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Anotace
Diplomová práce se zabývá problematikou zavádění nových nástrojů štíhlé výroby ve

výrobních podnicích. V první části práce je obecně popsána terminologie z oblasti podnikové

logistiky a s ní úzce související problematika řízení výroby. Patřičný důraz je poté kladen na

teorii zásob a představení základních principů štíhlé výroby a jejích méně známých nástrojů,

které se v podnicích začínají také zavádět. V následující kapitole autorka představuje

analyzovanou firmu a popisuje aktuální situaci ve výrobě. Dále předkládá návrh

implementace nástroje štíhlé výroby – konkrétně heijunky – včetně předpokladů pro

zavedení a výhod či nevýhod, které toto rozhodnutí přinese. Na závěr je představeno

ekonomické zhodnocení případného zavedení nástroje a vlastní doporučení k řešení

jednotlivých problémových oblastí.
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Annotation
The thesis deals with the introduction of new lean manufacturing tools in manufacturing

companies. The first part of the thesis characterizes the general terminology from the field

of business logistics and its closely related issues of production management. Appropriate

emphasis is then placed on the theory of stocks and the introduction of basic principles of

lean manufacturing and its lesser-known tools, which are also being introduced in

companies. In the following chapter, the author presents the analysed company and describes

the current situation in production. It also proposes the implementation of a lean

manufacturing tool - namely Heijunka - including the assumptions for an implementation

and the advantages or disadvantages that this decision would bring. Finally, an economic

evaluation of the possible implementation of the tool as well as the author’s

recommendations for solving individual problem areas are presented.
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Úvod 

V podnicích 21. století je vyvíjen velký tlak na optimalizaci logistiky a obecně řízení výroby. 

Hlavním důvodem vyvíjení tohoto tlaku je skutečnost, že se jedná o ty části podniku,  

ve kterých se dají ovlivnit celkové náklady výroby. Podniky se zaměřují na tyto oblasti 

především proto, že samotná výroba dílu, např. výlisku, je už pevně dána vlastnostmi stroje 

a z pohledu nákladů se nedá téměř ovlivnit. Naopak to, jak budou tyto stroje obsluhovány, 

jak se k nim bude zavážet materiál, jak se budou skladovat hotové výrobky či surový 

materiál, to jsou činnosti, které mohou rozhodovat o úspěšnosti podniku. V současné době 

jsou do většiny výrobních podniků zaváděny určité nástroje štíhlé výroby, které byly až na 

výjimky poprvé použity v japonských továrnách. Převážná většina z nich má za úkol 

zefektivnění výroby a zamezení plýtvání a nadbytečných nákladů. 

 

Cílem této práce je možné zavedení vybraného nástroje štíhlé výroby ve výrobním procesu 

vybraného podniku. Dílčími cíly práce je pak představení teoretických východisek 

spojených s řízením výroby a představení některých nástrojů štíhlé výroby. 

 

V úvodní části práce jsou po úvodu do problematiky uvedeny způsoby a metody řízení 

výroby a s tím neoddělitelnou problematikou zásob. Následující kapitola popisuje princip 

štíhlé výroby a některé z její méně známých nástrojů. 

 

V následující části je představena společnost, ve které je autorka zaměstnána a ve zkratce 

popsán stav aktuální výroby. V další kapitole jsou zmíněné již zavedené nástroje štíhlé 

výroby. V návaznosti na to je doporučeno zavedení jednoho nového nástroje štíhlé výroby, 

konkrétně heijunky, který by mohl proces výroby zefektivnit. Současně jsou představeny 

předpoklady k zavedení nástroje včetně pozitiv i negativ, které by ze zavedení plynuly. 

K potřebným výpočtům stanovujícím pojistnou zásobu či optimální výrobní dávku byly 

autorkou použity exaktní metody. V závěru je uvedeno ekonomické vyhodnocení 

a doporučení autorky vybranému podniku v oblasti řízení výroby. 
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1. Podniková logistika 

Hlavním úkolem podnikové logistiky je koordinování všech výrobních činností v rámci 

výrobního podniku. Mezi tyto procesy se řadí nákup základního i pomocného materiálu 

polotovarů i dílčích výrobních subdodavatelů, řízení toku materiálu podnikem a dodávání 

finálních výrobků zákazníkům. (Sixta, 2005)  

1.1 Výrobní logistika 

Jak je možné vidět na obrázku č. 1, tak výrobní logistika se společně s logistikou zásobovací, 

distribuční a zpětnou řadí do logistiky podnikové. Tento druh logistiky se zabývá 

kontrolováním materiálových toků v rámci podniku. Mezi tyto toky se řadí sklad 

nakoupených surovin či polotovarů, na který navazují fáze výrobního procesu a vše končí 

ve skladu finálních výrobků. Výrobní logistika je odlišná v jednotlivých firmách z důvodu 

odlišných výrobních struktur podniku.  

 

Obr. 1: Členění podnikové logistiky (Jurová, 2016) 

1.1.1 Úkoly výrobní logistiky 

Hlavním úkolem výrobní logistiky je zajištění a kontrola materiálového toku podnikem 

z hlediska časového i prostorového. Nejedná se pouze o řízení nakoupených surovin,  

ale také polotovarů či finálních výrobků na skladě.  Zároveň je však nutné sledovat,  

aby požadované zboží bylo ve správný čas, na správném místě, v dostatečné kvalitě a složení  

a to vše s optimálními náklady.  

 

Logistika výrobní vychází z podobných potřeb jako ostatní druhy logistiky, a to především 

zajistit plynulý průběh výrobních procesů při minimálních nákladech  (dodržení logistického 

přepravního řetězce). (Preclík, 2006)   
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1.1.2 Cíle výrobní logistiky 

Stejně jako všechny ostatní druhy logistiky, tak i cíle logistiky výrobní vychází ze dvou 

skutečností. V prvním případě musí být v souladu s celopodnikovými cíli. Ve druhém 

případě pak musí zajistit přání zákazníků s potřebnou úrovní a to vše při minimálních 

celkových nákladech. (Sixta, 2005)   

 

Existuje několik cílů, které by výrobní logistika měla splňovat. Patří mezi ně: 

 Uspokojování potřeb zákazníků. 

 Využívání disponibilních výrobních zdrojů. 

 Pružnost výroby – rychlost reakce na změny požadavků zákazníků. 

 Zkracování průběžné doby výroby. 

 Vysoká produktivita. 

 Plynulost a rychlost materiálových toků. 

 

Mezi výrobní cíle, které se zaměřují na optimalizaci celkových nákladů lze zařadit 

optimalizace: (Keřkovský, 2006) 

 Nákladů na manipulace ve výrobě. 

 Nákladů spojených se špatným plánováním a řízení výroby. 

 Nákladů na držení zásob. 

1.1.3 Vztah logistiky a výroby 

Logistiku řadíme mezi stěžejní činnosti, bez kterých by nebylo možné uplatnit potřebnou 

dynamiku vnitropodnikového řetězce a jeho vztah k dodavatelům a odběratelům. Je tedy 

zřejmé, že logistika a výroba spolu velmi těsně souvisí a je nutná jejich vzájemná kooperace. 

 

Mezi výrobou a logistikou by měla probíhat spolupráce v následujících činnostech:  

 Logistika by měla výrobě pomáhat v rámci výrobního plánování, aby se vyráběly 

pouze díly, které jsou skutečně potřeba vyrobit, a nevytvářela se nepotřebná zásoba 

na skladě. (Tomek, 2014) 

 Uplatňování logistických modelů, které zajistí snížení celkových dodacích lhůt  

u produktů. 

 Snížit dobu doplňování zásob, aby se snížila celková doba objednávek a zajistila  

se vyšší pružnost výroby. 
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 Zajištění takových logisticko – výrobních strategií, které zajistí minimalizaci 

průměrných zásob na skladě a současně povedou k minimalizaci vyčerpání zásob. 

 Logistika musí praktikovat filosofii, že produkty s nízkým obratem zásob,  

se nebudou udržovat na skladě, ale budou se vyrábět pouze na základě přijaté 

objednávky. (Lambert, 2000) 
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2. Řízení výroby 

Mezi jednu z nejdůležitějších činností v podniku lze nepochybně zařadit řízení výroby.  

Tato činnost je stěžejní, neboť právě díky ní jsou vyráběny výrobky, které podniku přinášejí 

hodnotu. Existuje několik definicí, které vysvětlují řízení výroby vesměs velmi podobně.  

„Řízení výroby nelze chápat jako fyzický reprodukční proces, ale jako systém pojmů  

a nástrojů výrobního managementu. Tento dispozitivní faktor znamená, že rozpracovává 

dané úkoly a předkládá fyzickému systému tvorbu výkonů řídící veličiny.“ (Gros, 2016)  

Gros jako tyto veličiny uvádí vyráběné množství, termíny zadávání a odvádění jednotlivých 

dávek či operací. 

2.1 Základní otázky pro řízení výroby 

Mezi jeden z principů jak řídit výrobu se řadí japonské pravidlo, tzv. 6W. Tato metoda 

používá k řízení 6 základních otázek: (Gros, 2016)  

 Proč máme vyrábět (Why)? – základní otázka, která udává, zda má vůbec smysl 

výrobek či službu poskytovat.  

 Co je potřeba vyrábět (What)? – při řízení výroby je nutné brát v potaz konkrétní 

objednávky zákazníků za určité období. 

 Kdo to bude vyrábět (Who)? – je třeba určit, který závod či dílna bude daný produkt 

vyrábět. 

 Jak to budeme vyrábět (Which metod)? – pokud existuje více pracovních postupů, 

výrobních technologií, variant organizace práce, je potřeba vybrat tu metodu  

či postup, který je pro firmu nejvhodnější. 

 Kde to budeme vyrábět (Where)? – nutné určení, který stroj či linka bude jaký 

výrobek vyrábět. 

 Kdy to budeme vyrábět (When)? – jedna z podstatných otázek, určující, kdy začít 

produkty vyrábět s ohledem na odvolávky zákazníků. 

2.2 Klasifikace výrobních procesů 

V různých podnicích existuje několik typů výroby, a obecně tak lze výrobní procesy dělit 

podle několika různých hledisek. V praxi se pak ale často stává, že výroba je spíš kombinací 

mezi několika různými druhy. Výrobní procesy je možné dělit podle převažující struktury 
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materiálových toků (viz obrázek č. 2), podle četnosti opakování výrobků nebo podle 

výrobního programu.   

 

Dle struktury materiálových toků: (Gros, 2016) 

 Výrobní procesy typu A – u tohoto typu se z většího množství vstupního materiálu 

vyrábějí podkomplety, z nichž v konečné fázi vzniká pouze jeden finální výrobek. 

Na tyto výrobní procesy jsou používané univerzální výrobní linky a jsou typické  

pro výrobu dopravních prostředků. 

 Výrobní procesy typu V – jedná se o štěpení materiálového toku přes několik 

divergentních bodů, kde ve finálním procesu je z výchozí suroviny vyrobeno několik 

druhů výrobků. Při využívání toho typu jsou často používané investičně nákladné 

technologie, které jsou využívány v potravinářském průmyslu (výroba mléka, masa, 

aj.) či v chemicko-technologických procesech (zpracování uhlí či ropy). 

 Výrobní procesy typu T – jedná se o nejjednodušší typ, kde ze stejného základu  

je vyrobeno velké množství finálních produktů. Jednotlivé procesy jsou individuálně 

přizpůsobovány potřebám výrobků.  Typickým příkladem je výroba kancelářského 

nábytku, kde je vyrobeno určité množství výrobků, které se ve finální fázi mohou 

přizpůsobit požadavkům zákazníka. 

 

Obr. 2: Typy materiálových toků ve výrobních procesech (Gros, 2016) 
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Dle četnosti opakování výrobků: (Synek, 2010) 

Jedná se o typy výrobních procesů, které jsou děleny podle počtu vyráběného množství  

a podle četnosti změny sortimentu. Je zřejmé, že čím častěji se bude měnit výrobní proces, 

tím se bude efektivnost výroby snižovat a bude docházet k růstu nákladů výrobního procesu.  

 Kusová výroba – výroba typická svou produkcí ve velmi malém množství (někdy 

dokonce pouze v několika kusech). Při tomto druhu dochází k častým změnám 

výrobního programu a výrobní operace mají jiné pořadí. Kusy se vyrábí převážně  

na konkrétní zakázku odběratele.  

 Sériová výroba – vyrábí větší množství kusů, podle kterého se dále dělí  

na malosériovou či velkosériovou. Produkce probíhá na univerzálních strojích,  

kde je možné vyrobit různé typy výrobků, které se vyrábí opakovaně dle požadavků 

zákazníků.  

 Hromadná výroba – vyrábění pouze jednoho typu produktu ve velkých množstvích. 

Tato výroba je prováděna na specializovaných, investičně náročných výrobních 

linkách a to všechno s přesně danými technologickými postupy.  

 

Dle výrobního programu: (Synek, 2010) 

 Hlavní výroba – produkty, které tvoří hlavní náplň výroby podniku. 

 Vedlejší výroba – souvisí s hlavní výrobou nebo je její součástí (produkce 

podkompletů, náhradních dílů). 

 Doplňková výroba – využívání volných kapacit výrobního zařízení (využití  

a zpracování odpadu z hlavní či vedlejší produkce). 

 Přidružená výroba – nesouvisí přímo s hlavní produkcí, liší se charakterem výroby. 

2.3 Způsoby řízení výrobního procesu 

Existuje několik způsobů řízení výrobních procesů, pro které jsou typické následující 

charakteristiky: 

 Do jaké míry je řízení soustředěno u jednoho či více řídících orgánů. 

 Do jaké míry podrobnosti jsou řídícím jednotkám delegovány výrobní úkoly v rámci 

období operativního plánu.  

Z toho důvodu je lze rozdělit na řízení mistrem, dispečerské řízení, přímé řízení výroby  

a automatické řízení výrobního procesu. 
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2.3.1 Řízení mistrem 

V tomto způsobu řízení je mistr považován za jediného vedoucího, který za vše nese 

odpovědnost. Mistr tak pouze sám odpovídá za svůj svěřený úsek a rozhoduje o všech 

činnostech týkajících se výrobního procesu. Tato metoda se nejčastěji využívá v jednoduché 

méněstupňové výrobě, kde nejsou vysoké požadavky na kooperaci. 

2.3.2 Dispečerské řízení 

Jedná se o systém řízení používaný ve vícestupňové výrobě, založený na kooperaci, která 

přináší neustálé zvyšování plánovací, technologické a výrobní kázně. Základním úkolem 

tohoto řízení je zajištění a kontrola realizace zadávání. Mezi další činnosti související  

s činností dispečera lze zařadit řešení příčin při neplnění plánovaných úkolů (stanovení 

náhradního řešení, odstranění nedostatků v nejbližším termínu, apod.) nebo zodpovídání  

za prověrku zajištěnosti zakázky. Hlavním nástrojem používaným k řízení patří krátkodobý 

operativní plán výroby nebo operativní evidence výroby (čím včasnější a komplexnější,  

tím větší má účinnost). Organizace tohoto typu řízení závisí na velikosti podniku, 

organizační struktuře a stupňovitosti výroky. (Tomek, 2014) 

2.3.3 Přímé řízení 

Tento druh výrobního řízení je využíván převážně v nižších typech výroby, především  

ke zvýšení využití kapacit, vytížení manipulačních prostředků a snížení zásob nedokončené 

výroby. Cílem přímého řízení je zajištění optimálního vytížení pracovišť, optimálního 

objemu zadávané výroby a dodržení předem stanovených termínů podle plánu. 

 

Při aplikování této metody je třeba dodržovat určité zásady. Jednou z nich je zajištění 

provozuschopnosti pracoviště, na kterém probíhá výroba. To znamená, že na daném 

pracoviště je třeba provádět určitý výrobní úkon, ale zároveň je potřeba mít nachystanou 

nadcházející práci ve stavu přípravy (příprava raznic, materiálu, obalů, přípravků aj.) kvůli 

zajištění minimálních prostojů během výměny. Dalším důležitým a velmi náročným úkolem 

je přiřazení konkrétní práce danému pracovišti. To je ovlivněno obsazeností pracoviště, 

termínem odeslání dávky či termínu zadání operace. 
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2.3.4 Automatická regulace výrobního procesu 

Jedná se o řízení zajištěné podle stanoveného algoritmu v reálném čase, který se používá 

zejména u specifických technologických řešení. K realizaci tohoto řízení je nejčastěji 

používaná výpočetní technika, která se uplatňují dvojím způsobem: 

 Přímo zabezpečením regulace počítačovým systémem – tzv. řídícími počítači. 

 V kombinaci se speciálními jednoúčelovými regulátory, které jsou nastaveny  

na určité veličiny požadované v řízeném procesu. 

 

V tomto typu řízení nejde o vyloučení člověka z výrobního procesu, ale automatická 

regulace může sloužit jako dozor, který v případě havárie bude postupovat podle 

předepsaných postupů. Zároveň může poskytovat i doporučení pro obsluhu či nastavovat 

příslušné hodnoty přes výstupní jednotky. (Tomek, 2014) 

2.4 Metody řízení procesu 

Existuje několik metod řízení výrobního procesu, které slouží k regulaci, koordinaci  

a kontrole průběhu výroby. Jejich úkolem je řízení zadávání výroby podle plánu, srovnávání 

realizovaných výsledků procesu s výsledky očekávanými či požadovanými, hledání příčin 

mající deformující vliv a zjišťování způsobilosti všech částí řízeného objektu pro vlastní 

vydávání řídících informací. (Tomek, 2007) 

2.4.1 8D 

Tato metoda vychází z 8 disciplín, které mají zlepšovat produkci či procesy ve společnosti. 

Je zaměřena na původ problému, následné zjištění základních příčin a odstranění všech 

důvodů. Jednou z mnoha výhod použití 8D je rychlejší identifikace příčin, pokud  

se už problém vyskytne. Pomáhá zajistit trvající spokojenost zákazníků a hlavně zamezuje 

opakovanému vyskytování již vzniklých problémů. (Rambaud, 2011) 
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D1 – Týmový přístup 

Základem je tým, jehož součástí jsou osoby, které s daným problémem přímo souvisí  

nebo jsou jím postiženy. Obvykle se jedná o skupinu 4 až 10 osob, jejichž jména a zaměření  

se musí do 8D reportu zaznamenat. V jejich čele je odpovědný pracovník – tzv. vlastník 

problému, který nese za všechno odpovědnost. Dále musí být součástí i časový manažer 

(vyčleňuje čas na každý krok a stanovuje týmu čas), zapisovatel (zaznamenává rozhodnutí 

týmu), protokolant (udržuje záznamy) a moderátor (udržuje a sestavuje tým). 

