


 



 



Abstrakt  

Bakalářská práce pojednává o průběhu vybraných zakázek napříč firmou. Na jednom 

z klíčových pracovišť se vyskytne porucha, která výrazně ovlivňuje termín jejich 

dokončení a výšku celkových nákladů. Řešením práce je vytvoření návrhu nových 

průběhů zakázek zohledňujících tuto poruchu. Práce je zpracovávána ve firmě TOS 

KUŘIM – OS, a. s., kde jsou čerpány klíčové informace a podklady. Dále je vycházeno 

z teoretických poznatků odborné literatury a z praktických zkušeností. 

Abstract 

This bachelor thesis is focused on chosen contracts processes through the company. 

A fault appears at one of the crucial workplaces, that expressively influences 

the finalization term and the final costs amount. Creation of the proposal for new 

contract processes counting this fault is the solution of the thesis. The thesis is 

processed in TOS KUŘIM – OS, a. s. company, where are collected information and 

bases. Next basis work on theoretical presumptions of specialized literature 

and practical experiences. 
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Úvod 

Každá firma se potýká s mnoha problémy, které vyžadují rychlé a efektivní řešení. 

Pokud nebudou vyřešeny správně, může dojít k opoždění zakázky a povinnosti firmy 

zaplatit smluvní pokutu. Výjimkou není ani TOS KUŘIM – OS, a. s. Kromě výrazných 

peněžních ztrát mohou penále způsobit nedůvěru u odběratelů a zhoršit reputaci firmy. 

Společnost TOS KUŘIM – OS a. s. je výrobcem kvalitních obráběcích strojů 

a reprezentuje vysoké postavení českého strojírenského průmyslu ve světě. Za rok 

zpracuje jen několik kusových zakázek a přesto má obrat okolo sedmi set miliónů 

korun. Je to dáno vysokou složitostí a komplexností těchto zakázek. 

Pracovníci firmy zaznamenali 3. září 2012 závadu na jednom z klíčových pracovišť. 

Oprava by trvala přibližně celý kalendářní měsíc. Stačila však pouze reinstalace stroje a 

tentýž den byl opět v provozu. Vytíženosti pracovišť a větší počet zakázek v roce 2012 

donutil řízení projektů a výroby přemýšlet nad tím, jak by se v případě měsíčního 

odstavení stroje postupovalo. A to je obsahem této bakalářské práce. Z důvodu 

rozsáhlosti je pracováno pouze se třemi vybranými zakázkami, které by událostí byly 

zasaženy. 

V první části práce je objasněn popis podnikání společnosti. Navazuje analýza současné 

situace a problémů ve výrobě. Ta je prováděna na konkrétních zakázkách, které 

ve firmě probíhají. V teoretické části jsou objasněny základní pojmy v oblasti 

managementu výroby a rizik. Řešení navrhnu v podobě možných modelů výrobních 

zakázek včetně vyčíslení nákladů a vyhodnotím přínosy navrhnutého řešení 

dle parametrů vymezených v cílech práce. 
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1 Popis podnikání ve společnosti TOS KUŘIM – OS, a. s. 

1.1 Základní údaje o firmě 

Základní údaje o firmě jsou získané z obchodního rejstříku MSČR (2012). 

Název firmy: TOS KUŘIM – OS, a. s. 

Typ Společnosti: Akciová společnost 

Statutární zástupce: Ing. Martin Belza, předseda představenstva 

 Ing. Jaroslav Zapletal, místopředseda představenstva  

 Ing. Milan Bláha, člen představenstva 

Jediný akcionář: ALTA Invest, a. s. 

Sídlo společnosti: Brno, Štefánikova 41, č. p. 110, PSČ 602 00 

Provozovna: Kuřim, Blanenská 257, PSČ 664 34 

IČO / DIČ: 26231522 / CZ26231522 

Předmět podnikání: Zámečnictví, nástrojářství, obráběčství   

 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, 

 elektronických a telekomunikačních zařízení   

 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3

 živnostenského zákona 

Datum zápisu do OR: 1. leden 2001 

Základní kapitál: 250 000 000,- Kč 

Počet zaměstnanců: 398 (Velký podnik) 

Roční obrat: 690 mil. 

Kontaktní údaje: tel. č.: +420 541 101 111 

 e-mail: marketing@tos-kurim.cz 

 web: http: //www.tos-kurim.cz 
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1.2 Profil společnosti 

TOS Kuřim působí na trhu od roku 1942 a už od svého založení je výrobcem kvalitních 

obráběcích strojů a reprezentuje postavení českého strojírenského průmyslu ve světě. Je 

průkopníkem ve vytváření nových technologií a jejich následných zavádění do praxe. 

Je také známá svými přesnými a spolehlivými stroji s dlouhou životností. Areál 

provozovny se nachází asi 15 kilometrů severně od Brna ve městě Kuřim. Od roku 2005 

je společnost součástí strojírenské skupiny ALTA Brno a zároveň je ALTA Invest, a. s. 

jejím jediným vlastníkem (TOS KUŘIM, 2012b). 

Strategií firmy je nepřetržitá inovace a široký sortiment výrobků. Téměř každý obráběcí 

stroj je jedinečný. Výrobní program zahrnuje velké frézky a obráběcí centra, která 

slouží k výrobě velkých a tvarově složitých obrobků. Technologickou předností těchto 

strojů je systém výměnných vřetenových hlav (TOS KUŘIM, 2012b). 

Vedení i zaměstnanci společnosti vycházejí z filozofie zákaznicky orientované firmy 

s kusovou výrobou, kde má zákazník nejvyšší prioritu. Výrobky se uplatňují v těžkém 

strojírenství, zbrojařském, leteckém, lodním a železničním průmyslu a ve výrobě 

těžkých stavebních strojů a důlní techniky. Firma se zúčastnila mnoha veletrhů v Brně i 

zahraničí, odnesla si mnoho cenných medailí a uplatňuje systém jakosti EN ISO 

9001:2000 (TOS KUŘIM, 2012b). 

1.3 Historie společnosti 

Strojírenský závod TOS Kuřim vzešel z historie firmy Zbrojovka Brno, která byla 

založena jako odpověď na rychlé zvýšení poptávky po obráběcích strojích v roce 1918. 

Z nařízení říšských orgánů se v roce 1943 ve velké části areálu usadila německá firma 

Klöckner, která začala s rozšiřováním areálu a výrobou válečných leteckých motorů. 

V časech největšího nasazení zde pracovalo rekordních 15 tisíc zaměstnanců. Z tohoto 

důvodu proběhlo dne 25. Srpna 1944 bombardování celé oblasti americkým letectvem, 

které se neobešly bez ztrát na životech a majetku. Trvalo několik let, než se závod zcela 

zkonsolidoval. V roce 1945 se závod Kuřim osamostatňuje pod názvem Spojené 

továrny na obráběcí stroje Praha n.p. a již není součástí Zbrojovky Brno (TOS KUŘIM, 

2008). 
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Po zřízení národního podniku TOS Kuřim v roce 1950 zde vznikly první automatické 

linky a programově řízené stroje. Kvůli požadavkům na větší kvalitu materiálu a odlitků 

v areálu vznikla i slévárna šedé litiny, která se později osamostatnila. V tomto období 

se v TOS KUŘIM, a. s. vyráběla mimo jiné frézka FNK 25, kterou podnik vyzdvihuje 

jako nejúspěšnější výrobek, protože ho bylo prodáno bezmála 12 000 kusů do celého 

světa (TOS KUŘIM, 2008). 

Po politických převratech na konci 80. let se díky snahám o odstátnění podnik rozdělil 

na 5 samostatných subjektů. Tradici, pracovníky, vědomosti a výrobu obráběcích strojů 

přebírá TOS KUŘIM – OS, a. s. Dne 1. 7. 1996 se z důvodu nedostatku finančních 

zdrojů společnost transformuje do zcela privátní firmy. V roce 2005 se 100 % 

vlastníkem stává ALTA Invest, a. s., česká výrobně – engineeringová společnost v 

oblasti strojírenství. Společnost se zaměřila na výrobu větších strojů a zcela zrušila svou 

sériovou výrobu (TOS KUŘIM, 2008). 

1.4 Výrobní program 

Společnost TOS KUŘIM – OS, a. s. vyrábí stroje jak univerzální, tak jednoúčelové 

dle přání zákazníka. 

1.4.1 Jednoúčelové stroje a linky 

Při výrobě jednoúčelových strojů a linek se využívá typizovaných uzlů. Skladba těchto 

uzlů umožňuje efektivní stavbu obráběcích strojů a v plné míře řeší individuální potřeby 

zákazníka. Tento systém zaručuje vysokou variabilitu výrobků a někdy se na přání 

zákazníka vyrábí univerzální stroj s jedním nebo více zaměněným uzlem. Systém uzlů 

v TOS KUŘIM (2012b) zahrnuje: 

� otočné stoly, 

� pracovní jednotky, 

� vyvrtávací vřeteníky, 

� frézovací vřeteníky, 

� pinolové jednotky, 
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� 3D jednotky (jak s automatickou výměnou nástrojů, tak i bez ní), 

� vícevřetenové operační hlavy, 

� čelně soustružící hlavy. 

1.4.2 Univerzální stroje 

Univerzální stroje v TOS KUŘIM – OS, a. s. zahrnují dvě základní skupiny strojů – 

velké frézky a obráběcí centra pro nerotační součásti. Právě tyto centra jsou výjimečné 

svým systémem výměny nástrojů pomocí řetězového zásobníku. Stroje jsou schopny 

automatizovaně vyrábět tvarově složité výrobky až z pěti stran v pětiosé soustavě. 

Menší stroje lze vyrobit na přání v paletovém provedení, to znamená, že jsou vhodné 

pro přesouvání v pružných výrobních systémech. Další výhoda strojů z Kuřimi je jejich 

systém výměnných vřetenových hlav, které se poprvé začal vyrábět právě zde. 

Stroje se uplatňují zejména v těžkém strojírenství, energetice, zbrojařském a leteckém 

průmyslu, ve výrobě těžkých stavebních strojů a důlní techniky, v loďařském 

a železničním průmyslu. 

