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Tým více než 50 odborníků zabývajících se aplikací

informačních technologií ve slévárenství. 

Odborníků z oblasti informačních technologií a slévárenství.

Úloha informačního systému

při plánování a řízení nákladů 

v období celosvětové ekonomické a 

finanční krize

Systém pro plánování a řízení slévárenské výroby



RGU CZ s.r.o.

• Zaměření společnosti – informační systémy pro slévárny

• Počátek vývoje IS OPTI v SRN rok 1985

• Vznik společnosti RGU CZ s.r.o. 9.9.2005

• Spolupráce s firmou RGU GmbH, majitelem informačního  

systému OPTI, od roku 1992

• První instalace systému OPTI v ČR v roce 1993 -
- Feramo MI s.r.o. 



Reference v ČR a SR

Celkem 21 instalací v českých a slovenských slévárnách

Přes 120 instalací v Evropských slévárnách

• ČKD Kutná Hora a.s., slévárna Kutná Hora

• ČKD Kutná Hora a.s., slévárna Chrudim

• SCB Foundry a.s. České Budějovice

• DSB EURO s.r.o., Blansko

• Slévárna Heunisch a.s., Krásná

• Komerční slévárna šedé a tvárné litiny TURNOV



Reference v ČR a SR

• Spojené slévárny s.r.o. Praha

SNK Krnov

Slévárna Hnátnice

• FERAMO MI s.r.o., Brno

• ESB a.s., Brno

• Královopolská slévárna s.r.o., Brno

• Slévárna a strojírna a.s., Pilníkov

• ZLH PLUS a.s., prevádzka zliváreň Hronec

• Mencl Guss s.r.o. Roudnice



Reference v ČR a SR

• Promet Foundry, a.s. Vsetín

• Metalurgie Rumburk s.r.o.

• Bez Motory, a.s. Hradec Králové

• SČA SŠTL a.s. Ústí nad Labem

• Slévárna KHGM, s.r.o. Svitavy

• ArcelorMittal, a.s. Ostrava



Modulární řešení v návaznosti 

na ekonomický informační systém

Doposud aplikovaná 

propojení na ekonomické IS

• HELIOS

• FACTORY

• KELWIN

• SOFTIP

• K2

• SAP R3

• WAM /S3



Základní úloha informačního systému

při plánování a řízení nákladů

• Sledování a evidence nákladů dle platné 

legislativy

• Sledování nákladů dle nákladových míst

• Sledování nákladů dle jejich charakteru



Proč sledovat náklady dle jejich 

charakteru 

• Získat závislost mezi nákladem a odvedeným 

výkonem 

• Vytvořit plán nákladů na stanovený výkon

• Vytvořit reálný podnikatelský plán

• Získat bodu zvratu (break eavent point)



Cíle sledování nákladů dle 

jejich charakteru 

Jaké budou náklady při dané produkci?

Jaké náklady budou na realizaci dané produkce?

Jaká je minimální produkce, aby náklady kryly výnosy?



Matematický model udávající závislost mezi výkony a náklady

Náklad /celkem tis.Kč t na SHV celkem

20253 528

41026 1056

62290 1636

90357 2221

110132 2901

135988 3503

157041 4169

172661 4769

191322 5218

215905 5845

227677 6391

251073 6865



Matematický model udávající závislost mezi výkony a náklady

y = 36,589x + 3665
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Matematický model udávající závislost mezi výkony a náklady

• Získání rovnice udávající závislost mezi náklady a 

odvedenou produkcí

typ rovnice :

y = 36,58 * x + 3665

X – representuje velikost produkce

Y – representuje náklad na produkci



• Predikce nákladů na danou produkci

velikost produkce 500 t

predikovaný náklad = 36,589 * 500 + 3665

y = 22 110 mil Kč

• Stanovení minimální kg ceny 

variabilní náklad na jednotku produkce 1 kg 

hrubých odlitků 

je roven směrnici přímky tedy 36,589 Kč/kg



• Stanovení bodu zvratu

Jaká je velikost produkce, aby výnosy z prodeje produkce

kryly náklady na její realizaci, předpokládáme-li průměrnou

prodejní cenu 40 Kč/kg?

40 * x = 36,589 * x + 3665

x = 1074,5 t odlitků za měsíc

• Predikce hospodářského výsledku 

Hospodářský výsledek = Fixní náklad – příspěvek na krytí 
nákladů



Bod zvratu – stanovení výše produkce
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Co je nezbytné pro plánování a řízení nákladů?

• Znalost fixních nákladů

• Znalost výše produkce na dané období

• Znalost variabilní části nákladů jako minimální prodejní 
ceny

• Znalost vygenerovaného příspěvku na krytí nákladů


