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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problematikou sledování a řízení nákladů ve společnosti 

FEI company. Teoretická část popisuje základní a pokročilé modely sledování nákladů 

a jejich vyuţití v efektivním řízení nákladů. Praktická část se zabývá analýzou kalkulace 

standardních nákladů a analýzou nákladů ţivotního cyklu výrobku. Součástí práce je i 

návrh modifikace stávajícího postupu kalkulace nákladů s cílem zpřesnění informací o 

struktuře nákladů. 

 

Abstract 

This Master„s thesis is focused on cost analyses and cost management in FEI Company. 

Theoretical part describes basic and advanced cost model and their usage for efficient 

cost management. Practical part deals with analyses of calculation method for standard 

costing and life cycle costing. As a part of these analyses, some recommendations are 

provided to make cost calculations more accurate. 
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Úvod 

Sledování příjmů a výdajů se lidstvo věnuje jiţ několik tisíc let, první zmínky o 

záznamech majetku panovníků existovaly u vyspělých civilizací jiţ v dávnověku. První 

právní normu poţadující vedení evidence o příjmech a výdajích zavedl císař Caesar jiţ 

v 1 století n. l. Ve své původní formě slouţily tyto záznamy k ochraně majetku 

panovníků (7), ale postupně se tyto účetní záznamy rozvíjely spolu s rozvojem obchodu. 

Za skutečný počátek systematického sledování nákladů lze povaţovat průmyslovou 

revoluci v 19. století, která dala vzniknout prvním metodám sledování a analýz 

výrobních nákladů. 

V současné době silné konkurence a globalizace si jiţ snad nelze představit firmu, která 

by nevěnovala pozornost sledování nákladů a jejich systematickému sniţování. 

Efektivní systém řízení nákladů je základem strategického řízení firem, pomáhá 

odolávat konkurenčním tlakům a zvyšovat vlastní efektivitu. Základem řízení nákladů je 

dostatečně věrohodné nákladové případně manaţerské účetnictví, které slouţí 

k evidenci jednotlivých druhů nákladů, jejich přiřazení jednotlivým výkonům, a vyuţití 

těchto nákladů pro plánování, operativní řízení i podporu strategických rozhodnutí, 

například o ekonomickém přínosu výroby jednotlivých výrobků z výrobního programu 

firmy. Vedle sledování absolutní výše nákladů je pozornost věnována také struktuře 

těchto nákladů, která pomáhá podnikům soustředit své úsilí na kritická místa a přijmout 

vhodná opatření vedoucí ke sniţování nákladů.  

Pro analytickou a návrhovou část této práce jsem si vybral firmu FEI Company, která je 

jedním z vedoucích dodavatelů v oblasti vývoje a výroby přístrojů pro nanotechnologie 

a jejich aplikací pro různé trţní segmenty. Analýzy výrobních nákladů stávajících 

přístrojů i nákladů na vývoj nových přístrojů jsou velmi kritickou částí strategického 

řízení této firmy, a bez těchto dostatečně přesných nákladových analýz by firma své 

významné postavení na trhu dlouhodobě neudrţela.  
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1 Cíl práce 

 

Cílem této práce je analýza stávajícího modelu řízení nákladů ve firmě FEI Company a 

návrh jeho modifikace s cílem zpřesnění kalkulace nákladů. 

Dílčí cíle této práce jsou: 

 Rešerše dostupné literatury z pohledu klasických i moderních metod analýzy a 

řízení nákladů. 

 Analýza firmy FEI Company z pohledu strategie, finančních výsledků, 

výrobkových řad, zákazníků, dodavatelů i konkurence. 

 Analýza pouţívaných metod sledování nákladů pouţívaných pro operativní i 

strategické řízení nákladů ve FEI Company. 

 Analýza zastoupení jednotlivých sloţek nákladů u typických výrobků firmy a 

problémů souvisejících se sledováním a řízením těchto nákladů. 

 Navrţení opatření vedoucích ke zpřesnění kalkulace nákladů. 

 Navrţení opatření vedoucích ke sníţení kurzových rizik. 
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2 Teoretická východiska práce 

V této kapitole rozebereme klasické i moderní metody kalkulací nákladů. První část je 

věnována historickému vývoji účetních systémů z pohledu sledování nákladů, ve druhé 

části jsou rozebrány jednotlivé druhy nákladů a způsoby jejich sledování. Třetí část je 

věnována kalkulacím nákladů na kalkulační jednici a v poslední části této kapitoly jsou 

sepsány moderní metody nákladového případně manaţerského účetnictví, které jsou 

vyuţívány pro operativní i strategické řízení firmy. 

2.1 Historie sledování nákladů a účetnictví 

Historie sledování výnosů a nákladů je přehledně uvedena v (1) a (7). Tyto základy 

účetnictví je moţno nalézt jiţ u nejstarších vyspělých civilizací. Ve své prvotní funkci 

slouţily vlastníkům majetku jako nástroj ochrany před zpronevěrou. Mezi 

nejvýznamnější milníky v historii účetnictví patří (1):  

 Vedení záznamů o majetku panovníků a změnách stavu – většina vyspělých 

civilizací v dávnověku, např. V Číně, Egyptě či civilizace Inků ve Střední a Jiţní 

Americe (několik tisíc let před naším letopočtem) 

 Právní norma poţadující systematické vedení zápisů o příjmech a výdajích – 

císař Caesar v 1. století n. l. 

 Základy podvojného účetnictví popsal Luca Pacioli v roce 1494, tato tzv. 

“italská metoda” se však do zbytku Evropy rozšířila aţ o několik století později. 

 Zrod soudobého účetnictví je spojen s průmyslovou revolucí, jejíţ počátky se 

datují do Anglie 18 stol. V roce 1855 byl v Anglii přijat zákon o omezeném 

ručení, který spolu s moţností zaloţení společností s ručením omezeným přinesl 

novou povinnost manaţerů těchto společností zveřejňovat informace o majetku a 

hospodaření společnosti v podobě rozvahy a výsledovky. 

 V USA byla ve stejném roce vydána kniha Henry Metcalfe „COST OF 

MANUFACTURES…“, která pojednává o standardních nákladech spojených 

s výrobou (11). V této době se rovněţ Andrew Carnegie zabýval detailní 

analýzou nákladů na materiál a práci při výrobě oceli v jeho Carnegie Steel 

Company. 

 Počátkem 20. století se spolu s rozvojem velkých a komplexních společností 

vytváří potřeba měření výkonnosti jednotlivých organizačních jednotek a tím 

vzniká prostor pro nákladové a manaţerské účetnictví.  
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 V 70. letech 20. století se díky nástupu výpočetní techniky začínají rozvíjet 

komplexnější automatické systémy pro analýzu nákladů. 

 V 90. letech 20 století se intenzivně rozvíjí manaţerské účetnictví, které slouţí 

jako přímý nástroj pro efektivní manaţerské rozhodování (strategické i 

operativní) na základě velmi přesné analýzy nákladů. 

 

2.2 Druhy účetních systémů 

V současné době se nejčastěji hovoří o existenci tří druhů účetnictví, jejichţ účely jsou 

rozdílné.  

 Finanční účetnictví poskytuje věrohodné informace o finanční situaci firmy a 

jejím hospodaření (tj. základní údaje o majetku a závazcích, nákladech a 

výnosech, o finanční situaci a o výsledku hospodaření) a sestavuje pravdivé a 

věrné výkazy pro různé (především externí) uţivatele (10).  

 Daňové účetnictví, jehoţ cílem je výpočet základů daně z příjmu, příp. jiných 

daňových závazků či pohledávek. V ČR se finanční a daňové účetnictví prolíná, 

mj. proto ţe daňové zákony u nás významným způsobem ovlivňují účetní 

postupy finančního účetnictví (12).  

 Manažerské účetnictví je na rozdíl od dvou předchozích určeno především 

vedení podniku (a není v zásadě předmětem zákonné regulace). Hlavní náplní 

manaţerského účetnictví je včasné dodání správných informací a doporučení 

relevantním uţivatelům. Mělo by podávat odpovědi na otázky typu „Co se stane, 

kdyţ“ a je proto zaměřeno primárně na budoucnost. Manaţerské účetnictví je 

většinou vedeno jako „tajné“ (6). 

Manaţerské účetnictví úzce souvisí s nákladovým účetnictvím. Nákladové účetnictví 

se v první fázi zaměřuje na zjištění skutečně vynaloţených nákladů a skutečných 

výnosů, a to ve vztahu k prodávaným podnikovým výkonům, dalším stupněm je jejich 

zjištění ve vztahu k dílčím procesům, činnostem a útvarům, které jsou původci těchto 

nákladů, resp. výnosů. Ve druhé fázi jsou skutečné náklady porovnávány s ţádoucím 

stavem (plánovaným, rozpočtovaným, kalkulovaným). Primárním účelem nákladového 

účetnictví je pouze o sledování a srovnávání a nezabývá se podporou rozhodování.  
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Nákladové účetnictví se podle (9) dále dělí na : 

 výkonové účetnictví, které hledá odpovědi na otázky, jaké jsou náklady, marţe, 

zisk a další ukazatele finálních nebo dílčích výkonů; 

 odpovědnostní účetnictví, které na základě systému plánů, rozpočtů a 

vnitropodnikových cen hledá odpovědi na otázku, jak k celopodnikovým 

výsledkům přispívají jednotlivé vnitropodnikové útvary. 

2.3 Náklady a jejich členění 

Náklady jsou z pohledu externích uţivatelů chápány jako peněţně vyjádřené odčerpání 

jmění společnosti, které sniţuje dosaţený výnos. Z pohledu interních uţivatelů 

představují náklady spotřebu aktiv (6). Podle Krále (9) se pod pojmem náklady v 

manaţerském účetnictví rozumí hodnotově vyjádřené, účelné vynaloţení ekonomických 

zdrojů podniku, účelově související s ekonomickou činností. Podle Atkinsona jsou 

náklady chápány jako peněţní hodnota zboţí a sluţeb, která je vynakládána s cílem 

dosaţení současného nebo budoucího prospěchu (1). Mezi zásadní rysy nákladů patří:  

 účelnost – vynaloţení zdrojů musí být účelné;  

 účelový charakter – smyslem nákladů je zhodnocení vynaloţených zdrojů (9). 

Z důvodů rozdílného pojetí nákladů a výnosů ve finančním a manaţerském účetnictví se 

jejich způsoby evidence nemusí shodovat. Rozdílné poţadavky externích uţivatelů 

finančního účetnictví (auditorů, vlastníků) a interních uţivatelů (manaţerů) z pohledu 

řízení firmy mohou vést ke dvěma mezním metodám a případným kombinacím (9): 

 zavedení jednookruhové organizace účetnictví, která zajišťuje potřeby 

společně pro finanční i manaţerské účetnictví formou vhodně členěných 

analytických účtů, 

 zavedení dvouokruhové organizace účetnictví. Při této organizaci účetní 

osnovy jsou náklady evidovány na účtech základního finančního účetnictví a 

současně na účtech nákladového účetnictví, ovšem s rozdílnými pravidly. Mezi 

těmito dvěma okruhy existují spojovací a rozlišovací účty, které vyjadřují 

pohyby mezi oběma okruhy (9). 

 

Náklady jsou předmětem řízení a kontroly. Náklady jsou středem pozornosti především 

proto, ţe příčiny nákladů lze snáze rozpoznat neţ je tomu u výnosů a náklady jsou 
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povaţovány za veličinu, kterou mohou podniky samy lépe ovlivnit neţ výnosy. Mnohé 

postupy zlepšování ekonomické situace podniku jsou zaměřeny právě na sniţování 

nákladů. Jednotlivé druhy nákladů se od sebe liší určitými charakteristikami. Na základě 

těchto charakteristik můţeme náklady členit dle různých vlastností a dle chování těchto 

nákladů. Základní členění nákladů podle Fibírové, Krále i dalších autorů je uvedeno 

v následující části této kapitoly. 

2.3.1 Druhové členění nákladů 

Druhové členění nákladů patří mezi základní členění a znamená jejich sdruţování do 

stejnorodých skupin spojených s činností jednotlivých výrobních faktorů (práce, 

materiál, investiční majetek). Toto třídění nachází vyuţití při řízení podniku jako celku 

(vstupuje např. do řízení dodávek materiálu, sluţeb, zásob a objevuje se v systému 

podnikových plánu a rozpočtů) – zajišťuje shodu mezi potřebou zdrojů a jejich 

obstaráním z okolí podniku. Mezi základní nákladové druhy patří (6):  

 spotřeba surovin a materiálu,  

 spotřeba sluţeb,  

 mzdové a osobní náklady,  

 odpisy dlouhodobého majetku,  

 finanční náklady,  

Tyto vstupující nákladové druhy jsou charakteristické následujícími třemi základními 

vlastnostmi (9).  

 Druhově vynaloţené náklady jsou prvotní, neboť se předmětem zobrazení 

stávají hned při svém vstupu do podniku na jeho hraniční vazbě s okolím.  

 Současně se jedná o náklady externí, vznikající spotřebou výrobků, prací nebo 

sluţeb jiných subjektů.  

 Jsou také povaţovány za náklady jednoduché, jelikoţ je z hlediska úrovně 

podnikového řízení nelze rozlišit na jednodušší sloţky, ze kterých se skládají. 

Podrobnější druhové členění nákladů se pouţívá ve výkazech zisků a ztrát nebo v 

účtových osnovách. Takovéto členění nákladů je důleţité také pro finanční 

účetnictví i případné další analýzy dílčích nákladů, výpočet zisku, ukazatele 

hodnoty přidané zpracováním a jiné. 
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2.3.2 Účelové členění nákladů 

Účelové členění nákladů vychází z poţadavků kontroly hospodárnosti vynaloţených 

nákladů. Umoţňuje zjistit, zda se v podniku náklady spoří nebo naopak překračují. 

Strukturalizace účelového členění probíhá v několika úrovních; nejprve se náklady 

rozčlení do relativně širokých okruhů různých výrobních činností (hlavních i 

pomocných) a dále lze náklady členit podrobnější podle jednotlivých operací či aktivit 

podniku. (9) 

Náklady technologické a náklady na obsluhu a řízení 

Tyto náklady se dále rozčleňují z hlediska řízení hospodárnosti do následujících dvou 

skupin. Podle základního vztahu nákladů k činnosti, operaci či aktivitě se náklady dělí 

na (10): 

 náklady technologické – skupina nákladů bezprostředně vyvolaných 

technologií dané operace, činnosti či aktivity (například spotřeba barvy při 

operaci lakování), 

 náklady na obsluhu a řízení příslušné činnosti – náklady vynaloţené za 

účelem vytvoření, zajištění a udrţení podmínek racionálního průběhu určité 

činnosti (např. plat mistra a ostatních vedoucích pracovníků příslušné části 

výroby). 

2.3.3 Náklady jednicové a režijní 

Toto členění navazuje na předchozí členění. Jednicové náklady jsou technologické 

náklady, které přísluší kalkulační jednici výkonu, jsou tedy přímo přiřaditelné kaţdé 

jednotce výkonu. Hospodárnost těchto nákladů se řídí pomocí norem spotřeby zdrojů na 

kalkulační jednici. Mezi jednicové náklady patří (9): 

 Jednicový materiál tvoří veškeré suroviny, pomocné a provozní látky a 

konstrukční celky, nakoupené díly a součástky, nedokončené a dokončené 

výrobky, které přímo nebo nepřímo vstupují do materiálové struktury výrobku. 

Podkladem pro jejich vyjádření mohou být například kusovníky pouţitého 

materiálu. 

 Jednicové mzdy představují veškeré mzdové náklady, které vznikají v 

bezprostřední souvislosti s tvorbou výkonu. Lze je určit na základě různých 

metod evidence času (např. úkolové časy).  
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 Zvláštní jednicové náklady zahrnují další přímo přiřaditelné náklady jako 

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

výrobku či sluţby, zvláštní způsob přepravy výrobku, náklady na zaškolení 

obsluţného personálu apod. Aby bylo moţné uvedené náklady povaţovat za 

jednicové, musí být vţdy přímo přiřaditelné na kalkulační jednici (9). 

Režijní náklady jsou společné náklady určitého druhu výkonu, skupiny výkonů, útvarů 

apod., není u nich tedy moţno přímo zjistit a vyjádřit jejich přesný vztah ke kalkulační 

jednici. Podle funkce, kterou plní při vytváření, zajištění a udrţování podmínek dané 

činnosti, se dále dělí na (7):  

 výrobní (provozní) reţii,  

 správní reţii,  

 zásobovací reţii,  

 odbytovou (prodejní) reţii. 

Hospodárnost reţijních nákladů je řízena formou rozpočtů, které jsou stanovovány pro 

jednotlivé útvary, v nichţ tyto náklady vznikají. Za dodrţení rozpočtu případně úsporu 

v oblasti reţijních nákladů jsou zodpovědní definovaní pracovníci, obvykle vedoucí 

příslušných útvarů. 

2.3.4 Náklady přímé a nepřímé  

Pro potřeby tvorby kalkulací, tj. způsobu přiřazování nákladů předmětu kalkulace, 

náklady členíme na přímé a nepřímé (9).  

 Přímé náklady souvisejí s určitým druhem výkonu a obvykle se rozpočítávají na 

tzv. kalkulační jednici. Kromě jednicových nákladů patří mezi náklady přímé 

také některé reţijní náklady, které lze přiřadit jednomu konkrétnímu druhu 

výkonu (např. náklady na vývoj definovaného výrobku).  

 Nepřímé náklady naopak souvisejí s několika druhy výkonů a jejich vynaloţení 

zabezpečuje produkci jako celek (většina reţijních nákladů). Kalkulační jednici 

lze tyto náklady přičíst pouze nepřímo pomocí vhodných rozvrhových 

základen.  
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2.3.5 Členění nákladů podle odpovědnosti 

Logickým členění nákladů podle odpovědnosti je prvotní rozčlenění podle místa vzniku 

nákladů. Toto členění je bezprostředně svázáno s organizační strukturou podniku, jejím 

úkolem je vymezit oblasti a úrovně pravomoci a odpovědnosti zejména vedoucích 

pracovníků útvarů v jejich věcné podobě (9). Vnitropodnikové útvary, kterým jsou 

přiřazovány náklady podle odpovědnosti, se obecně nazývají odpovědnostní střediska. 

Mezi odpovědnostní střediska patří: 

 výrobní střediska, 

 střediska výrobní reţie (kde vznikají náklady na řízení a obsluhu výroby), 

 středisko zásobovací reţie (zde vznikají náklady na opatřování, příjem, 

uskladnění a výdej jednicového i reţijního materiálu), 

 středisko odbytové reţie (kde vznikají náklady na balení, skladování a expedici 

hotových výrobků),  

 středisko správní reţie (náklady na správu a řízení podniku jako celku.  

 

Vztahy mezi jednotlivými druhy nákladů jsou zobrazeny na následujícím schématu 

 

 

 

 

2.3.6 Členění nákladů podle závislosti na změnách objemu výroby  

Z hlediska řízení nákladů a zisku patří toto členění mezi nejdůleţitější, protoţe 

umoţňuje propojit řízení nákladů s řízením výnosů a zisku, rozhodovat o různých 

variantách činnosti, porovnávat změny zisku/marţe vlivem změn objemu a sortimentu 

MATERIÁL MZDY OSTATNÍ NÁKLADY 

JEDNICOVÉ NÁKLADY 

NÁKLADY NA VÝROBEK 

REŽIJNÍ NÁKLADY 

STŘEDISKOVÉ NÁKLADY 

Obrázek 1: Schéma obecného členění nákladů (zdroj (9)) 



19 

 

výkonů a takto optimalizovat činnost podniku (6). Proto je základním členěním pro 

strategické řízení a základem manaţerského účetnictví.  

Variabilní náklady 

Variabilní náklady jsou náklady, které se mění v závislosti na objemu výroby, tedy 

pokud roste objem produkce, také variabilní náklady rostou a naopak. Podle tempa růstu 

těchto dodatečných nákladů rozlišujeme (9):  

 Náklady proporcionální – přírůstkové náklady kaţdé další jednotky výstupu 

jsou konstantní – proporcionální náklady jsou typické pro opakované procesy. 

