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ABSTRAKT 

Předmětem diplomové práce je určení dopadu převodu části koncernové výroby a nahraze-

ní výroby nové v Komponenty Rieter Ţamberk. Je v ní vyuţito řízení nákladů, kalkulací a 

krycích příspěvků. V první části (teoretické) jsou popsány ekonomické pojmy výrobní čin-

nosti v podniku, dělení a řízení nákladů, bod zvratu a krycí příspěvky obecně. V části druhé 

(praktické) je charakterizován výše zmíněný podnik a provedena analýza dopadu přesunu a 

nahrazení výroby podle vnitropodnikových kalkulací a metodou krycích příspěvků.             

 

Klíčová slova: náklady, krycí příspěvky, standardní kalkulace, kalkulace vnitropodnikové 

ceny, reţie, bod zvratu, strojní kapacity   

 

 

 

ABSTRACT 

Theme of this thesis is to determine the impact of the transfer of the concern of production 

and replaced it in the production of new components Rieter Ţamberk. It is used in cost ma-

nagement, calculation and top posts. In the first part (theoretical) are described in terms of 

economic production activity in the company, division and cost control, break-even point 

and contribution margin in general. The second part (practical) is characterized by the abo-

ve company and analyzed the impact of displacement and replacement of production ac-

cording to internal calculations and the method of contribution margin. 

 

Keywords: costs, contribution margin, a standard calculation, calculation transfer prices, 

overhead, break-even point, machine capacity  
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ÚVOD 

Kdybychom vyuţili historii, zjistili bychom, ţe počátky průmyslové výroby sahají aţ něko-

lik desítek let zpět. Do doby, kdy půda přestala být hlavním zdrojem obţivy lidstva. Zjistili 

bychom tak i příčiny a důsledky politického řízení státu.  

Průmyslová výroba prošla velkými změnami, vývojem od průmyslových revolucí aţ po 

prvorepublikové mamutí podniky. Dokladem je i podnikatel obuvnického průmyslu Tomáš 

Baťa, jehoţ jméno nese naše univerzita. 

Po druhé světové válce byly tyto velké, ale i menší podniky zestátněny, zanikli i ţivnostní-

ci.  V těchto podmínkách byly jakékoliv projevy podnikavosti povaţovány za nevhodné, ba 

přímo za škodlivé. Legální podnikatelské funkce byly proto výhradně svěřeny do kompe-

tence státu. Stát i některé organizace určovaly podnikatelské aktivity a rozhodovaly, co 

vyrábět, kolik vyrábět a s kým obchodovat. 

Tyto doby jsou však nenávratně pryč. Po sametové revoluci nastala nová etapa podnikání. 

Naše podniky se dostaly do zcela jiné situace. Do podmínek trţního hospodářství. V něm 

tři základní problémy, které musí řešit kaţdá lidská společnost a to je, co vyrábět, jak vyrá-

bět a pro koho vyrábět, jsou plně v rukou podniku.  

Obstát v trţní ekonomice vyţaduje v podnikání dobrý strategický plán, jehoţ součástí je 

vymezení okruhu výrobků, se kterými chce podnik uspět na trhu a musí být především za-

měřen na oblast financí. Musí věnovat mimořádnou pozornost plánům, nákladům a výno-

sům, jakoţ i majetku a zdrojům jeho krytí, aby uspěl a dosáhl cílů maximálních zisků. Pro-

to v čele podniku můţe stát jen silná, cílevědomá osobnost, která dokáţe realizovat určitý 

nápad, ale také musí umět pracovat s lidmi a vést je k vytčenému cíli. Musí být obklopena 

vzdělaným a schopným managementem výborných kvalit.  

V současné době se stále více hovoří o globalizaci. Globalizace je definována jako zinten-

zivnění mezistátních celosvětových sociálních a obchodních vazeb, které propojují geogra-

ficky skutečné lokality. V rámci globální konkurence rostou poţadavky na lepší jakost vý-

robků či sluţeb za stávající nebo i niţší cenu. Podniky jsou v situaci, kdy musí neustále 

hledat nové cesty, jak zlepšit produktivitu práce, energií, kapitálu a technologií. Je pro ně 

stále obtíţnější udrţet se na trhu, neboť do evropských trhů vstupují noví hráči z Asie, 

zvláště z Číny.  
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Podniky jsou nuceny reagovat na změny podmínek přizpůsobením své obchodní politiky, 

aby dokázaly vyhovět konkurenčním tlakům. Za těchto okolností nabývá zkoumání nákla-

dů na významu. 

Smyslem a cílem této práce je zpracovat ekonomické dopady na výrobní závod Komponen-

ty Rieter v Ţamberku při lokalizaci části jejich výroby do Číny a definovat parametry na-

hrazené nové jiné výroby. Tento převod zahrnuje provedení analýz, které vyţadují obe-

známení se s vnitropodnikovými propočty a metodami kalkulací, přehledem krycích pří-

spěvků a výrobním plánem. Porovnáním nákladů, výnosů, vyuţití kapacit a krytí výroby 

převedené a nově nahrazené s pouţitím vnitropodnikových kalkulací a krycích příspěvků, 

budou kvantifikovány ekonomické změny pro závod - dopady na hospodaření závodu 

v roce 2011 a dopady na profesní skladbu pracovníků a vyuţití strojů. Posledním bodem 

této práce bude návrh opatření pro minimalizaci ztrát na ekonomické výsledky závodu 

v roce 2011, na profese výrobních dělníků a vyuţití strojů.  
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1 VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU 

Základem existence lidské společnosti je práce – výroba. Výrobu uskutečňují firmy, podni-

katelé a lze ji definovat jako transformaci výrobních faktorů do ekonomických statků (zbo-

ţí) a sluţeb, které pak procházejí spotřebou.   

Výroba ovlivňuje efektivnost podniku a konkurenční schopnost jeho výrobků. Rozhoduje 

se v ní: 

- o sniţování nákladů, 

- zkracování dodacích lhůt,  

- zvyšování uţitečnosti výrobků,  

-  šíři sortimentu 

V trţní ekonomice má smysl jen výroba, jejíţ výsledek nalezne svého spotřebitele – v tom-

to má odbyt a jeho informace nezastupitelnou úlohu a výroba by měla vycházet z jeho po-

ţadavků. V případě, ţe poţadavky odbytu jsou vysoké, jedinými omezeními pro podnik 

jsou jeho výrobní kapacity a finanční prostředky. Management podniku by měl hledat 

v tomto případě rezervy ve výrobních kapacitách a pro rozšíření výroby zajistit dostatečné 

financování, v tomto případě by podnikové plánování mělo vycházet z plánování výroby, 

popřípadě finančního a investičního plánu.  

Výroba včetně s nákupem, investicemi, odbytem a financováním tvoří uzavřený koloběh 

peněţních prostředků, který musí být vzájemně sladěn. Výrobní proces probíhá obvykle 

v etapách: 

- Předvýrobní etapa (vývoj, konstrukční a technologická příprava výrobku do výro-

by, materiál,…) 

- Výrobní etapa a odbytová etapa (výrobek vzniká určitým výrobním postupem, 

který sestává ze sledu operací přesně stanovených technologií)  

- Hlavní výroba (výrobky tvoří hlavní náplň výroby podniku) 

- Vedlejší výroba (výroba polotovarů, náhradních dílů) 

- Doplňková výroba (vyuţití a zpracování odpadu, vyuţití volné kapacity) 

- Přidruţená výroba (obvykle se od předcházející liší charakterem výroby) 
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Kromě těchto základních výrobních procesů, probíhá řada pomocných procesů (údrţba 

strojů a budov, výroba energie) a obsluţných procesů (skladování, balení, doprava, kontro-

la). To je náplní výrobního managementu (řízení výroby).  

V trţním hospodářství kaţdý výrobce řeší tři základní otázky:  

a) Co vyrobit? 

b) Jak vyrobit?  

c) Komu prodat?   

„Co“ znamená rozhodnout, jaké výrobky a v jakém mnoţství vyrobit. Zde mimořádnou 

úlohu má marketing. 

„Jak“ znamená rozhodnout, jakým způsobem, jakou technologií a z jakých surovin a mate-

riálů výrobky v poţadovaném mnoţství vyrobit. Zde rozhodující úlohu hrají technické pro-

fese.  

„Komu prodat“ znamená zjistit, kdo výrobky potřebuje, kdo je spotřebuje a jakými cestami 

se k němu dostanou.  

První dvě otázky jsou řešeny plánováním výroby, třetí plánováním odbytu. (Liška, Sedlá-

ček, 2005), (Keřkovský, 2004) 

1.1 Výrobní faktory a utváření jejich ceny 

V podmínkách trţní ekonomiky pouţívají firmy pro svoji činnost určité mnoţství vstupů – 

výrobních faktorů za účelem zajištění výstupu – výroby určitých statků, popř. sluţeb, které 

pak nabízejí na trhu. Základním motivem firem je zpravidla tvorba zisku, který je pouţit 

jednak na reprodukci jejich výrobních potenciálů, jednak na zvyšování bohatství jejich 

vlastníků. Poţadavek maximalizace zisku nutí výrobce minimalizovat vstupy a maximali-

zovat výstupy v peněţním vyjádření.  

Výrobní faktory jsou zdroje v procesu výroby, které se většinou rozlišují do čtyř skupin: 

přírodní zdroje (půda), práce, kapitál, informace.  

Výrobní faktory jsou k dispozici v omezeném mnoţství, a proto jsou označovány za vzácné 

výrobní zdroje. Kaţdý výrobce musí výrobní faktory nakupovat na příslušných trzích – trhu 

práce, trhu půdy a trhu kapitálu. Ceny výrobních faktorů závisí na nabídce a poptávce. Po-
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ptávka po výrobcích je určována mezní uţitečností, která je posuzována subjektivně jed-

notlivými spotřebiteli na základě jejich bezprostřední spotřeby. Poptávku představují vý-

robní subjekty, které nakupují půdu, práci a kapitál, aby jejich prostřednictvím vyrobily 

produkci, určenou k realizaci na trhu. Protoţe je všeobecným cílem výroby a prodeje kaţdé 

produkce maximalizace rozdílu mezi výnosy a náklady jsou náklady hlavní a určující veli-

činou pro trh výrobních faktorů. Podnikatelé se při jejich nákupu orientují podle nákladů, 

které na ně musí vynaloţit a podle výnosů, které jim přinesou. (Liška, Sedláček, 2005), 

(Keřkovský, 2004) 

1.2 Plánování výroby 

Předmětem plánování výroby je plánování výrobního programu: 

Výrobní program = sortimentní skladby a objem výroby, které se mají v určitém období 

vyrábět. Program se neustále mění v souvislosti se zařazováním nových a vyřazováním 

zastaralých výrobků. Hlavní informace pro plánování výrobního programu poskytuje plán 

odbytu, obvykle se sestavuje dlouhodobý a krátkodobý plán. V dlouhodobém plánu, 

v němţ můţeme zajistit zásadní změny výrobního programu, které vyţadují nové výrobní 

kapacity, novou technologii, jiné pracovní postupy a pracovníky, velké finanční prostředky.  

V krátkodobém plánu se vychází z existujících výrobních kapacit a technologií z dnešní 

struktury pracovníků, ze současných finančních zdrojů. Tento plán můţe zajistit podstatně 

menší změny ve výrobním programu. (většinou změny v konstrukci a designu výrobku).  

Plánování je ovlivněno druhem výrobku pro neznámého spotřebitele, úkolem marketingu je 

zjistit, jaké a v jakém mnoţství spotřebitel výrobky poţaduje. Podnik obvykle nevyrábí 

maximální počet výrobků, ale pouze tolik, které nejvíce přispívají k maximalizaci zisku. 

(Synek, kol., 2001) 
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Obr.1 Rozhodování v oblasti  výroby (Synek, kol. 2002) 

 

1.3 Výrobní kapacita 

Výrobní kapacitu charakterizujeme jako maximální objem produkce, kterou můţe výrobní 

jednotka (podnik, závod, dílna, stroj) vyrobit za určitou dobu (rok, den, hodina). 

V západních zemích se určují tyto druhy kapacity: 

a) Praktická (počítá s určitými přestávkami) 

b) Normální (je ročním průměrem) 

c) Nominální (počítá se štítkovým výkonem a plnou dobou) 

Kapacita výrobní jednotky závisí na technické úrovni strojů a výrobních zařízení v době 

jejich činnosti, organizaci práce a výroby, kvalifikaci pracovních sil, surovinách, apod. 

Obecně lze kapacitu výrobní jednotky vyjádřit jako výsledek jejího výkonu a doby, po kte-

rou je v činnosti. Dobu činnosti vyjadřujeme pomocí časových fondů: 

a) kalendářní časový fond  - je dán počtem dní v roce (pouţívá se v nepřetrţitých výrobních 

procesech) 

b) nominální časový fond – zjistíme z kalendářního časového fondu odečtením nepracov-

ních dní. Je- li organizována celozávodní dovolená, odečteme i počet dnů jejího trvání 
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c) vyuţitelný (efektivní) časový fond – vyčteme z nominálního časového fondu odečtením 

plánovaných prostojů.  

Zvýšení časového vyuţití výrobní kapacity lze dosáhnout vyšší směnností. Intenzivní zvy-

šování výrobní kapacity je dáno vyuţitím technických parametrů strojů a výrobních zaříze-

ní. K růstu kapacity vede sniţování pracnosti výrobků, zkracování operačních časů, zvyšo-

vání kvalifikací pracovníků, apod. (Synek, kol., 2001) 

1.4 Efektivnost - produktivita výroby 

Produktivita je účinnost (efektivnost). Z ekonomického hlediska by mělo být cílem dosa-

ţení stavu, kdy jsou všechny výrobní zdroje vyuţívány efektivně. Dle Samuelsona a Nord-

hause je výrobní efektivnosti dosaţeno, jestliţe nelze zvýšit výrobu jednoho statku, aniţ by 

bylo nutno odpovídajícím způsobem sníţit hodnotu statku jiného. Jinak řečeno, efektivně 

fungující ekonomika se nachází na hranici svých produkčních moţností. Tento vztah lze 

vyjádřit ukazatelem výrobních faktorů (V), vyjadřující vztah mezi objemem vstupů - spo-

třebovaných výrobních faktorů (I) a objemem výstupů - vyrobených vzácných statků O).  

V=I/O 

Vztah bývá nazýván ekonomická účinnost/efektivnost výrobních faktorů – čím větší je 

hodnota výrazu, tím vyšší je výnosnost spotřebovaných výrobních faktorů, a tím vyšší je 

efektivnost. 

Pro podnik je důleţitá celková produktivita (do vzorce dosadíme všechny výstupy a všech-

ny vstupy), ale vzhledem k sloţitému původu vlivu různých forem zvěčnělé práce na cel-

kovou produktivitu, má v praxi významnou úlohu analýza parciálních produktivit (výstupy 

a vstupy vztahujeme pouze k určitému druhu spotřebovaných výrobních faktorů), a to pře-

devším produktivity (ţivé) práce. 

Z pohledu strategického řízení je produktivita ideálním strategickým cílem – integrujícím, 

měřitelným, průhledným, srozumitelným, čitelným a pro většinu firem velice aktuálním. 