Univerzální stroje se v TOS KUŘIM (2012b) dělí do skupin: 

� ložové frézky a obráběcí centra (FS), 

� frézky a obráběcí centra s posuvným stojanem (FS), 

� rovinné frézky a obráběcí centra s posuvným portálem (FRF), 

� frézky a obráběcí centra s posuvným stojanem po samostatném loži (FU), 

� horizontální frézky a obráběcí centra s pevným rámem (FO), 

� rovinné frézky a obráběcí centra s pevným portálem a přestavitelný příčníkem 

(FRP), 

� rovinné frézky a obráběcí centra s posuvným portálem po samostatném loži 

FRU. 
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1.5 Vztah firmy ke skupině ALTA 

ALTA je významná česká výrobně – engineeringová společnost v oblasti strojírenství. 

Působí hlavně v teritoriu střední a východní Evropy, především v Rusku, Bělorusku a 

Ukrajině. Sdružuje strojírenské firmy za účelem jejich spolupráce. Díky majetkové 

akvizici mimo jiné společnosti TOS KUŘIM – OS, a. s. disponuje ALTA významnou 

výrobní a projekční základnou v oblasti obráběcích strojů a zařízení pro hlubinnou a 

povrchovou těžbu. Schéma skupiny ALTA popisuje obrázek 1 (ALTA, 2013). 

 

Obr. 1: Schéma skupiny ALTA 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle ALTA, 2013) 

1.6 Organizace firmy 

Organizační jednotka TOS KUŘIM – OS, a. s. jednoznačně stanovuje posloupnost 

pravomocí a odpovědností. Je uspořádána horizontálně dle funkcí. V čele stojí generální 

ředitel a dále výkonný ředitel, který je odpovědný za ekonomický, obchodní, výrobní a 

technický úsek, úsek ŘKJ (Řízení a kontroly jakosti) a provozní oddělení. Dále je 

výkonný ředitel přímým nadřízeným pěti nezávislých celků – štábů: sekretariát 

výkonného ředitele, informační technologie, personální odbor, zásobování a představitel 

vedení pro řízení jakosti (TOS KUŘIM, 2011). 
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Ekonomický, technický, obchodní, výrobní úsek a úsek řízení a kontroly jakosti jsou 

řízeny odbornými řediteli. Štábní organizační struktura zajišťuje koordinaci mezi 

činnostmi jednotlivých odborných úseků. Tyto úseky se dále liniově rozpadají 

na jednotlivé organizační jednotky. Každá jednotka má jasně stanoveného odpovědného 

manažera. Vazby mezi nadřízenými a podřízenými jsou jednoznačně zadané a to v této 

hierarchii: výkonný ředitel, odborný ředitel, vedoucí odborný pracovník, samostatný 

odborný pracovník, odborný pracovník, pracovník (TOS KUŘIM, 2011).  

Úplná organizační struktura společnosti TOS KUŘIM – OS, a. s. je znázorněná 

na obrázku 2.  

Obr. 2: Organizační struktura TOS KUŘIM – OS, a. s. 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle TOS KUŘIM, 2011) 
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2 Cíle bakalářské práce 

Hlavním cílem bakalářské práce je zpracování modelu průběhu výrobní zakázky 

s vazbami na úsporu nákladů s ohledem na dané parametry. Práce bude obsahovat 

jednoznačné ekonomické vyhodnocení navrhnutého řešení. Toto vyhodnocení bude 

stavěno na porovnávání: 

� mezi skutečnými náklady a limitní kalkulací, 

� mezi naplánovaným časovým intervalem a skutečným stavem zakázky. 

Řešení bude provedeno induktivními postupy na základě teoretických poznatků, 

historických údajů a analýzy současného stavu podniku. Parametry, se kterými bude 

při řešení pracováno, jsou: 

� náklady, 

� průběžná doba výrobního procesu, 

� výrobní možnosti společnosti, 

� penále. 

Řešení bude zaměřeno na jeden problematický díl (vřeteník) a u něj provedena analýza 

jeho postupu výrobou. Bylo zjištěno, že se tento díl dle plánu vyskytne v roce 2012 

ve třech výrobcích. Pokud z důvodu poruchy nějakého stroje či pochybení lidského 

faktoru dojde k závadě, vyrobí se nekvalitní produkt nebo se jiným způsobem pozastaví 

výroba, bude zkoumáno, jak optimalizovat výrobu, aby se případné penále a dodatečné 

náklady co nejvíce snížily či úplně eliminovaly. 
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3 Analýza současného stavu 

V této části bakalářské práce bude provedena analýza zakázek společnosti TOS KUŘIM 

– OS, a. s. z pohledu jejich průběhů, nákladů a možných problémů. Bude provedena 

kalkulace nákladů a ceny a definována porucha na klíčovém pracovišti. Dále se nastíní 

možné metody řešení problémů vzniklých touto poruchou. 

3.1 Zakázky v TOS KUŘIM – OS, a. s. 

Ve společnosti TOS KUŘIM – OS, a. s. se provádí kusová zakázková výroba. Každý 

výrobek, který opustí podnik, je jedinečný. Těmito výrobky jsou obráběcí stroje vysoké 

cenové hodnoty a za rok se jich vyrobí jen velice malý počet. Tyto skutečnosti značně 

zvyšují nároky na řízení a ovlivňují organizační strukturu, ve které působí celá polovina 

zaměstnanců na pozici managementu. 

Každý výrobek musí být vyrobený včas a v potřebné kvalitě, aby nedocházelo 

k nespokojenosti zákazníků, ze které plynou nežádoucí postihy obsažené ve smlouvách. 

Jelikož mají vyráběné stroje vyšší ceny, pak se i poplatky vyplývající z nedodržení 

termínů jejich dodání pohybují ve vysokých hodnotách. 

Skutečnosti o zakázkách v TOS KUŘIM – OS, a. s. dle odhadu zaměstnanců: 

� Průměrný počet strojů vyráběných za rok: 26 ks. 

� Průměrná doba plnění zakázky: 15 měsíců. 

� Rozmezí prodejních cen strojů: 10 – 85 mil. Kč/ks. 

� Rozmezí prodejních marží strojů: 15 – 25 %. 

3.1.1 Průběh zakázky napříč firmou 

Průběh běžné zakázky ve společnosti společně s podnikovými útvary, které jsou 

za jednotlivé činnosti odpovědné, zobrazuje obrázek 3. Dělí se na 5 fází, a to jednání 

se zákazníkem, ujasnění projektu, naplánování projektu, zhotovení výrobku a dokončení 

zakázky. 

Jednání se zákazníkem 
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Hlavní roli zde hrají informace podávané zákazníkovi, podle kterých se rozhodne 

o provedení objednávky. Důležitá je vzájemná komunikace. I když zákazník často 

definuje přesné požadavky na celý stroj či jednotlivé uzly, firma si přesto od něj dále 

zjišťuje, k čemu bude stroj využívat. Z těchto informací často vyplyne, že zákazník 

si přeje něco jiného, než skutečně potřebuje. Dle spokojenosti s technickými parametry 

a předběžnou kalkulací se nakonec rozhodne o provedení objednávky, obvykle 

po jednom nebo dvou měsících po vzniku poptávky. 

Ujasnění projektu 

Jestliže první fáze přeběhne úspěšně, mezi zákazníkem a společností se podepíše 

smlouva, vytvoří se zakázkový list a přidělí číslo projektu. Hlavní úlohu zde plní 

projektový management ve spolupráci s oddělením konstrukce a technologie. Jejich 

hlavní úlohou je ujasnění veškerých potřebných informací daného projektu tak, 

aby mohl být důkladně naplánován. Toto ujasnění probíhá přibližně 2 měsíce. 

Naplánování projektu 

V této poslední předvýrobní fázi se projektová dokumentace zadává do informačního 

systému SAP (popřípadě také Team Centrum Siemens). Provádí se kalkulace, 

rozplánování výrobních a povýrobních procesů daného projektu a rozhoduje se 

o možnostech nákupu nebo výrobě jednotlivých dílů. Když je projekt kompletně 

rozplánován (2 měsíce), přechází se na další fázi. 

Zhotovení výrobku 

Zhotovení výrobku trvá přibližně 8 měsíců. V ideálním případě je vše provedeno podle 

vytvořeného plánu projektu z předchozí činnosti. V každé zakázce se ale vyskytne jeden 

nebo více problémů, které se musí řešit. Za tyto úpravy plánu je odpovědné oddělení 

controllingu a řízení projektů. Poté se stroj zkompletuje a provedou se jeho zkoušky. 

Pokud stroj uspěje, je demontován na přepravitelné díly a připraven na expedici. 

Dokončení zakázky 

Připravený stroj je odvezen na smluvené místo. Zde je opět složen a uveden do provozu. 

Podmínky zajištění přepravy a pojištění jsou zpravidla stanoveny pravidly 

INCOTERMS 2010. Konkrétně se zaprvé využívá doložka FOB, tzn. společnost 

TOS KUŘIM – OS, a. s. má povinnost dodat zboží na palubu lodi jmenované 



20 

 

kupujícím. Riziko se zde přenáší okamžikem, kdy předmět obchodu překročí zábradlí 

lodi, stejně tak veškeré další náklady od tohoto okamžiku hradí kupující. A dále 

se využívá doložka DAP, tzn. dodání na místo určené kupujícím, veškeré náklady 

a riziko na sebe bere společnost. Tímto ale celý proces plnění zakázky nekončí. Na řadu 

přichází záruční i pozáruční servis, případné školení zákazníka apod. 

 

Obr. 3: Průběh zakázky  

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle projektového manažera TOS KUŘIM – OS, a. s) 
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3.1.2 Zakázky roku 2012 

Těmito zakázkami jsou myšleny zakázky, které se datem zahájení řadí do roku 2012. 

Jejich počet je 29 čili nadprůměr oproti předchozím rokům. V každé zakázce se ovšem 

vyskytne jeden a více problémů a společnosti rostou náklady. Nejvážnější případ v roce 

2012 byl neprodaný stroj z důvodu bankrotu zákazníka. I přes nabídku snížení ceny 

o 20 % si dodnes stroj nenašel zákazníka a náklady vzniklé úroky, skladováním, 

snížením cash flow apod. šplhají do řádu miliónů korun nepočítaje výrobu stroje. 

Podobný případ může nastat, pokud smlouva stanovuje, že při nedodržení termínu 

uvedení do provozu u zákazníka má zákazník právo odstoupit od smlouvy a 

za vyrobený stroj nezaplatit. 

Z důvodu ochrany zákazníka společnost nemá zájem celý seznam zakázek zveřejňovat. 

Výjimku představují tři zakázky, které tvoří základ této bakalářské práce. A právě 

smlouva jedné z nich stanovuje možnost odstoupení od smlouvy v případě měsíčního 

opoždění dodávky. 