 

D2 – Popis problému 

Důležitou součástí je jasný, přesný a dobře formulovaný popis problému za pomoci určení 

„co je na čem špatné“. Čím podrobnější je jeho popis, tím snazší je pochopení směru 

uvažování a v případě budoucího použití nám poskytne informace, které již mohly být 

zapomenuty. Někdy mohou být k řešení použity i analýzy zainteresovaných stran  

tzv. stakeholderské analýzy.  

 

D3 – Implementace a verifikace dočasného opatření k zamezení škod 

U určitých problémů je možné zavést dočasné opatření, které bude zmírňovat škody  

a negativní dopady problémů, dokud nebude nahrazeno trvalým opatřením. Pokud  

se má jednat o náhradní účinné řešení je třeba se seznámit s procesem výroby produktu  

a vše zaznamenat. I toto řešení musí být před použitím vyzkoušeno. Existují ale také situace,  

kdy náhradní řešení aplikovat nejde, v tomto případě je tento krok přeskočen.  

 

D4 – Analýza základní příčiny 

Problémy mohou mít buď jednu, nebo více příčin. Cílem je proto najít tu základní, kterou  

je potřeba ověřit a její pomocí vyloučit příčiny, které nejsou klíčové. K tomu je možné použít 

několik nástrojů, základní a často používaná je metoda 5W.   

 

D5 – Stanovení trvalého nápravného opatření 

Pokud všechny předchozí kroky proběhly v pořádku, následujícím krokem je stanovit trvalé 

nápravné opatření. Účelem je vybrat takové opatření, které odstraní základní příčinu, vybere 

nejlepší možné řešení a ověří, že obě rozhodnutí budou úspěšná, pokud se uskuteční.  

A také ověří, že dané opatření nebude způsobovat žádné nežádoucí následky.  
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D6 – Implementace trvalého nápravného opatření a potvrzení jeho funkčnosti 

V tomto kroku dochází k seznámení předchozích kroků se všemi osobami, na které budou 

mít tato opatření vliv, ještě předtím, než je aplikováno. Součástí je i samotná aplikace 

nápravného opatření, společně se sledováním jeho účinnosti. Zahrnuje 3 kroky z cyklu 

PDCA – D (udělej), C (kontroluj) a A (zaveď), krok P (plánuj) je zahrnut v předchozím 

kroku. 

 

D7 – Zabránění opětovného výskytu problému 

Základním účelem je zamezení opakovanému výskytu problému nejen v místě jeho vzniku, 

ale i napříč organizací. Je potřeba udělat i celkovou analýzu, a pokud je to nutné, tak i změnit 

výrobní systémy, metody, procesy či dokumentaci.  

 

D8 – Uzavření problému a o cenění zásluh  

Účelem je doplnění zkušeností týmů, zhodnocení jejich zásluh jak v týmu, tak  

i za jednotlivce a následná dokumentace a archivace reportu. (Rambaud, 2011) 

 

Použití 8D reportu se nejčastěji používá, pokud není známá příčina problému, daný problém 

se několikrát opakuje, je obtížná specifikace problému, problém je velmi závažný  

či je rozpor mezi problémem a jeho řešením. Naopak jedná-li se o situaci, kdy je problém 

drobný, izolovaný a lehce napravitelný s velmi malou šancí opakovatelnosti, tak v takových 

případech není tato metoda vhodná. 

2.4.2 FMEA 

Dalším nástrojem je analytická metoda FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), která 

slouží jako prevence nekvality. Jejím úkolem je odhalit všechny možné vady společně  

s příčinami, ještě předtím, než vůbec vzniknou. Součástí metody je i hodnocení rizika.  

Tato analýza je vždy prováděna v týmu, jehož součástí jsou pracovníci z jednotlivých 

oddělení, kterých se problematika týká.  

 

Kategorizace metody FMEA: (Filip, 2017) 

 SFMEA (systémová) – analýza vad systémů, subsystémů a vazby mezi nimi. 

 DFMEA (designová/konstrukční) – analýza návrhů a konstrukcí produktů, 

projektování zařízení, návrhů procesu. 
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 PPFMEA (výrobní) – analýza výrobních procesů výrobků dle jejich kvality, vad, 

rizik, množství a jiné.  

 PFMEA (procesní) – analýza procesů konkretizovaných pro určitý obor. 

 MSFMEA (mezních stavů) – analýza problematiky spolehlivosti entit, známá  

též pod zkratkou FMECA, kde písmeno „C“ značí kritičnost.  

 

Základní předpoklad úspěšné aplikace této metody je včasnost. Všechny potřebné akce 

spojené s aplikací tohoto nástroje by měly být provedeny před tím, než situace nastane, 

nikoliv až poté, co nastala. Protože náklady na provedení jsou vždycky nižší než náklady, 

které jsou spojené s výskytem problému.  

 

Obecná struktura této analýzy se může v jednotlivých firmách lišit z důvodu potřeb 

organizace a požadavků zákazníka. I přes to, že neexistuje přesný návod na sestavení, musí 

FMEA obsahovat následující společné prvky: (ČSJ, 2008) 

 Identifikování týmu – v čele je vždy vedoucí týmu, který by si měl zvolit takový 

tým, jehož členové budou mít příslušné znalosti ze všech potřebných oborů. 

Příkladem je zvolení týmu při stanovení příčin možných poruch, kde by součástí 

týmu měly být osoby odpovědné za integraci, servisní operace, bezpečnost, výrobu 

a montáž, balení, logistiku, materiály a kvalitu.  

 Definování předmětu – druhým důležitým prvkem je jednoznačné stanovení toho, 

co se bude hodnotit. K usnadnění stanovení předmětu je možné použít například 

funkční model, diagramy rozhraní, parametrů, vývojového procesu nebo rozpisky 

materiálů.  

 Identifikování funkcí, požadavků a specifikací – účelem tohoto kroku je stanovení 

záměru návrhu objektu či účel procesu.  

 Identifikace možných způsobů poruch – postup či forma, jakým způsobem  

by produkt/proces mohl neuspět při plnění jeho záměru. Předpokladem je, že porucha 

se vyskytnout může, ale také se objevit nemusí.  Podstatou je stručný a srozumitelný 

popis poruchy pomocí technických termínů. 

 Identifikace možných důsledků – jedná se o důsledky způsobu poruchy z pohledu 

interního zákazníka nebo konečného uživatele – jak by je mohl vnímat  

nebo postřehnout. Tato identifikace obsahuje analýzu následků poruch a závažnost 

jejich dopadu.    
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 Identifikace možných příčin – náznak, jakým způsobem lze k dané poruše dojít. 

Možná příčina může znamenat slabinu produktu.   

 Identifikace nástrojů řízení – jedná se o činnost, jejímž úkolem je najít příčinu  

a způsob poruchy, či jí zcela zabránit. Při jejich zpracování je potřeba identifikovat 

co a proč se dělá špatně, jak tomu lze zabránit nebo jak je to možné odhalit.  

 Identifikace a posuzování rizika – posouzení rizika je závislé na 3 faktorech: 

závažnost (úroveň dopadu poruchy na zákazníka), výskyt (jak často se může příčina 

poruchy vyskytnout) a detekce (jak dobře nástroje řízení produktu zjistí příčinu 

poruchy či její způsob).    

 Doporučená opatření a výsledky – podstatou je zmírnění celkového rizika snížením 

pravděpodobnosti jejich výskytu. Tato opatření by měla snížit závažnost, výskyt  

a zjednodušit detekci.  

 Odpovědnost vedení – úkol vypracování této analýzy náleží vedení podniku,  

které nese odpovědnost za výběr a použití zdrojů a zároveň za zajištění efektivního 

procesu managementu rizik s ohledem na časový rozvrh.  

 

Analytická metoda FMEA je používána převážně ve výrobních oblastech, může však sloužit 

i v těch nevýrobních. Příkladem je její použití při analýze rizik ve státní správě  

či při hodnocení bezpečnostního systému. (ČSJ, 2008) 

2.4.3 Ishikawův diagram 

Diagram známý podle svého tvaru také jako „rybí kost“. Jedná se o nástroj, který je často 

používaný v týmu a slouží k popsání jednotlivých příčin a důsledků hlavních problémů 

procesů. Nejedná se o nástroj, který by říkal, jak daný problém vyřešit.  

 

Na hlavní ose je vždy znázorněn problém, na který působí několik vlivů, které ho mohou 

způsobit (viz obrázek č. 3). Existuje 6 základních kategorií ovlivňující danou situaci – lidé, 

metody, zařízení, materiál, měření a prostředí. (Janíček, 2013) 
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Obr. 3: Ishikawův diagram (Janíček, 2013) 

 

Sestrojení tohoto diagramu probíhá v pěti krocích: 

1. Vybrání členů do týmu. 

2. Jasné definování problému a jeho znázornění na konci hlavní kosti. 

3. Určení oblastí, které jsou spojené s „hlavou“ a představují hlavní příčiny. 

4. Společné diskutování nad daný problémem (brainstorming). Všechny nápady 

je třeba zapisovat, neboť se zde dbá na kvantitu.  

5. Pokud již nikdo z týmu není schopný přijít po delší dobu na žádný důvod,  

je třeba diskuzi ukončit. 

 

Využití tohoto diagramu není pouze ve výrobních podnicích. Jeho použití je také ve vědě, 

inženýrství (prevence havárie), medicíně (identifikace příčin infekce) a informatice 

(počítačový rozvoj). (Hibino, 2013) 

2.4.4 Analýza 5W 

Analýza 5W neboli 5x proč, je jedna z dalších používaných metod k analýze problému. 

Často je používaná ve spojení s 8D reportem. Jelikož je její použití velmi jednoduché, jedná 

se o velmi často využívanou metodu hlavně v automobilovém průmyslu.  

 

Základním předpokladem je 5 odpovědí na otázku proč. Díky těmto odpovědím je firma 

schopná určit kořenovou příčinu problému a dojít tak k jejímu odstranění. Někdy otázka proč 

může být nahrazena i jinou otázkou jako například jak, jaký, jaká, jaké. Existuje také 

rozšíření metody na 5W + 1H (5 x proč + 1 x jak). 
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Aplikace tohoto nástroje může být neúčinná, pokud je odhalena příčina následná, ale nikoliv 

ta hlavní. V takových situacích pak problém nemůže být zcela vyřešen a často  

se pak objevuje znovu a znovu. Pokud je nalezena příčina hlavní a je odstraněna,  

tak se situace již nemusí nikdy opakovat. (Filip, 2017)  

2.5 Velikost výrobní dávky 

Výrobní dávka udává takové množství výrobků, které je vyrobeno v rámci jednoho cyklu, 

na jednom pracovišti, s jednorázovými náklady na přípravu a zakončení dané operace. 

Stanovení velikosti výrobní dávky se řadí mezi základní problém při řízení výroby.  

Neboť náklady na přípravu a ukončení výroby jsou sice fixní, ale ostatní náklady spojené 

s výrobou jsou tím větší, čím větší je výrobní dávka. Proto je potřeba najít její optimální 

výši.  

 

Existují 4 základní faktory, které velikost výrobní dávky ovlivňují. Řadí se mezi ně výrobní 

náklady, stav zásob polotovarů, využití výrobního zařízení a průběžná doba výroby.  

Pokud je výrobní dávka malá nebo naopak velká, může to přinést firmě zbytečné náklady 

nebo nevyužité příležitosti. (Synek, 2010) 

 

Je-li zvolená výrobní dávka příliš nízká, mohou nastat následující problémy: 

 Ztráty výrobních kapacit. 

 Ztráta času z důvodu časté manipulace se zařízením. 

 Snížení produktivity práce. 

 

Pokud firma naopak zvolí příliš velkou výrobní dávku, mohou nastat tyto negativní dopady: 

(Jurová, 2013) 

 Zvýšení nákladů na skladování. 

 Snížení odolnosti výroby proti změnám a poruchám. 

 Zvýšení vázanosti obratového kapitálu. 

 Zvýšení vázanosti výrobních a manipulačních ploch. 
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2.5.1 Metody stanovení výrobní dávky 

Existuje několik základních přístupů, dle kterých je ovlivňována velikost výrobní dávky: 

kapacitní přístup, nákladový přístup, metoda standardizované frekvence dávkování a metoda 

pevných dávek. 

 

Kapacitní přístup (výpočet minimální dávky) 

Princip kapacitního přístupu je založen na poměru aktivní činnosti stroje (výroby) k času, 

který je nutný pro přípravu a zakončení. V této metodě je nutné, aby čas na přípravu  

a zakončení nepřekročil tzv. maximálně přípustný podíl. Pro výpočet velikosti optimální 

výrobní dávky podle kapacitního přístupu je použit vzorec (1). 

 

𝑑𝑣 =
𝑡𝑝𝑧

𝑎 × 𝑡𝑘
                                                                                                                                        (1) 

tpz … čas přípravy a zakončení, 

tk … čas kusový – operační, 

𝑎 … maximálně přípustný podíl. 

 

Nákladový přístup 

Při stanovení optimální velikosti výrobní dávky u této metody je vycházeno z minima 

celkových nákladů spojených se zahájením a ukončením výroby a zároveň s náklady  

na skladování této dávky. Tento přístup se snaží najít takovou velikost dávky,  

jež je kompromisem mezi výší skladovacích nákladů a výší fixních nákladů na 1 vyrobený 

kus. Pro výpočet dávky se používá následující vzorec (2): 

 

𝑑𝑣 = √
2 × 𝑁𝑝𝑧 × 𝑄𝑝𝑙

𝑁𝑗 × 𝑛𝑠 × 𝑡
                                                                                                                     (2) 

Npz… náklady na přípravu a zakončení na jednu dávku v p.j., 

Nj … jednicové náklady, 

ns … roční náklady na skladování včetně úroku z hodnoty zásob v relativním vyjádření, 

t … období vyjadřující zlomek roku podle určení Q, 

Qpl…  plánovaný objem výroby.  
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Metoda standardizované frekvence dávkování 

„Základem stanovení velikosti dávky je kalendářní rytmus plánování zadávání výroby, který 

je korigován na tzv. standardní frekvencí během roku. Základem bývá zpravidla propočet 

optimální dávky, který pak přibližujeme odpovídající frekvenci.“ (Tomek, 2007) 

 

Metoda pevných dávek 

Tento přístup stanovení dávky lze zařadit v praxi mezi nejpoužívanější. Jednotlivé výrobky 

jsou rozděleny na významné a nevýznamné. Významné výrobky jsou ty, které se produkují 

v menších dávkách a tvoří převážnou část zisku v podniku. Tyto položky mají stanovenou 

základní velikost výrobní dávky, která se v průběhu mění a k ní tzv. směrnou dávku.  

Ta udává, o kolik by se výrobní dávka neměla snížit a na druhou stranu udává také množství, 

které by nemělo být základní dávkou překročeno. Naopak ty nevýznamné jsou vyráběné  

ve velkém množství a zároveň nepřináší firmě příliš zisku. U těchto položek je stanovena 

pevná výrobní dávka, která je v delším časovém horizontu neměnná. (Tomek, 2007) 

 

Při stanovování optimální velikosti výrobní dávky velmi těsně souvisí i informace o době, 

která je potřeba k výrobě této jedné dávky 𝑡𝑑. K výpočtu je používán vzorec (3). 

 

𝑡𝑑 =
𝑞𝑠
𝑘
                                                                                                                                               (3) 

 

Zároveň je potřeba znát signální úroveň zásoby, která říká, že pokud je této úrovně dosaženo, 

je potřeba zahájit další výrobu. K jejímu výpočtu slouží dva vzorečky. Jestliže je doba 

čerpání zásob menší než doba potřebná pro přípravu nové výrobní dávky, je použit 

následující vzorec (4): 

 

𝑥0 = (𝑡𝑐 − 𝑡𝑝)(𝑘 − 𝑞)                                                                                                                    (4) 

 

Naopak je-li doba čerpání zásob větší, je použit vzorec (5): 

 

𝑥𝑜 = 𝑞 × 𝑡𝑝                                                                                                                                         (5) 
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Většinu firem zajímá také velikost minimálních nákladů, které budou muset platit v případě, 

že budou vyrábět optimální stanovené množství. Pro zjištění této výše se používá vzorec (6). 

 

𝑁𝑐(𝑞𝑠𝑜𝑝𝑡.) = √2 × 𝑄 × 𝑇 × 𝑐𝑣 × 𝑐𝑠 × √
𝐾 − 𝑄

𝐾
                                                                        (6) 

Q …  celková poptávka v období T, 

T …  délka období,  

cv … fixní náklady jedné výrobní série, 

cs … náklady na skladování jednotky množství po jednotku času, 

K … kapacita výroby za dobu Z, 

tc… délka jednoho cyklu, 

tp … doba potřebná pro přípravu nové výrobní dávky, 

q … konstantní velikost výrobní série, 

k … velikost denní výroby. 

2.6 Zásoby 

Jako zásoba je označován materiál, polotovary či hotové výrobky, které podnik potřebuje  

ke své činnosti. Jejích hlavním úkolem je zajištění plynulého výdeje položek ze skladu  

do spotřeby. Zásoby mohou mít různou funkci a to geografickou (poskytují optimální 

lokalizaci výrobních kapacit z hlediska zdrojů surovin, energií a pracovníků), vyrovnávací  

a technologickou (plynulý průběh výrobního procesu, eliminace výkyvů v poptávce, 

umožnění zhromadňování výroby či vznikají jako důsledek zvláštnosti přepravy  

od dodavatele k odběrateli z důvodu dovozu velkých zásilek při nižších nákladech)  

a spekulativní (tvorba rezerv při předpokládané změně ceny, získání mimořádného zisku 

vhodným nákupem).  (Sixta, 2009) 

 

Držení zásob podniku přináší určité výhody, ale také nevýhody. Mezi výhody lze zařadit 

dosažení úspor založených na rozsahu výroby, vyrovnávání poptávky a nabídky, umožnění 

specializace výroby, poskytnutí ochrany před nepředvídatelnými výkyvy v poptávce  

a v době objednávkového cyklu a také slouží jako „tlumič“ či „nárazník“ mezi kritickými 

spoji v rámci distribučního kanálu. Naopak negativa z držení zásob souvisí s jejich 

zastaráním, ale hlavně s náklady, které firma musí platit kvůli jejich držení. Z tohoto důvodu 
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chce každá společnost dosáhnout takové výše zásob, která pro ni bude optimální. (Lambert, 

2000) 

2.6.1 Klasifikace zásob 

Ve výrobním procesu existuje několik druhů zásob, které je možné rozdělit podle jejich 

funkce na: (Tomek, 2007) 

 Výrobní zásoby – jedná se o tu část zásob, která je nakupovaná přímo od dodavatelů 

až do jeho vydání do výroby. Může mít podobu materiálu, nakupovaných výrobků  

i polotovarů. 

