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Abstrakt 

Bakalárska práca sa zaoberá tvorbou priebehu zákazky firmou. V teoretickej časti sú 

vysvetlené základné pojmy týkajúce sa problematiky. Praktická časť je zameraná na 

vypracovanie návrhov na zlepšenie. Tieto návrhy sa týkajú predovšetkým skrátenia 

priebehu zákazky a zvýšením jej kvality.  

Abstract 

This bachelor thesis deals with the processing of an order throughout the company. In 

the theoretical part explains the basic terminology of the problematics. The analytical 

part is focused on creating the proposals for improvement. These proposals concerns 

mainly shortening the processing of an order and increasing its quality. 

Kľúčové pojmy 

náklady, kalkulácia, materiál 

Keywords 

cost, calculation, material 
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ÚVOD 

V súčasnej dobe sa drevárskym a nábytkárskym priemyslom okrem väčších a stredných 

výrobcov zaoberá aj čoraz viac malých podnikov a živnostníkov. Vysoká konkurencia 

a nízka kúpyschopnosť obyvateľstva núti predovšetkým živnostníkov vyrábať 

a predávať výrobky za ceny porovnateľné s cenami pri hromadnej výrobe. Táto situácia 

často vedie k zániku malých podnikateľov.  

Tak ako vedeniu každej firmy aj pánovi Ščepanovi záleží na konkurencieschopnosti 

firmy. Pre udržanie sa na trhu je potrebné poznať požiadavky zákazníka a čo najviac sa 

k nim priblížiť. Dnešný zákazník je náročný, nielen že požaduje kvalitu, ale aj dostupnú 

cenu. Preto sa firma snaží neustále zdokonaľovať priebeh zákazky a znižovať náklady 

na výrobu. 

Svoju prácu som rozdelila na časti. Prvá časť – teoretická približuje teóriu mnou 

zvolenej problematiky. V druhej časti – praktickej opisujem súčasný priebeh zákazky 

v konkrétnom podniku. Pri práci na návrhoch zlepšenia sa zameriavam na zvýšenie 

kvality zákazky.  
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CIELE PRÁCE 

Cieľom mojej bakalárskej práce je navrhnúť zlepšenie priebehu zákazky vedúce 

k skráteniu priebehu zákazky podnikom. Pri zlepšení sa zaoberám predovšetkým 

odstránením nedostatkov týkajúcich sa kvality spracovania zákazky a dodržiavaním 

termínov. 
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKO 

 

1.1 Živnosť 
 

Živnosť je najjednoduchšia forma podnikania. Pod pojmom živnosť sa rozumie 

sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú 

zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku [1]. Podmienky živnosti presne ustanovuje 

živnostenský zákon. Živnostenský zákon nevymedzuje čo môže byť živnosťou, ale 

vymedzuje čo nemôže byť živnosťou prostredníctvom tzv. negatívnych vymedzení.  

Druhy živnosti rozlišujeme podľa podmienok, ktoré musí podnikateľ splniť na [2]:  

1. ohlasovacia živnosť, 

2. koncesovaná živnosť. 

Ohlasovaciu živnosť ďalej delíme na remeselnú, viazanú a voľnú. K remeselnej živnosti 

je potrebný výučný list a prax v danom odbore. Viazaná živnosť je udeľovaná na 

základe odbornej spôsobilosti podľa zvláštnych predpisov1, zatiaľ čo pre voľnú živnosť 

nie je odborná spôsobilosť podmienkou [2]. 

Živnostník za svoje záväzky ručí celým svojím majetkom. Zmluvou je možné vopred 

vylúčiť časť majetku, ktorá podlieha bezpodielovému spoluvlastníctvu manželov. Po 

jeho smrti tieto záväzky nezanikajú [1]. 

 

1.1.1 Obchodné meno 

 

Obchodným menom fyzickej osoby je jej meno a priezvisko. Toto meno môže tiež 

obsahovať dodatok, ktorý odlišuje osobu podnikateľa alebo druh činnosti podnikania. 

Ak ide o fyzickú osobu stačí na odlíšenie obchodného mena uvedenie iného miesta 

1 Tieto predpisy sú uvedené v prílohe živnostenského zákona.  
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podnikania. Obchodné meno nesmie byť zameniteľné s inými a nesmie vzbudzovať 

klamlivú predstavu o podnikateľovi [1].  

Oprávnenie na živnostenské podnikanie vzniká dňom ohlásenia. V prípade neskoršieho 

dňa začatia živnosti musí byť tento fakt uvedení v ohlásení. 

Po zdedení podniku po podnikateľovi, ktorý bol fyzickou osobou je možné podnikať 

pod doterajším obchodným menom avšak s dodatkom označujúcim nástupníctvo 

a meno nástupcu [1].  

 

1.2 Náklady 
 

Náklad vyjadruje peňažné ocenenie spotreby výrobných faktorov. Nákladom je všetko, 

čo výrobca potrebuje k vyrobeniu výrobku a k jeho zavedeniu na trh.  

Evidencia nákladov je dôležitá, pretože umožňuje prehľad o spotrebe jednotlivých 

výrobných zdrojov a sledovať efektívnosť výroby 

 

Náklady členíme podľa [3]: 

1. nákladových druhov, 

2. účelu (kalkulačné členenie), 

3. závislosti na objemu robených výkonov. 

 

Členenie podľa nákladových druhov 

Nákladové druhy sú externé, prvotné a jednoduché náklady. Vďaka ich členeniu máme 

informácie o spotrebe vstupných faktoroch. Toto členenie tiež používame pri 

zostavovaní rozpočtu.  

