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Anotace 

Tato diplomová práce je zaměřena na tematiku systému řízení výroby podniku včetně 

vybraných oblastí finančního účetnictví v české společnosti KOVO-LEMINI, s. r. o. 

V rámci zkoumané problematiky se text primárně orientuje na oblast organizace výrobního 

procesu a s ním související toky informací v účetnictví. V menší míře také popisuje některé 

z pokročilých nástrojů exaktních metod managementu. 

Cílem diplomové práce je modifikovat současný systém řízení výroby podniku a vybrané 

účetní oblasti prostřednictvím zavedení standardizovaných metod a postupů, které povedou 

ke zlepšení způsobu plánování a organizace výroby. Výstupem je komplexní metodika 

umožňující dosahovat lepších ekonomických výsledků prostřednictvím zavádění 

postupných organizačních změn. Problematika je zkoumána v teoretické i praktické rovině. 

Data používaná v praktické části byla pro účely analýz poskytnuta přímo společností. 
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KOVO-LEMINI, s. r. o. 



Annotation 

Company Production Management Systems 

This master thesis is focused on the topic of company production management systems, 

including selected areas of financial accountancy in the Bohemian corporation called 

KOVO-LEMINI, s. r. o. With regard to the issues researched, the text will primarily focus 

on the area of production process organization and the relating flow of information 

in accountancy. To a smaller extent, it also describes some of the advanced tools of exact 

methods used in management. 

The aim of this thesis is to modify the company’s current production management 

systems and selected areas in accountancy via implementing standardized methods 

and procedures, which will result in improve planning and organizational methods 

of production. The outcome is a complex methodology that will allow the company, 

with gradual application of changes, to achieve better economic results. The issues are 

analyzed on a theoretical and practical level. The data used within the practical section was 

provided for the purpose of analyzation by the company directly. 
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Úvod 

Podmínky v současném ekonomickém prostředí se ve srovnání s minulým stoletím 

diametrálně změnily. Zatímco ve 20. století se podniky orientovaly na zhromadňování 

výroby spojené se snižováním nákladů a cen produktů za účelem dosažení konkurenční 

výhody, 21. století se nese v duchu orientace na zákazníka. Firmy porozuměly, 

že udržitelnou poptávku po svých výrobcích zajistí pouze, když se primárně zaměří 

na zjišťování, pochopení a následné uspokojování potřeb svých zákazníků. 

Z marketingových výzkumů totiž jednoznačně vyplývá, že spokojený zákazník se rád vrací.  

Orientace na zákazníka však znamenala přehodnocení dosavadní obchodní strategie 

a zavedení rozsáhlých organizačních změn na všech úrovních podniku. Jednou z oblastí, 

které se realizované změny dotkly, bylo i plánování a řízení výroby. V rámci přizpůsobování 

se zákazníkům totiž došlo k růstu nároků na flexibilitu výroby a rozmanitost produktového 

portfolia. Firmy tedy byly nucené hledat nové, moderní přístupy k řízení výroby. V této 

oblasti dominovaly hlavně dvě geografické oblasti, tj. Spojené státy americké a Japonsko. 

Obecně je lze považovat za kolébku vzniku progresivních konceptů řízení výroby. 

Tato diplomová práce se zabývá oblastí plánování a řízení výroby podniku v malé české 

firmě s názvem KOVO-LEMINI, s. r. o. Problematika výrobního managementu zároveň 

úzce souvisí s tokem informací ve finančním účetnictví – pro účely práce pak zejména 

z hlediska přístupu k účtování o zásobách a mzdové evidenci. Tyto dvě oblasti jsou 

implementovány do kontextu zkoumané tematiky. V rámci teoretických východisek práce 

rozebírá některé vybrané koncepty řízení výroby. Okrajově se také dotýká jedné z exaktních 

metod používaných v oblasti managementu, teorie hromadné obsluhy. Nicméně 

matematická aplikace této metody v praxi není předmětem zkoumání. 

Progresivní přístupy k řízení výroby byly v průběhu desítek let v praxi zdokonaleny 

a staly se natolik účinnými, že je firmy začaly globálně začleňovat do svých 

vnitropodnikových procesů. Některé společnosti na nich dokonce postavily celou firemní 

kulturu. Customizace těchto moderních metod s ohledem na poměry zkoumané společnosti 

tedy umožní vybudovat novou filozofii řízení výroby, která managementu pomůže 

k požadovanému růstu efektivity na celopodnikové úrovni. 

Cíl práce spočívá ve vytvoření nového komplexního přístupu k plánování a řízení výroby 

včetně aktualizace vybraných okruhů účetnictví ve společnosti KOVO-LEMINI, s. r. o. 

Obsah textu se opírá především o poznatky z odborných publikací. Hlavním pramenem 

pro tvorbu praktické části byly poznatky z monografie autorů Keřkovského a Valsy, 
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kteří se již dlouhou řadu let touto problematikou zabývají. Publikace se stala vyhledávaným 

zdrojem informací mezi různě postavenými manažery i v rámci studijních programů MBA.  

Praktická část pak vychází hlavně z odborných znalostí konzultanta práce pana Leoše 

Pavlaty. V menší míře byl text inspirován i zkušenostmi z jiných firem. 

Struktura práce je koncipována metodicky. Jednotlivé kapitoly na sebe postupně navazují 

a vytváření tak ucelený pohled na danou problematiku. Rešeršní část práce zpracovává 

obecná teoretická východiska nezbytná pro pochopení souvislostí. Praktická část 

pak detailně popisuje příčiny vzniku zkoumaného problému a vysvětluje způsob jejich 

eliminace. 
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1 Výroba v podniku 

Termín výroba představuje činnost, kterou podnik vykonává proto, aby poskytl výrobek 

nebo službu, na jehož základě obdrží od zákazníků peníze. Z této jednoduché definice jasně 

vyplývá, že výstupem výroby může být buď výrobek, nebo služba, která má také svůj 

„výrobní“ proces. V širším pojetí výroba kromě zemědělství a průmyslu existuje 

i v odvětvích jako je doprava, vysoké školy, poradenství, nemocnice úřady atd. Pro podniky 

je životně důležité, aby oblasti výrobního procesu věnovaly dostatečnou pozornost, 

neboť právě ve výrobě se zásadní měrou rozhoduje o nákladech, produktivitě, 

konkurenceschopnosti, zisku, spokojenosti zákazníků a celkově o podnikatelském úspěchu. 

(Keřkovský a Valsa, 2012, s. 1) 

1.1 Výroba 

Jak uvádějí Keřkovský a Valsa (2012, s. 2), „Výrobu lze definovat jako transformaci 

výrobních faktorů do ekonomických statků a služeb, které pak procházejí spotřebou.“. 

Statky představují takové fyzické komodity, resp. věci vyráběné za účelem spotřeby 

či směny, které se podílejí na uspokojování potřeb (ekonomickém blahobytu). Služby, jinak 

označované jako nehmotné statky, lze vymezit jako úkony, po kterých existuje poptávka. 

(Keřkovský a Valsa, 2012, s. 2) 

Termín výrobní faktory (také označovány jako výrobní zdroje) vyjadřuje vstupy 

využívané v procesu výroby1 (Keřkovský a Valsa, 2012, s. 2). Z tzv. národohospodářského 

úhlu pohledu (Vochozka a Mulač, 2012, s. 72) se rozlišují tři základní skupiny výrobních 

faktorů, jmenovitě: 

▪ práce, 

▪ přírodní zdroje (půda), 

▪ kapitál2. 

Podle Vochozky a Mulače (2012, s. 72) se mimo výše uvedeného členění výrobních 

faktorů používá také vymezení z hlediska podnikohospodářského. Toto rozdělení vychází 

                                                                 
1 V případě nevýrobních podniků se používá ekvivalentní označení provozní faktory (Vochozka a Mulač, 

2012, s. 72). 
2 Keřkovský a Valsa (2012, s. 2) nebo Váchal a Vochozka (2013, s. 161) toto členění navíc rozšiřují o čtvrtou 

položku: informace. 
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z obecně-ekonomického pojetí (tj. práce, půda, kapitál), které určitým způsobem dále 

modifikuje. V tomto pojetí lze výrobní faktory členit jako: 

▪ dispozitivní (řídící) práce, 

▪ výkonná práce, 

▪ dlouhodobý majetek, 

▪ materiál. 

Pro účely této práce bude směrodatné národohospodářské členění. Práce pro podnik 

představuje všechny lidské zdroje, které vstupují do výrobního procesu. Nejvýznamnějš í 

součástí je pak kvalita příslušníků managementu. Půda označuje veškeré zdroje přírodního 

bohatství jako orná půda, lesy, nerostné suroviny, vzduch, voda či jiné přírodní zdroje. 

Podstata kapitálu spočívá v tom, že se jedná o výrobní faktory, které vznikají v průběhu 

výroby a následně jsou uplatňovány i v další výrobě (tzv. reálný kapitál). Tento fakt kapitál 

odlišuje od práce a půdy, u kterých se nepředpokládá, že by mohly být předmětem výroby. 

Mimo reálného kapitálu se v terminologii ještě vyskytuje pojem finanční kapitál, 

který poukazuje na finanční aktiva. Informace v ekonomickém pojetí představuje jakékoliv 

sdělení snižující míru neurčitosti na straně příjemce. Jejich důležitost spočívá v pomoci 

při rozhodování a řízení (Informace, ©2011–2016). Jak je schematicky znázorněno 

na Obr. 1.1, výrobní faktory v podniku neustále kolují. (Keřkovský a Valsa, 2012, s. 3) 

 

Obr. 1.1: Koloběh výrobních faktorů v podniku 
Zdroj: KEŘKOVSKÝ Miloslav a Ondřej VALSA, Moderní přístupy k řízení výroby, s. 2. 

Z hlediska role ve výrobním procesu lze výše jmenované zdroje rozdělit 

na transformované a transformující. Uvedené členění může podnik zužitkovat například 

při vyhodnocování efektivnosti využívání výrobních zdrojů. Logiku tohoto členění 

zachycuje Obr. 1.2. (Váchal a Vochozka, 2013, s. 161) 
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Obr. 1.2: Transformované a transformující výrobní zdroje 
Zdroj: KEŘKOVSKÝ Miloslav a Ondřej VALSA, Moderní přístupy k řízení výroby, s. 3. 

1.2 Efektivnost výroby 

Z ekonomických a společenských důvodů by výroba měla být vždy směřována 

k efektivnímu využívání výrobních zdrojů. Efektivnost výroby lze považovat za jeden 

z klíčových ukazatelů v ekonomii a managementu. Z širšího hlediska představuje efektivnost 

vyloučení plýtvání s omezenými zdroji (včetně jejich nevyužívání) a naopak usiluje o jejich 

použití tak, aby firma dosahovala stanovených cílů podnikání, což nejčastěji bývá 

generování určité výše zisku (viz poznámka pod čarou)3. (Váchal a Vochozka, 2013, s. 162) 

V podmínkách konkurenčního prostředí jsou firmy tlačeny k tomu, aby s limitovanými 

výrobními faktory nakládaly co nejefektivněji, resp. aby dané množství statků 

vyprodukovaly s co nejnižší spotřebou výrobních zdrojů. K posouzení účinnosti této snahy 

se používá ukazatel výnosnosti výrobních faktorů (V). Ukazatel vyjadřuje vztah mezi 

množstvím spotřebovaných vstupů (I) a objemem výstupů (O). Proměnné ve zlomku 

se vyjadřují v peněžních jednotkách. Matematický zápis uvedeného vztahu zachycuje 

rovnice 1.1. (Váchal a Vochozka, 2013, s. 162) 

𝑉 =
𝑂

𝐼
 (1.1) 

 

Obecně platí pravidlo, že čím vyšších hodnot nabývá proměnná V, tím vyšší je efektivnost 

a naopak. Keřkovský a Valsa (2012, s. 4) uvádějí, že „V případě všech socioekonomických 

                                                                 
3 Mikroekonomická teorie kromě maximalizace zisku rozlišuje i alternativní cíle firmy. Mezi ně se nejčastěji 

řadí tzv. jednoduchý manažerský model, tj. oddělení role vlastníka od role manažera, a Baumolův model  

firmy maximalizující obrat, tj. snaha o maximální tržní podíl (Hořejší, 2010, s. 360–364). V současnosti 

firmy usilují i o tzv. maximální tržní hodnotu, kterou lze charakterizovat jako kalkulovanou částku, 

na kterou je evaluována hodnota podniku z pohledu trhu (Tržní hodnota firmy, ©2011–2016). 
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systémů je nutné, aby v delším časovém horizontu byla hodnota výnosnosti výrobních faktorů 

V“, vyjádřená v peněžních jednotkách, „větší než 1.“. 

Hodnocení využití spotřebovávaných výrobních faktorů se v praxi a mikroekonomické 

teorii posuzuje prostřednictvím ukazatelů produktivity. Jejich konstrukce je analogická 

k předchozímu případu, resp. posuzuje podíl výstupů ke spotřebovávaným výrobním 

faktorům. Samotný název ukazatele je odvozen podle druhu spotřebovávaného výrobního 

faktoru dosazeného do jmenovatele zlomku. Za nejvíce používaný ukazatel lze považovat 

produktivitu práce posuzující celkový výstup a objem spotřebované práce (Synek, 2011, 

s. 268). Obdobným způsobem je možné vypočítat produktivitu kapitálu, informací apod. 

(Váchal a Vochozka, 2013, s. 162) 

V určitých situacích je však nutné neposuzovat hodnotu výstupu pouze z finančního 

hlediska. Mohou totiž nastat případy, kdy z objektivního hlediska dosahuje výstup výroby 

ve finančním hodnocení nižší hodnoty, než cena spotřebovávaných výrobních faktorů 

a z určitých důvodů je i tak činnost žádoucí. Jako ilustrační příklad lze uvést efektivitu 

výroby firmy zabývající se likvidací zastaralých, mnohdy zcela funkčních, 

elektrospotřebičů. (Keřkovský a Valsa, 2012, s. 4) 

1.3 Výrobní kapacita 

V oblasti řízení výroby je důležitou oblastí také tzv. výrobní kapacita. Synek (2011, s. 259) 

ji charakterizuje jako: „maximální objem produkce, který může výrobní jednotka (podnik, 

závod, dílna, stroj) vyrobit za určitou dobu (obvykle rok, den, hodinu)“. Dále autor uvádí, 

že se jedná o teoretickou (ideální) veličinu. V praxi se proto tato veličina dále modifikuje, 

aby tak co nejvíce odrážela skutečnost. Například v USA se používá praktická kapacita  

(zohledňuje přestávky), normální kapacita (roční průměr) nebo nominální kapacita  

(štítkový výkon a plná doba). 

Úroveň kapacity ovlivňuje řada faktorů. Může se jednat např. o technickou úroveň strojů, 

organizaci práce a výroby nebo kvalifikaci pracovníků. Tyto vlivy se vzájemně prolínaj í 

a jejich vyčíslení je obtížné. Z tohoto důvodu se pro výpočty používají zjednodušené 

modely, které zohledňují hlavní činitele. Kapacitu výroby lze určit jako výsledek výkonu 

a doby činnosti výroby. (Synek, 2011, s. 259) 

Doba činnosti se definuje pomocí časových fondů a výkon výrobního zařízení 

prostřednictvím kapacitních norem výrobnosti, jako maximální výrobnost za jednotku 

času (1 hodina) při daném technologickém postupu a předepsané jakosti výrobků. 
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Jednotkou výkonu zařízení jsou pak kusy výrobků (ojediněle se používají i technické 

jednotky). (Synek, 2011, s. 259) 

1.3.1 Časové fondy 

V první řadě je nezbytné zdůraznit odlišnost mezi pojmy časový fond výrobního zařízení 

a časový fond pracovníků. Jejich rozdíl vysvětlují Tab. 1.1 a 1.2 níže. Časový fond 

výrobního zařízení lze jednoduše charakterizovat jako „plánovaný počet dnů (hodin) jeho 

činnosti za rok“ (Synek, 2011, s. 260). Odvíjí se od typu odvětví a oboru, přírodních 

podmínek a jiných faktorů. (Synek, 2011, s. 260) 

Obecně se rozlišují tři typy časových fondů. Prvním je kalendářní časový fond (Tk), 

který představuje počet dní v roce (365, nebo 366 v případě přestupného roku). Tento typ 

časového fondu se používá pro výroby s nepřetržitým provozem (např. hutě). Pro jiné typy 

výroby pak slouží jako základ pro výpočet nominálního časového fondu (Tn). Ten lze 

chápat jako kalendářní časový fond očištěný od víkendů, svátků a celozávodní dovolené. 

Nominální časový fond vyjádřený ve dnech se pak násobí počtem směn za pracovní den 

a délkou směny v hodinách. Výsledkem je tedy časový fond v hodinách. Poslední typ fondu 

se nazývá využitelný (efektivní) časový fond (Tp). Ten jednoduše představuje nominá lní 

časový fond ponížený o plánované prostoje (např. opravy, přemístění zařízení nebo čas 

na výrobu nevyhnutelných zmetků). Výše popsané vztahy mezi časovými fondy zachycuje 

Tab. 1.1. (Synek, 2011, s. 260) 

Tab. 1.1: Časový fond výrobních zařízení v roce 2018 

Kalendářní časový fond 
(365 dní, 8 760 h) 

Nominální časový fond 
(249 dní, podle počtu směn 1 992/3 984/5 976 h) 

Nepracovní dny 
(víkendy 102 dní, svátky 14 dní) 4 

Využitelný časový fond Plánované prostoje  

Zdroj: Vlastní zpracování na základě literatury SYNEK Miloslav, Manažerská ekonomika, s. 260.  

Časový fond pracovníků se od předchozího případu odlišuje terminologií a výpočtem 

nominálního časového fondu. V případě nominálního fondu pracovníka se totiž počet dnů 

násobí délkou směny. Bližší informace poskytuje Tab. 1.2. (Synek, 2011, s. 260)  

                                                                 
4 V roce 2018 je celkem 14 státních svátků – 12 ve všední dny a 2 o víkendu. Počet dní připadajících  

na soboty a neděle byl ponížen o 2 dny státních svátků. 
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Tab. 1.2: Časový fond pracovníků v roce 2018 

Kalendářní časový fond 
(365 dní, 8 760 h) 

Nominální časový fond 
(249 dní, při 8 hodinové směně 1 992 h) 

Nepracovní dny 
(víkendy 102 dní, svátky 14 dní) 

Použitelný časový fond 
(229 dní) 

Dovolená 
(20 dní) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě literatury SYNEK Miloslav, Manažerská ekonomika, s. 260.  

1.3.2 Kapacitní výkon 

Pro výpočet kapacitního výkonu se obecně používají tři vzorce. V případě, že podnik 

produkuje jeden typ výrobku nebo vzájemně převoditelné výrobky, výrobní kapacita 

se vyjádří v naturálních jednotkách pomocí rovnice 1.2. Proměnná Tp vyjadřuje 

využitelný časový fond v hodinách a Vp výkon v naturálních jednotkách za jednu hodinu.  

V případě strojírenské výroby se spíše používá výpočet kapacitní normy pracnosti 

zachycený v rovnici 1.3. Proměnná t vyjadřuje normu pracnosti v normohodinách, k1 

koeficient plnění norem a k2 koeficient progrese (růst produktivity práce). Samotný výpočet 

výrobní kapacity ukazuje rovnice 1.4. Posledním způsobem je výpočet výrobní kapacity 

výrobních ploch zachycený v rovnici 1.5, kde M představuje celkovou výrobní plochu v m2, 

m kapacitní normu plochy na produkci jednoho výrobku v m2 a dv normovanou průběžnou 

dobu výroby jednoho výrobku v hodinách. Stále je však potřeba mít na paměti, že výsledná 

hodnota přestavuje maximální možný výstup. Skutečná hodnota tedy bude nižší 

nebo stejná. (Synek, 2011, s. 261−262) 

𝑄𝑝 = 𝑇𝑝 ∗ 𝑉𝑝 (1.2) 

𝑡𝑘 =
𝑡

𝑘1 ∗ 𝑘2

 
(1.3) 

𝑄𝑝 =
𝑇𝑝

𝑡𝑘

 
(1.4) 

𝑄𝑝 =
𝑀

𝑚
∗

𝑇𝑝

𝑑𝑣

 
(1.5) 

 

1.4 Řízení výroby 

Výstižnou definici pojmu řízení výroby uvádějí (Keřkovský a Valsa, 2012, s. 4): „Řízení 

výroby je zaměřeno na dosažení optimálního fungování výrobních systémů s ohledem 

na vytyčené cíle.“. Dále autoři doplňují, že se především jedná o věcné, časové a prostorové 

sladění výroby, dále o koordinaci výrobních činitelů a výrobních procesů. 
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Další důležitý termín představuje výrobní systém. Ten lze jednoduše chápat 

jako všechny činitele vstupující do procesu výroby (tj. provozní prostory, zařízení, suroviny, 

energie, polotovary, pracovníci, informace, nedokončené výrobky, hotové výrobky 

a odpady). (Keřkovský a Valsa, 2012, s. 4) 

1.5 Cíle řízení výroby 

Výše uvedené definice hned několikrát použily pojem cíl. V ekonomii a managementu jej 

lze obecně charakterizovat jako žádoucí stav, kterého se má v budoucnosti dosáhnout  

(Váchal a Vochozka, 2013, s. 163). V podniku je zpravidla stanoveno několik úrovní cílů, 

jmenovitě celkové, všeobecné a specifické (Keřkovský a Valsa, 2012, s. 4). 

Z hlediska úrovně řízení se rozlišují cíle operativní, taktické a strategické. Toto členění 

se v teorii managementu často ilustruje pomocí pyramidy (viz Obr. 1.3), přičemž platí, 

že čím výše je položený stupeň pyramidy, jedná se o tím důležitější a významnější cíl. 

(Keřkovský a Valsa, 2012, s. 4–5) 

Z hlediska časového horizontu se cíle rozlišují na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. 

V souvislosti s Obr. 1.3 lze konstatovat, že operativní cíle bývají zpravidla krátkodobé, 

taktické cíle střednědobé a strategické cíle dlouhodobé. (Keřkovský a Valsa, 2012, s. 4–5) 

 

Obr. 1.3: Hierarchie cílů podniku z hlediska úrovně řízení 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě literatury KEŘKOVSKÝ Miloslav a Ondřej VALSA, Moderní 
přístupy k řízení výroby, s. 4–5. 

Pro podnik jsou z hlediska manažerských a podnikatelských cílů zcela nejdůležitějš í 

strategické cíle. Podle názoru odborníků je úspěšnost či neúspěšnost v podnikání až z 80 % 

ovlivněna právě volbou strategických cílů. Obecný návod pro jejich formulaci nelze určit. 

Vždy je však bezpodmínečně nutné vycházet z podmínek, ve kterých je podnikatelská 

činnost uskutečňována, a ze záměrů podnikatele. (Váchal a Vochozka, 2013, s. 163) 

Veškeré formulované cíle pro řízení výroby by vždy měly být definovány v souladu s cíli 

definovanými v podnikové strategii. Z logiky věci většinou bývají na strategické úrovni cílů 

Strategické cíle
(dlouhodobé)

Taktické cíle
(střednědobé)

Operativní cíle
(krátkodobé)
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podniku vytyčeny cíle jako dlouhodobé zvyšování bohatství, tj. výnosů, hodnoty firmy apod. 

Pro řízení výroby z toho vyplývají dva základní úkoly: maximální uspokojování 

zákaznických potřeb a efektivní hospodaření s výrobními faktory. (Váchal a Vochozka, 2013, 

s. 163) 

Jak ve své publikaci uvádějí Keřkovský a Valsa (2012, s. 5): „Konkretizace těchto cílů 

znamená výrobu produktů vysoké technicko-ekonomické úrovně a kvality v souladu 

s požadavky zákazníků, včasnou realizaci výrobkových a technologických inovací, zvyšování 

konkurenceschopnosti a optimalizaci spotřeby výrobních faktorů.“. Dále autoři zdůrazňují, 

že, jedním z nejdůležitějších úkolů je také integrace a koordinace pracovníků a zapojení 

všech organizačních útvarů do výrobního procesu za účelem dosažení nejlepších možných 

výsledků. 

Další cíle řízení výroby 

V závislosti na specifických podmínkách si podniky formulují další cíle pro řízení výroby. 

Může se jednat o cíle typu jakost a spolehlivost dodávek/služeb dle očekávání zákazníků, 

flexibilita výroby, zkracování průběžné doby výroby5, redukce nákladů nebo rozpracované 

výroby a zásob, růst produktivity, plynulý tok materiálu, efektivní využívání výrobních 

kapacit či zajištění informačních procesů včetně další návaznosti na podsystémy. Cíle 

a kritéria řízení výroby jsou většinou interpretovatelné z vnitřního a vnějšího hlediska. 

Jinými slovy, identický cíl budou odlišným způsobem vnímat zákazníci a pracovníci firmy.  

(Váchal a Vochozka, 2013, s. 164) 

1.6 Výrobní proces 

Nejdůležitější prvek při dosahování stanovených cílů v přípravě a řízení výroby představuje 

výrobní management. Smyslem výrobního managementu je na základě hlavních cílů 

výroby (strategická úroveň řízení) vymezit, jak bude vypadat výrobní systém, který má 

těchto cílů dosáhnout. Vzájemný vztah managementu a výrobního procesu lze popsat 

pomocí Obr. 1.4. (Keřkovský a Valsa, 2012, s. 8) 

                                                                 
5 Průběžná doba výroby vymezuje uplynulý čas od momentu zahájení činností na výrobě zboží/služby  

objednaného zákazníkem do okamžiku dokončení výroby. (Keřkovský a Valsa, 2012, s. 6) 
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Obr. 1.4: Vztah výrobního managementu a výrobního procesu  
Zdroj: KEŘKOVSKÝ Miloslav a Ondřej VALSA, Moderní přístupy k řízení výroby, s. 9. 

Podle Keřkovského a Valsy (2012, s. 8–9) představují pro manažery největší problém 

z hlediska řízení výrobního procesu poruchy vstupující do nastaveného systému. V tomto 

případě však poruchy nepředstavují pouze technické závady, ale jakékoliv změny v rámci 

výrobního systému včetně jeho okolí, na které není tento systém připraven. 

Mezi podobné poruchy se řadí nabídka vylepšeného produktu, změny objemu výroby 

či termínů dodávek, nové technologie a postupy, růst cen výrobních faktorů, změny 

v dostupnosti výrobních vstupů apod. Při zvažování možných poruch musí manažeři brát 

v úvahu momentální fázi životního cyklu výrobku6. 

Výrobní proces je realizován skrze výrobní systém. Jak již bylo dříve ukázáno na Obr. 1.1 

a Obr. 1.2, výrobní systém přeměňuje výrobní zdroje na výrobky/služby. Charakter 

výrobního systému je určován charakterem výrobků/služeb, jejich rozmanitos t í 

a množstvím, používanými technologiemi, organizací a uspořádáním výroby a v neposlední 

řadě také stabilitou i flexibilitou výroby. Pochopitelně existují i další faktory ovlivňujíc í 

systém výroby (Keřkovský a Valsa, 2012, s. 9). 

Již dříve bylo zmíněno, že výroba existuje ne pouze ve výrobních organizacích, ale také 

v organizacích zabývajících se poskytováním služeb, tj. v bankách, dopravě, nemocnic ích, 

školách apod. Podnik je však musí správně identifikovat a řídit (včetně strategické úrovně). 

Výroba i výrobní procesy se váží k ostatním procesům a funkcím v podniku. Jejich náplň je 

případ od případu rozdílná. Příklad uvádí Tab. 1.3. (Váchal a Vochozka, 2013, s. 165) 

                                                                 
6 Synek (2011, s. 159) ve své publikaci fáze životního cyklu výrobku člení na pronikání, rozšiřování, ustálení 

a ústup. 
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Tab. 1.3: Výroba a výrobní funkce v různých organizacích 

Subjekt Marketing Finance R&D Výroba 

Český Červený 
Kříž 

nábor nových 
členů 

samofinancování 
poskytováním 
zdravotnických 
služeb a školení 

inovace výuky 
v rámci kurzů 
první pomoci 

zdravotnické 
dozory, 
humanitární 
pomoc 

drogerie televizní inzerce 
financování 
výrobních 
faktorů 

receptury na 
přípravu 

výroba a prodej 
produktů 

výroba 
hudebních 
nástrojů 

hledání 
obchodníků 
s hudebními 
nástroji 

financování 
výrobních 
faktorů 

vývoj hudebních 
nástrojů 

výroba a montáž 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě literatury VÁCHAL Jan a Marek VOCHOZKA, Podnikové 
řízení, s. 165. 

Výrobní proces většinou probíhá v etapách. Například v odvětví strojírenství lze vymezit 

předvýrobní etapu (tj. vývoj, předvýrobní a technologické přípravy, zajištění materiálu 

atd.), výrobní etapu a odbytovou etapu. Samotný výrobek tedy postupně vzniká na základě 

výrobního postupu, který se skládá z dílčího sledu operací přesně vymezených technologií. 

(Synek, 2011, s. 252) 

Na výrobu lze nahlížet z širšího záběru a z užšího záběru. Je však nutné si uvědomit, 

co vlastně zahrnuje výrobní proces, co chápat pod pojmem výrobek/služba a také kdo je 

pro podnik zákazníkem. (Váchal a Vochozka, 2013, s. 165) 

Vysvětlení širšího a užšího pojetí lze názorně demonstrovat na příkladu vysoké školy. 

Pro Technickou univerzitu v Liberci nejsou „zákazníkem“ pouze studenti, ale také 

zaměstnavatelé a stát (subjekty, které výuku dotují). V užším pojetí lze za „výrobní proces“ 

považovat dobu od přijetí studenta do studijního programu až po jeho promoci. „Výrobkem“ 

je tedy absolvent studijního programu. V širším pojetí se pak jedná o dobu od náboru 

studenta po jeho absolvování až k dlouhodobé spolupráci (formou výuky, marketingu atd.). 