 Zásoby nedokončené výroby – do této skupiny je možné zařadit zásoby vlastních 

rozpracovaných výrobků – tzv. polotovary či podkomplety. Tento druh zásob  

je před jeho dokončením skladovaný ve výrobních meziskladech. 

 Zásoba hotových výrobků – taková zásoba, která je tvořena z již dokončené 

výroby, prošla kontrolou a je určená pro zaslání k odběrateli.  

 

Dalším dělení zásob je jejich rozdělení podle účelu jejich držení. Tímto způsobem lze zásoby 

rozdělit na hodně druhů. Existuje tedy zásoba běžná, maximální, minimální, pojistná, 

technologická, sezónní, spekulativní, objednací, nevyužitá, vyrovnávací a mnoho dalších. 

 

Obratová (běžná) zásoba 

Druh zásob, který slouží k pokrytí požadavků mezi dvěma dodávkami. Její hladina  

se nachází mezi zásobou minimální a maximální. Tato zásoba je proměnná v čase a její 

velikost je ovlivněna způsobem jejího doplňování, průběhem spotřeby v čase a hlavně závisí 

na stanovené velikosti objednávky od dodavatele. Její optimální výši je možné stanovit podle 

vzorce (7): (Váchal, 2013) 

 

𝐵𝑍 = 𝑄 × 𝑁𝑆                                                                                                                (7) 

Q … objem výroby v naturálních jednotkách, 

NS … normovaná spotřeba na jednotku výroby. 

 

Maximální zásoba 

Udává nejvyšší stav zásob na skladě v okamžiku obdržení dodávky. Její výše je stanovena 

jako součet pojistné a obratové zásoby.  
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Minimální zásoba 

Udává hranici, při jejímž dosažení může být ohrožena plynulost výrobní spotřeby z důvodu 

nedostatku materiálu. Takové zásoby je dosaženo těsně před obdržením další dodávky 

materiálu. 

 

Pojistná zásoba 

Tento druh zásoby slouží k pokrytí neočekávaných situací jak na straně vstupu (opožděná 

dodávka materiálu, nedostatečná kvalita materiálu, aj.), tak i na straně výstupu (náhlé 

navýšení odvolávek zákazníkem).  

 

Velikost pojistné zásoby lze stanovit pomocí statistických metod nebo skrze počítačové 

simulace. Pro výpočet pomocí statistických metod je třeba brát v potaz vliv variability 

poptávky a variability cyklu doplnění zásob. Pokud jsou tato data k dispozici,  

pak ke stanovení pojistné je použit následující vzorec (8): (Lambert, 2000) 

 

𝜎𝑐 = √�̅�(𝜎𝑆2) + 𝑆̅2(𝜎𝑅2)                   (8) 

𝜎𝑐… jednotky pojistné zásoby potřebné pro uspokojení 68 % všech pravděpodobností,  

�̅�… průměrný cyklus doplnění zásob, 

𝜎𝑅… směrodatná odchylka cyklu doplnění zásob, 

𝑆̅… průměrný denní prodej, 

𝜎𝑆… směrodatná odchylka denního prodeje. 

 

Směrodatnou odchylku denního prodeje a cyklu doplnění zásob je možné vypočítat podle 

stejného vztahu ze vzorce (9) : 

 

𝜎 = √
∑𝑓𝑑2

𝑛 − 1
                                                                                                                                       (9) 

f … četnost případu, 

d … odchylka případu od střední hodnoty, 

n … celkový počet pozorování. 
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Stanovení pojistné zásoby lze také stanovit na základě pojistného faktoru. Jestliže  

se společnost rozhodne neudržovat žádnou pojistnou zásobu, existuje 50 % 

pravděpodobnost, že během doby dodání materiálu budou požadavky větší, než je pojistná 

zásoba. Jak je možné vidět v tabulce č. 1, čím vyšší je pojistná zásoba, tím menší  

je pravděpodobnost, že dojde ke vzniku deficitu. (Sixta, 2009) 

Tab. 1: Stupně zajištěnosti pro různé hodnoty K 

Výše pojistné zásoby Pravděpodobnost vzniku 

deficitu – k 

Stupeň zajištěnosti – z 

0 x σ 50,00 % 50,00 % 

1 x σ 15,87 % 84,13 % 

2 x σ 2,28 % 97,72 % 

3 x σ 0,13 % 99,87 % 

Zdroj: (Vaněček, 2008) 

 

Základní výpočet pojistné zásoby lze stanovit pomocí vzorce (10): 

 

𝑥𝑝 = 𝐾 × 𝜎                                                                                                                                       (10)                                                                                                                           

K … koeficient zajištěnosti, 

σ … směrodatná odchylka. 

 

Pro výpočet směrodatné odchylky je brán vzorec (11): 

 

𝜎𝑥 = √
1

𝑛
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2
𝑛

𝑖=1

                                                                                                                  (11) 

 

Stanovení optimální úrovně spolehlivosti zabezpečení je potřebné k určení stupně úplnosti 

dodávky. Velikost stupně pohotovosti dodávky se stanovuje na základě vztahu ze vzorce 

(12):  

 

𝛽 = 1 − 𝜏(𝐾)
𝜎𝑐
𝑥
                                                                                                                             (12) 

τ(K) … hodnota pomocné funkce, 

σc …  směrodatná odchylka pořizovací lhůty, 

x …  optimální velikost. 
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Technologická zásoba 

Zásoba, která má za úkol pokrýt potřebu nezbytných technologických požadavků  

na přípravu materiálu předtím, než dojde k jeho použití ve vlastním procesu transformace. 

Příkladem takového druhu je vysychání dřeva či zrání odlitků. 

 

Spekulativní zásoba 

Tento druh zásob se tvoří pro dosažení mimořádného zisku vhodným nákupem. Jako vhodný 

nákup se bere snížení ceny na určitou dobu, nebo naopak očekávané zvýšení ceny). 

 

Vyrovnávací zásoba 

Pro zajištění nepředvídatelných okamžitých výkyvů mezi navazujícími dílčími procesy  

je vytvářena vyrovnávací zásoba. Používá se u válečkových tratí, u podvěsných dopravníků 

nebo u drahých strojů. 

 

Sezónní zásoba  

Její tvoření probíhá pouze v situaci, kdy je možné ji doplňovat v určitém období či je její 

spotřeba pouze sezónní, ale její vytváření probíhá celoročně. 

 

Objednací zásoba 

Při dosažení takové zásoby je nutné zajistit další dodávku zásob, která musí dorazit 

nejpozději v okamžiku, kdy skutečná zásoba dosáhne minimální výše. V některých 

případech je tento druh označován jako zásoba minimální a její stanovení bere v potaz 

rezervace na spotřebu budoucí.  

 

Nevyužitá zásoba 

Nejčastěji se jedná o takový druh zásob, který není potřebný. Zásoba, tak není společností 

použita a je nutné ji likvidovat prodejem.  
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Na obrázku č. 4 je možné vidět časový průběh stavu určitých zásob.  

 

Obr. 4: Časový průběh stavu vybraných druhů zásob (Gros, 2016) 

 

Vysvětlivky:  

𝑥 …  velikost dodávky, 

�̅�𝑏 …  průměrná obratová zásoba, 

𝑥𝑚𝑎𝑥 … maximální stav zásoby, 

𝑥0 …  objednací zásoba, 

𝑥𝑝 …  pojistná zásoba, 

𝑡𝑐 …  délka dodávkového cyklu, 

𝑡𝑝 …  délka pořizovací lhůty, 

𝑇 …  délka sledovaného období.  

2.6.2 Modely zásob 

V praxi existuje velké množství specifických případů ohledně zásob. Tyto důvody vedly  

k tomu, že vznikly určité modely používané u zásob. Modely je možné rozčlenit podle 

určitých kritérií. (Sixta, 2009) 

 

Prvním způsob dělení je podle způsobu určení výše poptávky a délky pořizovací lhůty  

se rozdělují modely na: 

 Deterministické - velikost poptávky je předem známa. Firma tedy přesně ví,  

že za určitou dobu musí vyrobit určité množství výrobků při pravidelně probíhající 

výrobě a při pravidelném odběru součástek ze skladu. 

 Stochastické - poptávka je určena na základě pravděpodobnosti, takže sebou nese 

určité riziko. Společnosti odhadují poptávku na základě minulých poptávek. 
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 Nedeterministické – nejsou známy žádné informace ani o charakteru poptávky  

ani o spotřebě.  

 

Další způsob dělení je podle způsobu doplňování zásob. Dle tohoto hlediska je možné 

rozdělit modely na statický a dynamický. 

 

Statické modely  

Pořízení zásob probíhá v rámci jedné dodávky. Proto je tento model někdy nazýván také 

jako model s jedním cyklem. Náklady na pořízení zásob jsou v tomto případě fixní, takže 

neovlivňují velikost dodávky.  

 

Existují určité typy těchto modelů jako: (Sixta, 2009) 

 Statický model zásob s pohybem zásob absolutně determinovaným – budoucí 

poptávka je tedy známá svou velikostí, rozložením v čase a známý a konstantní  

je i interval pořízení.  

 Statický model zásob s pohybem zásob determinovaným pravděpodobnostně 

úplně – budoucí poptávka je popsáno pravděpodobnostně.  

 Statický model zásob s pohybem zásob úplně pravděpodobnostně 

determinovaným s přihlédnutím na náklady skladování – používá se, pokud 

náklady na udržování a skladování zásob jsou významnou složkou celkových 

nákladů. 

 

Dynamické modely  

Jedná se o nejčastěji používaný model zásob, který musí neustále udržovat zásobu na skladě 

a zároveň ji musí čas od času doplňovat. Při používání tohoto modelu je třeba odpovídat  

na dvě otázky, kolik a kdy objednávat.  

 

Existuje několik typů tohoto modelu: (Sixta, 2009) 

 Dynamický model s pohybem zásob absolutně determinovaným – poptávka 

může být v průběhu období konstantní či proměnná, spojitá či nespojitá, ale pokaždé 

je s předstihem známa. 

 Dynamický model s pohybem zásob absolutně determinovaným a s požadavkem 

nespojitosti u velikosti objednávek – velikost objednávky může dosahovat  

jen diskrétních hodnot, jako například násobky 100 ks.  
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 Dynamický model s pohybem zásob absolutně determinovaným s rovnoměrnou, 

nespojitou spotřebou – odběr ze skladu je rovnoměrný, vždy jednou za dobu  

po určitých dávkách.  

 Dynamický model s pohybem zásob absolutně determinovaným, pracující  

s nedostatkem pohotových zásob – obecnější přístup, kdy je uvažováno  

o nedostatku zásob. Pokud dojde k vyčerpání zásob, její odeslání bude odloženo  

do okamžiku, kdy dojde k jejímu doplnění. 

 Dynamický model s plynulým doplňováním zásob při rovnoměrné poptávce 

(produkční model) – k použití tohoto modelu dochází v případech zásob vlastních 

výrobků ve výrobních organizacích. Využívá se například za situací, kde kapacita 

výroby polotovaru je vyšší, než jeho spotřeba v navazujícím výrobním stupni.  

 Dynamický víceproduktový model – v situacích, kdy společnost odebírá více 

položek od jednoho dodavatele, může využívat tento model, kdy slučuje více 

objednávek do jedné dodávky. Tento druh lze ještě rozdělit na dvě varianty – první 

předpokládá náklady závislé na počtu objednaných položek, druhý uvažuje, že zčásti 

jsou náklady závislé na počtu a zčásti jsou fixní. 

2.6.3 Náklady spojené se zásobami 

Velikost zásob, objednávané množství, způsob nakupování a frekvence odebírání dodávek 

ovlivňují velikost hospodaření podniku. Všechny tyto položky totiž představují pro podnik 

náklady, které mohou být následující: (Sixta, 2009) 

 Náklady na pořízení zásob – tyto náklady se dělí na přímé a nepřímé a mezi 

ně se řadí náklady související s určováním spotřeby, poptávkovým řízením, 

výpravou objednávky, přenosem objednávky, dopravou, převzetím zásilky, 

zpracováním dokumentů, likvidací a uhrazením faktury. Může se jednat  

buď o fixní náklady, ale i ty variabilní. Náklady, které se řadí do této skupiny, 

musí být funkcí počtu dodávek ve sledovaném období.  

 Náklady na udržení a skladování zásob – jedná se o nejpočetnější skupinu, 

kterou je možné rozdělit na náklady na skladové prostory, na udržování 

zásob, úroky z úvěrů na zásoby a kapitálové náklady. Řadí se sem mzdové 

náklady skladníků, náklady na otop, svícení či náklady vyvolané 

znehodnocením zásob. Náklady zařazeny do této kategorie jsou funkcí 
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průměrné zásoby. Některé podniky dělají chybu v tom, že tento druh nákladů 

neřeší při optimalizaci zásob, neboť nemají dopad na účetnictví.  

 Náklady z nedostatku zásob – tento druh nákladů souvisí s neuspokojením 

požadavkům zákazníky, kdy na skladě nejsou výrobky, které zákazník 

požaduje či nám došly polotovary a výroba tak není schopná vyrábět. 

Náklady lze proto rozdělit na ušlý zisk, smluvní pokuty a penále a cenové 

diference při použití náhradního materiálu. Negativním důsledkem těchto 

nákladů může být i ztráta dobrého jména firmy. Všechny položky patřící  

do této kategorie jsou funkcí průměrného chybějícího množství  

ve sledovaném období.  

 

V některých podnicích se stává, že některý z výše uvedených nákladů není sledován.  

Pokud podnik nezná přesnou výši nákladů, tak pro rozhodování používá expertní odhad 

společně s informace získanými zkoumáním.  

2.6.4 Řízení zásob 

Pro stanovení optimální velikosti zásob je stanovené takové množství, při kterém jsou 

minimální náklady spojené s jejich pořízením, držením a zároveň eliminací ztrát z důvodu 

jejich nedostatku. Metody řízení zásob jsou ovlivněny výběrem systému uplatňovaného  

při pohybu logistickým řetězcem a závislostí poptávky po zásobách. 

 

Řízení zásob může probíhat buď v podmínkách jistoty, nebo nejistoty. V případě jistoty 

neexistují žádné výkyvy, to znamená, že je přesně známá poptávka, spotřeba probíhá 

konstantním tempem a velikost dodávky je stále stejná. V tomto případě má maximální 

zásoba velikost jedné dodávky a minimální zásoba je rovna nule, protože v okamžiku,  

kdy dojde k vyčerpání staré dávky, dorazí ihned ta další. Situace, že by k řízení zásob 

docházelo za podmínek jistoty, není moc časté. V běžných situacích se spíše vyskytuje řízení 

v podmínkách nejistoty, kdy tedy poptávka není známa se stoprocentní jistotou.  

Právě z těchto důvodů má většina firem na skladě určitou velikost pojistné zásoby,  

která má tyto výkyvy vykrýt. (Synek, 2010) 

 

Jestliže se firma rozhodne k optimalizaci zásob, lze k tomu použít několik metod,  

jako například: ABC analýza, XYZ analýza, prognózování, modely zásob a systémy 

vyřizování objednávek a doplňování zásob. 



40 

 

 

ABC analýza 

Všem položkám v podniku není možné věnovat stejnou pozornost a k tomuto účelu slouží 

ABC analýza, která rozděluje jednotlivé položky do několika skupin a ty poté řídí 

diferencovaným způsobem.  

 

Tento nástroj je založený na Paretově principu, to znamená, že pouze malá část z celkového 

počtu položek udává hodnotu spotřeby či, že velká část celkového objemu je dodávána  

od malého počtu dodavatelů.  

 

Jednotlivé položky jsou rozděleny do 3 základních kategorií (v některých případech  

se dokonce mluví o 4 skupinách): 

 Kategorie A – velmi podstatné položky, které tvoří zhruba 80 % spotřeby/prodeje. 

Jejich sledování probíhá denně. Optimální objednací množství a pojistná zásoba  

se velmi často mění a jejich stanovení probíhá individuálně. Je doporučeno 

objednávat často po malých dávkách (Q-systém).  

 Kategorie B – středně důležité položky, tvořící přibližně 15 % spotřeby/prodeje. 

Sledování opět probíhá jako u kategorie A, avšak je méně časté a v menší intenzitě. 

Velikost objednaného množství a pojistná zásoba je u nich větší než u položek A. 

Zásoby se objednávají v pevných okamžicích (P-systém). 

 Kategorie C – málo důležité položky, jejich spotřeba/prodej představuje zhruba  

5 %. Řadí se sem běžný spotřební materiál. Pro objednání se používá hrubý odhad  

a pojistná zásoba je stanovena ve větší vyšší, než u předchozích dvou položek  

a je tedy objednávána ve větších dávkách méně často. Jako řídicí systém  

se zde používá systém dvou zásobníků nebo P-systém. 

 Kategorie D - tato kategorie se občas vyčleňuje zvlášť a její součástí  

jsou nepoužívané položky. Nejlepší možnost je tyto položky prodat i při snížené 

ceně, pokud to však není možné, je potřeba je odepsat. 

 

XYZ Analýza 

Další metodou, která je velmi podobná analýze ABC a dalo by se říct, že tuto analýzu 

doplňuje je metoda XYZ. Přínos této metody je v tom, že dokáže přiřadit statistické váhy 

jednotlivým druhům zásob. 
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 Kategorie X – zásoby, které mají konstantní spotřebu, a lze tedy určit s vysokou 

přesností jejich předpověď. 

 Kategorie Y – díly, jejichž spotřeba je částečně plynulá a její předpověď je na střední 

úrovni. 

 Kategorie Z – položky, které mají náhodnou spotřebu a schopnost jejich předpovědi 

je velmi nízká. 

 

V praxi se často stává, že ABC analýza je propojená s analýzou XYZ. Tato analýza ABC 

metodu doplňuje, neboť jednotlivé materiálové položky dělí do určitých skupin podle 

předpovědi jejich spotřeby. Jejich vzájemné propojení je možné vidět v tabulce č. 2. 