Za základné nákladové druhy považujeme [3]: 

1. spotrebu materiálu, 
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2. spotrebu externých prác a služieb (kooperácia, poradenstvo, spotreba energie), 

3. mzdové a osobné náklady (sociálne, zdravotné poistenie), 

4. odpisy dlhodobého majetku (hmotného aj nehmotného), 

5. finančné náklady (úroky, poistné). 

 

Členenie podľa účelu 

K tejto kategórii patri tiež členenie nákladov podľa jednotlivých výrobných 

a nevýrobných činností.  

Náklady podľa účelu [3]:  

1. technologické náklady (jednicové náklady), 

2. náklady na vytvorenie, zaistenie a údržbu podmienok priebehu daného procesu 

(režijné náklady). 

Režijné náklady ďalej členíme na výrobnú réžiu, správnu réžiu, zásobovaciu 

(materiálovú) réžiu a odbytovú (predajnú) réžiu. 

Priame náklady zahrňujú všetky náklady, ktoré sa viažu k výrobku a vieme ich z 

dokumentácie zistiť. Medzi priame náklady patria vždy jednicové náklady. 

Nepriame náklady sú náklady, ktoré sa nedajú presne určiť k výrobku. Tieto náklady sú 

vždy spoločné pre všetky výrobky (spotreba elektrickej energie, prenájom výrobnej 

haly) [3]. 

 

Členenie podľa závislosti na objemu robených výkonov  

1. variabilné - náklady, ktoré závisia od počtu vyrobených kusov výrobku. To 

znamená, že ak rastie produkcia rastú aj variabilné náklady. Ich delenie [3]: 

a) proporcionálne (všetky jednicové náklady) 

b) podproporcionálne (náklady na opravu a údržbu strojného zariadenia) 

c) nadproporcionálne  (rast mzdí v dôsledku presčasovej práce) 

2. fixné - sú náklady, ktoré nesúvisia s vyrobeným množstvom výrobkov 
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Súčet celkových variabilných a celkových fixných nákladov nazýva celkové náklady. 

Celkové náklady môžeme vyjadriť nasledujúcim grafom (Obrázok 1):  

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázok 1: Graf celkových nákladov 
 

Členenie podľa ekonomického a účtovného hľadiska 

1. explicitné – náklady vynaložené na nákup cudzích výrobných faktorov, 

2. implicitné – sú náklady obetovanej príležitosti. Tieto náklady predstavujú  

 

1.3 Kalkulácia 
 

V praxi sa kalkulácia používa pri označení troch pojmov [4]: 

 

1. kalkulovanie – označuje činnosť, v ktorej sa získavajú náklady k jednému presne 

špecifikovanému výkonu2, 

2. kalkuláciou sa rozumie aj výsledok tejto činnosti, 

3. často sa tiež pod týmto pojmom rozumie časť informačného systému podniku. 

 

Podmienkou správnosti kalkulácie je presné a jednoznačné stanovenie kalkulačnej 

jednice. Kalkulačná jednica je presne špecifikovaná jednotka výkonu určená jeho 

2 Pojem výkon zahŕňa robené práce, poskytované služby a vyrábané výrobky. 

TC 

Q 

TC 

TFC 

TVC 
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druhom [4]. 

 

1.3.1 Kalkulačný systém 

 

Sústavu kalkulácií v podniku a väzby medzi nimi môžeme definovať ako kalkulačný 

systém. Keďže firma pána Ščepana je malá, celý kalkulačný systém v tejto firme tvoria 

len dva druhy kalkulácie – predbežná a výsledná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Obrázok 2: Členenie druhov kalkulácií [4] 

 

Prepočtová kalkulácia sa zostavuje pri novom výrobku, keď ešte nie sú k dispozícii 

podrobné konštrukčné a technologické podklady [4]. 

 

Plánovaná kalkulácia sa zostavuje na základne operatívnych noriem, platných 

k začiatku plánovaného obdobia [4]. 

 

Operatívna kalkulácia sa zostavuje na základe podrobných noriem spotreby materiálu 

a času, ktoré sú platné k dátumu zostavenia tejto kalkulácie [4]. 

 

Výsledná kalkulácia sa zostavuje až po dokončení všetkých výkonov. Táto kalkulácia je 

Kalkulácia 

predbežná výsledná 

normová 

operatívna 

prepočtová 

plánová 
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kontrolným nástrojom pre všetky druhy predbežných kalkulácií [4]. 

 

1.3.2 Kalkulačné metódy 

 

Vo väčšine prípadov sa používajú tri základné metódy [3]: 

 

1. metóda zákazková – táto metóda sa používa pri kusovej výrobe alebo 

v malovýrobe, 

2. metóda postupná (fázová) – je používaná vo výrobe, kde existuje viacej 

pracovísk, ktorými postupne prechádza výrobok. Postupná metóda môže mať 

ďalšie varianty, ktoré členíme podľa kalkulovania nákladov (čisté/ kumulované) 

pri výrobnej fázy, 

3. metóda normovaná – sa používa v hromadnej a  vo veľkosériovej výrobe. 

Normovaná metóda je založená na predom stanovenej veľkosti spotrebe miezd, 

materiálu. 