Pro podnik je důleţitá celková produktivita, ale vzhledem k sloţitému původu vlivu růz-

ných forem zvěčnělé práce na celkovou produktivitu má v praxi významnou úlohu analýza 

parciálních produktivit, a to především produktivity (ţivé) práce. (Keřkovský, 2004), (Sy-

nek, kol., 2001) 
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1.5 Výroba a produkční funkce 

Dlouhodobá existence podniku v trţní ekonomice nutně předpokládá vyšší hodnotu výstu-

pu neţ je hodnota vstupu. I v případě, kdy se podnik orientuje na jiné cíle, neţli zisk, je 

z dlouhodobého hlediska nutné, alespoň vyrovnanosti vstupů s výstupem. Za těchto pod-

mínek podnik činní rozhodnutí o tom:  

- Jaké statky vyrábět a v jakém mnoţství 

- Jakou kombinaci vstupů by podnik měl při výrobě určitých statků pouţívat 

Výroba je tedy podstatným momentem podnikání a představuje proces pouţívání sluţeb, 

práce, kapitálu a přírodních zdrojů k vytváření uţitečných statků a sluţeb. Výroba je tak 

proces přeměny vstupu na výstup. Při rozhodování podniku hraje důleţitou úlohu čas, 

v krátkém období můţe podnik měnit mnoţství pouze některých vstupů, ostatní vstupy se 

nemění. Naproti tomu dlouhé výrobní období je charakterizováno tím, ţe všechny vstupy 

jsou proměnlivé. Podnik je tak schopen rozšiřovat výrobní kapacitu a zvýšení výroby můţe 

být výraznější. Vztah mezi vstupy a výstupy lze vyjádřit jako produkční funkci. Snaha o 

maximalizaci zisku nutí podniky, aby minimalizovali hodnotu vstupů a maximalizovali 

hodnotu výstupů. 

Produkční funkce se dá vyjádřit slovně, tabulkou, rovnicí nebo grafem. Obecně to lze za-

psat ve formě: Q = f (L, K, t, ……) 

Q= výstup, L= objem pouţité práce, K= objem pouţitého kapitál, t=technický pokrok, teč-

ky naznačují, ţe mohou být pouţity jiné vstupy. 

V ekonomické teorii se uvaţují produkční funkce se dvěma faktory, jimiţ jsou práce spolu 

s kapitálem a jedním výstupem. V souvislosti s časovým obdobím výroby je toto zjednodu-

šení výhodné, protoţe umoţňuje definovat produkční funkce v krátkém a dlouhém období. 

Krátkodobá se vyznačuje tím, ţe kapitál je fixní vstup a mění se mnoţství práce. Tímto lze 

zkoumat vztah mezi přírůstkem výstupu a změnami jednoho vstupu za podmínky, ţe míra 

uţití kapitálu se nemění. (Liška, Sedláček, 2005) 
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Graf 1 Krátkodobá produkční funkce (Synek, kol., 2001) 

TP – celkový fyzický produkt 

AP – průměrný produkt 

MP – marginální (mezní) produkt 

V dlouhém období se předpokládá, ţe oba vstupy se mění, jsou tedy variabilní.  Grafickým 

znázorněním produkční funkce je izokvanta, přesněji více izokvant, které vytvářejí tzv. 

„mapu izokvant“. (Liška, Sedláček, 2005) 

 

Graf 2 Dlouhodobá produkční funkce – „mapa izokvant“ (Synek, kol., 2001) 

Mapa izokvant je důleţitá pro názorné vyjádření druhé významné vlastnosti produkční 

funkce dlouhého období, jíţ jsou výnosy z rozsahu. Pokud se izokvanty sobě přibliţují, 

produkční funkce vykazuje rostoucí výnosy z rozsahu. Zvětšující se vzdálenost mezi 

izokvantami signalizuje klesající výnosy z rozsahu. Za existence konstantních výnosů 

z rozsahu jsou izokvanty od sebe stejně vzdáleny. (Liška, Sedláček, 2005)  

1.6 Optimální kombinace vstupů 

Rozhodování podniku o velikosti výstupu je podmíněné nejen produkční funkcí, která vy-

jadřuje jeho technologické moţnosti, ale i náklady. Podnik musí volit takové kombinace 

výrobních faktorů, které mu umoţní vyrobit daný výstup s minimálními náklady vzhledem 
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k produkční funkci. Přímka nebo i křivka zachycující kombinace vstupů (kapitálu a práce), 

které je moţné nakoupit za pevně danou finanční částku se nazývá izokosta. Dá se také 

vyjádřit nákladovou funkcí, jejíţ lineární tvar lze zapsat rovnicí: TC=PL*L+PK*K 

TC=celkové náklady, PL=cena jednotky práce, PK=cena jednotky kapitálu, L=objem pouţi-

té práce, K=objem pouţitého kapitálu 

Pokud dojde k růstu celkových nákladů, za předpokladu stálých cen vstupů, izokosta se 

posouvá doprava a při sníţení doleva. Také měna ceny vstupů se projeví ve změně polohy 

izokosty. (Liška, Sedláček, 2005) 

 

Graf 3 Vliv nákladů na polohu izokosty (Synek, kol., 2001)     

Graf 4  Vliv změny práce na izokostu (Synek, kol., 2001) 

 

 Optimální kombinace vstupů nastává v bodě dotyku izokosty s nejvyšší izokvantou, jejich 

sklony, přesněji absolutní hodnoty, jsou shodné. Matematicky to znamená, ţe mezní míra 

technické substituce (MRTSKL) se rovná poměru cen vstupů (PL/PK). (Liška, Sedláček, 

2005) 

 

Graf 5 Optimum firmy (Synek, kol., 2001) 
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V bodě A a B firma nevyrábí daný výstup s minimálními náklady 

Optimum podniku (rovnováha), představuje takovou úroveň výstupu, při které podnik ma-

ximalizuje zisk a zároveň zohledňuje svá nákladová omezení. Podnik nemění objem výstu-

pu a jeho náklady jsou minimální. (Liška, Sedláček, 2005)  
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2 KLASIFIKACE NÁKLADŮ 

Náklady jsou důleţitým syntetickým ukazatelem kvality činnosti podniku. Úkolem ma-

nagementu je proto usměrňovat je a řídit. Řízení nákladů vyţaduje jejich podrobné třídění.  

Ekonomická teorie vnímá náklady obecně jako obětavou hodnotu. Firma se musí vzdát 

hodnoty nákladu, například hodnoty spotřebované suroviny, aby získala jinou (vyšší) hod-

notu. Někteří ekonomové jsou za to, ţe vyšší hodnota výsledku, neţ je obětovaná hodnota 

nákladů, je nejvlastnějším smyslem (cílem) firmy a tím i její strategií. (tvorba dostatečné 

přidané hodnoty potřebné k dlouhodobé existenci firmy). 

Náklady lze v podmínkách manaţerského účetnictví klasifikovat podle různých hledisek a 

do různých skupin: 

a) podle druhů vynaloţených ekonomických zdrojů (druhové členění) 

b) podle bezprostředního účelu jejich vynaloţení (účelové členění) 

c) podle jejich závislosti na změnách v rozsahu aktivit (objemu) výkonů 

d) podle podnikových funkcí (Kudera, 2000), (Landa, Polák, 2008), (Synek, kol., 2001) 

2.1 Druhové členění nákladů 

Druhové členění nákladů je jejich soustřeďování do stejnorodých skupin spojených 

s činností jednotlivých výrobních faktorů (materiál, práce, investiční majetek).  

Odpovídá peněţně vyjádřené struktuře a výši primárních ekonomických zdrojů vynaloţe-

ných na určité vstupy. V druhovém členění nákladů se nerozlišuje bezprostředně účel vyna-

loţených nákladů, neposkytuje tedy dodatečné informace pro hodnocení hospodárnosti a 

efektivnosti vyuţití ekonomických zdrojů. 

Hlavní význam druhového členění nákladů spočívá v tom, ţe je východiskem regulace 

kvantitativních proporcí mezi potřebou určité struktury a výší zdrojů a jejich pohotovou 

dispozicí.  

Toto třídění odpovídá na otázku, co bylo spotřebováno. Základními nákladovými druhy 

jsou: 

- spotřeba surovin a materiálu, paliv a energie, provozních látek 
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- odpisy budov, strojů, výrobního zařízení, nástrojů, nehmotného investičního majet-

ku 

- mzdové a ostatní osobní náklady (mzdy, platy, provize, sociální a zdravotní pojiště-

ní) 

- finanční náklady (pojistné, placené úroky, poplatky,…) 

- náklady na externí sluţby (opravy a udrţování, nájemné, dopravné, cestovné). 

Podrobnější druhové třídění je uplatněno například ve výkazu zisků a ztrát (výsledovce) 

nebo v účtové osnově. Druhové třídění je důleţité pro finanční účetnictví a pro finanční a 

jiné analýzy (výpočet zisku, ukazatele hodnoty přidané zpracováním, analýzy dílčích ná-

kladovostí,…). Nákladové druhy představují externí náklady. Jsou to náklady prvotní, které 

vznikají stykem podniku s jeho okolím (např. spotřeba materiálu), nebo s jeho zaměstnanci 

(mzdové náklady). Jsou to náklady jednoduché, protoţe je nelze dál členit. Druhotné ná-

klady vznikají spotřebou vnitropodnikových výkonů (např. výroba páry a elektrické energie 

pro vlastní spotřebu, výroba nářadí, …), jsou to interní náklady, které mají komplexní cha-

rakter (dají se rozloţit na původní nákladové druhy. Projevují se aţ při zúčtování nákladů 

podle středisek. . (Landa, Polák, 2008), (Synek, kol., 2001) 

2.2 Účelové členění nákladů 

Účelové třídění nákladů sleduje jejich vztah k vlastní příčině vzniku nákladů, jejich objek-

tům a nositelům, základním charakteristickým rysem nákladů je účelovost (kaţdý vznik 

nákladů musí být doloţen konkrétně vymezeným účelem).  

Je zaloţeno na dvou základních hlediskách: 

a) náklady podle místa vzniku a odpovědnosti (podle vnitropodnikových útvarů a středisek) 

b) podle výkonů (kalkulační třídění) (Landa, Polák, 2008), (Synek, kol., 2001), 

2.2.1 Náklady podle místa vzniku a odpovědnosti 

Třídění nákladů podle místa vzniku a odpovědnosti odpovídá na otázku, kde náklady 

vznikly a kdo je odpovědný za jejich vznik. Podle velikosti podniku a sloţitosti výroby se 

náklady člení v několika úrovních. V první z nich se člení na náklady výrobní (náklady 
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hlavní, pomocné vedlejší a přidruţené výroby) a nevýrobní činnosti (náklady na odbyt, 

správu, zásobování,…).  

Ve výrobě se náklady obvykle člení na: 

a) technologické náklady – jsou náklady bezprostředně vyvolané danou technologií pro-

dukčního procesu 

b) náklady na obsluhu a řízení – jsou takové náklady, které byly vynaloţeny za účelem 

vytvoření, zajištění a udrţení podmínek racionálního průběhu dané produkční operace. 

Pro členění nákladů je podstatné také jejich funkční hledisko. Spočívá ve vymezení funkcí 

jednotlivých sloţek nákladů ve vztahu k příslušnému objektu či výkonu. Z tohoto hlediska 

se rozlišují: 

a) jednicové náklady – souvisejí přímo s určitým výkonem. Vykazují se přímo 

v konkrétních poloţkách ve vztahu ke zvolené jednici výkonu a typickým příkladem jsou 

jednicový materiál a jednicové mzdy. Jako jednicové náklady se vykazují především nákla-

dy technologické a z tohoto pohledu jsou náklady jednicovými zásadně náklady přímé. 

b) reţijní náklady – náklady na obsluhu a řízení, které souvisí s výrobou jako celkem. 

Jsou vykazovány v komplexních poloţkách v rozloţení podle jejich funkce, a to jako růz-

ných typů reţií – materiálová (zásobovací a nákupní reţie), výrobní, odbytová a správní 

reţie. (Landa, Polák, 2008), (Synek, kol., 2001), 

2.2.2 Kalkulační členění nákladů 

Kalkulační členění nákladů nám říká, na co byly náklady vynaloţeny (na které výrobky 

nebo sluţby). Toto hledisko je pro podnik rozhodující, umoţňuje zjistit rentabilitu (zisk) 

jednotlivých výrobků (sluţeb) a řídit výrobkovou strukturu, neboť jednotlivé výrobky při-

spívají různou měrou k tvorbě zisku podniku. Je podkladem pro řadu dalších manaţerských 

rozhodování (např. zda výrobek vyrobit nebo nakoupit, zda určitou činnost zajistit vlastní-

mi silami nebo dodavatelsky (outsoursing), pomáhá určit dočasnou minimální „ztrátovou 

cenu“ atd. Přesně vymezený výkon je kalkulační jednicí.  

Podle způsobu přiřazení nákladů na kalkulační jednici rozeznáváme: 

a) náklady přímé – lze bezprostředně, průkazně a hospodárně kvantitativně identifikovat 

s příslušnými objekty a výkony, se kterými příčinně souvisí.  
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Je jasné, ţe do přímých nákladů lze zařadit náklady jednicové a ty reţijní, které s určitým 

výrobkem přímo souvisí. Podle charakteristiky vyplývá, ţe povahu přímých nákladů mají 

především technologické náklady (přímý materiál, přímé mzdy,…).  

b) náklady nepřímé – nemají s příslušným výkonem přímou vazbu a k tomuto výkonu se 

přičítají nepřímo pomocí početně technických postupů. Patří sem ty reţijní náklady, které 

jsou společné více druhům výrobků nebo na chod celého útvaru (dílny, provozu podniku) a 

které je nutné dovést na jednotlivé výrobky pomocí různých přiráţek.  

V současné době se náklady sledují a řídí podle jednotlivých činností (procesů). Účetnictví, 

které toto zajišťuje je nazýváno procesní účetnictví nebo účetnictví zaloţené na procesech, 

coţ je odvedeno od původního anglického názvu Activity Based Accounting (téţ Cost-

Driver Accounting), kalkulace na něm zaloţené jsou nazývány kalkulace podle dílčích čin-

ností (podle elementárních procesů), nebo kalkulace ABC (Activity Based Costing).  

Účelové třídění nákladů je rozhodující pro zajišťování hospodárnosti výroby jednotlivých 

výrobků, vnitropodnikových útvarů (středisek) i celého podniku, neboť zachycuje příčinný 

vztah mezi náklady a účelem jejich vynakládání, tj. výrobky. Základními nástroji výrobko-

vého řízení nákladů jsou kalkulace nákladů. (Landa, Polák, 2008), (Synek, kol., 2001), 

(Synek, kol., 2002) 

2.3 Náklady podle jejich závislosti na změnách v rozsahu aktivit výkonů 

Podle závislosti na změnách rozsahu aktivit (objemu výkonů) se náklady rozdělují: 

a) Variabilní (proměnlivé) – mění se v závislosti na změnách objemu výkonů a jsou cha-

rakteristické tím, ţe musí být opakovaně vynakládány na kaţdou další jednotku výkonu 

(jednicové mzdy, jednicový materiál,…). A to: 

- proporciálně (mění se ve své výši s objemem výkonů přímo úměrně) 

- podproporciálně (růstem výkonů se zvyšují, ale pomalejším tempem) 

- nadproporciálně (mění se ve své celkové výši v závislosti na objemu výkonů rychlejším 

tempem)  

b) Fixní (stálé) – zůstávají při změnách objemu výkonů v rámci daného rozmezí ve své 

absolutní výši neměnné (odpisy strojů prováděné podle času, nájemné, úroky z úvěru,…). 

Mění se – a to skokem – aţ při změně výrobní kapacity (např. instalace nových strojů).  
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Toto členění nákladů platí pouze z krátkodobého pohledu, v delším časovém horizontu 

jsou všechny náklady variabilní.  