3.2 Výběr t ří zakázek 

Tato práce má za úkol analyzovat tři vybrané zakázky roku 2012 (s přesahem do roku 

2013) vybrané na základě doporučení odborného pracovníka firmy TOS KUŘIM – OS, 

a. s., které společně postihne porucha jednoho z pracovišť. Toto pracoviště je klíčové a 

zaobírá se opracováním dílu vřeteníku VFS 630 A, který mají tyto zakázky společný 

a závisí na něm jejich dokončení. Vřeteník je obvykle společně s loží a stolem 

nákladově a váhově nejvýznamnější samostatný díl, ze kterého je výrobek složený. 

Předmětem vybraných zakázek jsou obráběcí stroje spadající do řady FU – frézky 

a obráběcí centra s posuvným stojanem po samostatném loži. Všechny tři spadají 

do nižší cenové kategorie okolo 20 miliónu korun a slouží k automatizované výrobě 

tvarově složitých výrobků až z pěti stran, které pak mají široké uplatnění. Jejich 

předností oproti konkurenčním výrobkům je systém výměny nástrojů pomocí 

řetězového zásobníku. 

Následující tabulka (Tab. 1) zobrazuje klíčové hodnoty a data týkající se 3 vybraných 

zakázek, konkrétně strojů FU 150 V/7, FU 150B a FU 125 V/7. 
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Tab. 1: Klíčová data vybraných zakázek 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle projektového manažera TOS KUŘIM – OS, a. s) 

Položka / Stroj FU 150 V/7 FU 150B FU 125 V/7 

Zahájení projektu 10.2.2012 28.5.2012 13.6.2012 

Dokončení projektu 
(UDP) 

18.2.2013 21.6.2013 27.6.2013 

Dodání odlitků max. do 17.5.2012 17.8.2012 18.9.2012 

Začátek opracovávání 
vřeteníku 

18.5.2012 20.8.2012 19.9.2012 

Dokončení opracování 
vřeteníku 

16.8.2012 9.11.2012 27.12.2012 

Začátek montáže 
vřeteníku 

17.8.2012 12.11.2012 28.12.2012 

Dokončení montáže 
vřeteníku 

18.10.2012 11.1.2012 21.2.2013 

Penále z kontraktu 
200 000 Kč za každý 
započatý měsíc po 

UDP 

3 % z prodejní ceny za 
každý započatý měsíc 

po UDP 

Odstoupení z 
kontraktu při prodlení 

přesahující UDP 

Zákazník A [RU] B [RU] C [UA] 

Prodejní cena 20 050 000 Kč 22 000 000 Kč 21 000 000 Kč 

 

3.2.1 Analýza vybraných zakázek 

Ganttovy diagramy popisují třetí až pátou fázi průběhu zakázky firmou u tří již 

vybraných zakázek. Stroje spadají do stejné řady, proto jsou si jejich diagramy velice 

podobné. Odlišnosti v délkách pracovních úkolů jsou způsobeny zejména rozdílnými 

technologiemi ve výrobě a danou aktuální kapacitou pracovišť, kde se zpracovávají. 

Například u stroje FU 150B je samotná montáž vřeteníku dražší a delší, protože 

na rozdíl od ostatních strojů je vřeteník vybaven vnitřním přívodem řezné kapaliny. 

Nejdůležitější data v diagramech jsou: datum zajištění, opracování a montáže podskupin 

(zde samozřejmě spadá i onen vřeteník) a datum ukončení projektu. Pokud se z důvodu 

poruchy pracoviště, pochybení zaměstnance apod. zdrží jeden z výrobních úkolů, 

pak posune řadu nadcházejících úkolů za ním včetně ukončení projektu. 

Zároveň zde budou určeny priority strojů čísly 1 až 3, kde 1 znamená nevětší přednost. 

Priorita se určuje pomocí srovnání typu a velikosti případného penále a ceny stroje. 
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FU 150 V/7 

Tento výrobek je ze všech tří výrobků nejlevnější a má přiřazenu prioritu 3 čili nejmenší 

důležitost. To ovšem nezpůsobuje jeho cena, nýbrž pokuta za porušení data dokončení 

projektu. Tato pokuta je 200 000 Kč za každý započatý měsíc prodlení. V porovnání 

s ostatními dvěma stroji je mnohem nižší, jelikož zákazníkem je jeden z podniků, který 

má stejného vlastníka jako TOS KUŘIM – OS, a. s. Následující Ganttův diagram 

na obrázku 4 zobrazuje průběh stroje výrobním procesem od jeho naplánování 

až do uvedení do provozu u zákazníka. Podobu stroje zobrazuje obrázek 5. 

 

 

Obr. 4: Ganttův diagram stroje FU 150 V/7 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle projektového manažera TOS KUŘIM – OS, a. s) 
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Obr. 5: Stroj FU 150 V/7 

(Zdroj: Vedoucí marketingu TOS KUŘIM – OS, a. s) 

FU 150B 

Obráběcímu centru FU 150B je přiřazena střední priorita 2. Za každý započatý měsíc 

zpoždění musí firma srazit cenu stroje pro zákazníka o 3 %, což je 660 000 Kč. 

Když jsou penále z prvního stroje FU 150 V/7 rovny 200 000 Kč za každý započatý 

měsíc, muselo by se uvedení do provozu stroje opozdit o více než 3 měsíce, aby celkové 

penále byly vyšší než penále za opoždění stroje FU 150B o jediný započatý měsíc. 

Podobu stroje a jeho Ganttův diagram znázorňují obrázky v příloze č. 1. 

FU 125 V/7 

Tento stroj má v případě vzniklých problémů a ohrožení plánu projektu největší 

přednost. To znamená, že pokud bude možnost výběru mezi dokončením pouze jedné 

ze všech tří zakázek včas, pak to bude právě FU 125 V/7. Společnost si nemůže dovolit 

případný odstup zákazníka od smlouvy, protože trvá dlouhou dobu najít nového 

zákazníka a náklady vzniklé držením hotového stroje sahají do miliónů Kč, protože: 

� podnik nemůže splatit úvěr, ze kterého byl stroj vyroben, a tak platí úroky, které 

se pohybují okolo 6 % měsíčně čili přibližně 1 080 000 Kč, 

� je sníženo cash flow podniku, 
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� stroj zabírá plochu přibližně 400 metrů čtverečních, které by mohly být 

pronajaty za 500 Kč na metr čili celkem 200 000 Kč měsíčně, 

� při hledání zákazníka je nabídnuta sleva stroje, která se pohybuje kolem 20 % 

jeho ceny, to v tomto případě znamená 4 200 000 Kč, 

� v případě nenalezení zákazníka podnik hradí celkové výrobní náklady stroje, 

v tomto případě 16 809 183 Kč. Podobná situace nastala v roce 2010, kdy 

se nepodařilo prodat jednoúčelový stroj k obrábění listů turbín za 15 miliónů Kč. 

Vzhled stroje a jeho Ganttův diagram se pro přehlednost nachází na obrázkách v příloze 

č. 2. 

3.2.2 Sjednocený průběh vybraných zakázek 

Úlohou sjednoceného Ganttova diagramu je porovnání vybraných zakázek v čase, 

které lze vidět na obrázku 6. 

 

Obr. 6: Sjednocený Ganttův diagram  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle projektového manažera TOS KUŘIM – OS, a. s) 
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Je zde patrné, že pokud se protáhne doba montáže či opracování vřeteníku, pak se 

posunou nejenom následující operace na téže stroji, ale také operace na ostatních 

strojích, pokud využívají stejné pracoviště. Pracoviště opracovávání i montáže mají 

totiž plně využité kapacity až na měsíc a půl dopředu, a proto se celá řada 

naplánovaných operací oddálí. Je záležitostí oddělení řízení projektů, aby v takovém 

případě upravili postup operací a tím minimalizovali vzniklé náklady. 

3.3 Limitní kalkulace 

V následující tabulce (Tab. 2) je zobrazena limitní kalkulace nákladu vybraných 

zakázek včetně výpočtu ceny a zisku. Tyto náklady nesmí být překročeny, aby byl plán 

splněn. Pokud je každý výrobek společnosti jedinečný jako v tomto případě, pak se 

musí kalkulace vytvářet u každé zakázky zvlášť. Správná technika její tvorby znamená 

na trhu značnou konkurenční výhodu. V limitní kalkulaci jsou také zahrnuty pravidelné 

odstávky strojů, průměrná poruchovost, průměrné chyby zaměstnanců, výroba zmetků 

atd. Náklady se dále násobí zpravidla číslem 0,013, které vytváří rezervu na krytí 

reklamací. Při větších nečekaných problémech se může stát, že náklady budou 

překročeny a podnik přijde například o část zisku. 

Tab. 2: Limitní kalkulace 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle projektového manažera TOS KUŘIM – OS, a. s) 

  Položka / Zakázka FU 150 V/7 FU 150B FU 125 V/7 

1 Materiálové náklady 9 137 500 Kč 9 137 500 Kč 8 925 000 Kč 

2 Výrobní náklady 2 569 074 Kč 2 569 074 Kč 2 569 074 Kč 

A Výrobky (1+2) 11 706 574 Kč 11 706 574 Kč 11 494 074 Kč 

3 Technická podpora 439 820 Kč 439 820 Kč 686 600 Kč 

4 Montáž a zkoušky v TOS 1 192 909 Kč 1 392 909 Kč 1 392 909 Kč 

5 Externí montáž 1 239 000 Kč 1 532 000 Kč 1 232 000 Kč 

B Služby (3+4+5) 2 871 729 Kč 3 364 729 Kč 3 311 509 Kč 

C Ostatní přímé náklady 1 992 580 Kč 2 015 200 Kč 2 003 600 Kč 

PC Výrobní náklady (A+B+C) 16 570 883 Kč 17 086 503 Kč 16 809 183 Kč 

AS Obchodní a administrativní přirážka 1 325 671 Kč 1 366 920 Kč 1 176 643 Kč 

F Úplné výrobní náklady (PC+AS) 17 896 553 Kč 18 453 423 Kč 17 985 826 Kč 

SP Prodejní cena 20 050 000 Kč 22 000 000 Kč 21 000 000 Kč 

GP Hrubý zisk (SP-PC) 3 479 117 Kč 4 913 497 Kč 4 190 817 Kč 

GM Hrubá marže (GP/SP) 17,35% 22,33% 19,96% 

NP Čistý zisk (SP-F) 2 153 447 Kč 3 546 577 Kč 3 014 174 Kč 

NM Čistá marže (SP/NP) 10,74% 16,12% 14,35% 
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Dle údajů v tabulce 2 je patrné, že stroje jsou si velice podobné. Rozdíly mezi nimi 

vytváří důvěryhodnost a vztah k zákazníkovi, a to především ve výši marže a typu 

smluvních pokut. V roce 2012 společnost TOS KUŘIM – OS, a. s. vykazovala obrat 

690 000 000 Kč. Tyto tři vybrané zakázky pak tvoří více než 9 % ročního obratu 

společnosti. 