 

Ďalej rozlišujeme tri hlavné kalkulačné techniky [3]: 

 

1. kalkulácia delením – používa sa pri výrobe jedného typu produktu. Pri tomto 

type kalkulácie sú všetky náklady známe (priame náklady), 

2. kalkulácia delením s ekvivalentnými číslami – používa sa pri výrobe jedného 

typu výrobku s rôznou kvalitou alebo rozmerov, 

3. kalkulácia prirážková – je používaná pri výrobe rôznych typov výrobkov. Pri 

tejto kalkulácii sa nepriame náklady rozpočítame na všetky druhy výrobkov a 

označíme ich ako prirážky k priamym nákladom (réžie). Pri kalkulácii sa môžu 

vyskytovať štyri typy réžie – výrobná, správna, zásobovacia, odbytová. V 

menších podnikom sa využíva predovšetkým výrobná réžia a správna réžia, 

ktorá zahŕňa aj náklady na zásobovanie a odbyt. Odpis alebo hodnota 

opotrebovania sa pripočítava k výrobnej alebo k správnej réžii. 
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1.3.3 Kalkulačný vzorec 

 

Obsah kalkulácie a ani kalkulačný vzorec nie je upravený žiadnym predpisom. 

Predmetom kalkulácie sú všetky výkony v podniku. Usporiadanie kalkulácie záleží na 

organizácii výroby daného podniku, na druhu technologického procesu a na potrebách 

informácií daného managementu firmy. 

 

Tabuľka 1: Typový kalkulačný vzorec [4] 

priamy (jednicový) materiál 

vlastné náklady výroby 

priame (jednicové) mzdy 

ostatné priame (jednicové) náklady 

výrobná réžia 

správna réžia vlastné náklady výkonu 

odbytová náklady úplné vlastné náklady výkonu 

Zisk nákladová cena 

obchodné prirážky predajná cena 

 

 

Priamy (jednicový) materiál je všetok materiál, ktorý vstupuje do výrobky, je chemicky 

alebo mechanicky spracovaný a stáva sa súčasťou výrobku. Za priamy materiál 

považujeme aj materiál, ktorý sa nestáva súčasťou výrobku, ale bez jeho účasti 

v procese by daný výrobok nemohol vzniknúť (napr.: nafta do strojov). Ďalej za takýto 

materiál považujeme rozpracované a hotové výrobky zakúpené v kooperácii.  

Priame (jednicové) mzdy sú všetky mzdy vynaložené za výrobné operácie určené 

v danom technickej dokumentácii [4].  

Do položky ostatných jednicových nákladov zahrňujeme náklady, ktoré priamo súvisia 

s výrobkom. Tieto náklady sa nevyskytujú pri všetkých výrobkoch a nevyskytujú sa 

pravidelne. Takouto položkou je napríklad špeciálne náradie, náklady na výskum. 

Náklady na riadenia a obsluhu výroby nazývame výrobnou réžiou. Výrobná réžia sa 

nevzťahuje k jednému výkonu ale k zaisteniu priebehu výrobného procesu podniku. 

Výrobnú réžiu pripočítavame podľa jedincových miezd alebo podľa spotreby času 
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technologických pracovísk. K významným položkám tejto réžie patrí spotreba materiálu 

pre opravy a údržbu, čistiace prostriedky, ochranné prostriedky, spotreba energie, 

prémie, odmeny, sociálne a zdravotné poistenie atď. 

Náklady na správu a riadenie podniku ako celku nazývame správna réžia. Sem patria 

náklady na kancelárske potreby a odpisy administratívnych budov. 

Odbytové náklady sú nákladmi vynaloženými na expedíciu, predajné oddelenie, 

marketing, fakturáciu. Sú to vlastne všetky náklady, ktoré vznikajú v okamžiku od 

predanie hotových výrobkov z výroby do skladu [4]. 

 

1.4 Riadenie toku materiálu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    tok materiálu 

 
Obrázok 3: Jednoduchá schéma toku materiálu [5] 

 

Aj keď sa riadenie materiálu nedotýka zákazníkov je pre podnik veľmi dôležité. 

Ovplyvňuje konkurencieschopnosť firmy, hladinu predaja a zisku a taktiež úroveň 

poskytovaného zákazníckeho servisu. 

 

V podniku sa zásobami zaoberajú viaceré oddelenia [5]: 

1. Oddelenie nákupu - má za úlohu výber dodávateľa, preverenie dodávateľa, 

vypracovať dodávateľsko-odberateľské zmluvy a informovať vývoj o novinkách 

v oblasti nákupu, 

Dodávateľ Výroba Sklad 
materiálu 

Sklad 
výrobkov 

Zákazník 
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2. Oddelenie zásobovania – musí zaistiť dodávku potrebného materiálu pre výrobu 

s ohľadom na minimalizáciu nákladov, operatívne riadenie materiálového toku 

na vstupe do podniku. 

3. Distribúcia – zaisťuje vysokú úroveň služieb, vybudovanie siete fyzickej 

distribúcie, vhodný podiel zásob skladovaných v jednotlivých skladoch 

a možnosť priameho predaja. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Obrázok 4: Vplyv organizácie toku materiálu na skrátenie dodacej lehoty [5] 

 

1.5 Diagram príčin a následkov 
 

Diagram príčin a následkov (Ishikawov diagram) vznikol v roku 1943 v Japonsku. 

Diagram predstavuje systémový prístup k riešeniu problému, ktorý pomáha 

zdokumentovať všetky myšlienky a námety. Tento diagram je prvým krokom riešenia 

všetkých problémov, ktoré môžu byť vyvolané viacerými príčinami. Prináša námety, 

ktoré vedú k novým nekonvenčným riešeniam [6].  