Vztah nákladů a objemu produkce se dá zachytit matematickými funkcemi – nákladová 

funkce: N=F+n*q 

N=celkové náklady v KČ, F=fixní náklady, n=variabilní náklady na jednu jednotku, 

q=objem produkce v naturálních jednotkách 

Náklady připadající na jednu jednotku objemu výroby (jednotkové náklady Nj): 

Nj=F/q+b   (Landa, Polák, 2008)                

   

  celkové                       nadproporciální  náklady                                

 náklady [Kč]                        Proporciální náklady 

                                    

             Náklady tvaru obráceného „S  

          Podproporciální náklady  

             Fixní náklady 

   

                             Objem výroby [Q] 

Graf 6 Průběh celkových nákladů 

 

2.4 Další kategorie nákladů 

Přírůstkové náklady jsou náklady vyvolané přírůstkem objemu výroby. Zvláštní formou 

těchto nákladů jsou náklady marginální (mezní, diferenciační, hraniční) – ty tvoří přírůstek 

nákladů vyvolaný přírůstkem výroby o jednu jednotku. Z ekonomie je známo, ţe maximál-

ního zisku se dosáhne při takovém objemu produkce, kdyţ marginální trţby (tvoří přírůstek 

trţeb vyvolaný přírůstkem prodeje o jednu jednotku) se rovnají marginálním nákladům.  

V manaţerské ekonomii se termín přírůstkové náklady rozumí jako jiné náklady, které se 

mění s rozhodnutím manaţerů (ty náklady, kterými se liší jednotlivé alternativy). Náklady, 

které nejsou závislé na daném rozhodnutí, jsou nazývány utopené náklady. Pro manaţerské 

rozhodování jsou relevantními náklady pouze náklady přírůstkové, zatímco utopené nákla-

dy nijak rozhodnutí neovlivňují a manaţeři je vůbec do řešených úloh nemusí zahrnout.  
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Oportunitní (alternativní) náklad je hodnota, která musí být obětována, kdyţ zdroje (práce, 

kapitál) nejsou pouţity na nejlepší moţnou alternativu. Nazývají se téţ náklady ušlých pří-

leţitostí.  

V řízení podniku se pouţívá mnoho dalších hledisek třídění nákladů (plánované, normova-

né a skutečné, explicitní a implicitní,…). Většina z nich se pouţívá v manaţerském účet-

nictví. Ve výkazu zisků a ztrát (výsledovce) se náklady třídí podle základních oblastí pod-

nikové činnosti na provozní, finanční a mimořádné. (Synek, kol., 2002) 
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3 PLÁNOVÁNÍ A KONTROLA NÁKLADŮ 

Plán nákladů je součástí finančního plánu - rozpočtu. Ten obsahuje plán výnosů, nákladů a 

zisku. Výpočty jeho poloţek navazují na ostatní části plánu podniku, např. provozní výno-

sy na plán odbytu, mzdy na plán mezd apod. Má dvě základní části: výnosy a náklady. Cí-

lem plánování nákladů je dosáhnout jejich sníţení. Proto plánování nákladů, není jen pa-

sivním odrazem skutečnosti, ale aktivně působí tak, ţe vytváří tlak na sniţovaní nákladů ve 

všech oblastech podnikové činnosti. Náklady můţeme plánovat pomocí dvou skupin plá-

novacích metod: 

- Metod globálních, které vycházejí ze základních vztahů v ekonomice podniku, a 

které zachycují různými modely nákladové modely. 

- Podrobné metody vycházejí z detailních plánovacích podkladů, jako jsou operativní 

plán výroby, normy spotřeby, limity, atd. Typickými představiteli těchto metod jsou 

rozpočty a kalkulace.  

Při plánování nákladů se postupuje zpravidla takto:   

- V první fázi (při sestavování návrhu plánu) se nejprve vypracují rozpočty hospodář-

ských středisek pomocné a obsluţné výroby, potom hospodářských středisek hlavní 

výroby a reţijních hospodářských středisek. Zjištěné rozpočtové náklady v členění 

na přímé a reţijní se transformují do poloţek prvotních nákladových druhů, ve kte-

rých je sestavován plán výnosů, nákladů a zisku. 

- Ve druhé fázi (po vypracování podnikového plánu a jeho schválení) nastává obrá-

cený proces – transformace ve střediscích prvotních nákladových druhů do nákladů 

jednicových a reţijních a doplnění prvotních nákladů o náklady druhotné.  

Obě fáze se prolínají, probíhají i několikrát po sobě, tak, jak se hledají další rezervy sniţo-

vání nákladů. Rozdílní charakter jednicových a reţijních nákladů vyvolává i rozdílný způ-

sob jejich plánování. (Synek, kol., 2001) 
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3.1 Plánování jednicových nákladů 

Při plánování jednicových nákladů se vychází z plánovaného objemu a struktury výkonů 

(výrobků, polotovarů, sluţeb), norem spotřeby výrobních činitelů a jejich cen a tarifů. 

V praxi lze jednicové náklady rozpočtovat dvěma způsoby:  

- V prvním způsobu se za hospodářské středisko, odpovědné za úroveň jednicových 

nákladů, povaţuje útvar technické přípravy výroby, proto se jednicové náklady roz-

počtují v útvarech předvýrobních etap a ve výrobních střediscích se rozpočtují jen 

reţijní náklady. 

V druhém způsobu se jednicové náklady rozpočtují ve výrobních střediscích a útvarech 

technické přípravy výroby, pokud vůbec existují, jako samostatná hospodářská střediska se 

rozpočtují pouze reţijní náklady. (Synek, kol., 2001) 

3.2 Plánování reţijních nákladů 

Plánování reţijních nákladů je sloţitější, pokud to jde, pouţijí se technicky zdůvodněné 

normy nebo ukazatele spotřeby (např. odpisy stanovíme podle počtu strojů v hospodářském 

středisku a platných odpisových norem, spotřebu elektrické energie pro pohon strojů podle 

příkonu instalovaných strojů, plánovaného časového fandu strojů, tarifu a sazby za 1kwh, 

atd.). Většinou však vystačíme s globálnějšími způsoby výpočtu, při kterých vycházíme ze 

zkušeností z minulých let, se znalostí nákladových funkcí, ve kterých pouţíváme jako ne-

závisle proměnnou (vztahovou veličinu) nejen objem výroby, ale i jiné veličiny (např. po-

čet strojních hodin, mnoţství spotřebovaných surovin, velikost mezd,…).  

Pouţívá se i tzv. variátorů, coţ jsou čísla udávající o kolik procent se zvýší náklady, zvý-

ší-li se výkon nebo jiná vztahová veličina o jedno procento. Vypočtou se jako podíl varia-

bilních nákladů na celkových nákladech příslušné reţijní poloţky, nebo celkových reţijních 

nákladech. Z jejich konstrukce je jasné, ţe mohou dosahovat hodnot v intervalu od nuly 

(všechny náklady jsou fixní) do jedničky (všechny náklady jsou variabilní). Variátorů se 

úspěšně pouţívá pro normování nákladů. (Synek, kol., 2001) 
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3.3 Metoda standardních nákladů 

Metoda standardních (normovaných) nákladů vychází z toho, ţe kaţdá standardní náklado-

vá poloţka vzniká jako součin naturální normy spotřeby výrobního činitele (standardního 

mnoţství spotřeby materiálnu, práce) a předem stanovaných tj. standardních nákladů za 

jednotku (např. ceny za jeden kg surovin, nákladů na jednu normohodinu) při plánovaném 

objemu výkonů (výrobků, činností).  

Standardní náklady kalkulační poloţky=standardní mnoţství (standardní spotřeba na jed-

notku výroby)*standardní náklady (standardní cena) 

Součtem standardních nákladů kalkulačních poloţek (obvykle přímých mezd, přímého ma-

teriálu, ostatních přímých nákladů a variabilních reţijních nákladů) se stanoví standardní 

náklady na jednotku výkonu (na jeden výrobek). Standardní náklady se pouţívají v kalku-

lacích a v rozpočtech středisek. Umoţňují odhady budoucích nákladů, stanovení nabídkové 

ceny pro zákazníky, určení hodnoty rozpracované výroby a hotových výrobků a měřit vý-

kon středisek zjišťováním odchylek (úspory nebo překročení) skutečných nákladů od ná-

kladů standardních. Odchylka od standardu (normy) vzniká lepším nebo horším vyuţitím 

podmínek, za kterých byly standardy stanoveny. Zjištěné odchylky se proto člení podle 

různých hledisek podle příčiny vzniku, místa vzniku a podle odpovědnosti. Kaţdou od-

chylku je nutné dokumentovat, zjistit její příčinu, místo vzniku, odměnit nebo naopak po-

stihnout středisko, které odchylku způsobilo a učinit opatření, aby se překročení standard-

ních nákladů neopakovalo. V současné době se řízení nákladů stává součástí controllingu.  

Hlavním nástrojem řízení nákladů na jednotlivé výrobky jsou kalkulace výrobku. (Synek, 

kol., 2001) 

3.4 Odchylky v oblasti nákladů 

K odchylkám v oblasti nákladů dochází v důsledku cenových faktorů (pořizovací cena ne-

bo vlastní náklady) nebo z kapacitních a spotřebních faktorů. 

Cenové odchylky se týkají variabilních nákladů (zejména spotřeba materiálu a osobních 

nákladů) nebo fixních nákladů (např. změna cen energie, týkající se chodu celého podni-

ku). 
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Kapacitní odchylky analyzují kolísání vyuţití výrobní kapacity. Představují podíl fixních 

nákladů připadající na nevyuţité kapacity. 

Spotřební odchylky představují rozdíly nákladů, které vyplývají z větší nebo menší spo-

třeby jednotlivých výrobních činitelů. 

Odchylky obvykle zjišťujeme porovnáním skutečného a plánovaného stavu. (Landa, Polák, 

2008) 
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4 NÁSTROJE ŘÍZENÍ NÁKLADŮ 

Sniţováním celkových nákladů je moţno zvyšovat konkurenční schopnost podniku - udr-

ţovat a zvyšovat zisk. Proto musí manaţeři řídit výši i strukturu nákladů vhodnými nástroji 

řízení.  

Základními nástroji řízení jsou:  

- Technickohospodářské normy  

- Kalkulace 

- Rozpočetnictví 

- Normativní náklady a limitování nákladů odpovídající určitým podmínkám 

- Řízení nákladů ABC (Martinovičová, 2006) 

4.1 Technicko-hospodářské normy 

Technickohospodářské normy určují nutné mnoţství výrobních činitelů, vynakládaných na 

určitou jednici výkonu, nebo nutné mnoţství určitého druhu zásob. Stanoví se ve hmotných 

nebo časových jednotkách. Podle předmětu normování jde o:  

- Normy spotřeby přímého (jednicového) materiálu 

- Normy spotřeby času práce zahrnované do přímých (jednicových) mezd 

- Normy spotřeby technologické energie 

- Normy spotřeby reţijního materiálu, paliv, energie 

- Normy spotřeby času práce zahrnované do reţie 

- Kapacitní normy výrobnosti strojů a zařízení 

- Normy odpisů 

- Normy zásob 

- Normy podílu jakostních tříd výrobků (Martinovičová, 2006) 
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4.2 Kalkulace nákladů 

Pojem kalkulace stručně definujeme jako nástroj pro propočet nákladů, přínosů, zisku, 

resp. jiných finančních veličin za výrobek, práci nebo sluţbu, či jinak naturálně (věcně) 

vyjádřený výkon, tj. kalkulační jednici či nákladovému objektu. Kalkulační jednice je urči-

tý výkon (výrobek, polotovar, práce nebo sluţba), vymezený měrnou jednotkou. Kalkulace 

zobrazuje vzájemný vztah věcné a hodnotové stránky podnikání, tedy vzájemný vztah mezi 

naturálně vyjádřeným výkonem a jeho finančním ohodnocením a umoţňuje ovlivňovat výši 

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

Kalkulace tak představuje jeden ze základních nástrojů řízení nákladů a v manaţerské praxi 

se zejména vyuţívá v těchto situacích: 

- oceňování výkonů, jednotlivých útvarů, sloţek, zásob (případně i dlouhodobého 

majetku vytvářeného vlastní činností), 

- stanovení prodejních cen podnikových produktů 

- sestavování rozpočtů, střediskových nákladů a výnosů,  

- řešení rozhodovacích situací ve vztahu k výrobnímu a prodejnímu zaměření aktivit 

podniku (Landa, Polák, 2008), (Popesko, 2009) 

4.2.1 Kalkulační systém (typy kalkulací) 

Kalkulační systém vytváří jednotlivé druhy kalkulací vymezené z hlediska jejich poslání 

při plnění základní funkce systému- řízení hospodárnosti a ekonomické efektivnosti podni-

ku po linii výrobků.  

Vzhledem k funkcím, které kalkulace plní v podnikovém řízení, se v praxi sestavuje řada 

typů kalkulací. (Landa, Polák, 2008), (Schroll, kol., 1990) 
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Obr. 2 Kalkulační systém (synek, kol., 2001) 

4.2.1.1 Předběžná kalkulace 

Vyjadřuje předpokládané, rozpočtové náklady na kalkulační jednici.  

Tuto kalkulaci vyuţívají podniky, které potřebují informace o nákladech ještě před zaháje-

ním produkování výkonů. Tyhle informace jsou podstatným informačním podkladem pro 

cenová vyjednávání. (Landa, Polák, 2008), (Schroll, kol., 1990) 

4.2.1.2 Výsledná kalkulace 

Vyjadřuje skutečné náklady, průměrně připadající na jednotku výkonu (kalkulační jednici) 

vyráběnou v určitém období. Tyto průměrné jednotkové náklady se porovnávají s náklado-

vým úkolem daným zpravidla operativní kalkulací a jsou podkladem pro: 

a) pro hodnocení hospodárnosti útvarů,  

b) pro ověřování reálnosti operativních kalkulací (Landa, Polák, 2008) 

4.2.1.3 Propočtová kalkulace 

Základní princip této kalkulace spočívá v poskytnutí podkladů pro předběţné zhodnocení 

efektivnosti. Náklady je moţné kalkulovat pro výkony určené na prodej mimo podnik, ale 

také pro vnitřní potřebu podniku. Klasickým cílem této kalkulace je především určit nákla-

dovou náročnost výkonu a poskytnout podklad pro zhotovení cenové nabídky. Její úkol se 

však mění. Hlavním cílem uţ není stanovit současné podmínky výroby a nákladovou ná-

ročnost, ale především stanovení cílových podmínek, kterých by měl podnik docílit, jestliţe 

Kalkulace 

Nákladů Ceny 

Reálných nákladů 

Předběţná 

Propočtová Operativní 

Výsledná 

Plánová 
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chce vstoupit na trh s výrobkem a být do jisté míry úspěšný. Tento přístup se označuje jako 

kalkulace cílových nákladů. (Schroll, kol., 1990) 

4.2.1.4 Plánová kalkulace  

Tato kalkulace má význam především pro takové výkony, jejichţ výroba nebo provádění se 

budou opakovat v průběhu delšího časového úseku. Její sestavení spočívá v návaznosti na 

detailní konstrukční a technologickou přípravu výroby určitého výrobku. Součástí této kal-

kulace je také určení výchozích spotřebních a výkonových norem. Můţe vystupovat buď 

jako plánová kalkulace dílčího období, vyjadřující úroveň nákladů v jednotlivých časových 

úsecích nebo jako plánová kalkulace celého hodnoceného období, která vystupuje v podobě 

váţeného aritmetického průměru jednotlivých úrovní předem daných nákladů. (Král, kol., 

2008) 

4.2.1.5 Operativní kalkulace  

Operativní kalkulace stanovuje výši nákladů za předpokladu dodrţení konstrukčních, tech-

nologických a výrobních předpokladů. Sestavují se především u přímých jednicových ná-

kladů, především na základě operativních spotřebních a výkonových norem. Její vyuţití 

spočívá hlavně při zadávání nákladového úkolu výrobním útvarům a také při kontrole je-

jich plnění. (Král, kol., 2008) 

4.2.1.6 Kalkulace cílových nákladů 

Je specifická skupina, která je součástí trţně orientovaného řízení nákladů, uplatňovaného 

v raných fázích vývoje výrobku (produktů). Jejím cílem je vyvinout výrobky s náklady, 

které dovoluje zákazník. (Landa, Polák, 2008) 

4.2.2 Typový kalkulační vzorec 

Pojem kalkulační vzorec označuje uspořádání jednotlivých typů nákladů připadajících na 

příslušný výkon (kalkulační jednici). Protoţe kalkulace slouţí pro celou řadu účelů a pou-

ţívají se při řadě evidenčních nebo rozhodovacích úloh, byla vyvinuta i řada kalkulačních 

vzorců. Nejedná se však o univerzální řešení- kaţdý podnik si vytváří pro své pouţití indi-

viduální kalkulační vzorce, které nejlépe vyhovují jeho potřebám. [Ekonomické řízení 

podniku] 
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Typový kalkulační vzorec je nejpouţívanějším typem kalkulačního vzorce a slouţí zejména 

pro potřeby plánování nákladů a kontrolu rentability (výnosnosti) prováděných výkonů. 