V tomto případě je „výrobkem“ dlouhodobé partnerství. (Keřkovský a Valsa, 2012, s. 10) 

Dále Keřkovský a Valsa (2013, s. 163) uvádějí, že výhoda širšího pojetí výroby spočívá 

v integraci firemních procesů a funkcí ve snaze o dosahování strategických cílů. Dále pak 

dochází ke koncentraci a řízení příslušných výrobních faktorů. Mimo jiné také dochází 

k odhalení a řešení problémů (ne)koordinace podnikových procesů i funkcí, které v užším 

záběru vnímání výroby nejsou identifikovány. 
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1.7 Klasifikace výrobních systémů z různých hledisek 

Struktura, uspořádání a řízení výroby závisí na mnoha aspektech. Mezi ně patří například 

charakter trhu, výrobků (popřípadě služeb), poptávky, používaných technologiích, 

dále pak na objemu výroby a dalších faktorech. Na základě zmiňovaných aspektů pak bývá 

výroba charakterizována z různých hledisek. (Váchal a Vochozka, 2013, s. 165−166) 

1.7.1 Podle míry plynulosti výrobního procesu 

Jak uvádějí Keřkovský a Valsa (2012, s. 11), první možnost členění výroby je z hlediska 

míry plynulosti výrobního procesu. Z tohoto pohledu se výroba klasifikuje jako plynulá 

(ekvivalentně označovaná termínem nepřerušovaná) nebo přerušovaná. 

V případě plynulé výroby se jedná o takové prostředí, ve kterém výrobní proces probíhá 

z technologických či ostatních důvodů prakticky nepřetržitě, tedy s výjimkou nutných oprav 

zařízení (Keřkovský a Valsa, 2012, s. 11). Příkladem může být těžba a zpracování ropy 

v ropných rafinériích, výroba elektrické energie, provoz zákaznické linky banky 

nebo zpracování surové oceli (Váchal a Vochozka, 2013, s. 166). 

Přerušovaná výroba představuje situaci, kdy je možné výrobu v určité fázi výrobního 

procesu přerušit a navázat v jiný čas. Tento druh výroby znamená přerušení pouze v předem 

vymezených intervalech. V praxi bývá celkem běžné, že po určitých výrobních operacích 

realizovaných na příslušných pracovištích se výrobní proces přeruší a teprve následně 

pokračuje na dalším pracovišti (případně na identickém). Typicky se tento druh výroby 

praktikuje ve strojírenství. (Keřkovský a Valsa, 2012, s. 11) 

Za předpokladu, že řídící orgány nemají možnost ovlivnit plynulý přechod obráběného 

výrobku po obrobení z jednoho pracoviště na jiné, jedná se o kritérium plynulé výroby. 

Pokud mají řídící pracovníci možnost ovlivnit přechod obrobku na další pracoviště 

(např. změna termínu obrábění nebo pracoviště), jde o kritérium přerušované výroby.  

(Keřkovský a Valsa, 2012, s. 11) 

Při rozhodování o tom, který typ výroby vlastně použít, je nezbytné zvážit i některé 

ekonomické aspekty. Plynulou výrobu provázejí vyšší náklady na zajištění podmínek 

a prostředí pro pracovníky (doprava, osvětlení, stravování, ale také příplatky za práci v noci, 

o víkendech či ve svátku apod.). Naopak pro přerušovanou výrobu je typické zvyšování 

průběžné doby výroby a výrobních zásob. Také často dochází k fluktuacím výkonnost i 

či jakosti výroby, které vyústí v růst nákladů. Za výhodu však lze považovat možnost lepší 
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údržby strojů a zařízení a nápravu důsledků poruch či výpadků (např. mimořádná pracovní 

směna o víkendu). (Keřkovský a Valsa, 2012, s. 11) 

1.7.2 Podle priority výrobního procesu 

Ve výrobních podnicích se z hlediska priority výrobního procesu nejčastěji vymezuje hlavní 

výroba (výrobky tvoří hlavní náplň výroby podniku), vedlejší výroba (produkce 

polotovarů, náhradních dílů), doplňková výroba (zpracování výrobního odpadu z hlavní 

a vedlejší výroby, použití volných kapacit) a přidružená výroba (od předcházejících se liší 

charakterem výroby). Mimo uvedených základních výrobních procesů se  v podniku 

realizuje množství pomocných procesů (údržba strojů a budov, produkce energie) 

a obslužných procesů (skladování, balení, kontrola, doprava). Vyjmenované oblasti 

pak představují náplň výrobního managementu. (Synek, 2011, s. 253) 

1.7.3 Podle množství a počtu druhů výrobků 

Z hlediska množství a počtu druhů výrobků se rozlišují tři druhy výroby, jmenovitě jde 

o kusovou (resp. malosériovou), sériovou a hromadnou (Synek, 2011, s. 253). Stěžejní 

rozdíl mezi jmenovanými druhy výroby spočívá ve velikosti zpracovávaných objemů (sérií) 

výrobků a také ve způsobu distribuce výrobních zdrojů (např. míra specializace pracovníků 

či uspořádání a využívání strojů). Pro sériovou a hromadnou výrobu je charakterist ické 

používání speciálních strojů, které nejčastěji bývají vysoce automatizované s nízkými 

nároky na pracovní sílu. Tyto stroje jsou pak uspořádány do výrobních linek. Výstupy 

z jednoho pracoviště jsou pak automaticky dopraveny na pracoviště další jako vstupy.  

(Váchal a Vochozka, 2013, s. 166) 

Kusová výroba 

Jak uvádějí Keřkovský a Valsa (2012, s. 12), kusová výroba je zpravidla uskutečňována 

ve velmi malých objemech za použití univerzálních strojů a zařízení. Počet druhů výrobků, 

také označovaný jako varieta, je vysoký. Tomek a Vávrová (2014, s. 48) doplňují, 

že z hlediska výrobků se jedná hlavně o komplexní objekty, produkty vyráběné opakovaně 

v malých dávkách a čistě individuální položky. Za typickým znak kusové výroby se 

považuje vysoká míra flexibility podniku (Tomek a Vávrová, 2007, s. 197). Tento druh 

výroby lze dále členit na opakovanou kusovou výrobu nebo neopakovanou kusovou výrobu. 
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V případě výroby nemovitých (nehybných) výrobků, tj. mosty, silnice, budovy apod., 

kdy se výrobní faktory (lidé, suroviny, zařízení apod.) přepravují k výrobku, se hovoří 

o tzv. výrobě na staveništi (Synek, 2011, s. 253). Pokud je výroba uskutečňována pouze 

dle objednávek konkrétních zákazníků, resp. parametry finálního výrobku jsou určeny 

zákazníkem, jedná se o zakázkovou výrobu. Některé polotovary však bývají vyráběny 

v dávkách. (Synek, 2011, s. 253) dále vymezuje speciální typ kusové výroby, kterým je 

výroba podle projektu. Jedná se o položky typu most, atypické výrobní haly apod. 

(Keřkovský a Valsa, 2012, s. 12) 

Průběh výrobního procesu se v případě kusové výroby dynamicky mění, hlavně 

v závislosti na aktuálním výrobním programu. Obecně lze konstatovat, že řízení kusové 

výroby bývá komplikovanější než řízení sériové a hromadné výroby. Typickými příklady 

tohoto druhu výroby jsou zakázkové krejčovství, opravy rodinných domů, strojírenská 

výroba na zakázku atd. (Keřkovský a Valsa, 2012, s. 11−12) 

Jak uvádějí Keřkovský a Valsa (2012, s. 12), v anglicky psané odborné literatuře 

se vymezují tři druhy kusové výroby, jmenovitě: project, jobbing a batch. Termín project 

odkazuje na fázi, kdy má výrobek stanoven termíny zahájení i ukončení a dále pak vyčleněné 

výrobní faktory. Příkladem může být výstavba jediného rodinného domku. Jobbing 

představuje situaci, kdy několik simultánně vyráběných výrobků sdílí výrobní zdroje. Jedná 

se například o výstavbu různých rodinných domů v jedné lokalitě realizované jedinou 

firmou. Pojem batch odkazuje na výrobu identických výrobků probíhající v dávkách. 

Typický příklad představuje stavba panelových domů se stejnými byty. 

Sériová výroba 

V rámci sériové výroby jsou produkty realizovány v tzv. dávkách (sériích). Zpravidla 

se po dokončení větší série jednoho typu výrobku přechází na výrobu jiného druhu výrobku  

(Váchal a Vochozka, 2013, s. 166−167). Pokud se série dílčích výrobků v pravidelných 

intervalech opakují a jsou navíc realizovány ve stejných objemech, hovoří se o rytmické 

sériové výrobě. V opačném případě, tedy v situaci, kdy se série pravidelně neopakují 

a nejsou ve stejných objemech, se jedná o nerytmickou sériovou výrobu (Keřkovský a Valsa, 

2012, s. 12). 

V porovnání s kusovou výrobou bývá sériová výroba méně proměnlivá, resp. stabilnějš í 

(Váchal a Vochozka, 2013, s. 167). Jak uvádí Synek (2011, s. 253), za typické příklady 

sériové výroby se považují produkty typu prací prášek, šrouby, hřebíky, pečivo, textilní 
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konfekce, pěstování zeleniny v zahradnictví, skupinová stavba bytů, výroba sportovních 

motocyklů apod. Dále Synek uvádí, že v případě tohoto druhu výroby se jedná o výrobu 

na sklad, objednávky se uskutečňují ze skladu a zákazník výrobu neovlivňuje. 

Za zvláštní typ sériové výroby Synek (2011, s. 253) označuje montáž na zakázku. Jedná 

se například o výrobu automobilů či motocyklů. Keřkovský a Valsa (2012, s. 12) doplňují, 

že výroba polotovarů je tedy výrobou na sklad (zákazník nemůže ovlivnit) a sestavení 

finálního výrobku pak představuje výrobek na zakázku. 

Hromadná výroba 

Hromadná (masová) výroba, anglicky označovaná „mass“, produkuje jeden druh výrobku 

ve velkých objemech a dlouhou dobu (Synek, 2011, s. 253). Po celou dobu výroby se výrobní 

proces pravidelně opakuje a je značně stabilizovaný. (Keřkovský a Valsa, 2012, s. 12) 

Výrobní proces je zpravidla vysoce automatizován a mechanizován (Tomek a Vávrová, 

2014, s. 47). Tomek a Vávrová také uvádějí, že se často při výrobě používají speciální stroje 

a automatické linky. V tomto případě tvoří lidská práce pouze malou část výrobních vstupů. 

Naopak investiční náklady dosahují vysokých částek. Také podíl fixních nákladů je značně 

vysoký. Z těchto důvodů by firma měla usilovat o co nejvyšší vytížení výrobních kapacit.  

(Synek, 2011, s. 253) 

Za nejvyšší formu hromadné výroby z organizačního hlediska považují Keřkovský 

a Valsa (2012, s. 12) proudovou (plynulou) výrobu (anglicky „continuous“). Tento typ 

výroby je typický plynulostí optimalizovaných toků rozpracovaných produktů 

mezi jednotlivými pracovišti. Výroba tedy umožňuje nepřerušovaný proud rozpracovaných 

a hotových výrobků. 

Naopak Synek (2011, s. 253) označuje za nejvyšší typ hromadné výroby pásovou 

výrobu. Název byl odvozen od běžících pásů, pomocí kterých jsou výrobky mechanicky 

přepravovány mezi pracovišti. Takt (čas) dílčích úkonů je pak potřeba synchronizovat 

s taktem celé výrobní linky. V případě, že úkony probíhají bez účasti pracovníka, jedná 

se o automatické výrobní linky. 

Příkladem hromadné výroby je například produkce cementu, toaletního papíru, žárovek, 

cigaret, mléka, papíru, obuvi a oděvů pro armádu, automobilů apod. Souhrnně se tedy jedná 

o produkty určené pro masovou spotřebu. Za zajímavost lze považovat fakt, že rysy 

hromadné výroby má i práce pokladní v supermarketu. (Keřkovský a Valsa, 2012, s. 12) 
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Vhodnost jednotlivých typů výroby 

Výše byly obecně vysvětleny a popsány typy výroby v závislosti na objemu a varietě. 

Grafické vyjádření vhodnosti jednotlivých typů výroby shrnující tyto informace je názorně 

zachyceno pomocí Obr. 1.5. 

 

Obr. 1.5: Závislost typu výroby na objemu a varietě 
Zdroj: KEŘKOVSKÝ Miloslav a Ondřej VALSA, Moderní přístupy k řízení výroby, s. 13. 

Podle Váchala a Vochozky (2013, s. 167) je třeba zmínit, že jednotlivé typy výroby 

se vzájemně odlišují používanou technologií a organizací výroby. Rozdíly se pak odrážejí 

ve struktuře a výši nákladů. Odlišnosti vysvětluje Obr. 1.6. 

 

Obr. 1.6: Struktura nákladů podle objektu kusové, sériové a hromadné výroby 
Zdroj: KEŘKOVSKÝ Miloslav a Ondřej VALSA, Moderní přístupy k řízení výroby, s. 13. 

Z logiky věci lze obecně konstatovat, že univerzální výrobní zařízení jsou snazší 

(levnější) k pořízení či modifikaci. Z hlediska výrobních nákladů na jeden výrobek však 

nabývají vyšších hodnot. Jednoúčelové výrobní linky mají naopak velmi nízké náklady 
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na výrobek, ale jejich modifikovatelnost je značně komplikovaná a náklady pro výstavbu 

automatizované linky dosahují vysokých částek. (Keřkovský a Valsa, 2012, s. 13) 

Na Obr. 1.6 je patrné, že v případě kusové výroby firma operuje s relativně nízkými 

fixními náklady, ale její variabilní náklady, tudíž i celkové náklady Nk, s rostoucím objemem 

výroby prudce stoupají. Hromadná výroba dosahuje značně vysokých fixních nákladů, 

avšak s rostoucí množstvím produkce variabilní a celkové náklady Nh stoupají velmi mírně. 

Sériová výroba s celkovými náklady Ns pak leží někde mezi přechozími dvěma případy.  

(Keřkovský a Valsa, 2012, s. 14) 

Podle Keřkovského a Valsy (2012, s. 14) v praxi může nastat okamžik, kdy podnik bude 

uvažovat o změně typu výroby. K takové úvaze by mohlo dojít například tehdy, pokud 

by objem výroby stoupl natolik, že je pro podnik hospodárnější přejít z kusové na sériovou 

výrobu. Graficky pak o této situaci rozhoduje křivka celkových příjmů, tj. přímka 

vycházející z počátku se směrnicí podle ceny výrobu. Ve chvíli, kdy se tato křivka protne 

s jednou z křivek nejnižších celkových nákladů, je třeba zvolit právě tento typ výroby. 

Dále Keřkovský a Valsa (2012, s. 14) uvádějí, že kusová, sériová a hromadná výroba 

se odlišují z hlediska možnosti vyhovět individuálním požadavkům zákazníků, 

alternativně mírou funkční různorodosti produktů. Jak uvádí Obr. 1.7, nejvíce flexib ilní 

z hlediska přizpůsobování se přáním zákazníků je výroba kusová. Pro sériovou a hromadnou 

výrobu však tento úkol bývá obtížný či zcela nemožný. 

 

Obr. 1.7: Přizpůsobivost výrobku potřebám zákazníka podle typu výroby 
Zdroj: KEŘKOVSKÝ Miloslav a Ondřej VALSA, Moderní přístupy k řízení výroby, s. 14.  

Ve většině případů se podniky neorientují pouze na jediný typ výroby 

(kusová/sériová/hromadná). Například podniky s hromadnou výrobou zpravidla mají 
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provozy, v rámci kterých lze hovořit o kusové výrobě. V oblasti strojírenství se jedná 

například o údržbu či nářaďovnu. (Keřkovský a Valsa, 2012, s. 14) 

1.8 Struktura výrobního procesu 

Podle Keřkovského a Valsy (2012, s. 15) členění struktury výrobního procesu obecně závisí 

na tom, který aspekt řízení výrobního procesu je předmětem zkoumání v daném případě. 

Z této úvahy vychází následující podkapitola. 

Na základě výše uvedené úvahy se v zásadě rozlišují tři hlavní kategorie struktur 

výrobního procesu. Váchal a Vochozka (2013, s. 168) je vymezují jako strukturu: 

▪ věcnou, 

▪ časovou, 

▪ prostorovou a organizační. 

1.8.1 Věcné hledisko 

V rámci věcné struktury výrobního procesu z hlediska řízení výroby Keřkovský a Valsa 

(2012, s. 15) definují výrobní profil a výrobní program. Termín výrobní profil podniku, 

jinak označovaný jako výrobní možnosti podniku, představuje úhrn výrobních kapacit 

v smyslu všech technických zařízení, ale i lidských zdrojů. Výrobní program reprezentuje 

všechny konkrétní druhy výrobků, které daný podnik produkuje a dále nabízí na trhu v rámci 

svého výrobního profilu. 

V souladu s principy tržní ekonomiky je nezbytné nastavení výrobního programu 

na základě průzkumu trhu či zjištění požadavků zákazníků. Samotné stanovení výrobního 

programu však není úkolem pro orgány řízení výroby, ale spadá do kompetencí strategické 

úrovně řízení podniku. Řízení výroby pouze odpovídá za to, že výrobní program definovaný 

v obchodní strategii je z hlediska výroby splňován. (Keřkovský a Valsa, 2012, s. 15) 

Podle způsobu, jakým vynakládaná práce přispívá k transformaci výrobních vstupů 

(suroviny a materiál) v hotový výrobek, se výrobní procesy člení na technologické  

a netechnologické. Váchal a Vochozka (2013, s. 169) vymezují technologické výrobní 

procesy jako úkony přímo spojené s výrobou. Může se jednat o frézování, žíhání, tepelné 

zpracování, slévání apod. Netechnologické výrobní procesy pak definují jako pomocné 

či obslužné úkony. Za typické příklady lze považovat kontrolu kvality výrobků 

nebo přepravu nedokončených výrobků mezi jednotlivými procesy. 
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V praxi bývají jednotlivé výrobní procesy sdružovány do tzv. výrobních fází. Z tohoto 

hlediska se rozlišují tři hlavní fáze. Jmenovitě se jedná o fázi předzhotovující (zjednodušeně 

předvýroba7), zhotovující (předmontáž) a dohotovující (montáž). (Tomek a Vávrová, 2014, 

s. 28) 

Z pohledu plánování výroby a hodnocení výkonů pracovníků se výrobní procesy 

dále člení na tzv. výrobní operace. Ty lze dále rozčlenit na úseky, úkony a pohyby. 

(Keřkovský a Valsa, 2012, s. 16) 

Proces výroby, který vyústí ke zhotovení výrobku, se zpravidla vyjadřuje pomocí 

tzv. technologického postupu. Keřkovský a Valsa (2012, s. 16) uvádějí, že technologický 

postup je „tvořen popisem posloupnosti operací (resp. úseků, úkonů a pohybů) vedoucích 

ke zhotovení výrobku“. Dále také uvádějí, že bývá sestavován specialisty, technology 

a normovači výkonů. Pro plánování a řízení výroby je zcela zásadní, aby každá operace měla 

přiřazené pracoviště, kde se bude operace realizovat, a také uveden odhad doby trvání 

realizace na tomto pracovišti. 

Mimoto se podle charakteru výroby u jednotlivých výrobních operací uvádějí také 

informace typu požadavky na kvalifikaci pracovníka, speciální používané nářadí, 

přípravcích, zvláštních výrobních postupech apod. Dále se zde vyskytují i plánovací údaje 

(př. plánované časy realizace operace na pracovišti) a údaje zaznamenávající samotný 

průběh výrobního procesu (př. výsledky kontrolních operací). To je důvod, 

proč se na sestavování technologického postupu do určité míry musí podílet také pracovníci 

odpovídající za řízení výroby. V rámci řízení výroby jsou technologické postupy 

považovány za primární zdroj informací pro naplánování výroby, dále pak pro řízení 

průběhu výroby a jako jeho fyzický nosič informací. (Keřkovský a Valsa, 2012, s. 16) 

1.8.2 Časové hledisko 

Struktura výroby z časového hlediska se v porovnání s věcným hlediskem zabývá odlišnými 

aspekty řízení výroby. Váchal a Vochozka (2013, s. 169–170) uvádějí následující okruhy: 

časové uspořádání výrobního procesu (hlavně sestavení posloupnosti výrobních operací 

a vymezení termínů realizace operací), výrobní a dopravní dávky8 (výrobní dávky se často 

dále dělí na dílčí dopravní dávky, tedy skupiny součástí, které se mezi operacemi přepravují 

                                                                 
7 Tomek a Vávrová (2014, s. 28) u zjednodušeného označení předvýroba dodávají, že je nepřesné. V praxi 

se totiž za předvýrobní fázi považují procesy, které výrobě bezprostředně předcházejí jako např. konstrukce, 

organizační příprava nebo technologie. 
8 Termín výrobní dávka se převážně používá v oblasti strojírenství a lze jej definovat jako skupinu součástí, 

které se do výroby zadávají společně. (Keřkovský a Valsa, 2012, s. 18) 
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hromadně), průběžná doba výroby (čas nezbytný k realizaci určité části výrobního 

procesu), směnnost (ukazatel vysvětlující v kolika pracovních směnách jednoho pracovního 

dne je výroba realizována), využití výrobních kapacit (má dopady na ekonomiku výrobních 

procesů – čistě teoretickým cílem je využití 100 % výrobních kapacit), prostoje  

na pracovištích (časové úseky, kdy pracoviště z blíže nespecifikovaných důvodů nepracují; 

často vznikají nedostatkem práce pro dané pracoviště, z organizačních důvodů či následkem 

chybného managementu výroby; podnik pochopitelně usiluje o minimalizaci prostojů) 

a rozpracovaná výroba (tj. nedokončená výroba, poměřována finanční hodnotou výrobních 

zdrojů používaných při výrobě; snahou podniku je její minimalizace při zachování 

minimálních rezerv; nedokončenou výrobu lze považovat jako jeden z nejvěrnějš ích 

syntetických ukazatelů řízení výroby). 

1.8.3 Prostorové a organizační hledisko 

Z hlediska prostorového a organizačního uspořádání výroby je důležité rozlišovat dva 

související aspekty. Keřkovský a Valsa (2012, s. 18) je vymezují jako: materiálové toky 

a uspořádání pracovišť. 

Uspořádání materiálových toků v podniku závisí zejména na rychlosti, vzdálenosti 

a plynulosti přepravy. Uspořádání pracovišť ve výrobním procesu pak může být různého 

charakteru. Obecně lze vymezit čtyři základní typy uspořádání, jmenovitě: s pevnou pozicí 

výrobku, technologické, buňkové a předmětné. (Váchal a Vochozka, 2013, s. 170) 

Uspořádání s pevnou pozicí výrobku 

Uspořádání pracoviště s pevnou pozicí výrobku (anglicky „fixed position“) představuje 

v podniku situaci, kdy transformující výrobní zdroje (tj. pracovníci, zařízení apod.) jsou 

přemisťovány do místa výroby dle potřeby. Transformované výrobní zdroje (materiá l, 

nedokončená výroba) se v tomto případě nepohybují. (Keřkovský a Valsa, 2012, s. 18) 

Technologické uspořádání 

V rámci technologické uspořádání pracoviště („proces layout“, nebo „job shop“) podnik 

vytváří skupiny podobných pracovišť, které však nejsou uspořádány v souladu 

s technologickým postupem výrobků. V praxi se tato pracoviště běžně označují jako dílny 

(Tomek a Vávrová, 2007, s. 197). Nedokončené výrobky se přemisťují mezi příslušná 

pracoviště dle potřeby. (Keřkovský a Valsa, 2012, s. 18) 
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Příklad technologického uspořádání jednotlivých pracovišť zachycuje Obr. 1.8. 

Pracoviště jsou označená pomocí písmen latinky A až F. Technologický postup je zachycen 

pomocí jednotlivých přímek (nepřerušovaná, přerušovaná, tečkovaná). U technologického 

uspořádání je běžné uspořádání pracovišť podle druhu. V tomto konkrétním případě 

by pracoviště A, B, C mohly ve strojírenství představovat například frézky a pracoviště D, 

E, F soustruhy. V sektoru bankovnictví by pak A, B, C mohly reprezentovat přepážky 

s poradci a D, E, F pokladny. (Keřkovský a Valsa, 2012, s. 19) 

Na první pohled je patrná největší nevýhoda technologického uspořádání, 

tj. komplikovaný tok výrobku napříč pracovišti. S velkou pravděpodobností se výrobky 

budou na jednotlivých pozicích střetávat a vytvářet tak fronty (viz kapitola 4). Tento typ 

uspořádání výroby přichází v úvahu zejména v případech, kdy podnik vyrábí široký okruh 

výrobků v malých objemech a své výrobky přizpůsobuje požadavkům zákazníků. 

(Keřkovský a Valsa, 2012, s. 19) 

 

Obr. 1.8: Technologické uspořádání výrobního procesu 
Zdroj: KEŘKOVSKÝ Miloslav a Ondřej VALSA, Moderní přístupy k řízení výroby, s. 19. 

Buňkové uspořádání 

Pro buňkové uspořádání pracoviště („cell layout“) je typické seskupení do tzv. buněk. 

Příslušné části výrobního procesu tak mohou být realizovány na jednom místě 

bez přesouvání výrobků. (Keřkovský a Valsa, 2012, s. 19) 

V podstatě se jedná o kombinaci technologického a předmětného uspořádání. Všechny 

buňky reprezentují pracoviště, na kterém se vyrábí určitý typ technologicky podobných 

výrobků. Jednotlivé buňky se odlišují vybaveností zařízení, díky čemuž je výroba v rámci 

buněk optimalizována. Těmito rysy odpovídá buňkové uspořádání předmětnému. 

(Keřkovský a Valsa, 2012, s. 19–20) 

Jak uvádějí Keřkovský a Valsa (2012, s. 20), rozdíl spočívá v možnosti snadného 

upravení pořadí realizovaných operací a toku materiálu. Pracovníci obsluhující danou buňku 

mají odpovídající znalosti a schopnosti k obsluze všech zařízení na pracovišti. Buňkové 
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uspořádání se tedy dokáže pružně přizpůsobovat změnám ve výrobě. Typickým příkladem 

tohoto typu uspořádání je nemocnice. Jednotlivá oddělení (buňky) mají vlastní speciální 

zařízení a vybavení. Celé zařízení ve výsledku představuje flexibilní instituci schopnou 

přizpůsobit se požadavkům pacientů. 

Nespornou výhodou buňkového uspořádání jsou dobré podmínky pro pracovníky. Náplň 

práce je oproti předchozím modelům pestřejší. Personál v dané buňce je přímo zodpovědný 

za ucelenou část výrobního procesu a z psychologického hlediska tak vnímá více 

zodpovědnosti za kvalitu výstupu. (Keřkovský a Valsa, 2012, s. 20) 

Předmětné uspořádání 

Předmětné uspořádání pracoviště („product layout“, nebo „flow-shop“) spočívá 

v účelovém uspořádání jednotlivých pracovišť podle potřeb zpracování výroby. Důraz je 

přitom kladen na minimalizaci přesunů rozpracovaných výrobků. (Keřkovský a Valsa, 2012, 

s. 18) 

Uspořádání v souladu s technologickým procesem a s důrazem na minimalizac i 

mezioperační přepravy výrobků a plynulost je typické například pro výrobu převodových 

skříní, tj. převodovek, v automotiv průmyslu. V rámci výrobního procesu jsou uspořádána 

všechna zařízení nezbytná pro obrábění součástí převodových skříní. (Keřkovský a Valsa, 

2012, s. 20) 

Příklad předmětného uspořádání výroby ilustruje Obr. 1. 9. Z obrázku vyplývá, že na této 

dílně se produkují výrobky 1, 2, 3. Každý výrobek vyžaduje realizaci tří výrobních operací, 

avšak na odlišných pracovištích a v jiném pořadí. Na základě požadavků na obrábění je 

zde modifikováno fyzické uspořádání pracoviště tak, aby přeprava rozpracovaných výrobků 

byla co nejjednodušší. (Keřkovský a Valsa, 2012, s. 20) 

Ve srovnání s technologicky uzpůsobenou výrobou vyžaduje předmětné uspořádání 

menší okruhy výrobků, ale ve větších objemech. Možnost přizpůsobování se požadavkům 

zákazníků je v tomto případě minimální. (Keřkovský a Valsa, 2012, s. 20) 
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Obr. 1.9: Předmětné uspořádání výrobního procesu 
Zdroj: KEŘKOVSKÝ Miloslav a Ondřej VALSA, Moderní přístupy k řízení výroby, s. 20. 

Výhody a nevýhody dílčích typů uspořádání 

Všechny výše popsané typy uspořádání pracovišť mají pochopitelně své klady i zápory. 

Jejich stručný výčet formou tabulky (Tab. 1.4) shrnují Keřkovský a Valsa (2012, s. 21). 

Tab. 1.4: Výhody a nevýhody jednotlivých typů uspořádání pracovišť  

 Výhody Nevýhody 

Pevná pozice výrobku 
▪ vysoká flexibilita výrobků 
▪ bez přemisťování výrobků 

▪ vysoké jednotkové náklady 
▪ obtížné plánování operací 

Technologické uspořádání 
▪ vysoká flexibilita výrobků 
▪ snadná kontrola výroby 

▪ malé využití výrobních 
zdrojů 

▪ komplikované toky 
materiálu 

Buňkové uspořádání 

▪ rychlý průchod výrobků 
▪ dobré podmínky pro 

pracovníky 

▪ velmi nákladné při změnách 
▪ vyšší potřeba prostoru 

Předmětné uspořádání 

▪ nízké jednotkové náklady 
▪ specializace pracovníků a 

zařízení 
▪ vysoká produktivita 

▪ nepružnost 
▪ nízká odolnost proti 

poruchám 
▪ nelákavý charakter práce 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě literatury KEŘKOVSKÝ Miloslav a Ondřej VALSA, Moderní 
přístupy k řízení výroby, s. 21. 

