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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na návrh kalkulačního systému pro vybraný druh výrobku 

v brněnském odštěpném závodě Siemens s.r.o. Dále bude pojednávat o aktuálním 

kalkulačním systému firmy a následnému vytvoření nového kalkulačního systému, který 

bude vystihovat nákladovost a jeho efektivního a řádného řízení. Obsahuje analýzu 

současného stavu kalkulace na zakázku a návrh kalkulace na konkrétní výrobek. 

 

Abstract 

The bachelor’s thesis focuses on a proposal costing system for selected types of products 

in the Brno branch Siemens Ltd. It will also discuss the current calculation of the company 

and the subsequent creation of a new costing system that will reflect the cost and its 

effective and proper management. It contains analysis of the current job-order costing 

activity and make proposal of custom calculations for a particular product. 
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ÚVOD 

Bakalářská práce se zabývá současným způsobem kalkulačního systému pro vybraný 

druh výrobku a navržením nového návrhu kalkulačního systému pro daný výrobek 

(komponent). 

V současné době odštěpný závod Siemens s.r.o. v Brně, disponuje rozsáhlými 

kalkulačními systémy, které jsou zpracovány v oddělení kalkulace a tyto systémy, jsou 

stanoveny ekonomickými odborníky na dané téma. Práce, kterou jsem napsal, pomůže 

společnosti ukázat nové způsoby řešení problémů, které při tvorbě kalkulace vznikají. 

V první části jsou rozebrána teoretická východiska práce. Jsou zde vysvětleny základní 

pojmy, zejména náklady, a také hlavně kalkulace. Následně jsou vysvětleny a 

vyjmenovány různé metody kalkulací, a také kalkulační vzorec, který je podrobně 

popsaný. 

V analytické části jsem vypracoval analýzou současného stavu kalkulací v odštěpném 

závodě Siemens s.r.o. se sídlem v Brně za pomoci zaměstnanců podniku, kteří mi poskytli 

rozhovory a interní dokumenty. Analýza se zabývá hlavně současným stavem kalkulace 

a jeho postupným procesem. Analýzou dodavatelů, a také je zde podrobně vysvětlena 

komponenta, na kterou sestavujeme kalkulaci. Tato komponenta je v práci zachycena na 

obrázku. Je zde také vysvětlena funkce komponenty. 

Závěrečnou část mé bakalářské práce tvoří návrh na nový kalkulační systém výrobku 

(komponenty), který vychází z analytické části. Navržená řešení pomůžou problémy 

vyřešit, nebo alespoň zmírnit jejich dopady. Opatření by především měla podniku pomoci 

efektivněji řídit jeho náklady. 
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CÍLE PRÁCE, METODIKA A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

PRÁCE 

Pro tvorbu bakalářské práce jsem si vybral odštěpný závod Siemens s.r.o., se sídlem 

v Brně, který se zabývá výrobou parních turbín. Při kompletizaci jsem vycházel 

z podkladu, který jsem dostal na základě odborného odhadu pracovníků odštěpného 

závodu. 

Mezi základní cíle bakalářské práce patří: 

 Návrh kalkulačního systému 

 Sestavení kalkulačního vzorce 

 Vyčíslit celkové náklady na komponenty 

Mezi dílčí cíle bakalářské práce patří: 

 Analyzovat komponentu 

 Zjistit skutečný čas na opracování komponenty 

 Vybrat vhodného dodavatele 

V bakalářské práci jsem popsal úplný proces, vyhotovení komponenty, který mi byl 

zvolen. Jedná se o labyrintovou ucpávku, která je komponentou v parní turbíně. Vytvořil 

jsem nový kalkulační systém za pomocí získaných poznatků. Kalkulační metodu, jsem 

zvolil propočtovou, která má ukázat v podniku, efektivnější řízení nákladů. Jedná se 

hlavně o nepřímé náklady na jednotlivých střediscích.  

Při zpracování jsem použil objektivní teoretické metody obecně používané, 

kvantitativního charakteru. Postup analýzy jsem vyhotovil od zadané objednávky po 

navržení kalkulačního vzorce. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1 Náklady 

Existuje zde tzv. dvojí pojetí nákladů: jeden pohled se nachází ve finančním účetnictví, 

kterým se zabývají externí uživatelé a v našem druhém pohledu, který je interní nebo také 

tzv. vnitropodnikovým účetnictvím (manažerském), které využívají manažeři ve vedení 

podniku (POPESKO, 2009). 

1.2 Finanční účetnictví 

Podstatou finančního účetnictví se rozumí všechny prostředky (majetek), které podnik 

využívá při své činnosti, aby dosáhl stanovených cílů. Z hlediska druhu jsou zde 

AKTIVA a z hlediska zdrojů a financování Pasiva, které se dělí na vlastní pasiva a cizí 

pasiva. 

Ve finančním pojetí vnímáme náklady jako úbytek ekonomického prospěchu, který se 

nám projeví v aktivech a to například úbytkem nebo přírůstkem dluhu, který na konci 

účetního období vede ke snížení vlastního kapitálu. Také můžeme náklady evidovat jako 

spotřebu externích vstupů v účetním systému. Základní charakteristika finančního pojetí 

nákladů je fakt, že náklady vyjadřujeme v účetních cenách a to znamená za spotřebování 

aktiv, která byla pořízena, či v evidované hodnotě nárůstu pasiv. Toto pojetí plně 

vyhovuje externím uživatelům. (POPESKO, 2009). 

1.3 Manažerské účetnictví 

V manažerském účetnictví se vychází z nákladů jako hodnotově vyjádřeného, účelného 

vynaložení ekonomických zdrojů, souvisejících s ekonomickou činností. Vše co jsem zde 

napsal, můžeme označit jako manažerské pojetí nákladů. Manažerské účetnictví se dělí 

na dva tzv. přístupy, a první z nich je hodnotové pojetí nákladů (POPESKO, 2009). 

1.3.1 Hodnotové pojetí nákladů 

Toto nákladové pojetí slouží k získání informací pro řízení a kontrolu průběhu procesů, 

které jsou v podniku uskutečňovány. Spotřebované ekonomické vstupy jsou zde 

oceňovány v úrovni cen, které odpovídají její současné reálné hodnotě.  Od prováděné 

aktivity se zde čeká, že nezajistí jenom návratnost investovaných peněz, ale i reprodukci 

ekonomických zdrojů na jejich původní výši, za kterou byly pořízeny a které odpovídají 
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aktuální výši. Kalkulační náklady se označují jako náklady shodné s finančním 

účetnictvím, tak náklady v manažerském účetnictví, které jsou vykazovány v jiné výši 

než ve finančním účetnictví. 

1.3.2 Ekonomické pojetí nákladů 

Ekonomické pojetí nákladů souvisí s konceptem oportunitních nákladů. Toto pojetí 

nákladů, odpovídá hodnotě, kterou získáme nejefektivnějším využitím těchto nákladů 

(POPESKO, 2009). 

1.4 Klasifikace nákladů 

Náklady jsou důležitým ukazatelem kvality a činností podniku. Důležité je usměrňovat a 

řídit náklady. Toto třídění můžeme vidět ve výkazu zisku a ztrát, který si podnik vede 

(JAKUBÍKOVÁ, 2013). 

1.4.1 Druhové třídění nákladů 

Zde náklady se soustředí do stejnorodých skupin, které jsou spojeny s činnostmi 

v jednotlivých výrobních faktorech (materiál, práce). 

Základní nákladové druhy: 

 spotřeba surovin a materiálu (paliva, energie, provozní látky), 

 odpisy (budov, strojů, nástrojů, výrobních zařízení), 

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

 finanční náklady (poplatky, pojistné, úroky), 

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

 

Podrobnější třídění najdeme ve výsledovce (výkaz zisků a ztrát) nebo v účtové osnově. 

Třídění nákladů na druhové náklady je velmi důležité. A to proto, abychom mohli 

provádět například analýzy. (analýza dílčích nákladovostí, výpočet zisku). Tyto 

nákladové druhy představují tzv. externí náklady. To jsou náklady prvotní, také je 

můžeme označit jako náklady jednoduché, protože je nejde dále členit. Patří sem 

spotřeba materiálu, mzdové náklady za zaměstnance (SYNEK, 2010). 

Druhotné náklady neboli náklady za vnitropodnikové výkony (např. výroba elektrické 

energie pro vlastní spotřebu nebo také pára pro vlastní spotřebu). To jsou interní 
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náklady, které mají komplexní charakter (mohou se rozložit). Projevují se až při 

zúčtování (SYNEK, 2010). 

1.5 Účelové třídění nákladů 

Zde opět máme dvojí třídění, podle účelu. Třídíme zde náklady podle útvaru a podle 

výkonu.  Vnitropodnikovým útvarem máme střediska. Střediska jsou části podniku, které 

si podnik zvolí a to například může být slévárna, různé dílny, útvary. Za pomocí těchto 

středisek se evidují náklady a za tyto náklady odpovídají nákladová střediska, ale nemusí 

evidovat jen náklady samozřejmě, ale můžou a hlavně měli by evidovat i zisk, který 

evidujeme z výnosů po odečtení nákladů (SYNEK, 2010).  

1.6 Třídění nákladů podle útvarů 

Zde jak už vypovídá z názvu, se bude jednat o útvary nebo tzv. střediska. Náklady zde 

můžeme rovnou připočítat k určitému středisku a těmto nákladům se říká jednicové 

náklady střediska. Náklady, které nelze rovnou připočítat, ale pouze za pomocí určitého 

klíče, tak tyto náklady označujeme jako režijní náklady střediska, nebo také střediskové 

náklady, ale více se užívá režijní náklady středisek. V podniku máme čtyři typická 

střediska, která vykonávají funkci, jež mají v názvu, a to výrobní středisko, správní 

středisko, odbytové středisko a také hned před začátkem výroby, zde máme režijní 

náklady materiálové. Přehledem těchto středisek, a zároveň důležitým výkazem pro 

podnik je rozpočet (SYNEK, 2010). 