 Náklady podproporcionální – celková výše variabilních nákladů se zvyšováním 

objemu výstupu roste, ale pomalejším tempem neţ objem výroby. Přírůstkový 

náklad kaţdé další jednotky výstupu je stále niţší. Typické náklady s touto 

charakteristikou jsou náklady spojené s nákupem takového materiálu, u kterého 

existuje mnoţstevní sleva. 

 Náklady nadproporcionální – variabilní náklady rostou rychlejším tempem, neţ 

je růst objemu výroby. Přírůstkový náklad kaţdé další jednotky je stále vyšší. 

Jako typický příklad se uvádí mzdy za práci přesčas. 

Do variabilních nákladů patří vţdy jednicové náklady a také variabilní část reţijních 

nákladů. Variabilními reţijními náklady jsou např.: spotřeba reţijního materiálu 

bezprostředně spojená s objemem výkonů, reţijní mzdy bezprostředně spojené s 

objemem výkonů a s nimi spojené zdravotní a sociální pojištění nebo spotřeba energie k 

technologickým účelům. 

Fixní náklady 

Fixní náklady jsou náklady, které se v určitém intervalu (tzv. relevantní rozpětí) nemění 

se změnou objemu produkce. Jde zpravidla o kapacitní náklady, vyvolané potřebou 

zajistit podmínky pro efektivní průběh podnikatelského procesu (9).  

Je přirozenou snahou firem tyto náklady co moţná nejvíce vyuţít (snaha o maximální 

kapacitní vytíţenost), jelikoţ se zvyšujícím se objemem produkce klesají fixní náklady 

na jednotku a zvyšuje se tak ziskovost a sniţuje se přitom doba návratnosti 

investovaného kapitálu. K relativní úspoře fixních nákladů dochází při zvyšování 

objemu výroby při neměnných fixních nákladech.  Z hlediska ovlivnitelnosti výše 

fixních nákladů se rozlišují dvě skupiny fixních nákladů (9): 



20 

 

 Umrtvené (utopené) fixní náklady (Sunk Fixed Costs) – tyto náklady se často 

vynakládají ještě před započetím podnikatelského procesu. Pro tyto náklady je 

typické, ţe jejich výši jiţ nelze po jejich vynaloţení ovlivnit ani zásadním 

omezením intenzity produkce výkonů. Jedinou moţností sníţení je odprodej 

investice, která způsobuje utopené fixní náklady. 

 Vyhnutelné fixní náklady (Avoidable Fixed Costs) – tyto náklady je moţné při 

sníţení kapacity sníţit. Můţe se jednat např. o náklady na vytápění budovy. 

Ke změně fixních nákladů dochází při změnách výrobních kapacit či obměně výrobního 

programu – hovoří se o tzv. skoku fixních nákladů, který se projeví jak v absolutní 

výši, tak i jako součást průměrných fixních nákladů na jednotku produkce (9). 

 

Nevyužité fixní náklady  

Jak uţ bylo naznačeno, fixní náklady mají vazbu na maximální kapacitu, coţ je 

maximální objem produkce, který je při daných fixních nákladech moţno 

v definovaném čase vyrobit. Kaţdé zařízení disponuje maximální kapacitou, jíţ nelze 

překročit. V praxi je však dosaţení této kapacity většinou nereálné a podniky se tak 

snaţí dosáhnout spíše kapacity ekonomické (praktické), v níţ jsou zohledněny např. 

nepracovní dny, dovolené, plánované odstávky ale také poptávka apod. Vyuţití 

efektivní ekonomické kapacity podniku je přitom jedním z podstatných kritérií řízení 

zisku a hospodárnosti vynakládaní zdrojů (6).   

Nevyužité fixní náklady je moţné vypočítat podle vzorce 

     (  
  

  
)  (2.3.6a) 

Fn - nevyuţité fixní náklady za dané období v Kč 

Qs - skutečný objem výroby v kusech nebo v Kč 

Qk - výrobní kapacita v kusech nebo v Kč 

 

Metody zjišťování variabilní a fixní složky nákladů  

Lineární model nákladů je vázán na přesné určení fixní a variabilní sloţky nákladů, coţ 

můţe být v praxi poměrně obtíţné. Typický tvar lineární nákladové funkce je : 

CN=FN+v
j
*Q   (2.3.6b),  



21 

 

CN vyjadřuje celkové náklady, vj vyjadřuje variabilní náklady na jednotku produkce a Q 

znamená objem produkce.  

Pro vyjádření fixní a variabilní sloţky nákladů je moţno pouţít několika metod, 

uvedených např. v (6).  

 

Věcná (klasifikační) analýza  

První metodou určení fixní a variabilní sloţky nákladů je věcná analýza. Tuto analýzu 

musí provádět odborník, který je seznámen s průběhem podnikatelského procesu, 

zejména jeho výrobní částí. Některé náklady se jiţ na první pohled chovají fixně 

(obvykle odpisy, nájemné, pojištění atd.). Do variabilních nákladů se naopak zařadí ty 

náklady, které se evidentně mění s objemem výroby (jednicové mzdy, jednicový 

materiál aj.). Při třídění se tedy často vychází z toho, ţe jednicové náklady se zařadí 

mezi variabilní a reţijní náklady do nákladů fixních. Některé reţijní náklady mají však 

smíšený charakter, pak je třeba odhadnout podíl fixní a variabilní sloţky. Případně je 

moţné věcnou analýzu doplnit o některou z dalších metod (6). 

Metoda nejmenších čtverců 

Tato metoda je zaloţena na statistické metodě, která proloţí naměřenými hodnota 

skutečných nákladů při různých úrovních objemu výroby lineární nákladovou funkci 

(přímku) s minimálními kvadráty odchylek a z této přímky se následně určí fixní 

náklady (průsečík s osou nákladů v bodě Q = 0.0) a průměrné jednicové variabilní 

náklady jako směrnice této přímky (6). 

Metoda dvou období  

Nejjednodušším (ale také nejméně přesným) způsobem určení fixní a variabilní sloţky 

celkových nákladů je metoda dvou období. Obvykle se vyberou období s největším a 

naopak nejniţším mnoţstvím produkce. Vyloučí se extrémy, například období 

s technologickým výpadkem výrobní linky apod. Dále se postupuje obdobně jako při 

metodě nejmenších čtverců; z těchto dvou bodů lze spočítat směrnici nákladové funkce 

a úroveň fixních nákladů. 
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2.4 Kalkulace 

Kalkulace jsou nedílnou součástí nákladového i manaţerského účetnictví. Jedná se o 

jednu z metod modelování nákladových veličin, jejímţ předmětem jsou vlastní náklady. 

Metodou kalkulace se rozumí způsob stanovení předpokládané výše nákladů, a případně 

následného zjištění skutečných nákladů na určitý výkon podniku. Předmět kalkulace je 

pak určen kalkulační jednicí, coţ je konkrétní výkon vymezený druhem a měrnou 

jednotkou. Kalkulace je charakterizována (9): 

 kalkulační jednicí (tj. svým předmětem - konkrétní výkon),  

 kalkulovaným množstvím (skutečným objemem produkce, tj. počtem 

kalkulačních jednic, na který se vztahují vynaloţené náklady),  

 kalkulační metodou (tj. způsobem přiřazování nákladů předmětu kalkulace),  

 kalkulačním vzorcem (tj. strukturou, v níţ bude výsledek kalkulace 

prezentován).  

V literatuře je moţné se setkat se dvěma základními kalkulacemi – kalkulací plných 

nákladů a kalkulací variabilních nákladů, případně její modifikací se stupňovitým 

rozvrstvením fixních nákladů. Metody a dílčí způsoby kalkulace budou dále podrobněji 

rozebrány v této kapitole. 

2.4.1 Členění druhů kalkulací 

Kalkulační systém lze definovat jako soustavu kalkulací v podniku a vztahů mezi nimi. 

Hlavním úkolem kalkulačního systému je zajistit metodickou jednotnost a vzájemnou 

návaznost kalkulací mezi sebou.  Základní dělení kalkulací odlišuje kalkulace nákladů a 

ceny. Zaměříme se na kalkulaci nákladů – ta můţe být předběţná a výsledná. 

Předběţnou kalkulaci dále dělíme na propočtovou (normovou), operativní a plánovou 

(10). Pro přehlednost je dělení uvedeno v následujícím schématu. 
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Obrázek 2 : Členění kalkulací podle druhů (zdroj: (10)) 

 

Výsledná kalkulace se, jak název napovídá, sestavuje aţ na konci období nebo po 

dokončení výkonu a vykazuje výši skutečných nákladů. Jejich srovnání s plánovanými 

náklady se pouţívá pro kontrolu výsledků a poznatky získané ze srovnávání je moţné 

vyuţít při tvorbě předběţných kalkulací v budoucnu (10). 

V předběžné kalkulaci stanovíme očekávanou výši nákladů na kalkulační jednici. Mezi 

předběţné kalkulace patří kalkulace propočtová, plánová a operativní. 

Propočtová kalkulace (někdy označovaná jako rozpočtová kalkulace) se sestavuje u 

nových výrobků na základě konstrukčních a technologických podkladů.  Jejím hlavním 

úkolem je vytvářet podklady pro předběţné posouzení efektivnosti, resp. pro návrh 

ceny. Jiţ propočtová kalkulace můţe ukázat, ţe produkce výrobku nemůţe být 

rentabilní (pokud máme k dispozici objektivní odhad potenciální prodejní ceny). 

Plánovaná kalkulace se sestavuje pro dané plánované období na základě operativních 

norem platných k začátku tohoto období. Jsou v ní zahrnuty veškeré změny, se kterými 

se počítá pro dané období. Nejčastěji je plánovaným obdobím rok. Pro plánovou 

kalkulaci se pouţívají skladové ceny, za které podnik nakupuje, nebo trţní ceny 

dodávek (10). 

Operativní kalkulace se sestavuje na základě podrobných norem spotřeby materiálu a 

času, platných právě k datu sestavení operativní kalkulace. Jedná se o kalkulaci, která 

na rozdíl od kalkulace plánové představuje úkol pro výrobní útvary. Operativní 

kalkulace v sobě zahrnuje postupné zpřesňování norem – stávající operativní kalkulace 

je pozměňována z důvodu změn v konstrukční, technologické oblasti a takovým 

pozměněním stávající operativní kalkulace vzniká operativní kalkulace nová (10). 

 

Kalkulace nákladů 

Předběžná Výsledná 

Propočtová Plánová Operativní 



24 

 

2.4.2 Typový kalkulační vzorec 

Typový kalkulační vzorec má standardizovanou podobu jiţ přes půl století a odpovídá 

kalkulaci plných nákladů, která bude popsána v další části této kapitoly. Někdy bývá 

rozšiřován např. o zásobovací reţii nebo se reţie dělí na více poloţek, aby výsledný 

vzorec lépe vyhovoval nákladové struktuře podniku a poţadavkům vedení firmy na 

informace manaţerského účetnictví (7). 

Jednicový materiál 

+ Jednicové osobní náklady 

+ Ostatní jednicové náklady 

+ Výrobní (provozní) režie 

=Vlastní náklady výroby 

+ Správní režie 

=Vlastní náklady výkonu 

+ Odbytová režie 

= Úplné vlastní náklady výkonu 

Tabulka 1 : Typový kalkulační vzorec (zdroj: (7)) 

2.4.3 Kalkulace plných  a variabilních nákladů 

Při kalkulaci plných nákladů (nazývaná také absorpční kalkulace) se provádí alokace 

jak variabilních, tak fixních nákladů na kalkulační jednici. Kalkulace plných nákladů 

tedy vyjadřuje průměrnou výši nákladů připadajících na jednotku výkonu. Tato 

kalkulace bude dostatečně přesná pouze za předpokladu, ţe se nezmění objem a 

sortiment výkonů, které byly pouţity k původnímu výpočtu (7).  

V řadě podniků se vedle samostatné kalkulace nákladů a kalkulace cen pouţívá 

retrográdní kalkulační vzorec, který vychází z kalkulace ceny po aplikaci příslušných 

slev a po odečtení nákladů na kalkulační jednici vyjadřuje očekávaný zisk z jednoho 

výrobku. (7) 

 

 

 

 

 

Tabulka 2 : Základní retrográdní vzorec (zdroj: (7)) 

 

Základní cena výrobku 

- Dočasná slevová zvýhodnění 

- Slevy zákazníkům 

= Cena po úpravách 

- celkové náklady na výrobek 

= Zisk na 1 výrobek 
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Kalkulace variabilních nákladů 

Na rozdíl od kalkulace plných nákladů vychází kalkulace variabilních (neúplných) 

nákladů z toho, ţe cena je dána trhem. Způsob kalkulace je tedy proti absorpčnímu 

způsobu převrácen: od ceny se nejprve odečtou poloţky variabilních nákladů, zbylá 

částka je pak rovna příspěvku na úhradu zisku a fixních nákladů. 

Toto pojetí umoţňuje kvalitativně sledovat a srovnávat úspěšnost jednotlivých výkonů, 

neboť ukazuje, kolik nám výkon přináší na úhradu fixních nákladů. Řízení variabilních 

nákladů v podstatě zaloţeno na stanovení nákladového úkolu, který se odvíjí z jejich 

vztahu k jednotce výkonu, a na snaze eliminovat vznik odchylek od tohoto úkolu. 

Pomocí kalkulace variabilních nákladů lze tedy přesněji sledovat odchylky a 

hospodárnost výroby obecně (9). 

Oddělené zobrazení fixních a variabilních nákladů tvoří základ pro celou řadu 

progresivních postupů (např. dynamické kalkulace, Zero Based Budgets). Za 

předpokladu, ţe podnik zná celkovou výši příspěvku na úhradu, můţe stanovit 

maximální výši fixních nákladů, které je ještě schopen uhradit při tvorbě poţadovaného 

zisku (9).  

Výrazným přínosem kalkulace variabilních nákladů je přesnější sledování struktury 

nákladů. Tato kalkulace se také vyuţívá pro rozhodování o zařazení výrobku do 

výrobního sortimentu podle výše příspěvku na úhradu fixních nákladů.  

Základní kalkulační vzorec neúplných nákladů je následující: 

 

+ Tržní cena 

- Jednicový materiál 

- Jednicové osobní náklady 

- Ostatní jednicové náklady 

- Variabilní část režie, týkající se daného výrobku 

= Příspěvek na úhradu fixních nákladů a tvorbu zisku 

Tabulka 3 : Typový kalkulační vzorec neúplných nákladů (zdroj: (7)) 

V praxi se ukazuje, ţe tento vzorec nevyhovuje v situacích, kdy fixní náklady nejsou 

nedělitelnou základnou, ale mohou být – a často i jsou rozvrstveny do skupin nákladů 

vyvolaných různými faktory. Tuto situaci řeší následující metoda. 
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Kalkulační vzorec variabilních nákladů se stupňovitým výpočtem 

Jedním z častých postupů vyuţívajících kalkulaci variabilních nákladů je kalkulace 

variabilních nákladů se stupňovitým rozvrstvením fixních nákladů. Jak z názvu 

vyplývá, v první fázi jsou kalkulovány jen variabilní náklady. Postupně se od příspěvků 

na úhradu toho kterého stupně odečítají fixní náklady společné pro výrobek, skupinu 

výrobků, fixní náklady útvaru a nakonec fixní náklady řízení podniku jako celku (7). 

Jednotlivé příspěvky na úhradu vyjadřují, jak vysoké fixní náklady (ještě nezapočtené 

do příspěvku na úhradu) a zisk mohou být pokryty. Tento způsob kalkulace umoţňuje 

kvalitnější sledování variabilních nákladů i jednotlivých stupňů nákladů fixních a 

umoţňuje přesnější hodnocení ekonomického přínosu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 4 : Variabilní kalkulace se stupňovitým rozvrstvením fixních nákladů (zdroj: (10)) 

 

2.4.4 Metody rozvrhování nákladů na kalkulační jednici 

Poměrně širokou oblastí nákladového případně manaţerského účetnictví je správné 

přidělení všech odpovídajících druhů nákladů příslušným kalkulačním jednicím 

(nákladovému objektu). Tomuto procesu se říká v souladu s anglickým termínem (Cost 

Allocation) alokace nákladů.(9) 

Mezi základní principy alokace nákladů patří princip příčinné souvislosti, který 

vychází z předpokladu, ţe objektu by měly být přiděleny pouze takové náklady, které 

sám vyvolal. Pokud se tímto postupem nepodaří alokaci nákladů provést, můţe se 

Tržní cena 

- Slevy množstevní a sezónní 

Tržní cena po úpravách 

- Variabilní náklady výrobku 

     Přímé jednicové náklady 

      Variabilní režie 

= Marže 1 

- Fixní výrobkové náklady 

= Marže 2 

- Fixní náklady skupin výrobků 

= Marže 3 

- Fixní náklady podniku 

= Zisk(ztráta) připadající na 1 výrobek 
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pouţít princip únosnosti případně princip průměrování. Princip průměrování se často 

uplatňuje v situacích, kdy nejsme schopni nalézt příčinnou souvislost mezi náklady a 

kalkulačním objektem. Typicky v případě alokace reţijních nákladů (9). 

Pro metody alokace nákladů průměrováním případně únosností je podstatná volba 

rozvrhové základny, která přispívá k přesnosti výpočtu alokace reţijních nákladů. 

Typickou rozvrhovou základnou mohou být například celkové plánované hodiny chodu 

stroje, které slouţí pro výpočet průměrné ceny jedné normohodiny chodu tohoto 

stroje.(9) Základní metody alokace nákladů na kalkulační jednici (nákladový objekt) 

jsou následující. 

Metoda kalkulace dělením 

Při této metodě se celkové náklady dělí skutečným nebo plánovaným počtem kusů. Tato 

nejjednodušší metoda kalkulace úplných nákladů se uplatňuje ve stejnorodé hromadné 

výrobě (např. výroba elektrické energie). (7) 

Metoda kalkulace dělením s poměrovými čísly 

Tato metoda se pouţívá u homogenních výrob, kde se jednotlivé výkony liší jedním 

parametrem – např. velikostí, rozměrem, vahou apod. Samotné dělení nákladů s 

poměrovými čísly probíhá tak, ţe hodnotu parametru, o který se výkony liší, pouţijeme 

jako poměrové číslo, které určuje váhu, jakou mají jednotlivé výkony na nákladech a 

podle něj se tedy na výrobky rozdělí (7). 

Metoda přirážkové kalkulace 

Tato metoda patří k nejuţívanějším, neboť to je vhodná pro heterogenní výrobu. Při 

výrobě se spotřebovávají různá mnoţství materiálu, rozdílné výrobní časy a především 

se vyuţívají různá výrobní zařízení (případně různé profese). Reţijní náklady je třeba 

přičíst kalkulačním jednicím (výkonům) v té míře, v jaké byly výrobou těchto 

kalkulačních jednic vyvolány, a to dle zvolených rozvrhových základen. Metody 

přiráţkové kalkulace se podle postupu výpočtu dále dělí (7): 

 Souhrnná přirážková kalkulace, která nepřímé náklady přidělí souhrnně 

kalkulační jednici. Za určité období se vychází ze stejného poměru jednicových 

a nepřímých nákladů. 

 Diferencovaná přirážková kalkulace se pouţívá při alokování nepřímých 

nákladů s odvoláním na vţdy relevantní nákladový druh. Známe přímé náklady 
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jednotlivých středisek a ke kaţdému z nich máme různou reţijní přiráţku. Čím 

víc jsou nepřímé náklady rozděleny podle nákladových středisek, tím má 

získaná přiráţková sazba vyšší vypovídací schopnost. 

Metoda odčítací kalkulace se pouţívá ve sdruţených výrobách, kde vedle hlavního 

výrobku vznikne několik vedlejších výrobků v tomtéţ výrobním procesu. V tomto 

procesu není snadné zjistit míru nákladů příslušejících hlavnímu a vedlejším výrobkům, 

proto se postupuje tak, ţe se od celkových nákladů sdruţeného výrobního procesu 

odečtou náklady (ceny) vedlejších výrobků a tak se zjistí náklady na hlavní výrobek (7). 