Vztah mezi uspořádáním výroby a pracovišť výrobních podniků 

Stejně jako v případě přijímání rozhodnutí o uspořádání výroby (viz kapitola 1.6) je nutné 

zohlednit také objem výroby a její varietu dle náročnosti zákazníků. Grafické zachycení 

situace při rozhodování poskytuje Obr. 1.10. 
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Obr. 1.10: Vztah mezi uspořádáním pracoviště, objemem výroby a varietou 
Zdroj: KEŘKOVSKÝ Miloslav a Ondřej VALSA, Moderní přístupy k řízení výroby, s. 21.  

Pochopitelně musí existovat vzájemná vazba mezi uspořádáním výroby a uspořádáním 

pracovišť, neboť podnik funguje jako celek a dílčí činnosti by měly být propojené. Hlavní 

faktory determinující výsledné uspořádání v podniku jsou hlavně objem a varieta výroby 

a stanovené cíle řízení výroby. V první řadě podnik rozhoduje o uspořádání výroby, 

na základě čehož pak společně se zohledněním vytyčených cílů výroby definuje, jak budou 

uspořádána pracoviště. Samotné rozhodování o fyzickém rozmístění pracovišť jsou 

ovlivněny výsledky předchozích závěrů. (Keřkovský a Valsa, 2012, s. 22) 

Vztah uspořádání výroby a pracovišť u podniků poskytujících služby 

Podniky operující v terciárním sektoru mají také několik možností poskytování služeb. 

Jmenovitě se jedná o individuální služby (vysoká míra kontaktu se zákazníkem, produkt 

přizpůsoben požadavkům zákazníka), „service shops“ (nižší míra kontaktu se zákazníkem, 

produkt přizpůsoben částečně) a hromadné služby (nízký kontakt se zákazníkem, 

modifikace dle zákazníka neexistuje). (Keřkovský a Valsa, 2012, s. 23) 
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2 Hierarchie řízení výroby 

Oblast řízení výroby podniku slučuje veškeré řídící procesy a funkce s vazbou na řízení 

výrobních systémů a procesů. V praxi bývá úzce propojeno s řízením ostatních částí podniku, 

jako je marketing, HR, technická příprava produktů, materiálně technické zabezpečení, 

vnitropodniková ekonomika, řízení jakosti apod. (Keřkovský a Valsa, 2012, s. 40) 

Analogicky s kapitolou 1.4 věnovanou Cílům výroby, lze i v tomto případě rozliš it 

několik dílčích úrovní řízení výroby. Váchal a Vochozka (2013, s. 170−171) je vymezují 

jako: 

▪ strategické řízení výroby, 

▪ taktické řízení výroby, 

▪ operativní řízení výroby. 

Strategické řízení výroby spadá do kompetencí vrcholového managementu a zabývá 

se zejména formulací výrobní strategie. Taktické řízení výroby bývá realizováno útvary 

s celopodnikovou působností (tj. střední management). Zabývá se střednědobým 

plánováním výroby a usměrňováním činností orgánů operativního řízení výroby. 

Operativní řízení výroby vykonávají speciální útvary, které bývají součástí vedení 

výrobních provozů, a pracovníky odpovídajícími za plánování a řízení výroby v rámci 

jednotlivých dílen (např. mistři, skladníci). (Váchal a Vochozka, 2013, s. 170−171) 

Keřkovský a Valsa (2012, s. 40) uvádějí, že tuto organizační a řídící hierarchii lze opět 

graficky interpretovat pomocí pyramidy. Všechny výše vyjmenované úrovně řízení 

pochopitelně zahrnují základní řídící funkce managementu (tj. plánování, organizování, 

vedení lidí a kontrola). 

2.1 Základní funkce řízení výroby 

Řízení výroby lze v praxi jednoduše chápat jako souhrn funkcí, které zaštiťují organizační 

složky podniku z různých úrovní řízení. Funkcí řízení výroby je velké množství a jejich 

vymezení je poměrně obtížné. Výstižný přehled nejdůležitějších funkcí zachycují 

Keřkovský a Valsa (2012, s. 41) pomocí Obr. 2.11. 

V praxi budou jednotlivé funkce řízení spadat pod rozdílné organizační útvary. 

Rozhodujícím faktorem budou konkrétní podmínky v daném podniku. S největší 

pravděpodobností však lze předpokládat, že se bude lišit rozdělení v malém a velkém 
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podniku, v podnicích s odlišnými předměty výroby či v podnicích s různým stupněm 

centralizace/decentralizace řízení. (Váchal a Vochozka, 2013, s. 171) 

 

Obr. 2.11: Základní funkce s vazbou na řízení výroby 
Zdroj: KEŘKOVSKÝ Miloslav a Ondřej VALSA, Moderní přístupy k řízení výroby, s. 41.  

Na Obr. 2.16 jsou v horní části uvedeny funkce (nepřerušovaná čára), které spadají 

do kompetence útvarů pro řízení výroby. Spodní část obrázku pak zachycuje funkce spojené 

se řízením zásob a jiné funkce. Tyto oblasti mají silnou vazbu na řízení výroby, ale bývají 

zajišťovány jinými útvary. (Keřkovský a Valsa, 2012, s. 41) 

2.2 Strategické řízení výroby 

Jak uvádějí Keřkovský a Valsa (2012, s. 41−42), smyslem strategického řízení výroby je 

řízení a usměrňování strategického rozvoje podniku jako celku. Dále uvádějí, že v hierarchii 

by na nižším stupni řízení měla existovat jednotlivá strategická řízení pro dané oblasti jako 

je rozvoj výrobního programu, HR, marketingu atd. Obecně bývají tato strategická řízení 

označována přívlastkem funkční strategická řízení. Jejich smyslem je zajišťování 

strategického rozvoje konkrétních oblastí podniku (pochopitelně v souladu s celkovou 

strategií). 

Základním úkol strategického řízení výroby představuje zabezpečení harmonizace tohoto 

typu řízení výroby s definovanou business strategií. Pro strategické řízení výroby je typický 

široký záběr, obecně stanovené plány a cíle, časový horizont delší než 1 rok a v neposlední 

řadě také vysoké riziko, neurčitost a nejistota. (Váchal a Vochozka, 2013, s. 170) 
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Strategické řízení vychází převážně z expertních znalostí a externích pramenů informac í. 

Za běžné oblasti strategického rozhodování lze považovat výrobní program (směr rozvoje 

výrobního programu, pomoc při rozhodování o velkých zakázkách), kapacity a zařízení 

(rozvoj, rekonstrukce, objem investic), plánování a řízení výroby (koncepce a metody, 

využití IT technologií), řízení jakosti (ISO akreditace, dlouhodobé trendy vývoje 

a opatření), řízení zásob (zajišťování, dodavatelé, objemy), pracovní síla (mzdová politika, 

motivace, růst kvalifikace), organizace (struktura, centralizace/decentralizace, pravomoci, 

odpovědnosti) a integrace (vnitřní ekonomické řízení, vztahy s vnějšími subjekty). (Váchal 

a Vochozka, 2013, s. 171) 

2.2.1 Výrobní strategie 

Výrobní strategie je podle Keřkovského a Valsy (2012, s. 42) vymezena jako: „množina 

cílů, plánů a politik, konkretizujících pro oblast výroby způsoby realizace cílů vytyčených 

v nadřazené business strategii“. Za výrobní strategii obvykle odpovídá výrobní ředitel 

a jeho spolupracovníci. Pochopitelně by tato strategie měla být vždy schválena a průběžně 

kontrolována top managementem společnosti (Váchal a Vochozka, 2013, s. 173). Ve výše 

uvedené definici je zachycen fakt, že výrobní strategie musí korespondovat s výše 

postavenou obchodní strategií (alternativně se strategií strategické obchodní jednotky, 

označováno anglickou zkratkou SBU) a s jinými funkčními strategiemi (Keřkovský a Valsa, 

2012, s. 42). 

2.2.2 Požadavky a obsah výrobní strategie 

V zásadě existuje několik požadavků, které by měla výrobní strategie zohledňovat. V první 

řadě se jedná o návaznost na business strategii (případně na další funkční strategie), cíle 

řízení výroby i jejich priority a také na měřítka hodnocení. Dále je úkolem výrobní strategie 

zaručit dostupnost výrobních kapacit či slučitelnost se stávající výrobní základnou. 

(Keřkovský a Valsa, 2012, s. 43) 

Výrobní strategie také podle Keřkovského a Valsy (2012, s. 43) vytyčuje určité oblasti 

v řízení podniku. Mezi tyto oblasti patří investiční politika a technický rozvoj, koncept řízení 

a plánování výroby, řízení objemu výroby s ohledem na fixní a variabilní náklady, časové 

uspořádání výrobního procesu a řízení zásob, prevence rizik, řízení kvality, řízení pracovní 

síly a podnikové kultury a také způsoby organizace výroby a ekonomického řízení výroby. 
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V neposlední řadě výrobní strategie analyzuje problematické oblasti a definuje úkoly 

vedoucí ke zlepšení stavu. (Keřkovský a Valsa, 2012, s. 43) 

2.2.3 Uspořádání výroby podle výrobní strategie 

V rámci výrobní strategie je zcela nezbytné vymezit zásady a principy, na jejichž základě  

bude organizována výroba v daném podniku v souladu se způsobem uspokojování 

poptávky. Pro tento účel existuje několik základních možností uspořádání výroby. 

(Keřkovský a Valsa, 2012, s. 43) 

V zahraniční literatuře9 jsou tato uspořádání označována termínem „Decoupling Point“  

(dále jen DP). Tento název nemá výstižný český ekvivalent. Ve své podstatě se jednotlivé 

druhy uspořádání liší okamžikem, ve který zákazníkova objednávka vstoupí do výrobního 

nebo dodavatelského procesu. Pieters a Ntenje (2012, s. 44)ve své publikaci vymezují 

celkem 5 těchto uspořádání, jmenovitě: 

▪ DP1 (Sell from decentralised stock), 

▪ DP2 (Sell from centralised stock), 

▪ DP3 (Assemble to order), 

▪ DP4 (Make to order), 

▪ DP5 (Engineer and make to order). 

Pieters a Ntenje (2012, s. 45) DP srozumitelně znázorňují pomocí Obr. 2.12 (viz níže). 

V horní části obrázku je uveden jednoduchý dodavatelský řetězec. Položky v obráceném 

trojúhelníku v tomto dodavatelském řetězci zachycují úkony spojené se zásobami a zbylá 

položka v obdélníku reprezentuje proces transformace (Pieters a Ntenje, 2012, s. 22) 

Nepřerušované (plné) čáry v obrázku pak vyjadřují tok zboží a materiálu. Smyslem 

Obr. 2.12 je ilustrovat, že pro každý DP je okamžik, kdy podnik zjistí, co zákazník skutečně 

vyžaduje, rozdílný. Pro většinu položek je to až v okamžik prodeje (DP1). Existuj í 

však i položky, kdy podnik odhalí potřeby zákazníka teprve v průběhu výroby. 

                                                                 
9 Například PIETERS, Reinder a Oliver NTENJE, Logistics: a practical approach; LOWE, David, 

Dictionary of Transport and Logistics ; RUSHTON, Alan, Phil CROUCHER a Peter BAKER, 

The Handbook of Logistics and Distribution Management: Understanding the Supply Chain. 
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Obr. 2.12: Decoupling points ve vazbě na dodavatelský řetězec 
Zdroj: PIETERS, Reinder a Oliver NTENJE, Logistics: a practical approach, s. 45. 

DP1: Sell from decentralised stock 

Uspořádání typu „Sell from decentralised stock“ (dále jen DP1) lze volně přeložit 

jako „Prodej z decentralizovaného skladu“. Je vhodný pro produkty, na které zákazník není 

po zakoupení ochotný čekat. Většina produktů spadá právě do DP1. Jako příklad lze uvést 

sýry, mléko, pivo či balené maso. Jedná se tedy o standardizované položky bez sebemenších 

rozdílů mezi dvěma prodanými kusy. (Pieters a Ntenje, 2012, s. 45) 

Výhodou tohoto typu pro zákazníka je možnost okamžitého odběru zboží. Pro prodejce 

je však nevýhodou, že pokud je výrobek neprodejný, je vyhozen, nebo musí být prodán 

se slevou. Některé podniky tyto výrobky prodávají a spoléhají na to, že spotřebitelé nebudou 

bazírovat na spotřební lhůtě. Zbylé podniky pak spoléhají na zajištění odbytu 

prostřednictvím slevových štítků. (Pieters a Ntenje, 2012, s. 45) 

DP2: Sell from central stock 

„Sell from central stock“ (dále jen DP2), v češtině „Prodej z centralizovaného skladu“, 

představuje typ uspořádání, kdy zákazník nakupuje zboží v obchodě, ale samotná dodávka 

je zprostředkována centrálním skladem. Každá země má své vlastní DP2 produkty. 

Například pro Nizozemsko jsou to celopodlahové koberce. Zákazník si v obchodě vybere 

výrobek dle vlastních preferencí včetně barevného provedení (obvykle je k dispozici katalog 

vzorků). Prodejce následně vykalkuluje cenu a ověří dostupnost produktu na centrálním 

skladu. Následně výrobek zarezervuje a zadá do systému informace nezbytné přepravě 

výrobku k zákazníkovi, případně i k jeho instalaci. (Pieters a Ntenje, 2012, s. 45) 

Nákup Distribu-

ce 

Prodej Výroba 

Zákazník 
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Nespornou výhodou DP2 pro zákazníka je celá řada potenciálních produktů a variant, 

ze kterých lze vybírat. Výrobce díky tomuto systému nemusí na každé prodejně skladovat 

všechna možná provedení identického produktu. Řešení je tedy oboustranně výhodné. 

(Pieters a Ntenje, 2012, s. 45) 

Jak uvádějí Keřkovský a Valsa (2012, s. 43), toto uspořádání je nejvíce používané 

v podmínkách sériové a hromadné výroby. Jednou z podmínek použití je dobře 

predikovatelná poptávka. Tento typ výroby se nejlépe aplikuje při větších objemech výroby, 

neboť vznikají úspory nákladů. 

DP3: Assemble to order 

Podle Keřkovského a Valsy (2012, s. 44), uspořádání „Assemble to order“ (dále jen DP3), 

neboli „Montáž na objednávku“, reprezentuje výrobu produktů s ohledem na dílčí 

požadavky zákazníků za použití standardní dílů. Jinými slovy, výrobky jsou sestavovány 

až na základě žádosti zákazníka (Pieters a Ntenje, 2012, s. 46). 

Typickým příkladem využití v praxi je třeba automobilový průmysl. Pieters a Ntenje  

(2012, s. 46) uvádějí modelový příklad, kdy výrobce automobilů nabízí jeden druh osobního 

automobilu. V rámci tohoto modelu vozu je 25 možných barevných provedení, 10 variant 

interiéru a 10 typů motorů. Ve finále má zákazník na výběr z 2 500 možných variant vozu. 

Tento typ výroby se dále uplatňuje ve stavebnictví či výrobě nábytku. 

DP4: Make to order 

Uspořádání typu „Make to order“ (dále jen DP4), v překladu „Výroba na zakázku 

(objednávku)“, je typické pro situaci, kdy podnik má na skladě veškerý materiál nezbytný 

k výrobě produktu. Jediné, na co se tedy čeká, aby mohla být zahájena výroba, je fyzický 

příchod zákazníka. (Pieters a Ntenje, 2012, s. 46) 

Nejlepším příkladem DP4 představuje oblečení „šité na míru“. Veškerý materiál má 

podnik již k dispozici. Pracovník pouze musí vzít klientovi míry. Výstupem výroby tedy 

bude produkt, který je do všech detailů přizpůsoben klientovým přáním, resp. není prodejný 

jinému zákazníkovi. Nevětší výhodou DP4 je nekonečné množství variant produktů. (Pieters 

a Ntenje, 2012, s. 46) 

Za nevýhody lze v tomto případě považovat delší čekací lhůtu na dokončení 

a pochopitelně i vyšší cenu produktu. Tento typ výroby nejvíce odpovídá kusové 
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a malosériové produkci. Pro jeho fungování je nezbytné zajistit dostatečný přísun zakázek, 

což znamená hlavně efektivní marketing. (Keřkovský a Valsa, 2012, s. 44) 

DP5: Engineer and make to order 

Uspořádání „Engineer and make to order“ (dále jen DP5), česky „Vývoj a výroba 

na objednávku“, nedrží na skladě žádný materiál a výroba začne až na základě objednávky. 

DP5 se nejčastěji používá při produkci drahých a luxusních výrobků. Typickým příkladem 

jsou jachty, ponorky, elektrické závody, vysokorychlostní železniční tratě nebo vesmírné 

satelity. (Pieters a Ntenje, 2012, s. 46) 

Samotná výroba vyžaduje rozsáhlé investice a je spojená s vývojovými a konstrukčními 

činnostmi. Finální produkt tak musí přesně odpovídat všem požadavkům zákazníků. Podle 

Pieterse a Ntenjeho (2012, s. 47), představuje největší nevýhodu dlouhá dodací lhůta, 

neboť zákazník musí čekat, dokud výrobce nenakoupí materiál, nevyrobí a nedoručí 

produkt. (Keřkovský a Valsa, 2012, s. 44) 

2.3 Taktické řízení výroby 

Taktické (střednědobé) řízení výroby vždy navazuje na strategické řízení výroby. 

Střednědobé řízení je typické užším záběrem (použití a alokace zdrojů), kratším časovým 

úsekem (do 1 roku), vyšším stupněm detailnosti a nižší úrovní nejistoty či neurčitosti. Tento 

typ rozhodování bývá zpravidla realizován středním managementem, tj. na úrovni závodů 

či provozů. Pro rozhodování jsou využívány interní zdroje informací. (Keřkovský a Valsa, 

2012, s. 72) 

Mezi úkoly střednědobého plánování patří převážně rozhodování o malých a středních 

zakázkách, modernizace a obnova zařízení, volba dodavatelů a zaštiťování dlouhodobé 

spolupráce a také plánování pracovníků i střednědobých plánů výroby. Nejdůležitějš í 

činností taktického řízení výroby je jednoznačně střednědobé plánování, které je realizováno 

metodicky. (Keřkovský a Valsa, 2012, s. 72) 

2.4 Operativní řízení výroby 

Jak uvádějí Keřkovský a Valsa (2012, s. 73): „operativní řízení výroby představuje souhrn 

řídících činností, jejichž nejdůležitějším cílem je zajistit plánovaný průběh výroby 

při maximálně hospodárném využití vstupů“. Typickými znaky tohoto typu řízení je krátký 
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časový horizont (týden až měsíc) a vysoká úroveň detailnosti (plány pro dílčí pracoviště 

a časové údaje). Usměrňování činností spadá do kompetencí liniových manažerů 

(např. mistři). Tomek a Vávrová (2009, s. 47) navíc dodávají, že se jedná o „řízení významné 

části podnikového hospodaření, která tvoří jádro vazby na odběratele i na dodavatele, 

realizuje tedy spojení firmy s trhem odbytovým i nákupním“. 

Evidence operativního řízení výroby slouží manažerům jako zpětná vazba o reálném 

průběhu výrobního procesu (Tomek a Vávrová, 2009, s. 49). Taktické a operativní řízení 

bývají zpravidla úzce propojené. (Keřkovský a Valsa, 2012, s. 73−74) 
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3 Progresivní koncepty řízení výroby 

Jak uvádějí Keřkovský a Valsa (2012, s. 77), ve vyspělých zemích v posledních 40 letech 

vznikaly komplexní koncepty pro řízení výroby. Koncepty byly ovlivněné různými 

filozofickými přístupy k managementu výroby a jinými principy v závislosti na době, 

ve které vznikaly. Jeden znak byl však společný pro všechny z nich, tj. eliminace 

neefektivností původních systémů řízení výroby. Tato kapitola obsahuje výčet těchto 

nejznámějších metod. 

3.1 Material Requirement Planning 

Přístup „Material Requirement Planning“ (dále jen MRP I), v českém znění „Plánování 

požadavků materiálu“, byl vytvořen v USA na začátku 60. let 20. stol. Ve své podstatě 

se více jedná o řízení materiálových zásob než o organizaci výroby. MRP I nahradil doposud 

fungující řízení zásob na základě norem. V rámci této metody je materiál objednáván 

adresně podle reálné potřeby výroby (Drexl a Kimms, 2013, s. 45−46). Konkrétní informace 

jsou kalkulovány výpočetní technikou. Jak uvádějí Pieters a Ntenje (2012, s. 80), tato metoda 

není pouze kalkulační technikou, ale pomáhá také pochopit, jak výrobek vzniká a co bude 

následovat, pokud dojde k chybnému naplánování zásob. (Keřkovský a Valsa, 2012, s. 77) 

Jednoduché schéma fungování metody zachycuje Obr. 3.13. Prvním krokem 

pro kalkulaci potřeby materiálu je hrubý rozvrh výroby (Toomey, 2013, s. 8). Ten lze 

definovat jako plán počtu dokončených výrobků pro dané časové intervaly (převážně týdny). 

Podkladem pro sestavení je plán objednávek nebo predikce poptávky po produktech. 

Ve výpočtu se zohledňují i disponibilní zásoby. Samotná kalkulace bývá relativně 

jednoduchá. (Keřkovský a Valsa, 2012, s. 77) 
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Obr. 3.13: MRP I 
Zdroj: KEŘKOVSKÝ Miloslav a Ondřej VALSA, Moderní přístupy k řízení výroby, s. 77.  

Z podstaty metody lze předpokládat, že při aplikaci MRP I skoro vždy dojde k poklesu 

nákladů spojených s pořizováním a udržováním zásob a také k redukci objemu peněžních 

prostředků vázaných v materiálových zásobách (Pieters a Ntenje, 2012, s. 80). To je největší 

výhodou této metody. Nevýhodu však představuje fakt, že plán výroby čerpá pouze 

z hrubého rozvrhu výroby a nezohledňuje tak reálný průběh výroby. V případě vzniku 

odchylek pochopitelně rostou zásoby. (Keřkovský a Valsa, 2012, s. 77) 

MRP I bylo postupně transformováno do podoby tzv. „Closed Loop MRP“ (Wight, 1995, 

s. 48), tj. MRP s uzavřenou informační smyčkou. V rámci této modifikované metody jsou 

materiálové objednávky uskutečňovány na základě informací z reálného výrobního procesu. 

(Keřkovský a Valsa, 2012, s. 78) 

3.2 Manufacturing Resource Planning 

„Manufacturing Resource Planning“ (dále jen MRP II), v překladu „Plánování výrobních 

zdrojů“, představuje zdokonalenou metodu MRP I, kterou dodnes využívá řada podniků. 

Přístup byl uveden v 70. letech 20. stol. za účelem snahy o bližší provázání dodávek 

materiálu, rozvrhu výroby a kapacitních propočtů. (Keřkovský a Valsa, 2012, s. 78) 

Za největší přínos metody MRP II lze považovat hlavně pokles objemu vázáných 

peněžních prostředků. Obecně se uvádí, že úspora dosahuje hodnoty až 30 %. Právě 

množství vázaných peněžních prostředků představuje častý problém v řízený výroby 

českých podniků. Stejně jako v případě MRP I dochází i zde k úspoře nákladů na pořízení 

a udržování zásob. MRP II je v současnosti integrované ve většině programových systémů 
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pro řízení výroby na českém trhu. Zjednodušené schéma MRP II znázorňuje Obr. 3.14. 

(Keřkovský a Valsa, 2012, s. 78) 

Z tohoto schématu je patrné, že MRP II ve své podstatě představuje systém MRP I (horní 

část obrázku), které však rozšiřuje o detailnější plánování výroby i propočty kapacit, 

a to včetně vazby na organizaci prodeje (Keřkovský a Valsa, 2012, s. 79). Jak uvádějí Pieters 

a Ntenje (2012, s. 86−87), nástrojem pro realizaci těchto inovací je tzv. „Capacity 

Requirement Planning“ (dále jen CRP), v překladu „Plánování požadavků kapacit“. Tento 

nástroj představuje velmi jednoduchou, ale efektní možnost, jak zjistit, kde výrobní kapacita 

podniku nezvládne uspokojit poptávku zákazníků. Metoda CRP hledá ve výrobním 

programu okamžiky přetížení výroby či vyšší poptávky a paralelně k tomu vyhledává 

okamžiky nevytížení výroby, které by mohly tyto rozdíly vyrovnat. Otázkou však zůstává, 

zda zákazníci budou ochotni akceptovat případné čekání na splnění objednávky a jestli 

výrobní pracovníci budou schopni pracovat přesčas či na extra směnu. Na tyto otázky je 

nezbytné odpovědět před zadáním do systému. 

 

Obr. 3.14: MRP II 
Zdroj: KEŘKOVSKÝ Miloslav a Ondřej VALSA, Moderní přístupy k řízení výroby, s. 79. 

Nevýhodou MRP II jsou nepřesnosti vstupních dat (tj. odhady na pracnost úkolů 

a operací) a potenciální poruchy ve výrobě. V případě komplikovanosti a rozsáhlosti metody 

MRP II musí podnik dbát také na motivaci a integraci pracovníků, a to jak řadových, 

tak i managementu. (Keřkovský a Valsa, 2012, s. 78) 
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3.3 Enterprise Resource Planning 

Jak uvádějí Keřkovský a Valsa (2012, s. 79), systémy typu MRP II vyžadují důkladné 

informační zajištění řízení výrobních procesů a zabezpečení informací pro rozhodování. 

V podnicích jsou proto často integrací dílčích podsystémů budovány tzv. informační 

systémy „Enterprise Resource Planning“ (dále jen ERP), česky „Podnikové plánování 

zdrojů“.  

Jádro ERP představuje společná databáze sdílená všemi oblastmi podniku (tj. marketing, 

účetnictví apod.). ERP systémy charakterizují Keřkovský a Valsa (2012, s. 79) jako 

„komplexní softwarový balík, umožňující účelně a efektivně řídit podnikové zdroje“ , 

kde podnikové zdroje lze chápat jako zásoby, investiční majetek, finanční zdroje apod.  

ERP systémy v současnosti nahradily tradiční přístup, kdy pro každou oblast v podniku 

existovala samostatná aplikace pro řízení. Trend ERP podniku dává možnost integrace všech 

dat a procesů do unifikovaného celku a pokrýt tak všechny jeho potřeby. Tyto systémy 

se skládají z řady modulů a hardwarové infrastruktury. Základem každého ERP systému je 

však unifikovaná databáze k ukládání dat, kterou sdílí všechny moduly. (Keřkovský a Valsa, 

2012, s. 80) 

Přínosem ERP systému je možnost automatizace a integrace podnikových procesů, 

sdílení, zpracování a vytváření dat na celopodnikové úrovni a v neposlední řadě poskytování 

těchto dat uživatelům. (Keřkovský a Valsa, 2012, s. 80) 

V České republice patří mezi nejznámější systémy typu ERP produkty Navision a SAP 

z balíčku Microsoft Business Solutions. Konkurence na trhu je však velmi silná a lze nalézt 

několik desítek obdobných produktů vhodných pro malé, střední i velké podniky. 

(Keřkovský a Valsa, 2012, s. 80) 

3.4 Optimized Production Technology 

Koncept řízení „Optimized Production Technology“ (dále jen OPT), v překladu 

„Optimalizovaná výrobní technologie“, byl vytvořen v 70. letech 20. stol. v USA. Podle 

definice Keřkovského a Valsy (2012, s. 81) se metoda zaměřuje na „optimalizaci výrobních 

toků (průchodu součástí, výrobků, zákazníků atd. výrobním systémem) cestou maximálního 

využívání kapacit úzkoprofilových pracovišť, tzv. bottlenecks („úzkých hrdel“)“. 

Metoda OPT vychází z jednoduchého předpokladu – celková výkonnost výrobního 

systému včetně objemu vázaných peněžních prostředků je definována úzkoprofilovými 

pracovišti. Obecně lze OPT ve vazbě k výrobě chápat ze tří možných úhlů pohledu jako: 
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filozofii řízení, prostředek pro zlepšování organizace výroby a software pro plánování. 

(Keřkovský a Valsa, 2012, s. 81) 

S pomocí OPT lze v podniku docílit snížení průběžných dob a navýšení průchodnosti 

výrobního programu. Metoda OPT je určena pro dynamické podmínky v podnicích 

sledujících strategii diferenciace. V tom spočívá základní rozdíl mezi OPT a MRP I a II, 

které se orientují nákladově. (Keřkovský a Valsa, 2012, s. 81) 

Algoritmy metody OPT musí odpovídat některým zásadám. V první řadě se jedná 

o eliminaci tzv. úzkých hrdel. Pokud není některé pracoviště využité, jedná se o důsledek 

existence úzkého hrdla. V taktovém případě je zvyšování výroby bezpředmětné. Metoda 

OPT také vymezuje dva základní pojmy: aktivita a využití pracoviště. Například pokud 

„aktivní“ pracoviště produkuje výrobky, které následně čekají před úzkým hrdlem, nelze 

aktivitu považovat za totožnou s „využitím“. Časová ztráta u „úzkého hrdla“ přesně 

odpovídá velikosti časové ztráty celého systému. Z tohoto důvodu je nutné využívat plnou 

kapacitu „úzkých hrdel“. Časová úspora mimo „úzké hrdlo“ je pouze fiktivní, 

neboť se výrobky budou shromažďovat před „úzkým hrdlem“. Je to právě „úzké hrdlo“, 

definuje celkový výkon výroby včetně úrovně rozpracované produkce. Není potřeba, 

aby výrobní dávky byly vždy konstantní. (Keřkovský a Valsa, 2012, s. 81) 

Podstata metody OPT je znázorněna na Obr. 3.15. Podstatou metody jsou plánovací 

moduly. Samotné plánování probíhá ve dvou fázích: předběžné a finální plánování. První 

fáze (předběžné plánování) zahrnuje plánování od posledních operací, jde proti směru času 

a vychází z předpokladu, že neexistují žádná omezení. Proces se označuje anglickým 

termínem „backward scheduling“ (česky „zpětný rozvrh“). Tato posloupnost pomáhá 

identifikovat „úzká hrdla“, tj. kritické a nekritické zdroje výroby. (Keřkovský a Valsa, 2012, 

s. 81) 

V rámci druhé etapy (finální plánování) se plánuje využití nalezených „úzkých hrdel“ 

takovým způsobem, aby byla co nejvíce vytížena. V tomto případě se využívá metody 

„forward scheduling“ (česky „dopředný rozvrh“). Rozvrhování započíná v čase „nula“ 

s první operací ve směru času. Tentokrát se však předpokládá existence limitujících faktorů. 