1.7 Tříděná nákladů podle výkonů 

Zde zjišťujeme náklady podle výkonů, tzn. podle jednotlivých výrobků, služeb.  Dále 

nám umožňuje zjistit výnosnost (rentabilitu) výrobků a tím usměrňovat strukturu 

výrobního programu. Máme zde dvě skupiny nákladů a to přímé náklady a nepřímé 

náklady (SYNEK, 2010). 

1.7.1 Přímé náklady 

Přímé náklady jsou takové náklady, které rostou či klesají přímo úměrně s počtem či 

velikostí kalkulační jednice. Nejčastěji je to přímý materiál, přímé mzdy a jiné přímé 

náklady. Zde může patřit ledacos, ale musí plnit podmínku přímé souvislosti s kalkulační 

jednici. Patří sem dodávky (subdodávky, poddodávky), různé služby, doprava, cestovné 

zaměstnanců (LOUŠA, 2012).  
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1.7.2 Nepřímé náklady 

Za nepřímé náklady jsou považovány náklady na výrobní režii a správní režii. Zákon také 

umožňuje zahrnovat do ceny takové náklady, které se vztahují ke kalkulované jednotce 

výroby či jiné činnosti. Takové náklady většinou označujeme jako výrobní režie. Naproti 

tomu odbytová a správní režie, pokud se kalkuluje zvlášť, tak tuto vazbu nemá (LOUŠA, 

2012). 

1.8 Členění nákladů podle jejich vztahu k objemu výroby  

1.8.1 Fixní náklady 

Fixní náklady jsou náklady, které nejsou ovlivněny objemem výroby. To znamená, že i 

když firma nic momentálně nevyrábí, musí je platit, nebo také když jejich objem výroby 

nedosahuje požadovaného plánu. Fixní náklady nelze měnit v krátkém časovém intervalu 

(období). Příkladem pro fixní náklady je možné uvést konkrétně hodnotu budov, hodnotu 

strojního vybavení, náklady na osvětlení budov, náklady na vytápění budov, náklady za 

klimatizaci (KEŘKOVSKÝ, 2004). 

1.8.2 Variabilní náklady 

Variabilní náklady jsou náklady opačné k fixním, jelikož zde záleží na objemu výroby, 

protože cena se zde po změně objemu výroby mění. Mění se buď, lineárně nebo 

nelineárně. Jako příklad bych zde uvedl mzdy dělníků, náklady na materiál, náklady na 

energii, které jsou potřebné ke zhotovení výrobku (KEŘKOVSKÝ, 2004).  

1.8.3 Semifixní náklady 

Semifixní náklady se mohou označovat také jako schodové fixní náklady v angličtině 

Stepped Fixed Costs. Víceméně jsou to fixní náklady, které se od určitého objemu výroby 

skokem zvyšují. Jako příklad jsem si zde vybral leasing (náklad na nájem). To znamená, 

že pokud máme výrobní linku, které dosáhla své maximální výrobní kapacity a podnik se 

rozhodne dále o zvýšení výrobního objemu tak tím se rozumí právě schodové fixní 

náklady (KEŘKOVSKÝ, 2004). 

1.8.4 Semivariabilní náklady 

Semivariabilní náklady jsou náklady a vznikají, když objem výroby dosáhne určité 

úrovně a tím pádem tyto náklady rapidně vzrostou, a při neustálém zvyšování objemu 
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produkce se poté mění tyto náklady na variabilní náklady. Například telefonní poplatky 

nebo také průběh daně z příjmu (KEŘKOVSKÝ, 2004). 

1.9 Kalkulace 

Kalkulace je nástroj pro výpočet zisku, ceny, nákladů na jednotku výkonu (služba, 

výrobek, polotovar). Výkon musí být vymezen, hlavně se to týká druhu výrobku, kvality 

výrobku a v poslední řadě se zabývá objemovou částí, tzn. Množstvím (ČECHOVÁ, 

2006). 

Vlastně kalkulace představují základní informační podklady pro řízení nákladů 

jednotlivých výkonů v podniku. Dále slouží také jako základ pro plánování a jeho 

následnou kontrolu v operativním řízení. Například při oceňování stavu, při změně stavu 

hotových výrobků a nedokončené produkce a i také při kontrole jednicových nákladů. Na 

jejím podkladu se rozhoduje o sortimentu a struktuře vyprodukovaných výrobků. Na 

jejím základu se také rozhoduje o cenové politice v podniku. Dále na jejich podkladu se 

rozhoduje o vnitropodnikových cenách. Pokud stanovíme cenu výrobku, na hranici 

celkových výkonových nákladů a cena na trhu je nižší než námi kalkulované náklady (to 

je ta hranice), pak musíme opravdu zvážit smysl této produkce a popřípadě ukončit 

výrobu (HRADECKÝ, LANČA, ŠIŠKA, 2008). 

1.10 Předmět kalkulace 

Předmětem kalkulace mohou býti výkony realizované či produkované daným podnikem, 

tak i výkony pořizované od ostatních společností (organizací). Například zde by se 

jednalo o nákup zboží a materiálu. U podniků, které se vyznačují velkou výrobou 

homogenních výrobků, vyprodukovaných za pomocí stejné technologie není nutné 

sestavovat kalkulaci na všechny druhy výrobků, ale postačí nám na ty nejprodávanější 

nebo také na ty nejvýznamnější. Zároveň v dnešní době, kdy se technologie a výpočetní 

techniky neustále zlepšují, můžeme zde pozorovat také i opačný efekt, a to zvyšování 

počtu kalkulovaných výkonů v podniku (KRÁL, 2006). 

1.11 Kalkulační jednice 

Jedná se o jednotku výkonu daného podniku, určenou druhem výkonu např. časem nebo 

množstvím, a dále jeho typem, na ni se stanovují nebo zjišťují náklady (DUCHOŇ, 2007).  
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1.12 Kalkulované množství 

Kalkulované množství zahrnuje určitý počet kalkulačních jednic, pro něž se stanovují 

náklady. Jedná se o propočet z určení průměrného podílu zejména tak, jak je u fixních 

nákladů na kalkulační jednici, je potřeba je uhradit v ceně těchto výkonů při jejich prodeji. 

Pokud by se při produkci změnilo kalkulované množství nebo také sortiment, tak je nutné 

opět provést propočet pro další rozhodování v podniku (ŽÁK, 2002). 

1.13 Kalkulační systém 

Kalkulační systém můžeme definovat jako soubor kalkulací a vazeb mezi nimi v daném 

podniku. Za pomocí kalkulačního systému by nebylo možné efektivně řídit náklady, 

vlastně kalkulační systém je hlavní nástroj pro řízení nákladů. Kalkulační systém 

obsahuje většinu kalkulací v podniku, závisí zde na jejich druhu, a také závisí na daném 

podniku, který rozhoduje o jeho nárocích, velikosti, na časovém horizontu. Kalkulační 

systém obsahuje předběžné kalkulace, které obsahuje (plánované kalkulace, propočtové 

kalkulace a operativní kalkulace) a také samozřejmě výsledných kalkulací. Předběžné 

kalkulace, jak už můžeme vydedukovat z názvu, tak se sestavují ještě před započetím 

výroby, za to výsledné kalkulace se naopak sestavují až po skončení výroby nebo také po 

kompletaci výkonu (HRADECKÝ, LANČA, ŠIŠKA, 2008). 

1.13.1 Členění kalkulací 

Na vloženém obrázku 1: Členění kalkulací je znázorněno členění kalkulací podle času, 

jejich využití zpracování a jejich využití. 
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(Zdroj: vlastní zpracování podle KRÁL, 2002) 

1.14 Metody kalkulace 

1.14.1 Předběžná kalkulace  

Předběžné kalkulace jsou vytvářeny ještě před započetím výroby výrobku a jeho 

kompletaci, který je předmětem kalkulace. Důvodem, proč se tvoří ty to kalkulace ještě 

před započetím výkonu, je důvod takový, že jsou sestavovány buď propočtem známých 

údajů, normování a za pomocí odhadu neznámých údajů (veličin), a tak získáme 

předběžné náklady tak i eventuální cenu výrobku. Předběžné kalkulace se dále člení na 

normové a propočtové. Pokud kalkulace sestavujeme na základě technicko-

hospodářských norem, jedná se zde o kalkulace normové. Naopak vycházíme-li při 

sestavování z technicko-ekonomických propočtů, tak zde se jedná o propočtovou 

kalkulaci. Normové kalkulace se dále člení na operativní kalkulace a plánové kalkulace 

(ČECHOVÁ, 2006). 

 

1.14.2 Propočtová kalkulace 

Propočtová kalkulace se sestavuje z důvodu prvotního posouzení efektivnosti 

prováděného výkonu. Musíme tedy zjistit za pomocí propočtové kalkulace, zda se nám 

produkce daného výrobku vůbec vyplatí. Pokud správně sestavíme propočtovou 

kalkulaci, tak zjistíme, zda naše vypočtené náklady jsou pod cenou, za kterou bychom 

eventuálně výrobek prodávali. Když porovnáme naši cenu s náklady, které jsme 

vypočítali, tak nám vlastně propočtová kalkulace ukazuje spojení mezi vnějším 

ekonomickým prostředím a vnitropodnikovým řídicím systémem. Tyto kalkulace 

sestavujeme ještě před, technologickou přípravou a konstrukční výrobou a to navíc ještě 

pro nás nejsou známy spotřební a výkonové normy. Když sestavuje propočtové kalkulace 

tak nemáme moc informací, proto nevýhodou těchto kalkulací je nepřesnost, orientační a 

různé odhady za pomocí, kterých můžeme zjistit maximálně různé parametry, ceny. 

