklady + 

celkové režijní náklady + zisk = hodinové náklady celkem 

83 + 44 + 540 + 233 + 100 = 1 000 Kč/hod 

 

 

Průměrný hodinový výkon pracoviště je 500 zkontrolovaných výkovků/hod. 

 

Cena za 1 kg výkovku = 1 000/500 

Cena na 1 kg povrchové kontroly = 2 Kč/kg  

 

Tyto dokončovací operace jsou pro všechny druhy výkovků stejné, proto je lze takto přesně 

zkalkulovat. Každý kus výkovku musí projít normalizačním žíháním, což je představuje 

projetí každého kusu výkovku speciální pecí, v níž se výkovek ohřeje na potřebnou teplotu. 

Tím dojde ke změně povrchu a vlastnostem výkovku. Po této operaci je výkovek napískován, 

což představuje posetí povrchu výkovku speciálním ocelovým pískem, který dodá výkovku 

potřebný povrch. Nakonec musí každý výkovek projít vizuální kontrolou na speciálním stroji 

nazývaným Inkar. V drtivé většině jde o výkovky určené pro automobilový průmysl, který 

vyžaduje vysokou kvalitu, proto musejí projít touto důkladnou kontrolou všechny vyrobené 

výkovky. Teprve poté je možno výkovky expedovat.  

U těchto dokončovacích operací je jediný hlavní problém, který spočívá v přesném určení 

režijních nákladů. Účetní systém bohužel přesně nespolupracuje se systémem ekonomickým. 

Účetní systém není v kompatibilitě se systémem evidence režijního materiálu. Rozpis 

režijního materiálu probíhá proto manuálně na ekonomickém oddělení, kdy se podle evidence 

režijního materiálu rozpočítávají režijní náklady na jednotlivá střediska. Tato metodika 

bohužel není příliš přesná, ale se současným účetním a ekonomickým systémem je jediná 

možná a zaevidovatelná.   
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3.3.18 Všeobecné náklady na nářadí 

Spotřeba nářadí používaného pro výrobu výkovků se odvozuje od ceny výkovku množství 

výkovků. Jedná se o režijní náklady, které se velmi těžko přesně stanovují. Po více než 20 

letech, kdy se takto kalkulace sestavují, už pracovnice oddělení controllingu ví, jaké náklady 

připadají na jeden kus určitého výkovku. Tyto náklady odvozuje od počtu výkovků a ceny 

za kování. Velmi zjednodušeně odpovídají náklady na nářadí cca 15 % z celkových nákladů. 

 

 

3.3.19 Doprava 

Cena za dopravu se stanovuje zcela individuálně dle zákazníka. S každým zákazníkem se 

domluví, jakým způsobem se bude dopravení hradit. Náklady na dopravu také vycházejí 

z mezinárodních pravidel pro přepravu a mohou se vyskytnout ve třech variantách. Jsou 

vyčísleny pro jeden kus výkovku a zahrnuty v kalkulačním listu. Při této kalkulaci na jeden 

výkovek je hlavním kritériem celková hmotnost výkovků v zakázce. Je limitována kapacitou 

jednoho nákladního automobilu, která činí 22 tun, a vzdáleností nutnou k transportu 

zákazníkovi. Další možností je, že náklady na dopravu jsou klientovi přefakturovány v plné 

výši tak, jak dopravce vystaví fakturu za dopravu Moravským kovárnám, a.s. V tomto případě 

se položka „doprava“ vůbec v kalkulačním listu neobjeví. Dále je možné zahrnout přepravní 

náklady do fakturace zákazníkovi a objeví se jako jedna z položek na vystavené faktuře 

zákazníkovi. Poslední variantou může být situace, kdy si pro zboží přijede zákazník sám 

a náklady na dopravu se v zakázce vůbec neobjeví.   

 

3.3.20 Výrobní náklady 

Celkové výrobní náklady se skládají z nákladů na dělení materiálu, na vlastní kování 

výkovku, na konečné operace, na nářadí a z eventuálních nákladů na dopravu.   

 

 

výrobní náklady = dělení materiálu + vlastní kování + dokončovací operace  

  

       Rovnice 10: Výrobní náklady pro jeden výkovek 
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3.3.21 Celkové náklady 

Celkové náklady se skládají z materiálových nákladů a výrobních nákladů. Materiálové, 

výrobní i celkové náklady jsou vždy vyjádřeny v Eurech a také v Korunách českých. Pro 

přepočet se používá kurz vyhlašovaný Českou národní bankou, jenž se mění pouze jednou 

za 6 měsíců. 

 

3.3.22 Základní cena 

Základní cena je tvořena celkovými náklady na jeden kus výkovku, ke kterému jsou 

připočteny celkem tři přirážky. Nejdříve se spočítá přirážka za šrot a legury. Tyto přirážky se 

počítají z různých hmotností. SZ neboli přirážka za šrot se vypočítá jako násobek čisté 

hmotnosti výkovku a ceny za 1 kg materiálu. Tato cena se mění každý měsíc. Přirážka 

za legury – LZ se spočítá analogicky, pouze se použije spotřební hmotnost a cena za 1 kg 

materiálu. Tato cena je také vyhlašována každý měsíc. Poslední přirážkou je MTZ přirážka, 

jejíž zkratka vychází z německého jazyka Materialteuerungzuschlag, a je v ní  vyčíslen nárůst 

ceny materiálu pro výkovky.  

Cena výkovku zůstává de facto pořád na stejné úrovni, hlavními ovlivňovateli celkové ceny 

za jeden kus výkovku jsou tyto přirážky, které dosahují několika desítek procent z celkové 

ceny jednoho výkovku.      