Jako poslední přichází na řadu plánování pro nekritická pracoviště, kde se usiluje 

o přiměřené vytížení. (Keřkovský a Valsa, 2012, s. 82) 

Využitím softwaru OPT má uživatel prostřednictvím vložení vstupních údajů možnost 

dynamického přizpůsobení systému vlastnímu prostředí a zohlednění vlastních specifik. 

Důležité je však vkládat co možná nejpřesnější data (hlavně doba trvání dílčích operací 
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a kapacita pracovišť). Důležitou roli hrají také data poskytující informace o průběhu výroby. 

(Keřkovský a Valsa, 2012, s. 82−83) 

 

Obr. 3.15: Metoda OPT 
Zdroj: KEŘKOVSKÝ Miloslav a Ondřej VALSA, Moderní přístupy k řízení výroby, s. 82.  

3.5 Just-in-Time 

Původ konceptu „Just-in-Time“ (dále jen JIT10), v překladu „Právě v čas“, bývá v odborné 

literatuře často mylně přisuzován Japonsku. Ve skutečnosti se však jedná o metodu 

vytvořenou v USA v 70. letech 20. stol. Japonci však JIT zdokonalili a začali jej využívat 

k získání lepší základny na světovém trhu. (Pieters a Ntenje, 2012, s. 89) 

Jak uvádějí Keřkovský a Valsa (2012, s. 83), smyslem JIT je „výroba pouze nezbytných 

položek v potřebné kvalitě, v nezbytných množstvích, v nejpozději přípustných časech“ . 

Metoda JIT se obecně zaměřuje na odbourání pěti druhů ztrát, jmenovitě: nadprodukce , 

                                                                 
10 V praxi se často vyskytuje termín „Just-in-Sequence“ (zkráceně JIS). Jedná se o formu JIT pouze s rozdílem, 

že výrobky jsou dodávány přesně v pořadí, ve kterém dále budou použity ve výrobě. Dodavatel tedy musí znát 

plán výroby včetně posloupnosti, jak bude probíhat. (LEXIKON METOD PRŮMYSLOVÉHO 

INŽENÝRSTVÍ, 2018) 
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čekání, doprava, udržování zásob a nekvalitní výroba. Ve své podstatě lze JIT považovat 

za rozšířenou technologii metody Kanban (blíže vysvětlena v podkapitole 3.6), 

neboť propojuje logistiku, nákup a výrobu (Sixta a Mačát, 2005, s. 245). 

Tomek a Vávrová (2014, s. 280) dále doplňují, že metoda JIT řeší typické problémy 

skladového hospodářství. Jak příklad uvádějí dublování operací mezi dodavatelem 

a odběratelem (tj. skladování, kontrola, kompletace materiálu atd.). Podnik redukuje vlastní 

skladování zásob a přistupuje na pravidelné dodávky materiálu od dodavatele (Synek, 2011, 

s. 238−239). Ideální aplikace této metody by tedy měla vést k „nulovým“ zásobám (Tomek 

a Vávrová, 2007, s. 298). 

Podobně jako v předchozím případě, i na JIT lze pohlížet ze tří možných úhlů pohledu. 

První možností je chápání z hlediska firemní filozofie za účelem zlepšování a odbourání 

ztrát zapojení pracovníků. Druhá možnost představuje soubor technik užívaných při řízení 

výrobního procesu. Pod třetí možností se rozumí zapojení také plánovacích technik JIT. 

(Keřkovský a Valsa, 2012, s. 83) 

Uvedené přístupy zároveň tvoří na sebe navazující aplikační vrstvy metody JIT. První 

dvě vrstvy se v odborné terminologii označují jako „volný JIT“ a za předpokladu uplatnění 

všech vrstev se pak hovoří o „čistém JIT“. Schematické znázornění je uvedená na Obr. 3.16. 

(Keřkovský a Valsa, 2012, s. 83) 

 

Obr. 3.16: Aplikační stupně JIT 
Zdroj: KEŘKOVSKÝ Miloslav a Ondřej VALSA, Moderní přístupy k řízení výroby, s. 83.  

JIT je potřeba chápat jako strategický záměr, který vychází z výrobní i celkové strategie 

podniku. Zpravidla bývá využíván firmami inklinujícími k nákladovým strategiím. 

Typickými rysy JIT jsou minimalizace rozpracované výroby, krácení průběžných dob 

výroby, plán výroby „tažený poptávkou“ („pulled by demand“), redukce seřizovacích časů, 
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malé výrobní dávky, rychlý a jednoduchý tok materiálu, zkracování přepravních vzdálenos t í, 

strategie „make or buy“11, důraz na kvalitu, eliminace poruch, jednoduchost 

a transparentnost systému, rezervní výrobní kapacity, udržování minimálního počtu 

zaměstnanců či zapojení a integrace zaměstnanců v řízení. (Keřkovský a Valsa, 2012, s. 84) 

Zavedení metody JIT představuje stěžejní strategickou změnu v řízení výroby. Tuto 

změnu je nezbytné implementovat postupně v delším časovém období. V první řadě musí 

podnik splňovat určité předpoklady jako minimální konstrukční změny, nízký rozsah 

výrobků, podnikatelské prostředí bez větších fluktuací, vysoká provázanost komunikace 

s dodavateli, automatizovaná výroba realizovaná ve vysokých objemech, realizace 

preventivní údržby, minimalizace zásob, maximální využití zdrojů výroby, specifické řízení 

jakosti a integrace zaměstnanců všech úrovní a jejich flexibilita. (Keřkovský a Valsa, 2012, 

s. 85) 

Zavedení JIT přináší podniku pokles úrovně zásob a nedokončené výroby, úbytek plochy 

skladů a výroby, nárůst spolehlivosti řízení, maximální využívání výrobních zdrojů, systém 

řízení jakosti apod. Na druhou stranu však JIT může mít i negativní dopady. Jedná 

se například o zhoršení podmínek pro zákazníky a omezování dodavatelů. Existuje také 

riziko, že se podnik stane na svých dodavatelích příliš závislý. Extrémní jsou také nároky 

na dopravu. Samotný proces zavádění JIT je také časově i nákladově náročný. (Keřkovský 

a Valsa, 2012, s. 85−86)  

3.6 Kanban 

Metoda Kanban (v japonském originále „看板“) v doslovném překladu znamená „kartička“ 

nebo „štítek“ (KANBAN, 2016). Metoda byla vytvořena firmou Toyota Motors v 50. až 60. 

letech minulého století (Sixta a Mačát, 2005, s. 241) jako flexibilní nástroj řízení výroby 

s autoregulačním systémem založený na principech JIT. Běžně se využívá v Japonských 

firmách. (Keřkovský a Valsa, 2012, s. 86) 

Základní nosič informací zde představují oznamovací kanbanové karty, které mají 

funkci objednávek a průvodek (Synek, 2011, s. 277). Pro objednání dílů je k dispozici pouze 

limitovaný počet karet v závislosti na povoleném maximální úrovni nedokončené výroby. 

Pracoviště s ubývající zásobou dílů posílá objednávkový kanban a prázdný kontejner 

pracovišti, které je zodpovědné za dodávky (Vochozka a Mulač, 2012, s. 475). Avizované 

                                                                 
11 Strategie „make or buy“ představuje rozhodnutí podniku nevyrábět nic, co lze nakoupit levněji. (Make or 

Buy, 2012) 
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pracoviště doplní povoleným počtem dílů a společně s průvodním kanbanem jej vrací 

na původní pracoviště. (Keřkovský a Valsa, 2012, s. 86) 

Objednané množství bývá zpravidla minimální. O dodávku vždy žádá pracoviště 

následující. Úkolem předcházejícího pracoviště je dodávku splnit v žádaném množství 

a čase. Při tvoření front objednávek se využívá pravidlo FIFO12. Veškeré výrobky 

neodpovídající předepsané kvalitě musí být bez otálení vyřazeny, nebo opraveny. Množství 

zásob v oběhu lze jednoduše regulovat změnou množství kanbanových karet v oběhu. 

(Keřkovský a Valsa, 2012, s. 86) 

Výsledkem aplikace metody Kanban je redukce objemu zásob, pokles peněžních 

prostředků vázaných v zásobách a v neposlední řadě také významná úspora času. Mimoto 

podnik realizuje nákladově nízkou výrobu. (Váchal a Vochozka, 2013, s. 281) 

3.7 Six Sigma 

Přístup k řízení Six sigma byl uveden v 80. letech 20. stol. Billem Smithem ve firmě 

Motorola (Váchal a Vochozka, 2013, s. 520). Smith zavedl unikátní systém hodnocení 

kvality podle měření směrodatných odchylek proměnlivosti procesů. (Keřkovský a Valsa, 

2012, s. 86) 

Samotná myšlenka hodnocení kvality na základě výrobního procesu (nikoliv podle 

výrobků) nepředstavovala zvlášť originální řešení. Stěžejní přínos metody spočívá 

v implementaci posuzovací škály Six Sigma13 a metodologie vycházející z DMAIC14 

v projektech zlepšování. Vedení společnosti Motorola tento koncept podporovalo do takové 

míry, že se nakonec stal hlavní filozofií společnosti. Postupem času byl koncept dále 

vylepšován. V současnosti jej využívá řada světových leaderů na trhu. Metoda Six Sigma je 

dodnes soustavně zlepšována a rozšiřována. Jak uvádějí Váchal a Vochozka (2013, s. 521), 

Její použití není limitované pouze na oblast průmyslu, ale lze jí úspěšně využít i v sektoru 

služeb, např. v bankovnictví, logistice či zdravotnictví. (Keřkovský a Valsa, 2012, s. 86–87) 

I v tomto případě lze na Six Sigma nahlížet ze tří úhlů pohledu. První možností chápání 

je filozofie řízení založená na soustavném zlepšování. Alternativně lze metodu chápat jako 

                                                                 
12 Gros (2009, s. 224) definuje FIFO jako způsob přístup, kdy jsou jednotky obsluhovány v pořadí, ve kterém 

vstoupily do systému. 
13 V rámci škály Six Sigma platí, že jakákoliv hodnota nepatřící do oblasti šesti směrodatných odchylek, je 

nepřijatelná. (Keřkovský a Valsa, 2012, s. 86) 
14 DMAIC, neboli cyklus zlepšování, představuje univerzální metodu postupného zlepšování. Název je 

akronymem počátečních písmen dílčích fází „Define“ („definovat“), „Measure“ („měřit“), „Analyze“ 

(„analyzovat“), „Improve“ („zlepšovat“) a „Control“ („řídit“). (DMAIC - cyklus zlepšování (Improvement  

Cycle), ©2011–2016) 
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přístup ke zvyšování kvality či jako míru požadované kvality výrobního procesu. 

(Keřkovský a Valsa, 2012, s. 87) 

Škála Six Sigma čerpá ze statistického hodnocení kvality výroby a produktů. Množství 

výrobků, které nesplňují parametry měření, jsou pak uváděny v DPMO, tj. „Defects Per 

Million Opportunities“ (česky „počet vad na milion příležitostí“), k vadě. Proměnná sigma 

(značená řeckým písmenem „σ“) vyjadřuje směrodatnou odchylku od parametrů 

vyhodnocovaného vzorku. Za předpokladu, že se statistický soubor řídí normálním 

rozdělením15 vycházejícím z Gaussovy křivky, odpovídají jednotlivé hodnoty σ údajům 

shrnutým v Tab. 3.5. (Keřkovský a Valsa, 2012, s. 87) 

Náplní metody Six Sigma je dosažení kvality výroby 99,9997 %, tj. nejvýše 3,4 vadných 

výrobků z 1 000 000 vyrobených položek (Váchal a Vochozka, 2013, s. 520). Jediný způsob 

dosažení tohoto cíle představuje integrace všech složek podniku a využití duševního 

potenciálu pracovníků na maximum. (Keřkovský a Valsa, 2012, s. 87) 

Jak dále uvádějí Keřkovský a Valsa (2012, s. 87), z širšího úhlu pohledu je cílem Six 

Sigma implementace nové filozofie umožňující maximalizovat obchodní úspěch podniku. 

Za dílčí cíle pak lze považovat navýšení výrobní produktivity; omezování objemu zásob, 

prostojů a obslužných dob; prevence vzniků nežádoucích situací (např. reklamace); efektivní 

využívání výrobních zdrojů; monitorování procesů a jejich další vylepšování. 

Tab. 3.5: Six Sigma škála 

Sigma (σ) DPMO Kvalita výroby 

σ1  690,000 31,0000 % 

σ2  308,000 69,2000 % 
σ3  66,800 93,3200 % 

σ4  6,210 99,3790 % 

σ5  230,000 99,9770 % 
σ6  3,400 99,9997 % 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě literatury KEŘKOVSKÝ Miloslav a Ondřej VALSA, Moderní 
přístupy k řízení výroby, s. 87. 

3.8 Lean Management 

Koncepce řízení „Lean Management“ (dále jen LM), v češtině „management štíhlé 

výroby“, je metoda řízení, jejíž historie sahá do konce 80. let v USA. V této době 

se ve Spojených státech amerických realizoval rozsáhlý výzkum se záměrem identifikovat 

                                                                 
15 Normální (Gaussovo) rozdělení je spojité rozdělení používané v  matematické statistice a teorii 

pravděpodobnosti. Charakteristický znak představuje symetričnost hustoty pravděpodobnosti náhodné veličiny 

okolo střední hodnoty. (Normální rozdělení (Gaussovo): N (μ,σ2), 2016) 
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příčiny, proč američtí a evropští výrobci automobilů zaostávají za japonskou konkurencí. 

Předmětem výzkumu byly metody řízení výroby a marketingu japonských výrobců a jejich 

srovnání s firmami v Evropě a USA. (Keřkovský a Valsa, 2012, s. 88) 

Výsledkem šetření bylo potvrzení převahy japonského stylu řízení výroby. Japonské 

firmy totiž dokázaly ve srovnání s konkurenty operovat s 1/2 pracovníků na montáži, 1/2 

kapacit vývoje, až 1/3 výrobních zásob, 1/5 dodavatelů, 1/2 investic do kapitálové výstavby 

a 1/2 výrobních ploch. Ve finále tak japonské firmy dosáhly trojnásobné produktivity 

a čtvrtinových dodacích lhůt. Japonští producenti v této době rovněž zdvojnásobili nabídku 

vozů (USA – navýšení o 1/2, Evropa – pokles o 1/2). Japonci udržovali životní cyklus 

jednoho typu vozu po dobu maximálně čtyř let. V USA a Evropě se interval pohyboval mezi 

7–10 roky. (Keřkovský a Valsa, 2012, s. 88) 

V Evropě a USA se prosazoval tradiční přístup hromadné výroby s centralizovaným 

řízením. Podstatou přístupu bylo dosahovat vysoké produktivity a co nejnižších nákladů. 

Požadavky zákazníků byly zohledňovány minimálně. V reakci japonští producenti vytvořil i 

metodu štíhlé výroby. Jak uvádějí Keřkovský a Valsa (2012, s. 88), tento koncept spočívá 

„ve výrobě pružně reagující na požadavky zákazníka a poptávku, která je řízena 

decentralizovaně, prostřednictvím flexibilních pracovních týmů, při malé hloubce výroby 

(nízkém počtu na sebe navazujících výrobních stupňů).“ Koncept je založený na principu 

individuální odpovědnosti pracovníků za průběh a kvalitu výroby. Všichni pracovníci tedy 

mohou při odhalení anomálie výrobu přerušit. Smyslem štíhlé výroby je pak uspokojení 

dílčích potřeb zákazníků. (Keřkovský a Valsa, 2012, s. 88) 

Koncept Lean Managementu vychází z několika základních myšlenek. Keřkovský 

a Valsa (2012, s. 88–92) je vymezují jako princip pull (výroba dle požadavků, 

resp. pracovník odpovídá za zajištění požadavku, následující stupeň výroby se tak stává 

interním zákazníkem), princip prevence plýtvání a optimalizování hodnototvorného 

řetězce (orientace na harmonizaci procesů), princip nepřetržitosti (zlepšování představuje 

kontinuální proces) a princip orientace na důležité aktivity a klíčové schopnosti 

(vyhodnocení všech podnikových aktivit). 
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4 Teorie hromadné obsluhy 

Teorie hromadné obsluhy, v praxi častěji označovaná ekvivalentním názvem Teorie front16, 

představuje exaktní metodu vyvinutou k řízení složitých systémů obsluhujících vysoký 

počet požadavků (Mulačová a Mulač, 2013, s. 430). V důsledku omezené kapacity 

obslužných jednotek dochází ke kumulaci jednotek a tím ke vzniku front. Požadavek je 

buď následně uspokojen, nebo odmítnut. (Sixta a Žižka, 2009, s. 117) 

Běžně se s touto problematikou lze v praxi setkat u větších obchodních jednotek. Jako 

příklad lze uvést výrobní linku s obslužnými kanály v podobě pracovišť a požadavky 

ve formě polotovarů (Sixta a Žižka, 2009, s. 117). Klasický intuitivní přístup k řízení 

obsluhy v tomto případě nemá smysl, neboť by s největší pravděpodobností byl extrémně 

náročný a vyústil v řadu chyb. (Mulačová a Mulač, 2013, s. 430) 

Teorie front vnímá podnik jako systém, který se skládá ze dvou elementárních částí: 

požadavků zákazníků a obsluhujících jednotek (Mulačová a Mulač, 2013, s. 430). 

Požadavky do systému přichází z určitého zdroje a následně vstupují do procesu 

prostřednictvím jednoho či více kanálů obsluhy (Jablonský, 2007, s. 241). V případě 

zaneprázdnění všech kanálů dojde k vytvoření fronty (jedna společná, nebo pro každý kaná l 

samostatná). Jakmile je jednotka obsloužena, systém opouští. (Sixta a Žižka, 2009, s. 117) 

Tento přístup vychází z několika předpokladů. Prvním z nich je fakt, že množství 

požadavků v jistém okamžiku představuje tzv. exogenní proměnnou, tj. proměnná, 

kterou podnik nedokáže ovlivnit. To znamená, že jednotky mohou vstupovat v pravidelných 

i nepravidelných intervalech (Sixta a Žižka, 2009, s. 117). Stejná situace platí i pro dobu 

obsluhy, která může být konstantní či různá. Také množství požadavků se v průběhu dne 

mění. Samotné množství obslužných stanic v průběhu dne určuje podnik. Obecně lze 

konstatovat, že dlouhé čekání na obsluhu způsobuje podniku náklady v podobě ztráty 

(Plevný a Žižka, 2005, s. 232). Nespokojený zákazník pochopitelně vyhledá služby 

konkurence a původní podnik tak přijde o tržby (Gros, 2009, s. 232). (Mulačová a Mulač, 

2013, s. 430) 

Jak uvádějí Sixta a Žižka (Sixta a Žižka, 2009, s. 118), teorie hromadné obsluhy řeší 

převážně situaci nepravidelného vstupu jednotek a různé doby obsluhy. To je důvod, 

proč jsou v rámci teorie řešeny hlavně tzv. stochastické modely17. 

                                                                 
16 V angličtině „Queuing Theory“. (Gros, 2009, s. 223) 
17 Stochastické modely představují matematické modely operující s  pravděpodobnostními veličinami 

prostřednictvím náhodného rozdělení. Jinými slovy, ne všechny parametry jsou definované jako konstanty. 

(Plevný a Žižka, 2005, s. 16) 
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4.1 Elementární pojmy 

Pro pochopení problematiky teorie hromadné obsluhy je nezbytné nejprve definovat několik 

základních pojmů. Požadavky na obsluhu vytvářejí tzv. vstupní proud (Gros, 2009, s. 224). 

V rámci vstupního proudu lze rozlišit 3 typy vstupů, jmenovitě: determinované, náhodné  

a smíšené (Jablonský, 2007, s. 242). Determinované vstupy jsou typické dopředu přesně 

stanovenými intervaly pro příchod jednotek do systému (např. zpracování polotovarů na 

automatizované výrobní lince). Náhodné vstupy představují situaci, kdy je příchod jednotek 

náhodnou veličinou (např. příchod klientů k bankomatu pro výběry či vklady hotovosti). 

Nejčastěji se v teorii front používá Poissonovo rozdělení18 a Exponenciální rozdělení19. V 

praxi se například počet klientů přicházejících k bankomatu za jednotku času řeší pomocí 

Poissonova rozdělení. Nicméně interval od vstupu jednoho klienta do vstupu klienta druhého 

již modeluje Exponenciální rozdělení. Smíšený vstup lze chápat jako kombinaci vstupu 

jednotek v konstantním a náhodném intervalu (např. pravidelné objednávky vyplívající z 

kontraktu a nepravidelné objednávky od menších subjektů. (Sixta a Žižka, 2009, s. 118) 

Další důležitý pojem představuje tzv. řád fronty (také označovaný jako režim). 

Ten jednoduše řečeno vyjadřuje způsob přechodu dílčích čekajících jednotek z fronty 

do obsluhy (Sixta a Žižka, 2009, s. 118). Přehled řádů fronty včetně jejich vysvětlení stručně 

zachycuje Tab. 4.6. 

Tab. 4.6: Typy řádů front 

Typ řádu Název Význam 

FIFO 
„First In, First Out“ V první řadě dojde k obsloužení 

nejstaršího požadavku. „První dovnitř, první ven“ 

LIFO 
„Last In, First Out“ V první řadě dojde k obsloužení 

nejmladšího požadavku. „Poslední dovnitř, první ven“ 

PRI 
„Priority“ V první řadě dojde k obsloužení 

jednotky s nejvyšší prioritou. „Priorita“ 

SIRO 
„Selection In Random Order“ Obsluha čekajících jednotek 

v náhodném pořadí. „Výběr s náhodným řádem“ 

Zdroj: vlastní zpracování na základě literatury SIXTA Josef a Miroslav ŽIŽKA, Logistika: metody 
používané pro řešení logistických projektů, s. 118 a GROS Ivan, Matematické modely 
pro manažerské rozhodování, s. 224. 

Samotná doba trvání obsluhy má charakter buď konstantní, nebo náhodný. V případě 

náhodného charakteru dochází k fluktuacím a je nezbytné použít pro popis pravděpodobností 

                                                                 
18 Poissonovo rozdělení vyjadřuje počet výskytů událostí za časovou jednotku. Podmínkou je, že události 

nastávají náhodně, vzájemně nezávisle a jednotlivě. (Poissonovo rozdělení: Po(λ), 2016) 
19 Exponenciální rozdělení představuje náhodnou dobu čekání na určitou událost. Přitom platí, že událost 

může nastat se stejnou pravděpodobností v jakýkoliv okamžik bez ohledu na již pročekanou dobu. 

(Exponenciální rozdělení: Ex(λ), 2016) 
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rozdělení (nejčastěji exponenciální). Na předchozí pojem navazuje tzv. disciplína fronty . 

Ta vyjadřuje ochotu jednotek čekat na obsluhu. Z logiky věci mohou jednotky zaujmout tři 

typy přístupu: absolutně netrpělivý (po zjištění obsazenosti všech kanálů jednotka 

do systému ani nevstoupí), částečně netrpělivý (jednotka je ochotna ve frontě jistou dobu 

čekat, v případě neobsloužení během této doby však odchází) a bez netrpělivosti (jednotka 

bude čekat bez ohledu na čas). (Sixta a Žižka, 2009, s. 119) 

Původ jednotek, které by mohly vstoupit do systému, se označuje jako zdroj jednotek. 

Za předpokladu, že je obslužný systém fixně omezen a obsloužené jednotky se vrací 

pdo zdroje, se jedná o systém uzavřený. Opačná situace nastává v případě systému 

otevřeného, kdy hypoteticky existuje neomezeně velký počet jednotek20 (Plevný a Žižka, 

2005, s. 234). 

Prostor mezi zdrojem jednotek a kanálem obsluhy se označuje jako čekací prostor. 

Ten lze dále vymezit jako nulový a nenulový. V případě nulového čekacího prostoru je 

nutné čekající jednotku odmítnout. Nenulový čekací prostor neomezený toleruje libovolně 

dlouhou frontu. Nenulový čekací prostor omezený připouští pouze omezený počet jednotek 

ve frontě. V praxi to znamená, že pokud jednotka vstupuje do fronty v situaci, kdy již bylo 

dosaženo přijatelné délky, je automaticky odmítnuta. (Sixta a Žižka, 2009, s. 119)  

Poslední důležitou oblast představuje počet kanálů obsluhy. Obecně lze vymezit 

systémy jednokanálové a vícekanálové. Kanály mohou být navíc organizovány paralelně  

(obsluha jednotky jakýmkoliv jedním kanálem, fronta může být společná nebo před každým 

kanálem zvlášť), sériově (postupný průchod jednotky přes všechny kanály, ke tvorbě fronty 

může dojít před libovolným kanálem) a smíšeně (kombinace předchozích dvou možnost í).  

(Plevný a Žižka, 2005, s. 235−236) 

4.2 Členění systémů hromadné obsluhy 

Jak uvádějí Sixta a Žižka (2009, s. 120), klasifikace systémů hromadné obsluhy je 

poměrně komplikovaná. Z důvodu snazší orientace v této problematice byl vytvořen systém 

jednotného zápisu komplexně charakterizujícího jednotlivé matematické modely. Systém 

se skládá z 6 znaků. Základní přehled poskytuje Tab. 4.7.  

                                                                 
20 Sixta a Žižka (2009, s. 119) uvádějí, že v reálném světe jsou všechny obslužné systémy uzavřené, 

resp. množství jednotek bude vždy limitované. V situaci, kdy však se jednotky čekající na obsluhu pohybují 

v řádu tisíců, lze systém matematicky modelovat jako otevřený. 
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Tab. 4.7: Systém zápisu modelů hromadné obsluhy 

Znak Význam Symbol Význam 

A 

pravděpodobnostní rozdělení 
vyjadřující časové úseky mezi 
příchody jednotek do systému 

M exponenciální rozdělení 
D konstantní intervaly příchodů 

Ek Erlangovo rozdělení 
N normální rozdělení 

G 
ostatní rozdělení se střední hodnotou 
a směrodatnou odchylkou 

B 
pravděpodobnostní rozdělení 
vyjadřující délku trvání obsluhy 

M exponenciální rozdělení 

D konstantní intervaly příchodů 
Ek Erlangovo rozdělení 

N normální rozdělení 

G 
ostatní rozdělení se střední hodnotou 
a směrodatnou odchylkou 

C 
počet paralelně uspořádaných 
obslužných kanálů 

číslo počet paralelních kanálů 

D 
počet vyjadřující kapacitu hromadné 
obsluhy 

číslo omezená kapacita 

∞ neomezená kapacita 

E velikost zdroje jednotek 
číslo omezený zdroj jednotek 

∞ neomezený zdroj jednotek 

F řád fronty 

FIFO První dovnitř, první ven 

LIFO Poslední dovnitř, první ven 
PRI Priorita 

SIRO Výběr s náhodným řádem 

Zdroj: vlastní zpracování na základě literatury SIXTA Josef a Miroslav ŽIŽKA, Logistika: metody 
používané pro řešení logistických projektů, s. 120–121 a JABLONSKÝ Josef, Operační výzkum: 
kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování, s. 245. 

4.3 Jednoduchý systém hromadné obsluhy s neomezenou 

frontou 

Jak uvádějí Sixta a Žižka (2009, s. 121), jednoduchý model hromadné obsluhy s neomezenou 

frontou lze zapsat pomocí výše vysvětlené klasifikace jako M/M/1/∞/∞/FIFO. Model 

uvažuje vstupy a výstupy pravděpodobnostního charakteru s exponenciálním rozdělením. 

Model předpokládá obsluhu zaštítěnou jedním pracovníkem, nebo jedním zařízením. 