Avšak je zde ještě větší problém, a to pokud sestavujeme výrobek, který je zcela nový a 

není homogenní ke stávajícím výrobkům, proto zde musíme především využít 

Obrázek 1: Členění kalkulací 
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pragmatických technik a odborných znalostí zkušeného sestavovatele. Propočtové 

kalkulace nám slouží víceméně pro určení nákladové náročnosti, využívá se především u 

výrobků na zakázku u dlouhodobého výrobního cyklu, který není výrazně ovlivněn 

konkurencí na trhu. Po zjištění nákladové náročnosti, bychom získali podklad, pro 

vyhotovení cenové nabídky a zároveň bychom zjistili výrobní schopnosti podniku. Po 

úspěšném stanovení, je nezbytné stanovit si cílové podmínky, aby podnik dosáhl poměrné 

úspěšnosti s výrobkem na trhu. Tento způsob nákladové náročnosti můžeme označit jako 

kalkulace cílových nákladů (KRÁL, 2006). 

1.14.3 Operativní kalkulace 

Operativní kalkulace se sestavuje až v okamžiku, kdy známe potřebné výchozí podmínky 

charakterizující daný výkon podniku, a tyto podmínky nám udávají předem úroveň 

stanovených nákladů. Operativní kalkulace nám uvede informaci, o celkových nákladech, 

ale pouze v případě tato informace bude platná, pokud se dodrží produkční, technologické 

a konstrukční podmínky. Takové podmínky najdeme v technologické a konstrukční 

dokumentaci, které vypracovávají střediska, které nám zabezpečují přípravu výroby. Tyto 

vědomosti, zkušenosti a informace by se dali shrnout do tzv. operativních norem. Taková 

to norma představuje pracovní postup, který je užitný v danou dobu a v kterém dochází 

ke změně v okamžiku, kdy je z objektivních a subjektivních důvodů stanoveno o změně. 

Objektivní příčinou změny normy je nezbytné nahradit stálý materiál, materiálem jiným, 

a to z důvodu zvýšení ceny stálého materiálu (to je ten, který doposud využíváme). 

Subjektivní příčinou může být špatně stanovený čas u operace na daném výrobku (KRÁL, 

2006).  

Operativní kalkulace se využívají hlavně u krátkodobého řízení jednicových nákladů, 

protože pouze u těchto nákladů lze jednoznačně stanovit patřičné normy. Dále 

s operativními kalkulacemi je možné kontrolovat a hodnotit hospodárnost během výroby, 

a to za pomocí tzv. rozdílových metod, kdy nám vznikají náklady, ale také před tím než 

vynaložíme náklady. Proto zde může porovnat náklady, dané určitým úkolem a nákladů 

reálně vzniklých, a to ještě můžeme určit dříve, než budeme čerpat z ekonomických 

zdrojů (KRÁL, 2006).  

Další úkol vyplývá ze spojitosti mezi kalkulací operativní a plánovou. Porovnáním těchto 

kalkulací, které se provedou během roku, nám vzniká nástroj pro řízení středisek, které 
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zajišťují globální přípravu výroby, a to za pomocí jejich rozdílu. Zde využijeme tzv. 

základní kalkulaci, která se často používá u rozdílných metod, abychom zjistili informace 

o tom, zda tyto střediska přispívají ke snížení nákladů z dané činnosti, která se realizovala. 

Základní funkce se také využívá k efektivnímu řízení jednicových nákladů. Jednou 

z hlavní funkcí základní kalkulace je stanovení počátečního úkolu, což vyjadřuje jakousi 

normu (měřítko), které nám poslouží ke sledování, porovnávání všech odchylek od toho 

měřítka. Základní kalkulace se stanoví na třech úrovních.  První se dá stanovit na úrovni 

kalkulace cílových nákladů. Druhá se dá stanovit na úrovní operativní kalkulace a 

poslední třetí, se dá stanovit u propočtové kalkulace nových výrobků (KRÁL, 2006). 

Další významnou úlohou operativní kalkulací je cena a to jak o kalkulované, tak o 

prodejní, protože prodejní cena je velmi důležitá, která rozhoduje o objemu produkce či 

navýšit produkci nebo snížit produkci (KRÁL, 2006).   

1.14.4 Plánová kalkulace 

Plánová kalkulace se sestavuje na časové úseky (měsíc, čtvrtletí, rok). Přičemž pokud 

máme delší časové rozpětí, tak tím je větší význam při sestavování kalkulace. Ta to 

kalkulace má význam, pokud sestavujeme výrobky jen na delší časový úsek, obecně je 

známo, že se sestavuje na výrobky, které budou vyráběny na úseku rok a déle. Plánovou 

kalkulaci sestavujeme, až po zjištění informací z technologické přípravy výroby, 

konstrukční přípravy výroby daného výrobku včetně norem spotřebních a výkonových. 

Ty to informace na normy získáme z konstrukčního zhotovení výrobku, z navrhnuté 

technologie a z organizace výroby. Plánované kalkulace se dále upravují z různých 

pokroků, jak technologických tak materiálových. Tento typ kalkulace je důležitý zejména 

pro sestavení výsledku hospodaření za účetní období, a to není vše, je důležitý taky pro 

řízení jednicových nákladů (KRÁL, 2006). 

1.14.5 Normová kalkulace 

Normová kalkulace vychází z technicko-hospodářských norem, je typická pro hromadnou 

výrobu (SYNEK, 2007). 

1.14.6 Výsledná kalkulace 

Výsledná kalkulace nám jako jediná kalkulace vyjádří skutečné náklady. Pomocí 

výsledné kalkulace můžeme přezkoumat hospodárnost podniku (hlavně u výrobních 
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podniků), také ověří reálnost operativních kalkulací. Pomocí ní se dá ověřit, jak jsme 

splnili úkol, který jsme si dopředu sestavili, za pomocí z předběžných kalkulací. 

Musíme také zmínit důležitost výsledné kalkulace, která roste spojená s délkou výrobního 

cyklu. Její větší význam se prokáže u zakázkové výroby, protože jak už jsem uvedl na 

začátku, tak právě ta to kalkulace nám vyjádří skutečné a neprůměrné náklady dané 

produkce. Tyto údaje o nákladech nám pomohou při oceňování výkonů, nebo při různém 

pohybu výrobků např. (na sklad nebo také ze skladu do jiných útvarů). Jak už jsem uvedl, 

že u výsledné kalkulace je důležitý časový úsek výroby, tak právě díky ní můžeme během 

výroby na zakázku opravovat, měnit a docházet k případným úpravám u výše nákladů a 

následně sjednat nebo dohodnout se zákazníkem na ceně jeho zakázky.  Výsledná 

kalkulace je také podklad o řízení právě prováděné produkce (KRÁL, 2006). 

 

1.15 Kalkulace ceny 

Kalkulace ceny tvoří jeden z rozhodovacích procesů. Celkem se liší od kalkulace, kde 

jsme počítali náklady, a to hlavně přístupem k její výrobě i svým obsahem. Když 

počítáme s tady tou kalkulací, vyhotovíme si návratnost nákladů a tvorbu zisku. Když 

stanovujeme prodejní cenu, musíme brát ohledy na naše náklady, za které jsme provedli 

jisté úkony, ke zhotovení výrobku, aby naše cena nebyla pod hranicí nákladů a mezitím 

odběratel souhlasil s naší výší ceny. Pokud by proběhlo vše v pořádku, podnik se dále 

může rozvíjet. Z úspěšného prodeje, nám musí vzniknout zisk, abychom dosáhli svých 

cílů a nadále vylepšovali služby (ČECHOVÁ, 2006). 

1.15.1 Kalkulační vzorec 

V každém podniku je struktura nákladů pro  kalkulaci výkonů odlišná, a proto se 

formalizují  tzv. individuálními kalkulačními vzorci, to znamená, že neexistuje žádné 

železné pravidlo, které udává pouze jednu strukturu kalkulačního vzorce. Ty to 

individuální kalkulační vzorce respektují, obecné zásady pro členění nákladů. Pokud 

chceme sestavit kalkulační vzorec, musíme mít velmi důležitou přípravu a to ve formě 

vstupních dat, které jsou klíčem pro správné používání kalkulací. Dříve byl sestaven 

kalkulační vzorec, podle kterého se, dřívější podniky řídily. Ve vyhlášce byl typový 

kalkulační vzorec, který byl jakýsi podklad pro tvorbu ceny výkonu. Jehož struktura byla 

následující.  
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1. Přímý materiál 

2. Přímé mzdy 

3. Ostatní přímé náklady 

4. Výrobní (provozní) režie 

Vlastní náklady výroby (položky 1 - 4) 

5. Správní režie a zásobovací režie 

Vlastní náklady výkonu (položky 1- 5) 

6. Odbytová režie  

Úplné vlastní náklady výkonu (položky 1 – 6) 

7. Zisk (ztráta) 

Cena výkonu  

(MARTINOVIČOVÁ, KONEČNÝ, VAVŘINA, 2014). 

 

1.15.2 Položky kalkulačního vzorce 

 Přímý materiál – zahrnuje základní suroviny, potřebné k sestavení výrobku. 

Zahrnuje veškerý materiál, suroviny, pomocný a ostatní materiál, jehož spotřebu 

můžeme zjišťovat a připočítat na základě technologických norem k souvisejícím 

kalkulacím. Dále do přímého materiálu může patřit obaly (pokud jsou nezbytnou 

součástí vyráběného výrobku), polotovary. Někdy polotovary mají i svou vlastní 

položku, která se nazývá polotovary vlastní výroby. Jak už z názvu můžeme 

zjistit, tak se bude jednat o materiálové položky, které si firma vlastní produkcí 

vyrábí a oceňuje je cenou, kterou si podnik stanoví na úrovni vlastních nákladů 

výroby (SOUKUPOVÁ, STRACHOVÁ, 2005). 