Tab. 2: ABC/XYZ analýza 

Materiálová položka A B C 

X 

Vysoká hodnota 

spotřeby 

Střední hodnota 

spotřeby 

Nízká hodnota 

spotřeby 

Pravidelné požadavky 

bez výrazných výkyvů 

Pravidelné požadavky 

bez výrazných výkyvů 

Pravidelné požadavky 

bez výrazných výkyvů 

Y 

Vysoká hodnota 

spotřeby 

Střední hodnota 

spotřeby 

Nízká hodnota 

spotřeby 

Průměrné kolísání 

požadavků 

Průměrné kolísání 

požadavků 

Průměrná kvalita 

prognózy 

Z 

Vysoká hodnota 

spotřeby 

Střední hodnota 

spotřeby 

Nízká hodnota 

spotřeby 

Obtížná 

předvídatelnost 

požadavků 

Obtížná 

předvídatelnost 

požadavků 

Obtížná 

předvídatelnost 

požadavků 

Zdroj: (Jurová, 2016) 

 

Při aplikování této metody je potřeba rozdělit celou metodologii na jednotlivé dílčí části,  

v nichž každá musí obsahovat: identifikaci souvislých logických celků (př. vstupní data  

či odstranění duplicitních či neúplných údajů), vyvažování variant prostřednictvím 

vícekriteriálního rozhodování (př. určení procentuálních hranic), iterativní způsob řešení  

na hranici „what-if“ analýzy a citlivou interpretaci výsledků. (Jurová, 2016) 
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Ekonomické objednací množství 

Jedná se o metodu řízená, která má za úkol stanovit optimální objednací množství na základě 

nákladů souvisejících s objednávkou a nákladů na udržení zásob. Optimální stanovené 

množství je v případě, že se přírůstkové objednací náklady rovnají přírůstkovým nákladům 

na udržování zásob. (Lambert, 2000) 

 

K výpočtu takového množství lze použít vzorec (13): 

 

𝐸𝑂𝑄 = √
2 × 𝑃 × 𝐷

𝐶 × 𝑉
                                                                                                                      (13) 

P … objednací náklady (na 1 dodávku), 

D … roční poptávka nebo spotřeba produktu,  

C … roční náklady na udržování zásob, 

V … průměrné náklady/hodnota jednotky zásob. 
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3. Štíhlá výroba 

Pojem Lean Production  neboli štíhlá výroba je princip, který se snaží zamezit všem 

nežádoucím činnostem (možnostem plýtvání), které pro podnik nemají žádnou přidanou 

hodnotu, pouze zvyšují náklady. Snaží se zvýšit konkurenceschopnost ve stále rostoucí 

konkurenci, nestabilitě a náročném prostředí. Poznatky k tomuto nástroji je možné čerpat 

jak v historii, tak i u současných výrobních podniků. (Myerson, 2012) 

3.1 Historie 

Počátky štíhlé výroby je možné zaznamenat již od samotného počátku průmyslové výroby.  

Za průkopníky lze určitě považovat Taylora nebo manželé Gilbertovi, kteří se už koncem 

19. století snažili o snížení průměrné doby výroby prostřednictvím omezení časových ztrát 

či uspořádáním procesů ve výrobě. Dalším vývojem začal proces výroby procházet  

na začátku 19. století, kdy automobilka Ford zavedla výrobní linky. Až ale od 2. poloviny 

20. století, kdy začala japonská automobilka Toyota užívat spojení různých metod,  

které přinášely větší užitek, než užívání metod samostatně, vzniklo označení štíhlá výroba 

(Lean Production). (Váchal, 2013) 

3.2 Základní principy 

Podle Bosch Production System (BPS) je princip štíhlé výroby založen na 8 všeobecně 

platných principech: (Váchal, 2013) 

1. Celkový proces (procesní řízení) – základním principem je vytváření, řízení  

a zlepšování procesů jako celku. Jedná se tedy o optimalizaci celkového procesu, 

nikoliv jednotlivých procesů, což vede ke komplexnímu a systematickému 

zlepšení. 

2. Princip tahu – cílem všech firem ve výrobě je vyrábět podle požadavků 

zákazníka (správný výrobek, ve správný čas a v přesném množství). Začátek 

produkce výrobků se spustí pouze v případě, jestliže existuje konkrétní poptávka 

od zákazníka. Zavedení principu tahu vede k zjednodušenému plánování a řízení 

výroby, snížení stavu zásob na skladě a předcházejí případům, kdy chce firma 

vyrábět, ale chybí na lince materiál.  

3. Vyvarování se chyb – základní princip spočívá v bezporuchovosti,  

kde pomocí preventivních opatření dochází ke zvyšování stability procesů. 
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4. Flexibilita – jedná se o rychlé a jednoduché přizpůsobení se aktuálním 

požadavkům zákazníka, které se vztahuje ať už na stroje, zařízení nebo organizaci 

práce. Základem je tedy schopnost zaměstnance vyrábět na jakémkoli výrobním 

zařízením a rychlá změna výrobního zařízení na jiný druh produktu. Přizpůsobení 

se tomuto principu je ale velmi časově, organizačně a finančně náročné.  

5. Standardizace – vytváření norem na jednotlivých pracovních místech a na všech 

oddělení v podniku. Je třeba standardizaci neustále rozvíjet a vylepšovat,  

což povede k zajištění jednotnosti, přehlednosti a sdílenému know-how.  

6. Transparentnost – základem je, že všechny procesy by měly být jasné na první 

pohled a možné vznikající odchylky by měly být okamžitě viditelné. Zároveň  

by všichni pracovníci měli znát své cíle a úkoly, což vede ke snadnější orientaci 

v podnikových činnostech a širším pochopení souvislostí.  

7. Neustálé zlepšování – podstata tohoto principu spočívá v neustálém zlepšování 

výrobních procesů po malých krocích s účastí všech pracovníků. 

8. Osobní zodpovědnost – jedná se o přidělení odpovědnosti a kompetencí  

na procesní úrovni. Všichni zaměstnanci ve firmě by měli znát své povinnosti, 

úkoly, měli by být motivováni, tak aby se aktivně podíleli na procesech 

neustálého zlepšování. Základem je tedy správná komunikace mezi všemi 

pracovníky napříč všemi odděleními, což může být řešením nejčastějších  

a nejsložitějších problémů. 

3.3 Plýtvání a jeho druhy 

Muda neboli plýtvání je jeden ze základních důvodů ztrát v podniku. Proto je hlavním cílem 

většiny firem jeho úplné odstranění nebo alespoň z velké části jeho eliminace. Může mít 

různé formy a lze ho rozdělit na plýtvání skryté a zjevné. Za plýtvání jsou považovány 

všechny činnosti, které probíhají v podniku, potřebují ke své realizace peníze a zároveň 

nepřináší žádnou hodnotu, za kterou je kdokoliv ochotný zaplatit. V tomto případě existuje 

8 základních druhů plýtvání: (Váchal, 2013)   

1. Ztráty nadprodukcí – výroba zboží před obdržení objednávky či v předstihu  

před plánem. Nejčastějším důvodem pro její tvorbu jsou obavy z budoucích 

odvolávek, odstávky výrobních strojů nebo maximální vytížení nového stroje,  

aby se investice vrátila co nejrychleji nazpět. V případě nadprodukce je nutné zajistit 

dostatečné skladovací místo pro finální i rozpracované výrobky. 
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2. Ztráty v důsledku držení nadměrných zásob – nadměrné množství zásob přináší 

podniku negativní přínosy. V prvé řadě zásoby nepřinášejí žádnou novou hodnotu 

pro zákazníka, vážou v sobě finanční prostředky a navíc firmě zvyšují náklady  

na jejich uskladnění. Kromě toho se může jednat i o zásoby, které nakonec nebudou 

zpracovány nebo si je zákazník neodebere, což podniku přinese ještě větší ztrátu. 

3. Ztráty v důsledku oprav a zmetků – výrobky, které nedosahují požadované 

kvality, jsou často nazývány výrazem „zmetek“. Na tyto výrobky byl použit vstupní 

materiál a lidská síla, kvůli své špatné kvalitě však musí být vyřazeny. Kontrola 

výrobků by proto neměla probíhat pouze ve finální fázi výrobku, ale také v průběhu 

výrobního procesu, aby bylo v případě možnosti ještě tento výrobek opravit.  

4. Ztráty způsobené zbytečnými pohyby – jako zbytečné pohyby jsou označovány 

pohyby pracovníků, které nepřinášejí přidanou hodnotu a jsou neproduktivní. Může 

se jednat například o manipulaci s těžkými břemeny, která jsou prováděna ručně, 

zbytečné přecházení nebo hledání čehokoliv. Je možné předejít zbytečným pohybům 

vhodnou organizací a vyčleněním vhodného neměnného místa na materiálové 

položky, kódy či spisy. 

5. Ztráty při vlastním zpracování výrobku – jedná se převážně o ztráty spojené 

s nadměrným odpadem, kdy jsou výrobky vystřihovány/vyřezávány z větších kusů 

materiálu. Aby firma předešla těmto ztrátám, je potřeba, aby dodavatel posílal 

správný vstupní materiál. 

6. Ztráty čekáním – jedná se o ztrátu, kdy pracovníci nemohou pracovat z různých 

organizačních nebo technických důvodů. Častou příčinou čekání je například 

porucha stroje, špatný přísun materiálu, čekání na prázdnou paletu nebo se čeká  

na seřízení stroje či změnu výrobní verze. Tyto ztráty jsou snadno odhalitelné. Horší 

jsou ztráty způsobené tím, že pracovník čeká na rozpracovaný výrobek  

k jeho dalšímu zpracování. Sice se může zdát, že tyto ztráty jsou malé, ale během 

směny se tato ztráta nasčítá.  

7. Ztráty v dopravě – jedná se o dopravní situace, kdy je materiál převážen zbytečně 

z místa na místo, protože pracovník například nevěděl, kam ho zaskladnit.  

Tento druh dopravy je zařazen mezi plýtvání. Naopak doprava, která nepřináší 

hodnotu, ale je účelná, tak se za ztrátu považovat nemůže. 
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8. Ztráta z nevyužití tvůrčího potenciálu pracovníků – občas může dojít k tomu,  

že nejsou plně využity schopnosti pracovníků. To může být způsobeno nevhodným 

chováním vedoucích pracovníků, kteří nevyužívají znalostí svých podřízených  

a myslí si, že znají všechno nejlépe a nepotřebují rady od ostatních. 

3.4 Nástroje 

Existuje celá řada nástrojů pro štíhlou výrobu. Některé z nich jsou již zaběhlé ve většině 

firem, mezi ně lze zařadit například: Kanban, Just-in-Time, Value stream mapping, Kaizen 

nebo 5S. Poté ale existují i nástroje, které jsou aplikované pouze v minimu firem a některé 

firmy je dokonce vůbec neznají. Jedná se například o: Heijunku, Andon, Poka-Yoke  

či SMED. 

3.4.1 Heijunka 

Někdy také známá pod slovem hejdžunka, levelling nebo vyrovnávání výroby. Tento nástroj 

je považován za jeden z hlavních pilířů výrobního systému Toyota (TPS).  

Jedná se o japonskou metodu, kde slovo heijunka lze přeložit jako vyhlazování  

či vyrovnávání. Jejím cílem je přizpůsobování se požadavkům zákazníka, dosáhnout 

stability a zamezit tak nadprodukci a nadzásobě. (Chad, 2013) 

 

Základní princip spočívá ve vyrovnávání výroby buď podle objemu, nebo podle typu 

výrobku. Většina výrobců má velmi variabilní úroveň objednávek produktů. To znamená, 

že jeden týden požadují zákazníci například 1 000 ks a další týden odebírají pouze 700 ks. 

Ve většině firem se tedy vyrábí přesné množství, které zákazník daný týden poptává. Takový 

způsob řízení však není správný. Protože žádný podnik neumí nepřetržitě reagovat  

na příkazy, aniž by nedocházelo k mura (nerovnost v produktivitě a kvalitě) a muri 

(nadbytečná práce strojů, manažerů a výrobních pracovníků). Tyto dva nedostatky poté 

dohromady tvoří mudu neboli plýtvání.  Vyrovnání výroby podle typu objemu tedy udává, 

že je lepší řídit výrobní proces na úrovni dlouhodobé poptávky. (Jones, 2006) 

 

Výrobní proces podle typu výrobku je poté proces, kde místo výroby velkých dávek jednoho 

modelu za druhým, TPS obhajuje výrobu malých dávek mnoha modelů v kratších časech 

(tzv. smíšená montáž). To znamená, že firma nebude jeden den vyrábět pouze výrobek A, 

další dny jenom výrobek B a následně C a výrobek D nechá až na konec týdne.  
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V tomto případě by tedy došlo k tomu, že by firma první den vyrobila například jeden 

výrobek A, dva výrobky B a výrobek C. Další den by se mohlo začít s výrobou produktu A, 

následoval by produkt B a poté produkt D. Tato metoda vyžaduje rychlé změny na výrobních 

zařízeních a vede k menšímu počtu hotových výrobků na skladě. Zároveň však zabraňuje 

tomu, aby v jeden den byli pracovníci přetížení a druhý den neměli co na práci. (Jones, 2006) 

 

Hlavním nástrojem pro heijunku je vizuální pracovní deska známá jako heijunka box.  

Jak je možné vidět na obrázku č. 5, tak tento nástěnný plán má řádky určené pro každý 

produkt či skupinu výrobků a sloupce pro jednotlivá časová období. Jednotlivé požadavky 

do výroby se umístí do přihrádek v poměru počtu položek, které mají být v daném časovém 

intervalu daného produkty vyrobeny. Tím vlastně vzniká výrobní plán, podle kterého  

jsou potřební pracovníci rozmístěni k jednotlivým strojům.  Když začne pracovník 

s procesem výroby, tak tento požadavek z boxu odstraní. 

 

Obr. 5: Heijunka box 

Zdroj: https://www.mudamasters.com/de/node/521 
 

Tento nástroj je možné využít jak pro vyrovnávání zátěže (počet hodin práce ve výrobním 

podniku), tak i jako nástroj pro řízení poptávky. Pokud se dosáhne dokonalého zavedení 

tohoto nástroje, je možné minimalizovat zásoby a náklady s nimi související. Zároveň  

lze i snižovat množství vstupního materiálu na skladě. (Horn, 1997) 

3.4.2 Andon 

Metoda signalizace problémů je založena na vizuální kontrole, která má vypovídat  

o aktuálním stavu výroby. Jedná se o jeden z hlavních nástrojů džidoky (automatické 

zastavení nástroje při zjištění závady). Tento nástroj byl vyvinut v Japonsku a jeho doslovný 

překlad znamená „lampa“. Jeho princip spočívá v tom, že na výrobních linkách či strojích 

jsou umístěná světla ve 3 barvách – zelená (běžný provoz), žlutá (přechod či plánovaná 

údržba) a červená (abnormální nebo stroje vypnuty). V některých případech jsou součástí 
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světel i zvukové signály. Tento nástroj může být použit i jako informátor o výkonnosti 

podniku – plníme cíl, neplníme cíl a cíl není možné splnit.  

3.4.3 Poka – Yoke 

Jedná se o opatření, které má sloužit k zamezení chyb. Název pochází z japonštiny  

a je možné si ho přeložit jako neúmyslná chyba (poka) nebo předcházení (yoke). Jedná  

se spíše o preventivní nástroj, který poukazuje na to, že ani malé chyby by neměly být 

tolerovány a aby k těmto chybám nedocházelo, musí se jejich vzniku předejít. (Svozilová, 

2011) 

 

Obecně se tato technika používá ve výrobních procesech. Lze ji však využít i na finančním 

oddělení – zpracování objednávek a faktur, v nemocnici – vydávání léků, ale i u údržby 

letadel. Základní princip spočítá v tom, že pokud se nedodrží požadovaný postup a určitý 

krok je přeskočen (neúmyslná chyba pracovníka), tak zařízení by nemělo provést další 

operaci. (Snell, 1996) 

 

Existují 3 základní skupiny nástrojů tohoto opatření: 

 Varování – upozornění na možné vzniknutí problému (odchýlení od normálního 

stavu) nebo hlášení, že k dané chybě už došlo. 

 Kontrola  

 Vypnutí – při vzniku chyby dojde k okamžitému zastavení výrobního zařízení nebo 

daný proces nebude vůbec spuštěn. 

 

K jeho realizaci jsou nejčastěji různá signalizační zařízení (světelná či zvuková), 

automatické pojistky či vizuální značení, která mají zajistit, aby v průběhu výroby nehrozilo 

žádné nebezpečí a aby všechny prostředky k výrobě měly správnou polohu. (Veber, 2007) 

3.4.4 VSM (Value stream mapping) 

V překladu známé také jako mapování toku hodnot, je metoda, která neslouží ke zlepšování 

procesů, ale spíše k tomu, aby toto zlepšování probíhalo proces za procesem, uspokojovalo 

potřeby externích zákazníků a hlavně bylo v souladu s podnikovými cíli. (Rother, 2017) 
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Základním cílem této metody je poskytování informací o optimální hodnotě pro zákazníka 

skrze procesy vytváření hodnoty pro zákazníka s cílem minimalizace plýtvání. Mapování 

hodnotových toků se používá k popisu procesů, které přidávají či nepřidávají hodnotu  

ve výrobních, servisních a administrativních činnostech. Je možné ji aplikovat také  

při návrhu nových výrobních procesů, návrhu změny plánování a rozvrhování výrobního 

procesu nebo ke změně výrobního procesu určitého výrobku. (Bartošek, 2014) 

 

Jak je možné vidět na obrázku č. 6, kreslení těchto map slouží ke sledování celkového 

průběhu materiálu od dodavatele přes výrobce až k zákazníkovi, z čehož ve výsledku 

vznikne komplexní obraz výrobního procesu. Zároveň ukazuje i procento času z celkové 

průběžné doby výroby je materiál uskladněn na skladě jako zásoba, jaká je skutečná doba 

výrobního procesu, kde se hromadí materiál a proč, stav zásob a obrátku zásob, 

rozpracovanost výroby a využití zdrojů.  K mapování toků v podniku jsou používány různé 

metody a symboly, které je možné rozdělit na symboly pro znázornění materiálového toku 

nebo informativního toku a obecné symboly. (Jurová, 2016) 

 

 
Obr. 6: Value stream mapa 

Zdroj: https://www.researchgate.net/figure/Current-VSM_fig1_283258630 

 

Používáním tohoto nástroje mohou vzniknout i určité problémy. Prvním z nich je, že mapa 

toku hodnot může zjistit mnoho zlepšení na mnoha místech, což vede k problému, že je těžké 

určit, co je potřeba udělat. V takových případech poté nastává chaos, který oslabuje 

schopnost zlepšování. Dalším problém je, že VSM odhadují problémy, které jsou spíše  
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na povrchu a neumožňují proniknout do hloubky problému a odhalit skutečný stav procesů. 