Tvorba diagramu príčin a následkov je tímová práca s využitím breastormingu. Práca 

tímu začína presným vymedzením riešeného problému (následku). Tím postupne 

Výrobný proces so 
synchronizáciou  
nákupu, výroby 
a montáže. 

Výrobný proces so 
synchronizáciou 
výroby a montáže. 

Výrobný proces 
bez synchronizácie. 

Dodacia lehota 

Dodacia lehota 

1 ... nákup 
2 ... výroba 
3 ... montáž 

   ...termín dodávky 

   ...skrátenie dodacej 
lehoty 

3 

2 

Dodacia lehota 

3 

1 
2 

3 

1 
2 

1 
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analyzuje všetky možné príčiny problému na dílči podrobnosti. Tím prevádza 

dekompozíciu príčin na príčiny príčin tak dlho, pokiaľ nie sú odhalené všetky možné 

príčiny následku [6].  

1.6 Výroba 

Výroba je proces premeny vstupných zdrojov na výstup hmotných statkov alebo 

služieb. Cieľom výroby sú výrobky alebo služby, ktoré po uvedený na trh vytvárajú 

zisk. 

Kusová výroba je výroba malého množstva produktov s použitím univerzálneho 

zariadenia. Pri kusovej výrobe podnik vyrába veľa druhov produktov v malom 

množstve.  

Zákazková výroba je kusová výroba podmienená konkrétnou objednávkou zákazníka. 

21 



2 ANALÝZA SÚČASNEJ SITUÁCIE 

 

Pri tvorbe tejto práce som spolupracovala so živnostníkom Františkom Ščepanom. Pán 

Ščepan vlastný stolárstvo so sídlom v okresnom meste Malacky už od roku 2000. Firma 

pána Ščepana ponúka predovšetkým výrobu interiérového zariadenia. Svoje služby 

zameriava na domácnosti, výnimkou však nie sú firmy ani školy. Firma ponúka aj 

dodatočný pozáručný servis výrobkov. 

 

2.1 Identifikácia firmy 
 

Obchodné meno: František Ščepan 

Miesto podnikania: M. R. Štefánika 1255/77, 901 01 Malacky, Slovenská republika 

IČO: 37029614 

Právna forma: živnosť 

Predmet podnikania:  

1. Stolárstvo 

Deň vzniku oprávnenia: 08.03.2000 

2. Výroba a montáž nábytku, okien a dverí 

Deň vzniku oprávnenia: 08.03.2000 

3. Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému 

spotrebiteľovi (maloobchod) 

Deň vzniku oprávnenia: 08.03.2000 

4. Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 

Deň vzniku oprávnenia: 08.03.2000 

5. Maliarske, natieračské a sklenárske práce 

Deň vzniku oprávnenia: 08.03.2000 
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6. Prípravné práce pre stavbu – zemné, demolačné a výkopové práce 

Deň vzniku oprávnenia: 08.03.2000 

7. Montáž sadrokartónu 

Deň vzniku oprávnenia: 08.03.2000 

 

Aj napriek širokému predmetu podnikania sa firma predovšetkým zameriava na 

stolárstvo, výrobu a montáž nábytku. Výroba nábytku a jeho montáž tvorí až 80% 

všetkých činností firmy. 

Podnikateľ si zvolil živnosť, pretože je to najjednoduchšia právna forma podnikania 

a administratíva je menej náročná.  

Cieľom firmy je predovšetkým konkurencie schopnosť, jej rast, maximalizácia zisku, 

serióznosť a uspokojenie potrieb zákazníkov. Pri kontakte so zákazníkmi firma vždy 

uprednostňuje profesionálny a individuálny prístup. Taktiež firma ponúka bezplatné 

poradenstvo, pri riešení požiadavky hľadá pre zákazníka čo najviac možných riešení. 

Okrem udržania si svojich stálych zákazníkov sa firma usiluje aj o získanie nových 

zákazníkov prostredníctvom reklamy alebo odporúčania zákazníkov. Samozrejmosťou 

pre túto firmu je aj snaha udržať si svoje dobré meno kvalitnými výrobkami a zmyslom 

pre detail. 

 

2.1.1 Silné a slabé stránky 
 

Silnou stránkou spoločnosti je možnosť spoločnosti vyhovieť zákazníkovi v oblasti 

dizajnu, materiálu a rozmerov produktu. Majiteľ firmy tvorí interiér spolu so 

zákazníkom. Vďaka tejto možnosti je majiteľ schopný sa čo najviac priblížiť k 

požiadavkám zákazníka. Ďalšou silnou stránkou oproti väčším predajcom nábytku je 

osobitný prístup k zákazníkovi, keďže v tejto firme nie sú otváracie hodiny. Majiteľ je 

tak schopný venovať sa zákazníkovi dostatočný čas. Neoddeliteľnou súčasťou služieb je 

dovoz a montáž objednaného tovaru.  
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Za vážny nedostatok spoločnosti považujem časté nedodržiavanie termínov a ich 

následné presunutie zo strany majiteľa. Tiež sa stáva že už na zhotovenom nábytku sa 

objavujú nedostatky na povrchu materiálu, ktoré vznikli pri výrobe. Tieto chybné kusy 

musí majiteľ nahradiť novými (v prípade poličiek, dvierok) alebo opätovne vyrobiť na 

svoje náklady, čím sa výrazne znižuje zisk z danej zákazky. Príčinou týchto nedostatkov 

je nepozornosť pri výrobe a manipulácii s materiálom. 