 

 Přímé mzdy – Obsahují základní mzdy pracovníků a sociální náklady (časová, 

smíšená, úkolová), doplatky, příplatky, prémie, odměny výrobních dělníků a 

pracovníků, kteří kontrolují proces mezi operacemi na výrobku, mzdy 

technicko-hospodářských pracovníků, pokud souvisí s kalkulovanými výkony. 

Často se stává, že do položky přímé mzdy se zařazují pomocní pracovníci, ale to 

nikoli. Pomocní pracovníci se nepřičítají do přímých mezd. Mezi tyto 
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pracovníky patří uklízečky, údržbáři výrobního zařízení (SOUKUPOVÁ, 

STRACHOVÁ, 2005). 

 

 Ostatní přímé náklady – Za ostatní přímé náklady se považují různé energie a 

paliva, které jsou určeny k technologickým účelům. Pokud máme palivo a 

energie z jiného účelu např. (vytápění, osvětlení), tak do ostatních přímých 

nákladů nepatří. Naopak zde mohou patřit různé platby za licence, náklady na 

realizaci a přípravu výroby, také zde patří náklady na technologický rozvoj 

daného výrobku a v poslední řadě plánované ztráty na zmetcích a na vadné 

výrobě (SOUKUPOVÁ, STRACHOVÁ, 2005). 

 

 Výrobní (provozní) režie – Výrobní režie obsahuje položky na obsluhu výroby, 

řízení výrobního procesu, které nelze a ani nemůžeme zjistit přímo na kalkulační 

jednici. Vysoký podíl výrobní režie tvoří většinou odpisy na víceúčelových 

zařízeních a následné náklady na jejich údržby, případně na opravy, a také zde 

patří osobní náklady režijních pracovníků. Do provozní režie jsou zahrnuty i 

náklady na technický rozvoj a dále spotřeba netechnologického paliva, energie 

ve výrobních prostorách (SOUKUPOVÁ, STRACHOVÁ, 2005). 

 

 Správní režie – Správní režie obsahuje náklady na správu a řízení celého 

podniku. Mezi velké položky, které patří do správní režie, patří odpisy správních 

budov, jejich následná údržba případně oprava, ale také zde patří i jiné budovy 

než jen správní, a to třeba budovy výrobního charakteru. Důležitou položkou 

jsou také platy řídících pracovníků, cestovné, přepravné, náklady na režijní 

energii a palivo. Náklady na závodní stravování, výdaje na školské a zdravotní 

zařízení, náklady na technický rozvoj celopodnikového významu a v poslední 

řadě pojištění (SOUKUPOVÁ, STRACHOVÁ, 2005). 

 

 Odbytová režie – V odbytové režii se nachází náklady na skladování, 

manipulaci s hotovými výrobky a na jejich následnou expedici, dopravné, režijní 

náklady, které jsou spojeny s realizací hotových výrobků, dále s prací a se 
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službami, které nemůžeme přímo stanovit na kalkulační jednici (SOUKUPOVÁ, 

STRACHOVÁ, 2005). 

 

Nevýhody všeobecného kalkulačního vzorce 

 Reprezentuje statické zobrazení vztahu nákladů ke kalkulační jednici. To se 

rozumí tak, že všeobecný kalkulační vzorec neumí postihnout změnu nákladů, 

které byly vyvolány změnou v objemu výroby. 

 Syntetizuje nákladové položky, které mají různý vztah ke kalkulovaným 

výkonům a následně se k nim přiřazují podle různých principů. 

 Nebere v potaz důležitost jednotlivých nákladových položek při řešení určitých 

rozhodovacích úloh, hlavně z úlohy, při které se rozhoduje o optimalizaci 

sortimentu výroby. 

1.15.3  Absorpční kalkulační metody pro rozdělování nepřímých nákladů   

Velkým problémem, který má vliv na výsledek kalkulací, je přiřazování nepřímých 

nákladů na kalkulační jednici ve výrobě, kde vzniká více výrobku, např. dva a více 

různých výrobků. Je doporučované použít konkrétní metodu pro kalkulování nepřímých 

nákladů na jednotlivé výrobky, které je ovlivněno způsobem výroby a na požadavcích, 

na, které jsou důrazně kladeny na hospodárnost, přesnost a včasnost kalkulace. Pokud se 

nám nepodaří přesně rozdělit nepřímé náklady na jednotlivé výrobky, pak vzniká tzv. 

kalkulační vyrovnání. Tím se myslí náklady, které jsou špatně rozděleny do výrobků, 

proto některé výrobky nesou náklady, těch druhých výrobků (SOUKUPOVÁ, 

STRACHOVÁ, 2005). 

1.16 Kalkulační metody  

Podle volby rozvrhové základny se kalkulace rozvrhují na kalkulace dělením, a to na 

kalkulace prostým dělením a za pomocí poměrových čísel. Druhá kategorie se člení na 

kalkulace přirážkové, které se rozvrhují za pomocí sazeb a přirážek, zde záleží na 

rozvrhové základně, která je buď naturální, nebo peněžní (SOUKUPOVÁ, 

STRACHOVÁ, 2005). 

Kalkulace dělením 

 Prostým (rozvrhovou základnou je plánovaný objem výkonů) 
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 Pomocí poměrových čísel (rozvrhovou základnou jsou poměrová čísla) 

Kalkulace přirážkové 

 Pomocí režijních přirážek (rozvrhová základna je peněžní) 

 Pomocí režijních sazeb (rozvrhová základna je naturální) 

 

1.16.1 Kalkulace prostým dělením  

Používá se v jednoduché hromadné výrobě, kde se vyrábí stejnorodá produkce, tj. 

zpravidla 1 výrobek. Například v podnicích těžebních, energetických, ve vápenkách, 

cementárnách aj. 

 Celkové rozpočtové režijní náklady se dělí plánovaným objemem výkonu nebo výroby 

(SOUKUPOVÁ, STRACHOVÁ, 2005). 

. 

1.16.2 Kalkulace dělením pomocí poměrových čísel 

Kalkulace dělením pomocí poměrových čísel má použití hlavně ve výrobách, kde vzniká 

více druhů určitého výrobku, které nejsou stejnorodé, ale jsou v pevné nákladové relaci. 

U takových výrobků je většinou spojitost ve skladbě nákladů, můžeme říct, že výrobky 

mají stejný základní materiál, z něhož jsou sestavovány, ale liší se časovými operacemi, 

které na nich byly vykonávány. Nebo také využívání jiných výrobních faktorů (pivovary, 

cihelny, válcovny plechu). Další rozdíl se nachází u velikosti spotřebovaného materiálu.  

Princip této metody spočívá v tom, že si vybereme jeden výrobek jako tzv. představitele 

(p) a jeho ekvivalenční číslo položíme rovno jedné. Když budeme pozorovat a měřit, tak 

poté stanovíme vzájemný poměr vybrané veličiny k hodnotě této veličiny pro 

představitele. Takovou hodnotu nazveme ekvivalenční (poměrové) číslo, která má pro j-

tý výrobek hodnotu: 

𝑘𝑗 =  
𝑉𝑝

𝑉𝑗
 

Po vypočtení nám vyjde ekvivalenční číslo, které vynásobíme počtem skutečně 

vyrobených kusů j-tého výrobků, a vyjde nám tzv. přepočítací jednice pro j-tý výrobek: 
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𝑄 =  𝐾𝑗 ∗  𝑄𝑗 

Po této přepočítací jednici provedeme kalkulaci dělením, tj. rozvrhovaný náklad se vydělí 

sumou ekvivalentní produkce:  

𝑄𝑝 =  ∑ 𝑄

𝑛

𝑗=1

= ∑(𝑘𝑗 ∗ 𝑄𝑗)

𝑛

𝑗=1

 

Rozvrhovaný nepřímý náklad na jednotku tzv. představitele je: 

𝑛𝑝 =
𝑁𝑅

𝑄𝑝
 

Náklady na jednotku j-tého výrobku, získáme výpočtem: 

𝑛𝑗 = 𝑘𝑗 ∗ 𝑛𝑝 

Vysvětlivky 

 𝐾𝑗 - poměrové číslo pro j-tý výrobek 

 𝑘 - výrobek, který byl zvolen jako představitel 

 𝑗 - 1, 2, 3, …𝑛- tý výrobek 

 𝑁𝑅 - celkový nepřímý náklad, je předmětem pro rozvrhování a kalkulování 

 𝑛𝑝 - podíl z celkového nepřímého nákladu připadající na představitele 𝑝 

 𝑛𝑗  - podíl z celkového nepřímého nákladu připadající na výrobek 𝑗  

 𝑄𝑝 - velikost ekvivalentní produkce 

 𝑄𝑗 - velikost produkce 𝑗-tého výrobku  

 𝑉𝑝, 𝑉𝑝 - hodnota, vhodně zvolené kalkulační základny pro výrobek 𝑗, resp. 𝑝  

(SOUKUPOVÁ, STRACHOVÁ, 2005). 

 

1.16.3 Kalkulace přirážková 

Často dochází v praxi k situacím, kdy předem není stanovený výrobní program na celý 

rok. Vše se teprve určuje postupně až v průběhu roku, tím se myslí objem výroby, výrobní 

postup, i určité výrobky. Proto se využívá přirážková kalkulační metoda, kvůli tomu 
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abychom mohli rozvrhnout režijní náklady. Kalkulace přirážková umožňuje, kalkulovat 

náklady s neznalostí přesného objemu výroby jednotlivých výrobků.   

Proto je nutné si stanovit tzv. rozvrhovou základnu, která se označuje RZ, kterou bez 

problémů předem určíme s dostatečnou přesností. Patří sem např. přímé mzdy, časový 

fond výrobního zařízení, výkon výrobního zařízení, fond pracovní doby, atd. 