(Rother, 2017) 

3.4.5 Kaizen 

Jedná se o další z japonských metod, kde slovo kaizen lze přeložit jako zlepšení nebo změna 

k lepšímu. Do tohoto zlepšování by měli být zapojeni všichni pracovníci bez ohledu na jejich 

pracovní pozici. Je to způsob života, filozofie života či myšlení, který nám říká, že zítra musí 

být lépe než dnes a to nejen v pracovním, ale i v osobním životě. 

 

Podstatou tohoto systému je neustálé zlepšování. Nejedná se pouze o realizování velkých 

inovačních změn, ale jde o optimalizaci i těch nejmenších detailů. Je to proces,  

který má základ ve dvou slovech: 

 Zlepšování – všechny věci se dají zlepšit  - od materiálu až po plnění termínů 

zakázek. 

 Neustále – nic není stanoveno napevno, všechno se neustále vyvíjí – trhy, výrobky, 

zákazníci a jejich požadavky. 

 

Pokud chce firma aplikovat kaizen v podniku, měla by splňovat určité parametry – 

opakovatelnou činnost, možnou účast všech, kteří se chtějí podílet na zlepšování, využití  

na všech úrovních. Tato metoda se nepoužívá pouze ve výrobních podnicích. Lze ji využít 

také v potravinářství, stavebnictví, strojírenství, elektrotechnice, ale také v rodinném  

a osobním životě. (Váchal, 2013) 

 

Základní principy: (Košturiak, 2010) 

Tento systém vychází z následujících základních principů: 

 Lokální znalosti a zkušenosti lidí – základem zlepšení je vycházet ze znalostí lidí, 

kteří s daným problémem pracují, neboť ti vědí o dané situaci více než jakýkoliv 

vedoucí pracovník.  

 Seberealizace a vyšší uspokojení – pokud firma zapojí do zlepšovacích návrhů své 

zaměstnance, přinese jim to nejen seberealizaci a vyšší uspokojení, ale zároveň 

dochází k rozvíjení jejich schopností.  

 Změny „zvenčí“ – jedná se o najímání externích konzultantů, kteří mají vymýšlet  

a realizovat zlepšovací návrhy v dané firmě. Tyto nápady však obvykle znamenají 
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vyšší náklady a jsou méně stabilní. Mimo to, pokud přijde s návrhem někdo, kdo není 

součástí výroby, tak i zaměstnanci nemusí tuto změnu akceptovat bez různých 

problémů. Proto je pro firmu daleko výhodnější nechat vymýšlet a realizovat nápady 

vlastními pracovníky, jelikož to ve většině případů přináší vyšší užitek. 

 Lidský potenciál – jestliže většina firem hledí pouze na to, aby její pracovníci 

dodržovali předpisy, příkazy a výrobní normy, může tak dojít k zanedbání jejich 

lidského potenciálu. Pracovníci by proto neměli být placeni pouze za jejich pracovní 

náplň, ale měli by se i umět zamyslet nad tím, zda nějaká činnost nejde dělat rychleji, 

lépe a levněji, či tak, aby se zamezilo plýtvání a došlo k redukci slabých míst.   

 Vnitřní nespokojenost – nemělo by se jednat pouze o splnění povinnosti tím,  

že člověk nějaký zlepšovací návrh odevzdá. Mělo by se jednat převážně  

o vyjadřování vlastní nespokojenosti zaměstnanců se současným stavem. 

 

Fáze: 

Zlepšování lze také rozdělit na jednotlivé fáze. Prvotním krokem ke změně je chodit  

s otevřenýma očima, překonat tak nezájem a pasivitu ke zlepšení a poukazovat na to,  

co by se dalo zlepšit i bez osobního zájmu na jeho realizaci. Dalším krokem je aktivní 

zapojení lidí do procesu realizace, neboť zde je nutná kvantita, protože i malá změna může 

být důležitá. Za zapojení lidí do zlepšování může být vytvořen i určitý odměňovací systém. 

Třetí fází procesu je zaměření se na kvalitu zlepšování, přínosy a cílená zlepšování.  

V případě vymýšlení zlepšovacích návrhů jde hlavně o to, vymýšlet řešení, která vznikla 

přímo v procesu, jsou jednoduchá a vyžadují minimální investice. Posledním krokem,  

je stav, kdy pracovníci nevymýšlí návrhy, aby za to získali nějakou odměnu. Jde jim  

o to pomáhat firmě přežít, usnadňovat práci a dosahovat vyšších výdělků a stability. 

 

Kaizen v českých firmách 

Kaskádový Kaizen, Quick Win Week, KVP, Ideen Management či CIP, to všechno jsou 

možná evropská označení pro neustálé zlepšování výrobních procesů, která jsou používána 

v českých firmách. Realizace této metody však není v každé firmě stejná a může mít různé 

podoby a nedostatky.  

 

Většina organizací zavádí zlepšovací proces pouze ve výrobě (5S, OEE, redukce času  

a plýtvání, aj.) Problémy spojené s jiným odvětvím se řeší pouze okrajově. Tento systém pak 

funguje pouze formálně. Což znamená, že jsou vytvořeny různé příručky zlepšování, kaizen 
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asistenti a experti, kteří mají pomáhat. Ty však neřeší to hlavní, chybějící kultura hledání 

problémů a jejich příčin, vyjádření nespokojenosti se současným stavem nebo otevřenost.  

 

V některých firmách je při náběhu výroby dokonce připočítána „rezerva“, která se pak  

v průběhu let „zlepšuje“. Další odlišností poté je, že některé firmy mají organizačně oddělené 

zlepšování procesů a inovace. To znamená, že mají dvě formy vytváření vyšší hodnoty  

pro zákazníka, která však musí být propojena, koordinována a musí mezi nimi fungovat 

určitý rytmus.  

 

Mezi nedostatky při zavádění této metody patří určitě chybějící systematický výběr témat  

a metodika jejich řešení. Pracovníci jsou často přetíženi, nemají dostatek motivace a často 

řeší více témat najednou. To vede k tomu, že na seznamu problémů se objevuje čím dál tím 

více položek. V důsledku čehož se pak urgentní problémy řeší ve stresu, pod tlakem  

a dochází tak k tomu, že problém je sice na chvíli nějak vyřešen, ale jeho skutečná příčina 

nalezena nebyla. Proto se tyto položky na seznam po nějaké chvíli zase vrátí. Mnoho 

manažerů se zároveň orientuje pouze na krátkodobé výsledky a jistotu a nechtějí riskovat 

náročné cíle. Kromě toho některým z těchto vedoucích pracovníků jde hlavně o to řešit 

lokální problémy a „hlídat si svou židli“ než aby se věnovali rozvoji podřízených  

a skutečným problémům. (Košturiak, 2010) 
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4. Představení společnosti 

Společnost TIBERINA AUTOMOTIVE BĚLÁ spol. s.r.o. je automobilová společnost 

vyrábějící kovové výlisky, svářence, podkomplety a vnitřní díly karoserie, podvozků  

a motorů do světově známých značek aut. Jedná se o italskou společnost, jejichž další závody 

jsou rozšířené po celém světě, jako například v Argentině, Brazílii, Německu, Turecku  

či v samotné Itálii. V roce 2018 získala společnost díky svůj výsledkům ocenění firma roku 

do 250 zaměstnanců. 

4.1 Historie 

Historie této společnosti sahá až do roku 1965, kdy firma působila pod Automobilovými 

závody n. p. Mladá Boleslav. Od tohoto vzniku změnila několikrát svého majitele a sním  

i svůj název. První změna přišla až v roce 1990, kdy se společnost osamostatnila od AZNP 

a tím vznikl státní podnik Automobilové závody Mladá Boleslav. Už o 3 roky později ji však 

koupila americká firma Packard Electric, ta si následně postavila nový závod v České Lípě 

a tak společnost odprodala. Společnost tak byla koupena německou firmou Blaimer 

International a následoval odprodej firmě WAGON AUTOMOTIVE.  Svou zatím poslední 

změnu firma zaznamenala v roce 2009, kdy byla zakoupena italskou společností 

METALMECCANICCA a převzala od ní svůj současný název. S každým změněným 

názvem se měnilo i vedení firmy a zároveň docházelo k různým změnám ohledně jejího 

loga. 

4.2 Struktura firmy 

V současné době firma zaměstnává 197 zaměstnanců, v jejichž čele je ředitel závodu Alberto 

Farci, který zároveň vede další závod TIBERINY v Turecku. Ředitel závodu je přímým 

nadřízeným své osobní asistentky a lokálního nákupčího. Dále pod něj patří 7 manažerů 

zabývající se odděleními výroby, logistiky a nákupu, strojní údržby, kvality, financí, prodeje 

a personalistiky, viz obrázek č. 7. 
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Obr. 7: Organizační struktura 

Zdroj: vlastní dle interních informací 

4.3 Výrobní procesy 

Řízení výrobního procesu probíhá prostřednictvím výrobních mistrů ve spolupráci  

s logistickými disponenty. Všechny druhy výroby mají svého mistra, který plánuje,  

jaký výrobek se bude vyrábět, kdy a v jakém množství. Mistři se střídají vždy po směně  

a mají pod sebou seřizovače a výrobní pracovníky. Základním úkolem mistra je naplánování 

směn svých pracovníků a zabránění tak situace, že požadované díly nebudou vyrobeny.  

V případě jakéhokoliv problému se mistr obrací na svého nadřízeného, čímž je manažer 

výroby.  

 

Aby výrobní proces fungoval tak, jak má je zároveň důležitá spolupráce mezi odděleními 

výroby a logistiky. Z tohoto důvodu se každé ráno schází tato dvě oddělení a logistika 

poskytuje výrobnímu mistrovi informace, které díly a kdy jsou potřeba.  

 

Mezi hlavní výrobní procesy této společnosti lze zařadit svařování, lisování a rolování dílů. 

Výsledkem těchto výrobních procesů jsou poté kovové výrobky. Jelikož některým 

zákazníkům takové výrobky nestačí a požadují na nich povrchovou úpravu (nejčastěji  

se jedná o barvu), musí se jim firma přizpůsobit. Z důvodu nedostatečného prostoru pro tyto 

povrchové úpravy má jedinou možnost a to využívání externích firem, které s ní spolupracují 

a dělají tuto činnost za ní.  

 

Jak je možné vidět na obrázku č. 8, přibližně 435 typů dílů (cca 63 %) jsou díly vyráběné  

na lisovně, 227 typů dílů (okolo 33 %) na svařovně a minimální část 28 typů dílů (konkrétně 

4 %) tvoří díly rolované. Z celkového počtu dílů poté 14 % potřebuje povrchovou úpravu. 
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Obr. 8: Rozložení výroby 

Zdroj: vlastní dle interních informací 

4.3.1 Lisování 

Při lisování dochází ke zpracování plechu pomocí lisovacích nástrojů, kde výsledkem  

je určitý výlisek. V této společnosti jsou k lisování používány 3 typy materiálů – svitek, 

přístřih a formát. V případě svitku se jedná o svinutý pás materiálu, z něhož se následně 

„vystřihují“ díly dle potřeby. Naopak u přístřihů a formátů je základem různě nastříhaný 

plech. Všechny vstupní materiály zároveň mohou zároveň mít i odlišnou tloušťku.   

 

K lisovacímu procesu firma používá 3 typy lisování – postupové, transferové a manuální. 

Postupové lisování se používá k výrobě drobnějších a složitějších výlisků. Svitek prochází 

lisem v několika krocích a výsledkem je finální díl. Zatímco u transferového typu se vyrábí 

z přístřihů, kdy je přístřih pomocí transferu přemisťován do několika pozic a nakonec  

ze stroje vyjede finální díl. Manuální lisování je pak používáno v případě, že se díl v nástroji 

přesouvá ručně do různých pozic. U finálního lisovaného dílu jsou poté dvě možnosti,  

buď je přímo odeslán zákazníkovi, nebo je označen jako polotovar, který je následně použit 

na výrobu svařovaného dílu. Dva příklady lisovaných dílů jsou vyobrazeny na obrázku č. 9. 
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Obr. 9: Ukázka lisovaných dílů 

Zdroj: interní 

 

Základem lisování jsou lisovací stroje, na kterých se poté mění raznice. Firma vlastní  

1 transferový hydraulický lis, 4 velké automatické lisy, 6 manuálních mechanických lisů  

a 7 manuálních hydraulických lisů. Všechny typy dílů mají pro výrobu svou raznici,  

kterou je možné upevnit pouze do 1 typu lisů z výše uvedených. Každý lis má svůj dopravní 

pás, ze kterého díly buď sjíždějí samy do palet, nebo jsou pracovníkem do beden rovnány.    

4.3.2 Svařování 

Svařování je technologie založená na spojování minimálně dvou součástek. Společnost 

provádí sváření ruční a pomocí robotů. Mezi základní používané druhy svařování je řazeno 

svařování tavné a odporové, které je možné dále rozdělit  

na bodové, výstupkové a svorníkové. V případě tavného procesu dochází ke sváření 

v ochranném boxu. Výlisek je nataven a pomocí přídavného materiálu (nejčastěji se jedná  

o svařovací drát) poté spojen v konečný díl. Při odporovém svařování jsou dva výlisky 

přimáčknuty k sobě pomocí dvou elektrod, kterými proudí elektrický proud. Svařování 

výstupkové probíhá v několikabodovém svařování, kde je rozložení bodů určeno výstupky. 

Bodové svařování určuje spoj přeplátovaných plechů, který je tvořen jedním nebo několika 

bodovými svary. Svorníkové svařování svařuje k základnímu výlisku určité spojovací 

materiály, jako jsou šrouby či matice. Výsledkem některých ze zmíněných metod jsou poté 

již finální díly vyobrazené na obrázku č. 10. 

 

Existují dva typy svářenců a to díly vnitřní a pohledové. Vnitřní díly nejsou na první pohled 

na autě vidět, jsou schované uvnitř. Naopak díl pohledový je viditelný na povrchu auta  

a nesmí mít žádnou viditelnou vadu. Proto tyto díly po výrobě podléhají speciální kontrole 

a v případě nějakých nedokonalostí z důvodu zalisované nečistoty či škrábance jsou tyto 

vady obroušeny.  
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Obr. 10: Ukázka svařovaných dílů 

Zdroj: interní 

 

Na rozdíl od lisovacích zařízení jsou ty svařovací speciální v tom, že na nich lze vyrobit 

pouze díly, pro které jsou stavěné. Nelze je měnit jako v případě lisování. Firma tedy využívá 

ke svým účelům 17 speciálních robotů a 25 strojů sloužící k bodovému svařování.  

4.3.3 Rolování dílů 

Někdy také známo jako válcování je výrobní proces, který pomocí válců tvaruje díl 

zastudena. Základním nástrojem jsou dva protilehlé válce, které pomocí tlaku materiál 

přetváří na finální díl (příklad finálního rolovaného dílu je vidět na obrázku č. 11). 

 

Obr. 11: Ukázka rolovaného dílu 

Zdroj: interní  

 

V současné době se ve firmě nachází 8 rolovacích linek a každá z nich je pro jiného 

zákazníka. Na konci loňského roku se společnost rozhodla postavit speciální halu,  

kam všechny rolovací linky přemístí.  

4.4 Klasifikace dílů 

Každý týden přijede do společnosti okolo 50 kamionů se vstupním materiálem a zároveň 

z ní odjede přibližně 108 kamionů, které rozváží díly k různým zákazníkům. Jelikož  
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se společnost TIBERINA nachází nedaleko Mladé Boleslavi, je zřejmé, že jejím největším 

zákazníkem je společnost ŠKODA AUTO a.s. Tato firma odebírá necelých 26 % dílů. Mezi 

další významné zákazníky patří určitě General Motors společně s Adamem Opelem, jejichž 

díly tvoří asi 14 %, Fiat Srbija d.o.o. Kragujevac, který odpovídá 11 % z celkového počtu 

dílů nebo Waldaschaff, ke kterému se dováží necelých 8 %. Zbytek dílů mezi 1 – 5 %  

je dováženo menším zákazníkům jako například Benteler ČR s.r.o., Tawesco s.r.o., FCA 

Italy S.P.A., Faurecia nebo Karsit - viz obrázek č. 12. 

 

Obr. 12: Zákazníci společnosti 

Zdroj: vlastní dle interních informací 

 

Společnost vyrábí okolo 690 druhů dílů, z nichž je 132 druhů podkompletů a 558 druhů 

finálních dílů. Tyto díly lze klasifikovat podle jejich významnosti do 3 základních skupin 

podle metody ABC.  Nejvíce sledovanou skupinou je skupina A, která se dále dělí  

na 7 podskupin (viz tabulka č. 3). Do této kategorie patří díly, které jsou drahé, mají velký 

objem nebo jsou součástí mnoha variant. Do kategorie B se poté řadí standardní díly,  

které si zákazník odebírá pravidelně. Poslední skupina poté zahrnuje díly, které chodí pouze 

několikrát do roka v malém množství. U většiny těchto dílů se jedná o díly náhradní.  

Tyto díly byly dříve expedovány jako sériové, ale po určité době se přestal daný typ auta 

vyrábět a proto se z nich staly náhradní díly.  
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Tab. 3: Metoda ABC 

Třída Typ Podtřída Podskupina 

A 

A DRAHÉ 

AA.1 Objemné a mnoho variant 

AA.2 Pouze objemné 

AA.3 Pouze jedna varianta 

AA.4 Ostatní drahé 

B OBJEMNÉ 
AB.1 Mnoho variant 

AB.2 Ostatní objemné 

C 
MNOHO 

VARIANT 
AC   

B NORMÁLNÍ B Standardní díly 

C MALÉ A LEVNÉ C   

Zdroj: interní 

 

Tato klasifikace udává, které díly tvoří firmě největší podíl a které naopak mají nižší obrátku 

a nevyžadují tolik pozornosti. Roční hodnota zásob za loňský rok byla vyčíslena  

na 767 176 800 Kč. Jelikož má TIBERINA velký počet dílů, má tedy třídu A rozdělenou  

na další pod skupiny. V tabulce č. 4 je možné vidět 4 prodávané díly, které se do této 

kategorie řadí. Jedná se pouze o velmi malou část, jejich celkový podíl na hodnotě zásob  

je 6,35 % a hodnota zásob činí 48 633 898 Kč. Tyto díly jsou posílány každý den ve velkém 

množství a cena jednoho kusu je vyšší než cena průměrná. Jedná se o položky, kterým by 

společnost měla věnovat svou pozornost a zaměřit se na ně. 