 

2.1.2 Financie 
 

Na začiatku pri založení firmy bola schválená žiadosť o úver. Tieto finančné 

prostriedky využil majiteľ na výstavbu haly na svojom pozemku, na nákup potrebných 

strojov a zariadení, na úhradu fixných nákladov.  

Po ustálený prvotných nákladov sa hlavným príjmom firmy stala samotná 

podnikateľská činnosť. Momentálne sa zo zisku uhrádzajú náklady na energie, mzdy, 

sociálne poistenia a na splácanie už spomínaného úveru. 

 

2.2 Analýza trhu 
 

Firma sa intenzívne musí podieľať na získaní konkurenčnej výhody, nakoľko v blízkom 

okolí ponúka podobné služby viacero firiem a podnikateľov, napr. Peter Manca 

(Lozorno), Alojz Stúpal (Studienka), Andrej Paláček - Drevus (Stupava), Stanislav 

Kotora (Plavecký Štvrtok), Pemass s.r.o (Plavecké Podhradie), ... . Ďalším silným 

konkurentom je obchodný dom Ikea, ktorý sa  nachádza približne 40 km od našej 

dielne. Ich ponuka nábytku je široká a vďaka hromadnej výrobe je aj pomerne lacný.   
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2.3 Priebeh zákazky 
 

So zákazníkmi sa stretáva výlučne majiteľ firmy. Po príchode zákazníka do kancelárie, 

ho majiteľ privíta, usadí a ponúkne mu malé občerstvenie. Následne zisťuje potreby 

zákazníka, zapisuje ich, poprípade si zakreslí nákres požiadavky. So zákazníkom 

intenzívne komunikuje a tiež mu ponúka viacero detailnejšie riešení. Majiteľ s použitím 

týchto informácií vypracuje vizualizácie (Príloha 1), ktoré predloží zákazníkovi. 

Väčšinou sú tieto vizualizácie minimálne vo dvoch variantoch.  

Ak je zákazník spokojný a vyberie si niektorú z ponúk, dohodne sa s ním na meraní 

priestoru, do ktorého je nábytok vyrábaní. Majiteľ vypracuje kusovník (Príloha 2). Na 

základe tohto kusovníka vypracováva predbežnú kalkuláciu. Cenovú ponuku odovzdá 

zákazníkovi.  

Zákazka sa stáva pre majiteľa firmy záväzná po podpísaní objednávky so zákazníkom. 

Pri podpise objednávky je určený termín dodania. Od zákazníka sa vyžaduje zloženie 

zálohy vo výške 35% z celkovej ceny.  

Po zložení zálohy objedná majiteľ potrebný materiál. Materiál je dodaný najneskôr do 

piatych pracovných dní. Po jeho dodaní prebieha vstupná kontrola materiálu. Pri 

vstupnej kontrole sa kladie doraz predovšetkým na kontrolu kvality povrchu materiálu, 

farebného prevedenia a rozmerov. 

 

2.3.1 Objednávka 

 

Objednávka (Príloha 3) je spracovaná v programe MS Excel. Každá zákazka je 

evidovaná pod objednávkovým číslom V objednávke sa nachádzajú údaje o zákazníkovi 

(meno a priezvisko, adresa, telefónny kontakt), dátum prijatia objednávky, predmet 

objednávky a jeho cena. Pri objednaní určí podnikateľ dátum dodania a montáže. 

Z pravidla je dodanie a montáž prevedená do 20 dní po podpísaní objednávky. 

K objednávke sú priradené prílohy – kusovník, vizualizácia, a výsledky merania 

priestoru u zákazníka, ktoré bližšie identifikujú objekt objednávky.  
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2.3.2 Postup spracovania výrobku 
 

V prvom kroku sa materiál rozdelí a na doskách sa ceruzkou naznačia potrebné rozmery 

podľa výkresu. Potom sa dosky napília na požadované rozmery. Následne všetky takto 

prichystané dosky opáskuje tzv. olepovačkou (Príloha 4). V ďalšom kroku navŕta do 

materiálu vŕtačkou potrebné diery. Hlavné časti nábytku zlepí a spoje zabrúsi 

elektrickou brúskou. V poslednom kroku týkajúceho sa výroby je vyrobený nábytok 

poumývaný. Po tomto kroku je vo firme výroba výrobku ukončená a nasleduje jeho 

montáž. 

 

2.3.3 Montáž výrobku 
 

Po ukončení výroby sa majiteľ dohodne so zákazníkom na termíne montáže. V daný 

deň majiteľ s brigádnikom naložia výrobok a potrebné náradie do dodávky. Pred 

odjazdom z dielne podnikateľ skontroluje dokumentáciu potrebnú k montáži. 

Po príchode na miesto montáže postupne vykladajú potrebné časti výrobku z dodávky. 

Po montáži hlavných častí výrobku (v prípade kuchýň a obývacích stien) nasleduje 

ukladanie políc, primontovanie pántov na dvierka a dvierok. Ďalej sa pripevňujú úchyty 

na dvierka a rôzne madlá. Poslednou fázou montáže je odstránenie všetkých značiek, 

ktoré slúžili na uľahčenie montáže, z nábytku. 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 5: Procesná mapa 

Prijatie tovaru Výroba 

Montáž 

Objednanie 
tovaru 

Získanie 
zákazníka 

Vypracovanie 
cenovej ponuky 

Podpísanie 
objednávky 
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Tabuľka 2 vyjadruje celkový počet dní, počas ktorých živnostník pracuje na jednej 

zákazke. Pre lepšiu predstavu je v tabuľke k hlavným procesom zákazky pridelený 

konkrétny časový údaj a osoba, ktorá túto činnosť vykonáva.  