Pro správné pochopení problematiky je nezbytné definovat několik používaných 

symbolů. Řeckým písmenem λ se označuje střední intenzita vstupu. Proměnná vyjadřuje 

střední hodnotu počtu jednotek vstupujících do systému za časovou jednotku. Písmeno μ 

představuje střední intenzitu výstupu udávající střední hodnotu obsloužených jednotek 

za časovou jednotku. Matematickou podmínkou použitelnosti modelu je vztah μ > λ, neboli 

fronta nesmí růst do nekonečna. Jak znázorňuje rovnice 4.6, tento vztah lze také vyjádřit 

ve zlomkovém tvaru, který udává, že podíl parametrů λ a μ musí být menší než 1. 
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Parametr η reprezentuje střední intenzitu provozu (jinak také koeficient systému hromadné 

obsluhy). (Sixta a Žižka, 2009, s. 121–122) 

𝜂 =
𝜆

𝜇
 (4.6) 

 

Tento model dále zkoumá vztahy mezi parametry λ, μ, veličinami zachycenými 

v rovnicích 4.7 až 4.10 (�̅�𝒔 : střední počet jednotek v systému, �̅�𝒇: střední počet jednotek 

ve frontě, �̅�𝒔: střední doba strávená v systému, �̅�𝒇: střední doba čekání ve frontě) 

a pravděpodobností 𝒑𝒏 (rovnice 4.11 a 4.12 pokud v systému není žádný požadavek), 

že se v systému v určitém okamžiku vyskytuje n jednotek. (Sixta a Žižka, 2009, s. 121–122) 

�̅�𝑠 =
𝜆

𝜇 − 𝜆
 (4.7) 

�̅�𝑓 =
𝜆2

𝜇 ∗ (𝜇 − 𝜆)
 (4.8) 

𝑡̅𝑠 =
�̅�𝑠

𝜆
=

1

𝜇 − 𝜆
 (4.9) 

𝑡�̅� =
�̅�𝑓

𝜆
=

𝜆

𝜇 ∗ (𝜇 − 𝜆)
 (4.10) 

𝑝𝑛 = 𝜂𝑛 ∗ (1 − 𝜂) (4.11) 
𝑝0 = 1 − 𝜂 (4.12) 

 

4.4 Jednoduchý systém hromadné obsluhy s omezenou 

frontou 

Ve srovnání s předchozím modelem s neomezeně dlouhou frontou, který představuje spíše 

hypotetickou situaci, jednoduchý systém hromadné obsluhy s omezenou frontou odráží 

faktor reality. V tomto případě je délka fronty a kapacity systému hromadné obsluhy vžd y 

omezena, resp. počet míst je roven maximálně N. (Sixta a Žižka, 2009, s. 123) 

Sixta a Žižka (2009, s. 123–124) uvádějí, že z hlediska klasifikace odpovídá model zápisu 

M/M/1/N/∞/FIFO. Výpočetní vztahy pak zachycují rovnice 4.13 až 4.18. 

�̅�𝑠 =
𝜂

1 − 𝜂
∗

1 − (𝑁 + 1) ∗ 𝜂𝑁 + 𝑁 ∗ 𝜂𝑁 +1

1 − 𝜂𝑁 +1
 (4.13) 

�̅�𝑓 =
𝜂2

1 − 𝜂
∗

1 − 𝑁 ∗ 𝜂𝑁 −1 + (𝑁 − 1) ∗ 𝜂𝑁

1 − 𝜂𝑁+1
 (4.14) 

𝑡̅𝑠 =
�̅�𝑠

𝜆
 (4.15) 

𝑡�̅� =
�̅�𝑓

𝜆
 (4.16) 
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𝑝𝑛 = 𝜂𝑛 ∗
1 − 𝜂

1 − 𝜂𝑁 +1
 (4.17) 

𝑝0 =
1 − 𝜂

1 − 𝜂𝑁 +1
 (4.18) 

 

4.5 Vícekanálový systém hromadné obsluhy s neomezenou 

frontou 

V rámci modelu vícekanálových systémů platí předpoklad, že obslužný proces se skládá 

z S paralelně uspořádaných kanálů obsluhy pracujících na sobě nezávisle. Vícekanálový 

systém hromadné obsluhy s neomezenou frontou vychází z předpokladů exponenciálního 

pravděpodobnostního rozdělení a neomezené délky fronty. Zápis v souladu se stanovenou 

klasifikací je následující: M/M/S/∞/∞/FIFO. (Sixta a Žižka, 2009, s. 125) 

Jak uvádějí Sixta a Žižka (2009, s. 125), z logiky věci obsluhované jednotky nejdříve 

obsadí všechny paralelní kanály a následně pak dochází ke vzniku fronty. Pokud jsou 

obslužné kanály vybaveny identickým středním výkonem μ za časovou jednotku, úhrnná 

intenzita obsluhy μn je závislá na vzájemné relaci počtu obslužných kanálů S a počtu 

jednotek n (rovnice 4.19). 

𝜂𝑛 = {
0, 𝑗𝑒 − 𝑙𝑖 𝑛 = 0

𝑛 ∗ 𝜇, 𝑗𝑒 − 𝑙𝑖 0 < 𝑛 ≤ 𝑆

𝑆 ∗ 𝜇, 𝑗𝑒 − 𝑙𝑖 𝑛 > 𝑆
} (4.19) 

 

Stejně jako v jednokanálovém systému i v tomto případě platí podmínka stabilizace 

systému. To znamená, že úhrnná intenzita obsluhy S*μ je věší než střední intenzita vstupů 

λ. Jinými slovy, střední intenzita provozu celého systému (p) je menší než 1. Vztah popisuje 

rovnice 4.20. (Sixta a Žižka, 2009, s. 125) 

𝑝 =
𝜆

𝑆 ∗ 𝜆
< 1 (4.20) 

 

K výpočtu pravděpodobnostních vztahů počtu jednotek v systému slouží rovnice 4.21 

až 4.23. V souladu s autory Sixta Žižka (2009, s. 126), nebude odvození vztahů samostatně 

rozebíráno. 

𝑝𝑛 =
𝜂𝑛

𝑛!
∗ 𝑝0  pro n = 1, 2, …, S (4.21) 

𝑝𝑛 =
𝜂𝑛

𝑆! ∗ 𝑆 𝑛−𝑆
∗ 𝑝0 pro n > S (4.22) 

𝑝𝑛 =
1

𝑆! ∗ (1 −
𝜂
𝑆) + ∑ 𝜂𝑛

𝑛!
𝑆−1
𝑛=0

 kde 𝜂 =
𝜆

𝜇
 (4.23) 
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Po zjištění pravděpodobnostního rozdělení počtu jednotek v systému lze propočítat 

základní charakteristiky. Vztahy pro výpočet udávají rovnice 4.24 až 4.27. (Sixta a Žižka, 

2009, s. 126) 

�̅�𝑓 =
𝜂𝑆 +1

𝑆 ∗ 𝑆! ∗ (1 −
𝜂
𝑆)

2 ∗ 𝑝0  (4.24) 

�̅�𝑠 = �̅�𝑓 + 𝜂 (4.25) 

𝑡�̅� =
�̅�𝑓

𝜆
=

𝜂𝑆

𝑆 ∗ 𝑆! ∗ 𝜇 ∗ (1 −
𝜂
𝑆)

2 ∗ 𝑝0  (4.26) 

𝑡̅𝑆 =
�̅�𝑠

𝜆
= 𝑡�̅� +

1

𝜇
 (4.27) 

 

4.6 Vícekanálový systém hromadné obsluhy s omezenou 

frontou 

Předpoklad neomezené délky fronty je opět spíše hypotetický. V běžné praxi se budou 

vyskytovat převážně systémy s omezenou kapacitou N jednotek. Jednotný zápis má 

následující podobu: M/M/S/N/∞/FIFO. (Sixta a Žižka, 2009, s. 130) 

Rovnice 4.28 až 4.30 opět slouží k výpočtu pravděpodobnostních vztahů počtu jednotek 

v systému. Odvození vztahů analogicky nebude obsahem této kapitoly. (Sixta a Žižka, 2009, 

s. 130) 

𝑝𝑛 =
𝜂𝑛

𝑛!
∗ 𝑝0  pro n = 1, 2, …, S (4.28) 

𝑝𝑛 =
𝜂𝑛

𝑆! ∗ 𝑆 𝑛−𝑆
∗ 𝑝0 pro n > S (4.29) 

𝑝𝑛 =
1

𝜂𝑆

𝑆! ∗ ∑ (
𝜂
𝑆)

𝑛

+ ∑ 𝜂𝑛

𝑛!
𝑆−1
𝑛=0

𝑁 −𝑆
𝑛=0

 kde 𝜂 =
𝜆

𝜇
 (4.30) 

 

Základní charakteristiky lze následně propočítat pomocí rovnic 4.31 až 4.34. Proměnná 

�̅� ve výpočtu středního počtu jednotek v systému reprezentuje střední počet nevyužitých 

kanálů obsluhy. Výpočet této proměnné lze provést za použití rovnice 4.33. (Sixta a Žižka, 

2009, s. 130) 

�̅�𝑓 =
𝜂𝑆+1

(𝑆 + 1)!
∗

1 − (𝑁 − 𝑆) ∗ (
𝜂
𝑆)

𝑁−𝑆

+ (𝑁 − 𝑆) ∗ (
𝜂
𝑆)

𝑁−𝑆+1

(1 −
𝜂
𝑆)

2 ∗ 𝑝0 (4.31) 

�̅�𝑠 = �̅�𝑓 − (𝑆̅ − 𝑆) (4.32) 
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𝑆̅ = [∑
𝜂𝑛

𝑛!
+

𝜂𝑠

(𝑆 − 𝜂) ∗ (𝑆 − 1)!

𝑆−1

𝑛=0

] ∗ 𝑝0 ∗ (𝑆 − 𝜂) (4.33) 

𝑡�̅� =
�̅�𝑓

𝜆
, 𝑟𝑒𝑠𝑝. 𝑡̅𝑠 =

�̅�𝑠

𝜆
 (4.34) 

 

4.7 Vícefázový systém hromadné obsluhy 

Kromě modelů sestávajících se z jediného systému hromadné obsluhy existují také modely 

s větším počtem dílčích systémů řazených v sérii nebo fázi za sebou. Pochopitelně mohou 

dílčí fáze zahrnovat paralelně řazené kanály. Tento typ systému se označuje jako vícefázový. 

(Sixta a Žižka, 2009, s. 132) 

Sixta a Žižka (2009, s. 132) uvádějí, že pro řešení tohoto typu systémů existují dva 

přístupy: analytický a simulační. V rámci analytického řešení je chování systému popsáno 

funkčními vztahy v podobě matematických vzorců. Toto řešení však přichází v úvahu pouze 

u nekomplikovaných modelů. 

Pro použití analytického přístupu musí model splňovat určité předpoklady. Mezi ně patří 

nelimitovaný zdroj požadavků, nelimitovaná délka všech front, vstupní požadavky 

první fáze se řídí Poissonovým rozdělením, stabilizovaný systém, režim fronty FIFO, 

použití shodných zařízení (časy obsluhy fází se řídí exponenciálním rozdělením), kanály 

v rámci stejné fáze s identickou intenzitou obsluhy a plynulý přechod požadavků mezi 

fázemi. (Sixta a Žižka, 2009, s. 132) 

Pokud jsou v rámci systému dodrženy výše uvedené podmínky, výstupy všech fází 

s budou také řídit Poissonovým rozdělením, tj. mají stejnou intenzitu vstupů do následujíc ích 

fází. Díky tomu pak lze dílčí fáze modelovat jako samostatný systém hromadné obsluhy. 

Numerické charakteristiky jsou pak získány prostým součtem všech řešení individuálních  

systémů. (Sixta a Žižka, 2009, s. 132) 

V případě komplikovaných systémů hromadné obsluhy analytický přístup nepřichází 

v úvahu. Tuto problematiku je nutné řešit prostřednictví simulací. Jedná se o přístup 

používající opakované provádění experimentů na reálném systému. (Sixta a Žižka, 2009, 

s. 132) 
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5 Představení zkoumané společnosti 

Předmětem zkoumání této diplomové práce je česká společnost KOVO-LEMINI, s. r. o. 

Firma provozuje svou činnost v obci Chotyně u Hrádku nad Nisou od roku 2011. Její 

historické počátky však sahají až do 60. let minulého století. (O společnosti, 2015) 

5.1 Základní informace 

Společnost vznikla 28. března 2011 zápisem do obchodního rejstříku pod obchodním 

názvem KOVO-LEMINI21 (logo společnosti zachycuje Obr. 5.17). Subjekt je v seznamech 

evidován pod spisovou značkou C 29942 vedenou u Krajského soudu v Ústí nad Labem. 

(Výpis z obchodního rejstříku, ©2012–2015) 

 

Obr. 5.17: Logo společnosti KOVO-LEMINI, s. r. o. 
Zdroj: Dostupné on-line na oficiálních webových stránkách společnosti KOVO-LEMINI, s. r. o., 
http://kovo-lemini.cz/ke-stazeni/. 

Sídlo společnosti se nachází na adrese Chotyně 4, 463 34, Chotyně u Hrádku 

nad Nisou. Rejstříkový soud přidělil subjektu identifikační číslo osoby (IČO) 287 41 609. 

Daňové identifikační číslo (DIČ) je CZ28741609 (Úvod, 2015). Jako právní forma byla 

zvolena Společnost s ručením omezeným (dále jen s. r. o.). Aktuální výše základního 

kapitálu je 200 000 CZK. (Výpis z obchodního rejstříku, ©2012–2015) 

V souladu s platnou legislativou je předmět podnikání definován jako výroba, obchod 

a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a také pronájem 

nemovitostí, bytů a nebytových prostor (Výpis z obchodního rejstříku, ©2012–2015). 

Podle informací dostupných z oficiálních webových stránek (Úvod, 2015) je konkrétní 

náplní podnikatelské činnosti: 

▪ výroba hydrantových systémů, 

▪ požárních plechových skříní, 

▪ zakázková kovovýroba, 

                                                                 
21 Název KOVO-LEMINI je složeninou adjektiva „kovový“ a počátečních dvou písmen křestních jmen dětí 

jednatelky/společníka společnosti Ivy Píšové seřazených podle věku od nejstarších po nejmladší, 

tj. LE+MI+NI. 
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▪ práškové lakování, 

▪ prodej požární techniky, 

▪ distribuce hasičského vybavení. 

Funkci statutárního orgánu vykonává jednatel. Aktuálně má společnost celkem dva 

jednatele: Ivu Píšovou a Bc. Leoše Pavlatu22. Oba jednatelé dle zákona zastupují 

společnost ve všech záležitostech samostatně. Obě funkce vznikly k datu 4. srpna 2011. 

(Výpis z obchodního rejstříku, ©2012–2015) 

KOVO-LEMINI, s. r. o. má pouze jednoho společníka, kterým je paní Iva Píšová. Její 

vklad do společnosti činil 200 000 CZK, což představuje obchodní podíl ve výši 100 %. 

Vklad je v současnosti zcela splacen. Z obchodního podílu nevyplývají žádná zvláštní práva 

ani povinnosti. (Výpis z obchodního rejstříku, ©2012–2015) 

V souladu s informacemi uvedenými v obchodním rejstříku (Výpis z obchodního 

rejstříku, ©2012–2015) se obchodní korporace „podřídila zákonu jako celku postupem podle 

§ 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech“. Výpis 

z obchodního rejstříku je volně k nahlédnutí jako příloha diplomové práce, Příloha 1. Další 

informace používané při obchodním styku zachycuje Tab. 5.8. 

Tab. 5.8: Přehled kontaktů a odkazů 

Kontaktní informace  

Telefonní číslo +420 482 723 068 

Číslo na mobil 1 +420 721 728 404 

Číslo na mobil 2 +420 606 949 426 
Číslo bankovního účtu 43-9122510237/0100 

Webové stránky http://www.kovo-lemini.cz 
E-mail info@kovo-lemini.cz 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací dostupných on-line na oficiálních webových 
stránkách společnosti KOVO-LEMINI, s. r. o., http://kovo-lemini.cz/. 

5.2 Historie společnosti 

Společnost KOVO-LEMINI, s. r. o. navázala na tradiční kovovýrobu Chotyně u Hrádku 

nad Nisou. Kořeny tradice se datují do roku 1968, kdy se v této oblasti začala rozšiřovat 

drobná zámečnická výroba. Postupně se výroba vyvíjela a zlepšovala. Typickými příklady 

výrobků byly například digestoře či lapače tuku. Dobovou fotografii budovy výroby uvádí 

Obr. 5.18 (vlevo). (O společnosti, 2015) 

                                                                 
22 Pan Pavlata je zároveň konzultantem této diplomové práce. 
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Rok 1966 byl významným milníkem, neboť se v Chotyni začaly vyrábět požární 

plechové skříně. Oblast se velmi rychle stala jedním z největších specializovaných 

výrobních center tohoto druhu v rámci celého Československa. (O společnosti, 2015) 

Dalším důležitým milníkem se stal rok 2009. Jednalo se rok, kdy došlo k výraznému 

útlumu výroby. Bylo tedy nezbytné hledat nové uplatnění na trhu produkce. Jak je uváděno 

ve stručném popisu historie společnosti (O společnosti, 2015): „Jako nejlepší variantou 

se ukázalo zabývat se tím, co se v Chotyni umí – požární plechové skříně.“. Na základě 

dlouholetých zkušeností s tímto typem výroby a úsilím o rozšíření produktového portfolia 

se společnosti v roce 2011 podařilo dosáhnout certifikace Hydrantového systému 

s tvarově stálou hadicí K-L D25 20/30. Jednalo se též o rok založení a vzniku společnosti 

KOVO-LEMINI, s. r. o. (O společnosti, 2015) 

Po první certifikaci v roce 2011 společnost začala usilovat o rozšíření sortimentu. 

Úspěšně se také podařilo certifikovat další hydrantové systémy. Z dlouhodobého hlediska 

společnost uvádí (O společnosti, 2015), že se chystá „obsáhnout co nejširší nabídku nejenom 

v hydrantových systémech a požárních plechových skříních, ale jejím dlouhodobým cílem je 

poskytovat komplexní nabídku jak pro požární bezpečnost staveb, tak pro hasiče“. Tento 

výrok lze z hlediska managementu považovat za jednoznačnou vizi společnosti. 

V současnosti KOVO-LEMINI, s. r. o. dokáže prostřednictvím vlastní kovovýroby 

a práškové lakovny flexibilně přizpůsobit svou produkci požadavkům zákazníků 

(např. rozměrově, tvarově, barevně). Mimo jiné byla v roce 2012 v místě provozovny 

otevřena vlastní podniková prodejna s požární technikou. V prodejně je dostupné 

kompletní vybavení pro hasiče a požární bezpečnost staveb. Produktové portfolio 

obsahuje nabídku vlastní produkce, ale i jiných českých i zahraničních výrobců. Aktuální 

fotodokumentaci budovy KOVO-LEMINI, s. r. o. uvádí Obr. 5.18 (vpravo). (O společnosti, 

2015) 
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Obr. 5.18: Budova KOVO-LEMINI, s. r. o. 
Zdroj: Dostupné on-line na oficiálních webových stránkách společnosti KOVO-LEMINI, s. r. o., 
http://kovo-lemini.cz/o-spolecnosti/. 

5.3 Výroba a její technologie 

V současnosti se společnost KOVO-LEMINI, s. r. o. zabývá dvěma oblastmi strojírenství, 

tj. kovovýrobou a práškovým lakováním (O společnosti, 2015). Z pohledu priority 

výrobního procesu se jedná o hlavní činnosti. 

Na základě klasifikace blíže popsané v podkapitole 1.7 lze výrobu společnosti z hlediska 

plynulosti označit za přerušovanou. Podle množství a druhu vyráběných výrobků se pak 

jedná o sériovou, nerytmickou výrobu. Z hlediska strategického řízení je výroba 

společnosti uspořádána formou DP3, neboli „Assemble to Order“. Jednotlivé oblasti 

výroby jsou blíže popsány v následujících podkapitolách. 

5.3.1 Kovovýroba 

První oblastí podnikatelské činnosti společnosti je zakázková kovovýroba. Jedná 

se především o zpracování plechů, řezání tyčového materiálu a výrobu kovových 

konstrukcí. S pomocí obráběcích strojů je firma schopna efektivně a ekonomicky zpracovat 

kusovou i sériovou výrobu. (Kovovýroba, 2015) 

KOVO-LEMINI, s r. o. se v oblasti kovovýroby specializuje na několik hlavních činnost í. 

Podle oficiálních webových stránek (Kovovýroba, 2015)se jedná o: 

▪ stříhání plechů do šířky 2050 mm a tloušťky 4 mm, 

▪ ohraňování plechů do délky 2000 mm a tloušťky 2 mm, 

▪ vysekávání do plechu tloušťky 2 mm, 

▪ bodování plechů, 

▪ řezání tyčového materiálu, 
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▪ svařování oceli v ochranné atmosféře CO2. 

Při sváření kovových součástí se při výrobě využívá metod MIG a MAG (CO2)23. 

Následné broušení je prováděno úhlovou bruskou. Stručný výčet používaných technologií je 

dále dostupný v podkapitole 5.3.3. 

5.3.2 Práškové lakování 

Práškové lakování24 se řadí mezi moderní metody povrchové úpravy kovových povrchů. 

Takto upravené povrchy vynikají vysokou životností a resistencí. Prášková barva chrání 

povrch před korozí, vnějšími vlivy, mechanickými vlivy a dává výrobku poutavý vzhled. 

(Práškové lakování, 2015) 

Samotné práškové lakování povrchů vychází ze vzorníku barev RAL25. Dále 

se při výrobě využívají metalické barvy. KOVO-LEMINI, s. r. o. tak nabízí klientům 

širokou nabídku barev. Zároveň vzorník RAL zajišťuje identické odstíny barev v časově 

odlišných obdobích. (Práškové lakování, 2015) 

Před zahájením procedury práškového lakování se příslušný materiál odmastí 

prostřednictvím průmyslových odmašťovadel na odmašťovacím pultu. Následně je 

možné jej vysušit ve vypalovacích pecích. (Práškové lakování, 2015) 

Samotná aplikace práškových barev pak probíhá v lakovacích kabinách za použití 

elektrostatického nabíjení (STATIKA, od firmy NORDSON) nebo elektrokinetického 

nabíjení (TRIBO, od firmy EST). Po lakování jsou jednotlivé výrobky vypalovány 

při teplotě 160–210 °C za použití elektrické vypalovací pece. Po vychladnutí je výrobek 

kompletován. Následně probíhá balení hotových výrobků za účelem zamezení vzniku 

poškození lakovaného povrchu a odeslání zákazníkům. (Práškové lakování, 2015) 

Přehled používaných typů nanášecích kabin (levý sloupec) a vypalovacích pecí (pravý 

sloupec) shrnuje Tab. 5.9. Seznam vychází z informací dostupných na oficiálních webových 

stránkách KOVO-LEMINI, s. r. o (Práškové lakování, 2015).  

                                                                 
23 MIG/MAG svařování je „metoda obloukového svařování tavicí se elektrodou v ochranném plynu…“ 

(MIG/MAG (CO2), 2018). Metoda se dále člení podle složení ochranného plynu na: MAG – tj. „Metal Active 

Gas“ (aktivní plyn, chemicky reaguje s roztavenou lázní O2, CO2 atd.); MIG – tj. „Metal Inert Gas“ (inertní 

plyn, chemicky reaguje s roztavenou lázní Ar nebo He). (MIG/MAG (CO2), 2018) 
24 Práškové lakování bývá označováno alternativním názvem komaxit. (Práškové lakování, 2015) 
25 Vzorník barev RAL představuje unifikovaný standard míchání barev, který je uznávám v celosvětovém 

měřítku. (Vzorkovnice RAL, 2018) 
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Tab. 5.9: Používané nanášecí kabiny a vypalovací pece 

Používané nanášecí kabiny Používané vypalovací pece 

Nanášecí kabina EST E3 7001 Vypalovací pec (1 950x1 700x1 600 mm) 
Nanášecí kabina EST IVA 06 Vypalovací pec (1 500x1 700x1 600 mm) 

Nanášecí kabina DATEL MAJKA 1301  

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací dostupných on-line na oficiálních webových 
stránkách společnosti KOVO-LEMINI, s. r. o., http://kovo-lemini.cz/praskove_lakovani/. 

KOVO-LEMINI, s. r. o. v rámci práškového lakování nabízí určité druhy a povrchy 

barev. Jejich výčet vychází z informací dostupných na oficiálních webových stránkách 

(Práškové lakování, 2015). Jmenovitě se jedná o: 

▪ vnitřní a venkovní kvalita, 

▪ lesklé, pololesklé, polomatné, matné, hluboce matné , 

▪ hladké, jemné struktury, hrubé struktury, 

▪ epoxidy, epoxy-polyestery, polyestery, polyuretany. 

V praxi lze technologii práškového lakování použít k úpravě povrchu mnoha typů 

výrobků. Jak společnost uvádí na svých oficiálních webových stránkách (Práškové lakování, 

2015), může se jednat o „skříně, stroje, regály, rámy elektrocentrál a čerpadel, plechy, 

zábradlí, disky, kola, reklamní poutače, kovový nábytek, jízdní kola, hasicí přístroje, 

radiátory, díly pro automobilový průmysl“ a další typy výrobků. 

5.3.3 Přehled strojního vybavení 

V průběhu kovovýroby a práškového lakování se využívají různé druhy strojů. Dle informac í 

poskytnutých konzultantem práce se jedná především o starší stroje a zařízení. V současnosti 

nejsou součástí kapitálové základny žádné CNC stroje ani automatizovaná výroba. Výčet 

používaných strojů zachycuje Tab. 5.10. Fotodokumentace níže uváděných zařízení je 

k nahlédnutí v Příloze 2.  
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Tab. 5.10: Strojní vybavení KOVO-LEMINI, s. r. o. 

Stroj Počet kusů Označení v Příloze 5 

Děrovadlo 1 ks  1 
Kompresor 1 ks  2 

Kotoučová bruska 1 ks  3 
Lis excentrický malý 1 ks  4 

Lis excentrický velký 2 ks  5 
Lis hydraulický 1 ks  6 

Nůžky hydraulické 1 000 mm 1 ks  7 
Nůžky hydraulické 2 000 mm 1 ks  8 

Nůžky na tyčový materiál 1 ks  9 
Nůžky padací 2 000 mm 1 ks  10 

Ohýbačka elektrická 2 000 mm 2 ks  11 

Ohýbačka hydraulická 1 000 mm  1 ks  12 
Ohýbačka hydraulická 2 000 mm 1 ks  13 

Pásová pila 1 ks  14 
Soustruh 1 ks  15 

Stříkací kabina 3 ks  16 
Svářečka KIT 225 3 ks  17 

Zakružovačka 1 ks  18 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací poskytnutých jednatelem společnosti, Bc. Leošem 
Pavlatou. 

5.4 Produktové portfolio společnosti 

KOVO-LEMINI, s. r. o. v současnosti nabízí tři hlavní okruhy produktů. Jmenovitě se jedná 

o: hydrantové systémy, požární skříně a požární techniku (Úvod, 2015). Dílčí okruhy 

jsou blíže rozebrány v rámci dalších subkapitol. 

5.4.1 Hydrantové systémy 

Produktové portfolio KOVO-LEMINI, s. r. o. obsahuje pět základních typů hydrantových 

systémů (Hydrantové systémy, 2015). Jejich přehled obsahuje Tab. 5.11. Vzhledem 

k množství informací k dílčím produktům je tabulka koncipována pouze jako prostý výčet. 

Bližší informace o produktech jsou dostupné v Katalogových listech na URL adrese: 

http://kovo-lemini.cz/typ-produktu/hydrantove-systemy/. 

Hydrantové systémy jsou vyráběny dle normy ČSN26, resp. firma získala pro výrobky 

certifikaci. Komponenta označovaná střed do hadicových navijáků je pro společnost 

nakupovaným dílem. Tento díl se následně také kompletuje, je u něj provedena tlaková 

                                                                 
26 Zkratka ČSN označuje Českou technickou normu (v minulosti Československá státní norma, později 

Československá norma). Jedná se o normalizační dokument vyjadřující požadavky na vhodnost, kvalitu, 

bezpečnost, ochranu životního prostředí, slučitelnost, zaměnitelnost ve vazbě na výrobek nebo službu. Zároveň 

norma usnadňuje toky v mezinárodním obchodě. V současnosti jsou ČSN dobrovolné. (Co je to technická 

norma?, 2018) 
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zkouška a na závěr je vsazen do navijáku. Kompletní naviják je ještě jednou podroben 

výstupný tlakové zkoušce. Fotodokumentace hydrantových systémů je k nahlédnutí 

v Příloze 3. 

Tab. 5.11: Katalog hydrantových systémů 

Hydrantový 
systém 

Varianta 
Označení 

v Příloze 3 

Hydrantový systém 
s tvarově stálou 
hadicí D19 20/30 

Hydrantový systém K-L D19 20/30 – s konzolí 1a 

Hydrantový systém K-L D19 20/30 – vestavba 1b 
Hydrantový systém K-L D19 20/30 – standard 1c 

Hydrantový systém 
s tvarově stálou 
hadicí D25 20/30 

Hydrantový systém K-L D25 20/30 – s konzolí 2a 
Hydrantový systém K-L D25 20/30 – vestavba 2b 

Hydrantový systém K-L D25 20/30 – kombi 2c 

Hydrantový systém K-L D25 20/30 – standard 2d 
Hydrantový systém 
s tvarově stálou 
hadicí D33 20/30 

Hydrantový systém K-L D33 20/30 – standard 3 

Hydrantový systém 
se zploštitelnou 
hadicí C52 

Hydrantový systém K-L- C52-20M – s hadicovým 
navijákem 

4a 

Hydrantový systém K-L- C52-20M – s hadicovým košem 4b 

Nerezové 
hydrantové 
systémy 

Hydrantový systém K-L- D25 20/30 – kombi - nerez 5a 

Hydrantový systém K-L- D25 20/30 – vestavba - nerez 5b 
Hydrantový systém K-L- D25 20/30 – standard - nerez 5c 

Hydrantový systém K-L- D19 20/30 – vestavba – nerez 5d 
Hydrantový systém K-L- D19 20/30 – standard – nerez 5e 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací dostupných on-line na oficiálních webových 
stránkách společnosti KOVO-LEMINI, s. r. o., http://kovo-lemini.cz/typ-produktu/hydrantove-
systemy/. 

5.4.2 Požární skříně 

Výrobky typu požární skříně lze rozdělit do čtyř základních okruhů (Požární skříně, 

2015). Jejich prostý výčet je opět zachycen formou tabulky (Tab. 5.12). Bližší informace lze 

získat z Katalogových listů na URL adrese: http://kovo-lemini.cz/typ-produktu/pozarni-

skrine/. Fotodokumentace hydrantových systémů je k nahlédnutí v Příloze 4.  