Metoda rozčítací kalkulace se pouţívá ve sdruţené výrobě, ale v případě, kdy vzniká 

několik hlavních výrobků z jedné suroviny. Kalkulace jednotlivých výrobků se 

vypočtou z celkových nákladů na sdruţenou výrobu podle zvolených poměrových čísel. 

V praxi se často tyto poměrová čísla volí podle prodejních cen výrobků (7) 

 

Alokace nákladů podle aktivit 

Další důleţitou metodou alokace nákladů k nákladovému objektu je alokace podle 

dílčích aktivit (Activity Based Costing). Tato metoda je součástí celého komplexu 

manaţerského účetnictví ABC/ABM a bude vysvětlena v další kapitole. 
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2.5 Využití kalkulací v manažerském a nákladovém účetnictví 

Jedním z primárních vyuţití kalkulací nákladů je plánování, které můţeme podle 

Petříka (5) definovat jako stanovení hlavních cílů, formulování, zhodnocení a výběr 

vhodných přístupů, strategií, taktik i dalších činností, které umoţní dosaţení 

plánovaných cílů. Z časového hlediska se plánování dělí: 

 Operativní (krátkodobé), do 1 roku. 

 Taktické (střednědobé), 1-5 let. 

 Strategické (dlouhodobé a korporátní), 5 a více let. 

Ve fungujícím systému plánování jsou jednotlivé úrovně propojeny a jsou na sobě 

závislé. Prostřednictvím krátkodobých a střednědobých cílů jsou naplňovány cíle 

dlouhodobé (strategické). 

Podle druhu plánování se vybírají nejvýhodnější metody pro analýzu a řízení nákladů. 

Například pro operativní plánování je velmi úspěšně vyuţívána metoda standardních 

nákladů, která pomocí odchylek umoţňuje efektivně řídit výrobu a odstraňovat 

odchylky od standardu co nejrychleji. Na druhou stranu metoda ABC/M je vhodná po 

určité modifikaci pro operativní i strategické plánování. Metody pro určení návratnosti 

investice jako je například analýza bodu zvratu, vnitřního výnosového procenta 

případně čisté současné hodnoty investice jsou zase vhodné pro střednědobé a 

dlouhodobé strategické plánování. 

2.5.1 Metoda standardních nákladů 

Metoda standardních nákladů je v praxi běţně pouţívaná metoda nákladového i 

finančního účetnictví a její detailní popis nalezneme téměř v kaţdé knize o nákladovém 

účetnictví, například v (1), (9), (10) případně (12). Tato metoda (angl. Standard 

Costing) je také poměrně komplexní nástroj řízení, jehoţ podstatou je metoda řízení 

podle odchylek. Základem metody standardních nákladů je stanovení standardů nákladů 

a zjišťování rozdílů (odchylek) mezi skutečnými a standardními náklady. Hlavní 

výhodou řízení podle odchylek je skutečnost, ţe standardy byly jiţ předem uznány jako 

nutný náklad, a proto se pozornost při kontrole soustřeďuje právě na tyto odchylky. 

Tímto se velmi zjednodušuje vlastní řízení produkčního procesu (10). 

Metoda standardních nákladů integruje následující funkce: účtování nákladů (případně i 

výnosů), kalkulace, rozpočtování, vnitropodnikové odpovědnostní účetnictví, analýzu a 
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poskytování informací pro rozhodování. Běţná implementace této metody sestává z 

pěti etap (10): 

 stanovení standardů, 

 zjištění skutečných veličin, a to u některých veličin (zejména u přímých 

nákladů) jak v naturálních jednotkách, tak i v hodnotovém vyjádření, 

 kontrola dodrţení standardů a zjištění odchylek, 

 rozbor odchylek, zejména příčin vzniku odchylek a zodpovědných útvarů, 

 podle výsledku analýzy se činí opatření, které má zabránit vzniku negativní 

odchylky ze stejné příčiny v budoucnu, mezi nákladní opatření můţe patřit 

změna technologického nebo pracovního postupu. 

Typy standardů 

U metody standardních nákladů se především rozlišují (10): 

 standardy přímých nákladů, vyjadřované kalkulací přímých nákladů, 

 standardy reţijních (nepřímých) nákladů, jejichţ nástrojem stanovení je 

rozpočet, 

 standardy celkových nákladů (úplných nebo jen variabilních), které se vyjadřují 

pomocí předběţných kalkulací úplných nebo variabilních nákladů, podle 

postupů uvedených v předcházející kapitole. 

Standardy se dále dělí ve shodě s dělením kalkulací (viz kapitola 2.4.1):  

 operativní (běţné), 

 průměrné (plánované), 

 základní, 

 ve formě odhadovaných nákladů. 

Z hlediska dosaţitelnosti dále dělíme standardy na (12): 

 Běžný standard, který slouţí primárně pro kratší období k operativnímu řízení. 

 Dosažitelný standard, který předpokládá reálný vývoj vnějších i vnitřních 

podmínek. Jedná se o dosaţitelný cíl firmy z pohledu nákladu. 

 Ideální standard, který je aplikovatelný pouze za nejefektivnějších podmínek, 

ale v praxi obtíţně dosaţitelný. 
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 Základní standard je konstruován jako dlouhodobý a neměnitelný. Počítá se na 

základě dlouhodobých odhadů trendů budoucího vývoje. 

Stanovení standardů 

Při stanovení standardů se vychází z analýzy historických nákladů a odhadem 

očekávaných nákladů budoucích.  Jednotlivé sloţky standardu se stanoví podle (10): 

 Standard přímého materiálu - do této poloţky obvykle zahrnujeme všechny 

faktory, které ovlivňují náklady spojené s pořízením materiálu, např. pořizovací 

cena, obchodní podmínky dodávky (například sjednání mnoţstevních slev), 

způsob a cena dopravy a rovněţ i průměrné skladovací náklady.  

 Standard přímých osobních nákladů, (nákladů na pracovní sílu) se stanoví  

jako suma osobních nákladů, coţ jsou mzdy, běţné odměny, pojistné a sociální a 

zdravotní odvody vyjádřené na jednu normohodinu práce a tento údaj se 

vynásobí počtem normohodin potřebných na výrobu jednotky produkce (ks, 

metru, kila) Do počtu normohodin se kromě vlastního času potřebného k výrobě 

produktu započínají i průměrné prostoje, doba na seřízení a údrţbu. 

 Standard výrobní režie se stanoví jako část nepřímých nákladů, která se 

vztahuje k výrobě nebo k jiné činnosti, tzv. výrobní reţie.  

 Standard materiálové režie se pouţívá pouze v případě potřeby odlišení 

reţijních nákladů souvisejících se zabezpečením materiálu pro výrobu od 

ostatních reţijních nákladů pro zabezpečení výroby. Do materiálové reţie patří 

např. náklady na logistiku, nákup, a někdy i skladovací náklady, pokud jiţ 

nejsou součástí standardu přímého materiálu. 

Typy odchylek 

Hlavním úkolem účetnictví zaloţeného na standardních nákladech je především 

operativní kontrola, která je zaloţená na porovnávání skutečných výrobních nákladů 

s plánovanými standardy. Pokud se tyto náklady liší, vyhodnotí se rozdíl jako odchylka 

proti standardu (12). Mezi nejčastěji vyhodnocované odchylky patří: 

 Odchylky přímých materiálových nákladů – cenová, mnoţstevní a celková. 

 Odchylky u přímých osobních nákladů – cenová, mnoţstevní a celková. 

 Odchylky přímé výrobní reţie – opět cenová, mnoţstevní a celková. 

 Odchylky nepřímé výrobní reţie – výpočet této odchylky je uveden např. v (10). 
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Odchylky mohou být příznivé (pozitivní), kdy skutečná pořizovací cena nebo skutečně 

spotřebované mnoţství je niţší neţ standardní cena nebo mnoţství; nepříznivá 

(negativní) odchylka vzniká v opačném případě (12). 

Analýza odchylek a řízení podle vyjímek 

Hlavní výhodou řízení podle odchylek (případně výjimek) je skutečnost, ţe standardy 

byly jiţ předem uznány jako nutný náklad, a proto se pozornost soustřeďuje právě na 

odchylky proti těmto standardům. Podle závaţnosti zjištěných odchylek a jejich četnosti 

se volí vhodné nápravné opatření (10). 

Kritéria významnosti odchylek: 

 Závaţnost podle výše odchylky – relativní nebo absolutní 

 Četnost výskytu dané odchylky 

 Kritičnost nákladové poloţky – některé odchylky mohou mít kritický vliv na 

ekonomickou situaci firmy 

Mezi další výhody metody standardních nákladů patří: 

 Standardy nákladů usnadňuje podnikové plánování přímých i reţijních nákladů a 

i očekávaných výnosů 

 Pokud se v podniku pouţívají běţně dosaţitelné standardy, pak je lze velmi 

dobře pouţít v motivačních systémech pro určení bonusů zaměstnancům. 

 Metoda velmi napomáhá při implementaci odpovědnostního účetnictví. 

Nevýhody metody standardních nákladů se týkají převáţně hodnocení vzniklých 

odchylek a určení jejich významnosti. Jestliţe je řízení podle odchylek aplikováno příliš 

tvrdě, mohou zaměstnanci některé výjimky zatajovat, aby se vyhnuli ztrátě bonifikací. 
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2.5.2 Nákladové účetnictví tvořené aktivitami (ABC) 

Metoda ABC(Activity Based Costing) případně ABCM (Activity Based Cost 

Management) bývá překládána jako metoda řízení nákladů na základě dílčích aktivit, 

souhrnná koncepce řízení nákladů  ABCM bývá někdy nazývána procesním řízením 

nákladů. Její popis je moţno nalézt ve většině moderních publikací věnovaných řízení 

nákladů, například v (1), (9), nebo (12). Ve shodě s názorem p. Petříka a s cílem vyšší 

srozumitelnosti budeme v tomto případě vyuţívat původních anglických názvů.  

Metoda ABC/ABCM byla vyvinuta na Harward Business school v druhé polovině 80. 

let 20. století v týmu prof. Kaplana, Coopera a Johnsona jako reakce na problémy 

stávajících nákladových modelů vyuţívaných pro řízení firem. Původně se jednalo o 

kalkulaci, která měla, na základě důsledného rozkladu podnikových procesů a aktivit, 

měřením jejich výkonu a následným přiřazením podnikovým výkonům, zajistit 

přiřazení těch nákladů jednotlivým výkonům, které tyto výkonu skutečně spotřebovaly. 

Ukázalo se, ţe informace produkované kalkulací podle aktivit jsou vyuţitelné v daleko 

širším spektru podnikových činností, neţ je pouze přesné ocenění výkonů. Metoda 

začala být vyuţívána pro měření výkonu a efektivity podnikových procesů, pro měření 

plýtvání, pro strategický management, pro měření ziskovosti zákazníků, rozpočetnictví 

a pro celou řadu dalších činností. ABC informací začalo být vyuţíváno pro řízení, tedy 

k řízení podle aktivit (12). 

Při vyhodnocení nákladů nákladového objektu metodou ABC se postupuje následovně 

(9): 

1. Určí se hlavní činnosti neboli aktivity, které probíhají ve firmě, např. 

nákupní, prodejní, administrativa, skladování, balení atd. a podílí se na  

2. Ke kaţdé aktivitě se určí příslušná skupina reţijních nákladů (Cost Pools), 

které jsou touto aktivitou vyvolávány. 

3. Určí se příslušné vztahové veličiny, vyvolávající vznik těchto nákladů (Cost 

Drivers), např. počet dodávek, objednávek, výdejek, které byly zpracovány 

určitým oddělením (Cost Pool). 

4. Stanovení celkové úrovně této skupiny nákladů (Cost Pools) a rozsahu 

příslušné vztahové veličiny. 

5. Stanovení průměrných nákladů z bodu 4 na jednotku vztahové veličiny. 
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6. Určení (zjištění) rozsahu (objemu) vztahové veličiny příslušející jednotlivým 

nákladovým objektům (Activity Driver). 

7. Přiřazení průměrných nákladů jednotlivých aktivit kalkulační jednici 

nákladových objektů (výrobků, nakupovaných dílů, polotovarů) podle 

hodnoty proměnné Activity Driver. 

 

Nejsnadnější pouţití metody ABC sloučí k přesnější alokaci nepřímých reţijních 

nákladů v porovnání s klasickými metodami absorpční kalkulace.  

Na konceptu aktivitami řízených nákladů je moţno vybudovat celý systém řízení 

nákladů, tzv. ABCM (Activity Based Cost Management), který je moţno dále pouţít i 

pro rozpočtování zaloţené na aktivitách, tzv. ABB (Activity Based Budgetting).  

ABC se uplatní zejména v případech kdy:  

 podnik vyrábí celou řadu produktů  

 produkty jsou komplexní  

 výrobní proces je komplexní  

 je vysoký podíl reţijních nákladů na celkových nákladech  

 má podnik různorodé provozní aktivity  

 má podnik nedostatek kapacity  

Existují modifikace metody ABC vhodné pro operativní nebo strategické řízení, pro 

podporu rozhodování a pod.. Bliţší popis těchto modifikací je uveden v (12) 

Nevýhody metody ABC/ABM 

Metoda ABC/M je velmi náročná na rozsah zjišťovaných dat a dostupnost kapacit 

zdrojů z různých oddělení firmy. 

Z pohledu maximálního přínosu se doporučuje tuto metodu aplikovat minimálně na 

nepřímé reţijní náklady. 

 

2.5.3 Kalkulace cílových nákladů (Target costing) 

Kalkulace cílových nákladů je konceptem trţně orientovaného řízení nákladů, který se 

uplatňuje v raných fázích vývoje výrobků. Plánování nákladů probíhá současně s 

plánováním výrobků a vychází z ceny, která je stanovena na základě trţního průzkumu.  
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Šoljaková uvádí (15), ţe vyuţití kalkulace cílových nákladů je vyšší v případě výroby 

sloţitých výrobků, ve výrobách s rozsáhlým výzkumem a vývojem a v odvětvích s vyšší 

konkurencí. Její vyuţívání začalo v Japonsku a velmi se zde rozšířilo v na přelomu 80. a 

90. let. 

Kalkulace cílových nákladů vychází z cílové ceny. Ta můţe být stanovena trţním 

průzkumem nebo cenovou politikou podniku. Cílová cena by měla být tak vysoká, aby 

za ni bylo moţné realizovat na trhu plánované mnoţství. U drobných změn jiţ 

existujících výrobků se při jejím určení vychází z ceny těchto existujících výrobků. 

Kromě cílové ceny je třeba také stanovit cílový zisk. Cílový zisk bývá vyjádřen 

procentem, které odpovídá poţadovanému zhodnocení vloţených prostředků. Cílový 

zisk je moţno odvodit od poţadované hodnoty ROA (rentabilita aktiv), případně 

můţeme také vyjít z cílové hodnoty ukazatele ROS (return on sales, rentabilita trţeb), 

nebo jiného poţadovaného finančního ukazatele (15). 

Po odečtení cílového zisku od cílové ceny získáme cílové náklady. Tyto cílové náklady 

představují maximální přípustné náklady. Pokud očekávané náklady převyšují náklady 

cílové, pak je nutné nalézt způsob, jak tyto náklady sníţit na úroveň nákladů cílových. 

Hlavní odlišnost kalkulace cílových nákladů oproti jiným způsobům kalkulace tkví v 

orientaci na zákazníka a trţní cenu (15).  

Kalkulace cílových nákladů se uplatňuje při rozhodování o zavedení nového či 

pozměněného výrobku, má pomáhat odhalovat neefektivní vyuţívání zdrojů a je 

východiskem pro rozhodování o sniţování nákladů a změnách vlastností a komponent 

výrobku (nebo sluţby). Sníţení nákladů však nemůţe klesnout pod určitou mez, kde by 

znamenalo pokles kvality, zhoršení pracovních podmínek a zhoršení výkonnosti (15).  

 

2.5.4 Kalkulace životního cyklu výrobku  

Kalkulace ţivotního cyklu (angl. Life Cycle Costing) se zabývá sledováním a řízením 

nákladů, výnosů a zisku produktu po celou dobu jeho ţivotnosti. Z českých autorů se 

této metodě věnuje např. Šoljaková v (15) případně v (9). Mezi základní etapy ţivotního 

cyklu výrobku patří: 

(1) Marketingová průzkum – v této fázi je nutné provést analýzu trhu a zákaznické 

poptávky po novém produktu. S tím souvisí i nastavení poţadovaných 
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technických parametrů výrobku, odhad vývoje očekávané prodejní ceny a odhad 

jeho prodejnosti v jednotlivých fázích ţivotního cyklu.  

(2) Vývoj nového produktu - z pohledu nákladů ţivotního cyklu se obvykle jedná o 

nejvyšší část nákladů vázaných na rozhodnutí o vývoji nového výrobku. Další 

významnou poloţkou těchto nákladů mohou být náklady na výrobu prvních 

prototypů. 

(3) Vstup na trh – se vstupem výrobku na trh souvisí další náklady např. na 

propagaci a podporu prodeje při vstupu na trh. 

(4) Růst trţního podílu – pokud byly předcházející etapy ţivotního cyklu úspěšné, 

v této části roste trţní podíl výrobku, trţby postupně pokrývají vynaloţené 

náklady a produkt začíná tvořit zisk firmy. 

(5) Dosaţení maximálních hodnot prodejů – v této fázi ţivotního cyklu je výrobek 

nositelem zisku firmy a minimální reţijní náklady jsou převáţně investovány do 

postupného vylepšování produktu a sniţování výrobních nákladů, z důvodu 

tlaku konkurence je častý pokles prodejní ceny. 

(6) Postupné klesání trţního podílu a trţeb výrobku související s technologickým 

zastaráváním produktu a rostoucí silou konkurenčních produktů. V určitém 

okamţiku jiţ objem výroby není pro výrobce ekonomicky výhodný a dojde 

k ukončení výroby výrobku. 

(7) Poprodejní fáze – v této fázi se jiţ produkt nevyrábí, ale firma má náklady 

spojené s ukončením výroby produktu, např. demontáţ výrobní linky, a firma 

musí nadále podporovat stávající zákazníky z důvodu záruk nebo pozáručního 

servisu. S touto poprodejní fází souvisí specifické náklady, jako jsou skladové 

zásoby náhradních dílů, dostupný a vyškolený servis apod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tržby, 
Zisk 

Čas, etapy LCC 

Zisk Tržby 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Graf 1 : Typický průběh tržeb a nákladů/zisku v jednotlivých fázích LCC (upraveno z: www.en.wikipedia.org  ) 

http://www.en.wikipedia.org/
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Kalkulaci ţivotního cyklu je moţné sestavovat před zahájením vývoje nového produktu, 

v průběhu jeho ţivota případně na jeho konci. Z pohledu strategického řízení má 

rozhodující význam kalkulace sestavená v okamţiku rozhodování o vývoji nového 

výrobku. (9) 

V předvýrobní fázi umoţňuje tato kalkulace učinit zásadní opatření vzhledem 

k očekávaným budoucím nákladům. 

Pro tento typ kalkulace jsou klíčové následující faktory: 

 Délka ţivotního cyklu 

 Objem prodeje výrobku za celou dobu ţivotnosti 

 Očekávaný vývoj ceny výrobku 

 Odhad celkových nákladů spojených s výrobkem 

 

Kalkulace ţivotního cyklu se často vyuţívá i k hodnocení efektivnosti nákladů 

vynaloţených v předvýrobních etapách (vývoj nového výrobku), které mají charakter 

investičních výdajů. Pro hodnocení jejich efektivnosti můţeme pouţít některou z 

následujících metod, které se pouţívají také pro hodnocení investičních příleţitosti (12): 

 Čistá současná hodnota produktu za celý ţivotní cyklus je rozdíl mezi 

diskontovanými příjmy a výdaji (náklady na vývoj, přípavu výroby a případné 

náklady související). Čistá současná hodnota se označuje jako NPV (Net Present 

Value) a vypočte se podle vzorce 

         ∑ (
  

      
)

 

   
 (2.5.4) 

 

Kde Co jsou počáteční investice v roce 0, 

r je diskontní sazba, obvykle průměrná výše nákladů na kapitál, 

Ci je hotovostní tok z investice v roce i. 