 

Tabuľka 2:Priebeh zákazky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priemerná dĺžka zákazky od jej prijatia až po konečnú montáž je v súčasnej situácii 17 

dní. Samotná výroba a montáž trvá 7 dní. Tento údaj som zistila pomocou 

predchádzajúcich zákaziek vypracovaných pánom Ščepánom za ostatného pol roka. Pri 

zisťovaní účinnosti návrhu na zlepšenie použijem tento údaj. 

 

2.4 Dodávatelia 
 

Podnikateľ neobjednáva tovar v určitých časových intervaloch, ale podľa potreby pre 

plnenie zákazok. Pre túto firmu si podnikateľ našiel viacero dodávateľov: 

Drevina NZ, s.r.o: Egger: veľkoplošný materiál, pracovné dosky 

                                   približná doba dodania: 4 dny 

Norbert Šebo:  Blum: vodiace systémy, systémy výklopov, zásuvkové systémy 

Časový priebeh zákazky 
Časová 

náročnosť 
Zodpovedná 

osoba 

Vizualizácia 1 deň majiteľ 
Meranie priestoru 1 deň majiteľ 
Vypracovanie kusovníka a kalkulácie 2 dni majiteľ 
Objednanie materiálu 1 deň majiteľ 
Dodacia lehota 5 dní 

 Výroba (podľa zákazky) 3 - 7 dní majiteľ 
Montáž (podľa zákazky) 1 - 2 dni majiteľ 

Spolu 14 - 19 dní   
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                                   približná doba dodania: 5 dní 

Nábytkár, s.r.o: Swell: výsuvný systém, montážne prípravky 

         lakované dvierka 

                                    približná doba dodania: 4 dni 

Hranipex, a.s:              ABS hrany 

                                    približná doba dodania: 2 dni 

Trachea, a.s:  lakované kuchynské dvierka 

                                    približná doba dodania: 5 dní 

Franke:  kuchynské drezy 

                                    približná doba dodania: 4 dni 

Spotrebiče:  Ariston, Whirlpool, Bosch, Electolux 

                                    približná doba dodania: 5 dní 

S každým dodávateľom má podnikateľ uzatvorenú zmluvu, v ktorej sa:  

Dodávatelia sa zaviazali dodať tovar v štandardnej kvalite do 5 pracovných dní. Ak 

dodávateľ s dodávkou objednaného tovaru mešká, podnikateľ je oprávnený účtovať si 

úroky z omeškanie vo výške 0,1% z hodnoty objednávky za každý deň. V prípade 

reklamácie sa zaviazali doručiť nový tovar do 14 kalendárnych dní od jeho prevzatia od 

podnikateľa. Záruka na tovar je 24 mesiacov. Dodávatelia si vyhradili záruku uznať len 

v prípade, že bol tovar používaný v súlade so všeobecnými zásadami uvedených 

v návode na obsluhu.  

Pán Ščepan sa zaviazal prevziať tovar v objednanom množstve a zaplatiť za tento tovar 

v lehote splatnosti. V prípade omeškania sa s dodávateľmi dohodol na úrokoch 

z omeškania vo výške 0,1% za každý deň omeškania. 

 

2.5 Materiál 
 

Stolárstvo pána Ščepana používa pre výrobu nábytku ľahko udržateľný materiál odolný 

voči odieraniu, poškrabaniu a nárazom. 
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Najčastejšie používaným materiálom je drevotriesková doska EGGER W980 SM 

Platinová biela. Rozmery dosky sú 2070x2800x18mm a jej cena u dodávateľa je 37,59 

EUR [8]. Z tejto dosky sa vyrábajú korpusy kuchýň a hlavné časti vstavaných skríň. 

Pri výrobe voľne stojacích skríň sú používané drevotrieskové dosky s farebnou 

povrchovou úpravou alebo s povrchovou úpravou imitujúcou rôzne druhy dreva. 

Zákazníci dávajú prednosť klasickým motívom dreva ako napr. [8]: 

1. EGGER H1032 ST15 Buk prírodný  

– rozmery 2070x2800x18mm, cena 49,65 EUR,  

2. EGGER H1502 ST15 Jelša  

 – rozmery 2070x2800x25mm, cena 53,12 EUR, 

3. EGGER H3389 ST11 Dub prírodný svetlý  

– rozmery 2070x2800x18mm, cena 50,60 EUR, 

4. EGGER H3700 ST10 Orech pacifik prírodný  

– rozmery 2070x2800x18mm, cena 69,53 EUR. 