Vše vychází ze správného rozvržení režijních nákladů ze sazby KS (sazba KS se používá 

pro kalkulační základny v naturálních jednotkách) nebo se také používá kalkulační 

přirážky KP (sazba KP se používá pro základny v peněžních jednotkách): 

𝐾𝑆 =
𝑁𝑅

𝑅𝑍
 

Podíl společného nákladu připadá na kalkulovaný výrobek, nebo také na službu, kterou 

vypočítáme, jako součin přirážky a známé hodnoty 𝑅𝑍𝑗 kalkulovaného výrobku: 

𝑁𝑗 = 𝐾𝑆 ∗ 𝑅𝑍𝑗 

Vysvětlivky 

 𝑗 - 1, 2, 3, …𝑛- tý výrobek 

 𝑁𝑅 - celkový nepřímý náklad, je předmětem pro rozvrhování a kalkulování 

 𝑁𝑗 – celkový náklad, připadající na celý objem produkce výrobků 𝑗 

(SOUKUPOVÁ, STRACHOVÁ, 2005). 
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2 POPIS PODNIKU 

2.1 Historie společnosti v bodech 

Popis historie v bodech o odštěpném závodu Siemens s.r.o., se sídlem v Brně. 

1814 Malá strojírna ve Šlapanicích u Brna 

1824 První parní stroj – Jindřich Luz 

1872 Založena akciová společnost: První brněnská strojírna 

1900 Koupě Wannieckovy strojírny 

1901 Licence na výrobu Parsonsovy parní turbíny 

1925 První vysokotlaká turbína na světě – celosvětové patenty barelové (zvonové) 

skříně 

1930 Zahájen provoz v novém strojírenském závodě na Olomoucké ulici 

1945 Větší výroba turbín zničena na konci války 

1946 Zřízen národní podnik První brněnská strojírna a Královopolská strojírna 

1953 Vývoj a výroba série nových typů parních turbín s regulovanými odběry páry 

pro průmyslové a veřejné teplárny 

1954 Prototypy nízkoteplotních expanzních plynových turbín pro chemický 

průmysl 

1965 Specializace PBS v rámci RVHP na vývoj a výrobu parních turbín 

k přímému pohonu turbokompresorů a turbo čerpadel pro chemický a hutní 

průmysl 

1965-

2001 

Získáno 13 zlatých medailí na MSV Brno 

1992 Privatizace PBS 

1993 Založen společný podnik ABB PBS 

1994 Transfer technologie G+V ze závodu ABB Turbinen Norimberk 

1996 Restrukturalizace společnosti 

1996 Vývoj technologie ATP 

1999 Vznik společnosti ABB Alstom Power 

2001 Vznik společnosti Alstom Power 
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2003 Prodej divize turbín Alstom Power společnosti Siemens – Demag Delaval 

Industrial Turbomachinery 

2004 Vznik společnosti Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o. Brno 

2004 Transfer technologie SST 

2007 Čestné uznání v soutěži Cena inovace roku 2007 za inovaci turbínové řady 

SST-300 

Tabulka 1: Historie podniku v bodech 

(Zdroj: upraveno dle: SIEMENS, 2015) 

Aktivity skupiny Siemens mají v českých zemích dlouholetou tradici. První zastoupení 

bylo otevřeno v Praze a Brně na podzim roku 1890. Již před tím, v roce 1881, Siemens 

dokončil osvětlení v Roustonově libeňské strojírně a v roce 1885 dodal osvětlení do 

Stavovského divadla. Na přelomu století Siemens postavil řadu městských elektráren, v 

několika městech zprovoznil veřejné osvětlení, v Praze a Olomouci vybudoval 

tramvajový provoz a v Ostravě elektrifikoval parní dráhu. 

Po vzniku Československa zde Siemens zřídil několik velkých závodů, ve kterých vyráběl 

jak silnoproudá zařízení pro elektrárny, průmyslové závody, doly, hutě a elektrické dráhy, 

tak elektromotory a generátory, telefony a ústředny, lékařské přístroje, hradlová zařízení 

pro dráhy, měřicí přístroje, elektrické nářadí a spotřebiče pro domácnost. 

V roce 1945 bylo zastoupení firmy včetně výrobních závodů znárodněno. K oživení došlo 

koncem šedesátých let. V roce 1971 Siemens otevřel technicko-poradenskou kancelář a 

obnovil dodávky moderních technologií. Do Československa se Siemens naplno vrátil v 

prosinci 1990 a rychle se rozrostl ve skupinu sdružující řadu obchodních a servisních 

firem a výrobních závodů. Společnost vydala knihu Parní turbíny v Brně, kde je možné 

se dozvědět daleko více o odštěpném závodě v Brně. 

 

2.1.1 Základná údaje o firmě Siemens s.r.o. 

Siemens, s.r.o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery 

Spisovná značka:            A 25372 vedená u Krajského soudu v Brně 

Datum zápisu do OR:            30. září 2011 



31 

 

Sídlo:              Brno, Olomoucká 7/9, PSČ 61800 

IČ:                         26311534     

Základní kapitál:            285 750 tis. Kč 

Právní forma:              Odštěpný závod 

Ostatní skutečnosti:  

Jediný společník společnosti Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o., se sídlem Brno, 

Olomoucká 7/9, PSČ 618 00, IČ 263 11 534, zapsané v obchodním rejstříku Krajského 

soudu v Brně, oddíl C vložka 43208 (zanikající společnost), rozhodl o fúzi sloučením 

bez likvidace se společností Siemens, s.r.o. se sídlem Praha 13, Siemensova 1, PSČ 155 

00, IČ 002 68 577, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, 

vložka 625 (nástupnická společnost) s tím, že jmění zanikající společnosti přejde na 

nástupnickou společnosti v důsledku fúze sloučením ke dni zápisu fúze do obchodního 

rejstříku a to včetně práv a povinností plynoucích z pracovněprávních vztahů. 

Vymazává se ke dni z obchodního rejstříku. 

2.2 Vize, hodnoty a strategie společnosti 

Vize a hodnoty, na kterých si společnost velice zakládá, pokud bychom neměli nebo spíše 

neznali naše cíle v podniku, nemohl by být podnik tak úspěšný. Pokud se podíváme blíže 

na podnik Siemens s.r.o., tak můžeme zjistit, že tento podnik za pomocí strategie, vizí a 

hodnot neustále se zlepšuje a provádí špičkové služby, jak jsem mohl poznat blíže 

v podniku. Konkrétně v brněnském odštěpném závodě vím, že podnik se velmi 

soustřeďuje na zákazníka a jeho zakázku. Celou ji sestaví, tak aby obě strany byly 

spokojeny. To znamená, že zákazníkovi vyjdou vstříc. Proto by podnik nebyl tak 

proslavený, jako je dnes, protože když se řekne Siemens, tak na prvním místě je kvalita. 

Vše je dále také o strategii, která je také velmi důležitým článkem vedením podniku.  

Mezi hodnoty společnosti patří: 

 Odpovědné podnikání 

 Špičkový výkon 

 Inovativní přístup 
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2.2.1 Odpovědné podnikání 

Tento princip slouží nejen jako známka kvality a profesionality, ale také jako morální 

kompas, který nás naviguje správným směrem při obchodních rozhodnutích. Dodržujeme 

zákony a ctíme nejvyšší etické standardy. To samé vyžadujeme od svých zákazníků a 

obchodních partnerů. Chováme se vnímavě vůči svému okolí. Pomáháme chránit životní 

prostředí a jsme společensky odpovědnou firmou. 

2.2.2 Špičkový výkon 

Dáváme si vysoké cíle a hledáme vždy nejefektivnější a nejúčelnější cestu jak jich 

dosáhnout. Špičková kvalita a výkon je u nás výsledkem týmové práce a podpory 

osobního a profesního rozvoje našich zaměstnanců. Průběžně pracujeme na 

zdokonalování svých procesů a činností při současném sledování zákaznických potřeb, 

abychom byli v každém okamžiku schopni jim poskytnout ty nejlepší produkty, služby a 

poradenství. 

2.2.3 Inovativní přístup 

Siemens je synonymem pro inovativní přístup. Inovacemi odpovídáme na otázky 

současného světa a přinášíme jejich řešení. Naše technologie udávají trend a určují směr 

vývoje v oblastech našeho podnikání. Naše inovace dosahují světové úrovně, ale jejich 

úspěch měříme až na základě úspěchu našich zákazníků. Díky inovacím a vizionářskému 

přístupu nabízíme našim zákazníkům unikátní řešení s vysokou přidanou hodnotou. To 

vše s důrazem na trvale udržitelný rozvoj lidstva a celé planety. 

2.2.4 Cíle společnosti a důvody: 

Demografické změny, urbanizace, klimatické změny i globalizace – to jsou trendy dnešní 

doby, které staví velké výzvy před celé lidstvo. Proměny současné společnosti budou mít 

obrovský vliv na celý svět. S důrazem na tyto změny jsme si stanovili naše cíle a vize pro 

tyto oblasti. 

Siemens – průkopník v oblastech: 

 energetické úspornosti a šetrnosti vůči životnímu prostředí 

 průmyslové produktivity při současném zajištění trvale udržitelného rozvoje 

 zdravotnických přístrojů a technologických řešení pro zajištění komplexní 

zdravotní péče 
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 inteligentních řešení pro veřejnou a soukromou infrastrukturu 

2.3 Strategie společnosti Siemens 

Chceme být průkopníkem naší doby – to je hlavní motivace pro všechno, co děláme. 

Chceme být silným partnerem našich zákazníků lokálně i globálně, k tomu využíváme 

naše pobočky, které se nacházejí téměř ve všech zemích světa, a také celosvětovou sílu 

značky Siemens. Naše strategie se rozvíjí od tzv. pilířů. 

3 pilíře společnosti Siemens 

 Naše inovace – Vstupujeme na rostoucí trhy inovací, naše vize nám pomáhají 

stát se špičkou ve všem, co děláme. Boříme hranice a každou výzvu zvažujeme 

ze všech hledisek. Abychom uspěli na trzích inovací, musíme neustále zlepšovat 

naši nabídku i dále rozšiřovat naše snahy o trvale udržitelný přístup k našemu 

okolí. 