Zahrnuje úplné náklady připadající na kalkulační jednici.  

1. Přímý materiál 

2. Přímé mzdy 

3. Ostatní přímý materiál 

= Jednicové náklady výkonu 

4. Výrobní (provozní) reţie 

= Vlastní náklady výkonu: 

5. Odbytová reţie 

6. Zásobovací reţie 

7. Správní reţie  

= Úplné vlastní náklady výkonu 

8. Zisk (ztráta) 

= Cena výkonu (základní) 

 

Uvedený vzorec je vlastně cenovou kalkulací, kdy cena vzniká podle principu „nákla-

dy+zisk=cena“ (Landa, Polák, 2008), (Synek, kol., 2001) 

4.3 Rozpočetnictví 

Rozpočet je hlavním nástrojem finančního a vnitropodnikového  pánování. Je zaměřeno na 

stanovení budoucích nákladů, výnosů, hospodářského výsledku, příjmů a výdajů, které 

vyplývají z dlouhodobých i krátkodobých cílů podniku a na kontrolu plnění těchto cílů. 

Stanoví konkrétní úkoly, jak pro celý podnik, tak pro jednotlivé vnitropodnikové útvary. 

Rozpočetnictví navazuje na ostatní nástroje podnikového a vnitropodnikového řízení, jako 

jsou organizace podniku a vnitropodnikových útvarů, hospodářské a operativní plánování, 

normy, kalkulace, nákladové účetnictví aj. Nezastupitelné místo mají rozpočty v řízení 

reţijních nákladů, ty nazýváme rozpočty reţijních nákladů, kterými se rozumí propočet, 

stanovení, někdy pouze jen předpoklad budoucí výše reţijních nákladů, sestavený v určité 

struktuře na určité plánovací (rozpočetní) období a to obvykle pro jednotlivé vnitropodni-

kové útvary nebo činnosti. 
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Organizace rozpočetnictví je závislá na systému vnitropodnikového řízení, základem je 

soustava rozpočtů nákladů a výnosů. Rozpočet je plán, jehoţ pomocí zjišťujeme náklady a 

výnosy podniku nebo vnitropodnikových útvarů na jejich plánovanou činnost v určitém 

období. Jeho funkcí je především: 

- Ukládat úkoly v nákladech jednotlivým vnitropodnikovým útvarům 

- Kontrolovat hospodárnost v jednotlivých vnitropodnikových útvarech a spojovat 

výsledky kontroly s hmotnou zainteresovaností pracovníků 

- Poskytovat podklady pro stanovení sazeb (přiráţek) reţií v předběţných kalkulacích 

nákladů a pro zúčtování nákladů v účetnictví.  

Rozpočty lze stanovit těmito základními postupy: 

- Rozpočet se sestavuje na základě ostatních částí podniku 

- Vypracují se rozpočty vnitropodnikových útvarů a jejich sumarizací s vyloučením 

duplicit se sestaví rozpočet pro celý podnik 

Sestavování rozpočtů musí být spojeno s hledáním a odstraňováním rezerv sniţováním 

nákladů, a to především posuzováním účelnosti a rozsahu jednotlivých reţijních činností. 

(Schroll, kol., 1990), (Synek, kol., 2001) 

4.4 Limitování nákladů 

Limitování nákladů umoţňuje vést hospodářská střediska k soustavnému sniţování nákla-

dů. Pracovníci útvarů (středisek) musí hledat cesty sniţování nákladů, aby stanovený limit 

nákladů nepřekročili. Limit je omezení (mez, hranice) určené řídícím subjektem – můţe 

přestavovat horní nebo dolní hranici, nebo obě tyto hranice. Při limitování nákladů jde vět-

šinou o horní hranici. (Martinovičová, 2006) 

4.5 Řízení nákladů ABC 

Vzhledem k rychle se měnícímu trhu a poţadavků zákazníků se mění poměr výrobkových 

(jednicových) a reţijních nákladů. Aby firma mohla své náklady dobře řídit, musí vědět, 

kde vůbec největší spotřebu nákladů má. K posuzování, kontrole a přiřazení nákladů vyu-

ţívají nástroje Activity – Based Costing (ABC) – koncepci nákladů tvořených aktivitami 

firmy.  
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ABC je systém dávající výstiţné informace na jednotlivé produkty, sluţby, zákazníky, re-

giony, distribuční kanály, apod. 

Na rozdíl od tradičních kalkulačních metod nevyuţívá alokaci nákladů na kalkulační jedni-

ci (například výrobek) přes nákladová střediska, ale přes aktivity, které jsou pro tvorbu 

výkonů nezbytné.  

Poskytují odpověď na otázku, jaké náklady vznikly a jak byly alokovány na vnitropodniko-

vá střediska, případně jak se jednotlivé výrobky či výrobkové skupiny podílejí na úhradě 

nákladů, ale neodpovídají na otázku, co bylo důvodem vzniku těchto nákladů. (Petřík, 

2005), (Staněk, 2003)  

4.5.1 Vyuţití pojmů v ABC metodě 

 Nákladový objekt – je výstupem ABC modelu, cílem kalkulace – výstup ze sledo-

vaného procesu. 

 Aktivity (činnosti) – jsou prvkem procesu firmy. Je jí míněna činnost, kterou je 

nutné vykonat, aby  mohl vzniknout nákladový objekt (obvykle výrobek). Jedná s 

například o výběr dodavatelů, uzavření smluv, objednání materiálu, přejímku mate-

riálu, kontrolu kvality atd. 

 Procesy – jsou souborem činností, které vyjadřují jeden nebo více vstupů a tvoří vý-

stup, který má pro zákazníka hodnotu nebo jako soubor propojených zdrojů a akti-

vit, které přemění vstupy na výstupy. Hierarchicky je lze je uspořádat na hlavní 

(vývoj, zásobování, výroba, prodej) a dílčí (například v rámci zásobování by to byly 

tvorba nákupní strategie, hodnocení a výběr dodavatelů, řízení dodavatelů, identifi-

kace poţadavků výroby, nákup materiálu, přejímka, realizace platby). 

 Zdroje – pro kaţdou činnost firmy jsou potřeba různé zdroje. Např. zaměstnanci, 

počítače apod. (Petřík, 2005), (Staněk, 2003)  

4.5.2 Postup při implementaci metody ABC 

Při implementaci metody ABC se pro řízení, rozpočtování, plánování nákladů obecně 

postupuje následovně: 
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- Určí se hlavní činnosti (aktivity), které probíhají ve firmě, přičemţ je nutné mít na 

paměti, ţe kaţdá aktivita musí být časově i věcně ohraničená a ţe proces je logicky 

navazující sled aktivit. 

- Identifikují se zdroje aktivit a přiřazují aktivity ke zdrojům.  

- Definují se hlavní faktory, které určují, tvoří a vyvolávají náklady (např. počet do-

dávek, objednávek, výdejek, realizovaných zakázek, případně normohodiny práce a 

výrobních zařízení u výrobních společností v případě alokace výrobní reţie a slu-

ţeb. 

- Poslední etapou je alokace procesních nákladů na nákladové objekty, je tedy prove-

deno ocenění nákladových objektů. Alokace probíhá pomocí tzv. cost driverů, které 

reprezentují příčinu toho, kolik z dané aktivity se spotřebuje na určitý nákladový 

objekt. Je tedy nutné přiřadit oceněné aktivity pouze těm nákladovým objektům, 

které tyto aktivity spotřebovávají. Náklady na nákladový objekt jsou pak stanoveny 

jako součin jednotkové ceny aktivity a objemu aktivit, kterou si tento objekt vyţá-

dal. (Petřík, 2005), (Staněk, 2003)  

4.5.3 Od ABC k ABM 

Z kalkulace ABC vyplynula moţnost řízení nákladů, které se označuje jako Activity Based 

Management (ABM). Díky tomu, je moţné řídit náklady aktivit či procesů a nezůstávat jen 

na úrovni alokace na nákladové objekty. Cílem metody ABM (a její předností při úspěšné 

aplikaci) je zejména vytvoření transparentnosti v nákladech a výkonech a to především 

v oblastech nepřímých nákladů. Této čitelnosti se dosahuje důslednou analýzou procesů. 

Díky této analýze je moţné alokovat náklady na nákladové objekty podle principu příčin-

nosti. Tak je moţné redukovat nadbytečné a neefektivní aktivity.  

 

V současnosti, kdy se firmy snaţí své činnosti automatizovat, se metoda ABC včleňuje jak 

do celkového účetního a informačního systému firmy. Dobrý a kompletní návrh informač-

ního systému je velice důleţitý, neboť z hlediska delšího horizontu umoţní v niţších ná-

kladech pouţívat kompletní metody a tím zlepšit efektivitu, výkonnost i zkvalitnit mana-

ţerské informace týkající se zásob, skladového hospodářství, logistiky i operativní kontroly 

a plánování. (Petřík, 2005), (Staněk, 2003)  
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5 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PODNIKU – VÝNOSY A ZISK 

Hospodářský výsledek podniku je rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady: 

převýší-li výnosy náklady, vzniká zisk, v opačném případě ztráta.  Hlavními výnosy podni-

ku jsou trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb. Podnik maximalizující své trţby se bu-

de snaţit maximalizovat mnoţství jednotlivých druhů výrobků i jejich ceny a nalézt tako-

vou strukturu prodejů, která by tyto maximální trţby zajistila.  

Výnosy podniku za určité období (měsíc, rok) jsou zachyceny ve výkazu zisku a ztrát. 

Rozdíl mezi náklady a výnosy podniku za určité období tvoří hospodářský výsledek. 

Zisk je hlavním motivem podnikání a tím i hlavním kritériem pro rozhodování. Tvoří hlav-

ní zdroj samofinancování (tj. zdroj hrazení výdajů vlastními příjmy, většinou ziskem a od-

pisy) a důleţitou součást mnoha poměrových ukazatelů (např. rentability). 

Existuje rozdíl mez ziskem účetním (zjistí z výkazu zisků a ztrát), daňovým (vypočte se 

úpravami daňového zisku, které vyplývají z daňových zákonů) a ekonomickým. 

Ekonomický zisk vypočteme odečtením veškerých nákladů od výnosů, ale náklady jsou 

klasifikovány jako náklady ekonomického charakteru. Do těchto nákladů můţeme oproti 

skutečně účtovaným nákladům zahrnout např. úroky z vlastního kapitálu, ušlý zisk podni-

katele a jiné alternativní náklady. Ekonomický zisk slouţí jako základ a je součástí ukaza-

tele EVA (ekonomická přidaná hodnota).  

Ve výrobních podnicích má rozhodující význam provozní zisk, který je dán rozdílem pro-

vozních výnosů a provozních nákladů. (Synek, kol., 2001), (Synek, kol., 2002) 

5.1 Bod zvratu 

Jednou z nejdůleţitějších analýz v ekonomické činnosti je stanovení bodu zvratu. Pomocí 

této analýzy a následných výpočtů můţeme řešit mnoho manaţerských rozhodování. Bod 

zvratu je místo průsečíku přímky trţeb a přímky nákladů.  

Pro výpočet bodu zvratu platí následující vztahy: 

Výnosy=Prodej cena za jednotku * Objem prodeje 

Náklady=Fixní náklady * (Objem prodeje * Variabilní náklady) 

Výsledek hospodaření=Výnosy – náklady 

Z těchto vztahů odvodíme, ţe nulový hospodářský výsledek nastává v případě, kdy: 
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Prodejní cena za jednotku * Objem prodeje=Fixní náklady+(Objem prodeje * Variabilní 

náklady) 

Hledaný rovnováţný bod (objem q) pak odvodíme podle rovnice 

Objem prodeje=fixní náklady / Prodejní cena za jednotku – Variabilní náklady (Synek, 

kol., 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 7 Bod zvratu (Konečný, 2010)  

Bod zvratu vyjadřuje vztah mezi obratem, náklady a ziskem a to formou tzv. kritického 

bodu (break event point), který vyjadřuje okamţik, kdy obrat kryje celkové náklady podni-

ku. Do dosaţení tohoto bodu výkony jen pokrývaly náklady a od tohoto bodu začaly přispí-

vat k tvorbě zisku. Hodnota, která podniku zůstane po prodeji výkonu, se zjistí rozdílem 

ceny výkonu a variabilních nákladů na jednotku výkonu. Tento rozdíl se pak označuje jako 

příspěvek na úhradu (krycí příspěvek). Bod zvratu tedy určuje, kolik musí podnik jednot-

kových příspěvků na úhradu vygenerovat, aby pokryla fixní náklady. Celkové náklady jsou 

sumou variabilních a fixních nákladů. 
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Pokud podnik produkuje menší objem výkonů, neţ vykazuje objem výkonů v bodu zvratu, 

celkové náklady jsou vyšší neţ trţby podniku a podnik v této situaci vykazuje záporný vý-

sledek hospodaření. 

Jakmile podnik dosáhne bodu zvratu, začíná vykazovat zisk, který se zvyšuje, pokud pod-

nik dosahuje vyššího objemu produkce. (Popesko, 2009), (Staněk, 2003)      

5.2 Krycí příspěvek 

Krycí příspěvek (PÚ), téţ příspěvek na úhradu fixních nákladů (Contribution margin) je 

rozdíl mezi cenou výrobku (p) a jeho jednotkovými variabilními náklady (b): PÚ = p – b. 

Vyjadřuje souhrn prostředků, které je moţno pouţít na úhradu fixních nákladů a případný 

přebytek představuje zisk.  

Je ukazatelem efektivnosti výroby (výrobku). Předmětem jsou pouze variabilní náklady a 

řešíme, jakou výší přispívá výrobek na pokrytí fixních nákladů a tvorbu zisku.  

Bodu zvratu je dosaţeno, kdyţ se krycí příspěvek rovná fixním nákladům připadajícím na 

jednotku produkce. Poměr objemu výroby ve výši bodu zvratu a výrobní kapacity se nazý-

vá kritické vyuţití výrobní kapacity (VKkrit) a vyjadřuje se v %.  Jiţ při plánování vý-

robních kapacit podniku je tedy důleţité znát kritické vyuţití výrobní kapacity, jelikoţ v 

tomto bodě je podnik teprve v bodě zvratu a neprodukuje zisk, který vzniká aţ dosaţením 

bodu zvratu. Při zvyšování objemu produkce a při neměnných fixních nákladech dochází k 

relativní úspoře fixních nákladů.   

Krycí příspěvek je výsledkem konkrétní kalkulační techniky (přímých nákladů). Je výsled-

nicí skutečně dosahovaných trţeb a spotřebovaných nákladů. Tato jeho vlastnost umocňuje 

jeho praktické vyuţití jako hodnotící nástroje účinnosti marketingových strategií vůči jed-

notlivým produktům firmy (porovnáním velkosti příspěvku jednotlivých produktů.  

 

Jednoduchý výpočet příspěvku na úhradu 

Trţby 

-VN (variabilní náklady) 

=příspěvek na úhradu 

-FN (fixní náklady) 

=zisk 
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Dvoustupňový výpočet příspěvku na úhradu 

Trţby z realizace výrobků 

-výrobní variabilní náklady 

=příspěvkový zisk I. (contribution margin I.) 