3.4 Penále z kontraktu 

Při řešení problémů souvisejících se vzniklou poruchou na pracovišti frézovaní je třeba 

věnovat zvýšenou pozornost údajům o výšce penále vyplývající z kontraktu. Tyto 

informace zachycuje tabulka 1. Penále znamenají sankce za nedodržení data ukončení 

zakázky čili uvedení do provozu u zákazníka (UDP). Smlouvy se v tomto ohledu často 

liší a poukazují tak na skutečnost, že ne všechny zakázky mají stejnou prioritu 

(popřípadě, že prioritu neurčuje pouze cena stroje). 

Typy penále využívané ve smlouvách mezi společností TOS KUŘIM – OS, a. s. a 

zákazníkem jsou: 

� procento z prodejní ceny stroje jednorázově nebo pravidelně za překročené 

období (viz 3 % za každý započatý měsíc po UDP u stroje FU 150B), 

� pevná částka jednorázově či pravidelně za překročené období (viz pokuta 

200 000 Kč za každý započatý měsíc u stroje FU 150 V/7), 

� odstoupení od kontraktu, pro společnost nejrizikovější varianta (viz možný 

odstup od smlouvy v případě opoždění zakázky u stroje FU 125 V/7), 

� náhrada ušlých výnosů zákazníka, využívá se zřídka, protože se jejich výše 

složitě dokazuje, 

� bez pokuty – většinou pro zakázky, u kterých je zákazníkem ALTA, a. s. 

(majitel společnosti TOS KUŘIM – OS, a. s.) případné opoždění se pak řeší 

individuálně. 
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3.5 Vřeteník VFS 630 A 

Jak již bylo řečeno dříve, všechny tři zkoumané stroje mají jeden společný díl – vřeteník 

VFS 630 A. Je to základní typizovaný uzel určený pro stavbu jak jednoúčelových, tak 

univerzálních obráběcích strojů. Jeho hlavní účel je držení vřetena, které vykonává 

rotační a posuvný pohyb. Je umístěn na stole posuvové jednotky, a tak umožňuje 

provádění složitých obráběcích operací. Základní pohyby jednotky jsou přísuv, odskok, 

pracovní posuv a rychloposuv. 

Obráběcí vřeteník se skládá z částí: vřeteník, skříň náhonu vřetene, posuvová skříň 

a vedení. Skříně jsou vybaveny elektromotory Siemens. Ve strojích FU 150B je 

vřeteník vybaven vnitřním přívodem řezné kapaliny (z toho důvodu je montáž dražší a 

déle trvající než obvykle). Jeho nevýhodou však je, že může pracovat pouze 

ve vodorovné poloze. 

Tab. 3: Průvodka zjednodušená pro vřeteník stroje 150 V/7 

(Zdroj: TOS KUŘIM, 2004) 

Průvodka zjednodušená 
Číslo zakázky Čas zahájení Čas ukončení 

2012641 18.5.2012 16.8.2012 

Číslo operace Název operace Pracoviště 
Čas jednotkový 

tA [Nmin] 
Čas dávkový tB 

[Nmin] 

0020 Rýsování 09412.0 201 105 

0030 Frézování 35287.5 400 25 

0040 Hoblování 04978.0 170 20 

0050 Vyvrtávání 04827.0 697 89 

0060 Hoblování 04978.0 335 24 

0070 Rýsování 09421.0 133 50 

0080 Frézování 35287.5 655 53 

0090 Vyvrtávání 34824.0 1321 120 

0100 Jemné frézování 45164.0 182 40 

0110 Vyvrtávání 44828.0 329 64 

0115 Kontrola 09863.0 - - 

0120 Zámečník 09421.0 197 12 

0130 Uskladnění - - - 

- Celkem - 4620 602 
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Tabulka výše (Tab. 3) popisuje sled operací prováděných na vřeteníku prvního ze tří 

vybraných projektů. Je to zkrácená verze průvodky pro interní zakázku opracování 

vřeteníku první ze tří vybraných projektů. Díky sumě normominut je patrné, že vřeteník 

lze v případě absolutně volné kapacity pracovišť opracovat do dvou týdnů. V praxi to 

není možné, protože zásobník práce pro velké pracoviště je plný až na 1,5 měsíce 

dopředu. Proto v případě vzniklých problémů je obtížné optimalizovat výrobu tak, aby 

termíny výroby byly dodrženy. Reálný čas výroby je 65 pracovních dní. 

Vřeteník (viz Obr. 7) je nákladově jeden z nejvýznamnějších samostatných dílů stroje. 

Samotný odlitek se objednává za cca 400 000 Kč. Dražší součást stroje je pak řídicí 

systém, ale ten nelze považovat za jeden samostatný díl i přes to, že je nakupován jako 

celek. Vřeteník po opracování a montáži má hodnotu včetně implementovaných 

součástí přes 1,5 miliónu Kč. Náklady na opracování jsou 110 000 Kč a na montáž 

80 000 Kč. Zbytek nákladů tvoří cena zabudovaných součástí a režie. 

 

Obr. 7: Opracovaný vřeteník před kontrolou 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.6 Pracoviště frézování 

Na pracovišti, kde jsou vřeteníky frézovány, se nachází frézka FREV 12x40 ANC, která 

opracovává velké díly vyráběných strojů, jako jsou vřeteníky, lože, saně apod. 

Pracoviště je významné také proto, že vřeteník na něj putuje během opracovávání hned 

dvakrát (viz Tab. 3). Zásobník práce je plně vytížen až na dva měsíce dopředu a jako 

jedno z mála pracovišť funguje na dvě směny po deseti hodinách. Vedení výroby ho 

považuje za jedno z úzkých míst celého projektu právě kvůli jeho vytíženosti a dále pro 

jeho poruchovost. Operace jsou zde dražší, než na většině ostatních pracovištích. 

Existuje pouze jedno pracoviště, které ho může nahradit, zobrazené v tabulce 4. Zde se 

ale také čeká fronta alespoň měsíc a půl dopředu. Není možné ho v případě poruchy 

prvního pracoviště považovat za alternativní řešení, protože oprava prvního pracoviště 

trvá většinou kratší dobu, než jaká je fronta na druhém. 

Tab. 4: Pracoviště frézování 

(Zdroj. TOS KUŘIM, 2004) 

Středisko Název Označení Pracoviště 

300122 frézky rovinné dvouvřetenové a portálové FREP 16/11 05294.1 

300122 frézky rovinné dvouvřetenové a portálové FREV 12x40 ANC 35287.5 

 

3.6.1 Poruchy pracoviště frézování 

Důvody odstavení pracoviště FREV 12x40 ANC a doby nutné opravy jsou následující: 

� Plánovaná roční odstávka stroje – 14 dní. 

� Porucha hlavy nebo pohonu – 1 měsíc. 

� Nemoc zaměstnance – 1 týden. 

Samozřejmě pravidelnou roční odstávku stroje z důvodu jeho údržby plán výroby 

zahrnuje, a proto nevytváří žádný problém. Naproti tomu nemoc klíčového zaměstnance 

může stroj odstavit až na 2 týdny provozu, protože je obtížné ihned najít externího 

skoleného pracovníka jako náhradu. Na druhou stranu pro toto pracoviště existují 

3 zkušení pracovníci, kteří se mohou zastupovat, a tak je pravděpodobnost onemocnění 

všech ve stejné období minimální. Ale i přesto už taková situace jednou nastala. Během 
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chřipkové epidemie všichni tři pracovníci onemocněli, externího pracovníka podnik 

nenalezl a týden musel stroj nečinně stát.  Největším rizikem na tomto pracovišti je 

porucha hlavy či pohonu, která se může protáhnout až na celý měsíc a náklady 

na opravu jsou vysoké. 

Pracovníci zaznamenali 3. září 2012 na frézce vychýlení hlavy. Pokud by hlava byla 

vadná, její výměna a oprava by trvala přibližně celý měsíc (viz Obr. 8) a stála 

v průměru 85 000 Kč (nepočítaje náklady vzniklé chybějícím pracovištěm). Nakonec 

stačila její reinstalace a v tentýž den byla frézka opět v provozu. Vytíženosti pracovišť a 

větší počet zakázek v roce 2012 donutil řízení projektů a výroby přemýšlet nad tím, jak 

by se v případě měsíčního odstavení stroje postupovalo. A to je obsahem návrhu řešení 

této bakalářské práce. Z důvodu rozsáhlosti je pracováno pouze se třemi vybranými 

zakázkami, které by událostí byly postihnuty. 

 

Obr. 8: Trvání poruchy vzhledem k vybraným zakázkám 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle projektového manažera TOS KUŘIM – OS, a. s) 
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3.7 Outsourcing 

V případě delších poruch na pracovištích často nezbývá společnosti nic jiného 

než z důvodu nedostatečných kapacit výrobu vyvézt. Na různé potřeby má TOS 

KUŘIM – OS, a. s. vytipované firmy, které potřebné služby poskytnou, avšak za vyšší 

cenu. Je prací řízení projektů, aby vhodně zvážilo, kdy se vyplatí využít outsourcing a 

kdy ne. Pojí se s ním totiž dodatečné náklady na logistiku a režie plynoucí 

z nevyužívání firemních zdrojů. 

V případě outsourcingu vřeteníku při poruše frézky se společnosti nákladově ani časově 

nevyplatí vyvážet vřeteník pouze na operaci frézování a ostatní opracování provádět 

na vlastních pracovištích. Levnější a kratší varianta je dopravit ho rovnou ze slévárny 

do vybrané firmy a tam ho nechat opracovat kompletně. 

Toto opracování pro vřeteník VFS 630 A trvá 70 pracovních dní a stojí 180 000 Kč. 

Jeho doprava stojí 5 000 Kč (jednosměrně). Další náklady vznikají z nevyužitého času 

zaměstnanců a strojů. Jedna směna trvající osm hodin znamená průměrně 1200 Kč 

na jednoho zaměstnance a 12 000 Kč na jeden stroj. Samozřejmě pracovníci i stroje 

pracují současně na více projektech a každý subjekt je odměňován individuálně, proto je 

obtížné určit přesně takto vzniklé náklady. Podle těchto údajů lze ale lehce odvodit 

skutečnost, že je outsourcing podstatně dražší, než výroba v samotné společnosti TOS 

KUŘIM – OS, a. s. 