 Vnitřní výnosové procento (IRR) je chápána jako výnosnost, kterou investice 

do výrobku přináší během svého ţivotního cyklu.  

IRR se vypočte jako taková diskontní sazba, při které je NPV investice rovno 

nule, tzn. NPV všech záporných investic bude rovna sumě všech NPV kladných 

příjmů. 
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Pokud je IRR investice (nového výrobku) vyšší neţ je průměrná výše nákladů na 

kapitál, pak se investice povaţuje za správnou. 

 Doba návratnosti vyjadřuje, ve kterém okamţiku se celkové náklady  spojené s 

produktem uhradí z příjmů z očekávaných prodejů produktu.  

 Bod zvratu určuje, kolik kusů výrobku je třeba vyrobit a prodat za celou dobu 

ţivotnosti aby byly uhrazeny veškeré fixní náklady spojené s tímto produktem. 

Nejjednodušší z těchto kritérií je doba návratnosti, která však většinou nezohledňuje 

současnou hodnotu budoucích příjmů ani náklady související s ukončením výroby. 

Pomětrně oblíbená je metoda vnitřního výnosového procenta, protoţe zohledňuje 

současnou hodnotu budoucích příjmů i výdajů, ale není vhodná pro porovnání projektů 

s rozdílnou ekonomickou ţivotností nebo rozdílnou křivkou budoucích příjmů. 

Rovněţ kritérium čisté současné hodnoty je velmi oblíbené. Zohleńuje současnou 

hodnotu budoucích peněz i rizikovost celého projektu/investice pouţitím rozdílné 

diskontní sazby v závislosti na riziku a dále umoňuje snadno sčítat ekonomické 

výsledky různých projektů. Mezi její nevýhody patří, ţe nezohlenuje rozpočtová 

omezení. 

 

2.5.5 Analýza bodu zvratu: C-V-P analýza 

Přesná znalost výše i struktury nákladů je klíčová veličina u mnoha manaţerských 

rozhodnutí. Vedle sledování nákladů v průběhu ţivotního cyklu produktu, jak bylo 

ukázáno v minulé kapitole, je další z typických nástrojů manaţerského účetnictví 

analýza C-V-P (Cost-Volume-Profit). Zásadním bodem této analýzy je kvantifikace a 

analýza “bodu zvratu“ (BEP), tj. objemu prodaných výkonů, při kterém dosaţené 

výnosy uhradí vynaloţené náklady, při uvaţování předpokladů CVP analýzy (12). Při 

produkci výkonů přesahujících tento bod zvratu jiţ marţe (rozdíl výnosů a přímých 

nákladů na daný výkon) pokryje náklady nepřímé a přebytek tvoří zisk podniku. Bod 

zvratu lze obecně definovat pomocí 

     
  

      
  (2.5.5) 

kde:  

QBEP - kalkulované mnoţství kalkulační jednice, při němţ se dosahuje bodu zvratu 
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FN - úhrnná výše fixních nákladů  

cj - jednotková cena kalkulační jednice pro zákazníka  

vj - variabilní náklady vyvolané jednotkou výkonu 

Grafické určení bodu zvratu je zobrazeno na následujícím obrázku 

 

Obrázek 3 : Analýza C-V-P a bodu zvratu BEP (zdroj: (12)) 

 

Dále se CVP analýza pouţívá k odhadům budoucího zisku při definovaném objemu 

výroby, pokud je vyšší neţ bod zvratu. Při těchto analýzách nesmíme zapomenout, ţe 

uvedená lineární nákladová funkce nemusí mít ve skutečnosti tak lineární průběh a i 

v oblasti trţeb nemusí být funkce lineární, vlivem např. slev z nakupovaného mnoţství. 

Dále platí, ţe výše fixních nákladů má obvykle kapacitní omezení a platí proto pouze 

v limitovaném rozsahu objemu výroby. 
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3 Analýza sledování nákladů ve FEI Company 

Tato kapitola je věnována analýze firmy FEI Company a její brněnské pobočky FEI 

Czech Republic s.r.o. se zaměřením na pouţívané metody sledování nákladů pro 

operativní i strategické řízení firmy. V první části jsem provedl základní analýzu firmy 

z pohledu předmětu podnikání, firemní strategie, výrobkových řad, trţních segmentů, 

významných zákazníků a nejsilnější konkurence. Druhá část této kapitoly analyzuje 

stávající metody kalkulací a sledování nákladů pro operativní řízení firmy včetně 

analýzy poměrového zastoupení jednotlivých sloţek nákladů v celkových nákladech 

vybraných produktů. Ve třetí části je na příkladu vybraného projektu vývoje nových či 

modifikovaných přístrojů zdokumentován postup sledování nákladů ţivotního cyklu 

výrobku a jeho vyuţití pro strategické řízení firmy.  

3.1 Analýza firmy 

3.1.1 Historie a základní charakteristika firmy 

Společnost FEI Company se sídlem v Oregonu, USA, byla zaloţena v roce 1971 a její 

název vypovídá o hlavním zaměření firmy FEI (Focused Electrons and Ionts), a tím je 

výroba zařízení s elektronovými a iontovými svazky. Vzhledem k faktu, ţe se firma FEI 

v roce 1997 spojila s firmou Philips Electron Optics, povaţujeme za první historický 

okamţik rok 1949, kdy firma Philips Electron Optics vyrobila svůj první transmisní 

elektronový mikroskop. Vybrané významné události v dějinách firmy jsou seřazeny 

v časové posloupnosti: 

 1949 první elektronový mikroskop Philips. 

 1951 první elektronový mikroskop Tesla (Brno). 

 1971 založena FEI Company.  

 1993 dodán první Dual Beam (SEM/FIB).  

 1996 Philips Electron Optics převzal brněnskou firmu DELMI. 

 1997 FEI Company a Philips Electron Optics se spojují. 

 2003 dodán první Quanta 3D – první SDB s ESEM technologií. 

 2005 Světový rekord – el. mikroskop řady (S)TEM  TITAN dosáhl rozlišení pod 

1 Angstroom (< 0.1nm). 

 2009 XHR SEM Magellan - přístroj vyvinutý v brněnské pobočce získal ocenění 

v časopise R&D Magazine “100 R&D Winner“. 
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Základní charakteristika firmy 

Firma FEI Company je v současnosti jedním ze 3 nejvýznamnějších dodavatelů 

v oblasti výroby přístrojů a aplikací pro nanotechnologie, jako jsou elektronové 

mikroskopy a zařízení s zaostřovaným iontovým svazkem. FEI Company je akciová 

společnost, jejíţ akcie jsou listovány na prestiţní burze NASDAQ (pod zkratkou FEIC).  

V následující tabulce uvádíme některé vybrané ekonomické parametry této společnosti. 

 

 
FEI Company 

Právní forma Akciová společnost – NASDAQ – FEIC 
Tržní hodnota  Počet akcií: 38 mil. 

Při aktuální ceně 35 USD za akcii je tržní hodnota 
společnosti cca  1.525 mil USD 

Tržby celkem (2010)  635 mil USD 
Zisk - EAT(2010) 53,5 mil USD ( 8,5 % z celk.tržeb) 
ROA (2010) 5,8 % 
ROE (2010) 11,5 % 
Počet zaměstnanců k 31.12.2010 cca 1800 

 Tabulka 5 : vybrané parametry  FEI Company, (zdroj: (3) a http://investor.fei.com )  

 

Organizační struktura FEI Company 

Společnost FEI má sídlo (headquarter) v Oregonu, USA a má 3 výrobní divize: 

 FEI Company -  Hillsboro, Oregon,USA 

 FEI Netherlands – Eindhoven, NL 

 FEI Czech Republic – Brno, ČR 

Prodej výrobků firmy FEI Company je realizován přes prodejní divizi (SSD – Sales and 

Service Division), která má v současnosti více neţ 50 zastoupení ve všech významných 

zemích světa z pohledu obchodních aktivit firmy a rozloţení zákazníků, tato prodejní 

síť je rozdělena podle centrálních geografických poboček. 

 SSD NA – Oblast Severní a Jiţní Ameriky,  

 SSD EUR - Obsluhuje oblast Evropy, Afriky a blízkého východu 

 SSD APR – Obsluhuje oblast Asie (Asia Pacific Region) 

 SSD Japan – specializuje se na trh v Japonsku 

Tyto centrální pobočky obsluhují přes síť školených regionálních prodejců a servisních 

techniků celý uvedený region.  

http://investor.fei.com/
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3.1.2 Produktové řady výrobků 

Produkty FEI Company jsou řazeny ve 4 základních produktových řadách (5). 

Transmisní elektronové mikroskopy (TEM) 

Transmisní elektronové mikroskopy jsou nejstarší 

technologií elektronových mikroskopů. Dosahují 

nejvyšších rozlišovacích schopností v celém 

spektru produktů FEI a TEM mikroskop TITAN je 

drţitelem světového rekordu v rozlišovací 

schopnosti, v roce 2005 poprvé pokořil hranici 0.1 

nm (1 Angstrom) v rozlišení. Mezi přístroje 

s technologií TEM patří produktové značky 

Tecnai, Tecnai Osiris, TITAN, TITAN Krios, 

TITAN
3
. (5) 

Mezi typické oblasti pouţití těchto přístrojů patří 

sledování ţivých tkání, buněk, struktur krystalů, 

elektronová tomografie a analýza materiálových defektů. (4) 

Rastrovací elekronové mikroskopy (SEM) 

Rastrovací mikroskopy FEI zahrnují mají 

široké spektrum výrobků od jednodušších a 

levnějších mikroskopů řady Quanta Inspect aţ 

po mikroskopy s rozlišovací přesností blízkou 

špičkovým TEM mikroskopům, jako 

například zobrazený mikroskop SEM 

MAGELLAN – Ultra High Resolution SEM, 

který byl uveden mezi 100 nejlepších R&D 

objevů roku 2009 podle časopisu R&D Mag 

(16).  

Mezi přístroje s technologií SEM patří 

produktové značky Inspect, Quanta, NOVA Nano SEM, MAGELLAN XHR SEM. 

Mikroskopy technologie SEM jsou z pohledu portfolia přístrojů firmy FEI nejlevnější, a 

přesto mají velmi širokou oblast pouţití, do které patří např. kontrola povrchů materiálů 

Obrázek 5 : SEM MAGELLAN XHR (zdroj 

(5)) 

Obrázek 4 : (S)TEM mikroskop TITAN 

(zdroj (5))  
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a detekce materiálových vad, sledování ţivých tkání v reţimu ESEM, analýza částic a 

materiálové struktury, spektrální analýza materiálu (4). 

Dual BEAM  

Vedle elektronových mikroskopů vyrábí firma 

FEI rovněţ zařízení kombinující dva svazky – 

elektronový svazek (SEM) a iontový svazek 

(FIB). Pomocí těchto komplexních zařízení je 

moţno vybraný objekt sledovat (pomocí 

elektronového svazku) a současně i 

modifikovat – například přesným řezem 

svazkem urychlených iontů. 

Mezi přístroje s technologií Dual Beam patří 

produktové značky Quanta 3D, Helios Nano 

Lab, Certus 3D Wafer, CLM 3D. (5) 

Dual Beam přístroje mají velmi široké oblasti pouţití, např. 3D analýza materiálů i 

ţivých tkání, analýza povrchů a vstřebávání léčiv, analýza i opravy povrchů polovodičů 

(např. čipů), hloubková 3D analýza povrchových částí materiálů, defektoskopie, 

příprava ultratenkých vzorků pro TEM přístroje. (4) 

Některé z těchto přístrojů jsou primárně určeny pro oblast výroby polovodičů, např. 

CLM 3D nebo Certus 3D Wafer. 

FIB 

Tyto zařízení mají pouze zaostřovaný iontový 

svazek a primárně se pouţívají v 

polovodičovém průmyslu na opravu 

polovodičových destiček (waferů) . V této řadě 

vyrábí FEI pouze 2 produkty, a to V400ACE, 

V600FIB 

Primární oblastí pouţití pro tyto přístroje je 

analýza a případná oprava polovodičových 

výrobků, například čipů, a příprava 

ultratenkých lamel z různých materiálů pro 

TEM přístroje. 

Obrázek 6 : Dual Beam CLM 3D (zdroj (5)) 

Obrázek 7 : FIB V400 ACE (zdroj (5)) 
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3.1.3 Strategie firmy, tržní orientace a vývoj tržeb 

Dlouhodobým cílem firmy je získání a udrţení vedoucího postavení na trhu přístrojů 

pro nanotechnologie, trvalý růst trţního podílu, orientace na ziskovost, orientace na 

zákazníka a rozvoj nejmodernějších technologií. 

Pro dosaţení těchto cílů aplikuje firma FEI Comapany strategii zaloţenou na: 

 důsledné trţní orientaci, 

 udrţení technologického náskoku před konkurencí, 

 komplexní výrobkové řadě, 

 zaměření na zákaznická řešení a nové aplikace, 

 a optimalizaci a sniţování nákladů. 

Upřesnění strategie pro rok 2011 

Firma vstupuje do roku 2011 s historicky nejvyšší hodnotou nasmlouvaných 

objednávek v historii firmy. Součástí strategie na rok 2011 je zvýšení investice do 

vývoje nových přístrojů pro udrţení technologické výhody, dále budou pokračovat 

úspěšné programy na sníţení a optimalizaci nákladů na výrobu, nákup a prodej našich 

přístrojů. Firma klade vysoký důraz na zákaznická řešení a posilování vztahů se 

stávajícími zákazníky i získávání nových. Stejný důraz je kladen i na rozvoj rychle se 

rozvíjejících segmentů trhu a regionálních oblastí. 

Aby firma mohla plnit své strategické cíle související s rozvojem nových přístrojů, 

aplikací a udrţení technologické výhody před konkurencí a tvorbou zisku, je záměrem 

firmy dosahovat hrubé marţe na úrovni min 44%. 

Tržní orientace 

S cílem zvýšit zákazníkem vnímanou přidanou hodnotu produktů FEI, zlepšit orientaci 

na zákazníka, překonat konkurenci a zajistit ještě větší podíl na trhu zařízení pro 

nanotechnologie, aplikuje firma FEI důslednou trţní orientaci. Z pohledu trţeb firmy 

mezi nejdůleţitější segmenty trhu/zákazníků patří (3): 

 Electronics 

 Research and Industry 

 Life Sciences 

 Service & Components 
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Obrázek 8 : Podíl tržeb FEI Company podle regionů a tržních segmentů (zdroj (3)) 

 

Jednotlivé trţní (nebo zákaznické) segmenty jsou ve FEI reprezentovány samostatnými 

marketingovými řediteli, a poţadavky zákazníků těchto segmentů jsou následně 

kombinovány s existujícími produktovými řadami a jejich funkcionalitou. Výsledkem 

této kombinace jsou úpravy jednotlivých přístrojů pro daný segment trhu, vývoj nových 

zařízení pro daný segment, a případně útlum výroby stávajícího zařízení, pokud o tento 

typ zařízení jiţ ţádný trţní segment nejeví dostatečně veliký zájem. 

Vývoj tržeb 

Vývoj trţeb, zisku a hrubé marţe firmy FEI Company je uveden na následujícím 

obrázku. Z grafu i porovnáním výsledků s konkurencí je patrné, ţe se firmě na rozdíl od 

konkurence podařilo dosáhnout zisků i minimálního poklesu trţeb i v období silné 

hospodářské recese v letech 2008 a 2009. Díky růstu světové ekonomiky v roce 2010 a 

výraznému růstu investic v oblasti výroby polovodičů dosáhla firma v roce 2010 

meziročního nárůstu trţeb o cca 9 %, a skokového růstu zisku o více neţ 100%. 

 

 

 

FEI 2007 2008 2009 2010 

Tržby (mil USD) 592 599 579 635 

EBIT (mil USD) 54 27 28 55.5 

Hrubá marže *%+ 39.7 39.1 39.8 42.5 

Čistý zisk (mil USD) 46 18 23 53.5 

Tabulka 5 : Vývoj tržeb, zisku a hrubé marže FEI Company (zdroj (3)) 
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V souladu s firemní strategií firma velmi pečlivě kontroluje své investice do výzkumu a 

vývoje a také do administrativy, HR, IT a marketingu. Relativní objem těchto investic 

v posledních letech je uveden v následující tabulce. 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na R&D obsahují celkové náklady na oddělení výzkumu a vývoje a udrţují se 

poměrně stabilně ve výši kolem 11%. 

Náklady na administrativu a podporu prodeje (SGA) obsahují náklady na podporu 

prodeje, marketing, IT, HR a obecné korporátní náklady. I tyto náklady jsou udrţovány 

ve stabilní výši přibliţně 21.5 %. Z této analýzy je patrné, ţe vzhledem ke stabilním 

nákladům na obecnou administrativu i na výzkum a vývoj je klíčovým hlediskem 

ziskovosti firmy hodnota hrubé marţe.  Pokud chce firma dosahovat provozního zisku 

na úrovni kolem 8 aţ 10 %, pak musí dosahovat hrubé marţe na plánované úrovni cca 

44%, coţ je v souladu s firemní strategií. 

 

FEI 2008-2010 2008 2009 2010 

Hrubá marže *%+ 39.1 39.8 42.5 

Náklady na R&D [%] 11.7 11.7 10.5 

Náklady na SGA [%] 21.5 22 21.5 

Ostatní náklady [%] 0.7 0.6 1.7 

Provozní zisk [%] 5.2 5.5 8.7 

Tabulka 6 : Vývoj hrubé marže a náklady na vývoj a administrativu FEI (zdroj: (3)) 

Graf 2 : Vývoj tržeb a zisku firmy FEI Company (zdroj: (3)) 
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3.1.4 Významní dodavatelé a zákazníci 

Dodavatelé 

Firma velmi intenzivně spolupracuje s dodavateli z celého světa. Mezi nejkritičtější 

dodavatele patří: 

 VDL Enabling Technologies Group,  

 AP Tech,  

 Frencken Mechatronics B.V.,  

 Sanmina-SCI Corporation, 

 AŢD Praha, 

 Gatan, Inc.,  

 Neways Electronics, N.V.  

Firma si uvědomuje důleţitost všech dodavatelů pro podnikání FEI Company a 

pravidelně vyhodnocuje kvalitu dodavatelů pomocí několika parametrů, (např. včasnost 

a kompletnost dodávek, zmetkovitost apod.) a hodnoty těchto parametrů následně 

poskytuje dodavatelům jako zpětnou vazbu. Dodavatelé, kteří nejsou schopni plnit 

náročné poţadavky FEI Company, mohou být nahrazeni, pokud existuje jiná alternativa. 

Zákazníci 

Zákazníci jsou primárním klíčovým faktorem úspěchu firmy FEI. Pro posílení vztahů se 

zákazníky bylo zavedeno několik komplexních řešení: 

 Zavedení „trţní orientace“ – rozdělení na trţní segmenty, analýza potřeb 

jednotlivých segmentů a realizace těchto potřeb ve změnách produktových řad a 

specifikací 

 Implementace CRM systému 

 Intenzivní spolupráce s univerzitami. 

 Zavedení zákaznických center NanoPorts pro podporu prodeje a získání nových 

zákazníků 

NanoPorts jsou speciální ukázkové laboratoře FEI, které jsou situovány na všech 4 

geografických centrálách SSD. V těchto laboratořích jsou k dispozici jednotlivé 

přístroje FEI podle typových řad a potenciální zákazníci si mohou vyzkoušet, který 

z nabízených přístrojů se nejvíce hodí pro jejich aplikaci. K dispozici mají i aplikační 

specialisty, kteří jim pomohou s výběrem vhodného přístroje i metody, která bude pro 

zákaznický problém nejefektivnější. 
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Mezi nejvýznamější zákazníky FEI Company patří : 

 Univerzity a vědecké instituce, zabývající se zejména oblastí – nanotechnologie, 

nanovláken, materiálovou technologií, chemií, biologií, biofyzikou, např. YALE 

University, Harvard University, MIT, Berkeley, Stanford University, University 

of Cambridge. 

 Firmy a instituce zabývající se nanotechnologií obecně - např. nanovlákla, 

nanobiologie, farmaceutický průmysl např. Pfizer, Du Pont, Johnson and 

Johnson, Bayer. 