-výrobní fixní náklady 

=příspěvkový zisk II. (contribution margin II.) 

-ostatní reţijní náklady 

= příspěvkový zisk III. (contribution margin III.) 

-podnikové fixní náklady 

=zisk (ztráta) 

 

Činitelé determinující krycí příspěvek 

- Objem realizacehttp://www.elitex.cz/img/profile1.gif 

- Sortiment 

- Jednotková prodejní cena 

- Kalkulace VN (Soukupová, Strachotová, 2005) 

5.3 Výrobková analýza rentability a funkčnosti 

Podstatou výrobkové analýzy rentability a funkčnosti je analýza výrobků výrobního pro-

gramu z hlediska těch dvou rozhodujících kritérií, kterých hodnotový management vyuţívá 

ke kvantifikaci hodnoty pro zákazníka. Analýza nákladů respektive rentability a velikosti 

funkčnosti vyráběné produkce vede nejen k určení výrobků a sluţeb zasluhujících pozor-

nost z hlediska zvýšení jejich hodnoty pro zákazníka, ale také k naznačení těch produktů, u 

kterých je racionální uvaţovat buď o jejich totální modernizaci nebo jejich útlumu, či vyřa-

zení z výrobního programu. (Vlček, 2000) 

http://www.elitex.cz/img/profile1.gif
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5.3.1 Metoda úplných nákladů  

Tato metoda předpokládá, ţe zisk vykázaný v kalkulacích je realizací jednotlivých výrobků 

skutečně vyvolán. Při této metodě se náklady a efekty analyzují podle tohoto členění: 

- Přímé mzdové náklady 

- Přímé materiálové náklady 

- Ostatní přímé náklady 

- Nepřímé (reţijní) náklady v členění na zásobovací, výrobní, odbytovou a správní 

reţii 

- Zisk (ztráta). (Vlček, 2000) 

5.3.2 Metoda neúplných nákladů 

Tato metoda vychází z kritiky kalkulování úplných nákladů v tom smyslu, ţe zisk je přede-

vším celopodnikovou kategorií a jeho rozdělování pro jednotlivé výrobky je jen velmi 

podmíněné. Součástí této kritiky je dále to, ţe zisku můţe být dosahováno teprve tehdy, aţ 

jsou pokryty nejen proměnné, ale i fixní náklady a konečně to, ţe jednotlivým výrobkům 

lze spolehlivě přiřazovat jen proměnné náklady. Fixní náklady jsou spojeny s fungováním 

výrobní jednotky jako celku, nikoli z produkcí jednotlivých výrobků.  Při této metodě se 

analyzují: 

Přímé mzdové náklady, 

Přímé materiálové náklady, 

Ostatní přímé náklady, 

Tzv. výrobkové hrubé rozpětí (krycí příspěvek), coţ jsou reţijní náklady a zisk. (Vlček, 

2000) 
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 PRAKTICKÁ ČÁST 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 47 

 

6 PROFIL SPOLEČNOSTI 

Rieter je celosvětově působící koncern zaloţený v roce 1795 ve Švýcarsku. Firma má 

dlouholetou tradici. Prošla dlouhým vývojem a změnami nejen v názvu, ale i ve výrobním 

programu. V současné době je významným výrobcem v oblasti textilního strojírenství a 

v oblasti dílů pro automobilový průmysl. Z hlediska výrobního členění má společnost dvě 

sekce: Textilie Systems, která se zabývá vývojem a výrobou strojů pro textilní průmysl 

(bavlna, chemická vlákna) a Automotive Systems, vyvíjí a dodává protihlukové a ţá-

ruvzdorné systémy pro automobily (výplně dveří, stropů,…). 

6.1 Organizační začlenění závodu v rámci koncernu Rieter 

Koncern Rieter – sídlo Winterthur Švýcarsko má dvě výrobní oblasti:  

1. Výroba plastových dílů pro automobilní průmysl – oblast Automotive 

2. Strojírenská výroba textilních strojů – oblast Textile systems operativ 

Závody ve Švýcarsku: Karde, Putzerei, Kammerei, Schaltag (sídlo Winterthur) 

Závody v SRN: Rieter DE, sídlo Ingolstadt 

Závody v České republice: Rieter CZ  

Závod Rotor Ústí nad Orlicí, závod Komponenty Ţamberk,  

Závody v Indii: Rieter ASAL 

Závody v Číně: Rieter Cangzhou 

 

Rieter má v současné době v Čechách tyto podnikatelské jednotky 

A) Automotive Choceň – vyrábí tepelnou a zvukovou izolaci pro interiéry motorových 

vozidel. 

B) Tooling Hnátnice – vyrábí formy pro výrobní oblast Automotive.  

C) Rotor Ústí nad Orlicí – se zabývá vývojem, výrobou a prodejem bezvřetenových 

dopřádacích strojů řady BT a montáţí posukovacích strojů Strecke.  
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D) Závod Komponenty Ţamberk má jedno pracoviště v Ústí nad Orlicí, kde je soustře-

děna výroba plechových dílců. Ostatní pracoviště jsou v Ţamberku, kde hlavním 

programem je výroba přesných strojírenských dílů a montáţe textilních strojů. 

 

Obr. 3 Rozčlenění společnosti Rieter CZ (firemní dokumentace) 

 

6.2 Organizační členění závodu Ţamberk 

Závod Komponenty Ţamberk je výrobně začleněn do skupiny Rieter Textile Systems. S 

více jak třemi sty zaměstnanci jsou dnes Komponenty Ţamberk ceněným výrobcem převo-

dovek, pohonných agregátů, řemenic, řemenů, dopravníkových pásů, přesných strojních 

součástí, plechových vyřezávaných a ohýbaných dílců a elektrických rozvaděčů. Díky za-

hraničnímu know-how, novým metodám práce, kvalifikovaným pracovníkům, trvalému 

zvyšování kvality práce a rostoucí důvěře převáţně zahraničních zákazníků, je dosahováno 

dlouhodobě stabilního růstu závodu. Ve vztahu k zákazníkům je kladen důraz zejména na 

dlouhodobou, vzájemně výhodnou spolupráci. Dnes je závod pevnou a stabilní součás-

tí společnosti Rieter CZ s.r.o. v rámci celosvětově působícího koncernu Rieter a má skvě-

lou perspektivu dalšího rozvoje. 

Příloha I: Pohled na závod Ţamberk 
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6.3   Struktura závodu Komponenty Ţamberk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

Obr. 4 Organizační struktura závodu Komponenty Ţamberk (firemní dokumentace) 

6.4 Výroba a montáţe 

Hlavním výrobním programem závodu je výroba přesných strojírenských dílů a montáţe 

textilních strojů. Montují se převodovky a textilní stroje, které jsou součástí textilních vý-

robních linek. 

Některé stroje se montují malosériově, některé velkosériově.  

Prodej třetím 

zákazníkům 

 

Lidské zdroje 

Ředitel závodu 
Nákup 

IT 

Prodej 

Plánování 

Technologická 

příprava výroby 

 
Správa budov 

Technická  

obsluha výroby 

 

Ekonomika 

Profit centrum 

Montáţ 

Profit centrum 

Ramena 

Profit centrum 

Plechy 

Profit centrum 

Obrobna 
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Rozdíl mezi malosériovou a velkosériovou montáţí si lze představit na příkladě: 

Textilní stroj bezvřetenového spřádání typu R40 (finální montáţ probíhá v Ingolsdtatu) či 

BT 905 (finální montáţ probíhá v Ústí nad Orlicí) se skládá z pohonné jednotky (motor, 

převodovka, skříň) a jednotlivých spřádních míst – těch je na stroji řádově 200 – 300. 

Z toho vyplývá i rozdělení na hromadnou, sériovou a kusovou montáţ. V případě výroby 

100 ks strojů R40 je smontováno 100 pohonných jednotek (kusová montáţ) a 3200 spřáda-

cích míst (sériová aţ hromadná montáţ). V rámci hromadné a sériové montáţe montují 

v Ţamberku sestavy pro česací stroj KÄMMEREI, který připravuje bavlnu pro další zpra-

cování na bezvřetenových dopřádacích strojích R40 a BT 903 a BT 905. Pro tyto stroje se 

montují sestavy na spřádní jednotky, O M Boxy (napínáky, příze, drţáky přítlačných válců, 

podpěry válců). Roční mnoţství 10 000 aţ 50 000 ks. Do kategorie hromadných montáţí 

patří sestavy STANZE a LÜFTER.  

6.5 Výrobní prostředky závodu Ţamberk – stroje 

Obrábění - třískové obrábění včetně kontroly a přípravy nástrojů je soustředěno v jedné 

hale. Vyrábí se zde přibliţně 8000 typů artiklů v počtu 1,5 mil. ks. za rok. Stroje jsou roz-

místěny do tzv. technologických buněk – výrobních týmů. Kaţdá buňka je vybavena stroji 

pro obrábění určitých druhů obrobků (hřídele, příruby, víka na  elektromotory, ploché díl-

ce,…). Buňkové uspořádání umoţňuje lepší vizualizaci rozpracovanosti dílců, snadnější 

plánování výroby, kratší čas průchodu dílců výrobou,….  

Z obráběných materiálů převaţuje litina, (šedá litina, tvárná litina), konstrukční ocel, občas 

nerezová ocel a hliníkové slitiny. Celá obrobna je vybavena převáţně CNC (computer nu-

merice control) technikou. 

Montáţ – v rámci hromadné a sériové montáţe se montují sestavy na stroje a pro ně sesta-

vy na spřádní jednotky v ročním mnoţství 10 000 aţ 50 000 kusů. Kaţdé montáţní praco-

viště je uzpůsobeno pracovním nárokům pracovníka (uspořádání pracoviště, výškově na-

stavitelné stoly dle výšky pracovníka, přizpůsobitelné regály, ergonomické nářadí, eliminu-

jí se zbytečné pohyby, jako je nepřiměřené ohýbání se zátěţí, chůzi pro nářadí, apod. ).  

Pracovníci hromadné či sériové montáţe sestavují jednotlivé součásti textilních strojů za 

vyuţití vrtaček, pneumatických šroubováků, momentových klíčů, přípravků a dalšího spe-

ciálního nářadí. Poţadavky na pracovníky malosériové a velkosériové montáţe je manuální  
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zručnost, pečlivost, odpovědnost, znalost čtení technických výkresů, schopnost pracovat 

v týmu, spolehlivost.  

Plechová výroba – jejím posláním je výroba dílců z plechu, včetně jejich lakování pro 

kompletaci strojů. Pracoviště je vybaveno CNC lasery, CNC ohraňovacími lisy, svařova-

cím pracovištěm, práškovou lakovnou, mechanickou montáţí elektroskříní. Výrobky ple-

chové výroby představují základní rámy strojů, panely pro umístění elektrických prvků a 

řídících systémů, skříně elektrických rozvaděčů, apod. 

Seřizování nástrojů – na tomto pracovišti se prování přesné nastavení a seřizování rozměrů 

nástrojů, dle seřizovacího a nástrojového listu pro příslušný dílec. 

Seřizovač vloţí nástroj do otvoru seřizovacího stroje a pomocí přesné optiky a mechaniky 

tohoto zařízení nastaví nástroj na poţadovaný rozměr (délka, průměr,…). Práce musí být 

provedena velmi precizně. Nástroje na výrobu přesných otvorů aţ 0,01 mm se nastavují 

s přesností řádově několika tisícin mm. Seřízené nástroje se pak zavezou na konkrétní 

CNC stroj. Operátor CNC systému následně vloţí tzv. korekce do programu stroje, aby 

CNC rozpoznal, s jakými rozměry nástroje bude pracovat.  

6.6 Péče o zaměstnance 

Aby výsledky pracovního úsilí měly úspěch, jsou přijímáni kvalifikovaní pracovníci, od 

nichţ se poţaduje manuální zručnost, pečlivost odpovědnost, znalost čtení technických 

výkresů, schopnost pracovat v týmu a spolehlivost. Proto firma nabízí svým zaměstnancům 

pravidelný včasný plat, dostatek práce, kvalifikační příplatky, půjčky, odměnu 10 000 Kč 

za nízkou fluktuaci, půjčky nářadí, stravování, penzijní připojištění (3% z hrubé měsíční 

mzdy) a jeden týden dovolené navíc.  

Silnou stránkou firmy je vysoká firemní kultura projevující se neustálou péčí o spolupra-

covníky zejména v jejich vzdělávání, neustálé zlepšování pracovních podmínek a nasazo-

vání nejmodernějšího strojového vybavení. Další významnou sloţkou úspěšnosti je vysoký 

stupeň standardizace práce. Samozřejmostí je i bezpečnost práce. Přizpůsobuje se pracovní 

zařízení, postupy a prostředí, schopnostem člověka tak, aby mohl plnit pracovní úkoly co 

nejúčinněji a bez újmy na zdraví. Musí se dodrţovat pořádek na pracovišti. Firma splňuje 

nejpřísnější kriteria z hlediska bezpečnosti práce, z hlediska ochrany ţivotního prostředí a 
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ochrany přírody. V těchto parametrech se vyrovnává s vyspělými západními firmami a 

v republice patří ke špičce.  

6.7 Základní ekonomické údaje 

 Hodnota kapitálu:  316 378 TCZK 

 Počet zaměstnanců: 300 

 Roční obrat (2010): 563 500 TCZK 

 Export:   94% 

 Klíčové exportní trhy: Švýcarsko, Německo, Francie, Velká Británie, 

Švédsko, Rakousko 

 Certifikace:  ISO 9001/2008 

6.8 Ukazatelé finanční, výrobní a logistické výkonnosti podniku 

Grafy znázorňují vývoj ukazatelů od roku 1994 po rok 2010. Do 30. 6. 2009 je za Rieter 

CZ jako celek. Od 1. 7. do 31. 12. 2010 za část textilní stroje po vyloučení Automotive. 

Z grafů je zřejmé, ţe v letech 2007 a 2008 došlo v podniku k útlumu vlivem celosvětové 

krize a lokalizací některých výrob do Asie. V roce 2010 došlo k oţivení vlivem opatření 

k zajištění nových výrob a opatření ke sníţení fixních nákladů podniku. 

Pozn. 

Osy Y jsou v tisících KČ 

 

Graf 8 Průběh nákladů, výkonů a provozního hospodářského výsledku 
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Graf 9 Průběh aktiv, hmotného investičního majetku a zásob 

 

 

Graf 10 Průběh výkonů na pracovníka, hmotného investičního majetku na pracovníka a 

obratu zásob 

Výkon je ekonomická kategorie, je stanoven Výkony = Trţby +- Změna stavu nedokončené 

výroby – provozně obchodní náklady. Je měřítkem pracovní úspěšnosti a posuzujeme ho 

podle výsledů práce, její kvality, mnoţství za jednotku času, podle objektivních podmínek, 

za nichţ byl výkon dosaţen. Výkon na pracovníka (výkon za rok/průměrný počet pracovní-

ků v roce). Podle grafu má průběh výkonu na pracovníka stoupající tendenci. V roce 2007 

nabyl hodnoty 3111 Tis. Kč/prac, po té klesal aţ po hodnotu 1269 Tis. Kč/prac. V roce 

2010 vyvstala na jednotku pracovníka nejvyšší hodnota výkonu, konkrétně 3307 

Tis.Kč/prac. 
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Oproti tomu hmotný investiční majetek na pracovníka (hmotný investiční majetek za 

rok/počet pracovníků za rok) má od roku 2008 klesající tendenci. Z nejvyšší hodnoty 831 

Tis. Kč HIM/prac. v roce 2010 poklesl na 425 Tis. Kč HIM/prac. Podnik se dostal do ne-

příznivé situace i vlivem investiční politiky před krizí. V době krize odpisy investičního 

majetku měly nepochybně důleţitý vliv na náklady a tím také na provozní hospodářský 

výsledek. 