 

74 

Tab. 5.12: Katalog požárních skříní 

Požární skříň Varianta 
Označení 

v Příloze 4 

Hydrantové skříně 
K-L 

Hydrantová skříň D25 – Stálotvará hadice 1a 
Hydrantová skříň D19 – Stálotvará hadice 1b 

Hydrantová skříň C52 – Zploštitelná hadice 1c 
Hydrantová skříň D25 – Zploštitelná hadice 1d 

Lékárničky K-L --- 2 

Ostatní požární 
skříně 

Rámečky k hydrantovým skříním 3a 

Skříně suchovodu 3b 
Hydrantový box K-L 3c 

Skříňky na klíče 3d 

Skříňky na hasicí 
přístroje 

Skříňka na HP 2XV9 4a 

Skříňka na HP V9 4b 
Skříňka na HP 2XCO2 5 kg 4c 

Skříňka na HP CO2 5 kg 4d 
Skříňka na HP 2XP6/V9 4e 

Skříňka na HP P6/V9 4f 

Skříňka na HP 2XP6 4g 
Skříňka na HP P6 4h 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací dostupných on-line na oficiálních webových 
stránkách společnosti KOVO-LEMINI, s. r. o., http://kovo-lemini.cz/typ-produktu/pozarni-skrine/. 

5.4.3 Požární technika 

Oblast požární techniky představuje spíše doplněk produktového portfolia. Jedná se pouze 

o nakupované výrobky, které jsou dále nabízeny zákazníkům. Do této kategorie lze 

zahrnout požární hadice, požární armatury (tj. ventily, spojky pevné, spojky hadicové,  

víčka, hydrantové nástavce, redukce) či proudnice. 
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6 Identifikace problému ve výrobním procesu 

Původní společnost prošla poměrně pestrým historickým vývojem. Se začátkem 

ekonomické recese v roce 2008 se subjekt ocitl v tíživé situaci. Vlivem nepříznivého tržního 

prostředí totiž ztratil svého jediného zákazníka, čímž se ocitl v dlouhodobé ztrátě . 

Z původních 25 zaměstnanců zbyly pouze 2. Ekonomická činnost subjektu se tak velmi 

rychle dostala do fáze útlumu. Situace přetrvávala až do roku 2011, kdy paní Iva Píšová 

založila KOVO-LEMINI, s. r. o. a následně prostřednictvím této nové firmy odkoupila 

majetek původního subjektu. 

Postupným zaváděním organizačních změn se hospodářská situace zlepšovala. 

V následujících několika letech společnost začala vykazovat kladný účetní zisk a evidovala 

rostoucí počet objednávek. Společně se zlepšující se ekonomickou situací se také začaly 

projevovat stěžejní nedostatky v interních procesech. Právě tyto nedostatky v současnosti 

působí značné problémy v řízení výroby. Jejich detailní popis poskytuje celá tato kapitola.  

6.1 Sběr, třídění a kategorizace dat 

Jelikož firma doposud nevytvořila komplexní seznam obsahující popis dílčích problémů, byl 

na začátku tvorby práce proveden sběr informací formou brainstormingu. Nashromážděná 

data následně prošla detailním tříděním. Vyřazením nerelevantních údajů tak vznik l 

neuspořádaný soubor hlavních příčin současné situace firmy. 

Charakter dat však neumožňoval jejich numerický rozbor (např. pomocí Paretovy 

analýzy). Z tohoto důvodu bylo nezbytné získané informace setřídit za použití alternativních 

analytických metod. Pro tento účel posloužil Diagram příčin a následků, jinak také 

Ishikawův diagram či Diagram rybí kosti. 

Autorem tohoto analytického nástroje je japonský profesor Kaoru Ishikawa. Diagram 

vychází z prosté myšlenky, tj. každý problém má svou příčinu nebo kombinaci několika 

příčin. Svým vzhledem připomíná „rybí kostru“ (odtud také název Diagram rybí kosti). 

„Hlava“ kostry představuje zkoumaný problém. Hlavní „větve“ vedoucí od struny (také 

označované jako 6 M) obecně vyjadřují možné příčiny problému. Jednotlivá „žebra“ 

pak lze chápat jako konkrétní příčiny problému. (Ishikawův diagram, ©2011–2016) 

Diagram příčin a následků, viz Obr. 6.19, umožnil logické uspořádání a grafické  

znázornění hlavních problematických okruhů. Jednotlivé okruhy jsou v diagramu popsány 
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pouze heslovitě a slouží jako podklad pro vytvoření osnovy praktické části této diplomové 

práce. 

 

Obr. 6.19: Diagram příčin a následků 
Zdroj: vlastní zpracování na základě informací dostupných na webu 
https://managementmania.com/cs/ishikawuv-diagram. 

6.1.1 Rozbor diagramu příčin a následků 

Z výše uváděného diagramu (Obr. 6.19) vyplývá celá řada skutečností. V následujícím textu 

jsou tyto skutečnosti zařazeny do kontextu firmy a vysvětleny jejich dopady 

na fungování. Prvotní rozbor jednotlivých částí směřuje k vytvoření finální osnovy 

pro zpracování kapitoly 7 věnované optimalizaci výrobního procesu. 

Vymezení hlavního problému 

Hlavní problém společnosti lze jednoduše pojmenovat jako neschopnost plnění 

termínového plánu výroby. Situace se poprvé projevila po překonání nepříznivé 

hospodářské situace, kdy společnost akceptovala vyšší počet objednávek. Z hlediska 

ekonomiky podniku se pochopitelně jedná o žádaný jev. Nicméně právě navýšení nároků 

na výrobu odhalilo zásadní nedostatky v současném systému plánování výroby. 

Člověk Zařízení Materiál 
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F
IR

M
A

 

N
E

P
L

N
Í 

T
E

R
M

ÍN
O

V
Ý

 

P
L

Á
N

 

▪ nepřesné 
výrobkové normy  

▪ nepřesné odhady 

termínů zakázek 

▪ nezohlednění 

časových rezerv 

▪ časové prostoje 
pracovníků 

▪ nezavedeny 

výkazy práce 

▪ nefunguje 

kolektivní vina 

▪ předávání instrukcí 

▪ zastaralost strojů 

▪ vyšší poruchovost 

zařízení 
▪ komplikovanost 

plánování zásob 

▪ nerozdělení výroby 
na menší celky  

▪ přetlak ve výrobě 

▪ netvoří se fronty 

▪ nejsou nastavené 

priority zákazníků 

▪ nejsou normy 

pro pracovníky  
▪ delší doba na 

seřizování 

▪ nižší výkonnost 
▪ fluktuace poptávky 

▪ vznik prostojů 

▪ nestandardizované 
metody řízení 

▪ zastaralá budova 

výroby  

▪ potřeba mnoho 

pracovníků pro 

seřizování 



 

77 

Dosavadní řízení výroby spočívalo hlavně na intuitivním úsudku mistra provozu, 

resp. na jeho odborném odhadu27. Mistr28 při plánování nahlédl do účetního systému, 

kde jsou kumulovány veškeré zákaznické objednávky. S přihlédnutím na aktuální 

nastavení strojů, disponibilní materiál a požadovaný termín vyřízení pak vybral 

ze shluku objednávek takovou, která svým charakterem nejvíce odpovídala aktuálnímu 

stavu ve výrobě. Za zmínku navíc stojí fakt, že kalkulované termíny dokončení objednávek 

byly založeny pouze na přibližném odhadu. Jednotlivé objednávky navíc nebyly nijak 

seřazeny (resp. neměly nastavené priority), tudíž ani nedocházelo ke tvorbě front. Firma 

pouze evidovala shluk zákaznických objednávek, ze kterých dále vybírala nejvhodnějš í 

ke zpracování. Jinými slovy, ve výrobě zatím neexistoval standardizovaný systém 

pro vyřizování objednávek. Výsledkem tohoto nestandardizovaného procesu bylo zásadní 

přetížení procesu výroby. Vyjádřeno jinak, firma měla dostatek zakázek, které však 

fyzicky nezvládala vyrábět i navzdory dostačujícím výrobním kapacitám. Zákazníc i 

tedy museli být informováni o pozdějších termínech dodání, což pochopitelně 

způsobovalo nežádoucí konflikty a negativní zpětnou vazbu na KOVO-LEMINI, s. r. o. 

M1: Člověk 

Lidský faktor (viz větev Člověk) lze označit za jeden z majoritních problémů. Z důvodu 

špatné organizace výrobního procesu se totiž v praxi stále častěji začala projevovat klesající 

pracovní kázeň zaměstnanců. Vlivem tohoto efektu tak velmi často docházelo ke vzniku 

nežádoucích časových prostojů. Právě vznik prostojů se pak značnou mírou podílel 

na neplnění termínových plánů. 

V reakci na situaci projevilo vedení společnosti zájem o zavedení doposud chybějíc ích 

zaměstnaneckých norem, resp. norem pro odměňování pracovníků. Smyslem těchto 

norem by mělo být nastavení nového systému odměňování na základě principu kolektivní 

odpovědnosti (viz dále). Nové normy poslouží podniku jako pomyslná „páka“ 

na zaměstnance a pro pracovníky budou fungovat jako motivační prvek. Nedílnou součástí 

této změny je také zavedení měsíčních výkazů práce, které napomohou k odhalování příčin 

vzniku prostojů, usnadní statistickou analýzu a přispějí ke spravedlivějšímu odměňování 

pracovníků. 

                                                                 
27 Odborné odhady se v rámci KOVO-LEMINI, s. r. o. používali poměrně běžně jak při řízení výroby (časové 

a termínové odhady), tak při tvorbě cenových nabídek (peněžní odhady). 
28 Termín „mistr“ není v tomto případě zcela přesný. V tradičním pojetí se funkcí mistra označuje pracovník, 

který dohlíží na chod dílny a přiděluje práci zaměstnancům. V případě KOVO-LEMINI, s. r. o. mistr řídí 

výrobu, deleguje pracovní úkoly a zároveň se s ám na výrobě podílí. 
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M2: Měření 

Z hlediska oblasti Měření ve firmě představují nejvážnější problém nesprávně nastavené 

časové normy výrobků. Právě na základě těchto norem firma dosud plánovala výrobu 

a kalkulovala předpokládaný termín dokončení objednávky, který se následně předával 

zákazníkovi. 

Nesprávnost časových norem byla zapříčiněna hlavně dvěma faktory. V první řadě 

se jednalo o způsob jejich stanovení. V praxi normy běžně vychází z relativně přesných 

matematických výpočtů. KOVO-LEMINI však své normy stanovila na základě zkušeností 

z výroby. Druhým problémem bylo, že firma do svých norem nezapočítala časové rezervy. 

Ve své podstatě tedy vyráběla „na krev“. 

Právě zde existoval prostor pro vznik případných časových prostojů a následné 

odkládání termínů dokončení. To je jedna z hlavních příčin, proč firma nebyla schopná 

stanovit přesnější termíny dokončení objednávek. 

M3: Postup 

Na první pohled lze z diagramu vypozorovat, že oblast Postupů představuje jádro výše 

uváděného problému. Většina problematických oblastí totiž pramení z nezavedení 

standardizovaných metod řízení. Doposud totiž většina postupů v oblasti řízení výroby 

nebyla exaktně definována. Tudíž mohlo velmi snadno dojít k používání různých metod 

pro stejné nebo podobné výrobní úkony. Výsledkem používání nestandardizovaných 

postupů a ostatních výše vyjmenovaných faktorů tak byl vznik výrobních prostojů 

a celkově přetlaku ve výrobě.  

Z nestandardizovaných procesů lze zmínit dva nejdůležitější příklady. První z nich lze 

definovat jako nejasně vymezený systém pro předávání informací mezi plánovači 

výroby a pracovníky výroby. Druhým je pak fakt, firma nemá zavedený systém 

přidělování priorit zákazníků, čímž ani nedochází k uspořádání přijatých objednávek 

do fronty. Jinými slovy, všechny požadavky zákazníků jsou umístěné v neuspořádaném 

shluku objednávek. V praxi navíc běžně docházelo k situaci, kdy dorazila nová menší 

objednávka, ale od více preferovaného zákazníka. V takovém případě byly ostatní zakázky 

(malé i velké) od méně preferovaných zákazníků odloženy a čekací lhůta se opět 

prodloužila. Eskalace situace by tímto způsobem mohla potenciálně zavinit ztrátu 

zákazníků, což je pro firmu absolutně nežádoucí. 
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M4: Prostředí 

Z hlediska firemního Prostředí představuje klíčovou záležitost nerozdělení výroby 

na menší celky, tj. dílny. Jelikož firma doposud administrativně nerozčleňovala svou 

výrobu, nebylo ani možné výrobu rozplánovat na jednotlivá pracoviště. V důsledku toho 

tak docházelo ke zkreslenému a nepřesnému plánování. 

Okrajově je zde také zmíněn fakt, že výroba je umístěná v prostorách staré budovy, 

která má mnoho limitů. V případě investice do nového strojního zařízení by tak firma 

musela zvažovat otázky, jako zdali vzdálenosti opěrných sloupů umožní umístění zařízení, 

zda bude dostatečná výška stropu, zda umožní rozměry výtahu transport zařízení a jiné.  

Pro účely diplomové práce však tento problém nebude dále rozebírán. 

M5 a M6: Zařízení a Materiál 

Příčiny uváděné v oblastech Zařízení a Materiálu jsou pro účely této diplomové práce pouze 

vyjmenované a mají spíše informační charakter. Jejich řešení totiž nebude předmětem 

zkoumání, neboť kapitálová výstavba podniku ani řízení zásob není náplní práce. 

Z oblasti Zařízení se tak jedná především o zastaralost výrobních zařízení, 

s čímž souvisí také jejich nižší výkonnost. Z důvodu stáří zařízení se projevuje i vyšší 

poruchovost. Důležitou roli také hraje relativně dlouhá doba potřebná pro seřízení strojů 

a vysoký počet pracovníků potřebných k těmto úkonům (v podstatě jeden pracovník 

na každý stroj). 

Pro oblast Materiálu lze zmínit nestálost poptávky. Velmi často totiž v praxi dochází 

k fluktuacím poptávky po zboží (např. zákazník žádá neobvyklé množství daného typu 

výrobku a vyčerpá skladovou zásobu). Tento jev měl tendenci se projevovat v určitých 

kalendářních měsících. Z tohoto důvodu je tedy občas obtížné plánování zásob. 

6.2 Analýza problematických okruhů 

Na základě předchozí podkapitoly byly obecně vysvětleny problematické oblasti včetně 

jejich důsledků a následně roztříděny do kategorií. Cílem dalšího textu je tyto kategorie 

detailněji rozebrat, poukázat na jejich provázanost a nastínit možná řešení. 
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6.2.1 Výrobkové normy 

Zavedení výrobkových norem je vyžadováno zejména kvůli zpřesnění odhadů termínů 

pro vyřízení objednávek a kvůli efektivnějšímu plánování výroby. Doposud systém 

fungoval jednoduše tak, že zákazník odeslal objednávku a pracovník odpovědný za její 

zpracování ji ručně zadal do účetního programu (Pohoda od společnosti 

STORMWARE s.r.o.). Při zadávání pracovník úzce spolupracoval s jednateli, 

kteří na základě svých zkušeností odhadli předpokládaný termín vyřízení objednávky. 

Ten se následně zadal do účetního systému. Odhadnutý termín byl pak po zadání objednávky 

do systému zpětně sdělován zákazníkovi. Pro firmu tedy tento údaj představoval závazný 

termín pro vyřízení příslušné objednávky. 

Z předchozího odstavce je nutné znovu zdůraznit, že firma operuje pouze 

s odhadovanými termíny pro vyřízení objednávky. Právě tento fakt se v poslední době 

stal zdrojem komplikací, neboť jak již bylo avizováno, firma získala nové zakázky na větší 

objemy produktů a došlo tak k navýšení nároků na výrobu. Problém rozvržení časového 

plánu výroby se tak výrazně prohloubil a stal se ještě závažnějším. 

U některých typů vyráběných produktů (např. požární skříně) je velmi obtížné určit 

dobu potřebnou k výrobě. Právě to bylo důvodem, proč firma doposud používala pouze 

odhadované časové normy. Z logiky věci pak mohly nastat dvě situace: firma vyrobila 

produkty dříve nebo vyrobila produkty se zpožděním. Ve druhém případě docházelo 

ke vzniku časových prostojů z důvodů nesprávného plánování, které v kombinaci 

s rostoucím počtem objednávek zapříčiňovaly přetlak ve výrobě, a tudíž i neplnění 

termínů pro vyřizování objednávek. Tento problém je v současnosti dle informac í 

konzultanta práce velmi aktuální. 

Za účelem eliminace výše uváděných problémů je nezbytné vyřešit hned několik 

stěžejních bodů z oblasti plánování a řízení výroby. Právě problematika časových norem 

totiž představuje jednu z klíčových příčin současné situace. V rámci zavádění změn se jedná 

hlavně o vyřešení následujících bodů: 

▪ rozdělit výrobkové portfolio do několika základních kategorií a jednotlivé  

typy výrobků pak zařadit do obecných skupin, 

▪ administrativně rozčlenit výrobu na dílčí pracoviště , 

▪ začít zohledňovat konstrukční a technologickou podobnost procesů, 

▪ pro jednotlivé skupiny výrobků co nejpřesněji stanovit časové normy, 

▪ na základě časových norem vypočítat výrobní kapacity. 
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Předpokládaným výsledkem zavedení časových norem výrobků bude schopnost 

přesnějšího určení termínů vyřízení objednávky, zlepšení systému plánování výroby , 

zajištění vyšší plynulosti výroby a podpora dodržování termínových plánů. Těchto cílů 

je z dlouhodobého hlediska (tedy udržitelnosti) potřeba dosáhnout. Lze předpokládat, 

že optimalizace výrobního procesu spojená s výrobkovými normami povede k růstu 

produktivity společnosti a k přijetí nových pracovníků. 

6.2.2 Normy pro odměňování pracovníků 

Přepracování norem pro odměňování poslouží jako účinný motivační prvek 

pro zaměstnance, a to jak v pozitivním, tak i v negativním smyslu, a jako prvek 

optimalizace výrobního procesu pro firmu. V praxi běžně nastávala situace, že jeden 

či více zaměstnanců dokončili svůj aktuální úkol a na další výrobní operaci museli z určitých 

důvodů vyčkávat (např. nedostatek materiálu, činnost navazovala na jiné zatím neukončené 

výrobní operace, chybně naplánované činnosti). Zaměstnanci tedy byli na svém stanovišt i 

nečinní. Ačkoliv by mohli svou volnou kapacitu věnovat pomoci ostatním momentá lně 

vytíženým spolupracovníkům29, neučinili tak. Pracovníci totiž nebyli placeni za každý 

vyrobený kus. Jejich mzda se skládala pouze z fixní částky. Z důvodu absence pohyblivé  

části mzdy, zaměstnanci neměli žádnou motivaci vyvíjet jakékoliv další úsilí. V podstatě 

jedinou účinnou páku v této situaci představovala autorita nadřízeného, tedy mistra. 

Nicméně mistr nemohl veškerý čas věnovat soustavné supervizi pracovníků, neboť z důvodu 

přetížení výroby byl nucen plnit vlastní výrobní úkoly na svém pracovišti.  

Jelikož zaměstnanci nebyli odměňováni za množství vykonané práce, mohlo snadno 

docházet ke vzniku nežádoucích prostojů. 

Celý problém dal podnět pro aktualizaci zaměstnaneckých norem pro odměňování. 

Aktuální systém odměňování v podobě fixní mzdy, která se nemění s objemem výroby, není 

dostatečně motivující. Naopak, je pro firmu spíše ke škodě, neboť zaměstnance stimuluje  

k minimálním pracovním výkonům, tedy k pasivitě. Jinými slovy, po dokončení 

konkrétního úkolu už pracovník nemá zájem vyvíjet jakoukoliv iniciativní činnost. 

Z tohoto důvodu firma požaduje nastavení norem takovým způsobem, který by 

zaměstnance motivoval k dosahování společných (celopodnikových) cílů a podpořil 

                                                                 
29 Pracovníci mohou svou práci vzájemně substituovat, neboť se neorientují pouze na své vlastní pracoviště, 

ale mají i dostatečné znalosti a schopnosti k vykonávání činností na jiných pracovištích. 
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zvýšení soudržnosti na pracovišti. K dosažení těchto cílů by měly přispět následujíc í 

opatření: 

▪ k fixní části mzdy zavést flexibilní složku, která bude ovlivněna jednak 

individuálním výkonem, ale hlavně výkonem na celopodnikové úrovni 

(tj. na bázi kolektivní odpovědnosti), 

▪ nastavit výši mezd motivačně tak, aby se co nejvíce blížila průměrné mzdě  

v ČR, 

▪ seznámit pracovníky s novým systémem odměňování a časovými normami 

pro dané skupiny výrobků, 

▪ zavést měsíční výkazy práce pro lepší výpočet mezd a snazší statistickou 

analýzu pracovní výkonnosti. 

Předpokládaným výstupem výše uváděných opatření tak bude aktualizovaný systém 

odměňování pracovníků, který bude zaměstnance motivovat k vyšším výkonům 

na celopodnikové i na individuální úrovni. Zároveň tento nový systém přispěje k eliminaci 

nežádoucích prostojů pracovníků a snazšímu odhalování příčin jejich vzniku. 

Výkaz práce 

Za samostatnou zmínku stojí implementace měsíčních výkazů práce. Důležitost těchto 

výkazů lze podložit hned několik argumenty. Doposud nebylo možné statisticky 

analyzovat pracovní činnost zaměstnanců ani odhalovat příčiny vzniku prostojů. 

Pracovníci tedy mohli velmi jednoduše zakrývat prostoje ve vlastní prospěch, resp. vlastní 

neopodstatněnou neproduktivní činnost (např. kouření mimo přestávky, prodlužování 

přestávek na svačinu). Také hodnocení a měření pracovní výkonnosti bylo do značné míry 

omezené. V souvislosti s úspěšným zaváděním výkazů práce je nezbytné realizovat několik 

dílčích opatření. Jejich stručný výčet lze charakterizovat následovně: 

▪ vytvořit vhodnou šablonu výkazu práce , 

▪ srozumitelně vysvětlit pracovníkům vyplňování výkazu, 

▪ seznámit s výkazem mistra výroby a mzdové účetní, 

▪ zajistit soustavné kontrolování správnosti a úplnosti vyplňovaných výkazů,  

▪ získaná data podrobovat statistickým a matematickým zkoumáním. 

Předpokládaným výsledkem zavedení změn bude zlepšení řízení výrobního zdroje  

práce. V důsledku efektivnějšího použití výrobního faktoru je možné zvýšit produktivitu 
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práce a v celopodnikovém měřítku efektivnost. Zároveň výkaz usnadní práci při výpočtu 

výše mezd pracovníků a přispěje ke spravedlivějšímu odměňování. V neposlední řadě 

bude moci podnik za pomoci matematicko-statistických metod vytvořit a monitorovat 

kontrolní indikátory plnění norem 

6.2.3 Standardizovaný systém řízení výroby 

Potřeba standardizace procesů v systému řízení výroby v současnosti představuje 

nejzávažnější problém pro management společnosti. Aktuální systém řízení lze jednoznačně 

označit za zastaralý, nesystematický, nejasně vymezený a silně subjektivní. Do jisté míry 

ho lze také považovat za náhodný (z hlediska výběru čekajících objednávek na zpracování 

– viz dále). 

Společnost doposud vycházela hlavně ze své tradice a zkušeností. Nicméně s rozvíjej íc í 

se výrobou je potřeba, aby se dynamicky rozvíjely také používané metody. Aktuálně 

používané metody jsou totiž v současném konkurenčním prostředí absolutně neudržitelné . 

Z tohoto důvodu je kladen důraz na reorganizaci systému. 

Argumenty z předchozího odstavce lze jednoduše podložit parafrázováním současného 

procesu výroby. V první řadě zákazník odeslal objednávku a na základě odhadu mu byl 

přislíben nereálný termín dodání. Požadavek se následně zařadil do shluku objednávek . 

Jelikož nedocházelo ke tvorbě front, okamžik začátku zpracování objednávky byl 

víceméně otázkou náhody. Samotná firma totiž nedokázala odhadnout, kdy se konkrétní 

požadavek dostane ve výrobě na řadu. 

Situaci navíc podtrhovalo nejasné předávání informací mezi pracovníky výroby.  

Doposud veškeré informace a instrukce předával ústně pouze mistr. Snadno tak mohla 

nastat situace, kdy zaměstnanec zadaný úkol nesplnil a následně použil argument typu „tento 

úkol jsem nikdy nedostal“. Jelikož pokyn nebyl písemně podložen, nemohl mistr 

zaměstnance potrestat. 

Kombinací všech vyjmenovaných příčin vznikaly prostoje a celkově přetlak ve výrobě. 

Termíny dokončení se tak stále více posunovaly v kalendáři dále. Ve finále byla firma 

dle slov jednatele donucena vyrábět podle toho, „kdo zrovna více křičel“. 

V rámci reorganizace systému řízení výroby byly managementu společnosti stručně 

představeny některé z moderních metod řízení výroby (blíže popsány v rámci kapitoly 3) 

jako zdroj inspirace. Jednatelé metody hodnotili kladně a souhlasili s možností jejich 

implementace do vlastního výrobního procesu. Nový systém řízení výroby tedy bude 
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vycházet z myšlenek těchto progresivních metod a s největší pravděpodobností obsáhne 

některé z jejich charakteristických prvků. Navíc lze předpokládat, že do budoucna 

se s rozvojem výroby budou tyto metody aplikovat stále častěji. 

Zavádění změn v systému řízení se skládá z řady dílčích kroků. Ve své podstatě 

se ve firmě vlastně bude nastavovat nová filozofe řízení výroby. Přehled nejdůležitějš ích 

oblastí plánovaných změn poskytuje následující seznam: 

▪ představit motivační myšlenku pro výrobu, 

▪ zavést nový způsob zpracování dat, 

▪ zajistit řazení objednávek do front prostřednictvím přidělování priorit 

zákazníkům, 

▪ racionálně vyřešit návaznosti výrobních procesů, 

▪ zavést změny ve způsobu účtování zásob, 

▪ revidovat počet pracovníků na jednotlivých pracovištích, 

▪ nastavit nový systém plánování výrobních procesů, 

▪ plánování zásob navázat na tento nový systém, 

▪ sjednotit systém předávání informací mezi plánovači výroby a pracovníky 

výroby, 

▪ zajistit dostatečnou kontrolu plnění plánů, 

▪ předat společnosti ucelený soubor doporučení. 

Předpokládaným výsledkem výše uváděných opatření bude vytvoření nového 

komplexního systému řízení výroby založeného na vlastní firemní filozofii. Nový systém 

by měl přispět k lepšímu plánování, hladšímu průběhu výroby a k růstu efektivity 

společnosti. 

Systém přidělování priorit zákazníkům 

Zavedení systému přidělování priorit zákazníkům je záměrně znovu zmíněno, neboť se jedná 

o jednu z klíčových oblastí. Jak již bylo uvedeno, ne všechny objednávky mají stejnou 

důležitost (resp. prioritu). Pro firmu pochopitelně existují zákazníci, kterým je přidělována 

vyšší priorita a zákazníci s prioritou nižší. 

Za tento systém by tedy v praxi měla odpovídat kompetentní osoba z vrcholového 

managementu společnosti. Z pochopitelných důvodů není třeba uvádět, že tato data musí 
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mít vysoce důvěrný charakter. Hrozbou při zavádění tohoto systému je subjektivita 

přidělování. Jakákoliv chyba v tomto případě může zapříčinit ztrátu klíčového zákazníka. 
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7 Optimalizace výrobního procesu 

Předchozí kapitola se poměrně detailně věnovala rozboru současného stavu systému řízení 

výroby KOVO-LEMINI, s. r. o. Ve spolupráci s jednatelem společnosti byly odhaleny 

a popsány hlavní problematické okruhy. Tyto okruhy dále poslouží jako osnova 

následující kapitoly. 

V rámci kapitoly 7 bude postupováno metodicky od individuálních oblastí 

až po komplexní oblasti na celopodnikové úrovni. Veškerá navrhovaná opatření byla vždy 

schválena jednatelem společnosti. Převážnou část dat, se kterými text pracuje, poskytla 

ke zpracování firma. Zbylá data byla získána na základě vlastního pozorování a měření 

ve výrobě či ze zkušenosti jiných podnikatelských subjektů. 

7.1 Časové normy výrobků 

Samotný výpočet časových norem výrobků představuje až závěrečnou fázi. V první řadě je 

nezbytné upravit současné nastavení některých oblastí výroby tak, aby umožnilo 

stanovení nových norem. Při zpracování této kapitoly byl kladen důraz především 

na maximální přesnost a správnost dat. Případná chyba při zavádění norem by mohla 

způsobit značné problémy při dalším plánování výroby a následně zkomplikovat 

problematiku plnění termínových plánů. 

7.1.1 Kategorie a skupiny výrobků 

Stanovení časových norem na každý jednotlivý typ výrobku a všechny jeho možné varianty 

není z hlediska plánování výroby efektivní. Jednalo by se o časově i personalisticky 

náročný proces. Ve výsledku by se plánování výrobních procesů stalo zbytečně složitým, 

a navíc administrativně komplikovaným. 

Z tohoto důvodu se přistoupilo na zjednodušení problematiky. Výrobkové portfolio 

bylo v první řadě rozděleno do dvou rovnocenných kategorií výrobků30, jmenovitě 

hydrantové systémy a požární skříně. V každé skupině pak metodou abstrahování došlo 

k vytvoření několika obecných skupin produktů. Právě pro tyto nově vytvořené kategorie 

je následně možné kalkulovat časové normy. Přehled skupin a kategorií shrnuje Tab. 7.13. 

                                                                 
30 Výrobky typu požární technika do výčtu nebyly zařazeny, neboť se jedná o nakupované (nevyráběné) 

produkty. 
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Tab. 7.13: Kategorie a skupiny výrobků 

Kategorie výrobků Skupiny výrobků 

Hydrantové systémy (dále jen HS) 
HS nástěnný 
HS vestavba 

HS samostatný naviják 

Požární skříně (dále jen PS) 

Hydrantové skříně 

Skříně na PHP 
Krabičky na klíče 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě firemních dat. 