3.8 Výměna dílů 

Outsourcing samozřejmě není jediná možnost, jak pomoci výrobě v případě poruchy. 

Mezi další možnosti spadá: přidat další směnu, přesčasy, zlepšení organizace práce, 

dohoda se zákazníkem o změně ve výrobku apod. Tímto se ovšem tato práce zabývat 

nebude, protože společnost nemá jistotu, zda by v konkrétní situaci výskytu poruchy 

byly tyto metody aplikovatelné. 

Další účinnou a jednoduchou metodou je výměna stejných dílu mezi stroji. Konkrétně 

se jedná o výměnu vřeteníků. Když hrozí, že se náklady způsobené poruchou skokově 

zvýší, pak je tato metoda společně s outsourcingem nejvýhodnější a může zabezpečit 

výrazné snížení dodatečných nákladů. Dle priority strojů, která jim byla přiřazena, může 

být „obětován“ ten vřeteník stroje, ze kterého plynou menší penále, ve prospěch stroje 
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s horšími dopady při nedodržení termínu dodání. Využití této možnosti s sebou nenese 

téměř žádné dodatečné náklady. 

3.9 Shrnutí analýzy 

Ve společnosti TOS KUŘIM – OS, a. s. se během plnění zakázek v minulém roce 

vyskytl problém, který vyplynul ze vzniklé poruchy na pracovišti frézky FREV 12x40 

ANC. Poruchu se podařilo vyřešit, ale ve vzduchu zůstala viset otázka, jak by firma 

postupovala při řešení tohoto anebo podobného problému tak, aby minimalizovala výši 

pokut z nedodržení terminů dodání. 

Vytvořený popis současné situace ve firmě a analýza současného stavu by měla vést 

k vytvoření návrhu řešení a stanovení postupu v případě poruchy pracoviště. Hlavním 

výsledkem je vytvoření modelu plánovaného průběhu výrobních zakázek 

a nadefinování poruchy vyskytující se na daném pracovišti, která výrazně ovlivní 

zakázkové řízení.  

Dále byla sestavena limitní kalkulace a sled operací spojených s vybranými zakázkami 

a danou poruchou. Stejně tak byl v analýze popsán a zhodnocen možný způsob řešení 

existující poruchy z 1. září. Využití outsourcingu a výměny dílu mezi stroji jsou 

možnostmi, které by při jejich aplikaci v návrhu řešení mohly znamenat výrazné snížení 

nákladů. I když je jejich nárůst oproti plánu nevyhnutelný, je možné a nutné toto 

navýšení minimalizovat pomocí výše nastíněných metod. 

Analytická část tvoří úplný podklad pro tvorbu návrhu řešení. Návrh bude využívat 

popsané metody a snažit se o vytvoření postupu, který by v budoucnu při vzniklých 

poruchách na důležitých pracovištích mohl společnosti sloužit jako podklad 

pro snižování nákladů způsobených penalizací. 
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4 Teoretická východiska 

Tato kapitola je doplňkem k analytické části a společně s ní vytváří základ 

pro návrhovou část. Definuje důležité pojmy a osvětluje danou problematiku. 

4.1 Výroba 

Výroba slouží k vytvoření věcných statků a služeb za účelem uspokojení potřeb. 

Výsledkem je co nejhodnotnější výstup, který vzniká vhodnou kombinací výrobních 

faktorů po průchodu transformačním procesem, který je zobrazen na obrázku 9 (Tomek, 

Vávrová, 2000). 

„Výroba je tedy ve své podstatě účelná kombinace faktorů za účelem vytvoření věcných 

výkonů či služeb“ (Tomek, Vávrová, 2000, s. 87). 

 

Obr. 9: Výt ěžnost transformačního procesu 

(Zdroj: Tomek, Vávrová, 2000, s. 87). 

4.1.1 Typy výroby 

Výrobu můžeme dělit z velkého množství pohledů. Nejčastěji se uvádí dělení 

podle množství a počtu druhů výrobků a to na (Kavan, 2002; Keřkovský, 2001): 

Kusová výroba 

Vyrábí se velmi malé množství výrobků vzhledem k počtu druhů vyráběných výrobků. 

Pokud se výroba řídí výhradně přáním zákazníků, pak se jedná o zakázkovou výrobu 

(např. výroba obráběcích center v TOS KUŘIM – OS, a. s.). Podnik využívá univerzální 

stroje a zařízení. Účtování probíhá podle jednotlivých zakázek. Přímý materiál a mzdy 

se přenášejí na zakázku přímo. 
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Sériová výroba 

Výrobky se vyrábějí v sériích neboli dávkách. Po vyrobení určitého počtu jednoho 

druhu výrobků se přechází na výrobu dalšího druhu. 

Hromadná výroba 

Využívá se k výrobě velkého množství uniformních výrobků, což umožňuje dosáhnutí 

velkého stupně efektivity. V podniku se využívají specializované stroje a zařízení. 

Následující obrázek (Obr. 10) graficky znázorňuje kusovou, sériovou a hromadnou 

výrobu dle závislosti mezi objemem výroby a výškou nákladů, kde Nk označuje celkové 

náklady kusové, Ns sériové a Nh hromadné výroby. 

 

Obr. 10: Struktura nákladů v závislosti na objemu výroby 

 (Zdroj: Keřkovský, 2001, s. 10) 

4.2 Plánování výroby 

Základem pro plánování výroby je odpověď na otázku co vyrábět, v jakém množství a 

z jakých zdrojů. Po získání těchto informací můžeme rozhodnout jaký způsob výroby 

a technologii využijeme. Důležitou součástí plánování výroby je sestavení plánu celé 

výroby, jednotlivých procesů a kapacit (výrobních zdrojů). 
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4.2.1 Plánování výrobního programu 

Výrobní program vytváří široký náhled na firmu, ze kterého lze získat informace, o jaký 

typ výroby se jedná, o množství druhů výrobků, které jsou vyráběny, a o jejich 

konkrétním množství. Jsou zde vytyčeny důležité milníky a termíny. 

Konstrukční standardizace 

Konstrukční standardizace je součástí plánování výrobního programu. Jde o důležitou 

činnost zvyšování objemu produkce pomocí několika nástrojů. Dle Synka, Kislingerové 

a kol. (2010) je objem maximalizován zredukováním počtu druhů vyráběných dílu a 

jejich skupin. Směry konstrukční standardizace: 

� Unifikace – Sjednocování různých dílů a skupin ve výrobě pro možnost jejich 

záměny ve výrobě. 

� Typizace – Vytváření pouze určitých řad výrobků, aby se omezila jejich 

rozlišnost. 

� Dědičnost – Navrhování nových výrobků tak, aby stále měly společné součásti 

ze starších výrobků. Tím omezíme změny ve výrobě, které mohou vést 

ke zmenšení objemu produkce. 

� Stavebnicové řešení – Různé typy výrobků vznikají konstrukcí stejných 

součástí. 

� Normalizace – Využití mezinárodně uznávaných dílů. 

4.2.2 Plánování výrobního procesu 

Řepa (2007, s. 15) definuje proces jako „souhrn činností, transformujících souhrn 

vstupů do souhrnu výstupů (zboží nebo služeb) pro jiné lidi nebo procesy, používajíce 

k tomu lidi a nástroje“. 

Když je pomocí plánu výrobního programu zjištěno co, kolik a kdy vyrábět, musí se 

dále provést rozhodnutí jak vyrábět. Čili získat odpověď na otázku jaké zdroje a 

technologie budou využívány. Hlavním parametrem při tomto výběru jsou náklady, 

které se samozřejmě manažer snaží minimalizovat – zeštíhlovat výrobu (Keřkovský, 

2001). 
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Plánování výrobního procesu se dle Keřkovského (2001) provádí kombinováním 

možností: 

Velikosti výrobní dávky 

Velikost výrobní dávky udává skupinu součástí v těsném sledu za sebou, které jsou 

společně zadávány do výroby. Určuje se jako optimální poměr mezi náklady 

na skladování a náklady na přípravu a zakončení dávky. 

Lhůtového plánu 

Přehled o začátcích a koncích jednotlivých zakázek. Od těchto milníků se odvíjí další 

podrobnější plánování. 

Výrobních kapacit 

„Výrobní kapacita je stanovena jako maximálně možný objem produkce dosažitelný 

výrobní jednotkou za určité období, a proto bude skutečný objem výroby vždy nižší“ 

(Synek, Kislingerová a kol., 2010, s. 191). Poměr, který vzniká mezi skutečným 

objemem výroby a její kapacitou, je nazýván využití výrobní kapacity. Dostaneme ho 

po vydělení skutečného objemu výrobní kapacitou. Podnik by měl vždy mít tendenci 

tento poměr přibližovat číslu 1. Mezi faktory ovlivňující míru využití výrobní kapacity 

patří pracovní režim, organizace práce, využívání časového fondu, obsazování strojů, 

dodržování plánu, problémy ve výrobě apod. Čím je využití kapacit vyšší, tím jsou fixní 

náklady nižší a zároveň je zvýšena hospodárnost společnosti (Synek, Kislingerová 

a kol., 2010; Chase, Aquilano, 1995). 

4.2.3 Limitní kalkulace 

Limitní kalkulace je jeden z nástrojů managementu, pomocí kterého stanovujeme 

požadovanou výši nákladů na produkt. Ty odvozujeme z požadované ceny produktu, 

jeho užitku a zisku či marže. Po určení limitní výše nákladů se hledá technické řešení 

produktu, procesů a činností tak, aby stanovené náklady nebyly překročeny. Zároveň 

nesmí být ohroženy užitné vlastnosti produktu. Limitní kalkulace tedy ovlivňuje 

všechny fáze života produktu a ty jí zároveň poskytují zpětnou vazbu. Vytvoření limitní 

kalkulace a její následné využití patří k důležitým know – how společnosti a mohou jí 
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poskytnout značnou konkurenční výhodu. Je to velice kreativní činnost, a proto si ji 

podniky udržují v tajnosti (Zralý, 2011). 

4.3 Řízení výroby 

Řízení výroby má na starosti vedení všech činitelů ve výrobě a snaží se o optimální 

sladění celého výrobního programu s ohledem i na ostatní oblasti podniku. Podstatou je 

neustálá kontrola plnění úkolů a regulace činitelů za účelem splnění těchto úkolů. 