Doba obratu zásob ukazuje rychlost, s jakou společnost průměrně zpracuje materiál nebo 

prodá své výrobky. Udává se ve dnech, tedy kolik dnů zásoby leţí nevyuţité na skladě. V 

období krize zásoby klesaly, coţ správně koresponduje s poklesem výkonů. Je třeba si také 

všimnout, ţe podnik nepřijal účinná opatření ke sniţování zásob, protoţe na grafech je vi-

dět malý nárůst doby obratu zásob.     
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7 METODA SESTAVENÍ KALKULACÍ V KOMPONENTY 

ŢAMBERK 

7.1 Kalkulace standardní ceny 

Protoţe Komponenty Ţamberk jsou výrobním závodem, je zde nezbytné sledovat, regulo-

vat a vyhodnocovat nákladovou skladbu jak z hlediska stanovení vnitropodniko-

vých/standardních cen artiklů (dílů, sestav, podsestav), tak z hlediska stanovení prodejní 

ceny výrobků. Nejvyuţívanějším členěním nákladů z hlediska kalkulace je jejich rozdělení 

na fixní a variabilní.  

Variabilní náklady jsou takové náklady, které jsou přímo spojeny s vyrobeným 

mnoţstvím (jejich výše se přímo od vyrobeného mnoţství odvíjí přímo). 

Fixní náklady jsou takové náklady, které nejsou přímo spojeny s vyrobeným mnoţstvím 

(jejich výše není závislá na vyrobeném mnoţství).  

(detailní prvky kalkulace standardní ceny  a jejich rozdělení na fixní a variabilní náklady 

v jsou popsány v příloze PIII. ) 

KALKULACE STANDARDNÍ CENY 

  Popis Variabilní Fixní 

+ 
Základní materiál/Provozní materi-
ál/Zásobovací náklady X   

+ Obchodní zboţí třetí X   

+ Obchodní zboţí koncern X   

+ Vyuţití zboţí třetí X   

+ Vyuţití zboţí koncern X   

+ Cizí zpracování třetí X   

+ Cizí zpracování koncern X   

= Materiálové náklady celkem X   

+ Výrobní náklady (fixní/variabilní) X X 

+ Zřizovací náklady (fixní/variabilní) X X 

= Celkové náklady na výrobní aktivity 

Celkové var. náklady na 

výrobní aktivity 

Celkové fix. náklady na 

výrobní aktivity 

+ Materiál. manipulační přiráţka   X 

= Výrobní náklady 

Celkové var. výrobní 

náklady 

Celkové fix. výrobní 

náklady 

+ Reţie: Marketing&Prodej   X 

+ Reţie: Výzkum&vývoj   X 

+ Záruky   X 

+ Reţie: Finance&administrativa   X 

= Celkové náklady Celkové variabilní N Celkové fixní N 

Tab. 1 Předpis kalkulace standardní ceny (firemní dokumentace) 
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Pro výpočet standardní ceny výrobku je zapotřebí znát u kaţdé poloţky kalkulačního před-

pisu jednotkovou cenu a mnoţství, potřebné pro výrobu dané kalkulační jednice/artiklu. 

Tyto údaje jsou obsaţeny v kmenových datech artiklů,  kusovníku, technologickém postu-

pu a také v dalších tabulkách (např. přehled hodinových sazeb nákladových středisek, jed-

notek mnoţství, apod.). 

7.1.1 Kusovník a technologický postup 

Kusovník vyjadřuje strukturu výrobku stavebnicovým způsobem. Definuje komponenty a 

jejich mnoţství. Vyjadřuje nadřízenost a podřízenost artiklů. Technologický postup pak 

vyjadřuje výrobní proces daného artiklu. Určuje výrobní zařízení, nářadí, středisko práce, 

kooperace, kontrolu jakosti, časy výroby, apod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Grafické znázornění kusovníku a technologického postupu (firemní dokumentace) 

Toto schéma představuje spojení kusovníku a technologického postupu, které je podkla-

dem pro kalkulaci artiklu. Jednotlivé komponenty vstupují do kalkulace ve standardní ce-

ně. Výrobní aktivity (technologický postup) vstupují do kalkulace v ocenění hodinovými 

sazbami. 
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7.1.2 Kmenová data artiklů 

Kmenová data artiklů poskytují informace o vlastnostech artiklů, tzn. jejich ceně, jednot-

kách, mnoţství, označení, apod. 

7.1.3 Hodinové sazby 

Jednotlivé hodinové sazby výrobních středisek jsou stanoveny tak, ţe musí pokrýt veškeré 

variabilní a fixní náklady těchto středisek. Hodinové sazby jsou vţdy stanoveny na základě 

taxativně vyjmenovaných činností technologického postupu s přiřaditelnými náklady. Tyto 

sazby jsou obvykle pouţívány pro přímou práci, montáţ, pouţití strojů nebo pro jejich 

kombinaci. Odráţí vyuţitelnou kapacitu lidské nebo automatizované práce a směnnost. 

Celková hodinová sazba se skládá z přípravného (RSTD), strojního (MSTD) a osobního 

(PSTD) času. Kaţdá z těchto částí zahrnuje jak variabilní, tak fixní sloţku a její výše odrá-

ţí skutečné náklady výrobních středisek. Nákladová střediska se sdruţují do skupin – Pro-

fitCenter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 2 Přehled ProfitCenter závodu Komponenty Ţamberk (firemní dokumentace) 
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PŘÍKLAD HODINOVÝCH SAZEB 

Profit 

centrum 

Nákladové 

středisko 

Název ná-

kladového 

střediska 

Hodinová 

sazba 

Hodnota sazby 

Fixní Variabilní Celkem 

7111 
Obrobna 

71231 
Stroj CNC 
NH 5000 

RSTD 904,- Kč/hod 291,- Kč/hod 1 195,- Kč/hod 

PSTD 0,- Kč/hod 167,- Kč/hod 167,- Kč/hod 

MSTD 904,- Kč/hod 124,- Kč/hod 1 028,- Kč/hod 

7112 
Montáţ 

71134 
Montáţ robo-
tů 

RSTD 326,- Kč/hod 206,- Kč/hod 532,- Kč/hod 

PSTD 326,- Kč/hod 206,- Kč/hod 532,- Kč/hod 

MSTD 0,- Kč/hod 0,- Kč/hod 0,- Kč/hod 

Tab. 3 Příklad hodinových sazeb (firemní dokumentace) 

7.2 Prodejní nákladová metoda 

Výpočet prodejní ceny závodu Komponenty Ţamberk vychází z kalkulačního předpisu pro 

výpočet kalkulace standardní ceny. 

PC = M + VýrVar + VýrFix + Mr + Sr + Z 

PC = prodejní cena  

M = materiálové náklady 

VýrVar = výrobní náklady variabilní 

VýrFix = výrobní náklady fixní 

Mr = materiálová reţie 

Sr= správní reţie 

Z = zisk 
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Kalkulace prodejní ceny 
  Popis Variabilní Fixní 

+ 
Základní materiál/Provozní materi-
ál/Zásobovací náklady X   

+ Obchodní zboţí třetí X   

+ Obchodní zboţí koncern X   

+ Cizí zpracování třetí X   

+ Cizí zpracování koncern X   

= Materiálové náklady celkem X   

+ Výrobní náklady (fixní/variabilní) X X 

= Celkové náklady na výrobní aktivity 

Celkové var. náklady 

na výrobní aktivity 

Celkové fix. náklady 

na výrobní aktivity 

+ Materiálová reţie   X 

= Celkové výrobní náklady 

Celkové var. výrobní 

náklady 

Celkové fix. výrobní 

náklady 

+ 
Reţie: Finance&Administrativa (tj. správ-
ní reţie)   X 

+ 
Provozně obchodní náklady (doprava, 
poštovné, balné, apod.)   X 

+ Zisk   X 

= PRODEJNÍ CENA     

Tab. 4 Předpis kalkulace prodejní ceny (firemní dokumentace) 

  

Materiálová reţie a správní reţie jsou stanoveny určitým procentem z materiálových nákla-

dů. V závodě Komponenty Ţamberk je materiálová reţie spočtena ve výši 3% celkových 

materiálových nákladů a správní reţie ve výši 10% z celkových výrobních nákladů. 

Provozně obchodní náklady jsou započítávány do prodejní ceny nebo mohou být účtovány  

jako samostatná poloţka faktury. 

7.3 Metoda výpočtu krycího příspěvku 

Tato metoda je v podniku Ţamberk vyuţívána pro zajištění ziskovosti jednotlivých výrob-

ků nebo jejich skupin popř. odběratelů. Pomocí krycích příspěvků lze stanovit, jak jednot-

livé artikly resp. jednotliví odběratelé přispívají k hospodářskému výsledku, které artikly je 

vhodné nakupovat, a které vyrábět a kdy generovat změnu a jaký je bod zvratu, při němţ 

závod dosahuje nulového zisku/ztráty (EBIT=0).  
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Obr. 6 Výpočet krycího příspěvku (firemní dokumentace) 

7.3.1 Vymezení krycích příspěvků v závodu Komponenty Ţamberk  

Závod Komponenty Ţamberk člení krycí příspěvky do třech skupin: 

KPI. (VýrFix + Mr + Sr + Z), jde o příspěvek na krytí výrobních reţií, správní reţie a zisku 

Čím vyšší je hodnota KPI., tím je výrobek lépe hodnocen 

KPII. (Sr + Z), slouţí ke krytí správní reţie a zisku. Čím vyšší je hodnota KPII, tím rychleji 

výrobek generuje zisk.  
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7.3.2 Trţby a krycí příspěvky v závodu Komponenty Ţamberk  

Základní členění zákazníků a tedy i trţeb a krycích příspěvků spočívá v rozdělení na zá-

kazníky koncernové a třetí (tj. ostatní nekoncernové zákazníky). Pro výpočet prodejní ceny 

platí v zásadě obecný koncernový předpis. Výjimku tvoří interní zákazníci, kterými jsou 

ostatní výrobní střediska Rieter CZ s.r.o. V rámci Rieter CZ jsou výrobky prodávány za 

standardní cenu. 

Výpočet trţeb probíhá v měsíčním intervalu v uvedeném členění v rámci měsíční závěrky. 

Průběţné sledování trţeb je prováděno týdně dle jednotlivých zákazníků v daném členění. 

Výpočet krycích příspěvků se provádí čtvrtletně. U koncernových zákazníků se výpočet 

krycích příspěvků provádí v niţší prioritě z důvodu pevně stanovených reţií a zisku pro 

konstrukci prodejní ceny. Vysokou prioritu mají třetí zákazníci, u kterých se výpočty kry-

cích příspěvků aktualizují průběţně. Výpočet je prováděn za jednotlivé výrobky a podle 

zákazníků za uplynulé období (podle výše skutečných obratů). 
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8 PŘEVEDENÍ VÝROBY DO RIETER ČÍNA/INDIE 

Více neţ 80 let dodává koncernová organizace Rieter na asijský trh své textilní stroje. Stala 

se tak nejvýznamnějším dodavatelem Asie ve svém oboru. Z důvodu zvyšující se poptávky 

po textilních strojích v Asii byly v roce 2005 otevřeny dvě nové pobočky, a to Rieter Čína 

(ACHA) se sídlem v Shanghai a Rieter Indie (ASAL) v Guagaonu.  Pro zajištění konku-

renceschopných prodejních cen těchto strojů ve vztahu k dovozním a celním sazbám do 

Asie a také z hlediska zrychlení dodávek zákazníkům na asijských trzích, bylo nutné pro-

vést přesun vybraných výrob z ostatních evropských poboček. V závodu Ţamberk byla 

během roku 2010 převedena výroba CBA, Langsteil E35, A78, B71, a B75 (více o těchto 

produktech viz příloha PIV).   

8.1 Rozhodnutí managementu – vymezení jednotlivých kroků   

Závod Komponenty Ţamberk musí na základě koncernového rozhodnutí o přesunu výroby 

do Číny a Indie zajistit následující úkoly: 

Nahradit přesunutou výrobu do Asie novou výrobou od třetích zákazníků. 

Zabezpečit ekonomické parametry, které byly zpracovány v rozpočtu závodu pro rok 2011, 

především EBIT (provozní zisk) 

V případě, ţe nebudou zajištěny nové zakázky nebo budou zakázky zajištěny částečně, 

kvantifikovat dopady na hospodaření závodu v roce 2011, kvantifikovat 

dopady na profesní skladbu pracovníků a vyuţití strojů. 

Předloţit a realizovat opatření pro minimalizaci dopadů na ekonomické výsledky závodu 

v roce 2011, na profese výrobních dělníků a vyuţití strojů.  

8.2 Dopady přesunu výroby a jejich hodnocení  

Podkladem pro vyhodnocení dopadu je výrobní plán (rozpočet) 2011 (příloha PV). Z něhoţ 

je moţno vyčíslit rozdíl před převedením výroby vybraných výrobků, kdy roční obrat činil 

678 356 TCZK. Po převodu výroby vybraných výrobků do asijských poboček, závod Ţam-

berk pocítil sníţení trţeb od koncernových zákazníků v hodnotě 65 384 TCZK. Tato hod-

nota představuje celkový hrubý dopad do trţeb, který je třeba na základě detailnější analýz 

nahradit novou výrobou či sníţením fixních nákladů. 
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Podrobnějším podkladem pro analýzu dopadu přesunu výroby pro závod Ţamberk je pro-

vedení kalkulace krycích příspěvků jednotlivých výrobků převedených a nových.  (Přehled 

výpočtu krycích příspěvků převedené výroby do Asie zobrazuje příloha PVI).  

8.3 Analýza krycích příspěvků výroby převedené do Asie  

 

 
 
Tab. 5 Výpočet krycího příspěvku převedené výroby 

 

Podkladem pro tuto tabulku, je příloha PVI, v níţ jsou tyto převedené výrobky zvýrazněny 

oranţovou barvou.   

Jak jiţ bylo zmíněno, celkové trţby těchto převedených výrobků jsou spočteny na 65 384 

TCZK (celkový výrobní plán*prodejní cena). Celkový zisk, tedy (celková prodejní cena- 

celkové náklady)*celkové mnoţství je zde 5 105 TCZK. Procentuální vyjádření KPI (slou-

ţí ke krytí fixních nákladů, správní reţie a zisku) je nejvyšší u výrobku A78, coţ znamená, 

ţe tato poloţka je nejlépe hodnocena. 

KPII (přispívá ke krytí správní reţie a zisku) je dle procentuálního vyjádření nejvyšší u 

výrobků A78 a CBA, znamená to, ţe tyto dva výrobky nejlépe generují zisk. Správní reţie 

kaţdého výrobku vychází ze standardní ceny daného výrobku a tvoří 8% jejího celku.       

Nejpodstatnějším ukazatelem této analýzy je vyjádření KPI a KPII k obratu (k celkovému 

plánovanému mnoţství).  

Ideální nahrazení převedené výroby nastane v případě, ţe nová výroba bude vykazovat KPI 

minimálně 23 795 a KPII minimálně 9 570.  
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V případě, ţe by nebyla zabezpečena ţádná nová výroba realizována ţádná úsporná opatře-

ní, znamenalo by to následující: 

 

Dopad na zisk v roce 2011: 

Zisk (rozpočtovaný) – KPI (převedená výroba do Asie)  

30 417 935 – 23 796 892 = 6 621 043 

 

Nebudou kryté výrobní fixní náklady (VFN): 

KPI (převedená výroba do Asie) – KPII (převedená výroba do Asie) 

23 796 892 – 9 570 958 = 14 225 907 

 

Nebude krytá správní reţie (SR): 

KPII (převedená výroba do Asie) – Zisk (převedená výroba do Asie) 

9 570 958 – 5 105 915 = 4 465 043 

 

Podkladem pro tyto výpočty je výše uvedená tabulka a příloha č.5. 