 Naši zákazníci – Naši zákazníci jsou naši partneři. Siemens vyvíjí a vyrábí své 

inovativní produkty v průmyslových zemích, i v zemích rozvíjejících. Stojíme 

při našich zákaznících a spolu s nimi hledáme výjimečná řešení, která 

překonávají očekávání. 

 Naši lidé – Patřit k nejlepším znamená vynikat ve všech oblastech podnikání. 

Siemens by nebyl na špičce ve svém oboru bez silného týmu. Oddaní a schopní 

zaměstnanci stojí za našim úspěchem. Našim zaměstnancům nabízíme možnost 

neustálého vývoje a podporujeme jejich spolupráci napříč všemi kontinenty. 
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2.4 Organizační struktura 

Sektor Divize

Fosilní elektrická výroba

Elektrický přenos

Větrné elektrárny

Solární a vodní elektrárny

Ropné vrty a zemní plyn

Energetické služby

Klinické produkty

Diagnostika

Kovové technologie

Náhonové technologie

Průmyslové mechanizace

Zákaznické služby

Stavební technologie

Nízká a střední voltáž

Inteligentní souřadnicová síť

Železniční systémy

Logistika a mobilita

Fyzické nemovitosti společnosti Siemens

Celosvětové služby

 Centrální funkce Centrální oddělení

Energie

Zdravotní péče

Průmysl

Infrastruktura měst

Centralizované služby sektorů

 

Tabulka 2: Sektory společnosti 

(Zdroj: upraveno dle SIEMENS, 2015) 

Strukturu společnosti tvoří čtyři sektory vyplývající z obchodní činnosti společnosti, které 

se dále dělí na jednotlivé divize, dvě mezisektorové jednotky a centrální funkce 

(marketing a komunikace, účetnictví a controlling, správa informační techniky): 

2.4.1 Energie a plyn  

Divize energie a plyn je důvěryhodným partnerem pro produkty a řešení z oblasti 

zpracování ropy a plynu, pro energetiku a průmyslové trhy. Tato divize je specializovaná 

na dodávky spolehlivých, účinných čistých a bezpečných produktů a řešení zákazníkům. 

 

Vzhledem k velikosti firmy jsem se rozhodl udělat základní strukturu. Jak můžeme vidět 

na obrázku, tak se jedná konkrétně o strukturu odštěpného závodu Siemens v Brně. 
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Obrázek 3: Organizační struktura 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: vlastní zpracování dle BAŘAK, 2015) 

Strukturu tvoří vedení podniku, jak můžete vidět, tato struktura je bez jmen, tato 

informace je soukromá. Dále by se struktura mohla rozvíjet: a to do výrobní struktury, 

technologické sféry, personální sféry anebo také do vyšších sfér. 

2.5 Předmět podnikání 

Závod nabízí široké spektrum průmyslových parních turbín s výkonem do 150 MW pro 

všechny typy aplikací. Našim zákazníkům nabízíme taková řešení, která splňují vysoké 

nároky na účinnost a spolehlivost, stejně jako požadavky na procesní páru. Za vývoj 

turbínové řady SST-300 obdržela naše společnost čestné uznání v soutěži Inovace roku 

2007. Za dobu více než stoleté historie jsme dodali více než 4240 parních turbín do 66 

zemí světa. 

Díky optimálnímu poměru ceny a výkonu dosahují naši zákazníci minimálních 

celkových nákladů na investici a provoz turbíny po celou dobu její životnosti. Našim 

zákazníkům nabízíme kompletní služby od technické pomoci při plánování investic, 
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přes konstrukční řešení, výrobu, montáž, expedici, uvedení do provozu, zaškolení 

personálu a záruční i pozáruční servis. 

Našim zákazníkům nabízíme taková řešení, která splňují vysoké nároky na účinnost a 

spolehlivost, stejně jako požadavky na procesní páru. 

Za vývoj turbínové řady SST-300 obdržela naše společnost čestné uznání v soutěži 

Inovace roku 2007. Za dobu více než stoleté historie jsme dodali více než 4300 parních 

turbín do 66 zemí světa. 

Díky optimalizovanému poměru ceny a výkonu dosahují naši zákazníci minimálních 

celkových nákladů na investici a provoz turbíny po celou dobu její životnosti. 

Našim zákazníkům nabízíme kompletní služby od technické pomoci při plánování 

investic, přes konstrukční řešení, výrobu, montáž, expedici, uvedení do provozu, 

zaškolení personálu a záruční i pozáruční servis. Zde jsou výrobky (turbíny), které 

vyrábí brněnský odštěpný závod.  

Produkty 

 SST-200 

 SST-300 

 SST-400 

 SST-600 

Předmět činnosti podle společenské smlouvy:  

 projektová činnost ve výstavbě 

 provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

 výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických 

a telekomunikačních zařízení 

 obráběčství 

 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

 zámečnictví, nástrojářství 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU SYSTÉMU 

KALKULACE 

3.1 Příklad objednávky  

Konkrétně zde je objednávka, kde máme zaznačený náš komponent. 

 

Obrázek 4: Zdrojový kód pro kalkulaci nákladů 
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(Zdroj: Vlastní zpracování dle BAŘÁK, 2015) 

Jelikož odštěpný závod v Brně je rozdělený, na několik středisek (úseků), tak zrovna tento 

výtah se vyskytuje ve středisku technologie, kde se nachází potřebné informace o 

ucpávkách, na kterou jsem sestavil kalkulaci. Tento dokument je výtah z jednoho 

německého programu. Bohužel nemohu uveřejnit název programu. 

3.2 Střediska  

Za pomocí středisek, se sestavují nepřímé náklady. V tabulce, nalezneme potřebné 

informace o těchto střediscích. Hlavně nás zajímají střediska, které zasahují do 

komponenty a jejich náklady, které najdeme ve sloupci hodinová sazba, kde najdeme 

hodinové náklady na středisko. Zajímají nás hlavně střediska CNC stroje, řezárna. 

SAP 
Nákl. 
střed. 

TRITON 
Nákl. 
střed 

Název 
střediska 

Hodino
vá 

sazba 

Druh 
výkon

u 

Název druhu 
výkonu 

SAP účet Název účtu 

172611 AP40 CNC stroje 950 H08 Výrobní hodiny 6011846100 Výrobní režie 

172613 AP43 
Brusírna a 
omílání 600 H08 Výrobní hodiny 6011846100 Výrobní režie 

172616 AP22 
Starrag HX 
151 900 H08 Výrobní hodiny 6011846100 Výrobní režie 

172621 AP30 
Drobné díly 
a přípr. 1000 H08 Výrobní hodiny 6011846100 Výrobní režie 

I2622 AP31 Lopatkování 1200 H08 Výrobní hodiny 6011846100 Výrobní režie 

I2623 AP33 
Rotory a 
lehké obráb 2000 H08 Výrobní hodiny 6011846100 Výrobní režie 

I2624 AP34 Skříně 2700 H08 Výrobní hodiny 6011846100 Výrobní režie 
I2625 AP36 Waldrich 3000 H08 Výrobní hodiny 6011846100 Výrobní režie 
I2626 AP37 Karusel 1500 H08 Výrobní hodiny 6011846100 Výrobní režie 
I2631 AP50 Svařeči 1800 H08 Výrobní hodiny 6011846100 Výrobní režie 

I2632 AP51 
Montáž 
turbín 1200 H08 Výrobní hodiny 6011846100 Výrobní režie 

172619 AP60 Řezárna 600 H08 Výrobní hodiny 6011846100 Výrobní režie 

172641 AP65 Technologie 550 H05 
Technologické 
hodiny 6011819120 

Náklady na 
TEHO vl. 

172672 AP20 
Konstrukce 
nářadí 650 H04 

Konstrukční 
hodiny 6011819100 

Náklady na 
KOHO vl. 

Tabulka 3: Střediska společnosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle BAŘÁK, 2015) 
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3.3 Ocenění majetku dle rozvahy 2014 

3.3.1 Dlouhodobý hmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný majetek je evidován v pořizovací ceně, která zahrnuje cenu pořízení, 

náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Dlouhodobý hmotný 

majetek vyrobený ve společnosti se oceňuje vlastními náklady, které zahrnují přímé 

materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady. Dlouhodobý hmotný majetek v 

pořizovací ceně od 12 tis. Kč je odepisován po dobu předpokládané ekonomické 

životnosti. Dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou do 12 tis. Kč je účtován 

jednorázově do nákladů v roce pořízení a dále evidován v operativní evidenci. Náklady 

na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. 

Opravy a údržba se účtují do nákladů. Zde můžeme vidět stav dlouhodobého majetku 

v roce 2014, celého podniku Siemens na českém území. 

 

Tabulka 4: Rozvaha dlouhodobého hmotného majetku 

(Zdroj: upraveno dle VÝROČNÍ ZPRÁVA: SIEMENS S.R.O., 2014) 

3.3.2 Zásoby 

Nakupované zásoby (materiál a zboží) jsou účtovány v pořizovacích cenách s použitím 

metody váženého aritmetického průměru. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení, celní 

poplatky, dopravné a ostatní náklady s pořízením související. Zásoby vytvořené vlastní 

činností (nedokončená výroba, hotové výrobky) jsou oceňovány skutečnými vlastními 

výrobními náklady, které zahrnují přímý materiál, přímou mzdu a výrobní režii (část 

režijních nákladů přímo souvisejících s výrobní činností, především nepřímý materiál, 

nepřímé mzdy, osobní náklady, energie, služby, opravy, odpisy apod.). 
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3.3.3 Pohledávky 

Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou sníženou o opravné položky účtované na 

vrub nákladů na úroveň realizační hodnoty pohledávek. Společnost tvoří opravné položky 

na pohledávky vůči odběratelům mimo skupinu Siemens. Při tvorbě opravných položek 

společnost zohledňuje následující rizika: n bonitu zákazníka, n riziko země, n specifické 

zákaznické riziko. Společnost tvoří individuální opravnou položku k pohledávkám za 

dlužníky v insolvenci a v soudním řízení. 