 

3.3.23 Množství výkovků 

Na kalkulačním listu jsou také uvedeny různé počty kusů, se kterými je nutné počítat: 

► výrobní dávka – jedná se o jednorázový zátah výroby, který se mění dle požadavku   

            zákazníka, 

 

► zmetky – mění se dle zákazníka (Každý výkovek má různou náročnost výroby, proto 

je vyjádřen v %, např. 3 %.),  

 

► dílenská zakázka – jedná o celkovou sumu výkovků, které je nutné vykovat. Dílenská 

zakázka se skládá z výrobní dávky a z počtu zmetků.  
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dílenská zakázka = výrobní dávka * (1 + % zmetků) 

 

    

                      Rovnice 11: Dílenská zakázka 

 

3.3.24 Analýza rizik 

Jako poslední informace na kalkulačním listu je uvedena tzv. analýza rizik. Tato analýza má 

celkem tři stupně a to stupeň A, který je nejvyšší a používá se výhradně pro automobilový 

průmysl. Ostatní stupně B a C označují výkovky určené pro ostatní průmysl, především 

stavební, strojírenský apod. Zařazení do jednotlivých stupňů je dané normami ISO. 

 

3.4  Zhodnocení současného kalkulačního listu 

Dle mého názoru je už na první pohled současný kalkulační list velmi neuspořádaný. Člověk, 

který vidí tento kalkulační list poprvé, má problém se v něm vyznat. Je v něm široká změť 

čísel, která není nijak logicky uspořádána. Už na začátku kalkulačního listu mi chybí alespoň 

menší obrázek výkovku, který je na něm kalkulován. Pokud by tam byl, člověk by si ihned 

dokázal zhruba představit, o jak technologicky náročný díl se jedná.  

 

Co se týká samotných výpočtů a jednotlivých složek kalkulací, odpovídají částky uvedené 

v kalkulačním listu téměř skutečnosti. Při pořizovacích cenách zařízení, které jsou nutné 

k takovéto technologické výrobě a které dosahují částek někdy i v desítkách miliónů korun, se 

poměrně těžko určuje podíl např. lisu nebo bucharu na jeden jediný kus výkovku. Tyto stroje 

jsou poměrně nákladné na provozní údržbu a také na spotřebu elektrické energie. Je proto 

velmi obtížné přesně zjistit např. režijní náklady na jednotlivé stroje ve výrobě. Co se týká 

např. oprav a náhradních dílů k jednotlivým zařízením, ty jsou poměrně dobře dohledatelné, 

protože každé zařízení má své inventární číslo, k němuž jsou na účetním oddělení přiřazovány 

jednotlivé náklady, které s tímto zařízením souvisejí.  

 

Velice dobře jsou v kalkulačním listu vyčíslené dokončovací operace. Kalkulace těchto 

operací, které jsou na svých vlastních kalkulačních listech, zcela odpovídají skutečnosti. 
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Při pohledu na tyto dílčí kalkulace je zcela evidentní odkud se jednotlivé složky nákladů 

pro danou operaci počítají.  Problém ovšem nastává při vyčíslení režijních nákladů na tyto 

dokončovací operace. Laikovi by nebylo zcela jasné, jak se došlo k vyčíslení těchto režijních 

nákladů. V těchto režijních nákladech jsou zahrnuty různé pomocné přípravky, pomůcky 

a další náklady. Tyto režijní náklady si vedoucí obchodního oddělení, pod které spadá úsek 

controllingu, kde se tyto kalkulace tvoří, dovolí vyčíslit na základě svých několik desítek let 

trvajících zkušeností. Je velmi těžko spočítatelné, proč zrovna např. u operace Kontrola 

povrchových vad tvoří režijní náklady 23 % z celkové ceny operace a u operace Pískování 

jsou režijní náklady vyhodnoceny na výši 50 % z celkové ceny operace.   

 

 

 

3.5 Vyhodnocení současné situace 

Pro hodnocení současné situace jsem použil metodu silných a slabých stránek používaného 

kalkulačního listu výkovku a kalkulačního listu dokončovacích operací. 

 

 

Hodnocení současného kalkulačního listu výkovku 

 

Silné stránky     Slabé stránky  

 

V kalkulaci jsou zahrnuté veškeré náklady  Nepřehlednost kalkulačního listu 

 

Variabilita pro různé druhy výkovků   Neprokázané režijní náklady 

 

Technologický postup    Chybějící časy technologie 

   

       Chybějící obrázek výkovku 

 

       Chybějící celková cena výkovku 

 

Tabulka 1:  Hodnocení současného kalkulačního listu 
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4. Návrh nového kalkulačního listu 
 

Po analýze kalkulačního listu používaného v Moravských kovárnách, a.s. mohu konstatovat, 

že tento kalkulační list je vhodně zvoleným nástrojem pro vyčíslení ceny pro jeden kus 

výkovku.  

 

Na základě analýzy bych v tomto používaném kalkulačním listu provedl následující změny: 

 

4.1 Vložení obrázku kalkulovaného výkovku 

Místo části „Tvarová skupina“, která slouží pouze pro interní účely výroby, bych vložil 

pro ilustraci obrázek kalkulovaného výrobku. Laik, který by tento kalkulační list uviděl 

poprvé, by si tak hned mohl udělat obrázek o tom, o jaký druh výkovku jde. 

 

Ostatní informace v této části kalkulačního listu bych ponechal beze změny.  

 

4.2 Počet kusů ve výrobě    

Informace o dílenské zakázce, výrobní dávce, expediční dávce a procentní vyjádření 

zmetkovitosti bych vložil pod materiálové náklady, aby bylo hned zřejmé, kolik kusů 

výkovků je možné vyrobit na jeden zátah. Bylo by hned tak jasné, kolik je nutné provést 

výrobních dávek, aby byla splněná požadovaná kapacita výkovků pro zákazníka. U dílenské 

zakázky, která je součtem výrobní dávky a počtem zmetků, se nimiž se počítá, bych provedl 

výpočet a znázornění, jak se vypočítá počet kusů pro dílenskou zakázku. 

 

Výrobní dávka      30 000 ks 

Zmetky (3 % z výrobní dávky)         900 ks 

Dílenská zakázka (výrobní dávka + zmetky)  30 900 ks 
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4.3 Kalkulace 

K údajům, které obsahuje kalkulační list a se kterými se počítá dopředu, bych přidal jeden 

sloupec, který by sloužil k ověření předem daných údajů. Tento sloupec by sloužil 

ke komparaci, zda se podařilo dodržet předem stanovené náklady na jednotlivé části 

kalkulace. 