Rozsah a složitost řízení výroby je dán velikostí podniku a počtem prováděných 

procesů. Ve větších podnicích je průběh výroby tak komplikovaný, že je řízení nezbytné 

a je na něj kladen velký důraz (Vejdělek, 1998). 

Z důvodu rostoucí konkurence vzniky a stále vznikají různé metody řízení výroby. 

Nejvýznamnější z nich je MRP a MRP II., které jsou zabudovány ve všech kvalitních 

informačních systémech, např. v SAP (Keřkovský, 2001). 

MRP I. (Material requirement planning) 

„Systém MRP je computerizovaný informační systém, vytvořený pro řízení zakázek a 

rozvrhování zásob svázaných s výrobou“ (Kavan, 2002, s. 307). 

V překladu už název naznačuje, že se jedná o systém pro plánování materiálových 

potřeb výroby. Informace pro plánování pochází ze samotných objednávek – co a 

v jakém množství bude potřeba. Výrazným nedostatkem v tomto systému je 

nezohlednění jiných než materiálových zdrojů. Chybí zde plánování času a lidského 

faktoru. Proto byl tento systém inovován na MRP II (Keřkovský, 2001). 

MRP II. 

Rozšířit systém MRP bylo možné díky inovacím v informační technice. Vylepšený 

systém plánování výrobních zdrojů zohledňuje veškeré zdroje spojené s výrobou – 

materiál, finance, čas i lidské zdroje. Cílem MRP II. je poskytování informací všem 

účastníkům ve společnosti a je zabudován téměř ve všech informačních systémech 

pro řízení výroby (Keřkovský, 2001). 
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4.4 Projekt 

Existuje velký počet definic slova projekt. Všechny se ale shodují v myšlence, že se 

jedná o sled úkolů a aktivit, který má dán konkrétní cíl, je ohraničen začátkem a koncem 

a má stanovený rámec pro čerpání zdrojů. Dále je projekt unikátní, protože souhra 

působících rizik, vlivy okolí a dočasná časová existence projektu a jeho týmu je 

neopakovatelná. Pro dosažení cílů projektu musí být v rovnováze 3 hlavní 

charakteristiky, které jsou zobrazeny na obrázku 11. Platí pro ně, že pokud budeme chtít 

manipulovat s jednou z nich, má to vždy vliv na jednu nebo obě zbylé charakteristiky. 

Jedná se o čas, dostupnost zdrojů a náklady na tyto zdroje. Jako celek tvoří tzv. 

projektový trojimperativ (Svozilová, 2011). 

 

Obr. 11: Projektový trojimperativ 

(Zdroj: Svozilová, 2011, s. 23) 

4.4.1 Životní fáze projektu 

Svozilová (2011) popisuje 5 životních fází projektu: 

Konceptuální návrh 

Základní formulace závěrů, přibližný odhad nákladů a potřebného času, dopady 

realizace projektu a obecná analýza rizik. 

Definice projektu 

Upřesňování konceptuálního návrhu. Konkrétní příprava metodik, potřebných zdrojů, 

časového rámce a výpočet nákladů. V této fázi se provádí podstatná část managementu 

rizik. 
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Produkce 

Samotná realizace projektu – řízení a průběžná kontrola kvality subdodávek, časového 

plánu, rozpočtu a dosahování dílčích cílů. 

Operační období 

Užívání předmětu projektu a jeho zavedení do existujících organizačních systémů 

zákazníka projektu. Hodnocení všech dopadů společně se zpětnou vazbou pro další 

projekty. 

Vyřazení projektu 

Převádění zdrojů do dalších projektů. Hodnocení úspěšnosti a porovnávání výsledků 

s ostatními projekty. 

4.4.2 Projektový management 

„Aplikace znalostí, dovedností, nástrojů a technik na činnosti projektu tak, aby projekt 

splnil požadavky na něj kladené. Zahrnuje plánování, organizování, monitorování a 

předávání zpráv o všech aspektech projektu a motivaci všech zúčastněných dosáhnout 

cílů projektu“ (IPMA, 2010, s. 174). 

Rozdíl mezi běžným operativním řízením v liniově řízené společnosti a projektovým 

managementem lze nalézt v dočasnosti a přidělování zdrojů podle potřeb projektu. 

Zdroje projektu jsou s jeho koncem spotřebovány či převedeny do jiného projektu a 

zdroje pro operativní řízení jsou dále doplňovány. Projekty končí dosažením cílů, ale 

operativní řízení dosažením cílů pokračuje s novými cíli. Projektový management je 

tedy úspěšný tehdy, když jsou splněny požadované cíle, dodržen časový limit 

a dosaženy plánované náklady projektu (Svozilová, 2011). 

4.4.3 Časový rozpis projektu 

Nedílnou součástí plánování, řízení a kontroly projektu je časový rozpis neboli 

harmonogram. Nese zásadní informace obsahující data o termínech a časovém sledu 

projektu. Pro přehlednost je nejčastěji představován ve formě diagramů nebo 

harmonogramů (Svozilová, 2011). 
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Úplný časový rozpis projektu obsahuje důležité termíny (tzn. milníky), strukturu 

zobrazující časový sled úloh, data o délce trvání úloh a důležité logické vazby, které 

napomáhají v práci managementu při případných změnách v projektu. V dalších částech 

této bakalářské práce bude využita metoda Ganttových diagramů, a proto je její funkce 

osvětlena níže (Svozilová, 2011). 

Ganttův diagram 

Je pruhový diagram známý již od 1. světové války. V dnešní době je velice populární 

díky jeho přehlednosti a intuitivnímu grafickému zpracování. Podniky nejčastěji 

pro jeho tvorbu využívají program Microsoft Office Project. Na svislé ose jsou 

znázorněny úkoly v časové posloupnosti a na horizontální ose pak čas. Kvalitním 

diagramům nechybí vyznačení vazeb mezi úkoly a tím pádem se změna času jednoho 

úkolu automaticky promítne do zbývající části diagramu (Svozilová, 2011). 

4.5 Zakázkový list 

Zakázkový list (viz Obr. 12) je stěžejní doklad, který slouží ke sledování, účtování a 

evidování zakázky ve výrobním procesu. Díky těmto komplexním informacím se 

zkracuje doba předávání informací a samotné výroby. Dokument obsahuje číslo 

zakázky, podle kterého se přidělují výrobní dávky pro danou zakázku. Dále je nutný 

pro opravu a výměnu zboží (Lazar, 2012). 

 

Obr. 12: Hlavička zakázkového listu stroje řady FU 

(Zdroj: TOS KUŘIM, 2013) 
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4.6 Průvodka 

Průvodka (viz Obr. 13) je další z důležitých firemních dokumentů. Nevyužívá se pouze 

pro celý výrobek, ale i pro všechny jeho části, které se v podniku jakýmkoli způsobem 

dále opracovávají. Obsahuje přehled o zakázce, vykonávaných operacích, pracovištích, 

termínech apod. Putuje společně s dílem či souborem dílů podnikem a tím zlepšuje 

kvalitu informačního toku. 

 

Obr. 13: Hlavička průvodky pro jeden z vyráběných vřeteníků 

(Zdroj: TOS KUŘIM, 2012a) 

4.7 Riziko 

S rozvojem zámořských plaveb v 17. století vznikl v Itálii samotný pojem riziko. 

Označoval možné nebezpečí, které museli účastníci těchto plaveb přijmout a snažili se 

mu vyhnout. Tehdy sloveso riskovat znamenalo odvážit se. Od té doby se význam 

tohoto pojmu měnil a dnes ho chápeme jako nejistý výsledek události, ve kterém je 

alespoň jedna varianta následku nežádoucí. (Rais, Smejkal, 2010). 

Riziko je tedy „variabilita možných výsledků nebo nejistota jejich dosažení“ (Rais, 

Smejkal, 2010, s. 90). 
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4.7.1 Management rizik projektu 

Zatím není známa žádná ustálená definice slova management a často bývá zaměňována 

s pojmem řízení. V této kapitole budeme uvažovat řízení rizik jako jednu z fází 

managementu rizik. 

„Management rizik = koordinované činnosti k vedení a řízení organizace s ohledem 

na rizika“  (Korecký, Trkovský, 2011, s. 33). 

Riziko je nežádoucí a nikdy ho nelze plně eliminovat. Proto je management rizik velmi 

aktuální téma a obzvláště v posledních letech vychází na toto téma mnoho publikací, 

které přinášejí nové pohledy a poznatky. Obecně postupujeme v managementu rizik 

projektu dle Koreckého, Trkovského (2011) v pěti krocích: 

Stanovení kontextu managementu rizik 

Stanovní klíčových cílů projektu a jeho souvislostí s externím i interním prostředím. 

Shromáždění informací, podkladů a zkušeností z podobných projektů. Určení celkového 

rozsahu managementu rizik a zainteresovaných osob. 

Identifikace rizik 

Hlavním cílem je najít a popsat co nejvíce rizik projektu a porozumět jim. Doporučuje 

se řídit pravidlem, že je lepší popsat více rizik, z nichž některá později vyloučíme 

než některé přehlédnout. Nezkoumat pouze hrozby, ale i příležitosti. 

Analýza rizik 

Stanovuje se rozsah ovlivnění projektu riziky, které jsme si vytyčili v předchozím 

kroku, a priority jejich ošetření. Dle Paretova principu rozhodující menšina 20 % příčin 

způsobuje přibližně 80 % následků. Právě proto má smysl se v 80 % času věnovat 

rizikům s největším dopadem a začít řešit prvně je. 

Ošetření rizik 

Příprava strategií a konkrétních akcí k ošetření rizik s využitím doposud 

nashromážděných podkladů. Je zde prostor pro případnou změnu strategie celého 

projektu. 
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Řízení rizik 

V této poslední fázi se projevuje snaha, aby nedošlo k překročení stanovených mezí 

projektu (harmonogram, rozpočet apod.) a byly splněny všechny cíle projektu. 

To vyžaduje stálé monitorování projektu a provádění ošetření rizik. Výsledky řízení 

jsou projednávány s managementem a ostatními zainteresovanými stranami.  

4.8 Dodací podmínky 

Sestavení dodacích podmínek je nedílná součást všech kontraktů na dodání zboží. 