Pro lepší orientaci v kategoriích a skupinách výrobků byla Tab.7.13 v upravené podobě 

níže použita znovu a doplněna o údaje z Tab. 5.11 a Tab. 5.12. Tab. 7.14 tedy poskytuje 

přehled o portfoliu firmy podle jednotlivých kategorií, skupin a typů výrobků. 

Tab. 7.14: Výrobkové portfolio podle kategorií, skupin a typů výrobků 

Výrobkové portfolio 

Kategorie Skupina Typ 

HS 

HS nástěnný 

Hydrantový systém K-L D19 20/30 – s konzolí 

Hydrantový systém K-L D19 20/30 – standard 
Hydrantový systém K-L D25 20/30 – s konzolí 

Hydrantový systém K-L D25 20/30 – kombi 
Hydrantový systém K-L D25 20/30 – standard 

Hydrantový systém K-L D33 20/30 – standard 
Hydrantový systém K-L- D25 20/30 – kombi - nerez 

Hydrantový systém K-L- D25 20/30 – standard - nerez 

Hydrantový systém K-L- D19 20/30 – standard – nerez 
Hydrantový systém K-L- C52-20M – s hadicovým navijákem 

Hydrantový systém K-L- C52-20M – s hadicovým košem 

HS vestavba 

Hydrantový systém K-L D19 20/30 – vestavba 

Hydrantový systém K-L D25 20/30 – vestavba 
Hydrantový systém K-L- D25 20/30 – vestavba - nerez 

Hydrantový systém K-L- D19 20/30 – vestavba – nerez 
HS sam. naviják Samostatný naviják 

PS 

Hydrantové 
skříně 

Hydrantová skříň D25 – Stálotvará hadice 
Hydrantová skříň D19 – Stálotvará hadice 

Hydrantová skříň C52 – Zploštitelná hadice 
Hydrantová skříň D25 – Zploštitelná hadice 

Skříně suchovodu 
Hydrantový box K-L 

Lékárničky K-L 

Skříně na PHP 

Skříňka na HP 2XV9 
Skříňka na HP V9 

Skříňka na HP 2XCO2 5 kg 
Skříňka na HP CO2 5 kg 

Skříňka na HP 2XP6/V9 
Skříňka na HP P6/V9 

Skříňka na HP 2XP6 
Skříňka na HP P6 

Krabičky na klíče Skříňky na klíče 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě firemních dat. 
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7.1.2 Vymezení pracovišť 

Firma zatím svou výrobu vnímala jako jeden celek. Z důvodů přesnějšího plánování je však 

potřeba administrativně rozčlenit jednotlivá pracoviště. V rámci KOVO-LEMINI, s. r. o. 

je lze rozdělit do 4 částí dle Tab. 7.15. V procesu výroby na sebe činnosti jednotlivých 

pracovišť navazují dle uváděného pořadí. Z hlediska uspořádání výroby tak lze hovořit 

o technologickém uspořádání. Zkratky D1−D4 budou dále používány v následujíc ím 

textu. Z tabulky také vyplývá, že v současnosti společnost ve výrobě zaměstnává celkem 

6 pracovníků. 

Tab. 7.15: Rozdělení výroby na pracoviště 

Název pracoviště Nové označení Zkratka Počet pracovníků 

Příprava materiálu Dílna 1 D1 1 

Svařovna a brusírna Dílna 2 D2 2 
Lakovna Dílna 3 D3 1 

Kompletace Dílna 4 D4 2 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě firemních dat. 

7.1.3 Konstrukční a technologické návaznosti 

V rámci zvyšování efektivity plánování výroby bude dobré zohlednit konstrukční 

a technologickou návaznost procesů. Pod touto formulací se ukrývá velmi jednoduchá 

myšlenka. Pro některé skupiny produktů totiž platí, že je ekonomicky výhodnější najednou 

vyrábět více kusů příbuzných výrobků. Praktickým příkladem může být například 

produkce výrobků skupiny HS nástěnný. Pokud je v plánu výroba určitého množství 

výrobků typu Hydrantový systém K-L D25 20/30 – standard, bude dobré navázat výrobou 

produktu Hydrantový systém K-L D33 20/30 – standard. Důvodem je fakt, že nastavení 

výrobních strojů je tomto případě velmi podobné . Na některé části lze totiž použít stejný 

nástroj, stačí pouze naměřit odlišnou míru. Podobnosti nastavení strojů a technologických 

postupů lze vypozorovat i u jiných typů výrobků. 

Tímto způsobem tedy lze jednoduše podpořit plynulost výroby a redukci nákladů. 

V podstatě platí obecná poučka, že čím více se povede na sebe navázat příbuzné postupy 

a výrobky, tím rychlejší a efektivnější bude výroby. Tuto poučku je také možné 

parafrázovat tak, že čím méně se budou přehazovat nástroje a měnit nastavení strojů, 

tím rychlejší bude výroba. 

Pro plánovače a normovače výroby to prakticky znamená, že při své práci by vždy měli 

zohlednit konstrukční a technologickou návaznost procesů, pokud to současný stav 
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výroby umožňuje. Pochopitelně nelze tuto poučky chápat jako neměnné dogma, neboť ne 

vždy je možné výrobu naplánovat tímto způsobem. 

7.1.4 Výpočet časových norem 

Vytvořením obecných kategorií a skupin výrobků, následnou kategorizací jednotlivých typů 

produktů do tohoto systému a administrativním rozčleněním výroby tak došlo k vytvoření 

vhodných podmínek pro výpočet časových norem výrobků. Na základě těchto 

předpokladů pak lze postavit následující analýzu. 

Ve spolupráci s jednatelem společnosti a zaměstnanci výroby byly dlouhodobě měřeny 

časy potřebné na výrobu všech typů výrobků. Na základě naměřených hodnot 

pak jednatel společnosti pro dílčí skupiny výrobků určil medián časů nezbytných 

pro výrobu 1 ks výrobku. Výsledek této kalkulace zachycuje Tab. 7.16. V levé části 

tabulky jsou již dříve vytvořené kategorie a skupiny výrobků. Pravá část pak zachycuje 

jednotlivé střední hodnoty. Údaje ve sloupci Příprava představují medián doby potřebné 

k nastavení strojů pro výrobu dané skupiny výrobků v hodinách. Tyto údaje je potřeba 

chápat jako určitý druh režijních nákladů, neboť čas vynaložený na nastavení strojů bude 

vždy společný pro celou výrobní dávku. Jinými slovy, tento čas se dělí mezi všechny 

vyrobené produkty dané výrobní dávky, přičemž platí pravidlo, že čím vyšší je výrobní 

dávka, tím nižší bude průměrný podíl času na seřízení strojů na jeden výrobek. Údaje 

ve sloupci Výroba pak již představují medián času potřebného na výrobu jednoho kusu 

výrobku z dané skupiny. 

Tab. 7.16: Údaje pro výpočet časových norem 

Výrobky 
Časové údaje o výrobě 

(v hodinách) 

Kategorie Skupina Příprava Výroba 

HS 
HS nástěnný 1,00 1,80 
HS vestavba 1,10 2,10 

HS samostatný naviják 0,50 1,10 

PS 

Hydrantové skříně 0,75 0,60 

Skříně na PHP 0,75 0,85 
Krabičky na klíče 0,10 0,15 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě firemních dat. 

Údaje v Tab. 7.16 však sami o sobě nejsou pro výpočet dostačující. V této podobě totiž 

není možné rozpočítat čas na seřízení strojů na jeden výrobek, tudíž ani stanovit adekvátní 

časové normy. Z tohoto důvodu byly z dlouholetých zkušeností z výroby stanoveny 

minimální výrobní dávky (viz Tab. 7.17). Výroba pod touto minimální hranicí obecně není 
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efektivní a neměla by za žádných okolností nastat. Kromě toho lze v tabulce také nalézt 

procentuální podíl jednotlivých pracovišť (D1−D4) na celkovém času výroby jednoho 

kusu výrobku podle skupin. Jinými slovy, hodnoty umožní rozpočítat časy z Tab. 7.16 

sloupce Výroba podle náročnosti výrobních úkonů na dílčí pracoviště. Tato procenta byla 

odvozena ze zkušeností jednatele a mistra společnosti. S jejich pomocí bude následně možné 

rozpočítat čas potřebný k výrobě na jednotlivá pracoviště. 

Tab. 7.17: Parametry výroby 

Výrobky 
Min. 

výrobní 

dávka 

(v ks) 

Podíl pracovišť na celkovém času výroby 

(v %) 

Kategorie Skupina D1 D2 D3 D4 

HS 
HS nástěnný  16 20 % 35 % 30 % 15 % 
HS vestavba  8 20 % 35 % 30 % 15 % 

HS samostatný naviják  30 15 % 40 % 25 % 20 % 

PS 

Hydrantové skříně  16 25 % 35 % 30 % 10 % 

Skříně na PHP  30 25 % 35 % 30 % 10 % 

Krabičky na klíče  50 45 %  0 % 35 % 20 % 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě firemních dat. 

Na základě dat z Tab. 7.16 a Tab. 7.17 je nyní možné přejít ke kalkulaci časových norem.  

Vypočtené hodnoty shrnuje Tab. 7.18. Z důvodu velkého rozsahu této tabulky byla její 

podoba zjednodušena smazáním sloupců Kategorie a Skupina výrobků. Tabulka však 

i nadále zachovává strukturu a chronologii jako v předchozích případech. 

V prvním sloupci, tj. Přepočítaný čas přípravy, byly rozpočítány společné časy přípravy 

(resp. časy nezbytné pro nastavení a seřízení strojů na pracovištích) pro výrobu příslušné  

výrobní dávky na jeden kus výrobku podle skupin. Výpočet proběhl prostým vydělením 

časů nutných pro nastavení strojů hodnotami minimálních výrobních dávek (viz rovnice 

7.35). K tomuto typu výpočtu bylo přistoupeno, neboť velikosti jednotlivých výrobních 

dávek se případ od případu liší. Použití minimální velikosti výrobní dávky poskytlo základní 

hodnotu pro výpočet finální časové normy. Výhodou je také fakt, že výpočet společnosti 

poskytne určitou formu „časové rezervy“. Jak již bylo dříve řečeno, s rostoucí velikost í 

výrobní dávky zároveň klesá průměrný podíl času nastavení strojů na výrobu jednoho 

výrobku. Tudíž matematicky platí, že každá výrobní dávka větší než minimální, 

se v průměru vyrobí dříve. Skutečné časové normy tak reálně budou nižší než plánované. 

𝑃ř𝑒𝑝𝑜čí𝑡𝑎𝑛ý č𝑎𝑠 𝑝ří𝑝𝑟𝑎𝑣𝑦 =
Č𝑎𝑠 𝑛𝑎 𝑝ří𝑝𝑟𝑎𝑣𝑢 𝑝𝑜𝑑𝑙𝑒 𝑠𝑘𝑢𝑝𝑖𝑛𝑦

𝑀𝑖𝑛. 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑛í 𝑑á𝑣𝑘𝑎 𝑝𝑜𝑑𝑙𝑒 𝑠𝑘𝑢𝑝𝑖𝑛𝑦
 (7.35) 

 

Výpočet hodnot ve sloupcích D1−D4 pak jednoduše proběhl vynásobením celkového 

času na výrobu jednoho kusu výrobku příslušným procentem v absolutním (desetinném) 
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vyjádření. Hodnoty v sloupci Mezisoučet představují sumarizaci všech předchozích 

vypočítaných hodnot. Tento součet dále posloužil jako základ pro zohlednění časové 

rezervy pro výrobu. Po konzultaci s jednatelem společnosti byla rezerva stanovena ve výši 

10 % z hodnoty Mezisoučtu. Vynásobením hodnot ve sloupci Mezisoučet koeficientem 0,1 

došlo k určení příslušné časové rezervy. V posledním kroku pak jen stačilo sečíst hodnoty 

sloupců Mezisoučet a Rezerva 10 %, čímž byly vypočteny časové normy pro výrobu 

jednotlivých skupin výrobků. 

Tab. 7.18: Výpočet časových norem výrobků v hodinách 

Přepočítaný 

čas 

přípravy 

Podíl pracovišť na čase výroby 

Mezisoučet 
Rezerva 

10 % 
Celkem 

D1 D2 D3 D4 

0,0625 0,3600 0,6300 0,5400 0,2700 1,8625 0,1863 2,0488 

0,1375 0,4200 0,7350 0,6300 0,3150 2,2375 0,2238 2,4613 

0,0167 0,1650 0,4400 0,2750 0,2200 1,1167 0,1117 1,2283 

0,0469 0,1500 0,2100 0,1800 0,0600 0,6469 0,0647 0,7116 

0,0250 0,2125 0,2975 0,2550 0,0850 0,8750 0,0875 0,9625 

0,0020 0,0675 0,0000 0,0525 0,0300 0,1520 0,0152 0,1672 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě firemních dat. 

Poznámka 1: 

Všichni pracovníci výroby by s těmito časovými normami měli být důkladně seznámeni. 

Je nezbytně nutné, aby každý zaměstnanec věděl, kolik přibližně času má na dokončení 

daného typu výrobku na svém pracovišti. 

Poznámka 2: 

Výrobkové normy vypočítané v Tab. 7.18 nejsou zcela přesné, a to kvůli hodnotám 

ve sloupci Přepočítaný čas přípravy. Jelikož se jedná o hodnoty režijního charakteru 

rozpočítané metodou prostého dělení na počet kusů, neodrážejí přesně realitu. Minimálně 

pro prvních několik výrobků z dané výrobní dávky nebude časový plán odpovídat. 

Z hlediska celé výrobní dávky však bude průměrná doba výroby s každým dalším 

vyrobeným produktem průměrně klesat a ve výsledku tak celkový čas výroby zůstane 

nezměněn. 

Poznámka 3: 

V praxi se jednotlivé výrobní dávky ve svých objemech odlišují. To je důvodem, proč nelze 

vypočítat přesné časové normy výrobků. Proto bylo přistoupeno k výpočtu pomocí stanovení 
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minimálních objemů výroby. Pokud by firma požadovala přesnější výpočty, lze hodnotu 

jmenovatele v rovnici 7.35 nahradit příslušnou velikostí výrobní dávky. Nicméně by tento 

výpočet musel proběhnout pro každou výrobní dávku zvlášť, což je administrativně velmi 

náročné. 

7.1.5 Výpočet výrobní kapacity 

Výpočty v předchozí podkapitole nepředstavují konečný krok. Na jejich základě lze totiž 

určit maximální výrobní kapacitu. Na začátku je však nutné vypočítat časové fondy 

společnosti. V kapitole 1.3 byly časové fondy rozděleny na fondy výrobních zařízení a fondy 

pracovníků. Jak ukazuje Tab. 7.19, jejich výpočty a výsledky jsou lehce odlišné. 

Tab. 7.19: Výpočet časových fondů pro rok 2018 

Časový fond výrobních zařízení Časový fond pracovníků 

Položka Počet dní Položka Počet dní 

Kalendářní časový fond  365 Kalendářní časový fond  365 

Víkendy  102 Víkendy  102 
Svátky ve všední dny  14 Svátky ve všední dny  14 

Nominální časový fond  249 Nominální časový fond  249 

Plánované prostoje  3 Dovolená  20 

Využitelný časový fond  246 Použitelný časový fond  229 

Počet směn  1 Počet směn  1 
Délka směny  8 Délka směny  8 

Časový fond v hodinách  1 968 Časový fond v hodinách  1 832 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě firemních dat. 

Kalendářní rok 2018 má celkem 365 dní, z čehož 102 dní představují víkendy a 14 dní 

státní svátky. O tyto položky se v obou případech kalendářní časový fond ponižuje. 

Nominální časové fondy tak vycházejí stejné. 

V případě časového fondu výrobních zařízení se nominální časový fond dále krátí 

o plánované prostoje, v tomto případě o 3 pracovní dny. Tento údaj se na první pohled 

může zdát nízký, ale vzhledem k charakteru výroby je zcela adekvátní. V případě poruchy 

určitého stroje ho lze prakticky vždycky nahradit jiným strojem. V historii společnosti 

se doposud nestalo, že by porucha jednoho stroje zastavila celou výrobu. Odečtením 

plánovaných prostojů tak vznikne využitelný časový fond výrobních zařízení v počtu 

246 pracovních dní. Firma realizuje jednosměnný provoz, kde délka jedné pracovní 

směny je 8 hodin čistého výrobního času. Vynásobením těchto tří hodnot lze časový fond 

vyjádřit v hodinách, což činí 1 968 hodin. Tento údaj však představuje pouze teoretický stav 

za ideálních podmínek. V reálu se fond může vzhledem k okolnostem lišit. Vzhledem 

k charakteru výroby KOVO-LEMINI, s. r. o je zcela bezpředmětné časový fond násobit 
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počtem strojů. Nejedná se totiž o automatizovanou výrobu, resp. k výrobě produktu musí 

stroj vždy obsluhovat alespoň jeden pracovník. Jednotlivé činnosti pracovišť na sebe navíc 

vzájemně navazují. 

V případě časového fondu pracovníků je nominální časový fond krácen nárokem 

na dovolenou, který v tomto případě kopíruje zákonem stanovené minimum ve výš i 

20 pracovních dní. Použitelný časový fond tak dosahuje 229 dní. Následným vynásobením 

použitelného časového fondu počtem a délkou směn pak vznikne časový fond pracovníků 

v hodinách ve výši 1 832. Ze stejného důvodu jako v předchozím případě nemá smysl fond 

násobit počtem pracovníků. 

Rozdíl mezi hodnotami časového fondu výrobních zařízení a časového fondu pracovníků 

v hodinách činí celkem 136 hodin. Údaj lze také vyjádřit jako 17 pracovních směn 

(tj. 136/8), což představuje 3,4 kalendářních týdnů (tj. 17/5). Z těchto údajů vyplývá, 

že z hlediska výrobních zařízení existuje volná kapacita. Přebytečnou kapacitu však nelze  

vyplnit prací vlastních pracovníků. V případě komplikací výroby lze ale přistoupit 

na alternativu přechodného najmutí několika externích pracovníků a tuto volnou kapacitu 

tak zužitkovat. 

Za použití výše uvedených výpočtů bylo možné zkalkulovat maximální výrobní 

kapacity. Přehled výsledků zachycuje Tab. 7.20. Výpočty jsou však zjednodušené , 

neboť každý údaj představuje hypotetickou situaci, kdy firma za příslušnou časovou 

jednotku vyrábí pouze jednu skupinu výrobků. Nicméně na základě této zjednodušené 

myšlenky je možné plánovat výrobu. 

Tab. 7.20: Výpočet výrobních kapacit 

Výrobek 
Výrobní kapacita podle plánovacího období 

(výrobky v ks za časovou jednotku) 

Kategorie Skupina Směna 
Kalendářní 

týden 
Měsíc Rok 

HS 

HS nástěnný  4  20  117  894 

HS vestavba  3  16  98  744 

HS samostatný naviják  7  33  195  1 491 

PS 

Hydrantové skříně  11  56  337  2 575 

Skříně na PHP  8  42  249  1 903 
Krabičky na klíče  48  239  1 435  10 957 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě firemních dat. 
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7.2 Zaměstnanecké normy 

Prostřednictvím vhodného nastavení zaměstnaneckých norem lze účinně motivovat 

zaměstnance k vyšším výkonům. Zároveň je pomocí tohoto nástroje možné redukovat vznik 

prostojů a dosahovat celopodnikových cílů. 

7.2.1 Nastavení složek mezd 

Doposud se mzdy pracovníků skládaly pouze z fixní částky (žádná pohyblivá složka). 

Zaměstnanci tak v podstatě nebyli odměňováni za skutečně odvedenou práci, neboť výše 

mzdy zůstávala stejná i při různých úrovních výstupů. Tento systém motivace tak nebyl 

příliš efektivní. Naopak, spíše nabádal k nižším pracovním výkonům. 

Vedení společnosti se tedy rozhodlo systém odměňování změnit. Jak ukazuje Obr. 7.20, 

složení hrubé mzdy se ve srovnání se současným stavem zásadně změní. Hrubá mzda se nyní 

bude skládat z fixní a pohyblivé složky. 

 

Obr. 7.20: Složky mzdy pracovníků 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě firemních dat. 

Fixní složka pokryje přibližně 2/3 z celkové hodnoty hrubé mzdy. Jedná se o složku 

neměnnou a garantovanou. Tuto část mzdy tedy pracovník obdrží každý měsíc a její výše 

zůstane stejná i při různých úrovních výstupů. 

Zbylá 1/3 z hodnoty hrubé mzdy tak připadne na nově zavedenou pohyblivou složku. 

Tu je však potřeba rozlišit na dvě části: individuální a kolektivní. Individuální složka bude 

část mzdy ovlivněná individuálním výkonem pracovníka v daném měsíci. O nároku na tuto 

složku rozhodne přímý nadřízený pracovníků, tj. mistr, na základě výkazů práce. Jedná 

se hlavně o příplatky za práci přesčas a odměny za kvalitu odvedené práce, resp. za nula 

vyrobených zmetků v daném měsíci. 

Kolektivní část pohyblivé složky představuje již dříve zmíněnou pomyslnou pákou firmy 

na dosažení požadovaných výstupů na celopodnikové úrovni. Tato složka mzdy totiž bude 

založena na principu kolektivní odpovědnosti. Prakticky to znamená, že všichni pracovníci 

jsou odměňováni za každý vyrobený a dokončený kus předaný na sklad. Tento systém 

má za úkol zaměstnance motivovat ke vzájemné spolupráci a podpořit společné úsilí 

Hrubá mzda

Fixní složka Pohyblivá složka

Individuální Kolektivní
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pracovního kolektivu. Zaměstnanci nebudou placeni za každý vlastní vyrobený kus, tudíž 

je v jejich zájmu, aby hladce proběhly všechny výrobní procesy vedoucí k dokončení 

produktu a jeho předání na sklad. 

7.2.2 Nastavení výše mezd 

Nejdůležitější oblast zaměstnaneckých norem představuje určení výše mzdy. Na základě 

konzultace s managementem společnosti byla orientační mzda stanovena na úrovni 

30 000 CZK. Z důvodu větší motivace její výše vychází z průměrné mzdy České republiky, 

tj. 31 646 CZK za 4. čtvrtletí roku 2017 (Mzdy a náklady práce, 2018). 

Z této částky představuje fixní složka celkem 20 000 CZK. Zbylých 10 000 CZK 

připadá na kolektivní pohyblivou složku. Kolektivní složka mzdy tedy může dosáhnout 

až této výše. Vše závisí na společném výkonu pracovníků. Tato částka však není konečná 

právě díky individuální pohyblivé složce . Na základě individuálního výkonu totiž může 

pracovník velikost své mzdy v souladu s nastavenými pravidly navýšit v řádu tisíců CZK. 

Individuální složka mzdy se totiž skládá z kombinace fixní částky a procentuálních sazeb 

(viz následující text). 

Podklady pro výpočet velikosti mzdy poskytuje Tab. 7.21. Sloupec Odměna za 1 hotový 

výrobek shrnuje přehled peněžních ohodnocení za jeden dokončený výrobek předaný 

na sklad (kolektivní ohodnocení). Do hrubé mzdy navíc mohou vstoupit prémie  

za překročení plánu výroby počítané z fixní složky mzdy, příplatek za práci přesčas (dle 

zákona ve výši 25 %) počítaný z průměrného výdělku a odměny za nula vyrobených kusů 

zmetků v měsíci motivačně stanovené fixní částkou 1 000 CZK. Všechny vyjmenované 

položky představují individuální složku mzdy. Součtem všech těchto složek vznikne hrubá 

mzda pracovníka. 

Tab. 7.21: Základ pro odměňování pracovníků 

Výrobky 
Odměna za 

1 hotový 

výrobek 

Vyrobené zmetky Prémie za 

překročení 

plánu 

výroby 

Kategorie Skupina 
Toleranční 

mez 

Srážka ze 

mzdy 

HS 
HS nástěnný  22,00 Kč 1 ks 2,00 % 1,00 % 
HS vestavba  24,00 Kč 1 ks 2,00 % 1,00 % 

HS samostatný naviják  14,00 Kč 1 ks 1,00 % 0,50 % 

PS 

Hydrantové skříně  8,00 Kč 2 ks 1,00 % 0,50 % 

Skříně na PHP  10,00 Kč 2 ks 1,00 % 0,50 % 
Krabičky na klíče  3,00 Kč 5 ks 0,50 % 0,25 % 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě firemních dat. 
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Nicméně zaměstnanecké normy podchycují i situaci, kdy zaměstnanec způsobí firmě 

škodu v podobě vyrobených zmetků. V Tab. 7.21 ve sloupci Toleranční mez jsou uvedené 

maximální přípustné počty vyrobených zmetků na jednoho pracovníka v kusech za jeden 

kalendářní měsíc pro jednotlivé skupiny výrobků. Jakýkoliv vyrobený zmetek nad tuto mez 

se bude odpovědnému pracovníkovi strhávat z celkové výše vypočtené hrubé mzdy podle 

procentních sazeb ve sloupci Srážka ze mzdy za každý vyrobený kus. To znamená, 

že pokud zaměstnanec vyrobí např. 4 kusy zmetků HS nástěnný, hrubá mzda bude zkrácena 

o částku 3 * (HM * 0,02). 

7.2.3 Představení systému mezd zaměstnancům 

Vzhledem k relativní komplikovanosti výpočtu bude dobré, když personální oddělení bude 

pravidelně minimálně jednou ročně pořádat informativní schůzku se zaměstnanci, 

kde na názorném příkladu vysvětlí způsob výpočtu mezd. Stejně by se mělo postupovat 

i v případě změn výpočtů nebo aktualizaci sazeb pro odměňování. 

V případě dotazů zaměstnanců je dobré uplatňovat tzv. princip otevřených dveří běžně 

používaný v moderních firmách jako např. Magna Exteriors (Bohemia), s. r. o. Zaměstnanec 

tak má možnost kdykoliv přijít a položit otázku, na kterou by měl vždy obdržet odpověď. 

7.2.4 Měsíční výkaz práce 

V rámci aktualizace zaměstnaneckých norem dojde k zavedení měsíčních výkazů práce  

zaměstnanců. Tento výkaz bude mít klasickou papírovou formu a povinně jej každý měsíc 

obdrží všichni pracovníci výroby. Jejich povinností pak bude výkaz průběžně vyplňovat 

a na konci měsíce předložit svému nadřízenému. Nadřízený výkaz zkontroluje a případně 

doplní. Pokud uzná, že výkaz je vyplněný chybně, je v jeho pravomoci jej zaměstnanc i 

vrátit na opravu. Zkontrolovaný a podepsaný výkaz pak nadřízený předá na mzdovou 

účtárnu. 

Vyplněné výkazy práce pak poslouží jako podklad pro výpočet mezd. Zjištěné 

informace mohou použít i plánovači a normovači výroby ke statistickému zkoumáni 

a hodnocení výroby. Z informací bude možné posoudit plánovanou a skutečnou výrobu 

nebo zmetkovitost. 

Pro výše jmenované potřeby byla vytvořena speciální šablona výkazu práce společnosti 

KOVO-LEMINI, s. r. o. Z důvodu jejího rozsahu je však šablona umístěna mezi přílohami 

pod názvem Příloha 5. 
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Vyplňování výkazu – pracovníci 

Každý pracovník obdrží na daný kalendářní měsíc jeden papírový výkaz práce, 

za který bude samostatně odpovídat. V případě nevyplnění, nesprávného vyplnění, 

neodevzdání či ztráty výkazu je v pravomoci mistra podle vlastního úsudku rozhodnout 

o případné srážce stanovené procentem až do výše 5 % z hrubé mzdy. Touto negativní 

motivací se jednoduše zajistí návratnost výkazů. 

Povinností pracovníka bude vyplnit následující údaje: měsíc, rok, jméno, příjmení, 

osobní číslo, všechny položky z kategorie záznamy o pracovních činnostech, datum 

a vlastnoruční podpis. Takto vyplněný výkaz pracovní předá svému mistrovi 

ke schválení. 

Vyplňování výkazu – mistr 

Pro mistra jakožto pro plnohodnotného zaměstnance platí stejné podmínky jako pro ostatní 

pracovníky. Rozdíl je pouze v tom, že výkaz práce mistrovi schvaluje jeho přímý 

nadřízený, který jej dále odevzdá na mzdovou účtárnu. 

Mistr jako nadřízený výrobních pracovníků odpovídá za kontrolu a dokončení výkazů 

práce za své podřízené. Jakmile obdrží vyplněné výkazy od svých podřízených, je povinen 

provést kontrolu správnosti a následně vyplnit následující údaje: odpracované hodiny , 

řádná dovolená, ostatní skutečnosti, vyrobeno celkem, počet vyrobených zmetků, 

saldo, všechny údaje z kategorie ostatní záznamy, datum a vlastnoruční podpis . 

Takto vyplněné výkazy následně v předepsaném termínu odevzdá na mzdovou účtárnu. 

Vyplňování výkazu – mzdová účtárna 

Pracovník mzdové účtárny v předepsaném čase zpracuje výkazy práce pracovníků 

a mistra. V tuto chvíli se veškeré uváděné údaje považují za správné a na jejich základě 

bude vypočítána čistá mzda. V případě chybných informací je odpovědnou osobou mistr 

výroby (pro pracovníky) nebo nadřízený mistra (výkaz práce mistra). Účetní má povinnost 

výkaz opatřit datem zpracování, vlastnoručním podpisem a razítkem společnosti. 