8.4 Analýza lidských a strojních kapacit převedené výroby 

S převodem části koncernové výroby do Asie byla provedena doplňková analýza variabil-

ních výrobních nákladů z pohledu lidských a strojních zdrojů. Tato analýza určuje dopady 

z personalistického hlediska a je směrodatná pro vedoucí jednotlivých ProfitCenter 

z důvodu následného plánování lidských a strojních kapacit. 

Dopady na lidské a strojní kapacity jsou vypočítány v časových jednotkách zatíţení strojů a 

profesí převáděných výrobků. Jednotlivé operace technologického postupu v hodinách jsou 

rozčleněny podle nákladových středisek. Podílem součtu výsledných časů a ročního fon-

du/1 pracovníka byly vypočteny počty přebytečných lidských kapacit. (počet pracovníků za 

rok = strojové hodiny / roční časový fond na jednoho pracovníka). Strojní kapacity se počí-

tají v hodinách součtem přípravného (RSTD) a strojního (MSTD) času (RSTD+MSTD).  

Roční fond/1 pracovníka se počítá jako násobek počtu pracovních dní v roce 2011 a 8 pra-

covních hodin denně, z něhoţ je odečteno 25 dní dovolené a 5% neproduktivní čas (tj. ne-

mocnost, návštěva lékaře, dárcovství krve, svatba, pohřeb a jiná absence kromě dovolené). 
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Roční fond/1 pracovníka = (253 dnů*8 hodin) - (25 dnů dovolené*8 hodin) - (253*8*0,05) 

= 1 722,8 hod/pracovníka pro rok 2011. 

Roční fond/1 stroj se počítá jako násobek počtu pracovních dní v roce 2011 a 24 hodin 

denně poníţený o 5% neproduktivního času (tj. opravy, údrţba, úklid stroje, apod.). Roční 

fond/1 stroj = (253*24) – (253*8*0,05) = 5 768,4 hod/stroj pro rok 2011. 

8.4.1 Dopady převodu výroby CBA z hlediska profesí 

Tab. 6 Výpočet dopadu převodu výroby CBA z hlediska profesí 

 

Převedení výroby CBA znamená ztrátu pracovního vyuţití (po zaokrouhlení na desetiny) 

v plechové výrobě pro 0,8, v obrábění pro 1,3 v montáţích 1,2 dělnických pracovníků 

v přepočtu na roční kapacitní fond dělníka (celkem 3, 328 počtu pracovníků/rok).  

Strojových hodin podnik ztratil 1 398 v plechové výrobě, 2 209,3 v obrábění a 2126, 7 na 

montáţích (celkem 5 734 strojových hodin/rok).   
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8.4.2 Dopady převodu výroby Langsteil z hlediska profesí 

T

ab. 7 Výpočet dopadu převodu výroby Langsteil z hlediska profesí 

 

Převedením této výroby závod přišel o: 0,9 dělníka v plechové výrobě, 2,9 dělníka 

v obrábění, 0,9 dělníka na montáţích. Celkem tedy 4,7 počtu pracovníků/rok. 

Strojové hodiny se sníţily o: 1492 hodin na plechové výrobě, 4951,4 hodina na obrábění a 

1580,8 hodina na montáţích, tzn. 8 024, 2 strojových hodin celkem. 
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8.4.3 Dopady převodu výroby A78 z hlediska profesí 

Tab. 8 Výpočet dopadu převodu výroby A78 z hlediska profesí 

 

Převodem výroby A78 závod přišel o dělnickou práci v hodnotě 0,3 na plechové výrobě, 

1,9 v obrábění a 0,5 na montáţích. Strojové hodiny se sníţily o 433,1 na plechové výrobě 

3 285,5 v obrábění a 840,3 na montáţích. 
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8.4.4 Dopady převodu výroby B71 z hlediska profesí 

Tab. 9 Výpočet dopadu převodu výroby B71 z hlediska profesí 

 

Převod výroby B71 znamená pro závod ztrátu 2,8 dělnické práce v obrábění a 0,6 dělnické 

práce na montáţích (celkem 3,4 počtu pracovníků/rok) Současně přišel o 4 884,5 strojo-

vých hodin v obrábění a 1 066,6 strojových hodin na montáţích (celkem 5 911,1 strojových 

hodin/rok) . 
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8.4.5 Dopady převodu výroby B75 z hlediska profesí 

Tab. 10 Výpočet dopadu převodu výroby B75 z hlediska profesí 

 

Převod výroby B75 znamená pro závod ztrátu 0,477 dělnické práce v obrábění a 0,114 děl-

nické práce na montáţích (celkem 0, 59 počtu pracovníků/rok). Současně přišel o 821,2 

strojových hodin v obrábění a 195,9 strojových hodin na montáţích (celkem 1017,1 strojo-

vých hodin/rok). 
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8.4.6 Souhrn dopadů převodu výroby z hlediska profesí 

Tab. 11 Výpočet dopadu převodu výroby z hlediska profesí 

 

Součtem veškerých poloţek z předchozích tabulek vyplývá, ţe Komponenty Ţamberk pře-

vodem výroby do Asie přišel celkem o práci pro 15 dělnických pracovníků (1,9 potřebné 

pracovní jednotky u plechové výroby, 9,4 u obrábění a 3,4 na montáţích). Závod by tedy 

v případě nezajištění nové výroby pro zabezpečení ekonomických parametrů původního 

rozpočtu pro rok 2011, byl nucen sníţit stavy dělníků o toto číslo.  

Současně ztratil náplň výrobní strojní kapacity ve výši 25 245 strojových hodin/rok 

(3 323,1 – plechová výroba, 16 111,8 – obrábění, 5 810,3 – montáţ).  

8.5 Analýza krycích příspěvků nové výroby 

Plánovaný výrobní plán pro rok 2011 byl poníţen o převedenou výrobu do Asie. Zároveň 

závod Komponenty Ţamberk zajistil od třetích zákazníků novou výrobu pro výrobky 
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swissTex CH, SwissTex FR, Tatra, Ostaco, AB Benzlers, Swisstex, Edwards a Buehler. 

(příloha PVII).  Tímto zavedením došlo ke změně ekonomických parametrů závodu. 

 

 

Tab. 12 Výpočet krycího příspěvku nové výroby 

Nová výroba musí být nahrazena tak, aby vykazovala krytí fixních nákladů a generovala 

zisk rozpočtované výroby převedené do Asie. Pro rok 2011 byla zajištěna a zároveň i zrea-

lizována nová výroba od třetích zákazníků. Z tabulky pro výpočet krycích příspěvků nové 

výroby, lze obdobně jako z předchozí pro převedenou výrobu porovnat jednotlivé poloţky.   

Nahrazená výroba je součástí přílohy PVI. 

 

Výhled skutečného stavu v roce 2011 

Zajištěním nové výroby došlo ke změně ekonomických parametrů následovně: 

Skutečný zisk v roce 2011: 

Zisk (rozpočtovaný) – KPI (převedená výroba do Asie) + KPI (nová výroba) 

30 417 935 – 23 796 892 + 17 889 774 = 24 510 817 

Tzn. Zisk v roce 2011 je oproti původnímu plánu niţší o: 

30 417 935 - 24 510 817 = 5 907 118  

 

Skutečné krytí výrobních fixních nákladů (VFN) od nové výroby: 
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KPI (nová výroba) – KPII (nová výroba) 

17 889 774 – 5 633 307 = 12 256 467 

I přes zajištění nových výrobních zakázek od třetích zákazníků není hodnota VFN dosta-

tečná, zbývá: 

14 225 907 - 12 256 467 = 1 969 440 

 

Skutečné krytí správní reţie: 

KPII (nová výroba) – Zisk (nová výroba)  

5 633 307 – 2 718 691 = 2 914 616 

Pro zajištění původních ekonomických parametrů, je potřeba zajistit další krytí SR ve výši:  

 4 465 043 - 2 914 616 = 1 550 427 

 

Podkladem pro tyto výpočty je výše uvedená tabulka a příloha č.5. 
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8.6 Analýza lidských a strojních kapacit výroby nové 

Společnosti Komponenty Ţamberk se však podařilo zajistit výrobu novou pro třetí zákaz-

níky a to pro 8 různých druhů výrobků. Tato výroba zaplnila kapacity, které jsou vyčísleny 

v tabulce č. 13. Do jaké míry se podařilo dané kapacity nahradit je vyčísleno v tabulce č. 

14. 

8.6.1 Nová výroba od třetích zákazníků z hlediska profesí 

Tab. 13 Výpočet nové výroby od třetích zákazníků z hlediska profesí 

 

Z výsledků analýzy vyplývá, ţe se závodu Ţamberk podařilo zajistit pracovní náplň pro 

celkem 13,1 dělnických pracovníků v přepočtu na roční kapacitní fond pracovníka (7,4 pro 

obsluhu plechové výroby, 3,5 pro obrábění a 2,2 na montáţích).    

Novou výrobou byla pokryta výrobní kapacita strojů ve výši 22 522,5 strojních hodin/rok 

(12,755,2 v plechové výrobě, 6 047,2 v obrábění a 3 720,2 na montáţích).  
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8.6.2 Rozdíl mezi kapacitami výroby převedené a nové 

Tab. 14 Dopady do strojních a profesních kapacit po realizaci změn plánu 

 

Rozdílem všech poloţek v tabulce odečtené výroby nové od výroby převedené jsou zjištěny 

výsledné vytíţení kapacit lidských zdrojů a strojových hodin.  

Z výsledků vyplývá následující: 

Práce se zúţila celkem o celkem 2 722,7 strojových hodin/rok.  

Vznikl přebytek dělnických pracovníků v celkovém počtu 1,58 pracovníků/rok (nedostatek 

v plechové výrobě – 5,475, přebytek v obrábění 5,842, přebytek v montáţích 1,213).  
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8.6.3 Přesun pracovníků mezi ProfitCentry 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, ţe je nutné provést přesuny dělníků mezi ProfitCentry, 

aby byly vyrovnány potřebné kapacity.  

Pracovníky je moţné: 

- přesunout na jinou práci bez potřeby rekvalifikace 

to je moţné tam, kde se jedná o stejnou nebo podobnou odbornost, podobná kvalifikace a 

zpravidla stačí krátké zapracování. To je mezi profesemi montáţ, zámečník, vrtačka, pila, 

lakovna 

- rekvalifikovat 

to je moţné tam, kde je pracovník schopen a ochoten zvýšit nebo rozšířit svoji kvalifikaci. 

Rekvalifikace je zpravidla moţná mezi podobnými profesemi, jako jsou: obsluha soustru-

hů, brusky, nástrojař, ohraňovacích lisů a laserových strojů na vypalování plechů. 

- propustit jako přebytečné 

personální oddělení by mělo tuto moţnost důkladně zváţit. Po změně plánu nám přebývají 

profese u CNC obráběcích strojů a zároveň se nedostává profese svářeč. Operátor CNC 

strojů je vysoce kvalifikovaná činnost, na trhu práce nedostatková. K svařování je nutná 

vysoká zručnost a svářečské zkoušky, profese je také na trhu práce nedostatková. 
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Legenda 

 

Tab.15. Přemístění pracovních pozic do jiných profesí 

 

Barevné rozlišení tabulky č.15 znázorňuje (dle legendy pod tabulkou) povahu stupně kvali-

fikovanosti profese. V tabulce je také vidět odkud kam se přesouvalo a jaké hodnoty (např. 

v nástrojárně, kde je z původního přebytku 0,564 prac/rok přesunuta hodnota 0,245 do la-

serů, kde byl původně nedostatek 0,245 prac/rok, čímţ v leserech vyrovnaly kapacity). 

 

Z naznačené simulace přesunu pracovníků je zřejmé, bude nutno zajistit 2,5 pracovníků 

roční kapacity v profesi svařování. 

Na ProfitCentru Obrábění nám přebývá 3,847 roční kapacity a z toho 1.181+0,632= 1,813 

vysoce kvalifikované kapacity operátora CNC strojů. 

Na ProfitCentru Montáţe nám přebývá 0,302 roční kapacity montáţních profesí. 

Na základě této analýzy je moţno doporučit, aby se personální oddělení společně 

s vedením ProfitCenter především zaměřilo na řešení profese svářeč a operátor CNC strojů. 
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Analýza říká, ţe CNC stroje budou méně vyuţité. Jedná se o drahé a vysoce výkonné stro-

je. To není dobře, protoţe nevyuţitím těchto strojů dochází k nekrytí především jejich vy-

sokých odpisů.  

Vzhledem k dalším nevyuţitým pracovním jednotkám (tudíţ i volným strojovým hodi-

nám), se pro naplnění těchto kapacit nabízí managementu ProfitCenter moţnost stáhnout 

výrobu z kooperací. Zde je potřeba vyhodnotit nejlepší moţnou variantu, co z dodávaných 

artiklů začít vyrábět uvnitř podniku a co ponechat na kooperačním dodavateli.    

8.7 Opatření pro minimalizaci dopadů převodu výroby 

Z analýzy převodu části koncernové výroby do asijských poboček a zajištění výroby nové 

od třetích zákazníků můţeme vidět, ţe i přes to vyplynula potřeba realizace dalších opatře-

ní, která zajistí naplnění poţadavků koncernového managementu. 

   

Závodu Komponenty Ţamberk se nabízí i několik dalších moţností, kterými můţe dosáh-

nout poţadovaných ekonomických výsledků. 

- Zvýšení prodejních cen ostatních výrobků. 

Jak jiţ bylo zmíněno, zákazníci závodu Komponenty Ţamberk se člení na koncernové a 

třetí. Podíl koncernových zákazníků činí 87% a podíl třetích zákazníků 13% skutečného 

rozpočtu 2011 viz Příloha PV. 

V případě koncernových zákazníků není moţné navyšovat prodejní ceny výrobků z důvodu 

pevně stanovených reţijních přiráţek a zároveň sníţit variabilní výrobní náklady. 

V případě třetích zákazníků je stanovení prodejní ceny volné, avšak musí respektovat limi-

ty poptávky na trhu a zachovat konkurenceschopnost ceny výrobků. Tímto vzniká poţada-

vek na oddělení prodeje prověřit zvýšení prodejních cen třetím zákazníkům. 

- Sníţení a kontrola nákladů 

Pro sníţení nákladů lze zrealizovat nákladový a kalkulační systém, který je konstruován na 

bázi controllingu takovým způsobem, aby mohl v kaţdodenní činnosti fungovat jako ná-

stroj nejen pro kontrolu, řízení ale také pro sniţování nákladů. Základním předpokladem 

pro kontrolu nákladů a vytvoření tlaku na jejich sniţování je pravidelné a opakované po-

rovnávání skutečných a plánovaných hodnot. Analyzovat a vyhodnocovat odchylky pro 
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odhalení neefektivních činností a neefektivních míst ve výrobě. V situaci, kdy jsou známy 

údaje o tom, kde – na jakých nákladových místech náklady a proč tomu tak je, lze pro-

střednictvím analýzy a vyhodnocování odchylek získat informace o tom, kde vznikají více, 

v jaké výši a z jakých důvodů. Controlling umoţňuje přijmout okamţitá adresná opatření 

pro zvýšení efektivity výroby a sníţení nákladů. 

- Sníţení výrobních fixních nákladů 

Nelze sníţit významnou část výrobních fixních nákladů jsou odpisy strojů a budov a ener-

gií (mimo energií spojených s chodem stroje). Lze sníţit pouze ostatní reţijní fixní výrobní 

náklady a náklady na servisní tým.  

- Sníţení nákladů na správu a administrativu 

Sníţení nákladů se týká nákladových středisek. Toho lze dosáhnout analyzováním „plýtvá-

ní“, optimalizováním všech administrativních procesů a činností, v krajním případě sniţo-

váním stavů pracovníků.  

- Sníţení materiálových nákladů 

Moţností sníţení materiálových nákladů je sníţení nákupních cen materiálu a surovin. 

Komponenty Ţamberk vyrábějí hlavně sloţité výrobky s poţadavkem na vysokou přesnost. 