 Firmy a instituce zabývající se vývojem a výzkumem v oblasti nových materiálů 

a detekcí materiálových vad, např. Ford, Airbus, Audi, BMW, Mercedes-Benz, 

Ferrari. 

 Nejznámějším zákazníkem FEI v České republice je vedle několika univerzit 

naše přední výzkumné pracoviště IKEM – centrum výzkumu rakoviny. 

 Z trţního segmentu výroby polovodičů se mezi nejvýznamnější zákazníky řadí 

firmy a instituce zabývající se výrobou polovodičových čipů, např. INTEL, 

AMD, MOTOROLA, MICRON, IBM, Texas Instruments, Applied Materials, 

ASML, Philips, NEC, SONY, Samsung, Toshiba, Fujitsu, Hitachi, Seagate atd. 

 

Segment Nano Electronics přispěl nejvyšším podílem k celkovým trţbám firmy FEI za 

rok 2010, firma má v tomto segmentu velmi silnou pozici a dodává přibliţně 35 – 40 % 

dodávek el. mikroskopů, SDB a FIB zařízení pro celosvětový polovodičový průmysl. 

 

3.1.5 Významní konkurenti 

Vzhledem k nutnosti poměrně vysoké počáteční investice nejen do technologií ale 

hlavně do duševního vlastnictví není na trhu s přístroji pro nanotechnologie velký nárůst 

počtu nových konkurentů. Mezi největší konkurenty FEI Company patří firmy JEOL, 

Hitachi (oba Japonsko) a Carl Zeiss(Evropa). V této kapitole ukáţeme základní 

parametry konkurenčních firem Carl Zeii a JEOL. Firma Hitachi má příliš široký záběr 

a neposkytuje samostatné výsledky za oblast výroby přístrojů pro nanotechnologie, 

proto se jí v tomto přehledu nebudu zabývat. 
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JEOL 

Firma JEOL (Japan Electron Optics Laboratory) má podobné historické kořeny jako 

Philips Electron Optics – svůj první elektronový mikroskop uvedla na trh v toce 1949, a 

vedle výroby elektronových přístrojů se zabývá rovněţ výrobou a prodejem přístrojů 

pro zdravotnictví a výrobou zařízení pro litografii. Jelikoţ firma JEOL vykazuje pouze 

sumární finanční výsledky, není moţné přesně určit, jakou část obratu a zisku firmy 

tvoří výroba elektronových mikroskopů a jakou část tvoří výroba přístrojů pro 

zdravotnictví případně přístrojů pro litografii. Firma zaměstnává celosvětově přibliţně 

3000 zaměstnanců. Vývoj finančních výsledků firmy, aktuální situaci i strategii do 

budoucna je moţno nalézt v (8). 

 

 

 

 

            Tabulka 7 : Vývoj tržeb a zisku firmy JEOL (zdroj (8)) 

Z uvedených výsledků je zřejmé, ţe firma JEOL v době celosvětové recese ztrácela 

přibliţně 10% trţeb ročně a v roce 2009 skončila ve ztrátě. V roce 2010 dosáhla 

minimálního zisku a mírného růstu trţeb v souvislosti s oţivením polovodičového trhu. 

Strategie 

Firma JEOL připravila ke svému 60-tému výročí ozdravný program ACTION60, jehoţ 

hlavním cílem je zamezit dalšímu propadu firmy. Mezi jeho hlavní části patří: 

 Zaměření na inovace 

 Vývoj unikátních produktů, vedoucí k odlišení od konkurence 

 Zaměření na zákazníka, důsledná trţní orientace  

Firma ztrácí pozici v Japonsku, které dosud tvořilo 80 % trţeb a snaţí se rozšířit do 

rozvojových zemí, vzhledem k špatným finančním výsledkům z posledních let je velmi 

agresivní v cenové politice a ohroţuje cenovou úroveň nejprestiţnější produktové řady 

firmy FEI S/TEM – TITAN. 

 

JEOL 2007 2008 2009 2010 

Tržby (mil USD) 1015 937 854 911 

EBIT (mil USD) 48 16.5 -31 3.3 

Čistý zisk (M$) 28 1.1 -19.5 2.7 



50 

 

CARL ZEISS GROUP 

Firma CARL ZEISS Group je mezinárodní konsorcium firem zabývajících se výrobou 

optických a optoelektronických zařízení. Firma je 100% vlastněna Carl Zeiss 

Foundation a má historii přibliţne 160 let. Celé konsorcium zaměstnávalo v roce 2010 

přibliţně 13000 zaměstnanců a po ztrátě v roce 2009 dosáhlo opět zisku na úrovni cca 

7% z celkových trţeb. 

Konsorcium se dělí na samostatné divize, přičemţ výrobou elektronových mikroskopů 

aroce 2010 dalších zařízení pro nanotechnologie se zabývá divize Semiconductor 

Technology Group. 

Tato skupina se vedle výroby elektronových mikroskopů zabývá výrobou zařízení pro 

litografii, které tvoří významnou součást celkových trţeb této skupiny. Jak je patrné z 

tabulky i grafu celkových trţeb a zisku Carl Zeiss Group i samostatné skupiny STG za 

poslední 3 roky, v roce 2009 došlo k velmi výraznému propadu celkových trţeb - u 

skupiny STG to bylo přibliţně 70 %, a tento propad byl způsoben propadem 

polovodičového průmyslu, který je výhradním odběratelem zařízení pro litografii. Po 

oţivení polovodičového průmyslu trţby této divize opět vzrostly nad úroveň let 2007 a 

2008.  

 

 

 

 

 

Strategie firmy Carl Zeiss je obdobně jako u FEI či JEOL zaměřena na diferenciaci, 

specializaci na specifická zákaznická řešení a trvalý technologický pokrok.  Carl ZEISS 

STG posiluje pozici v SDB, kde je dlouhodobě nejsilnější, a snaţí se převzít část trhu 

SEM od JEOL. 

Ve snaze zvýšit prodej vlastních výrobků nabízí firma ZEISS k nákladným SDB či 

TEM přístrojům základní model mikroskopu třídy SEM zdarma. 

 

ZEISS Group 2007 2008 2009 2010 

Celkové tržby *Mil EUR+ 2640 2730 2100 2981 

Tržby ZEISS STG *mil EUR+ 1042 1018 386 1187 

Čistý zisk *mil EUR+ 233 178 -162 208 

Tabulka 8 : Vývoj tržeb a zisku firmy Carl Zeiss  (zdroj: (2)) 
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3.1.6 Analýza používaných informačních systémů 

Firma FEI pouţívá několik základních informačních systémů (IS), které jsou kritické 

pro chod firmy a optimalizaci firemních procesů. Mezi tyto základní IS patří: 

 PDM/PLM (Product data management/Product Lifecycle Management) 

Teamcenter Engineering od firmy Siemens. Tento systém slouţí pro správu 

technologických dat o produktech a jednotlivých komponentách a ke kaţdé 

poloţce uchovává základní technické informace, například typ poloţky, popis, 

specifický způsob nakládání a skladování, technickou a výkresovou 

dokumentaci, montáţní a případně i servisní návod a v případě výrobní poloţky 

i její rozpisku, podle které se tento díl vyrábí.  

 ERP systém QAD Enterprise Applications of americké firmy QAD (původní 

název MFGPRO). Tento ERP systém je pouţíván na všech pobočkách firmy a 

je distribuován v 5 samostatných databázích a 9 doménách. Jednotlivé domény 

reprezentují samostatné jednotky a jejich seznam tvoří 3 výrobní divize (Brno, 

Eindhoven a Hillsboro) a celkem 5 centrálních SSD divizí (Evropa, Severní 

Amerika, Japonsko, Asie a Taiwan) 

Jednotlivé ERP systémy slouţí k plánování i řízení výroby, plánování spotřeby a 

objednávání materiálu, prodej hotových produktů včetně fakturace a s tím 

související zaúčtování jednotlivých finančních transakcí a automatickou tvorbu 

finančních reportů a výkazů. Tento ERP systém v současné době pouţívá 

přibliţně 5500 výrobců v 93 zemích a je určen zejména pro komplexní řízení 

výrobních podniků z oblastí elektroniky, strojírenství, automobilového 

průmyslu, potravinářského průmyslu, spotřebního zboţí, farmaceutického 

a chemického průmyslu. Zahrnuje plánování a řízení výroby, prodej, nákup, 

skladové hospodářství, finanční řízení a řízení servisu. 

 CRM systém Dynamics od firmy Microsoft, který slouţí pro automatizaci a 

usnadnění prodeje zákazníkům. V tomto systému se provádí online konfigurace 

výrobku na přání zákazníka přímo u zákazníka, kalkulace ceny a dalších 

parametrů zakázky. 

 IS SAP BPC (Business Objects Planning and Consolidation), který slouţí 

primárně pro plánování a konsolidace finančních výsledků jednotlivých poboček 

na korporátní úrovni. 
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Mezi jednotlivými systémy existují poloautomatická rozhraní. Vazby mezi systémy jsou 

zobrazeny na následujícím obrázku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro přehledné řízení ţivotního cyklu výrobku zavedla firma u kaţdého dílu Lifecycle 

status, který určuje, v jaké fázi ţivotního cyklu se daná poloţka nachází a jaké 

transakce jsou s touto poloţkou umoţněny. 

 DRAFT označuje poloţky, které mohou být pouţity a objednány pouze na 

vývojový projekt, nejsou určeny pro standardní výrobu a neměly by být 

plánovány ERP ani skladovány. 

 PROTOTYPE označuje poloţky, které jsou určeny pouze pro výrobu 

prototypů. Mohou být objednány i plánovány, ale pouze v omezeném mnoţství 

nutném pro výrobu prototypů. 

 PRODUCT označuje poloţky plně uvolněné pro produkční pouţití. 

Objednávání ani plánování těchto poloţek není omezeno. 

 SERVICE označuje poloţky určené primárně jako servisní díl, nejsou určeny 

k výrobě a objednací mnoţství případně bezpečná zásoba musí být nastaveny 

tak, aby nedocházelo k tvorbě nadbytečných skladových zásob. 

 TERMINATE označuje poloţky, které jsou součástí výrobků, u kterých se 

výroba jiţ ukončuje. Je nutné velmi obezřetně plánovat případné poslední 

nákupy, aby nedošlo k nákupu později nevyuţitelných skladových zásob. 

Objednávání a postupné spotřebovávání skladové zásoby řídí změnový 

plánovač. 

PDM 

BPC 

CRM ERP  

Položky a atributy, zákaznické 
konfigurace, detaily pro fakturaci 

Konsolidace 
finančních výsledků 

Synchronizace položek, 
rozpisek a atributů 

Obrázek 9 : Vazby mezi základními IS firmy FEI (zdroj: vlastní analýza) 
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 INACTIVE označuje poloţky, které se jiţ nepouţívají ani k výrobě ani jako 

servisní díly. Tyto poloţky není moţné objednat ani s nimi provádět skladové 

transakce. Před přepnutím na tento status by jiţ poloţka neměla být skladem, 

jinak tvoří neprodejnou zásobu. 

Z pohledu sledování nákladů je klíčový ERP systém QAD Enterprise Applications. 

Tento ERP systém v současné době pouţívá přibliţně 5500 výrobců v 93 zemích a je 

určen zejména pro komplexní řízení výrobních podniků z oblastí elektroniky, 

strojírenství, automobilového průmyslu, potravinářského průmyslu, spotřebního zboţí, 

farmaceutického a chemického průmyslu. Zahrnuje plánování a řízení výroby, prodej, 

nákup, skladové hospodářství, finanční řízení a řízení servisu. 

V jednotlivých samostatných doménách tohoto ERP systémů probíhá proces výpočtu 

standardů nákladů a sledování odchylek od těchto standardů. 

Z pohledu uţivatelského rozhraní nabízí systém 3 základní rozhraní, znakové, grafické a 

moderní webové s vyuţitím technologie Microsoft .NET. 

 

Obrázek 10 : 3 základní uživatelské rozhraní ERP systému od firmy QAD [zdroj: www.qad.com] 
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3.2 Analýza a řízení výrobních nákladů 

Firma sleduje několik základních kategorií nákladů: 

Výrobní náklady jsou náklady, které přímo souvisí s výrobou a prodejem přístrojů a 

servisní činností. Tyto náklady mají variabilní i fixní sloţku a jsou základem pro 

ocenění jednotlivých poloţek metodou standardních nákladů. Roční plán výrobních 

nákladů a objemu výroby slouţí jako rozpočtová základna pro výpočet reţijních 

přiráţek. Analýze těchto nákladů se budu věnovat v této kapitole 

Administrativní náklady mají charakter fixních nákladů a zahrnují náklady na 

administrativní oddělení, jako jsou oddělení financí (účetnictví a controlling), HR, 

informačních technologií a správy budovy. Tyto náklady jsou řízeny ročním rozpočtem. 

Případné větší investiční akce jsou navíc řízeny projektovým controllingem.  

Vývojové náklady mají rovněţ charakter fixních nákladů, ale na rozdíl od nákladů na 

administrativu jsou primárně alokovány a sledovány přes jednotlivé projekty, určené k 

vývoji nových produktů, nebo k postupnému zlepšování technických parametrů 

stávajících výrobků. I tyto náklady jsou řízeny ročním rozpočtem na R&D s detailním 

dělením na plánované vývojové projekty a projekty podpory stávajících produktů. 

Analýze těchto nákladů bude věnována následující kapitola (3.3) 

3.2.1 Kalkulace výrobních nákladů 

K ocenění výrobku i všech jeho součástí se pouţívá modul Costing z jiţ zmíňeného 

ERP systému od firmy QAD. Tento modul rozlišuje 5 základních sloţek kalkulace 

nákladů jednotlivého dílu (nákladového objektu): 

 Přímé materiálové náklady (Material) vyjadřují náklady na nákup materiálu 

od dodavatele. 

 Materiálová režie (Overhead) zobrazuje reţii spojenou se zajištěním dodávek 

materiálu včetně skladování a poplatků. 

 Přímé mzdové náklady (Labour) vyjadřují přímé náklady na práci spojené 

s výrobou konkrétního dílu. 

 Výrobní režie (Burden) zobrazuje nepřímé náklady spojené s prací ve výrobě, 

kromě materiálové reţie. 

 Subdodávky (Subcontract) vyjadřuje náklady na subdodávky od dodavatelů 

v rámci výrobního procesu. Na rozdíl od materiálových dodávek se jedná o 
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dodávku sluţeb v průběhu výrobního procesu, např. pokovení či lakování 

vyráběného dílu. 

Výrobní náklady na prodané množství (Cost of goods sold - COGS) 

Tento kalkulační vzorec reprezentuje kalkulaci neúplných nákladů, která zahrnuje 

úplné výrobní náklady. Výhodou této kalkulace je, ţe odpovídá předpisům IAS i US 

GAAP pro ocenění zásob, navíc její konstrukce odpovídá konstrukci výpočtu hrubé 

marţe podle výsledovky, proto je moţno porovnávat hrubou marţi výrobku, kterou 

určíme jako rozdíl průměrné prodejní ceny a nákladů na prodané zboţí s hrubou marţí 

celé firmy, která se vypočítá jako rozdíl celkových trţeb za zboţí a sluţby a nákladů na 

prodané zboţí a sluţby. 

 

ERP systém od firmy QAD udrţuje několik sad kalkulací nákladů, tzv. Cost Set. Dvě 

základní nákladové kalkulace jsou Standard a Current. V kalkulaci Standard jsou 

uloţeny standardní náklady ke kaţdé poloţce, které se pouţívají k zaúčtování transakcí 

spojených s touto poloţkou, například skladových transakcí, a také pro ocenění 

hotových výrobků a ostatních skladových zásob.  

Kalkulace Standard slouţí jako plánovaná norma nákladů (standard nákladů). Pokud se 

náklady jednotlivé transakce od těchto standardních nákladů liší, systém automaticky 

generuje patřičnou odchylku, způsobenou např. kurzovým rozdílem nebo odlišnou 

nákupní cenou.  

Kalkulace Current můţe být automaticky systémem přepočítána tak, aby zobrazovala 

aktuální náklady podle poslední transakce nebo jako váţený průměr posledních 

transakcí s poloţkou. Rozdíl mezi náklady v kalkulaci Current a Standard můţe 

pomoci při analýzách odchylek od standardu.  

Za účelem analýz nákladů ERP systém podporuje vytvoření libovolného počtu 

vedlejších simulačních nákladových kalkulací, které je moţno pouţít pro analýzu vlivu 

např. změny materiálové reţie, změny kurzů pouţívaných měn nebo změny přímých či 

nepřímých nákladů na celkové náklady jednotlivých produktů. 

V těchto simulačních kalkulacích nákladů se mohou simulovat výrobní rozpočty a 

budoucí náklady při změnách sortimentu nebo objemu výroby. 
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Kalkulace standardu nákladů 

Pro účely oceňování poloţek v ERP systému se poloţky dělí na nakupované a vyráběné. 

Nakupované poloţky mají pouze 2 sloţky nákladů – přímé materiálové náklady a 

materiálovou reţii. Vyráběná poloţka má obvykle 4 základní sloţky nákladů: přímé 

mzdové náklady, výrobní reţii, materiálové náklady i materiálovou reţii 

z nakupovaných komponent této poloţky. 

Výpočet materiálové složky nákladů 

Materiálová sloţka nákladů se rovná aktuální ceně z nákupního ceníku od standardního 

dodavatele. Pokud má poloţka více dodavatelů, pro účely jejího ocenění se pouţije cena 

od běţného dodavatele.  

Aby se standard nákladů nebyl závislý na hodnotě aktuálního kurzu příslušné měny, 

pouţívá se pro výpočet materiálové sloţky nákladů fixní rozpočtový kurz, který byl 

pouţit při přípravě ročního rozpočtu. Za tímto účelem pouţívá firma FEI vlastní 

programovou úpravu pro výpočet materiálové sloţky nákladů podle fixních směnných 

kurzů. 

 

Obrázek 11 : Programová úprava IS pro výpočet přímých materiálových nákladů. (zdroj: firemní ERP) 

 

Výpočet materiálové režie 

Do materiálové reţie se počítají veškeré náklady související se zásobováním výroby 

materiálem, coţ jsou zejména: 
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1. veškeré osobní náklady v odděleních logistika, sklad, nákup včetně sociálních a 

zdravotních pojištění, školení a cestovních výdajů, atd., 

2. poměrný podíl na nájmu budovy a ostatních provozních nákladech (elektřina, 

vytápění pojištění budovy apod.) podle plochy výše uvedených oddělení v m
2
, 

3. náklady na dovozní cla, dopravné a ostatní poplatky spojené s obstaráváním 

materiálu. 

4. Náklady na poradenství a konzultace uvedených oddělení 

Rozpočtová základna pro výpočet materiálové reţie se počítá z plánovaných výdajů 

v době přípravy rozpočtu a pak je platná po celý následující rok. Pouţití plánovaných 

hodnot místo skutečných výdajů v aktuálním roce je zapříčiněno neustálými změnami 

struktury i objemu sortimentu výrobků, proto by aktuální hodnoty za probíhající rok 

nemusely vhodně reprezentovat skutečnost budoucího roku. 

Materiálová režie tis. kč 

Celkové náklady na zajištění materiálu 106500 

Celkový objem plánovaných nákupů mat. 2420000 

Materiálová režie (OVERHEAD) = 1./2. 4.4% 

     Tabulka 9 : výpočet materiálové režie (zdroj: firemní materiály FEI) 

 

Hodnota materiálové reţie se pro nakupované poloţky vypočte jako 4.4% z 

materiálových nákladů dané poloţky.  

Výpočet přímých mzdových nákladů a výrobní režie 

Základem pro výpočet přímých mzdových nákladů (Labour) je určení hodinové sazby 

za odvedenou práci ve výrobě. K vyjádření této hodnoty se ve FEI pouţívá následující 

postup: 

1) sečtou se všechny plánované přímé osobní náklady všech výrobních pracovníků 

(mzdy, pojištění, školení, příspěvky, odměny, stravné atd.), 

2) a následně se podělí očekávaným (plánovaným) počtem normohodin nutných 

pro splnění plánu v příštím roce (rozvrhovou základnou). 