Tab. 4: Díly z kategorie A 

Číslo dílu Cena za 1 

ks/Kč 

Spotřeba 

za rok 

Průměrná 

spotřeba 

(měsíc) 

Hodnota 

zásob 

(roční) 

% podíl na 

hodnotě 

zásob 

Klasifikace 

51947235 75,46 225 900 18 825 17 046 414 2,22 % A 

51830132 30,43 402 208 33 517 12 239 189 1,60 % A 

52013142 78,61 125 500 10 458 9 865 555 1,29 % A 

51909063 149,92 63 252 5 271 9 482 740 1,24 % A 

Zdroj: interní 

 

Další kategorií je skupina B. Jak je možné vidět v tabulce č. 5, tak celkový podíl pěti 

uvedených dílů je 2,28% a roční hodna zásob 17 487 095 Kč. Už pouze z těchto dílů  

je zřejmé, že jejich podíly na hodnotě zásob jsou o dost nižší. Tato skupina zahrnuje díly, 

které jsou posílány několikrát týdně, a jejich cena je o dost nižší, než cena skupiny A.  

I přesto, že díly nemají největší podíl na zisku, je potřeba jim věnovat pozornost.   
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Tab. 5: Díly z kategorie B 

Číslo dílu Cena za 1 

ks/Kč 

Spotřeba 

za rok 

Průměrná 

spotřeba 

(měsíc) 

Hodnota 

zásob 

(roční) 

% podíl na 

hodnotě 

zásob 

Klasifikace 

51845455 48,49 125 500 10 458 6 085 495 0,79 % B 

51884305 13,68 391 560 32 630 5 356 541 0,70 % B 

51837007 43,67 62 750 5 229 2 740 293 0,36 % B 

51882392 15,48 125 500 10 458 1 942 740 0,25 % B 

51835762 19,38 70 280 5 857 1 362 026 0,18 % B 

Zdroj: interní 

 

Poslední kategorii tvoří díly C. Jedná se o díly, jejichž cena je sice vyšší než u některých 

dílů v kategorii B, ale posílají se pouze několikrát do roka v malém množství. V tabulce 

č. 6 jsou uvedeny 4 díly, jejichž roční hodnota zásob je 405 630 Kč a celkový podíl  

na této hodnotě je necelé procento, konkrétně 0,05 %. Tato kategorie tedy zahrnuje díly,  

které se používají už pouze jako náhradní. To znamená, že dříve je firma dodávala 

pravidelně, ale po nějaké době projekt daného typu auta skončil a tyto díly se používají  

ve většině případů pouze k opravě či údržbě. 

Tab. 6: Díly z kategorie C 

Číslo dílu Cena za 1 

ks/Kč 

Spotřeba 

za rok 

Průměrná 

spotřeba 

(měsíc) 

Hodnota 

zásob 

(roční) 

% podíl na 

hodnotě 

zásob 

Klasifikace 

51888181 99,81 1 506 126 150 314 0,02 % C 

51894243 68,34 2 304 192 157 455 0,02 % C 

51892990 42,32 1 300 108 55 016 0,01 % C 

51924295 38,95 1 100 92 42 845 0,00 % C 

Zdroj: interní 

 

Celková klasifikace dílů je znázorněna na obrázku č. 13. Z teorie vychází, že díly A by měli 

tvořit zhruba 80% z celkového zisku. V tomto případě, ale tato kategorie tvoří pouze 71 %, 

skupina B poté 17 % a skupina C 12 %. 
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Obr. 13: Klasifikace dílů 

Zdroj: interní 

4.5 Metody procesu řízení ve firmě 

Ať už ve výrobě, v logistice, na kvalitě či na jiných odděleních, musí firma využívat určité 

nástroje procesního řízení. Mezi nejpoužívanější patří určitě FMEA, 8D report, 5W+1H  

a Ishikawův diagram.  

 

Jednou z používaných metod je určitě FMEA – konkrétně ta procesní. Před zahájením 

každého nového projektu ve firmě se musí sejít tým lidí, jehož součástí je pokaždé pracovník 

zabývající se projekty a technolog. Jejich společnou prací je přijít na všechna možná úskalí 

či rizika, která mohou nastat při výrobě daného výrobku. Každý ze zákazníků,  

kam TIBERINA dodává, má své specifické požadavky a proto se tým snaží poučit  

a inspirovat předchozími projekty, které již úspěšně vyrábí. Úspěšnost této metody se ukáže 

vždy v případě, že se vyskytne reklamace na daný díl nebo každoročně při auditech 

prováděných specializovanými pracovníky pověřenými zákazníky.  

 

Mezi další používaný nástroj patří 8D report. Tato metoda je používaná hlavně na odděleních 

logistiky a kvality. V obou případech je report tvořen vždy na přání zákazníka,  

který při každém vzniklém problému, chce znát postup, jak bude firma postupovat,  

aby se již daná situace neopakovala. Mezi nejčastější kvalitativní problémy patří praskliny 

či groty na díle, nesprávný tvar dílu nebo nepostačující kvalita materiálu, z něhož byl díl 

vyroben. Vytváření v případě logistiky je pak zejména kvůli nedodávkám zboží, záměnách 

párových dílů či špatném formátu systémových dokumentů. Ukázku 8D reportu například 

z oblasti logistiky je možné vidět v příloze č. A. Jedná se o vytvoření reportu kvůli špatnému 
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odesílání dílů zákazníkovi. Většina zákazníků, kterým firma díly poskytuje, volí už 

vyplňování těchto dokumentů přes různé portály. Tato varianta tedy zajišťuje,  

aby všechny podstatné informace v dokumentu byly vyplněny a nemohlo se jednat  

o nekompletní vyplnění. 

 

Všechny nedostatky výroby, které firma má, musí mít určitý důvod. Právě v těchto situacích 

jsou ve firmě sestavovány týmy, které se společnými silami snaží vyřešit problém pomocí 

Ishikawova diagramu. Typickým příkladem tohoto diagramu, který firma kdy řešila  

je na NOK díly v originálním balení (viz příloha č. B). V tomto případě firma nejčastěji 

využívá diagram se 4M (člověk, stroj, materiál a metoda). Na začátku vždy sestaví tým lidí, 

kteří na dané věci budou spolupracovat.  Společnými silami se tak snaží vyřešit danou 

situaci, poučit se z ní a zamezit jejímu opakování. Při aplikaci na NOK díly v originálním 

balení tým přišel, že problémem ze strany člověk - nový pracovník a nedostatečně 

proškolený člověk, z hlediska stroje – nefunkční stroj, nástroj bez poka-yoke, důvodem na 

straně materiálu – náhradní materiál či vadný materiál a chyby kvůli metodě – špatný balící 

předpis, nezkontrolované díly na kooperaci.    

 

Poslední zmíněnou metodou je 5W + 1H. Tento nástroj je často používán hlavně 

v případech, kdy dojde k vyrobení dílů ve špatné kvalitě, rozbije se stroj nebo dojde 

k poškození dílu z důvodu špatného vkládání do palety. Nedávný případ, který firma řešila, 

byl právě z důvodu špatného balení dílů: 

1. Proč došlo k poškození dílů v paletě? 

Protože díly nebyly správně nabaleny. 

2. Proč díly nebyly správně nabaleny? 

Protože chybí balící předpis na tento díl. 

3. Proč chybí balící předpis pro tento díl? 

Protože ho obalový referent zapomněl udělat. 

4. Proč ho zapomněl udělat? 

Protože nebyl proškolen, jak se dané úkoly dělají? 

5. Proč nebyl o této situaci proškolen? 

Protože v době školení měl dovolenou. 

1. Jaká je nejlepší možnost zajistit, aby se daná situace neopakovala? 

Poskytnout pracovníkovi speciální školení zabývající se touto problematikou.  
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5. Aplikace štíhlé výroby ve firmě 

Stejně jako většina firem, tak i TIBERINA se snaží snižovat náklady a zvyšovat svou 

produktivitu. Používá k tomu i různé nástroje štíhlé výroby. Jedná se o neustálé zlepšování 

všech procesů ve firmě.  

5.1 Současný proces výroby 

Výrobní proces firmy se v současnosti potýká s určitými úskalími. Mezi ně lze zařadit hlavně 

nesystematickou výrobu dílů. To znamená, že od určitého dílu má zásobu na 7 týdnů 

a u jiného naopak pouze na půl dne nebo dokonce nulovou. Protože je většina přeprav 

organizována zákazníkem, není vždy zřejmé, kdy daný kamion přijede. Takže se v některých 

případech stává, že přijel kamion, ale výroba potřebuje ještě několik hodin pro výrobu 

požadovaných dílů. 

 

Často dochází i k tomu, že stroj při výrobě není plně vytížen a ze čtyř možných dílů se vyrábí 

pouze jeden. To znamená, že firma sice nebude zvyšovat skladovací náklady dílů,  

které nejsou potřeba, ale daný stroj nebude plně vytížen a to také není správné. 

 

Výrobní proces má ale i kladné stránky. Správně zavedený kanban dokázal snížit prostoje  

u výrobních strojů.  Díky zavedení „vláčku“ místo VZV vozíků je i manipulace v okolí stroje 

snadnější. TIBERINA tedy minimalizovala prostoje pracovníků u strojů na minimum.  

 

Další kladnou stránkou je v současné době stálá obsazenost pracovníky. Jelikož se situace 

na trhu uklidnila a společnosti v automobilovém průmyslu nenabízejí již tolik volných 

pracovních pozic, nedochází tak k tomu, že pracovník přijde do práce první den, je zaučen  

a další den si to rozmyslí a už se ve firmě neukáže. V takových případech pak firma musela 

dělat každý den školení stále dokola. Nyní má tedy firma docela stabilní pracovní nasazení 

a nedochází k situacím, kdy by nemohla díly vyrábět, protože nemá dostatek pracovníků. 

5.1.1 Zavedené nástroje štíhlé výroby 

V současné době má již firma několik zavedených nástrojů štíhlé výroby. Jako často 

používaný nástroj lze uvést kaizen. Ve firmě je zavedené pravidlo, že každý pracovník musí 

ročně odevzdat minimálně 2 zlepšovací návrhy, které mohou jeho práci usnadnit.  
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Tyto návrhy mohou být tvořeny i ve skupinách a ke každému nápadu musí být vyplněn 

potřebný formulář. Ukázku jednoho kaizenu je možné vidět v příloze C. Jedná se o kaizen 

zaměřený na zavedení milkranu. TIBERINA dodává díly do Polska, konkrétně do města 

Bialsko-Biala. Zároveň má svého dodavatele ve Fulneku a Kopřivnici. Tato dvě města jsou 

po cestě do Polska. Proto je výhodnější spojit tyto dva kamiony do jednoho a ušetřit  

tak náklady na přepravě. 

 

Dalším používaným nástrojem jsou VSM. Ty společnost využívá například pro mapování 

toku materiálu od jeho obdržení až po expedici finálního dílu. Pomocí tohoto znázornění  

je možné vidět prostoje, které v podniku jsou. Na obrázku č. 14 je možné vidět tok dílů  

ke konkrétními zákazníkovi.  

 

Obr. 14: Value stream mapa 

Zdroj: interní 
 

Jedná se o ukázku mapovací tok materiálu pro zákazníka Fiat Srbija. Je z něj zřejmé,  

že každý týden posílá tento zákazník odvolávky, firma tyto požadavky zpracuje do systému 

a na základě toho objedná oddělení nákupu potřebný materiál, který se v některých případech 

musí objednat až 6 měsíců předem. Jelikož je TIBERINA italskou společností musí určité 

druhy materiálu odebírat právě od italských dodavatelů. Na obrázku je vidět, že dodání 

materiálu do firmy může trvat až 2 měsíce. Když dorazí materiál do firmy a je plánovaná 

výroba těchto dílů, tak je materiál odvezen na lisovnu, kde proběhne první operace a jsou  

z něj ve 2 směnách vyrobeny podkomplety. Druhá operace poté probíhá na svařovně,  
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kde si vezmou tyto polotovary a zase ve 2 směnách vyrábí díly při kapacitě 180 ks za směnu. 

Následně jsou díly odeslány na třetí operaci - kooperaci, kde je díl nabarven. Na tuto operaci 

potřebuje kooperant obvykle 2 dny. Když se vrátí, jsou připraveny k expedici. Expedice 

těchto dílů pak probíhá třikrát do týdne. 

 

Ve výrobním procesu je také aplikovaný nástroj poka-yoke. Tento nástroj je součástí 

svařovacích strojů.  Pokud dojde k určitým výkyvům od běžné situace, rozsvítí se světelný 

signál. Naopak vyskytne-li se závada na stroji, dojde k jeho okamžitému zastavení,  

aby neohrozil zaměstnance, který jej obsluhuje. Tato světelná signalizace je poté signál  

pro pracovníka zabývajícího se seřizováním strojů.   

 

Stejně jako ve většině automobilovým firem, tak i TIBERINA má ve své výrobě zavedený 

kanban. Ten ji pomáhá v plynulém zavážení výroby a zamezení tak prostojům z důvodu 

čekání na materiál. Kanban je zaveden hlavně ve svařovací části firmy.  

5.1.2 Nedostatky v procesu výroby 

I když má firma zavedeno již několik nástrojů štíhlé výroby, stále se tu objevují problémy, 

které zvyšují náklady. Jedná se hlavně o neefektivní využívání pracovníků, výrobu 

nevyžadovaných dílů a špatné plánování finálních dílů.  

 

Jedním z největších nedostatků je především neefektivní využívání pracovníků ve výrobě.  

Na každé směně je ve výrobě určitý počet zaměstnanců, kteří jsou rozděleni k jednotlivým 

strojům. Dost často se ale stává, že pracovník vyrábí díl, který v nejbližších dnech není 

potřeba. Případně že stroj, u kterého mají být dva pracovníci, aby se zabránilo prostojům,  

je obsluhován pouze jedním pracovníkem a není plně využita výrobní kapacita. Nebo naopak 

u jednoho stroje jsou zbytečně dva pracovníci a tím pádem jeden z nich není plně využitý. 

 

Častým problémem je i vyrábění nevyžadovaných dílů, což souvisí s neefektivním 

využíváním pracovníků. Pokud mistr na svařovně zjistí, že všechny stroje,  

na kterých se musí vyrábět má obsazené a i nadále mu zbývají volní pracovníci, nechá  

je vyrábět díly, které nejsou požadované. Nebo naopak při lisování dílů se často stává,  

že zaměstnancům se nechce vracet zbytek materiálu na sklad (protože by to pro ně 

znamenalo více práce), tak tento materiál spotřebují až do konce a zvýší tak skladovanou 

zásobu. Pokud je na skladě více dílů, než je určitá bezpečnostní zásoba, náklady na 
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skladování rostou a zároveň se často vyskytuje zbytečná manipulace s díly na skladě. Jelikož 

však TIBERINA nemá moc veliké skladovací plochy, tak se v některých případech stává, že 

tyto nevyžadované díly musí odvážet do svých externích skladů.  

 

S vyráběním nepožadovaných dílů souvisí i nedostatečné množství prázdných palet na tyto 

díly. Systém s obaly je nastavený tak, že většina zákazníků si nakoupila své obaly. 

TIBERINA musí monitorovat, které obaly potřebuje a objednávat je přes portál.  

Když tyto palety dorazí do firmy, tak za dobu, kdy je společnost používá, platí poplatek  

za pronájem. To znamená, že na každý týden je objednáno tolik obalů, kolik je potřeba. 

Pokud jsou tedy vyrobeny nepotřebné díly, firma následně nemá obaly na díly požadované. 

V těchto situacích se často stává, že nepotřebné díly jsou přebalovány z potřebné palety  

do jiné, a tím vznikají další manipulační náklady.  

 

Mezi nedostatky patří i špatné plánování dílů. Občas se stává, že zákazník požaduje určitý 

díl, ale jeho výroba nebyla vůbec naplánovaná (jedním z důvodů může být nedostatek 

pracovníků). Každý stroj má jinou výrobní kapacitu, takže pokud se na danou situaci přijde 

příliš pozdě a díl není naložen na požadované auto, znamená to v mnoha případech  

jeho nutné vyrobení v co nejbližším termínu a následnou expedici na speciálním autě,  

což znamená další nadbytečné náklady. 

5.2 Předpoklady k zavedení Heijunky 

Aby mohlo dojít k efektivnímu zavedení dalšího nástroje štíhlé výroby – heijunky, musí být 

splněny určité předpoklady. Prvním důležitým krokem je nastavení bezpečností zásoby 

všech dílů na skladě, aby nedošlo k situaci, že si zákazník objedná o paletu navíc a firma  

mu jeho požadavek nebude schopná splnit. Poté je důležité nastavení systému a vymyšlení 

„karty“, která bude nositelem informací. V neposlední řade je potřeba najít místo, kde bude 

umístěn box, do kterého se budou tyto informace shromažďovat. Posledním důležitým 

krokem je umístění a vytvoření heijunka boxu. Pokud budou všechny předchozí kroky 

splněny, tak už chybí pouze proškolení všech pracovníků, kteří s daným nástrojem přijdou 

do styku.  
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5.2.1 Stanovení bezpečnostní zásoby 

Při stanovení určité bezpečnostní zásoby je potřeba odlišovat zásobu dílů ze svařovny  

a z lisovny. Zatímco při požadavku na výrobu svařovaného dílu je třeba brát v potaz pouze 

výrobní kapacitu a potřebu povrchové úpravy, u lisovaných dílů kromě těchto informací 

uvažujeme ještě čas na výměnu raznic. 

 

Svařované díly 

Pro stanovení této zásoby byl vybrán konkrétní svařovací robot – 531. Na něm se vyrábí  

4 díly pro zákazníka Fiat Srbsko. Jak je možné vidět v tabulce č. 7, tak počet vyrobených 

dílů za směnu je u všech dílů stejný. Díly používají odlišný obal a mají různé počty kusů  

v balení. Tento zákazník objednává díly 3 dny v týdnu – pondělí, středa, pátek. Týdenní 

odvolávka všech dílů se každý týden o něco liší. U dílů 51883026, 51964012 a 51890080  

je týdenní odvolávka mezi 1 500 – 2 000 ks. Týdenní odvolávka u posledního dílu 51940210 

je okolo 1 200 až 1 600 ks. V měsících červenec, srpen a prosinec je však nutné brát v potaz, 

že z důvodu celozávodních dovolených a Vánoc, jsou odvolávky o dost nižší, než v ostatních 

měsících. Občas se však může stát, že si zákazník navýší odvolávku 3 dny předem a výroba 

není schopná reagovat tak rychle. Z tohoto důvodu je nutné, aby měla firma stanovenou 

pojistnou zásobu, která by tyto výkyvy měla pokrýt. V tomto případě je totiž levnější 

udržovat pojistnou skladovou zásobu, než posílat díly na zvláštní dopravou. 