 

4.4 Dělení materiálu    

V této části, kde je vyjádřena nákladově operace dělení materiálu, bych poupravil schéma, 

ve kterém jsou tyto náklady vyjádřené. V současném kalkulačním listu není zcela jasné, 

jakým algoritmem se došlo k ceně u této operace pro jeden kus výkovku. Toto schéma by 

vypadalo následovně: 

 

Dělení materiálu – CADDY 50 – norma 1 300 ks/hod  

Práce stroje 

Dílenská zakázka Doba výroby Sazba stroje Cena za výkon        

30 900 ks  23,77 hod  1 300 CZK/hod 30 900 CZK 

 

 

Prostoje 

Dílenská zakázka  Doba prostoje Sazba prostoje Cena prostoje Cena celkem   1,08        

30 000 ks  3,56 hod  400 CZK/hod 1 426 CZK 32 326 Kč 

 

Po této změně bude zcela evidentní, kolik stojí jednotlivé složky této operace a jakým 

algoritmem se došlo k ceně za jeden kus výkovku této operace. Doba prostoje odpovídá 

normě 15 % z celkové doby stříhání. Tyto prostoje představují čas na seřízení stroje, 

na provozní údržbu a přepravu výkovků. 

 

4.5  Kování výkovku 

Kování výkovku je následná výrobní operace, kdy dojde k samotnému vykování 

do požadovaného tvaru výkovku. Zde bych oproti současnému kalkulačnímu listu doplnil 

technologický postup, který je zde popsaný, o časové údaje jednotlivých kroků technologie. 

V této části bych, tak jako při operaci Dělení materiálu, jasně definoval, jakým algoritmem se 

dojde k vyjádření nákladů na jeden výkovek této výrobní operace. Při této operaci bych také 
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zpřesnil výpočet nákladů na jeden kus výkovku, který bude nepatrně rozdílný oproti 

stávajícímu kalkulačnímu listu.  

 

Kování – L2-LVH1600/ULS55 – norma 360 ks/hod 

Technologie kování (čas): Materiál ohřát na kovací teplotu (1 min.) 

    Podélně překovat (4 sek.) 

    Vykovat předkovek (3 sek.) 

    Vykovat výkovek (3 sek.) 

    Děrovat pr.16 (5 sek.) 

    Ostřihnout výronek (5 sek.) 

 

 

Práce stroje 

Dílenská zakázka Doba výroby Sazba stroje Cena za výkon Výrobní dávka       

30 900 ks  85,83 hod  4 000 CZK/hod 343 333 CZK 30 000 ks 

 

Prostoje 

Dílenská zakázka  Doba prostoje Sazba prostoje Cena prostoje Cena celkem  12,65        

30 900 ks  25,75 hod  1 400 CZK/hod 36 050 CZK 379 383 CZK 

 

Doba prostoje 25,75 hod. odpovídá normě 30 % celkové doby samotného kování, což 

vyjádřeno v absolutní hodnotě znamená 1 200 ks výkovků. Tyto prostoje vyjadřují čas 

na seřízení stroje, na provozní údržbu a přepravy vykovaných výkovků k další výrobní 

operaci (85,83 * 30 % = 25,75). 

 

4.6 Tepelné zpracování  

U dokončovacích operací, tj. u tepelného zpracování, u kontroly povrchových vad a pískování 

je nepřesně kalkulováno s cenou 2,20 CZK/kWh. Současná průměrná cena za 1  kWh činí 

4,54 CZK/kWh. Pro dokončovací operace to bude znamenat následující: 
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Nová cena za jeden kus pro operaci tepelné zpracování 

 

Hodinová cena stroje: 

Pořizovací cena stroje:       11 000 000 Kč 

Doba kalkulačních odpisů:                           6 let 

Náklady na 1 rok užívání stroje (11 000 000/6)                     1 833 333 Kč/rok  

Roční průměrný hodinový provoz stroje:               300 dnů  

24 hodin, tj. 3 směny, při cca 90% využití:                                           6 480 hodin/rok 

Hodinová sazba stroje (1 833 333 / 6 480):                         283 Kč/hod 

 

Hodinové náklady na energii: 

Příkon (kW):                      205 kW/hod 

Cena za 1 kW v Kč:                 4,54 Kč 

Využití:                       80 % 

Hodinové náklady na energii (205* 4,54 *0,80)    745 Kč/hod 

 

Hodinové personální náklady: 

Obsluha/hodina:              250 Kč/hod 

Počet osob pracujících u stroje:                1 osoba  

Hodinové personální náklady (250 * 1)       250 Kč/hod 

 

Přímé výrobní náklady tvoří cca 70 % z ceny celého pracoviště, k těmto nákladům se přičítají 

celkové režijní náklady na pracoviště, které jsou stanoveny na 22 % z přímých výrobních 

nákladů, a zisk, který tvoří 8 % z přímých výrobních nákladů. 

 

Celkové režijní náklady: 

Přímé výrobní náklady (283 + 745 + 250):                      1278 Kč/hod 

Celkové režijní náklady (1 278 * 22%):                281 Kč/hod 
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Zisk: 

Přímé výrobní náklady (283 + 745 + 250):            1 278 Kč/hod 

Zisk pracoviště (1 278 * 8%):           102 Kč/hod 

 

Hodinové náklady celkem na normalizační žíhání:   

hodinová cena stroje + hodinové náklady na energii + hodinové personální náklady + 

celkové režijní náklady + zisk = hodinové náklady celkem 

283 + 745 + 250 + 281 + 102 = 1 661 Kč/hod 

 

Průměrný hodinový výkon pracoviště je 320 kg výkovků/ hod. 

 

Cena za 1 kg výkovku = 1 661 / 320 

Cena na 1 kg normalizačního žíhání = 5,20 Kč/kg  

Po započtení aktuální ceny elektřiny nám stoupla cena za operaci tepelné zpracování 

z původních 4 Kč na 5,20 Kč, což odpovídá nárůstu o 30 %.  