Postup výpočtu nepřímých výrobních nákladů (Burden) je v souladu s výše uvedeným 

postupem. 
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1) Nejprve se sečtou všechny plánované nepřímé výrobní náklady, jako jsou osobní 

náklady pracovníků ve výrobě, kteří se přímo nepodílí na výrobě a testování 

výrobků, např. vedoucí jednotlivých výrobních oddělení a skupin, dále osobní 

náklady pracovníků oddělení PE (Product Engineering), poměrný podíl na 

nájmu budovy a ostatních provozních nákladech (elektřina, vytápění, pojištění 

budovy atd.) podle plochy oddělení výroby a v m2, dodatečné náklady na 

zabezpečení čistých výrobních prostor a udrţení předepsané hodnoty prašnosti. 

2) a následně se podělí očekávaným (plánovaným) počtem normohodin nutných 

pro splnění plánu v příštím roce. 

Výpočet hodnot přímých a nepřímých výrobních nákladů ve FEI v aktuálním roce 2011 

je uveden v následující tabulce : 

 

 

 

 

 

Tabulka 10 : výpočet přímých mzdových a nepřímých výrobních nákladů (zdroj: firemní materiály FEI) 

 

Jednotlivé výrobní sestavy (vyráběné díly) jsou v ERP systému ohodnoceny pracností 

v normohodinách. ERP systém podle nastavených hodinových sazeb přímých 

mzdových nákladů (Labour Rate), nepřímé výrobní reţie (Burden Rate) a nastavené 

pracnosti vypočte příslušné sloţky nákladů. 

ERP systém podporuje rozdílné hodinové sazby pro různé výrobní útvary a různé 

výrobní úkony, ale firma FEI pouţívá jednotnou hodinovou sazbu pro všechny výrobky, 

útvary i pracovní úkony, především z důvodu srovnatelné komplexnosti a nákladovosti 

výroby jednotlivých výrobků a také z důvodu snadnějšího výpočtu. 

 

  

Klakulace mzdových nákladů a výrobní režie  

Celkové přímé mzdové náklady        *tis. kč+ 70200 

Celkové nepřímé výrobní náklady    *tis. kč+ 112000 

Očekávaný počet odvedených normohodin 211500 

Sazba pro mzdové náklady*kč/nh+ 332 

Sazba pro výrobní režii *kč/nh+ 530 
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Postup ocenění výrobních sestav 

Aby byly kalkulace nákladů vyráběných dílů (výrobních sestav) kompletní, musí kromě 

nákladových poloţek přímých(mzdových) a nepřímých výrobních nákladů (Labour a 

Burden) obsahovat také náklady všech vstupujících komponent, ať jiţ vyráběných, tak i 

nakupovaných. 

Tento stav zabezpečuje funkce Product Structure Cost Roll-Up, která sečte náklady 

všech vstupujících komponent podle aktuální výrobní rozpisky a tyto nákladové sloţky 

zobrazí v kategorii náklady nižší úrovně (označené anglicky jako lower level). Pokud 

se sečtou náklady niţších úrovní s vlastními náklady vyráběného dílu, dostaneme 

celkové náklady poloţky, které jsou dále vyuţívány v účetnictví nebo k analýzám 

nákladů. 

 

 

Obrázek 12 :  Příklad výsledné kalkulace výrobku firmy FEI (zdroj: firemní ERP) 

 

3.2.2 Sledování nákladů pro operativní řízení 

Sledování nákladů je jedním z nejdůleţitějších mechanizmů pro sledování efektivnosti 

výrobního procesu. 

Skutečné náklady jednotlivých nakupovaných i vyráběných dílů jsou v ERP systému 

porovnávány s očekávanými náklady (standardními náklady) a případné odchylky jsou 

v systému automaticky evidovány a vyhodnocovány finančním oddělením. Finanční 

oddělení firmy FEI Czech Republic vyhodnocuje následující odchylky: 
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 Odchylky u nákupních dílů: 

o celková, 

o cenová odchylka způsobená nákupem poloţky za jinou cenu neţ je 

očekávaná nákupní cena ze standardní kalkulace, 

o kurzová odchylka způsobená odchylkou aktuálního směnného kurzu od 

rozpočtovaného. 

 Odchylky u vyráběných dílů: 

o odchylka spotřeby, která vzniká např. při nadvýdeji materiálu, 

o odchylka cenová způsobená změnou ceny vstupujícího materiálu, 

o odchylka metody, vznikající změnou výrobní rozpisky nebo výrobního 

postupu.  

 Další odchylky spojené s výrobou: 

o odchylka vzniklá z málo přesné specifikace, 

o odchylka z důvodu opravy nekvalitního nákupního dílu, 

o odchylka z důvodu neplánovaného zničení výrobku ve výrobě. 

Nápravná opatření 

Odchylky jsou pravidelně sledovány a vyhodnocovány. Volba nápravných opatření 

závisí na typu odchylky a její četnosti; pokud je u určité nakupované poloţky častá 

cenová odchylka, je vhodné přecenit tuto poloţku, neboť s vysokou pravděpodobností 

došlo ke změně ceníkové ceny. Časté odchylky spotřeby u vyráběných dílů mohou 

znamenat zastaralou kalkulaci sestavy, která neodpovídá aktuální výrobní rozpisce. 

Pokud jsou například časté odchylky způsobené zvýšením materiálových nákladů, můţe 

to znamenat, ţe cena v nákupním ceníku jiţ neodpovídá skutečné a je nutné opravit 

případně  začít jednat s dodavatelem o nové ceně. 

 

3.2.3 Aktivní řízení nákladů 

Pokud by firma pouze pasivně sledovala dodrţování standardu nákladů a nesnaţila se 

náklady sniţovat, byla by velmi rychle předstiţena konkurencí. 

Aby bylo moţné efektivně řídit výrobní náklady, je nutné znát jejich strukturu a rozsah 

jednotlivých poloţek.  Pro tento účel jsem zmapoval strukturu nákladů na typické 

výrobky FEI Czech Republic z jednotlivých produktových řad, tj. SEM, TEM a SDB. 
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V první části analýzy jsem se zaměřil na podíl jednotlivých sloţek standardních 

nákladů, tak jak byly popsány v této kapitole. 

Tabulka 11 : podíl jednotlivých složek standardu u vybraných přístrojů FEI (zdroj: firemní data z IS) 

 

Graf 3 : Podíl složek standardních nákladů u vybraných přístrojů firmy FEI (zdroj : firemní data z IS) 

 

Vzhledem k tomu, ţe poměr materiálových nákladů a materiálové reţie je fixní pro 

všechny výrobky (4.4%) a stejně tak je fixní poměr přímých (mzdových) a nepřímých 

výrobních nákladů daný strukturou výpočtu hodinových sazeb pro tyto dvě kategorie, je 

podstatné sledovat hlavně poměr nákladů v materiálové části a v části výrobní (vlastní 

výkon FEI). 
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 Přístroj Labour [%] Burden[%] Material[%] Overhead[%] 

 
SEM 

MAGELLAN XHR SEM 2.7% 4.3% 89.1% 3.9% 

NOVA NanoSEM 650 2.7% 4.4% 89.0% 3.9% 

QUANTA 650 FEG 2.6% 4.1% 89.3% 3.9% 

TEM TECNAI G2 Biotwin 4.5% 7.2% 84.5% 3.7% 

TECNAI G2 20 U-TWIN 3.0% 4.8% 88.3% 3.9% 

 
 
SDB 

QUANTA 3D FEG 600 2.1% 3.3% 90.6% 4.0% 

HELIOS NanoLab 450S 2.2% 3.6% 90.2% 4.0% 

HELIOS NanoLab 450 2.5% 4.1% 89.5% 3.9% 

HELIOS NanoLab 600i 2.6% 4.2% 89.3% 3.9% 

HELIOS NanoLab 650 2.8% 4.5% 88.8% 3.9% 
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Z uvedených hodnot je zřejmé, ţe materiálové výdaje společně s materiálovou reţií mají 

rozhodující vliv na celkové náklady na výroby přístrojů FEI a proto je nezbytné věnovat 

těmto nákladům vysokou pozornost. U všech uvedených přístrojů tvoří tyto náklady 

mezi 88 a 95% celkových nákladů. 

Výrobní náklady, tj. vlastní práce a výrobní reţie tvoří 5.5 aţ 12 % celkových nákladů a 

jejich optimalizací můţe firma dosáhnout úspory nákladů na úrovni max. jednotek 

procent nákladů, ale i tyto úspory není vhodné opominout. 

 

Vliv kurzových rizik 

Vzhledem k tomu, ţe firma FEI podniká na celosvětovém trhu, dodává přístroje do 

všech vyspělých zemí světa a i její dodavatelé jsou rozprostřeni po velké části 

ekonomicky vyspělých oblastí, provedl jsem ještě analýzu podílu jednotlivých nákladů 

v závislosti na měnu, ve které jsou tyto náklady účtovány. Na základě této analýzy bude 

moţné posoudit, jak jsou náklady jednotlivých přístrojů závislé na pohybu kurzů 

hlavních měn. 

Přímé a nepřímé výrobní náklady společně s materiálovou reţií jsou v této analýze 

zahrnuty do nákladu s názvem CZK prac., jelikoţ jsou to interní náklady FEI Czech 

Republic. Dále jsou v analýze zobrazeny materiálové náklady v CZK, USD a EUR. U 

některých přístrojů existují ještě materiálové náklady v GBP, ale tyto jsou z pohledu 

struktury nákladů nevýznamné (tvoří vţdy méně neţ 0.1 % z celkových nákladů) 

 

Description CZK prac[%] CZK Mat[%] EUR[%] USD[%] 

Tecnai G2 biotwin 15% 22% 50% 12% 

Tecnai G2 20 U-TWIN 12% 27% 53% 8% 

Helios NanoLab 450S 10% 27% 39% 24% 

MAGELLAN XHR SEM 11% 32% 46% 11% 

NOVA NANOSEM 650 11% 35% 47% 8% 

QUANTA 650 FEG 11% 63% 20% 5% 

QUANTA 3D FEG 600 9% 66% 17% 8% 

Tabulka 12 : Struktura nákladů vybraných přístrojů podle měn (zdroj: vlastní analýza dat z IS) 
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Graf 4 : Struktura nákladů vybraných přístrojů podle měn (zdroj: vlastní analýza dat z IS) 

 

Z této analýzy je patrné, ţe celkové vlastní výrobní náklady firmy FEI Czech Republic 

na výrobu uvedených přístrojů tvoří mezi 9-15% celkových nákladů, tato část nákladů 

je přímo ovlivnitelná. 

Z analýzy dále vyplývá, ţe mezi jednotlivými přístroji jsou poměrně velké rozdíly 

v zastoupení nákladů podle jednotlivých měn. Některé přístroje, např. Helios Nanolab 

450 S, mají náklady v jednotlivých měnách poměrně rovnoměrně rozloţeny, u jiných 

přístrojů tvoří celková míra nákladů v CZK více neţ 70% (přístroje řady QUANTA a 

QUANTA 3D). 

Zajímavé je i rozdělení nákladů v EUR a USD. Je patrné, ţe u všech  přístrojů 

převládají náklady v EUR nad náklady v USD, v některých případech velmi výrazně. 

Strategický sourcing 

Jak vyplývá z analýzy struktury nákladů, převáţná většina nákladů (85% aţ 91%) na 

prodávané přístroje je spojena s nákupem komponent od dodavatelů. Tato část nákladů 

je ovlivnitelná částečně komunikací a vyjednáváním s dodavateli o cenách 

nakupovaných dílů, modulů a o dalších parametrech těchto obchodů, které mohou mít 

vliv na celkové náklady s nákupem spojené, např. cena za přepravu, skladování 

nadbytečné případně pojistné zásoby apod.  Další moţností úspory těchto materiálových 

nákladů je úprava koncepce přístroje se zaměřením na levnější komponenty. 
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Aby firma vyuţila své vyjednávací pozice jedné z největších firem v oboru, vyuţívá 

spojení nákupních oddělení ze všech 3 poboček do jedné organizace, tzv. strategického 

sourcingu. Jednotliví dodavatelé nejednají se 3 samostatnými nákupními odděleními 

z různých poboček, ale s jedním partnerem zastupujícím všechny 3 pobočky. Tím se 

výrazně zvýší vyjednávací síla nákupního oddělení a zvýší se tlak na dodavatele a jejich 

ceny případně další významné parametry těchto obchodů, například kompletnost a 

včasnost dodávek případně procento reklamací. 

Optimalizace výrobního procesu 

Vlastní interní náklady tvoří 9 aţ 15 % z celkových nákladů na výrobek a jejich 

optimalizací by bylo moţno ušetřit náklady v řádu jednotek procent. Ve snaze o 

optimalizaci výrobního procesu, minimalizaci nákladů a optimalizaci vyuţití interních 

zdrojů firma aplikuje postupy tzv. „štíhlé výroby“ (Lean Manufacturing) které mají 

pomoci minimalizovat náklady, prostoje, zdvojení pracovních činností a zefektivnit celý 

proces. 

3.3 Analýza a řízení nákladů životního cyklu výrobku 

Řízení vývojových nákladů je součástí strategického řízení, jelikoţ náklady investované 

do vývoje nových produktů nebo zdokonalování stávajících produktů určují vývoj firmy 

na několik let dopředu. 

Pro analýzu sledování vývojových nákladů jsem si zvolil projekt vývoje nových typů 

elektronových mikroskopů z produktové řady SDB (Small Dual Beams) HELIOS, který 

probíhal v letech 2009 aţ 2010. Na příkladu analýzy tohoto projektu uvidíme reálné 

pouţití kalkulace nákladů ţivotního cyklu, který firma FEI Company pouţívá při 

ohodnocování ziskovosti a návratnosti projektů vývoje. 

První verze systémů Helios Nanolab byly uvedeny na trh v roce 2005 a od počátku byly 

velmi úspěšné. Ovšem v následujících letech postupně ztrácely svou jedinečnost a 

konkurenční výrobci posilovali svou pozici na tomto trhu. Na základě zvyšujícího se 

konkurenčního boje na tomto segmentu trhu, hlavně ze strany přístrojů firmy Carl Zeiss, 

byla v roce 2008 zpracována marketingová analýza s cílem obnovení technologického 

náskoku v tomto segmentu přístrojů tak, aby přístroje Helios opět dosáhly vedoucího 

postavení na trhu velkých Dual Beam přístrojů.  
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Výsledkem této analýzy byla definice zadání projektu pro kompletní obnovu 

produktové řady Helios Nanolab, s hlavními cíli: 

 Vyuţít nejnovější verze elektronového tubusu UC z velmi úspěšného SEM 

přístroje Magellan, který dosahuje velmi vysokých hodnot rozlišení a dalších 

unikátních parametrů. 

 Převzít nejnovější iontový tubus Tomahawk z nové verze FIB přístroje V400. 

 Kompletně nová SW platforma včetně mnoha vylepšení a nových funkcí. 

 Převzít navigaci CCD kamerou z el. mikroskopu Magellan. 

 Integrace nových modulů, jako jsou např. Plasma a Cryo Cleaner, optická 

navigace apod. 

Před schválením celého projektu musela být provedena kalkulace nákladů ţivotního 

cyklu této nové řady mikroskopů a analýza ROI, většinou pomocí NPV a IRR. 

 

Projekt: Helios NG (Next Generation) 

Očekávané vývojové náklady spojené s tímto projektem v jednotlivých letech ţivotního 

cyklu jsou zachyceny v následující tabulce: 

Vývojové náklady Helios NG 2009 2010 2011 2012 2013 

Náklady materiál + služby *tis. CZK+ 2550 3800    

Vývojové náklady (R&D a PE) [tis. CZK] 16300 17100 5000 1550 1550 

Celkové náklady [tis. CZK] 18850 20900 5000 1550 1550 

Náklady FEI NL [tis. EUR] 332 90    

Náklady FEI USA [tis USD] 225 105 50 50 40 

Celkové náklady na vývoj [tis. USD] 1815 1464 344 141 131 

Tabulka 13 : Očekávané vývojové náklady na projekt Helios NG (zdroj: interní dokumenty FEI ) 

 

Většina vývojových aktivit i nákladů byla realizována v Brně, ale na projektu 

spolupracovaly i týmy specialistů z poboček v NL a USA. Materiálové náklady zahrnují 

náklady na výrobu testovacích vzorků a funkčních prototypů, mezi ostatní vývojové 

náklady patří převáţně mzdové náklady, cestovné, konzultace a ostatní projektové 

náklady.  Náklady spojené s tímto projektem na ostatních pobočkách jsou zobrazeny 

v dalších řádcích. 

Vzhledem k tomu, ţe převáţná většina trţeb za prodané přístroje je realizována v USD 

a tato měna je i hlavní účetní jednotkou firmy, jsou následně všechny projektové 
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náklady převedeny na USD v pevných, tzv. rozpočtových kurzech, v tomto případě byly 

pouţity kurzy CZK/USD = 17, EUR/USD = 1.45. 

 

Výsledkem marketingové analýzy musí být i odhady trendů prodejních cen jednotlivých 

přístrojů i počtu prodaných přístrojů v následujících letech po uvedení nové řady 

přístrojů na trh. Podle analýzy nákladů spojených s výrobou na základě očekávaných 

nákupních cen a výrobních normohodin jsou spočteny plánované výrobní náklady 

pomocí metody uvedené v předchozí kapitole. Výsledky plánovaných trţeb za prodej 

přístrojů i servis a výrobních a servisních nákladů jsou uvedeny v následující tabulce.  

Vývoj tržeb a nákladů přístrojů řady HELIOS  
[tis. USD] 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

HELIOS 600i [ks] 10 25 26 21   

HELIOS 600i tržby 10500 26250 26000 20370   

HELIOS 600i náklady celkem 4935 11813 12220 10389   

HELIOS 600i GM [%] 53% 55% 53% 49%   

HELIOS 650 [ks] 7 19 22 18   

HELIOS 650 tržby 8750 23750 26400 20520   

HELIOS 650 náklady celkem  4025 10450 11880 10055   

HELIOS 650 GM [%] 54% 56% 55% 51%   

HELIOS 450/S [ks] 8 24 26 22   

HELIOS 450/S tržby 11360 34080 35100 28600   

HELIOS 450/S náklady celkem  5112 14654 15795 13728   

HELIOS 450/S GM [%] 55% 57% 55% 52%   

Tržby za servisní kontrakty  175 2500 3800 5700 7600 6900 

Náklady na servisní činnost  123 1750 2660 3990 5320 4830 

Celkové tržby za prodej a servis HELIOS 30785 86580 91300 75190 7600 6900 

Celkové výrobní, prodejní a servisní náklady  14195 38667 42555 38162 5320 4830 

HELIOS – průměrná marže *%+ 54% 55% 53% 49% 30% 30% 

Tabulka 14 : Očekávaný vývoj tržeb a nákladů přístrojů HELIOS (zdroj: interní dokumenty FEI)  

 

Hodnota GM (Gross Margin) je rovna hrubé marţi přístroje, coţ je rozdíl mezi 

průměrnou prodejní cenou a celkovými výrobními náklady na tento produkt.  

Na základě uvedených očekávaných nákladů v jednotlivých fázích ţivotního cyklu 

produktu i očekávaných trţeb za prodeje přístrojů a sluţeb s tímto produktem spojených 

je moţné vyhodnotit klíčové ekonomické ukazatele ziskovosti této investice, například 

čistou současnou hodnotu (NPV) a vnitřní výnosové procento (IRR), tak jak je zmíněno 

v kapitole 2.5.5. 
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K dokončení této analýzy je nutné vyjádřit budoucí cashflow spojené s tímto projektem, 

a k tomu je nutné spojit očekávané vývojové náklady s očekávanými trţbami a náklady 

spojenými s výrobou. Aby byly očekávané náklady spojené s tímto projektem 

kompletní, je musíme do nákladů zahrnout také podíl na obecných nákladech na vývoj, 

administrativu, marketing a změnu čistého pracovního kapitálu (ČPK). Dále je nutné 

znát nebo odhadnout náklady na kapitál, které vstupují do vzorce na výpočet NPV. 