3.4 Dodavatelé 

Společnost Siemens s.r.o., má mnoho dodavatelů materiálu, jak můžeme vidět na Grafu 

1, ale jelikož dodavatelů je mnoho, vybral jsem jen ty nejdůležitější, se kterými společnost 

jedná. . 

 

Graf 1: Dodavatelé materiálu 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Společnost nejčastěji objednává ze zemí dálného východu, jako je např. Čína, Indie, atd., 

ale i také objednává z Evropy, jak můžeme vyčíst z grafu, tak se v grafu objevuje Itálie a 

Česká republika, a to z důvodu časového. Pokud firma je v časovém skluzu, nebo 

objednávka má být expresně vyhotovena, tak se objednává z těchto zemí.  

Indie
41%

Čína
50%

Česká republika
4%

Itálie
5%

Dodavatelé materiálu
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3.5 Ucpávky 

Konkrétně ucpávky jsou komponentou turbíny, bez které ho, by turbína nefungovala. 

Následně tato komponenta je zobrazena na obrázku 4: základní modul turbíny, kde je 

možné vidět celou parní turbínu. Než konkrétně začnu kalkulovat ucpávky, vysvětlím 

jejich funkci, objasním vám, na čem záleží při sestavování těchto ucpávek. 

V odštěpném závodě Siemens s.r.o. v Brně používají konkrétně labyrintové ucpávky.  

Labyrintové ucpávky jsou jednou z nejjednodušších možností těsnění. Usměrňují páru a 

vyrábí kinetickou energii. Při jejich sestavování závisí na počtu břitů a dále na průměru. 

Jak můžeme vidět na obrázku objednávky. Zde náležité informace jsou, proto je možné 

správně provést operace na materiálu.  

 

 

Obrázek 5: Základní modul turbíny 

(Zdroj: SIEMENS INDUSTRIAL TURBOMACHINERY S.R.O., 2010) 
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Jak můžeme vyčíst z obrázku, tak se jedná o základní model parní turbíny. O obrázku 

můžeme říct, že je to velmi stručně popsaný model turbíny a jejich částí. Když se 

podíváme na obrázek 5: princip labyrintové ucpávky, tak můžeme říct, že turbína se 

skládá z rotoru, statoru a z ložiskových stojanů. 

 

Obrázek 6: Princip labyrintové ucpávky 

(Zdroj: ŠKORPÍK, 2015) 

Vysvětlivky 

(a) konstrukce pravého labyrintu, (b) nepravý labyrint 

 S stator (skříň stroje) 

 R rotor 

 1 břit z tenkého plechu 

 2 temovací drát 

 øDR průměr rotoru 

 øDS průměr statoru 

 z počet břitů 

 Δ [mm] šířka břitu 

 δ [mm] minimální mezera mezi břitem a statorem 

 k komora (komůrka) 

Dění a funkce: 

Plyn z prostoru o tlaku pi prochází zúženým prostorem mezi vrcholem břitu a statorem, 

kde se část entalpie plynu transformuje na kinetickou energii. V prostoru mezi břity 

(v komůrce) dochází k víření plynu a velké tlakové ztrátě, ke zvýšení měrného objemu 
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plynu a k zahlcení ucpávky. Tímto způsobem dochází k postupnému snižování tlaku až 

na tlak požadovaný p. Přičemž množství uniklého pracovního plynu v ucpávce je přímo 

úměrné velikostí mezer δ. 

Největší výhodou labyrintových ucpávek je jejich velká životnost, jelikož zde není 

kontakt mezi břity a materiálem, tak nedochází ke kontaktnímu opotřebení. Další 

výhodou labyrintových ucpávek je volba mezi řadou materiálu, nepodléhají nečistotám, 

tzn., nezanáší se. Další výhodou je jejich prověřená a jednoduchá konstrukce a jejich 

minimální vliv na dynamiku rotoru. 

Labyrintové ucpávky, také mají nevýhody, a to už z principu funkce se jistou částí médií 

propouští, čímž dochází k zanášení mazacího oleje, proto je nutné odvětrávat prostor 

olejové nádrže. Další nevýhodou je, že se labyrinty snadno poškodí a odlomené částečky 

mohou poškodit velmi důležité části, například ložiska, které když se poškodí, tak vedou 

k poškození turbomychadla. Proto v dnešní době labyrintové ucpávky se nahrazují 

manžetovými ucpávkami, a pístními kroužky. 

 

Obrázek 7: Opracovaná ucpávka 

(Zdroj: vlastní pořízení) 
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3.6 Náklady na ucpávky 

Grafické znázornění přímých nákladů (sloupcový graf) 

 

Graf 2: Rozdělení přímých nákladů 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Z výše uvedeného grafu, je možné poznat lehčí nárůst přímých mezd z 12% na 18% 

nákladů. Cena přímého materiálu je víceméně stejná drží se v rozmezí 80 – 86%. Další 

položkou, která náleží do přímých nákladů, jsou ostatní přímé náklady, které tvoří 2% a 

jsou neměnné. Oproti tomu jsem vyhotovil, další graf, kde je možné zjistit i cenové 

rozpětí. 

Grafické znázornění vývoje přímých nákladů:  

(spojnicový graf) 

Počítá se s jedním typem ucpávky, která se vyrábí z roku 2011 do roku 2014. Proto se 

přímý materiál mění pouze podle aktuální ceny. 
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Graf 3: Vývoj přímých nákladů 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Graf vývoje přímých nákladů ve společnosti nám ukazuje, stoupací položku přímé mzdy. 

Dále vidíme neměnnou hodnotu u ostatních přímých nákladů. Poslední položkou je 

materiál, který jak už jsem uvedl před grafem, tak se odvíjí od ceny různých dodavatelů 

a záleží jen na firmě, kterého si zvolí. Počítáme zde s případem, kde se vyrábí ucpávka se 

stejným průměrem a se stejným počtem břitů, proto cena materiálu se drží u hranice 

70 000 Kč. Kdybychom nepočítali se stejným průměrem a se stejným počtem břitů, což 

je velmi reálné, tak každá turbína se přece vyrábí na požadavcích zákazníka, a proto 

bychom měli dražší či levnější materiál, který by se odvíjel od průměru.  
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4 NÁVRH KALKULAČNÍHO SYSTÉMU PRO VYBRANÝ 

DRUH VÝROBKU 

Návrh tvorby kalkulace se upíná na labyrintové ucpávky, které firma Siemens s.r.o. 

používá při sestavování parních turbín. Jejich funkci a design najdeme v analýze. Firma 

Siemens s.r.o., má jasně stanovené kalkulace, které stanovuje před začátkem výroby. 

Když firma vyrábí turbínu na zakázku, její výroba a sestavování trvá několik let, proto 

jsme stanovili, že nejlepší bude udělat kalkulaci na určitý komponent v turbíně. Když si 

vezmeme konkrétně ucpávky, tak výroba není tak složitá jako celý proces turbíny. Firma 

musí na základě zakázky, stanovit přesné hodnoty dodavateli.  

Jak můžeme vidět na obrázku Tabulka: 4 Hodnota komponenty, nejdůležitější informací 

je pro nás průměr. 

Průměr Možné hodnoty Břity Možné hodnoty 

D1 382 290 -> 630 51 51 

D2 598 290 - > 825 23 23,31 

Tabulka 5: Hodnoty komponenty 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Následné břity, jsou už informací pro další operace na komponentu. Surový komponent 

putuje do středisek, kde se na komponentu provádějí operace, které se měří a jsou 

důležitými informacemi, pro výpočet přímých nákladů. Tyto informace jsou 

nejdůležitějším na celém komponentu, pro správné stanovení a rozvržení nákladů. 

Všechny informace, nalezneme ve střediskách, které se nacházejí v areálu Alstom s.r.o., 

těchto středisek v areálu máme 14, ale na náš komponent použijeme pouze čtyři střediska: 

 Středisko A – funkce Rýsovaní  

 Středisko B – funkce Frézování 

 Středisko C – funkce Soustružení 

 Středisko D – Zámečník 

Kalkulace na ucpávky obsahují položku přímých nákladů ve formě přímý materiál, přímá 

mzda a ostatní přímé náklady. U těchto kalkulací nevycházíme z norem spotřeby 

materiálu, nýbrž z potřebného času na operace, které nám pomohou vyhotovit náš 



47 

 

komponent. Musíme si uvědomit, co vše zahrnují náklady na střediskách rýsování, 

frézování, soustružení, zámečník, že zde nepatří jen přímé mzdy výrobních dělníků, ale 

také amortizační náklady, ostatní mzdy, náklady za nástroje, náklady za střediskové 

technologie, náklady na opravy strojů, prémie. Dále důležitými náklady, které spočívají 

s výrobou a následnou kalkulací, jsou náklady na vybavení, náklady za elektrickou 

energii. Převážně firma Siemens s.r.o. disponuje širokou škálou obráběcích CNC strojů, 

takže zde jsou náklady za energii na správném místě. 

4.1 Návrh soustavy kalkulací zakázek pro odštěpný závod 

Společnost Siemens s.r.o. je momentálně nespokojena s dosavadním dodavatelem 

z východní země, problém nastal ve zvýšení cen za materiál. Proto jsme našli nového 

výhodného dodavatele, který odpovídá našim vizím. Je také z východu, tudíž cena za 

dopravu nebude nijak odlišná, hlavním důvodem našeho výběru byla cena za materiál a 

bezproblémové řešení objednávek. Firma zatím dostává kladné recenze a doporučení od 

svých odběratelů, a to je zcela nová firma. 

Pro náš výrobek (komponentu), jsou rozhodující právě nákladové vstupy na materiál, 

protože se jedná o zakázkovou výrobu.  