 

4.7  Pískování 

Také u této technologie jsem provedl přepočet s aktuální cenou elektrické energie. Operace 

pískování poté bude mít následující náklady na jeden kus výkovku: 

 

Nová cena za jeden kus pro operaci pískování. 

 

Hodinová cena stroje: 

Pořizovací cena stroje:           7 000 000 Kč 

Doba kalkulačních odpisů:                        4 roky 

Náklady na 1 rok užívání stroje (7 000 000/4)                     1 750 000 Kč/rok  

Roční průměrný hodinový provoz stroje:               250 dnů  

24 hodin, tj. 2 směny, při cca 50% využití je využití stroje:                 3 000 hodin/rok 

Hodinová sazba stroje (1 750 000 / 3 000) :                583 Kč/hod 
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Hodinové náklady na energii: 

Příkon (kW):                      100 kW/hod 

Cena za 1 kW v Kč:                 4,54 Kč 

Využití:                       70 % 

Hodinové náklady na energii (100* 4,54 *0,70)              318 Kč/hod 

 

Hodinové personální náklady: 

Obsluha/hodina:             250 Kč/hod 

Počet osob pracujících u stroje:             0,5 osoba  

Hodinové personální náklady (250 * 0,5)               125 Kč/hod 

 

Přímé výrobní náklady tvoří u procesu pískování cca 42 % z ceny celého pracoviště, k těmto 

nákladům se přičítají celkové režijní náklady na pracoviště, které jsou stanoveny ve výši 50 % 

z přímých výrobních nákladů, a zisk, který tvoří opět 8 % z přímých výrobních nákladů. 

 

Celkové režijní náklady: 

Přímé výrobní náklady (583 + 318 + 125):                      1 026 Kč/hod 

Celkové režijní náklady [(1 026 / 42) * 50]:       1 220 Kč/hod 

 

 

 

Zisk: 

Přímé výrobní náklady (583 + 318 + 125):            1 026 Kč/hod 

Zisk pracoviště [(1 026 / 42) * 8]:           194 Kč/hod 

 

Hodinové náklady celkem na pískování:   

hodinová cena stroje + hodinové náklady na energii + hodinové personální náklady + 

celkové režijní náklady + zisk = hodinové náklady celkem 

583 + 318 + 125 + 1 220 + 194 = 2 440 Kč/hod 
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Průměrný hodinový výkon pracoviště je 2 000 kg výkovků/hod. 

 

Cena za 1 kg výkovku = 2 440 / 2 000 

Cena na 1 kg pískování = 1,20 Kč/kg 

 

 Také u operace pískování se cena zvýšila oproti původní kalkulaci a to z 1 Kč na 1,20 Kč, 

což odpovídá relativnímu nárůstu o 20 %. Zde není tak markantní nárůst proti původní 

kalkulaci, jelikož je tato operace méně náročná na elektrickou energii.   

 

4.8  Kontrola povrchových vad 

Nová cena za jeden kus pro operaci kontrola povrchových vad. 

 

Hodinová cena stroje: 

Pořizovací cena stroje:         2 000 000 Kč 

Doba kalkulačních odpisů:                                    5 let 

Náklady na 1 rok užívání stroje (7 000 000/4)                        400 000 Kč/rok  

Roční průměrný hodinový provoz stroje:               250 dnů  

24 hodin, tj. 3 směny, při cca 80% využití:                       4 800 hodin/rok 

Hodinová sazba stroje (400 000 / 4 800) :                              83 Kč/hod 

 

Hodinové náklady na energii: 

Příkon (kW):                         20 kW/hod 

Cena za 1 kW v Kč:                  4,54 Kč 

Využití:                      100 % 

Hodinové náklady na energii (20* 4,54 * 1)         91 Kč/hod 
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Hodinové personální náklady: 

Obsluha/hodina:              180 Kč/hod 

Počet osob pracujících u stroje:                3 osoba  

Hodinové personální náklady (250 * 3)                      540 Kč/hod 

Přímé výrobní náklady tvoří u procesu kontrola povrchových vad cca 67 % z ceny celého 

pracoviště, k těmto nákladům se přičítají celkové režijní náklady na pracoviště, které jsou 

stanoveny ve výši 23 % z přímých výrobních nákladů, a ze zisku, který tvoří 10 % z přímých 

výrobních nákladů. 

 

Celkové režijní náklady: 

Přímé výrobní náklady (83 + 91 + 540):                                    714 Kč/hod 

Celkové režijní náklady [(714 / 67) * 23]:           245 Kč/hod 

 

Zisk: 

Přímé výrobní náklady (83 + 91 + 540):                714 Kč/hod 

Zisk pracoviště [(714 / 67) * 10]:           107 Kč/hod 

 

Hodinové náklady celkem na kontrolu povrchových vad:   

hodinová cena stroje + hodinové náklady na energii + hodinové personální náklady + 

celkové režijní náklady + zisk = hodinové náklady celkem 

83 + 91 + 540 + 245 + 107 = 1 066 Kč/hod 

 

 

Průměrný hodinový výkon pracoviště je 500 zkontrolovaných výkovků/ hod. 

 

Cena za 1 ks výkovku = 1 066 / 500 

Cena na 1 ks povrchové kontroly = 2,13 Kč/ks  

 

U poslední dokončovací operace došlo k nárůstu ceny z původních 2 Kč na 2,13 Kč, což 

odpovídá relativnímu nárůstu 6,5 %. 
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4.9 Doprava 

Náklady na dopravu jsem pro upřesnění rozdělil na samotné náklady na dopravu a na náklady 

na balení výkovků. Náklady na dopravu ve výši 0,20 Kč bych proto rozdělil v poměru 3:1, 

což odpovídá 0,15 Kč samotné dopravy na jeden kus výkovku a 0,05 Kč na balení jednoho 

kusu výkovku.  