Pro určení nákladů na kapitál, které se následně pouţijí jako diskontní míra ve vzorci 

výpočtu NPV, lze pouţít metodu WACC (průměrných nákladů na kapitál) nebo 

metodiku CAPM, která zohledňuje míru rizika na daném trhu. Firma FEI pouţívá 

metodiku podobnou metodě CAPM, kdy diskontní míra pro výpočet NPV se určí z 

uvedeného grafu, kombinujícího trţní míru rizika a produktovou (technologickou) míru 

rizika. 

 

 

Pokud se jedná o rozvoj stávajícího produktu na zavedeném trhu, pak musí být 

výnosová míra minimálně 12%, coţ je současně hodnota, která byla pouţita při analýze 

NPV projektu Helios NG jako diskontní míra. 

  

Graf 5 :  Závislost diskontní míry na tržním a produktovém riziku (zdroj: interní materiály FEI) 
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Výpočet cashflow a NPV [tis. USD] 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Celkové tržby z projektu Helios NG  30785 86580 91300 75190 7600 6900 

Celkové výrobní, prodejní a servisní  
náklady 

 14195 38667 42555 38162 5320 4830 

        

R&D náklady projektové 1815 1218 334 131 131   

Podíl nákladů na R&D  3079 8658 9130 7519 760 690 

Podíl nákladů na podporu prodeje a 
administrativu obecně 

 6157 17316 18260 15038 1520 1380 

Likvidace neprodejných zásob       1200 

EBIT [tis. USD] -1815 6137 21605 21224 14340 0 -1200 

Daně *24%+  1473 5185 5094 3442 0 0 

Zisk [tis. USD]  4664 26790 26318 17782 0 -1200 

Změna ČPK *tis. USD+ 200 2500 5500 1500 -400 -6000 -300 

Roční CF *tis. USD+ -2015 3637 16105 19724 14740 6000 -900 

Roční CF diskontované *tis. USD+  -2015 3247 12839 14039 9368 3405 -456 

NPV (r=12%) [tis. USD] -2015 1232 14071 28110 37478 40882 40426 

Tabulka 15 : Výpočet očekávaných cashflow a NPV projektu HELIOS NG (zdroj: interní materiály FEI) 

 

Výsledná čistá současná hodnota tohoto produktu za celý ţivotní cyklus je přes 40 mil. 

USD. Pro porovnání projektů a vyhodnocení jejich přínosu pro firmu se ve FEI pouţívá 

ještě vnitřní výnosové procento (IRR), které je v tomto případě rovno 330%. Tato 

hodnota je velmi vysoká a vypovídá o velké návratnosti projektu s poměrně nízkými 

náklady. Pro celou dobu ţivotnosti produktu můţeme zobrazit hodnotu očekávaných 

cashflow a růst NPV: 

 

 Graf 6 : Vývoj očekávaného cashflow a NPV po dobu životnosti produktu (zdroj: Interní analýza FEI) 
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Pro porovnání jednotlivých vyvíjených produktů se ve FEI pouţívá ještě očekávaná 

hodnota hrubé marţe (GM), která u tohoto produktu překračuje hodnotu 50%. Tato 

hodnota je v souladu s poţadovanou mírou hrubé marţe celé FEI Company, která je na 

úrovni 42.5% a firma má za cíl dosaţení marţe minimálně 44% v roce 2011.  

Nově vyvíjené přístroje, které by tuto poţadovanou hodnotu marţe nesplňovaly, 

nemohou být schváleny k vývoji a následně k výrobě. 

 

Výsledky této kompletní projektové analýzy jsou předloţeny managementu před 

schválením projektu. 

Projektové fáze 

Po oficiálním schválení a zahájení projektu probíhají jednotlivé projektové fáze podle 

definovaného procesu PMP (Product Management Process), které jsou řízené 

projektovým týmem. 

PMP process firmy FEI Company zahrnuje všechny fáze ţivotního cyklu produktu, 

které jsou zobrazeny na následujícím obrázku: 

 

Mezi základní fáze projektu vývoje nového přístroje patří 6 fází zobrazených modře: 

 Koncept zahrnuje přípravnou fázi projektu 

 Inicializace je zaměřena na sestavení projektového týmu, přesnou specifikaci 

zadání, zodpovědností členů týmu a harmonogram projektu 

 Design je fáze zaměřená na vypracování technického řešení nového přístroje 

 Alpha a Beta jsou fáze zaměřené na výrobu prototypů a ověření skutečného 

plnění poţadovaných technických parametrů a cílů projektu 
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Obrázek 13 : Fáze životního cyklu výrobku FEI (zdroj: firemní materiály FEI Company) 
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 Release – uvolněním do výroby končí základní část vývojového projektu, přesto 

náklady na postupné zlepšování produktu a řešení reklamací pokračují i po této 

fázi. 

 

Další významné fáze z pohledu ţivotního cyklu produktu jsou ukončení výroby 

produktu (EOP - End Of Production) a ukončení podpory tohoto produktu (EOS = End 

Of Support). 

Ukončení výroby produktu musí být obezřetně plánováno s ohledem na skladové 

zásoby z ukončované výroby a z dostupnosti náhradních dílů. Ukončení servisní 

podpory je z firemního pohledu ukončení ţivotního cyklu výrobku. Po tomto okamţiku 

firma produkt jiţ dále nepodporuje, neudrţuje zásoby náhradních dílů ani technickou 

dokumentaci pro servisní potřeby. 

Uvedená analýza nákladů ţivotního cyklu výrobku je aktualizována při ukončení 

jednotlivých částí projektu a případné odchylky nákladů nebo NPV kalkulací jsou 

analyzovány a jsou zvaţována nápravná opatření v závislosti na velikosti odchylky. 

Současný stav projektu Helios NextGen 

Nové přístroje řady Helios NextGen byly uvedeny na trh podle plánu, první přístroje 

byly dodány zákazníkům ve druhé polovině roku 2010 a v Q1 2011 je patrný očekávaný 

růst poptávky po těchto přístrojích a potvrzují se tak původní marketingové analýzy ze 

začátku roku 2009. Rostoucím prodejům těchto poměrně nákladných přístrojů přispívá i 

celkové oţivení průmyslu po předchozí recesi. 

 

3.4 Rizikové faktory spojené s podnikáním FEI 

Management firmy velmi pečlivě sleduje jednotlivé rizikové faktory svého podnikání a 

snaţí se eliminovat jejich dopad na vlastní chod společnosti. Mezi známé rizikové 

faktory firmy FEI patří (3): 

 Vysoce konkurenční prostředí, kterému se firma brání díky své strategii 

diversifikace a technologického předstihu před konkurencí, viz kapitola 3.1.3. 

 Periodické recese a následné obnovení jednotlivých trţních segmentů, kterému 

se firma pokouší bránit hledáním nových trţních segmentů, aplikací a zákazníků 
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 Fluktuace měnových kurzů, které mohou významně ovlivnit hospodářský 

výsledek FEI. Tomuto riziku se budeme věnovat v následující kapitole. 

 Probíhající přesuny výroby mezi pobočkami a outsourcing některých částí 

přístrojů mohou způsobit výpadek v dodávkách těchto přístrojů případně vyvolat 

neplánované náklady.  

 Závislost na omezeném množství kritických dodavatelů, viz. kapitola 3.1.4. 

 Outsourcing některých klíčových výrobních postupů můţe znamenat ohrožení 

duševního vlastnictví FEI. 

 Restrukturalizace firmy můţe znamenat ohroţení plynulosti dodávek, ztrátu 

zákazníků případně zvýšení nákladů. 

 

3.4.1 Řízení kurzových rizik 

Z analýzy trţeb firmy FEI podle regionů (kap. 3.1.3) a analýzy firmy FEI v (3) vyplývá, 

ţe přes 60% trţeb je realizováno v měně USD, přibliţně 30% v EUR a zbývající část 

v ostatních měnách, např. japonský JPY. Porovnáním těchto poměrů trţeb a nákladů na 

jednotlivé přístroje v různých měnách (kap. 3.2.3) je zřejmé, ţe kolísání kurzů 

pouţívaných měn má poměrně veliký vliv na dosaţené finanční výsledky. Pokud 

například poklesne USD proti EUR i Kč o 10 %, pak firma ztrácí na trţbách přibliţně 

6%, ale na nákladech ušetří pouze malý zlomek této částky, mezi 0.5 aţ 2.5 procenty. 

Pokud k tomuto poklesu dojde dlouhodobě, pak firma dosáhne z prodeje těchto přístrojů 

hrubou marţi o několik procent niţší, neţ byla plánovaná a nedosáhne očekávané míry 

zisku i kdyţ splní plánovaný objem trţeb. Toto riziko je známé a firma vyuţívá různé 

moţnosti jak se proti tomuto jevu bránit 

Firma pouţívá několik známých postupů k eliminaci kurzových rizik, například externí 

hedging pomocí zajištění měnovými deriváty (3). 

S cílem dosaţení rovnováhy mezi náklady a trţbami v jednotlivých měnách se firma 

pokouší o přesun části dodavatelského řetězce do USD oblasti tak aby dosáhla niţší 

závislosti na pohybech měnových kurzů. Tento přístup se nazývá přirozený hedging a 

jeho implementace s sebou přináší spoustu rizik. Analýzou a návrhem úpravy tohoto 

postupu s cílem sníţení rizik pro FEI se budu zabývat v návrhové části. 
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4 Definice problému a návrh řešení 

Z analýzy postupů kalkulace a řízení nákladů ve firmě FEI vyplývá, ţe firma velmi 

pečlivě analyzuje skutečné náklady spojené s její činností, ať jiţ spojené s výrobou 

stávajících přístrojů nebo s vývojem nových přístrojů. Na základě těchto analýz 

rozhoduje o budoucím vývoji firmy a úspěšnosti či neúspěšnosti jednotlivých produktů. 

 

Aby bylo moţné spolehlivě řídit firemní náklady, je nutné, aby tyto náklady co 

nejvěrněji odráţely skutečnost. Z analýzy stávajících postupů kalkulace standardních 

nákladů vyplývá, ţe firma pouţívá společnou sazbu na výpočet materiálové reţie, 

mzdových nákladů i výrobní reţie pro všechny produkty. Je velice pravděpodobné, ţe 

produkty s rozdílným poměrem interních a externích nákladů, viz kapitola 3.2.3 i 

rozdílnou komplexností výrobních činností nebudou spotřebovávat rovnocennou část 

reţie. Proto se v první části návrhu zaměřím na zpřesnění výpočtu reţijních částí 

standardní kalkulace. 

 

Mezi metody, kterými se firma snaţí řídit své náklady a sníţit míru kurzových rizik na 

své podnikání, patří jiţ zmíněný přirozený hedging, kterého chce firma dosáhnout 

přesunem části dodavatelského řetězce z oblasti EUR/CZK do oblasti USD, tak aby se 

vyrovnaly náklady a příjmy v jednotlivých měnách. S touto změnou dodavatelského 

řetězce souvisí i některá další rizika. V návrhové části se pokusím analyzovat tato rizika 

a navrhnout změnu postupu, která by tato rizika významně sníţila.  

 

4.1 Zpřesnění kalkulace standardních nákladů 

Jak jsem uvedl v kapitole 3.2.1, kalkulační model výrobních nákladů FEI Company 

obsahuje 5 sloţek nákladů: 

 přímé materiálové náklady, 

 rozpočtené materiálové reţijní náklady, 

 přímé mzdové náklady, 

 rozpočtené výrobní reţijní náklady, 

 přímé náklady subdodávky. 
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Přímé materiálové náklady i přímé náklady na subdodávky vyjadřují svou hodnotu 

poměrně přesně na základě nasmlouvané ceny s dodavatelem materiálu případně sluţby. 

Problémem je alokace nepřímých nákladů, tj. výrobní a materiálové reţie. Tyto reţijní 

sazby jsou vypočteny souhrnnou přirážkovou kalkulací, a to z celého rozsahu výroby. 

Takto spočtené reţijní sazby nám neumoţňují odlišit míru, jakou jednotlivé výrobky 

přispívají k těmto celkovým reţijním nákladům. 

Materiálové reţijní náklady dosahují ve FEI přibliţně 4% z celkové ceny a výrobní 

reţie přepočtená podle odpracovaných normohodin činí na jednotlivých přístrojích mezi 

3.5 aţ 7 % celkových nákladů. 

Dalším problémem můţe být výpočet mzdových nákladů, který je zaloţen na 

průměrných nákladech práce ve výrobě, vztaţený na 1 normohodinu.  

Návrh postupu přesnější kalkulace jednotlivých sloţek výrobních nákladů je uveden 

v této kapitole a je rozdělen podle jednotlivých kategorií nákladů. 

4.1.1 Zpřesnění kalkulace mzdových nákladů 

Kalkulace mzdových nákladů zaloţená na průměru celkových přímých mzdových 

nákladů na plánovaný počet normohodinu je snadná z hlediska výpočtu, ale nepostihuje 

nákladové rozdíly v práci na jednotlivých výrobních odděleních. Na základě znalosti 

organizace výrobního procesu ve FEI Company bych v tomto případě navrhnul rozdělit 

tuto kalkulaci podle jednotlivých výrobních skupin: 

 Výroba VN zdrojů do 30 kV 

 Výroba VN Zdrojů nad 30 kV 

 Montáţ 

 Čistící linka 

 Opravy FEG modulů 

 Finalizace přístrojů SEM 

 Finalizace přístrojů TEM 

 Finalizace přístrojů Dual Beam 

 Balení 

Postup výpočtu mzdových nákladů na 1 normohodinu by byl podobný původnímu 

postupu, pouze s pouţitím upravených rozvrhových základen: 
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 sečtou se všechny plánované přímé osobní náklady všech výrobních pracovníků 

z vybrané výrobní skupiny (mzdy, pojištění, školení, příspěvky, odměny, 

stravné, cestovní náklady atd.), 

 a následně se podělí očekávaným (plánovaným) počtem normohodin nutných 

pro splnění plánu v příštím roce pro danou skupinu (rozvrhovou základnou). 

Například práce finalistů SEM, TEM nebo DB přístrojů je velmi kvalifikovaná a 

vyţaduje dlouhodobé zaškolení, např. u mikroskopů TEM se finalista zaškoluje pro 

samostatnou práci minimálně půl roku, obdobně je to u velkých Dual Beam přístrojů, 

např. HELIOS. 

V kontrastu s těmito náklady práce ve skupině balení nebo na čistící lince nevyţaduje 

náročné zaškolení a proto přímé mzdové náklady na normohodinu práce v této skupině 

budou výrazně niţší.  

4.1.2 Zpřesnění kalkulace výrobní režie 

Obdobně jako v případě kalkulace přímých mzdových nákladů bych pro alokaci 

výrobních reţijních nákladů navrhoval změnit způsob kalkulace tak, aby se příslušná 

část reţie rozpočítávala na jednotlivé výrobní skupiny a tím by náklady na jednu 

normohodinu pro tato oddělení mnohem přesněji vyjadřovaly skutečnou spotřebu 

nákladů. 

Do kalkulace výrobní reţie pro jednotlivé skupiny bych zařadil tyto náklady: 

 Výroba VN zdrojů do 30 kV. Náklady na vedoucího této skupiny, poměrný 

podíl na nájmu budovy a ostatních provozních nákladech (elektřina, vytápění, 

pojištění budovy atd.) podle plochy tohoto oddělení v m2, odpisy majetku a 

investic pro tuto skupinu a náklady na zaměstnance skupiny PE, který má na 

starosti tento typ zdrojů. 

 Výroba VN Zdrojů nad 30 kV.   Podobný postup jako u předcházející skupiny. 

 Montáž.  Náklady na vedoucího této skupiny, poměrný podíl na nájmu budovy 

a ostatních provozních nákladech podle plochy tohoto oddělení v m2, odpisy.. 

 Čistící linka. Podobný postup jako u předcházející skupiny. 

 Opravy FEG modulů. Podobný postup jako u předcházející skupiny. 

 Finalizace přístrojů SEM. Náklady na vedoucího této skupiny, celkové 

náklady na celou podskupinu oddělení PE-SEM včetně vedoucího této skupiny, 
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poměrný podíl na nájmu budovy a ostatních provozních nákladech podle plochy 

tohoto oddělení v m2, odpisy. 

 Finalizace přístrojů TEM. Náklady na vedoucího této skupiny, celkové 

náklady na celou podskupinu oddělení PE -TEM včetně vedoucího této skupiny, 

poměrný podíl na nájmu budovy a ostatních provozních nákladech podle plochy 

tohoto oddělení v m2, a případné odpisy investic do technologie. 

 Finalizace přístrojů Dual Beam. Náklady na vedoucího této skupiny, celkové 

náklady na celou podskupinu oddělení PE-SDB včetně vedoucího této skupiny, 

poměrný podíl na nájmu budovy a ostatních provozních nákladech podle plochy 

tohoto oddělení v m2, a případné odpisy investic do technologie. 

 Balení. Pouze poměrný podíl na nájmu budovy a ostatních provozních 

nákladech (elektřina, vytápění, pojištění budovy atd.) podle plochy tohoto 

oddělení v m2. 

Dále by se rozdělily náklady na vedení výroby poměrově podle celkových nákladů za 

jednotlivé skupiny a náklady na vedení oddělení PE by se rovnoměrně rozdělily na 

reţijní náklady skupin finalizace SEM, TEM a Dual Beam. 

Tyto celkové náklady pro jednotlivé výrobní skupiny by se podělily příslušným počtem 

plánovaných normohodin pro tuto výrobní skupinu (rozvrhovou základnou) a tím 

bychom získali výslednou sazbu pro výrobní reţii na normohodinu jednotlivých 

výrobních skupin. Tento postup odpovídá diferencované přirážkové kalkulaci, jak je 

uvedeno v kap. 2.4.4. 

 

Výhody navrženého řešení v kapitolách 4.1.1 a 4.1.2 

Takto vypočtené přímé mzdové náklady i výrobní reţie by mnohem přesněji 

vyjadřovaly přidanou hodnotu jednotlivých pracovních úkonů a současně i nákladnost 

jednotlivých odvedených normohodin. 

ERP systém QAD tuto formu kalkulace specifické mzdové i reţijní sazby podle 

výrobního útvaru podporuje a proto by zavedení tohoto algoritmu nebylo sloţité ani 

časově náročné. 
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4.1.3 Zpřesnění kalkulace materiálové režie 

Materiálová reţie je ve FEI je kalkulována fixní sazbou 4.4% z materiálových nákladů a 

zahrnuje celkové náklady na provoz oddělení logistiky, skladu a nákupu. 

Pro přesnější alokaci těchto materiálových nákladů bude nejvhodnější pouţít metodu 

řízení nákladů podle aktivit (ABC – kap. 2.5.2), neboť ţádná z klasických metod 

alokace fixních nákladů nám nepomůţe tento výpočet výrazně zpřesnit. Prvním krokem 

je nalezení podstatných aktivit, které tvoří tuto část reţijních nákladů. Na základě 

vlastní analýzy práce těchto skupin jsem navrhnul ocenění 10 aktivit souvisejících se 

zásobováním výroby materiálem. 

Seznam 10 základních aktivit: 

1. Vyjednávání s dodavatelem, nastavení cen a dodacích podmínek 

2. Tvorba nákupní objednávky a zaslání dodavateli 

3. Přijetí zboţí na sklad 

4. Technická kontrola na příjmu 

5. Výdej zboţí do výroby 

6. Příjem hotových výrobků případně polotovarů na sklad 

7. Fakturace a odeslání zákazníkovi 

8. Reklamace dodavatelům 

9. Tvorba hlášení Intrastatu 

10. Vyřízení celních formalit. 

 

Vyhodnocení nákladů jednotlivých aktivit by se provádělo podle následujícího postupu 

uvedeného v kapitole 2.5.2. K jednotlivým aktivitám nyní určíme parametry pro alokaci 

nákladů pomocí metody ABC. 

  

 Vyjednávání s dodavatelem, nastavení cen a dodacích podmínek 

Skupina nákladů: 80 % nákladů nákupního oddělení. 