Upřesňují povinnosti dodavatele i odběratele, konkrétně upravují způsoby a součásti 

dodávky zboží a mimo jiné stanovují, které náklady za dodávku či pojištění hradí 

odběratel a které dodavatel. Snižují riziko neshod mezi zainteresovanými stranami. Tyto 

neshody mají větší tendenci vyskytovat se u mezinárodních obchodů, kde je způsobují 

odlišné výklady různých doložek v cizích zemích. Proto vznikly mezinárodní dodací 

podmínky INCOTERMS (Máče, 2006). 

4.8.1 INCOTERMS 2010 

Tento soubor pravidel o mezinárodních dodacích podmínkách poskytuje jednotný 

výklad parit (dodacích položek) při provádění mezinárodního obchodu. Využívají se 

pouze pro předměty hmotné povahy. Ovlivňují výši ceny celé transakce. Soubor 

INCOTERMS 2010 je nezávazný, dokud se na něj přímo neodvolává obchodní 

kontrakt. Podle Raise a Smejkala (2010) se pak upravují: 

� náklady spojené s dodávkou, pojištěním a kdo je hradí, 

� kdo hradí náklady u vývozních a dovozních licencí a celních poplatků, 

� místo, kde dochází k předání, 

� náklady spojené s kontrolou zboží, 

� povinnost dodavatele opatřit náklady balení, 

� povinnost odběratele zaplatit náklady spojené s kontrolou před naložením. 
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Společnost TOS KUŘIM – OS, a. s. využívá nejnovější verzi INCOTERMS 2010 

z 1. 1. 2011, ovšem obecně se v praxi používá častěji stále verze 2000, jelikož jsou na ni 

podniky zvyklé a lépe znají jejich znění. 

INCOTERMS 2010 obsahuje 11 doložek rozdělených do dvou skupin (ICC Česká 

republika, 2011): 

� Pravidla pro všechny způsoby přepravy: EXW, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP. 

� Pravidla pro námořní a vnitrozemskou vodní přepravu: FAS, FOB, CFR, CIF. 

Například ve společnosti TOS KUŘIM – OS, a. s. se využívá doložka FOB, tzn. 

prodávající má povinnost dodat zboží na palubu lodi jmenované kupujícím. Riziko se 

zde přenáší okamžikem, kdy předmět obchodu překročí zábradlí lodi, stejně tak veškeré 

další náklady od tohoto okamžiku hradí kupující. A dále doložka DAP, tzn. dodání 

na místo určené kupujícím, veškeré náklady a riziko na sebe bere společnost. (ICC 

Česká republika, 2011) 

4.8.2 Smluvní pokuta 

Smluvní pokuta je náhrada škody za nesplnění smluvních povinností. Musí být 

uhrazena vždy při porušení podmínek, i když škoda skutečně nevznikla, takže její účel 

není jen sankční, ale i preventivní. Pokud není ujednáno jinak, dlužník nemusí smluvní 

pokutu zaplatit, pokud porušení povinnosti sám nezavinil, protože odpovědnost plyne 

ze zavinění. Nejčastěji se smluvní pokutou zajišťuje vyloučení sporů o pozdním placení 

či dodávce zboží a nedosažení sjednané kvality. Smluvní pokuta musí být vždy 

uzavřena písemně a obsahuje 2 základní údaje – výše smluvní pokuty a způsob platby 

(Vozňáková, 2007). 

Smluvní pokuta dle Vozňákové (2007) může mít charakter: 

� jednorázové platby, 

� pravidelné platby, 

� procentního podílu z celkové ceny, 

� náhrady vzniklých škod, 

� odstoupení od smlouvy apod. 
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4.9 Outsourcing 

„Outsourcing (Outside Resource Using) v doslovném překladu znamená požívání 

vnějších zdrojů a představuje rozhodování mezi dvěma strategiemi dělej nebo nakup“ 

(Dvořáček, Tyll, 2010, s. 1). 

Každá společnost je soubor činností a procesů. Ty mohou být zabezpečeny z vlastních 

nebo cizích zdrojů. Při využívání vlastních zaměstnanců, zdrojů a investic se jedná 

o strategii dělej. Pokud se z důvodu nižších nákladů, nedostatku prostředků nebo 

neznalosti know – how společnost přikloní k využívání externích zdrojů, pak se jedná o  

strategii nakup – outsourcing (Dvořáček, Tyll, 2010). 

Životní cyklus outsourcingu dle Dvořáčka, Tylla (2010): 

1. Rozhodnutí o outsourcingu – prvotní rozhodnutí vrcholového managementu, 

souvisí s ním soubor analýz a výpočtů pro správné rozhodnutí. 

2. Hodnocení a výběr partnera  – výběrové řízení dle předem stanovených 

vlastností a zkušeností. 

3. Smlouva – a s ní související vyjednávání o podmínkách. 

4. Uvedení do života – implementace, uvedení do života, přímý transfer aktiv. 

5. Využívání a hodnocení efektivnosti – vytváření, sledování a hodnocení 

měřitelných kritérií. Snaha o udržování dobrých vztahů s partnery. 
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5 Návrh řešení 

V analytické části bakalářské práce byl popsán obecný průběh zakázek podnikem. 

Z celkového počtu 29 byly vybrány 3, které se staly předmětem podrobnějšího 

zkoumání včetně jejich vzájemného působení. Dále je definováno, že v průběhu celého 

měsíce září roku 2012 je z důvodu poruchy odstaveno jedno z klíčových pracovišť, 

na kterém je dokončení oněch tří projektů závislé. Hlavním výstupem této kapitoly a 

celé práce budou návrhy pozměněného průběhu těchto zakázek tak, aby společnosti 

vznikly co nejmenší náklady z následků poruchy, a aby zákazníci byli spokojeni a 

nedostali možnost odstoupit od smlouvy. 

Návrh bude rozdělen do čtyř částí, a to na prostý průběh výrobních zakázek při poruše, 

dva nejlepší návrhy řízeného průběhu zakázek a celkové ekonomické shrnutí 

s porovnáním. Za nejlepší plán bude považován ten, který vytvoří nejméně dodatečných 

nákladů. 

5.1 Prostý průběh výrobních zakázek při poruše 

Prostý průběh výrobních zakázek při poruše je takový průběh, který nevyužívá žádných 

nápravných opatření či interakcí mezi jednotlivými zakázkami. Bez zásahu 

projektového managementu se v době poruchy pracoviště pouze vyčkává, až bude 

pracoviště opraveno, aby se mohlo ve výrobě pokračovat. Tuto situaci zachycuje 

obrázek 14. 

Porucha se vyskytla na pracovišti frézování a to spadá do úseku opracování vřeteníku. 

Na stroji 150 V/7 (dále už jen stroj číslo 1) jde vidět, že poruchou frézky není nijak 

zasažen, protože v září již probíhá jeho montáž. Proto proběhne dokončení podle plánu 

a nevytvoří žádné dodatečné náklady. Totéž ale neplatí pro stroje FU 150B (dále už jen 

stroj číslo 2) a FU 125 V/7 (dále už jen stroj číslo 3). 
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Obr. 14: Prostý průběh výrobních zakázek 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Po deseti dnech od začátku opracovávání vřeteníku 2. stroje nastane při výrobě měsíční 

pauza (20 pracovních dní). To zapříčiní posun následujících procesů a měsíční opoždění 

celé zakázky. Podobná situace nastává i u 3. stroje, kde se začátek jeho opracovávání 

posouvá o 8 pracovních dní na 1. října. Z toho důvodu se prodlužuje konec projektu a 

zákazník získává možnost odstoupit od smlouvy. 

Výhody prostého průběhu 

� Žádné zásahy do výrobního postupu stroje FU 150 V/7. 

� Nenáročnost na management. 

Nevýhody prostého průběhu 

� Vysoké dodatečné náklady způsobené pokutami. 

� Možnost ztráty zákazníka pro stroj FU 125 V/7. 
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Dodatečné náklady prostého průběhu 

Opoždění druhého stroje o necelý jeden měsíc srazí jeho cenu o 660 000 Kč. 

Opracovávání všech tří vřeteníků v podniku není považováno za dodatečný náklad, 

protože tak zní i původní výrobní plán. Skokový nárůst nákladů však způsobí odstup 

zákazníka od smlouvy. Nákladově může být vyjádřen dvěma způsoby: 

� Jako celkové náklady na výrobu stroje – 16 809 183 Kč. 

� Jako náklady vytvořené hledáním nového zájemce o neprodaný stroj. Pokud by 

společnost nového zájemce hledala například půl roku, pak by se vyšplhaly na 

více než 11 451 306 Kč a tvořily by je položky: 

o Splátky úvěru, jehož měsíční míra je 6 %, vytvoří náklady 1 008 551 Kč 

za měsíc, celkem tedy 6 051 306 Kč. 

o Stroj zabírá plochu 400 metrů čtverečních, která by mohla být pronajata 

za 500 Kč na jeden metr čtvereční. Takto vysoká cena je dána speciální 

podlahou pro velkotonážní břemena. Celkem se tyto náklady příležitosti 

rovnají 1 200 000 Kč. 

o Při hledání nového zájemce je nutné nabídnout slevu stroje, ta se obvykle 

stanovuje na 20 % ceny stoje čili 4 200 000 Kč. 

o Další dlouhodobé náklady vyplývají ze snížení cash flow podniku, 

ty však nejdou jednoznačně určit, ale pohybují se okolo pěti procent 

měsíčně. 

5.2 Řízený průběh výrobních zakázek při poruše 

Lze nalézt několik řešení jak pozměnit výrobu tak, aby důsledky poruchy byly 

zmírněny. Ze všech možností průběhu výrobního procesu bylo na základě odborného 

odhadu pracovníků firmy doporučeno vybrat ze všech řešení ty nejvýznamnější, a to 

jsou právě návrhy A a B. 
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5.2.1 Návrh A 

Návrh A využívá metodu záměny dílů mezi zakázkami 2 a 3 (viz Obr. 15). Průběh 1. 

stroje zůstává stále nezměněn. Dle předchozího prostého průběhu je zjevné, že je 

potřeba u stroje číslo 3 získat minimálně 8 pracovních dní, abychom zakázku stihli včas 

dokončit. A protože má tento stroj přiřazenu prioritu 1, můžeme si dovolit na úkor stroje 

s nižší prioritou zaměnit jejich vřeteníky. 