 

4.10  Přirážky 

Část kalkulačního listu, kde jsou vyjádřeny 3 přirážky (přirážka za šrot, legury a přirážka 

za cenu materiálu), jsem sjednotil a zkalkuloval tyto přirážky do jedné položky připočtené 

k výrobní ceně. Tímto došlo k eliminaci nepřehledného systému výpočtu všech přirážek.  

Přirážky 

 

FG 0,46 kg x SZ  0,332 EUR/kg  0,1527 EUR/ks  

EG 0,66 kg x LZ 0,004 EUR/kg  0,0026 EUR/ks    

MTZ 0,66 kg x  0,090 EUR/kg  0,0594 EUR/ks 

Přirážky celkem      0,2148 EUR/ks 5,15 Kč/ks 

 

 

4.11 Doplňující informace 

Jedna z posledních změn v kalkulačním listu je doplnění souhrnných informací, které se týkají 

kalkulovaného výkovku, jedná se o informace, týkající se materiálu, přirážek, provedení, 

ostatních ujednání, kdy tato položka nahradila cenu, a termínu dodání. Tyto položky budou 

v novém kalkulačním listu vypadat následovně: 

 

Materiál:  C35 R 

Přirážky:  kvartálně pro černý materiál (válcovaný) 

Provedení: Dělení materiálu, kování, normalizační žíhání, pískování, 100% 

povrchová kontrola. 

Ostatní ujednání: Fakturace proběhne v měně EUR 

Termín dodání: 4 týdny od přijetí objednávky 
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4.12 Sloupec ověření 

Jako poslední a významnou změnu ve stávajícím kalkulačním listu je vložení sloupce ověření. 

Tento sloupec bude obsahovat všechny předešlé jednotlivé složky. Půjde de facto o zpětnou 

kalkulaci výkovku, kdy se bude porovnávat, zda souhlasí předem stanovené údaje 

v kalkulačním listu. Bude se jednat o ověření správné čisté a spotřební hmotnosti, 

o nástřihovou hmotnost, o porovnání ceny materiálu, o ceny za jednotlivé výrobní operace. 

Porovná se zde a ověří správnost norem na dělení materiálu a kování. Ověří se, zda je použitý 

správný stroj pro výrobu výkovku, je-li zvolen správný profil materiálu a další. 

  

4.14 Nový kalkulační list 

Nový kalkulační list je pouhý návrh a provedené změny v něm nejsou nijak razantní, jelikož 

původní kalkulační list byl zpracován na velmi dobré úrovni a měl v sobě zahrnuty veškeré 

informace, které s výrobou výkovku souvisejí, i když jsou některé trochu nepřesné. Nový 

kalkulační list by byl doplněn o prodejní cenu výkovku, která v tom stávajícím chybí.  

 

Hlavním přínosem nového kalkulačního listu je zavedení některých nových informací, které 

v původním kalkulačním listu zcela chyběly. Dalším přínosem je zpřehlednění původních 

informací a jejich vhodnější uspořádání. Původní kalkulační list byl na velmi dobré úrovni. 

Změny, které jsem v novém kalkulačním listu navrhl, nejsou až tak významné a neovlivňují 

na tolik původní strukturu kalkulačního listu.   
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5. Závěr 
 

Tématem mé diplomové práce byla analýza a návrh kalkulačního systému v podniku.  

 

V první části diplomové práce jsem popsal teoretická východiska pro zkoumanou 

problematiku. Pomocí definic jsem zde vysvětlil pojmy jakou je kalkulace, kalkulační vzorec, 

poté následovalo rozdělení a složení kalkulačního vzorce.  Další část teoretických východisek 

představují metody kalkulace. Těchto metod se v podnikové ekonomice vyskytuje hned 

několik, popsány jsou zde ale pouze ty, které jsou v souvislosti s druhou, praktickou částí mé 

diplomové práce, která se zabývá analýzou a návrhem změn v kalkulačním listu. Na závěr 

diplomové práce jsem vyzdvihl velkou důležitost kalkulace pro řízení nákladů. Podnik, který 

má dobře propracovaný kalkulační systém a dokáže velmi přesně alokovat své náklady, 

dokáže eliminovat případné ztrátové náklady a je velmi efektivní. Díky přesným znalostem 

svých nákladů také dokáže přesněji stanovit cenu svých výrobků, a díky tomu si může dovolit 

snížit cenu těchto výrobků a být tak více konkurenceschopný.   

 

Informace k teoretické části diplomové práce jsem získal studiem použité literatury a dalších 

převážně internetových zdrojů. 

 

V druhé, praktické části diplomové práce jsem představil společnost Moravské kovárny, a.s., 

popsal jsem její historii od založení až po současnost. Hlavní kapitolu tvoří analýza 

používaného kalkulačního listu, který slouží jako podklad pro určení ceny výkovku 

při jednání se zákazníkem. Jsou zde popsány jednotlivé části kalkulačního listu tak, jak jdou 

po sobě, co obsahují, jaký je jejich význam a po případě, jakým algoritmem se uvedené údaje 

vypočítají. Po této analýze jsem vyhodnotil používaný kalkulační list. a na základě tohoto 

vyhodnocení jsem navrhl změny, které by se měly v novém kalkulačním listu objevit.  