 

2.6 Diagram príčin a následkov 
 

Pri tvorbe diagramu príčin a následkov som sa zamerala na proces zákazky. V diagrame 

sú znázornené všetky možné príčiny nevydarenia zákazky. Pre jeho lepšie zobrazenie 

som rozdelila diagram do siedmych obrázkov. Na prvom obrázku (Obrázok 7) je 

zobrazený celý diagram. Ďalšie obrázky zobrazujú jednotlivé časti diagramu.  
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Obrázok 6: Schéma diagramu príčin a následkov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 7: Diagram príčin a následkov - PROSTREDIE 
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Obrázok 8: Diagram príčin a následkov - ĽUDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázok 9: Diagram príčin a následkov - METÓDY 

Únava 

Komunikácia 

Brigádnici 
Nedostatočná 
kvalifikácia 

ĽUDIA 

Nedodržanie 
postupu práce 

Stres 

Osobné spory 

METÓDY 

Nepresné 
meranie 

 

Chybná 
kalkulácia 

Výpočet spotreby materiálu 

Zmena dodávateľa 

Nesprávne 
definovaní 
technologický 
postup 
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Obrázok 10: Diagram príčin a následkov - ZARIADENIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 11: Diagram príčin a následkov - MATERIÁL 

MATERIÁL 

Zlé uskladnenie 

Náraz 

Vlastnosti 

Rozmery 

Kvalita 
Povrchová úprava 

Farba 

Vzor 

Nedostatočná 
vstupná kontrola 

ZARIADENIE 

Opotrebovanie 

Porucha 

Nedostatočná údržba 
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Obrázok 12: Diagram príčin a následkov - TERMÍN DOKONČENIA 
 

 

Hlavnými kategóriami príčin som zvolila prostredie (Obrázok 8), ľudí (Obrázok 9), 

metódy (Obrázok 10), zariadenie (Obrázok 11), materiál (Obrázok 12) a termín 

dokončenia (Obrázok 13). V každej kategórii som sa zamerala na najčastejšie procesy. 

 

PROSTREDIE: Realizáciu zákazky môže negatívnym spôsobom ovplyvniť výpadok 

energií, nedostatočná kapacita priestoru alebo klimatické (teplota a vlhkosť) podmienky 

priestoru. 

ĽUDIA: Priebeh zákazky môže narušiť ich nedostatočná kvalifikácia, nedodržanie 

postupu práce, stres, komunikácia ako aj osobné spory. 

METÓDY: Nesprávne zvolený technologický postup, nesprávne vypočítanie 

potrebného množstva materiálu alebo chyby pri kalkulácii môžu tiež výrazne ovplyvniť 

plynulý priebeh zákazky. 

ZARIADENIE: Potencionálnym problémom je porucha strojov, ich opotrebovanie 

alebo ich nedostatočná údržba.  

TERMÍN DOKONČENIA 

Dodanie 
materiálu 

Reklamácia 

Materiál 

Zo strany 
zákazníka 

Objednanie 
materiálu 
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MATERIÁL: Problémom sa môže stať nedostatočne vykonaná vstupná kontrola 

materiálu a jeho uskladnenie. 

TERMÍN DOKONČENIA: Neskoré ukončenie zákazky môže ovplyvniť reklamácia, 

ale aj oneskorené dodanie či objednanie materiálu.  
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3 NÁVRH ZLEPŠENIA 

 

Pri vypracovaní návrhu zlepšenia vychádzam zo skutočnosti, že pán Ščepan vlastný 

rozsiahlu výrobnú halu s kvalitným vybavením – olepovačka (Príloha 4), multifunkčná 

pásová a kotúčová brúska, formátovacia píla (Príloha 5) a množstvo ručných vŕtačiek, 

píl a brúsok.. Aj napriek tejto skutočnosti nemá pán Ščepan zamestnancov a celú 

zákazku vypracováva sám. V tejto kapitole vypracujem návrh, ktorý povedie ku 

skráteniu doby vypracovania zákazky a k zvýšeniu jej kvality.  

 

3.1 Zamestnanci 
 

Alokácia pracovných povinností v prípade zamestnania dvoch pracovníkov: 

Majiteľ: Majiteľ sa naďalej zaoberá činnosťami ako sú správa podniku, vypracovávanie 

faktúr. Komunikácii so zákazníkmi sa aj po prijatí zamestnancov venuje výlučne 

majiteľ, preto sa zúčastňuje na meraní priestorov a na montáži.  

Zamestnanec 1: Pracoviskom zamestnanca 1 je výrobná hala. Jeho pracovnou náplňou 

je meranie priestorov a montáž výrobku u zákazníka, kde sa spolu s ním zúčastňuje aj 

pán Ščepán. Ďalšou pracovnou povinnosťou je vstupná kontrola materiálu a výroba.  

Zamestnanec 2: Pracoviskom zamestnanca 2 je kancelária vo výrobnej hale. Jeho 

pracovnou náplňou je vypracovanie predbežnej kalkulácie, objednanie materiálu 

a evidencia skladu. 

 

Tabuľka 3 vyjadruje celkový počet dní vypracovávania zákazky po zavedení návrhu na 

zlepšenie. Pre lepšiu predstavu je v tabuľke k hlavným procesom zákazky pridelený 

konkrétny časový údaj a osoba, ktorá túto činnosť vykonáva.  
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Tabuľka 3: Nový priebeh zákazky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Školenie zamestnancov 
 

Okrem povinného školenia BOZP navrhujem, aby sa zamestnanci pravidelne 

zúčastňovali interných školení. Takýmto spôsobom je možné zabrániť zbytočnému 

plytvaniu. Školenie pre zamestnanca 1 sa zaoberá používaním pracovných nástrojov 

a pomôcok, kvalitou materiálu. Pri školení o kvalite materiálu je potrebné upozorniť 

zamestnanca na dodržanie kontroly materiálu pri jeho prijatí. Je neprípustné, aby bol 

materiál znehodnotený škrabancami alebo odrením, aby bol lak povrchovej úpravy 

nerovnomerne nanesený a pod.. Zamestnanec 2 prejde školením, vďaka ktorému sa 

zoznámi so sieťou podnikových dodávateľov, s tvorbou predbežnej kalkulácie a so 

spôsobom objednania materiálu. 