Vzhledem k důvěrnému charakteru výkazů účetní do příslušného systému při zpracování 

vyplní celkový počet vyrobených kusů výrobků, počet vyrobených zmetků a počet 

odpracovaných hodin. Tato data dále poslouží plánovačům a normovačům výroby. 
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Statistického zkoumání informací z výkazů práce 

Jak již bylo naznačeno, na základě výkazů práce bude možné statistické zkoumání 

výrobního procesu. Vzhledem k charakteru takto zjištěných dat lze uvažovat o použití 

ukazatele plnění plánu výroby. Ten je jednoduše konstruován jako podíl počtu skutečně 

vyrobených výrobků a plánovaného počtu výrobků. Ukazatel se vyjadřuje v procentech. 

Druhý možným ukazatelem je zmetkovitost (v procentech) počítaná jako podíl vyrobených 

zmetků k celkovému počtu vyrobených výrobků. Zmetkovitost lze také vyjádřit 

na jednotlivá pracoviště. Zároveň data umožní porovnání plánovaného času na výrobu 

a skutečně vynaloženého času na výrobu. 

7.3 Systém řízení výroby 

Veškeré výpočty časových norem a s nimi spojené organizační změny vyplývajíc í 

z podkapitoly 7.1 a změny v oblasti personalistiky popsané v podkapitole 7.2 připravily 

vhodné prostředí pro vytvoření standardizovaných postupů systému řízení výroby 

ve společnosti KOVO-LEMINI, s. r. o. Na základě těchto postupů pak bude managementu 

společnosti předán soubor doporučení pro optimalizaci výrobního procesu. 

Následující podkapitoly vycházejí z myšlenek blíže rozebraných v rámci výše 

zmiňovaných podkapitol. Tyto poznatky dále rozvíjejí a používají je jako poklad 

pro vytvoření standardizovaných postupů. 

7.3.1 Filozofie výroby 

Současný stav systému řízení výroby společnosti KOVO-LEMINI, s. r. o. lze velmi výstižně 

charakterizovat pomocí slavného citátu amerického ekonoma Steva Jobse, který říká, 

že: „V podnikání nemůžete čekat, až bouřka přejde, je nutné se naučit tančit v dešti.“ 

(Kislingerová, 2018). Citát správně zdůrazňuje potřebu neustálého přizpůsobování 

se dynamickému tržnímu prostředí. 

Právě tato myšlenka představuje v případě zkoumané společnosti velmi aktuální téma, 

neboť její metody řízení lze označit za zastaralé a značně neefektivní. Stejně jako v přístupu 

Six Sigma je potřeba do firemní filozofie zahrnout myšlenkou soustavného zlepšování 

procesů. Postupným zdokonalováním jednotlivých okruhů lze z dlouhodobého hlediska 

docílit zefektivnění vnitropodnikových procesů. 
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7.3.2 Zpracování přijatých objednávek 

Proces plánování výroby začíná již v okamžiku přijetí objednávky od zákazníka. Doposud 

firma po přijetí objednávky postupovala tak, že pověřila vybraného pracovníka zadáním 

informací z objednávky do účetního systému Pohoda a následně manažeři na základě svých 

zkušeností odhadovali předpokládaný datum vyřízení požadavku. 

Nově budou mít manažeři k dispozici časové normy a nové metody plánování, s pomocí, 

kterých budou schopni rozložit výrobu na dílčí úkony a relativně přesně kalkulovat termíny 

dokončení. Z dlouhodobého hlediska však bude nutné uvažovat o nákupu specializova ného 

plánovacího softwaru (viz dále), kterých je na trhu celá řada. Jedná se hlavně o situaci, 

kdy dojde k rozšíření výrobních kapacit a počtu zákaznických požadavků. 

7.3.3 Systém tvorby front a priorit zákazníků 

Na základě analýzy současného stavu ve výrobě (kapitola 6) vyplývá, že je nutné zajist it, 

aby se objednávky zákazníků začaly řadit do fronty podle předem stanovených pravide l. 

Doposud totiž nedocházelo ke tvorbě front a požadavky byly vyřizovány víceméně 

náhodně. Jednatelé společnosti zdůrazňují, že právě tento nedostatek musí být odstraněn. 

Efektu tvorby front požadavků lze jednoduše docílit zavedením systému priorit 

zákazníků. Systém preferencí v podstatě subjektivně ohodnotí „důležitost“ jednotlivých 

zákazníků pro společnost KOVO-LEMINI, s. r. o., na základě čehož pak může jednoduše 

vzniknout fronta požadavků. 

Pro tyto účely bude sloužit pěti bodová stupnice (1−5), kde 5 představuje nejvyšší 

prioritu a 1 nejnižší prioritu. Podle přidělených preferenčních bodů se pak jednotlivé 

objednávky seřadí sestupně podle priority zákazníka od nejvyšší k nejnižší. Takto 

vznikající fronta požadavků se bude primárně řídit řádem PRI, resp. v první řadě jsou 

obslouženy požadavky s nejvyšší prioritou, a to bez ohledu na dobu příchodu do fronty  

(i tento systém však má svá omezení, viz dále). V případě kumulace požadavků s identickou 

prioritou se přistoupí k řádu FIFO, kdy jsou nejdříve obslouženy jednoty, které se do fronty 

zařadily dříve. 

Jak již bylo řečeno, přednostní právo na obsluhu mají objednávky s nejvyšší prioritou. 

Nicméně v praxi může nastat hypotetická situace, kdy stále chodí nové objednávky s vyšší 

prioritou a čekající požadavky s prioritou nižší jsou pak znovu a znovu odsouvány. Tento 

problém bude ošetřen předem nastavenými pravidly pro odklad vyřízení objednávek . 

Pro tyto účely platí 2 základní pravidla a to, že každá objednávka může být posunuta pouze  
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jednou a doba prodlení od přislíbeného termínu nesmí za žádných okolností přesáhnout 

jeden kalendářní týden. 

Další situace, která v praxi může reálně nastat, je ta, kdy zákazník s původně nižší 

prioritou bude z blíže nespecifikovaných důvodů nově ohodnocen na prioritu vyšší 

(případně obráceně). V takovém případě se jeho dosud čekající (tj. nezpracované) 

objednávky nesmí automaticky přesouvat. S novou vyšší prioritou se požadavek 

zákazníka vyřídí až při další zaslané objednávce. 

V rámci nového systému je nezbytné provést zpětnou evaluaci zákazníků a přidělit jim 

odpovídající priority. Se založením nového zákazníka do účetního systému musí 

automaticky proběhnout přidělení priority. Přidělování priorit na základě intuitivního 

přístupu bude mít na starosti pověřený pracovník vrcholového managementu společnosti. 

Z pochopitelných důvodů musí mít informace o prioritách charakter důvěrných údajů. 

Zároveň je nezbytné zajistit jejich důsledné utajení a zamezit přístupu nepovolaných osob 

k těmto informacím. 

Z hlediska zlepšování vnitropodnikových procesů je žádoucí, aby byl systém přidělování 

priorit minimálně jednou ročně zrevidován. V rámci této kontroly by měl management 

ověřit, zda mají jednotliví zákazníci správně přidělené preference  a případně zvážit 

možnost jejich přehodnocení podle kritérií jako počet zaslaných objednávek, realizovaný 

obrat či významnost postavení na trhu. 

7.3.4 Návaznosti výrobních procesů 

Při přípravě plánu výroby plánovači naráželi na problém návaznosti výrobních procesů, 

resp. nevěděli, jak na sebe mají jednotlivé činnosti správně navazovat. Při nesprávném 

naplánování návaznosti tak mohl snadno vzniknout prostoj čekáním na zatím 

nedokončenou komponentu, která již měla být vyrobena. 

Zamezení vzniku podobných situací bude jednoduše provedeno jednoznačným 

definováním hierarchie výrobních postupů. Pro tyto účely poslouží analytický nástroj 

zvaný vývojový diagram, který umožní přehledně graficky zachytit proces výroby. 

Před samotným použitím nástroje je však potřeba doplnit několik důležitých informac í. 

V Tab. 7.13 byly definovány kategorie a skupiny výrobků. Výrobky kategorie HS skupin 

HS nástěnný a HS vestavba se obecně skládají ze čtyř hlavních komponent. Jmenovitě 

se jedná o následující položky:  
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▪ skříň, 

▪ dveře, 

▪ ramena, 

▪ naviják. 

Pro zajištění plynulého chodu výroby je nutné při plánování zohlednit, aby tyto 

komponenty šly do výroby v následujícím pořadí: 1. naviják, 2. dveře, 3. skříň a 4. 

ramena. Toto pořadí zajistí hladký průběh výroby a zamezí vzniku prostoje z důvodu 

čekání na chybějící komponenty. Skupina výrobků HS samostatný naviják není potřeba 

rozebírat, neboť se skládá pouze z navijáku. 

Výrobky kategorie PS ze skupin Hydrantové skříně, Skříně na PHP a Krabičky 

na klíče jsou z hlediska plánování o něco snazší. Skládají se totiž pouze ze dvou 

komponent, tj. dveře a skříň. Pro účely plánování se do výroby musí poslat v pořadí: 

1. dveře a 2. skříň. 

Se zohledněním těchto parametrů lze nyní překročit k vysvětlení procesu výroby, který je 

zachycen na Obr. 7.21. Výroba začíná okamžikem odeslání požadavku na výrobu. 

S přijetím požadavku se odebírá materiál ze skladu, který se před zpracováním prověřuje 

z hlediska jakosti. V případě nedostatečné jakosti je vrácen zpět a musí být nahrazen 

kvalitnějším materiálem. Materiál s dostačující jakostí se odesílá na D1, kde probíhají první 

výrobní činnosti typu stříhání, děrování a ohýbání. Připravený polotovar se posílá 

na pracoviště D2, kde proběhne namátková kontrola rozměrů. V případě problémů 

se polotovar vrací zpět na D1, v opačné situaci D2 provádí svařování a broušení. Následně 

provádí mistr kontrolu jakosti obrobku. Nevyhovující položky se vrací na opravu na D1, 

jakostní položky pokračují na D3 na lakování a vypalování. Po ukončení lakování probíhá 

důkladná kontrola lakýrníkem, který polotovar buď vrátí na D3, nebo pošle dál na D4. 

Na pracovišti D4, provádějí zaměstnanci montáž všech komponent. Po kompletaci 

proběhne výstupní kontrola jakosti, kdy je výrobek opět buď vrácen na D4, nebo poslán 

na balení. Zkompletovaný a zabalený výrobek se stává hotovým výrobkem a putuje buď 

na sklad, nebo rovnou k zákazníkovi. Po odeslání zákazníkovi se automaticky vystaví 

odběratelská faktura. 
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Obr. 7.21: Vývojový diagram výrobního procesu 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě firemních dat. 

7.3.5 Změna ve způsobu účtování zásob 

V podkapitole 7.3.4 záměrně nebylo zmíněno několik informací. Na Obr. 7.21 jsou tmavě 

šedou barvou a tučným písmem zvýrazněny dvě účetní operace, tj. vystavení výdejky 

materiálu a vystavení výdejky/příjemky zboží. 

Důvodem přeskočení byl fakt, že se jedná o separátní okruh, který vyžaduje samostatný 

rozbor. Společnost totiž v současné době používá k účtování o zásobách Způsob B. V praxi 

to jednoduše znamená, že se neúčtuje o fyzických pohybech zásob (tj. příjemka 
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a výdejka). Jediné dvě výjimky představuje účtování o převodu počátečního/konečného 

stavu na začátku/konci účetního období. Nakoupený materiál/zboží se tak do nákladů 

dostane prostřednictvím příslušných nákladových účtů ihned v měsíci, kdy byl pořízen. 

Z dlouhodobého hlediska však tento účetní způsob vrcholovému managementu 

společnosti z blíže nespecifikovaných důvodů nevyhovuje. V rámci zpracování nového 

systému řízení výroby tak vzešel požadavek na změnu účetních metod v oblasti zásob. 

Při popisu výrobního procesu formou vývojového diagramu (Obr. 7.21), tak byla rovnou 

zachycena změna účtování na Způsob A. 

Z praktického hlediska však změnu nelze aplikovat v průběhu účetního roku, 

neboť v českém systému účetnictví platí tzv. zásada stálosti účetních metod (konzistence). 

Tato zásada jednoduše říká, že používané metody v daném účetním roce se nesmí změnit. 

Aplikace změny účetního způsobu tak připadá nejdříve na 01. 01. 2019. Nicméně 

z dlouhodobého hlediska je tento fakt potřeba zohlednit v účetním programu Pohoda  

a navázat jej na nový systém řízení výroby. 

7.3.6 Revize počtu zaměstnanců 

Již dříve bylo v rámci Tab. 7.15 stručně naznačeno, že v současné době ve společnosti 

KOVO-LEMINI, s. r. o. působí celkem 6 pracovníků včetně mistra (působí na D1). Jejich 

přehled podle jednotlivých pracovišť je k nahlédnutí v Tab. 7.22., která část dat převzala 

z výše jmenované tabulky. 

Nicméně současný stav ve výrobě není dle slov jednatele společnosti zcela ideální. 

Výrobním kapacitám by velmi ulehčilo, kdyby se počet zaměstnanců změnil dle sloupce 

Ideální stav na 9 pracovníků. Z důvodu současného stavu výroby však ekonomická situace 

takovou změnu neumožňuje. Do budoucna však lze k této hypotetické personální změně 

směřovat. Nicméně její realizace je podmíněná zavedením organizačních změn v souladu 

s touto diplomovou prací. 

Tab. 7.22: Přehled počtu zaměstnanců 

Pracoviště 
Počet zaměstnanců ve výrobě 

Současný stav Ideální stav 

D1 1 2 
D2 2 3 

D3 1 2 
D4 2 2 

Celkem 6 9 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě firemních dat. 
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I přes všechna omezení však lze o jedné personální změně reálně uvažovat. Prioritou je 

totiž přijetí jednoho pracovníka na pracoviště D2. V současnosti se jedná o úzké hrdlo31 

procesu výroby. Pokud se tedy podaří uskutečnit navrhovaná opatření, v blízké době 

by se mohl počet zaměstnanců zvýšit na 7, tj. změna o 16, 67 %. 

7.3.7 Nový systém plánování výroby 

Tato kapitola představuje finální propojení všech doposud rozebraných optimalizačních 

prvků. Personální změny shrnuté v podkapitole 7.2 představují výchozí předpoklad 

pro úspěšné použití nástrojů rozebraných v následujícím textovém úseku. 

Pomocí časových norem odvozených v rámci podkapitoly 7.1 je nyní firma schopná 

relativně přesně vypočítat své kapacitní možnosti na různé časové jednotky, tj. den, týden, 

měsíc či rok. Zároveň firma zná časovou náročnost výroby jednotlivých skupin výrobků. 

V tuto chvíli tedy nic nebrání tomu, aby plánovači a normovači výroby rozvrhli 

a uspořádali výrobu na příslušnou časovou jednotku. 

Inspirací pro plánování může být využití časové jednotky používané v automotive  

průmyslu, tj. kalendářní týden (dále jen KT). Tato časová jednotka je vzhledem 

k charakteru výroby KOVO-LEMINI, s. r. o. zcela ideální, neboť umožňuje rozvržení 

výrobních kapacit na několik týdnů dopředu. 

Nový systém plánování bude v tuto chvíli vycházet z principů přístupu MRP II, 

který zohledňuje jak materiálovou potřebu, tak i disponibilní výrobní kapacity . 

Za použití jednoduchého nástroje CRP pak lze jednoduše graficky znázornit vytíženost 

v jednotlivých kalendářních týdnech. 

Modelový příklad tohoto typu plánování zachycuje Obr. 7.22. Nepřerušovaná tlustá čára 

představuje časovou osu, resp. plánovací kalendář, rozdělený na jednotlivé kalendářní 

týdny, tj. KT 1−KT 7. Jednotlivé sloupky pak znázorňují vypočítanou (plánovanou) 

kapacitní náročnost výroby v daných KT, která vychází z objednávek zákazníků. 

Konečně, přerušovaná tlustá čára je disponibilní výrobní kapacita společnosti, tj. horní 

hranice výroby. Na první pohled lze zpozorovat, že v KT 1, KT 2 a KT2 nejsou výrobní 

kapacity plně vytížené. Naopak v KT 3, KT 4, KT 5 a KT 6 firma eviduje přetlak ve výrobě  

(viz barevné obdélníčky nad úrovní výrobní kapacity). 

                                                                 
31 Pojem úzké hrdlo se používá v oblasti systémové analýzy a udává, že výrobní systém je pouze tak rychlý, 

jak rychlý je jeho nejpomalejší článek. (Úzké hrdlo (Bottleneck), 2016) 
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Obr. 7.22: Vytížení výrobních kapacit před CRP 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě literatury PIETERS, Reinder a Oliver NTENJE, Logistics: 
a practical approach, s. 87. 

Jelikož nový systém firmě umožňuje plánovat s předstihem, má pracovník zodpovědný 

za rozvržení výroby příležitost včas učinit vhodná protiopatření. Za pomocí nástroje CRP 

je totiž možné docílit stavu, který zachycuje Obr. 7.23. Část činností nad úrovní výrobních 

kapacit v KT 3 lze jednoduše přesunout do KT 1, kde jsou plánované volné kapacity 

výroby. Tento zásah je znázorněn přesunem barevného obdélníku z KT 3 do KT 1. Stejnou 

operaci lze provést i pro KT 4 přesunem části činností do KT 2 a pro KT 6 přesunutím 

činností na další týden, tedy do KT 7. 

Tato protiopatření umožní firmě vyřešit problém s nedostatečnou kapacitou výroby. 

Plány na KT 3 a KT 4 tak budou splněny v termínu. Plány z KT 6 budou splněny o týden 

později, což stále splňuje dříve nastavená pravidla. Zásadní problém však představuje KT 5. 

V tomto případě nelze žádnou část činností přesunout do jiných KT, neboť by nebyl 

dodržen termínový plán. 

Na řadu tedy přichází hledání alternativního řešení. Firma má možnost zvážit nařízení 

jedné extra pracovní směny nebo povinných přesčasů pracovníků. Vzhledem 

k osmihodinovým pracovním směnám by tato řešení mohla být účinná. Nicméně pokud 

by náročnost byla ještě vyšší, současné personální podmínky by již neumožnily použitý 

těchto opatření. V takové situaci připadá v úvahu dočasné najmutí několika externích 

pracovníků přes personální agenturu, kteří by eventuálně pokryli extra směnu. 

KT 1 KT 2 KT 3 KT 4 KT 5 KT 6 KT 7 

Výrobní 

kapacita 
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Obr. 7.23: Vytížení výrobních kapacit po CRP 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě literatury PIETERS, Reinder a Oliver NTENJE, Logistics: 
a practical approach, s. 87. 

Pro vizualizaci pracovních činností a jejich návazností v čase (den, týden, měsíc, rok) 

pak firma může běžně používat Ganttovy diagramy. S pomocí tohoto grafického nástroje 

se lze snadno orientovat a efektivně rozhodovat. V současnosti nabízí trh celou řadu 

softwarových balíčků pro tvorbu těchto diagramů. Jako příklad lze uvést GanttProject, 

Workzone, Easy Projects, Team Gantt, Ganttpro a desítky dalších. Vytvořit jej zvládne 

i tabulkový editor z balíčku Microsoft Office – Microsoft Excel. 

Výhledy do budoucna 

S rozvojem výroby lze předpokládat rostoucí nároky na plánování výroby. V takové situaci 

může firma dále uvažovat o implementaci některých prvků ostatních progresivních metod 

řízení výroby jako např. komplexní ERP systémy, OPT či nejrůznější japonské metody 

(Kanban, Six Sigma, Lean Management a další). 

Za zmínku také stojí možnost využití poznatků z oblasti exaktních metod managementu. 

Například s pomocí metody Lineárního programování mohou plánovači výroby zjistit 

ideální kombinace vyráběných výrobků, které přinesou minimální náklady 

na spotřebovaný materiál. Řešení této problematiky umožňuje například modul editoru 

Microsoft Excel zvaný Solver. Zadavatel údajů však musí v první řadě zpracovat data 

do požadované podoby. 

Další možností aplikace exaktních metod je například využití poznatků z oblasti Teorie 

hromadné obsluhy. Jedná se o účinný optimalizační nástroj, s jehož pomocí lze odhadnout 

KT 1 KT 2 KT 3 KT 4 KT 5 KT 6 KT 7 

Výrobní 

kapacita 
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pravděpodobnosti přetížení výrobního systému či potřebný počet pracovníků k obsluze  

zařízení (Tomek a Vávrová, 2007, s. 118). 

7.3.8 Plánování zásob 

Nový systém řízení výroby také napomůže ke zlepšení způsobu plánování a řízení zásob. 

Jelikož firma nyní dokáže plánovat výrobu relativně s předstihem, a navíc zná dopředu čas, 

datum, druh a počty vyráběných produktů, nebude problém včas zajistit potřebné 

množství materiálu. Z tohoto důvodu je žádoucí navázat řízení zásob na nově zavedený 

systém řízení výroby. Firma pak už musí pouze obezřetně vybírat své dodavatele . 

7.3.9 Systém předávání informací 

Posledním krokem zavádění standardizovaných postupů je vyřešení způsobu předávání 

výrobních informací pracovníkům výroby. Řešení problému bylo inspirováno zkušeností 

jiných výrobních podniků. 

Nově bude na každé pracoviště (D1−D4) nainstalována obrazovka, která bude přímo 

napojená na informační systém pro plánování výroby. Jakmile plánovači a normovači 

výroby rozvrhnou výrobu, pošlou od sebe z kanceláře instrukce na příslušná pracoviště . 

Pracovník z obrazovky jednoduše vyčte instrukce, na základě kterých pak vykoná svou 

práci. Tímto způsobem se docílí jednoznačného a nevyvratitelného nastavení systému 

předávání informací. Mistr výroby tak bude mít více času dohlížet na své pracovníky 

a zapojit se do výrobních aktivit. 

7.3.10 Systém kontroly plnění plánů 

Na základě informací z výroby a výkazů práce bude k dispozici dostatek informac í 

pro kontrolu plnění plánů. Předmětem kontroly je hlavně porovnání skutečné a plánované  

výroby, skutečného a plánovaného času výroby a zmetkovitost. S pomocí rovnice 1.1 lze 

také snadno vypočítat efektivitu výroby. 

Zvýšenou pozornost musí vrcholový management věnovat nově zavedeným postupům 

plánování. Ze začátku bude potřeba pravidelně porovnávat, zda systém plánování skutečně 

funguje, zda jsou plány skutečně realizovatelné a zda zaměstnanci rozumí novým postupům. 

V případě jakýchkoliv problémů musí management společnosti pružně reagovat a okamžitě 

hledat příčiny jejich vzniku. Je možné, že v průběhu zavádění nových postupů vyplynou 
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na povrch určité nedostatky. S postupem času však dojde ke zdokonalení systému 

a odstranění většiny nedostatků. 

7.4 Soubor doporučení pro firmu 

Na základě poznatků rozebraných v rámci kapitol 6 a 7 lze vytvořit seznam hlavních 

obecných doporučení pro zkoumanou společnost KOVO-LEMINI, s. r. o. V první řadě 

by firma měla v blízké době začít aktivně podnikat nápravná opatření k problematickým 

okruhům, neboť současný stav výroby může snadno vyústit ve vážnou újmu v podobě ztráty 

zákazníků. V krajním případě by situace mohla dospět až k ukončení podnikatelské  

činnosti. 

Zavedením nových zaměstnaneckých norem a měsíčních výkazů práce  management 

získá lepší kontrolu nad svými pracovníky a prostřednictvím pozitivní i negativní motivace  

bude schopný regulovat efektivitu faktoru práce . Lze předpokládat, že nový systém 

odměňování zaměstnanců vyvolá určitý růst mzdových nákladů. Ten by však měl být 

vykompenzován efektivnějším využitím výrobních kapacit, resp. schopností vyřídit více 

objednávek za stejný čas. Z analýzy současného stavu dále vyplývá, že v blízké době lze 

začít uvažovat o přijetí dalšího pracovníka do výroby na pracoviště D2. 

Prostřednictvím využití vypočítaných časových norem (vycházejícího z rozdělení 

produktového portfolia) pro plánování výroby firma zvládne uspořádat dílčí výrobní 

činnosti tak, aby minimalizovala náklady, redukovala nežádoucí prostoje a zvýšila 

efektivitu výroby. V kombinaci s plánováním vycházejícím z metody MRP II (nástroj 

CRP) bude schopná vypočítat vytíženost výrobních kapacit v jednotlivých KT a včas 

podnikat nápravná opatření pro zmírnění fluktuací. Pro zlepšení procesu plánování je také 

vhodné využít metody Ganttových diagramů, která si pravděpodobně vyžádá dokoupení 

specializovaného softwaru, a systému přidělování priorit zákazníkům. 

Na základě zjištěných problematických okruhů a navrhovaných řešení lze 

z dlouhodobého hlediska uvažovat o nákupu profesionálního modulu k účetnímu 

programu Pohoda pro plánování a řízení výroby. V úvahu přicházejí moduly jako například 

Productoo Logistika, plus Produce, AROP, PVM – výrobní modul či FACTORIFY. Bližš í 

informace k nabídce jsou dostupné na URL adrese http://www.pohodaplus.cz/vyroba.aspx . 
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8 Předpokládané přínosy optimalizace 

Vzhledem k zaměření této diplomové práce nelze přesně matematicky vyčíslit očekávané 

přínosy. Z tohoto důvodu byly vyjádřeny na základě odborného odhadu ve spolupráci 

s jednatelem společnosti, panem Leošem Pavlatou. Účinnost opatření lze s jistotou vyjádřit 

až s určitým časovým odstupem. 

Podle znalostí a zkušeností pana Pavlaty, by veškerá navrhovaná opatření měla být 

účinná a hlavně realizovatelná. Jejich implementací do vnitropodnikových procesů 

společnosti se očekávají následující přínosy: 

▪ růst efektivity minimálně o 20 %, 

▪ růst počtu zaměstnanců o minimálně 16,67 %, 

▪ snížení současného přetlaku ve výrobě, 

▪ zlepšení systému plánování výroby, 

▪ přechod k účtování o zásobách způsobem A, 

▪ optimalizace mzdové evidence , 

▪ rychlejší vyřizování objednávek, 

▪ dodržování termínového plánu, 

▪ růst spokojenosti zákazníků, 

▪ růst spokojenosti vlastních pracovníků, 

▪ rozvoj vnitropodnikové kultury, 

▪ zlepšení možností statistického zkoumání výroby, 

▪ prohloubení znalostí o vlastním výrobním procesu, 

▪ zlepšení způsobu plánování zásob, 

▪ zlepšení předávání informací v rámci podniku, 

▪ vytvoření podmínek pro neustálé zlepšování procesů, 

▪ upevnění pozice na trhu a dobré pověsti společnosti. 
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Závěr 

Při tvorbě této diplomové práce autor usiloval především o logickou návaznost jednotlivých 

kapitol. Struktura práce je totiž založena na principu postupného rozvíjení myšlenek 

za účelem tvorby uceleného pohledu na zkoumanou problematiku. Text začíná rešeršní částí 

vytvořenou na základě informací dostupných z odborných publikací a plynule 

se pak přesouvá k praktické části. 

Předmětem zkoumání praktické části byla oblast plánování a řízení výroby podniku 

ve společnosti KOVO-LEMINI, s. r. o. včetně vybraných okruhů finančního účetnictví 

(účtování o zásobách a mzdová evidence). V rámci optimalizace vnitropodnikových procesů 

si autor stanovil za cíl vytvořit nový komplexní přístup k těmto výše jmenovaným oblastem.  

Za sekundární cíl lze považovat předání souboru doporučení managementu společnosti 

za účelem jejich implementace v praxi. Ve výsledku by tyto metody měly firmě pomoci 

redukovat nežádoucí prostoje a zvýšit efektivitu na celopodnikové úrovni. 

Teoretická východiska zpracovaná v kapitolách 1−4 sloužila jako výchozí podklad 

pro zpracování praktické části textu a byla nezbytná pro pochopení problematiky v širším 

kontextu. Informace potřebné k analýze současné situace v podniku pak poskytl jednatel 

společnosti a konzultant práce Leoš Pavlata. Pan Pavlata se aktivně podílel na tvorbě 

praktické části textu jako odborný poradce. Svým konstruktivním pohledem na celou 

záležitost pomohl eliminovat nesprávné myšlenky, a naopak přispěl k rozvoji 

těch správných. 

V rámci praktické části diplomové práce byla provedena důkladná analýza problému 

pojmenovaného jako neplnění termínových plánů společnosti, která pomohla 

identifikovat hlavní příčiny jeho vzniku. Příčiny lze obecně rozdělit do tří hlavních okruhů, 

jmenovitě: absence zaměstnaneckých norem, nevhodně stanovené časové normy 

výrobků a nestandardizované postupy řízení výroby. Právě tyto okruhy jsou původem 

nežádoucích pracovních prostojů vedoucích ke vzniku přetlaku ve výrobě a následnému 

zpoždění v procesu vyřizování objednávek zákazníků. 

Na základě cíle vytyčeného v prvopočátcích psaní práce autor za soustavné komunikace 

s managementem společnosti vytvořil soubor opatření vedoucích k eliminaci výše 

vyjmenovaných problematických okruhů. Ve své podstatě tak vznikla nová filozofie řízení 

výroby přizpůsobená „na míru“ společnosti KOVO-LEMINI, s. r. o. 

Výstup práce byl představen jednateli společnosti, který jej zhodnotil jako zcela 

vyhovující a proveditelný. Autor diplomové práce tak považuje stanovený cíl ve všech 
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ohledech za splněný. Zároveň zastává názor, že zavedením navrhovaných postupů lze docílit 

harmonizace interních procesů a minimálně 20% růstu produktivity výroby . 

Z dlouhodobého hlediska tak firma bude schopná objednávky vyřizovat rychlej i 

a spolehlivěji. Zároveň může dále uvažovat o investicích do kapitálové výstavby či o zvýšení 

počtu zaměstnanců. Ve finále tak lze docílit lepšího postavení v tržním prostředí a posílení 

image společnosti v očích svých zákazníků. 
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