 

Závěrem mohu konstatovat, že kalkulační list používaný ve společnosti Moravské kovárny, 

a.s. je vhodným nástrojem pro určení ceny výkovku, proto nejsou navrhované změny nikterak 

zásadní a významné, aby zcela pozměnily celý kalkulační systém ve společnosti Moravské 

kovárny, a.s. Avšak navrhované změny zpřesnily výpočty některých položek zahrnutých 

ve struktuře kalkulačního listu a některé další položky byly do struktury kalkulačního listu 
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přidány. Do nové struktury kalkulačního listu byl vložen obrázek výkovku. Jako další, a to 

velmi významnou změnou oproti stávajícímu kalkulačnímu listu je doplnění listu o sloupec 

ověření, který slouží pro porovnání se zpětnou kalkulací, tj. na kolik předběžná kalkulace 

odpovídá skutečnosti. Dále jsem do kalkulace započítal časy jednotlivých složek výrobní 

technologie a přidal jsem položku balného, jež bylo původně zahrnuto v dopravě. Zcela nové  

je vyjádření přirážek, které jsou nyní uvedeny v jedné položce (na rozdíl od původního 

kalkulačního listu). Nově jsou zde zobrazeny další informace, mezi něž patří materiál, 

přirážky SZ a LZ, provedení (tj. opětovný a zjednodušený popis výrobní technologie), ostatní 

ujednání (tj. informace o fakturaci v měně EUR) a termín dodání. Poslední novou informací je 

zobrazení kalkulované ceny jak v měně EUR, tak v  Korunách českých. 
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Přílohy 
Příloha č.1 – Původní kalkulační list 

Do obchodního rejstříku KS Brno zapsána dne 29.04.1992, oddíl B, vložka 740

                  A díl ne

Název dílu / Name

Materiál / Material Profil / Dimension

Počet kusů / Menge

0,460 kg kg

Spotřební hmotnost / EG 0,70 kg dvojkus 208 mm

Bázová cena /Basispreis 530 EUR/t

0,3710 EUR

Dělení materiálu 1 300 ks/h

30 900 ks výkon 1 300 CZK/h VD 23,77  hod. 30 900 Kč 31 300 Kč

1 300 ks/h přep. 400 CZK/h 30 000 ks 1,00  hod. 400 Kč

norma  [ks/h] 360

30 900 ks výkon 4 000 CZK/h VD 85,83  hod. 343 333 Kč 379 383 Kč

360  ks/h přep. 1 400 CZK/h 30 000 ks 25,75  hod. 36 050 Kč

4,00 CZK/kg

1 CZK/kg

100 % inkar 1 000 CZK/h 500 ks/h

Doprava / Frachtkosten

1,01 EUR

CELKOVÉ NÁKLADY / Gesamtsumme 1,3789 EUR
Kurz: 24,00 CZK/EUR

PŘIRÁŽKY FG 0,46 kg x SZ 0,332 EUR/kg

EG 0,66 kg x LZ 0,004 EUR/kg

CELKEM IVQ2010

MTZ MTZ 0,66 kg x 90 EUR/t 1,32

Dílenská zakázka 30 900 ks

Výrobní dávka 30 000 ks

Expediční dávka 10 000 ks

Zmetky 3,00%

A B C
Technologii stanovil: Kalkuloval: Petra Vrzalová

7.3.2011

Pískovat 0,46

Termín dodání

Analýza rizik / Risikoanalyse

0,02 EUR

Požadovaná cena

Jaroslav Berka

Přirážky SZ a LZ

Provedení:

Cena

Materiál:

0,1527  EUR/ks

0,0026  EUR/ks

00GMH pro válcovaný mat. 0,1554  EUR/ks

0,0594  EUR/ks

Základní cena 1,34 EUR/ks+SZ+LZ+MTZ

0,20

VÝROBNÍ NÁKLADY 24,19 CZK

33,09 CZK

SZ + LZ + MTZ

Všeobecné náklady včetně nářadí / Werkzeugkosten 6,00

Normaliziačně žíhat 1,84

CADDY 50 1,04

L2
LVH1600/ULS 55

Materiál ohřát na kovací teplotu

podélně překovat

Vykovat předkovek

Vykovat výkovek

Děrovat pr. 16

Ostřihnout výronek
12,65

12 720,00 CZK/t

MATERIÁLOVÉ NÁKLADY 8,90 CZK
Start výroby KW 28/11 na L2 s válcovačkou

600 000 ks

KALKULACE

Čistá hmotnost / FG Nástřihová hmotnost / Zuschnittgewicht 1,31

Délka nástřihu / Zuschnittlänge

Zákazník / Kunde

TRW Dačice
Číslo výkresu zákazníka / Zeichnungsnummer

           070 000 009 102 P441.0.2931.935.8

C 35 R GK 32

2

Kalkulační list 
Č. nabídky:

březen 11
zpětná kalkulace

JV - Nr.: 14250.21.0001

Hlava kloubu levá
Tvarová skupina / Formgruppe
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0 EUR

výkon 1 280 Kč 53 EUR

prostoje 0 Kč
Pracoviště T1 13110 středisko 130

T2 13111

T3 13112

24,00 Kč T4 13113

Hodinová cena stroje / Roční odpis stroje 283 Kč/hod 11,79 EUR

Pořizovací cena 11 000 000 Kč 1 833 333 Kč/rok

Doba kalkulačních odpisů 6 let

Roční hodinový provoz stroje 300 dnů

24 hodin,tj.3 směny

90%[využití] 6 480 hodin

Životnost zařízení 38 880 hodin

Hodinové náklady na energii 361 Kč/hod 15,03 EUR

příkon /KW/ 205 KW/hod.

Kč /1 KW v roce 2009 2,20 Kč

Využití 80%[využití]

Hodinové personální náklady 250 Kč/hod 10,42 EUR

Obsluha / hodina v Kč 250 Kč

osoby 1

Přímé výrobní nák lady 70% ceny  pracoviště 1 280 Kč/hod

Celkové režijní náklady 22% 284 Kč/hod 11,84 EUR

Zisk 8% 102 Kč/hod 4,27 EUR

Hodinové náklady celkem 1 280 Kč 53,35 EUR

Poznámky:

Maximální hodinový výkon 400 kg/hodin

Průměrný hodinový výkon 320 kg/hodin

Kalkulovaná cena 4,00 Kč/kg

Hodinové náklady celkem 1 280,00 Kč/hod

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ

NORMALIZAČNÍ ŽÍHÁNÍ +N

VA pece

Příloha č. 2 – Původní kalkulace normalizačního žíhání 
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2 050 Kč 82 EUR

1 Kč
Pracoviště PT 1800 13430 skupina 13430

PTB 500

25,00 Kč

Hodinová cena stroje / Roční odpis stroje 583 Kč/hod 23,33 EUR

Pořizovací cena 7 000 000 Kč 1 750 000 Kč/rok

Doba kalkulačních odpisů 4 let

Roční hodinový provoz stroje 250 dnů

24 hodin,tj.2 směny

50%[využití] 3 000 hodin

Životnost zařízení 12 000 hodin

Hodinové náklady na energii 154 Kč/hod 6,16 EUR

příkon /KW/ 100 KW/hod.