 

Obr. 15: Řízený průběh výrobních zakázek při poruše - návrh A 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

V době počátku odstávky pracoviště frézování se již u 2. stroje vřeteník opracovával 10 

pracovních dní. Pokud tento vřeteník během poruchy přiřadíme ke stroji číslo 3, pak 

bude opracovávání po poruše plynule pokračovat a tím se docílí, že stroj číslo 3 nebude 

mít žádné zpoždění. Na úkor toho stroj 2 nabere zpoždění zasahující do dalšího měsíce 

a tím sníží cenu stroje o 6 % (celkem 2 započaté měsíce). 
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Výhody návrhu A 

� Žádné zásahy do výrobního postupu stroje FU 150 V/7. 

� Bez závislosti na poskytovateli externí služby. 

Nevýhody návrhu A 

� Sražení ceny stroje FU 150B o 6 %. 

Dodatečné náklady návrhu A 

Díky využití beznákladové metody záměny dílu zde dodatečné náklady tvoří pouze 

penále z kontraktu. Ty jsou stanoveny na 6 % z ceny stroje. Při nedodržení termínu 

o 2 započaté měsíce pak představují 1 320 000 Kč. 

5.2.2 Návrh B 

Stejně jako návrh A i návrh B využívá metodu záměny dílů a navíc i outsourcingu. 

Jak lze vidět na obrázku 16, je dále nově zainteresován i stroj číslo 1, který má 

přiřazenu nejmenší prioritu. Využívá se jeho vřeteník na úkor velkého zpoždění této 

zakázky a tím inkasované pokuty. Avšak v porovnání s celkovými vzniklými náklady je 

tento návrh nejvýhodnější. 

Po vzniku poruchy je dle tabulky 1 evidentní, že časový skluz 2. stroje by přinesl větší 

náklady, než časový skluz 1. stroje. Proto vřeteník přeneseme. Vzniká zde ale problém, 

že v této době se na něm již 11 dní provádí montáž vniterných součástí. Tyto součásti 

nejsou kompatibilní s požadavky stroje číslo 2, který obsahuje oproti ostatním přívod 

řezné kapaliny, a proto se musí opět demontovat. Demontáž trvá stejnou dobu jako 

dosavadní montáž a vytváří náklady na pracovníky tuto činnost provádějící. Vybrané 

díly se mohou opětovně využít. Po této operaci může začít montáž již dílů náležitých 

stroji 2. 

U stroje číslo 2 tak odpadá 39 pracovních dní opracovávání vřeteníku, které mohou být 

využity například ke zlepšení vztahu se zákazníkem, rozšíření výrobních kapacit apod. 
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Obr. 16: Řízený průběh výrobních zakázek při poruše - návrh B 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Vřeteník, který se začal vyrábět pro stroj 2 je nyní volně k dispozici. Jeho opracovávání 

může pokračovat od 1. října pro uspokojení potřeby vzniklé na stroji číslo 1. Zpoždění, 

které z toho pro první stroj vyplývá, trvá přesně 4 kalendářní měsíce. 

Mezi tím třetí zakázka vzájemně s ostatníma neinteraguje. Využívá outsourcing, který 

vyžaduje dobu 70 pracovních dní a započne tím, že se ze slévárny odlitek převeze 

rovnou do podniku outsourcing realizující. V konečném důsledku zde vznikne rezerva 

dvou pracovních dní, které se využijí na logistiku mezi slévárnou, externím podnikem a 

TOS KUŘIM – OS, a. s. Stroj 3 bude uveden do provozu u zákazníka včas. 
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Ve vzduchu visí otázka, proč by nebylo výhodné i opracování vřeteníku 1. stroje řešit 

metodou outsourcingu. Penále z kontraktu by se snížily díky jednomu kalendářnímu 

měsíci o 200 000 Kč. Rozdíl mezi výrobou v TOS KUŘIM – OS, a. s. a externí 

společnosti je i s logistikou pouze 90 000 Kč. Odpovědí je nevyužitý odlitek vřeteníku, 

který stojí 400 000 Kč a podnik nemá jistotu, zda po něm v budoucnu vznikne 

poptávka. 

Výhody návrhu B 

� Penále se přenáší na stroj s nejmenší prioritou. 

� Rezerva 39 pracovních dní u stroje FU 125 V/7. 

Nevýhody návrhu B 

� Závislost na poskytovateli externí služby. 

� Nutné zajištění logistiky. 

� Zpětná demontáž vřeteníku. 

Dodatečné náklady návrhu B 

� Největší složku dodatečných nákladů tvoří pokuta za 4 měsíce zpoždění 

po 200 000 Kč, dohromady tedy 800 000 Kč. 

� Dochází ke snížení nákladů na opracování vřeteníku. Jeden z nich se totiž 

opracovává u externího poskytovatele a šetří ve výrobě 110 000 Kč. 

� Náklady na outsourcing, který je dražší než samotná výroba ve firmě, jsou 

180 000 Kč. 

� S outsourcingem se váže logistika, u které má cesta tam i zpět hodnotu 10 000 

Kč. 

� Na přenášeném vřeteníku se do chvíle vzniku poruchy prováděla montáž. 

Náklady na tuto činnost se vypočítají jako násobek ceny montáže (80 000 Kč) a 

zlomku 11ti odpracovaných dní ku 45ti naplánovaných dnům. Tímto se určí 

náklady na částečnou montáž, které jsou 19 556 Kč. Demontáž vřeteníku trvá 
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stejně dlouho jako montáž a náklady na ni jsou taktéž shodné. Proto je 

do kalkulace započteme dvakrát – 39 112 Kč. 

� U druhého stroje vzniká rezerva 39 pracovních dní. Ta lze využít ke zlepšení 

vztahu se zákazníkem (rychlejší dokončení zakázky), zvýšení výrobní kapacity 

u montáže nebo povýrobních procesů apod. Nedá se však jednoznačně vyčíslit. 

5.3 Ekonomické shrnutí 

Celkové ekonomické shrnutí obsahuje porovnání veškerých dodatečných nákladů 

jednotlivých možností průběhu vybraných zakázek. Dříve získané a vypočtené data jsou 

společně a přehledně vyobrazeny v tabulce 5. 

První dva funkční řádky tabulky obsahují hodnoty společné jak pro oba návrhy řešení, 

tak pro prostý průběh. Jedná se o náklady na opravu porouchané frézky, které lze 

rozložit na částky 80 000 Kč za novou hlavu stroje a 5 000 Kč za její instalaci. Dále 

podnik během poruchy přichází o finanční zdroje formou nevyužitého času stroje. Jejich 

výše se vypočte jako násobek počtu směn během poruchy a nákladů stroje na jednu 

směnu. Za nevyužití času zaměstnanců dodatečné náklady nevznikají, protože řízení 

výroby vždy pro zaměstnance najde nahrazující práci. 

Další řádky vyjadřují dodatečné náklady, které se pro různé návrhy liší a byly 

podrobněji probrány v této kapitole výše. 

Tab. 5: Celkové ekonomické shrnutí 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka / Návrh Prostý průběh Návrh A Návrh B 

Oprava poruchy 85 000 Kč 85 000 Kč 85 000 Kč 

Nevyužitý čas stroje 480 000 Kč 480 000 Kč 480 000 Kč 

Pokuty 660 000 Kč 1 320 000 Kč 800 000 Kč 

Náklady neprodaného stroje 16 809 183 Kč - - 

Demontáž - - 39 112 Kč 

Opracování - - -110 000 Kč 

Outsourcing opracování - - 180 000 Kč 

Logistika - - 10 000 Kč 

Celkem 18 034 183 Kč 1 885 000 Kč 1 484 112 Kč 
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Prostý průběh výrobních zakázek při poruše je pro filmu nejhorší možná varianta. 

Náklady stoupají do vysokých čísel a navíc zde přicházejí další problémy 

s neschopností podniku splatit úvěr na zhotovení stroje, a tak nutností splácet úroky 

z něj. V neposlední řadě se tímto zhoršuje dobré jméno firmy. 

Oba návrhy řešení jsou úspěšné, protože zabránily zákazníkovi stroje FU 125 V/7 

odstoupit od smlouvy a úspěšně snížily náklady. 

Ačkoliv je návrh B náročnější na projektový management, je bezesporu nákladově 

nejvýhodnější variantou. Finanční rozdíl obou návrhů je 420 444 Kč. Řešení B je však 

závislé na externí službě opracování vřeteníku a v případě nemožnosti tuto službu 

využít zde stále zbývá návrh A, který využívá pouze firemní zdroje. 

S měsíčním trváním poruchy největšího pracoviště se její následky projeví zvýšením 

nákladů podniku o něco málo přes 1,5 miliónu korun, což u podniku s obratem 690 

miliónů korun není částka, která by ho mohla vážně ohrozit. 
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Závěr 

Problematika teorie projektového managementu byla v bakalářské práci aplikována 

do prostředí reálné firmy TOS KUŘIM – OS, a. s., která se zabývá výrobou obráběcích 

strojů. Řešila se oblast řízení průběhu zakázek za předpokladu, že byl poruchou 

pracoviště snížen časový efektivní fond. Byl brán ohled na časové a nákladové plnění 

projektů a jejich vazby. 

V první části práce byl objasněn popis podnikání společnosti. Navazovala analýza 

současné situace a problémů ve výrobě, které způsobuje prostoj stroje. Ta byla 

vypracována na konkrétních zakázkách, které ve firmě probíhaly. Z důvodu rozsáhlosti 

práce byly z celkového počtu zakázek roku 2012 vybrány reprezentativní tři. Dále byly 

v teoretické části vysvětleny základní pojmy z oblasti managementu výroby a rizik. 

Řešení bylo provedeno na základě těchto teoretických poznatků, historických údajů a 

analýzy současného stavu podniku. Byla nadefinována porucha pracoviště frézky, 

na které je dokončení zakázek závislé. Hlavními parametry pro tvorbu bakalářské práce 

byly náklady, průběžná doba výrobního procesu, výrobní možnosti společnosti a penále. 

Cíle práce byly naplněny. Přínosem je vytvoření dvou návrhů řízeného průběhu 

výrobních zakázek. Tyto návrhy jsou nutnou změnou plánu z důvodu řešení následků 

poruchy jednoho z klíčových pracovišť. Tato řešení přinesla minimalizaci dodatečně 

vzniklých nákladů a zachování spokojenosti zákazníků z dodržování smluvních 

dodacích podmínek. Řešení může sloužit jako východisko pro příští obdobné problémy. 

V budoucnu by se firma vedle využitých metod outsourcingu a záměny dílů měla stále 

orientovat na hledání dalších možností řešení problémů spojených se vzniklou poruchou 

tak, aby stále docházelo k minimalizaci s ní spojených nákladů  a dodržování termínů 

dodacích lhůt. 
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