Vztahová veličina: Celkový počet uzavřených kontraktů za rok, včetně aktualizovaných 

kontraktů se změnou ceníkových cen. Bylo by vhodné přidělit větší váhu novým 

kontraktům, jelikoţ vyţadují větší kapacity oddělení nákupu, doporučuji dvojnásobnou. 

Tuto hodnotu vynásobit počtem nákupních poloţek, které byly tímto kontraktem 

oceněny/přeceněny. 
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Průměrné náklady: Průměrné náklady na přecenění 1 poloţky (nákladového objektu). 

Activity Driver: Počet přecenění dané poloţky za období (rok). 

 

 Tvorba nákupní objednávky a zaslání dodavateli 

Skupina nákladů: 40% nákladů oddělení logistiky, coţ odpovídá počtu zaměstnanců 

logistiky zodpovědných za objednávání materiálu. 

Vztahová veličina: Celkový počet jednotlivých řádků nákupních objednávek 

vystavených za období (rok),  

Průměrné náklady: Průměrné náklady na vystavení 1 řádku nákupní objednávky. 

Activity Driver: Počet řádků nákupních objednávek za období (1 rok), na kterých byla 

příslušná poloţka objednávána. 

 

 Technická kontrola na příjmu 

Skupina nákladů: 8% nákladů oddělení sklad materiálu, coţ odpovídá počtu 

zaměstnanců skladu zodpovědných za technickou kontrolu (1 zaměstnanec). 

Vztahová veličina: Celkový počet příjmů jednotlivých poloţek, které jsou určeny 

k technické kontrole.  

Průměrné náklady: Průměrné náklady na technickou kontrolu jednoho příjmu poloţky. 

Activity Driver: Počet příjmů dané poloţky za období, pokud se má daná poloţka 

kontrolovat, jinak 0. 

Pozn. Tyto náklady se objeví pouze u poloţek, které vyţadují technickou kontrolu na 

příjmu, coţ je cca 10% poloţek. 

 

 Přijetí zboží na sklad 

Skupina nákladů: 40% nákladů oddělení sklad materiálu, coţ odpovídá počtu 

zaměstnanců skladu zodpovědných za příjem materiálu. 

Vztahová veličina: Celkový počet jednotlivých příjmů na sklad (odpovídá jednotlivým 

řádkům nákupních objednávek),  

Průměrné náklady: Průměrné náklady na příjem jednotlivé poloţky nákupní 

objednávky na sklad (ne jednoho kusu ale jednoho řádku objednávky). 

Activity Driver: Počet jednotlivých příjmů dané poloţky za období (1 rok) 
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 Výdej zboží do výroby 

Skupina nákladů: 35% nákladů oddělení sklad materiálu, coţ odpovídá počtu 

zaměstnanců skladu zodpovědných za výdej materiálu. 

Vztahová veličina: Celkový počet jednotlivých výdejů ze skladu (odpovídá jednotlivým 

řádkům výrobních příkazů),  

Průměrné náklady: Průměrné náklady na výdej jednotlivé poloţky na výrobní příkaz 

(ne jednoho kusu ale jednoho řádku výrobního příkazu). 

Activity Driver: Počet jednotlivých výdejů dané poloţky za období (1 rok) 

 

 Příjem hotových výrobků případně polotovarů na sklad 

Skupina nákladů: 17% nákladů oddělení sklad materiálu, coţ odpovídá počtu 

zaměstnanců skladu zodpovědných za příjem vyrobených výrobků na sklad. 

Vztahová veličina: Celkový počet jednotlivých příjmů hotových výrobků na sklad. 

Průměrné náklady: Průměrné náklady na jednotlivý příjem hotového výrobku na sklad 

(transakcí, ne mnoţství). 

Activity Driver: Počet jednotlivých příjmů vyráběné poloţky za 1 rok (transakcí, ne 

mnoţství) 

Pozn. Tato poloţka nákladů se objeví pouze u vyráběných poloţek. 

 

 Fakturace a odeslání zákazníkovi 

Skupina nákladů: 30% nákladů oddělení logistiky, coţ odpovídá počtu zaměstnanců 

logistiky zodpovědných za fakturaci. 

Vztahová veličina: Celkový počet jednotlivých řádků faktur vystavených za období 

(rok),  

Průměrné náklady: Průměrné náklady na vystavení 1 řádku faktury. 

Activity Driver: Počet jednotlivých řádků faktur za období (1 rok), na kterých byla 

příslušná poloţka fakturována. 

 

 Reklamace dodavatelům 

Skupina nákladů: 20 % nákladů nákupního oddělení + 14 % nákladů logistiky. 
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Vztahová veličina: Celkový počet reklamací za rok, do tohoto počtu se započítávají 

reklamace kvality zboţí, nedodrţení dodací lhůty případně nedodrţení dodacího 

mnoţství.  

Průměrné náklady: Průměrné náklady na 1 reklamaci. 

Activity Driver: Počet uvedených typů reklamací dané poloţky za období (rok). 

 

 Tvorba hlášení Intrastatu 

Skupina nákladů: 8 % nákladů logistiky. 

Vztahová veličina: Celkový počet transakcí typu import/export se zeměmi EU, které se 

vykazují do Intrastatu. 

Průměrné náklady: Průměrné náklady na přecenění 1 poloţky (nákladového objektu). 

Activity Driver: Celkový počet transakcí typu import/export se zeměmi EU u dané 

poloţky za období (1 rok). 

 

 Vyřízení celních formalit. 

Skupina nákladů: 8 % nákladů logistiky. 

Vztahová veličina: Celkový počet celních řízení. 

Průměrné náklady: Průměrné náklady 1 celní řízení. 

Activity Driver: Celkový počet celních řízení u dané poloţky za období (1 rok). 

 

Náklady objektu podle jednotlivých aktivit se vypočtou vynásobením průměrných 

nákladů dané aktivity hodnotou Activity Driver. 

 

Výhody navrženého řešení: 

Uvedený postup alokace materiálových reţijních nákladů pomocí metody ABC 

poskytuje mnohem přesnější informace o skutečných nákladech na materiálové 

zabezpečení výroby u jednotlivých poloţek (nákladových objektů). 

Pokud např. poloţka nebyla v definovaném období reklamována, pak se příslušná 

sloţka nákladů u tohoto objektu neprojeví. Totéţ platí o poloţkách, které se 

nevykazovaly do Intrastatu, případně nebyly ve sledovaném období v celním řízení. 

Poloţky, které neprochází vstupní kontrolou nebudou obsahovat tuto sloţku nákladů. 
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Mezi další výhody navrţené metody ABC by byla např. moţnost sledování nákladů na 

reklamace pro jednotlivé dodavatele. 

 

Nevýhody:  

Metoda ABC je poměrně náročná na analýzu dat, procesů, aktivit a získávání přesných 

statistik pro výpočty průměrných nákladů jednotlivých aktivit. Aby náklady odpovídaly 

aktuálním nákladům, musí se pravidelně aktualizovat, minimálně jednou ročně. 

Další nevýhodou je chybějící podpora tohoto systému alokace nákladů v ERP systému 

od firmy QAD. 

Doporučení 

Vzhledem k tomu, ţe ERP systém QAD Enterprise kalkulaci nákladů podle aktivit 

nepodporuje, doporučuji tento přístup vyzkoušet na vhodném externím systému 

kalkulací, nejlépe na omezeném pilotním projektu, z důvodu ověření pouţitelnosti 

v prostředí FEI Company. Pokud by se potvrdil přínos této metody pro lepší kontrolu 

nákladů, bylo by moţné uvaţovat op programové úpravě stávajícího ERP systému aby 

podporoval tuto metodu nákladů případně o automatickém propojení ERP systému 

s externím kalkulačním systémem, který by ERP systému poskytoval výsledek 

kalkulace ABC. 

 

4.2 Snížení vlivu kolísání kurzů EUR/USD 

Jak bylo uvedeno v úvodu této kapitoly, jednou ze strategií firmy je i sníţení vlivu 

kurzových rizik. Vedle metod externího zajištění kurzových rizik plánuje firma FEI 

pouţít i přirozený hedging, kterého chce dosáhnout změnou dodavatelského řetězce. 

Tato navrhovaná změna dodavatelského řetězce by měla způsobit rovnováhu v poměru 

nákladů a trţeb v jednotlivých měnách. Vzhledem k faktu, ţe firma dosahuje trţeb 

v USD ve výši cca 60% celkových trţeb, ale náklady jsou tvořeny převáţně v EUR a 

CZK, je cílem této změny přesun části dodavatelského řetězce z EUR/CZK oblasti do 

USD oblasti, patrně Asie. 
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Navrţená změna dodavatelského řetězce můţe však mít velký dopad na budoucnost 

firmy a její strategii, proto jsem analyzoval jednotlivá rizika s touto změnou spojená a 

navrhl úpravu tak, aby tato rizika byla minimalizována. 

Identifikace intervenčních oblastí  

Uvedená změna dodavatelského řetězce se bude týkat několika oddělení firmy: 

 Nákup – nové dodavatele bude nutné nalézt, sjednat s nimi veškeré obchodní 

záleţitosti – způsoby a termíny dodání, ceny, kontrolu kvality. 

 Logistika – noví dodavatelé budou mít rozdílné dodací lhůty od těch stávajících, 

proto bude nutné upravit plánování nákupů v MRP. 

 Výroby – řešení kvality a případných reklamací s novými dodavateli 

(lokalizovaných v jiných částech světa – časový posun, sloţitější komunikace a 

doprava) 

 Financí – zavedení nových dodavatelů do systému, řešení případných problémů 

s fakturací/platbami, sloţitější platby v el. bankovnictví. 

Identifikace rizik  

Před tím, neţ přistoupíme k návrhu popsané změny, musíme analyzovat rizika s touto 

změnou související včetně velikosti jejich dopadu na úspěch celého projektu a případně 

na celou FEI Company. Závaţná rizika se pokusíme sníţit aplikací vhodné metody pro 

sníţení rizika. Jednotlivá rizika popíšeme váhou rizika (závaţností) a pravděpodobností 

rizika. Součin těchto dvou parametrů nám určí celkovou hodnotu rizika. Rozloţení rizik 

podle pravděpodobnosti a závaţnosti je zobrazeno v následující tabulce základního 

třídění rizik podle váhy a pravděpodobnosti rizika. V jednotlivých kvadrantech jsou 

uvedeny nejběţnější způsoby řešení těchto typů rizik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 16 : Základní třídění rizik podle pravděpodobnosti a váhy rizika (zdroj: (13)) 
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Vysoká Pojištění Vyhnutí se 
riziku, redukce 

Nízká Retence Retence a 
redukce 

 Nízká Vysoká 

             Pravděpodobnost 
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V následující tabulce je seznam významných rizik tohoto projektu včetně jejich 

parametrizace z pohledu závaţnosti, pravděpodobnosti, a celkové hodnoty rizika a 

návrh protiopatření. Detailní popis protiopatření je uveden v dalším textu. 

Váhu a pravděpodobnost rizika uvádíme pro zjednodušení ve stupnici malá, střední a 

vysoká, celková hodnota rizika má stupnici malá, střední, vysoká a kritická. 

ID Stručná definice rizika Váha 
rizika 

PP 
rizika 

Celk. h. 
rizika 

Protiopatření 

 Projektová rizika     
1 Obecná projektová rizika – výběr 

členů týmu, špatná komunikace, 
nedostatečné pravomoci nebo 
motivace. Nedostatečná podpora ze 
strany sponzora či členů 
managementu 

Vysoká Stření Vysoká kvalitní projektové 
vedení a příprava, 
průběžné vedení 
projektu, zpětná 
vazba. 

 Ekonomická  rizika     
2 
 
 

Nízká kvalita výrobků od nových 
dodavatelů 

Vysoká Vysoká Kritická Nutno zohlednit v 
návrhu řešení 

3 S růstem vzdálenosti k dodavateli 
možné výpadky dodávek a 
prodloužení dodacích lhůt. 

Vysoká Vysoká Kritická Nutno zohlednit v 
návrhu řešení 

      
4 Ohrožení plynulosti výroby FEI v 

případě hromadného přesunu 
dodavatelských řetězců do USD 
oblasti 

Vysoká Vysoká Kritická Nutno zohlednit v 
návrhu řešení, 
pilotní projekt, 
postupné zavádění 

5 Zánik nového dodavatele vysoká Nízká Střední Zohlednit v návrhu 
řešení, pojištění 

6 Změna cen nového dodavatele Střední Střední Střední Zohlednit v návrhu, 
pojištění 

 Strategická rizika     
7 Nižší stabilita a dynamika nových 

dodavatelských řetězců  
Střední Střední Střední Zohlednit v návrhu 

řešení, možná 
částečná retence 

Tabulka 17 : Ohodnocení rizik přesunu dodavatelského řetězce 

 

Návrh protiopatření na snížení rizik 

Protiopatření na projektová rizika (č. 1) souvisí s přípravou a vedením projektu. Je 

nutné dodrţovat všechna obecná pravidla vedení takto rozsáhlých projektů, která je 

moţno nalézt např. v (13).  
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Návrh protiopatření na ekonomická rizika 

Kvalita nových dodavatelů je velmi kritická pro úspěch celého projektu. Proto je nutné 

s novými dodavateli velmi úzce spolupracovat na definici poţadované kvality a její 

pravidelné kontrole. Vzhledem k technologické náročnosti výroby elektronových 

mikroskopů je 100% kvalita pouţitých součástek a komponent nezbytnou podmínkou. 

Riziko niţší kvality produkce nových dodavatelů je moţné sníţit současným pouţitím 

stávajících i nových dodavatelů a tyto vzájemně kombinovat. 

Některé komponenty elektronových mikroskopů jsou natolik unikátní a technologicky 

náročné, ţe jejich přesun k novému dodavateli bude nemoţný. Proto bude nutné 

vytipovat vhodné komponenty, u kterých je změna dodavatele moţná. 

 

Prodloužení dodacích lhůt klade vyšší nároky na přesné prognózování nákupu a spolu 

s moţnými výpadky dodávek nebo jednorázovým prodlouţením dodávky můţe vést 

k výpadku produkce FEI případně ke zvýšení skladových zásob (předzásobení). 

Zvyšování skladových zásob je v rozporu s dalšími aktivitami firmy na jejich sniţování.  

Moţným řešením je opět paralelní kombinace nových a stávajících dodavatelů, přičemţ 

stávající dodavatelé mohou díky rychlejší odezvě vykrýt výpadek nového dodavatele. 

U tohoto rizika je moţný transfer rizika na dodavatele nebo přepravce, například 

zavedením meziskladu dodavatele v blízkosti nebo místě spotřeby – v závodě FEI, 

přičemţ fakturováno bude aţ spotřebované mnoţství. Tento mezisklad by řešil jak 

výpadky dodávek, tak i delší reakční čas na novou objednávku. 

 

Hromadný přesun dodavatelských řetězců do USD oblasti by mohl výrazně omezit 

plynulost výroby FEI a případně vést i k zániku firmy, proto bude nezbytné tento 

projekt rozloţit do několika fází. V první fázi navrhneme pilotní projekt pro vybrané 

dodavatele a na základě výsledku tohoto pilotního projektu je moţné pokračovat 

v přesunu, případně projekt zastavit nebo přeplánovat. 

 

Zánik nového dodavatele je méně pravděpodobnou a méně častou událostí, ale 

v případě kritického dodavatele můţe způsobit firmě FEI existenční problémy. 
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Moţná protiopatření zahrnují pojištění proti ztrátě dodavatele/dodávek, vydefinování 

kritických dodavatelů, u kterých je nutné vyloučit přesun na nového dodavatele a 

případně kombinaci dodávek u kritických dílů od stávajícího dodavatele a nového 

dodavatele s definovaným poměrem. U méně kritických dodavatelů je moţné toto riziko 

zadrţet vzhledem k nízké pravděpodobnosti a niţší míře dopadu na FEI. 

 

Proti neočekávané změně cen nového dodavatele je moţné se účinně bránit uzavíráním 

dlouhodobých rámcových smluv na dodávky při předem definované ceně a 

s definovaným ročním výhledem dodávek. 

 

Návrh protiopatření na strategická rizika 

Z pohledu minimalizace strategického rizika je nutná orientace na silné partnery, 

zavedené, stabilní a úspěšné firmy, které jsou schopny svou výrobní kapacitou snadno 

splnit očekávaný růst firmy FEI. I v tomto případě by pomohlo paralelní objednávání od 

stávajících i nových dodavatelů, které by umoţnilo dynamičtější reakci na změnu 

objednávek ze strany FEI. 

 

Návrh řešení s cílem minimalizace rizik 

Při analýze rizik jsem dospěl k závěru, ţe změna dodavatelského řetězce v původním 

rozsahu by mohla znamenat významné riziko pro firmu FEI. Za účelem minimalizace 

těchto rizik navrhuji připravit a zrealizovat pilotní projekt na přesun vybraných 

dodavatelských řetězců z EUR/CZK do USD. 

Na základě výsledků tohoto pilotního projektu se vedení firmy rozhodne, jestli v tomto 

projektu pokračovat a v jakém rozsahu. Z projektu pilotního budou vyloučeni kritičtí 

dodavatelé FEI, jejichţ výpadek by mohl ohrozit obchodní aktivity firmy. Současně 

bude zavedena změna IS, která umožní paralelní objednávání od stávajícího a 

nového dodavatele v definovaném poměru. Tímto se významně sníţí riziko výpadku 

dodávek a umoţní pruţněji reagovat na aktuální změny kurzů USD/EUR. 
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5 Závěr 

Cílem této práce byla analýza řízení nákladů ve vybrané společnosti. V teoretické části 

byly popsány základní pohledy na náklady ve společnosti a jejich moţné členění podle 

druhu, účelu nebo závislosti na objemu produkce. Dále jsem se věnoval problematice 

kalkulací jednicových nákladů a pokročilým metodám sledování nákladů a jejich 

vyuţívání pro řízení firmy. 

V praktické části jsem provedl analýzu firmy FEI Company z pohledu její historie, 

organizační struktury, výrobků a výrobkových řad, strategie, trţní orientace, klíčových 

dodavatelů i zákazníků a významných konkurentů. Dále jsem se věnoval problematice 

sledování nákladů v této společnosti, pouţívaným metodám kalkulace standardních 

nákladů, i členění nákladů na přímé a nepřímé náklady. S vyuţitím těchto kalkulací 

jsem provedl základní analýzu struktury nákladů u vybraných produktů a také strukturu 

nákladů podle měn. Na závěr analytické části jsem na příkladu projektových nákladů 

spojených s vývojem nové řady produktů ukázal praktickou implementaci metody 

nákladů ţivotního cyklu, slouţící k podpoře rozhodování o směru rozvoje v oblasti 

nových přístrojů. Pomocí této analýzy můţe firma modelovat celkový přínos vývoje 

nových přístrojů na budoucí zisky z prodeje těchto přístrojů i náklady související 

s ukončením jejich výroby.  

Z analýzy pouţívané metody kalkulace vyplynulo, ţe firma pouţívá jednotnou sazbu 

pro výpočet materiálové a výrobní reţie pro celý sortiment výrobků. Navrhnul jsem 

zpřesnění tohoto výpočtu tak, aby alokace těchto reţijních nákladů věrněji zachycovala 

skutečnost a poskytovala přesnější informace o nákladech produktu. V oblasti výrobní 

reţie jsem navrhl zpřesnění kalkulace pouţitím metody diferencované přiráţkové 

kalkulace, jejíţ implementace je podporována pouţívaným IS od firmy QAD. 

Tato poměrně jednoduchá metoda se bohuţel nedá vyuţít v oblasti rozpočtu materiálové 

reţie. Na tuto část reţijních nákladů jsem navrhnul pouţít metodu řízení nákladů podle 

aktivit (ABC) a připravil základní postup ohodnocení těchto aktivit. 

Jedním z aktuálních problémů firmy FEI je závislost firmy na fluktuaci měnových 

kurzů. V poslední části práce jsem se zaměřil na jednu z  metod řízení kurzových rizik 

související se změnou dodavatelského řetězce a navrhl její modifikaci s cílem 

minimalizace ekonomických a strategických rizik s touto změnou souvisejících.  
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