Kč /1 KW v roce 2009 2,20 Kč

Využití 70%[využití]

Hodinové personální náklady 125 Kč/hod 5,00 EUR

Obsluha / hodina v Kč 250 Kč

1 osoba 0,5

Přímé výrobní nák lady 42% ceny  pracoviště 2 050 Kč/hod

Celkové režijní náklady 50% 1 025 Kč/hod 41,00 EUR

Zisk 8% 163 Kč/hod 6,51 EUR

Hodinové náklady celkem 2 050 Kč 82,01 EUR

Poznámky:

Vsádka - 1 náplň 2 000kg PT 1800 PC 4 990 000 Kč

Potřebná doba pískování 20 min PTB 500 PC 6 824 000 Kč

PÍSKOVÁNÍ 

Příloha č. 3 – Původní kalkulace pískování 
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1 000 Kč 42 EUR

Pracoviště K+D 1 52304 sk. 52300

K+D 2 52305

24,00 Kč K+D 3 52306

Hodinová cena stroje / Roční odpis stroje 83 Kč/hod 3,47 EUR

Pořizovací cena 2 000 000 Kč 400 000 Kč/rok

Doba kalkulačních odpisů 5 let

Roční hodinový provoz stroje 250 dnů

24 hodin,tj.3 směny

80%[využití] 4 800 hodin

Životnost zařízení 24 000 hodin

Hodinové náklady na energii 44 Kč/hod 1,83 EUR

příkon /KW/ 20,00 KW/hod.

Kč /1 KW v roce 2009 2,20 Kč

Využití 100%[využití]

Hodinové personální náklady 540 Kč/hod 22,50 EUR

Obsluha / hodina v Kč 180 Kč

Osoby 3

Přímé výrobní nák lady 67% ceny  pracoviště 1 000 Kč/hod

Celkové režijní náklady 23% 233 Kč/hod 9,71 EUR

Zisk 10% 100 Kč/hod 4,17 EUR

Hodinové náklady celkem 1 000 Kč 41,69 EUR

Poznámky:

Personální náklady 20 000 Kč/měsíc x 1,34/150 (hod./měsíc) = 180 Kč/hod

Průměrný hodinový výkon 450 ks/hodin náklady na 1 kus 2,22 Kč

Sortiment všechny žížaly, malá pouzdra PKW

Kontrola povrchových vad

Příloha č. 4 – Původní kalkulace kontroly povrchových vad  
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Příloha č. 5 – Návrh nového kalkulačního listu 

Do obchodního rejstříku KS Brno zapsána dne 29.04.1992, oddíl B, vložka 740

                  A díl ne

Název dílu / Name

Materiál / Material

Počet kusů / Menge

30 000 ks 1,31 kg

900 ks 208 mm

30 900 ks 0,460 kg

0,70 kg

Bázová cena /Basispreis 530 EUR/t

0,3710 EUR

1 300 ks/h

Práce stroje

Dílenská zakázka Doba výroby Sazba stroje Cena za výkon Výrobní dávka

30 900 ks 23,77  hod. 1 300 CZK/hod 30 900 CZK 30 000 ks

Prostoje

Dílenká zakázka Doba prostoje Sazbba prostoje Cena prostoje Cena celkem

30 900 ks 3,56  hod. 400 CZK/hod 1 424 CZK 32 324 CZK

360

Práce stroje

Dílenská zakázka Doba výroby Sazba stroje Cena za výkon Výrobní dávka

30 900 ks 85,83  hod. 4 000 CZK/hod 343 333 CZK 30 000 ks

Prostoje

Dílenská zakázka Doba prostoje Sazba stroje Cena prostoje Cena celkem

30 900 ks 25,75  hod. 1 400 CZK/h 36 050 CZK 379 383 Kč

5,20 CZK/kg

Pískovat 1,20 CZK/kg

100 % inkar 1 066 CZK/h 500 ks/h

Doprava / Frachtkosten

Balné / Verpackungskosten

1,04 EUR

CELKOVÉ NÁKLADY / Gesamtsumme 1,4105 EUR
Kurz: 24,00 CZK/EUR

PŘIRÁŽKY FG 0,46 kg x SZ 0,332 EUR/kg Přirážky

EG 0,66 kg x LZ 0,004 EUR/kg celkem

CELKEM IVQ2010

MTZ MTZ 0,66 kg x 90 EUR/t 30000

30 900 ks

Materiál:

Přirážky SZ a LZ

Provedení:

Ostatní ujednání

Termín dodání 4 týdny od přijetí objednávky

A B C
Technologii stanovil: Ing. Helena Itterheimová Kalkuloval: Bc. Vojtěch Zadražil, DiS.

6..5.2011

Obrázek výkovku / Bild

Hlava kloubu levá

2,13

Kalkulovaná 

cena

Kalkulations 

preis

SZ + LZ + MTZ

24,95 CZK

33,85 CZK

0,2148  EUR/ks

Číslo výkresu zákazníka / 

Zeichnungsnummer 441.0.2931.935.8
Profil / Dimension

GK 32

OvěřeníKALKULACE

1,42 EUR34,08 CZK

6,00

C 35 R

0,1527  EUR/ks

0,07 EUR

VÝROBNÍ NÁKLADY

1,42 EUR/ks+Přirážky

600 000 ks

0,05

Jaroslav Berka

Dělení materiálu, kování, normalizační žíhání, pískování, 100% povrchová kontrola

kvartálně pro černý materiál (válcovaný)