Tab. 7: Informace o dílech 

Číslo dílu Počet ks/směna Obal Počet ks v obalu 

Denní 

odvolávka 

51883026 180 4710 165 300 – 400 

51964012 180 4710 100 300 – 400 

51890080 180 4710 100 300 – 400 

51940210 180 4700 150 240 – 320 

Zdroj: interní 

V případě stanovení zásoby je nutné brát v potaz, zda díl potřebuje povrchovou úpravu, jestli 

je jeho výroba komplikovaná a tím pádem je zde vyšší riziko vzniku zmetků, ale zároveň  

je potřeba i uvažovat, kolikrát za týden je vypravena doprava ke kooperantovi.  

 

Pro stanovení pojistné zásoby na skladě, je nutné znát směrodatné odchylky u každého  

z dílu. K jejímu stanovení je nutné mít potřebné informace o odeslaném množství dílů 

v jednotlivých měsících za celý rok. Tyto informace je možné vidět v tabulce č. 8. 
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Tab. 8: Měsíční expedované množství 

 51883026 51890080 51964012 51940210 

Leden 7 095 7 000 7 000 5 296 

Únor 5 956 5 881 5 993 4 820 

Březen 6 270 6 999 6 300 6 344 

Duben 6 092 6 291 6 753 5 500 

Květen 8 075 7 199 7 698 5 689 

Červen 6 105 6 162 6 438 5 850 

Červenec 2 680 2 450 2 530 1 854 

Srpen 3 429 3 720 3 815 3 273 

Září 7 412 6 878 6 700 5 708 

Říjen 6 834 6 910 7 023 5 325 

Listopad 7 868 7 830 7 796 6 412 

Prosinec 3 602 3 800 3 698 2 400 

Součet 71 418 71 120 71 744 58 471 

Průměr 5 952 5 927 5 979 4 873 

Zdroj: interní 

 

K výpočtu směrodatné odchylky je používán vzorec (11). U dílu 51883026 je roční množství 

71 418 ks, průměrně se tedy odesílá 5 952 ks. U tohoto dílu je směrodatná následující: 

 

𝑥1 =

√
  
  
  
  
  1

12
× [(7 095 − 5 952)

2
+ (5 956 − 5 952)

2
+ (6 270 − 5 952)

2
+ (6 092 − 5 952)

2

+ (8 075 − 5 952)
2
+ (6 105 − 5 952)

2
+ (2 680 − 5 952)

2
+ (3 429 − 5 952)

2

+ (7 412 − 5 952)2 + (6 834 − 5 952)2 + (7 868 − 5 952)2 + (3 602 − 5 952)
2
]

 

𝑥1 =  1 711,05 

 

Díl 51890080 je ročně odesílán v množství 71 120 ks, to vychází měsíčně na 5 927 ks. 

Směrodatná odchylka je poté: 

 

𝑥2 =

√
  
  
  
  
  1

12
× [(7 000 − 5927)

2
+ (5 881 − 5 927)

2
+ (6 999 − 5 927)

2
+ (6 291 − 5 927)

2

+ (7 199 − 5 927)
2
+ (6 162 − 5 927)

2
+ (2 450 − 5 927)

2
+ (3  720 − 5 927)

2

+ (6 878 − 5927)
2
+ (6 910 − 5 927)

2
+ (7 830 − 5 927)

2
+ (3 698 − 5 927)2]

 

𝑥2 = 1 620,94 
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Roční množství dílu 51964012 je 71 744 ks, v průměru je zákazníkovi odesíláno 5 979 ks. 

V takovém případě, je směrodatná odchylka: 

 

𝑥3 =

√
  
  
  
  
 1

12
× [(7 000 − 5 979)

2
+ (5 993 − 5 979)

2
+ (6 300 − 5 979)

2
+ (6 753 − 5 979)

2

+ (7 698 − 5 979)
2
+ (6 438 − 5 979)

2
+ (2 530 − 5 979)

2
+ (3 815 − 5 979)

2

+ (6 700 − 5 979)2 + (7 023 − 5 979)2 + (7 796 − 5 979)2 + (3 698 − 5 979)2]

 

𝑥3 = 1 622,83 

 

U posledního dílu 51940210 je každoročně odesláno nejmenší množství ks a to konkrétně 

58 471 ks, to odpovídá průměrnému množství 4 873 ks. V takovém případě je směrodatná 

odchylka: 

 

𝑥4 = 

√
  
  
  
  
 1

12
× [(5 296 − 4 873)

2
+ (4 820 − 4 873)

2
+ (6 344 − 4 873)

2
+ (5 500 − 4 873)

2

+ (5 689 − 4873)
2
+ (5 850 − 4 873)

2
+ (1 854 − 4 873)

2
+ (3 273 − 4 873)

2
+

+ (5 708 − 4 873)2 + (5 325 − 4 873)2 + (6 412 − 4 873)2 + (2 400 − 4 873)2] 

 

𝑥4 = 1 455,43 

 

V současné době nemá společnost stanovenou velikost pojistné zásoby u těchto dílů.  

To znamená, že pojistný faktor K je roven nule. Podle Brownovy tabulky je jasné,  

že při K = 0 je τ(K) = 0,399. V takovém případě budou stupně pohotovosti dodávek podle 

vzorce (12) následující (uvažuje se zaokrouhlování na tři desetinná místa): 

 

𝛽1 = 1 − 0,399 ×
1 711,05

5 952
= 0,885 

𝛽2 = 1 − 0,399 ×
1 620,94

5 927
= 0,891 

𝛽3 = 1 − 0,399 ×
1 622,83

5 979
= 0,892 

𝛽4 = 1 − 0,399 ×
1 455,43

4 873
= 0,881 

 

Pravděpodobnosti, že požadavky zákazníků budou uspokojeny ihned ze skladové zásoby, 

jsou u všech dílů mezi 88 až 89 %. Stupeň úplnosti požadavků je u všech dílů pouze 50 %.  
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Výsledky stupňů pohotovosti dodávek, směrodatných odchylek jsou zaznamenány v tabulce 

č. 9.  Požadovaný stupeň úplnosti dodávek je u všech dílů 92 %, to odpovídá koeficientu 

zajištěnosti τ(K) = 1,42. TIBERINA by raději měla stupeň úplnosti dodávek u těchto dílů  

95 %, ale z důvodu nedostatečné velikosti skladových prostorů to není možné.  

Pokud by i tak firma trvala na 95 %, musela by použít externí sklady, to by však přinášelo 

další náklady za přepravy zboží a manipulaci.   

Tab. 9: Výsledky stupňů pohotovosti dodávek a směrodatných odchylek 

 𝛽  (2018) 1 ×  2 ×  3 ×  1,42 ×  Pojistná 

zásoba 

51883026 0,885 1 711,05 1 711,05 3 422,10 5 133,15 2 429,70 2 475 

51890080 0,891 1 620,94 1 620,94 3 241,88 4 862,82 2 301,73 2 300 

51964012 0,892 1 622,83 1 622,83 3 245,66 4 868,49 2 304,42 2 300 

51940210 0,881 1 455,43 1 455,43 2 910,86 4 366,29 2 066,71 2 100 

Zdroj: vlastní 

 

U dílu 51883026 je stanovená pojistná zásoba 2 475 ks, u dílů 51964012 a 51890080 vychází 

tato zásoba na 2 300 ks a u poslední dílu 51940210 je pojistná zásoba 2 100 ks.   

 

Jestliže je na skladě pojistná zásoba, výroba tento díl nebude vyrábět. V případě, že zásoba 

klesne pod tuto hladinu, výroba dostane požadavek díl vyrábět, ale pouze v takovém 

množství, aby doplnila požadovaný stav.  

 

Lisované díly 

U tohoto typu výroby bude bezpečnostní zásoba souviset s optimální velikostí výrobní 

dávky. Protože u lisování jsou na jednotlivých strojích měněny raznice, což sebou přináší 

určité náklady. Není tedy optimální vyrábět pouze odvolané množství, ale je potřeba stanovit 

určitou velikost výrobní dávky, při níž budou konečné náklady minimální. Pro stanovení 

optimální velikosti je použit nákladový přístup.  

 

Pro stanovení optimální velikosti výrobních dávek jsou vybrány 3 díly, které se vyrábí  

na stejném lise. Jak je možné vidět v tabulce č. 10 každý z těchto dílů má jinou hodinovou 

výrobní kapacitu, náklady na skladování a denní požadavek.  Kapacita všech strojů je brána 
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pouze 5 dní v týdnu a ve dvou směnách (7 hodin práce/směna). Z tohoto důvodu je uvažován 

pouze počet pracovních dní v roce na 240 dní. 

Tab. 10: Informace o lisovaných dílech 

Číslo dílu Výroba/hodina 

[ks] 

Počet ks v obalu Skladovací 

náklady [Kč] 

Denní 

odvolávka [ks] 

51793073 880 300 0,25 1080 

51909065 330 28 0,42 252 

51793496 510 600 0,30 1200 

Zdroj: interní 

 

Díl 51793073 se posílá pouze k 1 zákazníkovi a jeho měsíční kapacita výroby je 246 400 ks. 

Měsíční poptávka se pohybuje okolo 21 600 ks (259 200 ks za rok). Náklady na skladování 

nejsou příliš veliké. Jelikož má firma své sklady, za které neplatí pronájem, tak se do těchto 

nákladů počítají převážně náklady za pronájem palet, které platí zákazníkovi. I přesto,  

že společnost vyrábí pouze 5 dní v týdnu, tak pronájem za tyto palety platí 360 dní v roce. 

V tomto případě jsou skladovací náklady na 1ks 0,25 Kč/den. Jednicové náklady  

na 1 vyrobený kus jsou v tomto případě 2,36 Kč.  Ke změně výrobní verze je vždy potřeba 

okolo 5 pracovníků – řidiči vysokozdvižných vozíků, manipulant s jeřábem, seřizovač stroje 

a výrobní dělnici. Z tohoto důvodu jsou náklady spojené se změnou 3 600 Kč. 

 

Pro výpočty optimálních dávek je používán vzorec (2). 

 

𝑑𝑣 = √
2 × 3 600 × 259 200

2,36 × 0,25 × 360
= 2 965 𝑘𝑠 

 

Optimální výrobní dávka bude tedy 2 965 ks, což znamená, že bude 9 plných palet 

připravených k expedici a zbytek (265 ks) bude dán stranou a při další výrobě doplněn. 

 

Výpočet minimálních nákladů probíhá podle vzorce (6). 

 

𝑁𝑐(𝑑𝑣) = √2 × 259 200 × 360 × 3 600 × 0,25 × √
246 400 − 21 600

246 400
 

𝑁𝑐(𝑑𝑣) = 391 455, 86 𝐾č 
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Při výrobě optimální dávky 2 965 ks bude výše minimálních nákladů 391 456 Kč za rok. 

 

Ke stanovení doby potřebné k výrobě jedné dávky je používán vzorec (3). 

 

𝑡𝑑 =
2 965

246 400
20

= 0,24 𝑑𝑛𝑒 

 

K výrobě této výrobní dávky je potřeba 0,24 dne, což odpovídá přibližně 6 hodinám práce. 

Jelikož příprava výroby tohoto dílu trvá 3 hodiny, tak pokud bude firma vyrábět tento díl, 

potřebuje celkem 9 hodin. 

 

Denní poptávka tohoto dílu je 1 080 ks, denní výroba poté 12 320 ks. Z těchto dvou 

informací je možné stanovit intenzitu doplňování skladu, která odpovídá rozdílu mezi denní 

výrobnou a denní poptávkou, což je 11 240 ks. Maximální zásoba v případě tohoto dílu bude 

stanovena jako součin doby potřebné k výrobě a intenzity doplňování skladu, tedy 2 698 ks. 

Čerpání této zásoby je podílem mezi maximální zásobou a denní poptávkou, tj. 3,75 dne. 

Součtem doby čerpání zásob a doby potřebné k výrobě je dán celkový dodávkový cyklus, 

který trvá 2,5 dne. Je tedy zřejmé, že doba čerpání zásob je větší, než doba potřebná 

k přípravě výroby. 

Signální úroveň zásob je počítána podle vzorec (5). 

𝑥0 = 1 080 × 0,125 = 135 𝑘𝑠 

 

Se zahájením změny výrobní verze znovu na tento díl je potřeba začít, pokud bude na skladě 

pouze 135 ks. Jelikož však celá paleta je 300 ks, tak firma začne připravovat novou dávku, 

když bude mít na skladě poslední paletu.  

 

U dílu 51909065 jsou výrobní vlastnosti poněkud odlišné. Výrobní kapacita produkce dílu 

je 92 400 ks za měsíc. Každý měsíc je zákazníkem poptáno 5 040 ks, ročně firma naloží 

60 480 ks. Z důvodu jiné palety, která má vyšší částku za pronájem, má firma vyšší náklady 

na skladování 1 ks, konkrétně 0,42 Kč/den. Náklady na výrobu jednoho kusu jsou v tomto 

případě 3,72 Kč. Výměna nástroje je v tomto případě rychlejší a trvá pouze 2 hodiny,  

což přináší i nižší náklady na změnu verze a to 2 700 Kč.  
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𝑑𝑣 = √
2 × 2 700 × 60 480

3,72 × 0,42 × 360
= 762 𝑘𝑠 

 

Pro firmu je optimální, aby vyráběla 762 ks, což odpovídá 27 paletám a ještě zůstane 6 ks 

na doplnění při zahájení další výroby.  

 

𝑁𝑐(𝑑𝑣) = √2 × 60 480 × 360 × 2 700 × 0,42 × √
92 400 − 5 040

92 400
 

𝑁𝑐(𝑑𝑣) = 216 072,25 𝐾č 

 

Při výrobě 762 ks za jednu výrobní dávky, by firma měla minimální náklady 216 072 Kč  

za rok.  

 

𝑡𝑑 =
762

92 400
20

= 0,16 𝑑𝑛𝑒 

 

Když se firma rozhodne vyrábět takovéto optimální množství, bude na to potřebovat 0,16 

dne, což odpovídá 4 hodinám práce. Je-li brána v potaz i doba na výměnu nástroje,  

tak na celý tento proces bude potřeba 6 hodin. 

 

Denní výroba u dílu 51909065 je 4 620 ks, denní poptávka 252 ks, tím pádem intenzita 

doplňování je 4 368 ks. Maximální velikost dílu na skladě je 699 ks, jejíž čerpání bude trvat 

2,77 dne. Celkový dodávkový cyklus je v tomto případě 2,93 dne. I u tohoto dílu je doba 

čerpání zásob větší než čas potřebný na přípravu výroby.  

 

𝑥0 = 252 × 0,083 = 21 𝑘𝑠 

 

S přípravou nové dávky je potřeba začít v případě, že je na skladě už jen 14 ks tohoto dílu. 

Jelikož však 1 paleta dílu je 28 ks, bude proto velikost signální zásoby právě 28 ks.  

 

V případě dílu 51793496 je maximální měsíční kapacita výroby 142 800 ks. Zákazník ročně 

potřebuje 288 000 ks, což odpovídá 24 000 ks za měsíc. Náklady na skladování jednoho 
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kusu jsou v tomto případě 0,30 Kč/den. Výrobní náklady jednoho kusu stojí firmu 1,98 Kč. 

Při výměně výrobní verze na tento díl jsou potřeba 3 hodiny a náklady 3 300 Kč.  

 

𝑑𝑣 = √
2 × 288 000 × 3 300

1,98 × 0,30 × 360
= 2 982 𝑘𝑠 

 

U tohoto dílu je optimální stanovení výrobní dávky 2 982 ks, tedy 4 plné palety a jedna 

neúplná (582 ks), která bude zařazena na místo, kde jsou shromážděny palety, které nemají 

odpovídající počet kusů. 

 

𝑁𝑐(𝑑𝑣) = √2 × 288 000 × 360 × 3 300 × 0,30 × √
142 800 − 24 000

142 800
 

𝑁𝑐(𝑑𝑣) = 413 260,79 𝐾č 

 

Pokud by společnost stanovila 2 982 ks jako optimální velikost výrobní dávky, její 

minimální náklady by činily 413 261 Kč.  

 

𝑡𝑑 =
2 982

142 800
20

= 0,42 𝑑𝑛𝑒 

 

Při stanovení výrobního příkazu na toto optimální množství, by k výrobě bylo potřeba něco 

málo přes 10 hodin. Pro výrobu společně se změnou verze je poté potřeba zhruba 13 hodin. 

 

Denní poptávané množství je 1 200 ks, denní výroba 7 140 ks, intenzita doplnění skladu  

je tím pádem 5 940 ks. Maximální velikost zásoby na skladě je 2 495 ks a k jejímu vyčerpání 

je potřeba 2,08 dne. Celkový dodávkový cyklus je 2,5 dne. I u tohoto dílu je doba přípravy 

výrobní verze menší než doba čerpání těchto zásob.  

 

𝑥0 = 1200 × 0,125 = 150 𝑘𝑠 

 

Pokud bude na skladě pouze 150 ks, je potřeba začít připravovat výrobu tohoto dílu. Jelikož 

je však díl balen po 600 ks, tak se bude výroba připravovat již v případě, že na skladě bude 

poslední paleta.  
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Souhrn optimálních velikostí výrobních dávek, minimálních nákladů, doby výroby  

a velikostí signálních zásob je znázorněn v tabulce č. 11. Kdyby TIBERINA vyráběla pouze 

tyto 3 díly na jednom lisu, potřebovala by na to celý jeden den a zbytek dní by lis nebyl 

využíván a pracovníci by mohli vyrábět potřebné díly.  

Tab. 11: Výrobní informace o dílech 

 Velikost výrobní 

dávky [ks] 

Minimální 

náklady [Kč] 

Doba výroby 

[dny] 

Velikost signální 

zásoby [ks] 

51793073 2 965 391 456 0,24 135 

51909065 762 216 072 0,16 21 

51793496 4 600 413 261 0,42 150 

Zdroj: vlastní 

5.2.2 Štítek  

Jedním z předpokladů pro zavedení heijunky, je správná podoba štítku, který ponese všechny 

potřebné informace. Základními informacemi na kartě budou čísla dílů, které se musí 

vyrábět a stroj, na kterém se bude vyrábět. Aby se zabránilo problémům, je důležité,  

aby zde byly uvedeny i informace o tom, kolik kusů a do jakého obalu má pracovník díl 

vyrobit. Posledními důležitými údaji jsou datum vydání (kdy expedient požadavek vytiskl), 

datum převzetí společně se směnou (na které směně a který den mistr převzal štítek) a datum 

a čas ukončení požadavku (kdy přišla vyrobená paleta zpátky na expedici). Podobu,  

kterou mi štítek mohl mít, je možné vidět na obrázku č. 15. 