Cenová strategie v závodě spočívá mimo jiné v tom, ţe výrobu jednoduchých artiklů dávají 

externě do kooperace drobným dodavatelům. Drobní dodavatelé mají nízkou výrobní a 

správní reţii. Pro oddělení nákupu vzniká poţadavek na sníţení nákupních cen, tzn. jedná-

ní s dodavateli o niţší ceně, o moţných mnoţstevních slevách a dalších nákupních pod-

mínkách.  

- Prodej 

 Prověřit moţnosti navýšení prodejních cen u třetích zákazníků, cenové jednání 

s odběrateli. 

- Technologická příprava výroby 

 Prozkoumání moţnosti racionalizace výroby, tzn. u nákladově významných výrobků pro-

věřit technologické postupy, zajištění takového postupu, který by při daných technologiích 

a organizačních moţnostech zaručil co nejkratší časový průběh výrobního procesu při efek-

tivním vyuţití jeho činitelů (normování práce).  
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- Oddělení lidských zdrojů 

Přemístěním pracovníků na jiné pozice vzniká povinnost pro oddělení lidských zdrojů tyto 

potřebné rekvalifikace a školení zajistit. 

Vzhledem k dalším nevyuţitým pracovním jednotkám (tudíţ i volným strojovým hodi-

nám), se pro naplnění těchto kapacit nabízí managementu ProfitCenter moţnost stáhnout 

výrobu z kooperací. Zde je potřeba vyhodnotit nejlepší moţnou variantu, co z dodávaných 

artiklů začít vyrábět uvnitř podniku a co ponechat na kooperačním dodavateli.    
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo na základě vnitropodnikových kalkulací vypracování projektu 

ve strojírenské firmě Komponenty Ţamberk. Tato firma řeší otázku ekonomických dopadů 

a dopadů do výrobních středisek a profesí zapříčiněných převedením části její koncernové 

výroby do asijských kooperací. Podnik v roce 2011 současně nahradil tuto převedenou vý-

robu výrobou novou. Zadání managementu společnosti stanovilo kroky pro určení a zajiš-

tění ekonomických a kapacitních dopadů a z nich také vyplývaly zde prováděné analýzy. 

Diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části. V první části jsou popsány obecné 

pojmy podnikové výroby, členění, řízení, plánování a kontrola nákladů, bod zvratu, krycí 

příspěvky, apod. Část druhá se týká seznámením se závodem Komponenty Ţamberk, po-

psáním metod výpočtu krycích příspěvků a kalkulací pouţívaných uvnitř podniku (stan-

dardní kalkulace a kalkulace podnikové ceny). Ty jsou následně aplikovány na daný pro-

blém závodu.  

Před převedením vybraných výrobků roční obrat podniku činil 678 350 TCZK, po převodu 

se sníţil na 612 972 TCZK. Rozdíl bylo třeba pokrýt novou výrobou a dalším opatřením. 

Podle krycích příspěvků KPI, KPII, KPIII jsou vyčísleny a interpretovány hodnoty převe-

dené výroby na základě rozpočtu pro rok 2011 a vzhledem k současnému zajištění nové 

výroby pro nekoncernové (třetí) zákazníky, jsou spočítány i ekonomické výsledky této vý-

roby. Byla provedena analýza krycích příspěvků výroby převedené a krycích příspěvků 

výroby zajištěné. Trţby z převedené výroby se tedy spočítaly na 65 384 TCZK. Zisk vyka-

zovala 5 105 TCZK. Obrat z nahrazené výroby byl spočítán na 42 056 TCZK a celková 

ziskovost 2 709 TCZK. Součástí této analýzy je definován konečný vliv na předpokládaný 

zisk, v němţ vyplynulo, ţe pro rok 2011 je oproti původnímu plánu niţší o 5 907 118 CZK, 

předpokládané krytí výrobních fixních nákladů, které se sníţilo o 1 969 440 CZK a také je 

potřeba zajistit další krytí správní reţie ve výši 1 550 427 CZK.  

Další krok znamenal zpracování doplňkové analýzy variabilních výrobních nákladů 

z pohledu lidských a strojních zdrojů, která má význam pro následné plánování lidských a 

strojních kapacit. Byly zpracovány tabulky pro lidské a strojní kapacity. Podle časového 

fondu byly součtem času přípravného a strojního vypočítány strojní kapacity. Podílem 

součtu výsledných časů a ročního fondu/1 pracovníka se vypočítaly počty přebytečných 

lidských kapacit.  
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Následná sumarizace veškerých poloţek v těchto tabulkách odhalila výsledné vytíţení lid-

ských zdrojů, kde vznikl přebytek 1,58 pracovníků / rok a 2 722,7 volných strojních hodin / 

rok. Proto byl sestrojen návrh na řešení vzniklých disproporcí a na personální řešení pro-

blému.  

Po vyhodnocení těchto analýz jsou navrţeny další moţná realizační opatření, které by moh-

ly přispět ke splnění manaţerského rozhodnutí a dosaţení poţadovaného hospodářského 

výsledku. Týkají se zvýšení prodejních cen ostatních výrobků, sníţení a kontroly nákladů 

výrobních a fixních, materiálových a nákladů na administrativu, prodeje, technologické 

přípravy výroby a oddělení lidských zdrojů.  
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PŘÍLOHA PI: PLÁN ZÁVODU KOMPONENTY ŢAMBERK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Administrativní budova S2 Sklad SP Sklad plynu 

B Montáž B S3 Sklad odlitků SZ Šatna 

B1 Buňka S4 Sklad T Trafostanice 

D Sklad S5 Sklad TOV Technická obsluha výroby 

G "Garáže" S6 Sklad montáže TU Technologie, nástrojárna 

K PTP S7 Sklad U1 Obrobna 

L Leštírna S8 Sklad montáže V Vrátnice 

M Montáž ST1 Sklad (stan)   

S1 Sklad SH sklad hořlavin   
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PŘÍLOHA PII: POHLED NA KOMPONENTY ŢAMBERK 
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PŘÍLOHA PIII: DETAILNÍ PRVKY VARIABILNÍCH A FIXNÍCH 

NÁKLADŮ 

MATERIÁLOVÉ NÁKLADY 

Popis Variabilní Fixní Poznámka 

Nákup materiálu vč. obalů X   

Cla/náklady spojené s dovozem X  

Místní daně a poplatky X  

Přeprava (do místa výroby) X  

Ostatní náklady spojené s nákupem X  

VÝROBNÍ AKTIVITY 

Personální náklady výrobní přímé 

Popis Variabilní Fixní Poznámka 

Mzdy výrobních dělníků  (fixní a temporary) X  

Jedná se o všechny 
aktivity přímo spojené 
s výrobním procesem. 

Všechny sociální výdaje výrobních dělníků X  

Prémie výrobních dělníků X  

Školení výrobních dělníků  X 

Léčebné výlohy  X 

Kantýna/ příplatky na stravování  X 

Penzijní připojištění X  

Personální náklady výrobní nepřímé 

Popis Variabilní Fixní Poznámka 

Platy servisního týmu (fixní a temporary)  X Tyto náklady zahrnují 
všechny zaměstnance 
nepřímo spojené 
s výrobními aktivitami, 
např. vedoucí výroby, 
plánování výroby, zajiš-
tění kvality, atd. 

Všechny sociální výdaje servisního týmu  X 

Prémie servisního týmu  X 

Školení servisního týmu  X 

Léčebné výlohy  X 

Kantýna/ příplatky na stravování  X 

Penzijní připojištění  X 

Provozní náklady/Odpisy 

Popis Variabilní Fixní Poznámka 

Náklady na cestovné a reprezentaci servisního 
týmu 

 X 

 

Provozní reţijní materiál  X 

Provozní materiál jednicový X  

Nářadí X  

Náklady na leasing (stroje, zařízení)  X 

Spotřeba energie stroje X  

Ostatní spotřeba energie/paliva (administrativa, 
topení) 

 X 

Údrţba strojů X  

Údrţba nářadí X  

Ostatní údrţba (mimo stroje a nářadí)  X 

Úklid  X 

Odpisy a opravy výr. budov  X 

Odpisy strojů  X 

MATERIÁLOVÁ REŽIE 

Popis Variabilní Fixní Poznámka 

Skladová evidence  X 

Materiálová reţie je 
spojena se skladová-
ním, manipulací a 
s obstaráváním materi-
álu (nelze přiřadit ke 
konkrétnímu materiálu) 

Odchylky zásob (manka, přebytky)  X 

Cenové rozdíly materiálu  X 

Přecenění zásob  X 

Šrotace materiálu  X 

Odpisy infrastruktury (vidlicové vozíky, skladové 
regály, atd.) 

 X 

Odpisy a opravy budov skladů  X 
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Clo/náklady spojené s dovozem (nelze přiřadit ke 
konkrétnímu materiálu) 

 X 

Místní daně a poplatky (nelze přiřadit ke konkrét-
nímu materiálu) 

 X 

Přeprava interní (na výrobní místo/nelze přiřadit 
ke konkrétnímu materiálu) 

 X 

Výpočet materiálové reţijní přiráţky (%) 
Materiálová reţie celkem 
Materiálové náklady celkem 

REŽIE: MARKETING & PRODEJ 

Popis Variabilní Fixní Poznámka 

Celkové personální náklady oddělení  X 

 
 
Závod Komponenty 
Ţamberk nemá vlastní 
marketingové oddělení, 
proto jsou tyto případné 
náklady součástí 
správní reţie viz: 
REŢIE: FINANCE & 
ADMINISTRATIVA 

Náklady na cestovné a reprezentaci  X 

Tisk, papír  X 

Kancelářský materiál  X 

Inzerce  X 

Propagační materiály  X 

Prezentace zákazníkům  X 

Překlady  X 

Náklady na email  X 

Právní podpora  X 

Konzultace  X 

Odpisy infrastruktury  X 

Alokace (budovy, IT, atd.)  X 

Expedice  X 

Skladování hotových strojů  X 

Nájem/leasing (zařízení, externí sklady)  X 

Údrţba zařízení  X 

Odpisy zařízení  X 

Odpisy logistické infrastruktury hotových výrobků 
(vidlicových vozíků, skladových regálů, atd.) 

 X 

REŽIE: VÝZKUM & VÝVOJ 

Popis Variabilní Fixní Poznámka 

Celkové personální náklady oddělení  X 

 
Závod Komponenty 
Ţamberk nemá vlastní 
marketingové oddělení, 
proto jsou tyto případné 
náklady součástí 
správní reţie viz: 
REŢIE: FINANCE & 
ADMINISTRATIVA 

Náklady na cestovné a reprezentaci  X 

Kancelářský materiál  X 

Nářadí  X 

Údrţba zařízení (měřidla, atd.)  X 

Překlady  X 

Právní podpora  X 

Licence (nejsou spojeny s prodejem)  X 

Odpisy infrastruktury  X 

Alokace (budovy, IT, atd.)  X 

Náklady na patenty  X 

REŽIE: VÝZKUM & VÝVOJ 

Popis Variabilní Fixní Poznámka 

Konzultace  X 
Závod Komponenty 
Ţamberk nemá vlastní 
výzkum a vývoj. 

Odpisy infrastruktury/zařízení  X 

Odpisy pilotních strojů  X 

Alokace (budovy, IT, atd.)  X 

REŽIE: ZÁRUKY (GARANCE) 

Popis Variabilní Fixní Poznámka 

Materiál vč. obalů  X Závod Komponenty 
Ţamberk tyto provozně 
obchodní  náklady od-
běratelům zpravidla 

Clo  X 

Přeprava  X 

Alokace za interní sluţby  X 
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Interní a externí poplatky na garanční náklady  X účtuje samostatně 
nebo jsou součástí 
prodejní ceny. Závod 
Komponenty Ţamberk 
tyto náklady zahrnuje 
do správní reţie viz: 
REŢIE: FINANCE & 
ADMINISTRATIVA 

REŽIE: FINANCE & ADMINISTRATIVA (SPRÁVNÍ REŽIE) 

Popis Variabilní Fixní Poznámka 

Celkové personální náklady středisek správní 
reţie viz příloha č.??? 

 X 

 

Náklady na cestovné a reprezentaci středisek 
správní reţie 

 X 

Tisk, papír středisek správní reţie  X 

Kancelářský materiál středisek správní reţie  X 

Právní podpora středisek správní reţie  X 

Údrţba zařízení středisek správní reţie  X 

Bankovní poplatky středisek správní reţie  X 

Náklady na audit středisek správní reţie  X 

Konzultace středisek správní reţie  X 

Odpisy infrastruktury/zařízení středisek správní 
reţie 

 X 

Alokace (budovy, IT, atd.) středisek správní reţie  X 

Výpočet reţijní přiráţky finance&administrativa 
(%) – správní reţie 

Reţijní náklady na Fin.&Admin. Celkem 
Výkony (Corporate output) 
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PŘÍLOHA PIV: PŘEHLED PŘEVEDENÝCH VÝROBKŮ 

LÄNGSTEIL E35 

 
Stroj Längsteil slouţí k prodluţování pramenů vláken. Jedná se o malosé-

riovou finální montáţ stroje. Na tomto pracovišti standardně montovali 

dva pracovníci v průměru čtyři stroje za týden v jednosměnném provozu. 

Do konce roku 2010 bylo vyrobeno více neţ 600 ks. 

CBA 

 CBA je textilní stroj slouţící k ukládání pramene orientovaných vláken 

bavlny do tzv. konví (nádob na bavlnu). Na tomto pracovišti bylo za-

městnáno devět pracovníků ve dvousměnném provozu při průměrné vý-

robě 20 strojů za týden. Do konce roku 2010 bylo vyrobeno více neţ 3 

000 ks. 

A78 

 A78 je textilní stroj určený ke zpracování bavlněných materiálů nebo 

materiálů z chemických vláken. Vyrovnává mnoţství materiálu a jeho 

konstantní přísun pro odebírání mykacím strojem. Do konce roku 2010 

bylo vyrobeno více neţ 50 ks. 

B71 

 B71 je textilní stroj určený k promíchávání bavlněných materiálů nebo 

materiálů z chemických vláken. Provádí homogenizaci (tj. rovnoměrné 

provedení, velikost, usměrnění) materiálu pomocí sad válců a dopravní-

kem osazeným ostny. Do konce roku 2010 bylo vyrobeno více neţ 100 

ks. 

B75 

 Modernizovaná verze textilního stroje B75. 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 94 

 

PŘÍLOHA PV: VÝROBNÍ PLÁN ZÁVODU ŢAMBERK 2011 
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PŘÍLOHA PVI: PŘEHLED KRYCÍCH PŘÍSPĚVKŮ 2011 
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PŘÍLOHA PVII: NOVÁ VÝROBA 

Swisstex - CD 300 

Stroj pro výrobu bavlny pro spřádelní průmysl. Je zde výroba plechových a obráběných 

dílů a jejich montáţ. 

     

 

 

 

 

                   Swisstex – CP 

                  Stroj na výrobu umělých vláken. Je zde vý-

roba plechových a obráběných dílů a jejich montáţ. 

                                                                                                                              

RITM – Camebox 

Převodové ústrojí pro stroj na výrobu čokolády pro potravinářský průmysl 
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Bentrlers – převodovky 

Slouţí k pohonům textilních strojů. Na pohonový mechanismus textilního stroje jsou kla-

deny tři základní poţadavky – spolehlivost, provoz při minimální údrţbě a těsnost proti 

průsaku oleje. 

Převodovky se skládají z tělesa, ozubených kol, vaček, hřídelí a dalších vysoce přesných 

dílců 
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Tatra – sada dílů 

Výrobky z odlitků šedé litiny, přesné dílce skříňového charakteru obráběné na horizontál-

ních obráběcích CNC strojích. 

  

  

 

Ostaco – sada dílů 
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Edwards – Sada dílů 

   

   

 

 

Buehler – sada dílů 
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