2,39

0,55

Analýza rizik / Risikoanalyse

0,0026  EUR/ks

00GMH pro válcovaný mat. 0,1554  EUR/ks

0,0594  EUR/ks

Základní cena

Normaliziačně žíhat

Dílenská zakázka

Spotřební hmotnost / EG

Čistá hmotnost / FG

0,15

12,65

Fakturace proběhne v měně EUR

12 720,00 CZK/t

MATERIÁLOVÉ NÁKLADY 8,90 CZK

Technologie výrobku

Všeobecné náklady včetně nářadí / Werkzeugkosten

1,08

JV - Nr.: 14250.21.0001

Požadovaná cena

Kalkulační list 
Č. nabídky:

květen 2011

Délka nástřihu / Zuschnittlänge

Technologie kování:

Zákazník / Kunde

TRW Dačice

C 35 R

Výrobní dávka Nástřihová hmotnost / Zuschnittgewicht

Dělení materiálu - CADDY  50 - norma 1 300 ks/hod  

Zmetky ( 3% z VD )

Materiál ohřát na kovací teplotu (1.min.)

Podélně překovat (4 sek.)

Vykovat předkovek (3 sek.)

Vykovat výkovek (3 sek.)

Děrovat pr. 16 (5 sek.)

Ostřihnout výronek (5sek.)

Kování - L2-LVH1600/ULS55 - norma 360 ks/hod
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výkon 1 661 Kč 69 EUR

prostoje 0 Kč

Pracoviště T1 13110 středisko 130

T2 13111

T3 13112

24,00 Kč T4 13113

Hodinová cena stroje / Roční odpis stroje 283 Kč/hod 11,79 EUR

Pořizovací cena 11 000 000 Kč 1 833 333 Kč/rok

Doba kalkulačních odpisů 6 let

Roční hodinový provoz stroje 300 dnů

24 hodin,tj.3 směny

90%[využití] 6 480 hodin

Životnost zařízení 38 880 hodin

Hodinové náklady na energii 745 Kč/hod 31,02 EUR

příkon /KW/ 205 KW/hod.

Kč /1 KW v roce 2011 4,54 Kč

Využití 80%[využití]

Hodinové personální náklady 250 Kč/hod 10,42 EUR

Obsluha / hodina v Kč 250 Kč

osoby 1

Přímé výrobní náklady 1 278 Kč/hod

Celkové režijní náklady 22% 281 Kč/hod 11,72 EUR

Zisk 8% 102 Kč/hod 4,26 EUR

Hodinové náklady celkem 1 661 Kč 69,21 EUR

Poznámky:

Kurz 24,00 CZK/EUR

Průměrný hodinový výkon 320 kg/hodin

Kalkulovaná cena 5,20 CZK/kg

Kalkulations 

preis

5,20 CZK 0,22 EUR

70% ceny  pracoviště

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ

NORMALIZAČNÍ ŽÍHÁNÍ +N

VA pece

Kalkulovaná 

cena

Příloha č. 6 – Návrh nové kalkulace normalizační žíhání 
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výkon 2 440 Kč 98 EUR

prostoje 0 Kč

Pracoviště PT 1800 13430 skupina 13430

PTB 500

25,00 Kč

Hodinová cena stroje / Roční odpis stroje 583 Kč/hod 23,33 EUR

Pořizovací cena 7 000 000 Kč 1 750 000 Kč/rok

Doba kalkulačních odpisů 4 let

Roční hodinový provoz stroje 250 dnů

24 hodin,tj.2 směny

50%[využití] 3 000 hodin

Životnost zařízení 12 000 hodin

Hodinové náklady na energii 318 Kč/hod 12,71 EUR

příkon /KW/ 100 KW/hod.

Kč /1 KW v roce 2011 4,54 Kč

Využití 70%[využití]

Hodinové personální náklady 125 Kč/hod 5,00 EUR

Obsluha / hodina v Kč 250 Kč

1 osoba 0,5

Přímé výrobní nák lady 42% ceny  pracoviště 2 440 Kč/hod

Celkové režijní náklady 50% 1 220 Kč/hod 48,79 EUR

Zisk 8% 194 Kč/hod 7,75 EUR

Hodinové náklady celkem 2 440 Kč 97,59 EUR

Poznámky:

Kurz 24,00 CZK/EUR

Vsádka - 1 náplň 2 000kg

Potřebná doba pískování 20 min

Kalkulovaná cena 1,20 CZK/kg 0,05 EUR

Kalkulovaná 

cena

Kalkulations 

preis

PÍSKOVÁNÍ 

1,20 CZK

Příloha č. 7 – Návrh nové kalkulace pískování 
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výkon 1 066 Kč 44 EUR

Pracoviště K+D 1 52304 sk. 52300

K+D 2 52305

24,00 Kč K+D 3 52306

Hodinová cena stroje / Roční odpis stroje 83 Kč/hod 3,47 EUR

Pořizovací cena 2 000 000 Kč 400 000 Kč/rok

Doba kalkulačních odpisů 5 let

Roční hodinový provoz stroje 250 dnů

24 hodin,tj.3 směny

80%[využití] 4 800 hodin

Životnost zařízení 24 000 hodin

Hodinové náklady na energii 91 Kč/hod 3,78 EUR

příkon /KW/ 20,00 KW/hod.

Kč /1 KW v roce 2011 4,54 Kč

Využití 100%[využití]

Hodinové personální náklady 540 Kč/hod 22,50 EUR

Obsluha / hodina v Kč 180 Kč

Osoby 3

Přímé výrobní nák lady 67% ceny  pracoviště 714 Kč/hod

Celkové režijní náklady 23% 245 Kč/hod 10,21 EUR

Zisk 10% 107 Kč/hod 4,44 EUR

Hodinové náklady celkem 1 066 Kč 44,41 EUR

Poznámky:

Kurz 24,00 CZK/EUR

Průměrný hodinový výkon 500 ks/hodin

Kalkulovaná cena 2,13 CZK/ks

Kontrola povrchových vad

2,13 CZK 0,09 EUR

Kalkulovaná 

cena

Kalkulations 

preis

Příloha č. 8 – Návrh nové kalkulace kontroly povrchových vad 

 