 

Obr. 15: Heijunka štítek 

Zdroj: interní 

 

Systém štítku je nastavený tak, že vždy, když se odešle určitý díl, tak systém po signálu 

expedienta vytiskne tolik lístků, kolik palet bylo odesláno ze skladu. Každý den na konci své 

směny vezme expedient všechny štítky, které za danou směnu vytiskl a umístí je ve výrobě 

do schránky na ně určené.  
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Poté už práci se štítkem přebírá mistr ve výrobě, který všechny kartičky převezme a zjistí, 

které díly jsou potřeba vyrábět. Proto pracovníky na dané směně rozdělí pouze ke strojům, 

jejichž díly jsou potřeba a vyrobí tolik palet, kolik má štítků. 

5.2.3 Tvorba a umístění boxu 

Dalším úkolem je najít vhodné místo, kde bude moci být umístěn box, do kterého se budou 

dávat všechny štítky. Jako ideální místo se zdá prostor mezi expedicí a výrobou, kolem 

kterého chodí jak výrobní mistři, tak i jednotliví expedienti. Nebude se tak stávat, že štítky 

nebudou do boxu dávány, ani by nemělo docházet k tomu, že zůstanou v boxu déle než jednu 

směnu.  

Důležitou součástí boxu je i jeho formát, zda bude rozdělen podle robotů, podle čísel dílů  

či naopak budou všechny štítky dávány do jedné stejného místa. V tomto případě by bylo 

ideální, kdyby box obsahoval rozdělení schránek podle čísel robotů. Mistrovi ve výrobě  

by to poté usnadnilo práci, protože by nemusel štítky sám třídit a mohl by rovnou začít 

plánovat, který pracovník bude co vyrábět.  

5.2.4 Heijunka box 

Pro zavedení by měl být vyroben i heijunka box, který by měl usnadňovat práci mistrovi  

ve výrobě. Vždy když by mistr vzal štítky od expedientů, přemístil by se k tomuto boxu, 

rozmístil potřebné díly do jednotlivých políček a vznikl by mu tak výrobní plán pro své 

pracovníky. 

5.2.5 Proškolení pracovníků 

Pokaždé, když dojde ve firmě k určité inovaci, je potřeba proškolit všechny zaměstnance, 

které s danou novinkou musí pracovat. U této situace by mělo stačit jednorázové proškolení, 

kde by princip heijunky byl vysvětlen všem.  

5.3 Zavedení heijunky 

Zavedení dalšího nového nástroje štíhlé výroby by zase firmě o něco zlepšilo její výrobní 

procesy. Před zavedením je však nutné zvážit všechny výhody, které tato metoda může 

přinést a zároveň vzít v úvahu rizika spojená se zavedením.  
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5.3.1 Rizika spojená se zaváděním 

Mezi nejčastěji se vyskytující riziko lze určitě zařadit lidský faktor. Pokud je nízká 

nezaměstnanost, tak si firmy obvykle nevybírají pracovníky, podle stávajících podmínek, 

ale většinou své požadavky na pracovníky sníží. V takových případech se poté stává,  

že tito pracovníci nevydrží v dané firmě moc dlouho a proto je proces zaučování nových lidí 

častější. Čím více nových pracovníků firma má, tím větší je šance, že tento systém nebude 

fungovat. I přes všechna možná proškolení se stává, že nový pracovník zavedený systém  

ve firmě nechápe. V takových případech nemůže systém nikdy plně fungovat,  

a to ani v situaci, kdy pouze jeden pracovník v procesu neplní svoje povinnosti správně. 

 

Další možné riziko spojené se zavedením je systémová chyba. Pokud dojde k této chybě, 

může se stát, že tiskárna na příkaz expedienta nevytiskne tolik etiket, kolik je potřeba.  

Tím pádem výroba vyrobí pouze tolik palet, kolik bude mít štítků, ale bezpečnostní zásoba 

nebude na své optimální výši. V případě, že by si zákazník potřeboval náhle zvýšit  

své odvolávky, tak by firma nebyla schopná nabídnout mu všechno požadované množství.  

 

Jedním z rizik může být nedostatečně velká skladovací plocha. TIBERINA je velmi malá 

firma nacházející se uprostřed města. Z tohoto důvodu u ní není možné postavit další 

skladovací plochy, ale musí si vystačit s těmi, co má. V případě, že by jí tyto skladovací 

plochy nestačily, musela by využít svých externích skladů. To by sebou ale přinášelo 

nadbytečné náklady za dopravu mezi sklady a zároveň by to mohlo znamenat i náklady  

za zbytečné přemisťování. 

5.3.2 Výhoda zavedení  

Jednou z hlavních výhod je určitě optimální počet pracovníků na pracovišti. V současné 

době se někdy stává, že je na dané směně větší počet pracovníků, než je potřeba.  

Tito zaměstnanci pak nemají co dělat a musí například zametat či uklízet na daných 

pracovištích. Může nastat i opačný případ, že na danou směnu nepřijde dostatečný počet 

pracovníků. Takový to případ je o dost horší, neboť jednotliví mistři poté musí zjišťovat, 

které díly je opravdu nutné vyrábět a které jsou potřeba až na další směně. Po zavedení 

heijunky by k takovým situacím nemělo docházet. Díky štítkům bude předem jasně známo, 

co je potřeba na směně vyrobit a podle toho naplánovat pracovníky.  
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Mezi další výhodu lze zařadit nižší riziko neprodaných dílů. Jelikož se bude na skladě 

udržovat pojistná zásoba u všech dílů z kategorie A a B, tak firma nebude vyrábět zbytečnou 

zásobu na sklad a tak v případě, že si zákazník nebude chtít díl odebrat, jej nebude muset 

vyšrotovat ve velkém množství.  

 

Zavedení sebou přinese i určité finanční výhody. Mezi ně lze zařadit určitě nižší náklady  

na počet palet, na snižování speciálních jízd a na omezení zbytečné manipulace 

v expedičním skladu.  



79 

 

6. Ekonomické zhodnocení 

Jestliže se firma rozhodne zavést tento nástroj štíhlé výroby, bude muset na jeho aplikaci 

vynaložit určité finance. Jedna z investic bude muset být použita na nastavení systému,  

aby automaticky či na určitý pokyn expedienta byly vytištěny etikety. Protože firma nemá 

tak rozvinuté výpočetní středisko, bude si muset zaplatit externí firmu, se kterou při změnách 

v systému spolupracuje. Nastavení požadavku na systém bude trvat určitou chvíli,  

a proto odhadované náklady jsou okolo 77 000 Kč. Tyto náklady však firma zaplatí pouze 

jednou a nebude je muset platit opakovaně.  

 

Mezi další náklady, které bude muset firma vynaložit na zavedení, patří ty na vytvoření 

heijunka tabule a boxu na štítky. Pro tuto činnost bude společnost poptávat externí firmu, 

která ji bude tabuli a box vytvářet přesně podle jejich požadavků. V tomto případě budou 

náklady 7 500 Kč.  

 

Další jednorázové náklady by už se zavedením být neměly. Dalšími náklady, které se budou 

pravidelně opakovat, patří především spotřeba papíru či barva do tiskárny. Tyto náklady 

nebudou pro firmu nějak veliké. Ročně mohou vyjít zhruba na 19 000 Kč.  

 

Naopak pokud se TIBERINA rozhodne zavést heijunku přinese ji to velkou úsporu hlavně 

v nákladech na prázdné obaly. V tuto chvíli platí každý měsíc firma velký pronájem  

za všechny palety, které k výrobě potřebuje. Příkladem je pronájem palet od zákazníka Fiat. 

Jednotlivé náklady za každý měsíc jsou zaznamenány v tabulce č. 12.  

Tab. 12: Náklady z pronájmu prázdných obalů 

Měsíc Částka  

Leden 92 434,12 Kč 

Únor 73 726,04 Kč 

Březen 115 733,75 Kč 

Duben 104 511,39 Kč 

Květen 75 549,70 Kč 

Červen 65 943,21 Kč 

Červenec 86 672,74 Kč 

Srpen 97 857,92 Kč 

Září 83 450,72 Kč 
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Říjen 85 700,11 Kč 

Listopad 98 700,59 Kč 

Prosinec 96 200,88 Kč 

Zdroj: interní 

 

Měsíční pronájem palet vychází přibližně na 90 000 Kč, což ročně odpovídá 1 080 000 Kč. 

Jak již bylo zmíněno výše, jedná se pouze o prázdné palety od jednoho ze zákazníků. Firma 

platí pronájem celkem třem svým zákazníkům. Celkové náklady za pronájem všech palet  

se pohybují okolo 6 840 000 Kč za jeden rok.  

 

Po zavedení by náklady nemusely být takto vysoké. Pokud by došlo k zavedení heijunky, 

tak by bylo možné objednávat takové množství palet, které by firma odeslala. To znamená, 

že by se na skladě udržovalo určité množství palet a nedocházelo by k situacím, že jedněch 

palet je příliš mnoho a druhé palety mohou zase chybět. Při dodržení optimální skladové 

zásoby společně se správným počtem palet by mohlo snížit náklady až o 2 040 000 Kč.  

 

S optimalizací obalů souvisí i situace, která se ve společnosti vyskytuje a to převážně  

na lisovně. Jedná se o situace, kdy od několika dílů je vyrobené množství na několik týdnů 

dopředu do originálních obalů a poté na výrobu dalších dílů, které potřebují stejný obal, 

palety nestačí. V tomto případě je proto díl vyroben do náhradního balení, které je převezeno 

na balící středisko a čeká na situaci, kdy přijdou další palety. K objednání nových palet  

a k jejich doručení je nejčastěji potřeba 14 dní a většina dílů nemůže takovou dobu čekat.  

V takových případech pak nejčastěji dochází k tomu, že u dílů, které mají zásobu na několik 

týdnů dopředu, jsou díly z originálních palet předány do náhradních, aby do těch originálních 

zase mohly být přebaleny ty, které byly v náhradním balení a musí odejít dříve. Tyto činnosti 

jsou pak vyčíslovány podle počtu hodin, kdy byly díly přebalovány. Z minulých let  

se však zřejmé, že k takovým situacím dochází v průměru pětkrát do měsíce a jejich 

průměrné náklady činí 13 600 Kč za měsíc. Pokud tedy bude heijunka zavedena, neměly  

se by tyto situace stávat a firma by ročně ušetřila 163 200 Kč. 

 

Další úspora, která vzniká zavedením tohoto nástroje, je snížení nákladů za speciální 

přepravy. Jelikož TIBERINA nemá stanovenou pojistnou zásobu u většiny dílů, dochází tak 

v některých případech k situacím, že díly, které se měli naložit na kamion, nejsou vyrobeny. 

V některých případech je možné díly naložit s další jízdou (jedná se hlavně o přepravy, 
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které pořádá TIBERINA sama), ve většině situací však musí firma naložit díly na speciální 

auto, které veze k zákazníkovi pouze tento díl.  

 

V loňském roce tyto náklady byly okolo 778 630,15 Kč. Více než dvě třetina z těchto nákladů 

patřily zahraničním zákazníkům. Důvodem těchto přeprav nemusí být pouze příčina  

na základě nedostatečných zásob. Na obrázku č. 16 jsou zaznamenány jednotlivé příčiny 

vyjádřeny v procentech. Největší podíl mají hlavně přepravy z důvodu žádné pojistné zásoby 

a tím pádem z kapacitních důvodů. Druhým nejčastějším důvodem je rozbitý nástroj a hned 

za ním je nedodaný materiál. K méně častým důvodům poté patří špatná kvalita dílů či jiný 

důvod, mezi který je možné zařadit nedostatek určitého typu obalu. 

 

Obr. 16: Důvody speciálních přeprav 

Zdroj: vlastní  

 

Po zavedení heijunky by sice nedošlo k úplnému odstranění speciálních přeprav, protože 

nikdo nemůže předpovědět dopředu, že se rozbije stroj či dorazí špatná kvalita materiálu. 

Ale jak je možné vidět výše, minulý rok bylo 64 % zaviněno zásobami. Kdyby se tedy tento 

nástroj zavedl, mohly by náklady klesnout o 498 323,20 Kč za rok.   

 

Mezi jednu z posledních úspor patří manipulace ve skladě. V současné době, kdy jsou 

vyrobeny díly, které jsou již přebytečné na skladě, dochází k situacím, že se díly nevejdou 

na místo jejich určení. Z tohoto důvodu je řidič VZV musí dát provizorně na jiné místo,  

kde budou tak dlouho, dokud se pro ně nenajde vhodné místo. Tato zbytečná manipulace 

může ročně znamenat až 60 000 Kč. 
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Protože TIBERINA skladuje všechny díly ve svým skladech a nepotřebuje využívat žádné 

externí prostory, znamená to, že i když firma zavede tento nástroj, její skladovací náklady to 

neovlivní. 

 

Souhrn všech nákladů je uveden v tabulce č. 13. Z níže uvedeného přehledu vyplývá,  

že pokud by se TIBERINA rozhodla tento nástroj štíhlé výroby zavést, stálo by jí  

to 103 500 Kč v prvním roce. V ostatních letech už by se poté jednalo pouze o 19 000 Kč. 

Na druhou stranu by však každý rok uspořila 2 761 523 Kč. 

Tab. 13: Přehled nákladů 

  Náklad Výdaj 

Nastavení systému 77 000 Kč   

Heijunka tabule 7 500 Kč  

Papír, barva do tiskárny 19 000 Kč   

Prázdné obaly   2 040 000 Kč 

Přebalování  163 200 Kč 

Speciální přepravy   498 323 Kč 

Manipulace ve skladě   60 000 Kč 

Zdroj: vlastní 
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7. Doporučení 

Z výše uvedených vlastností vyplývá, že pokud se firma rozhodne pro zavedení tohoto 

nástroje, musí upravit či stanovit určité náležitosti pro úspěšnou aplikaci. Jelikož tento 

nástroj nebyl ve firmě ještě nikdy aplikován, bylo by vhodné pro jeho začátek stanovit pouze 

určitou část výroby, kde by se aplikace nástroje vyzkoušela. Nejvhodnější by bylo vybrat tu 

část výroby, kde se vyrábí díly každý den. Na této části by se vyzkoušela všechna možná 

úskalí, které při aplikaci mohou vzniknout. Po určité době, by poté bylo vhodné rozšířit 

nástroj i do dalších částí výroby.  

 

Aby zároveň tato aplikace nástroje byla úspěšná, je potřeba najít stabilní pracovní sílu. 

Pokud s daným nástrojem bude každý týden pracovat nový pracovník, bude muset být každý 

z nich proškolen a také zde bude větší riziko, že tuto činnost nebude provádět správně. 

V případě, že by s daným nástrojem totiž pracovali stále stejní pracovníci, je jeho aplikace 

snadnější a zároveň by tito pracovníci mohli přijít na různá negativa, která jsou potřeba ještě 

vylepšit. 

 

Při stanovení optimálních velikostí výrobní dávky na lisech je třeba brát v úvahu i počet 

vyráběných dílů na daném zařízení a podle toho optimální velikost poupravit. Pokud by totiž 

firma stanovila optimální velikost pouze na základě výpočtu, mohlo by se stát, že by se 

dostala do situace, kdy by se jí v jeden okamžik sešla výroba více dílů najednou. Nebo by 

naopak došlo k tomu, že k výrobě všech zásob by potřebovala více času, než je ve skutečnosti 

možné využít. V případě, že se na daném lise vyrábí větší množství dílů, je lepší optimální 

výrobní dávku spíše o něco navýšit. 

 

Jak se mění potřeby všech lidí, tak se mění i požadavky zákazníků na počet odeslaných kusů 

za dané období. Z tohoto důvodu by tedy bylo vhodné každý měsíc aktualizovat současné 

potřeby zákazníků a v případě svařovny tak měnit optimální stanovené množství všech dílů 

na skladě. Zamezilo by se tak situacím, kdy zákazník v průběhu roku začne odebírat 

poloviční množství a firma tak bude mít zbytečně velkou skladovou zásobu. Naopak 

v případě lisovny by stačilo aktualizovat dodávky vždy po půl či celém roce, neboť úprava 

optimálního množství není tak snadná. 



84 

 

Závěr 

Diplomová práce je zaměřena na seznámení čtenáře s problematikou řízení výroby  

a představení některých nástrojů štíhlé výroby a následné možné zavedení jednoho z nich  

ve výrobním procesu podniku, ve kterém pracuje autorka práce. 

 

V úvodní části práce je čtenář seznámen se základy podnikové logistiky – konkrétně  

té výrobní. Následně jsou v práci popsány principy řízení výroby spolu s jeho metodami  

a způsoby a zároveň je zde vysvětlena problematika optimální výrobní dávky společně  

se způsoby, jak tuto dávku stanovit. Nemalý důraz je také kladen na teorii zásob a jejich 

řízení. V následující části jsou uvedeny základní principy štíhlé výroby a popsány některé 

méně známé nástroje, které se však již začínají ve výrobních podnicích také zavádět – a to 

především heijunka 

 

V druhé části diplomové práce je pozornost zacílena na konkrétní podnik. Na začátku této 

části je představena firma společně s druhy výrobních procesů, kterými se zabývá. Dále je 

zde zmíněna klasifikace dílů, které podnik vyrábí a metody procesu řízení výroby. Jedná se 

o metody, které jsou využívány k tomu, aby se předešlo problémům ve výrobě a v případě, 

že i přesto tyto problémy nastanou, tak aby jejich řešení bylo co možná nejrychlejší 

a nejsnadnější.  

 

Následně jsou v práci popsány již zavedené nástroje štíhlé výroby, které firmě zlepšují 

výrobní proces. Součástí této kapitoly však jsou i nedostatky, které se v současném výrobním 

procesu vyskytují a které by firma měla eliminovat. V další části je navržen nástroj štíhlé 

výroby, jenž by některé problémy mohl vyřešit – heijunka. V práci jsou následně uvedeny 

předpoklady, které jsou pro zavedení tohoto nástroje nutné, a zároveň zde jsou popsány 

výhody i rizika spojená se zavedením. 

 

V závěrečné části je provedeno souhrnné ekonomické zhodnocení možného zavedení tohoto 

nástroje. Nechybí ani dodatečné náklady, které jsou potřeba pro uvedení nástroje do provozu, 

tak úspory plynoucí z aplikace. Nakonec jsou v práci přidána některá doporučení v 

problematických oblastech zavádění. 
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