Grafické znázornění volby dodavatele 

 

Graf 4: Zahraniční dodavatelé 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dodavatel A Dodavatel B Dodavatel C Dodavatel D

Zahraniční dodavatelé

Cena materiálu v tis. Kč Kvalita Spolehlivost Dodržování termínů



48 

 

Jak je možné vyčíst z grafu, tak ideální dodavatel nám vyšel po zprůměrování všech 

kritérii dodavatel C. Který pro naši důležitou položku v přímém materiálu je s cenou a 

kvalitou ideální, proto můžeme začít sestavovat kalkulaci. 

4.2 Použití propočtové kalkulace 

K sestavení kalkulace a kalkulačního vzorce použijeme metodu propočtové kalkulace. 

Kalkulaci sestavíme na základě technicko-ekonomických odhadů, které jsem obdržel od 

pracovníků odštěpného závodu Siemens s.r.o. Je nutné zjistit nepřímé náklady, které 

zjistíme ze středisek, které se podílí na vyhotovení komponentů. 

4.3 Náklady středisek a jejich operace 

Jak už jsem uvedl pro naši kalkulaci, bude muset výrobek projít čtyřmi středisky, a to 

střediskem, kde se výrobek orýsuje z odlitku, dále střediskem kde se vyfrézuje čelo a 

dělící rovina, dále se soustruží průměry na požadovaný rozměr a tzv. hradby a nakonec 

zámečník, který se postará o sražení ostrých hran po obrábění. 

Střediska Funkce Potřebný čas na výkon Hodinová sazba Náklady středisek 

A Rýsování 2:12:00 1000 Kč/h 2 200 Kč 

B Frézování 8:00:00 1500 Kč/h 12 000 Kč 

C Soustružení 5:55:48 1200 Kč/h 7 116 Kč 

D Zámečník 2:18:00 800 Kč/h 1 884 Kč 

    
23 200 Kč 

Tabulka 6: Náklady středisek 

(Zdroj: dle FIALA, 2015) 

Jak můžeme vyčíst z tabulky, tak celkové náklady středisek se rovnají 23 200 Kč. Po 

těchto operacích už jsme schopni sestavit kalkulační vzorec. Dále je nutné připočítat 

ostatní přímé náklady, které se od roku 2011 výrazně neměnní.  

Přesné časové údaje u jednotlivých operací: 
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Průměry Průměry 

D1p  330 D2p  378 

D1 378 D2 594 

Rozdíl  24 Rozdíl  108 

Délka  289 Délka  107 

Záběr  4 Záběr  4 

Počet  6 Počet  27 

Čas  0:57:12 Čas  2:29:45 

  
      

Čela Čela 

Délka  120 Délka  160 

Počet  2 Počet  2 

Čas  0:07:55 Čas  0:16:35 

 
 

Hrubování 3:51:27 

   

 Slicht Slicht 

D1  382 D2 598 

Délka  180 Délka  105 

Počet záběrů 4 Počet záběrů 4 

Čas  0:36:00 Čas  0:32:53 

 
 

Slicht 1:08:53 

   

 Zapichovak 4.2 Zapichovak 4.2 

D1 382 D2 598 

Počet  51 Počet  23 

Délka  2,5 Délka  2,5 

Délka celkem  127,5 Délka celkem  57,5 

Čas 0:09:34 Čas 0:06:45 

    

Slicht Slicht 

Délka  6 Délka  6 

Délka celkem  306 Délka celkem  138 

Čas 0:22:57 Čas 0:16:12 

  Zapichovak 4.2 0:55:28 

    

  Celkový čas 5:55:48 
Tabulka 7: Potřebný čas na sestavení 

Zdroj: (Vlastní zpracování dle BAŘAK, 2015) 
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Výpočty jednotlivých operací jsou správně vypočítány, celkový čas, který jsme 

vypočítali, tak se jedná o čas potřebný na soustružení průměru a tzv. hradeb.  Za pomocí 

správně naprogramovaných CNC strojů. 

4.4 Kalkulační vzorec na komponentu 

Teď, když už máme všechny potřebné informace, jsme schopni sestavit kalkulační vzorec 

na labyrintové ucpávky. Naše zatím získané informace doplníme, náklady ze správní 

režie a odbytovými náklady. Kde musíme započíst náklady na skladování a náklady za 

vedení podniku.  Po započítání těchto nákladů a s přesnými informacemi na výrobní režii 

můžeme dosadit do vzorce. Tento vzorec nám vyhotoví úplné vlastní náklady výkonu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 8: Kalkulační vzorec 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Po zvolení vhodného dodavatele C, který nám nabízí za materiál 75 000 Kč, zjistíme, že 

úplné vlastní náklady výkonu vychází 130 541 Kč. Což je naše finální řešení 

labyrintových ucpávek, které zakomponujeme do parní turbíny. 

Kalkulace labyrintové ucpávky Částka 

Přímý materiál 75 000 Kč 

Přímé mzdy 21 800 Kč 

Ostatní přímé náklady 2 000 Kč 

Výrobní režie 23 200 Kč 

Vlastní náklady výroby 122 000 Kč 

Správní režie 4 685 Kč 

Vlastní náklady výkonu 126 685 Kč 

Odbytové náklady 3 856 Kč 

Úplné Vlastní Náklady Výkonu 130 541 Kč 
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Obrázek 8: Parní turbína 

(Zdroj: dle BAŘÁK, 2015) 

Na obrázku můžeme vidět výrobek, který vyrábí odštěpný závod v Brně. Konkrétně 

červenou barvou máme zaznačený náš komponent, na který jsme provedli kalkulaci. 
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5 PODMÍNKY REALIZACE 

Abychom jsme mohli zrealizovat tento návrh kalkulace, který jsem zpracoval na 

labyrintové ucpávky, v odštěpném závodě Siemens se sídlem v Brně, budeme potřebovat: 

 Dostatečnou podporu vedení 

 Ochotu změnit současný systém 

 Pověřením kvalifikované osoby, která by byla ochotna realizovat návrh 

 Dát potřebnou pravomoc pověřené osobě 

 Časový plán 

 Potřebné kontakty 

 Nový informační model 

5.1 Přínosy realizace 

Přínosy navrženého kalkulačního systému, který jsem vyhotovil na základě důkladné 

časové analýzy, z hlediska středisek jsou: 

 Přesně vypočtený čas na orýsování komponenty 

 Přesně vypočtený čas na frézování komponenty 

 Velmi důkladně vypočtený čas na soustružení komponenty 

 

Tyto výpočty nám přesně umožňují nahlédnout do časového rozmezí v daných 

střediskách, proto efektivně stanovíme náklady ve střediskách. 

Jako další přínos, je cena materiálu, který jsem po analýze dodavatelů v grafu pečlivě 

vybral a ohodnotil.  

Po těchto krocích a za pomocí propočtové kalkulace, snadno stanovíme hodnoty do 

přesně naformátovaného souboru, který jsem naprogramoval za pomocí spolupracovníka 

v odštěpném závodě. 

Proto je v mém návrhu nejen ekonomický přínos, ale i také přínos na urychlení výpočtu 

kalkulace, a jeho přehlednějšího plnění.  
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6 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo zanalyzovat současné členění nákladů a také současný stav 

kalkulací v odštěpném závodě se sídlem v Brně. V teoretické části byly nastudovány 

teoretické informace ke zpracování kalkulačního systému. V následujícím tématu, a to 

v tématu analytickém, byla popsána struktura společnosti jako celku, která se dělí na 

sektory. Dále zde byla popsána organizační struktura odštěpného podniku Siemens s.r.o. 

v Brně a jeho cíle, strategie a výrobní program. Poté, zde byla zachycena objednávka na 

náš komponent z technologického střediska, kde jsem obdržel výtah z jistého německého 

programu. Poté bylo zachyceno ocenění materiálu v rozvaze. Následně jsem analyzoval 

dodavatelskou činnost a náklady, které při obrábění komponenty vznikají. Provedl jsem 

také analýzu současného systému a vyčíslil jsem náklady, které vznikají při sestavování 

komponenty. Dále jsem provedl analýzu a vysvětlil funkci a podstatu činnosti labyrintové 

ucpávky (naší komponenty).  

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit kalkulační systém na daný druh 

výrobku. Vytvořil jsem tedy takový, který by odštěpnému závodu pomohl, a efektivně 

řídil náklady, které vznikají při obrábění komponentu – labyrintové ucpávky. Využil jsem 

především typový vzorec, který je základem navrženého systému kalkulace.  

Výsledné náklady vycházejí z navrženého typového kalkulačního vzorce, které lze využít 

k porovnání ze stálým kalkulačním vzorcem, a také k efektivnímu řízení nákladů. Díky 

tomuto porovnání je pak možno zvážit ostatní podmínky k realizaci.  

Vytvořený kalkulační vzorec byl doporučen odštěpnému závodu v Brně, protože by 

podniku dovolil nahlédnout na podrobnější analýzu daného komponentu a na jeho 

vynaložené náklady a porovnat je se stálými. 

Kalkulace byla stanovena na základě kalkulační metody propočtové. Tato práce je 

postavena na odborném odhadu společníků (pracovníků) firmy, pro vybranou 

komponentu. Celá práce je založena na odborném odhadu.  

Podnikem mi byla stanovena komponenta (labyrintové ucpávky), u kterých jsem vyšel 

z analýzy současného stavu a podrobně se v mé práci zabývám propočty u nepřímých 

nákladů. 
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Cíle stanovené v úvodu bakalářské práce byly naplněny, protože náklady byly 

z analyzovány i současná kalkulace komponenty v odštěpném závodě se sídlem v Brně. 

Následně byl navržen kalkulační vzorec, který pomůže sledovat podniku náklady z více 

středisek na danou komponentu. Díky kalkulačnímu systému, který jsem sestavil, by 

podnik mohl začít řídit své náklady efektivněji.  
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