 

Časový harmonogram zaškolenia zamestnanca 2: 

 

Prvý deň – zoznámenie s dodávateľmi a spôsob objednania materiálu 

Časový priebeh zákazky 
Časová 

náročnosť Zodpovedná osoba 

Vizualizácia 1 deň majiteľ 
Meranie priestoru a vypracovanie 

kusovníka 1 deň majiteľ, zamestnanec 1 
Vypracovanie kalkulácie 1 deň zamestnanec 2 
Objednanie materiálu 1 deň zamestnanec 2 
Dodacia lehota 5 dní   
Výroba (podľa zákazky) 2 - 4 dni majiteľ, zamestnanec 1 
Montáž (podľa zákazky) 1deň majiteľ, zamestnanec 1 

Spolu 12 - 14 dní   
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Pán Ščepan trvá na tom, aby sa osobných stretnutí s dodávateľmi zúčastňoval výlučne 

on. Preto obsahom zaškolenia nie je osobné stretnutie s dodávateľmi, ale zoznámenie 

s ich webovými stránkami, produktmi, objednávacími formulármi. Zamestnancovi budú 

samozrejme odovzdané prihlasovacie údaje a prístupové heslá. Po školení nasleduje 

rozhovor pána Ščepana so zamestnancom, aby si bol podnikateľ istý, že zamestnanec 

všetko potrebné pochopil. 

Druhý deň – tvorba predbežnej kalkulácie 

Zamestnanec bude pri tvorbe kalkulácie používať kusovník vypracovaní k danej 

zákazke a preddefinovaný kalkulačný vzorec v programe MS Excel (Tabuľka 4). Zisk 

tvorí 5% z nákladov. 

Tabuľka 4: Kalkulačný vzorec 
 

 

 

 

 

3.1.2 Príklad kalkulácie výrobku 
 

Náčrt: 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 13: Náčrt výrobku 

Materiál             -   €  

Mzdy              -   €  

Ostatné náklady             -   €  

Zisk             -   €  

Predajná cena             -   €  

1000 
300 

700 
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Špecifikácia výrobku 

 

Komoda (Obrázok 14)  je zhotovená z drevotrieskovej dosky EGGER H3700 ST10 vo 

farbe  Orech pacifik prírodný s matnou povrchovou úpravou. Úložný priestor komody je 

rozdelený do troch zásuviek. Bočné steny zásuviek sú z drevotrieskovej dosky EGGER 

W980 SM Platinová biela. Dno zásuviek je zo Sololaku v bielej farbe. Súčasťou každej 

zásuvky je vodiaci systém BLUM Standart. Na zásuvke bude umiestnená nerezová 

úchytka HETTICH Salvia dĺžky 800mm. 

 

Kusovník 

 

Tabuľka 5: Kusovník výrobku 

Označenie Názov  Množstvo Jednotka 

100 Bočnice komody 282x664mm 2 ks. 

101 Zadná krycia doska 964x664mm 1 ks. 

102 Horná doska 1000x282mm 1 ks. 

103 Dolná doska 1000x282mm 1 ks. 

104 Samorezný vrut 14 ks. 

105 Kolík drevený - 40mm 14 ks. 

106 Nôžka plastová L60mm 4 ks. 

200 Čelná doska zásuvky 1000x233,2mm 3 ks. 

201 Bočnice zásuvky 260x150mm 6 ks. 

202 Zadní stěna šuplíku 904x150mm 3 ks. 

203 Dno zásuvky 870x262mm 3 ks. 

204 Zásuvný systém BLUM Standart 3 ks. 

300 Madlo HETTICH Salvia 800mm 3 ks. 

400 Olepovacia páska 16 M 
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Kalkulácia nákladov 

 

Tabuľka 6 predstavuje kalkuláciu výrobku. Pri kalkulácii je použitý preddefinovaný 
kalkulačný vzorec. 

 

Tabuľka 6: Kalkulácia výrobku 

Materiál                    115,25 €  

Názov: ks cena/ks cena 

EGGER H3700 ST10 Orech pacifik prírodný 

2070x2800x18mm 0,6                  69,53 €                   41,72 €  

EGGER W980 SM Platinová biela 

2070x2800x18mm 0,3                  37,59 €                   11,28 €  

Sololak Biela 2750x1220x3,2mm 0,3                    8,35 €                      2,51 €  

Samorezný vrut 2,5x30mm 14                    0,02 €                      0,28 €  

Kolík drevený 8x35mm 14                    0,03 €                      0,42 €  

Nôžka plastová  4                    0,28 €                      1,12 €  

Vodiaci systém BLUM Standart 3                    5,49 €                   16,47 €  

Madlo HETTICH Salvia 800mm 3                  11,90 €                   35,70 €  

Dyhová hrana 16                    0,36 €                      5,76 €  

Mzdy                         6,00 €  

Ostatné náklady                         8,00 €  

Zisk (5% z nákladov)                         6,46 €  

Predajná cena                    135,71 €  

 

3.1.3 Náklady na zavedenie návrhu 
 

Po zavedení návrhu prijať do zamestnania dvoch zamestnancov vzniknú živnostníkovi 
mesačné náklady vo výške 951,78 EUR. Tieto náklady sú zložené z minimálnych miezd 
pre zamestnancov vo výške 353 EUR a z odvodov za každého zamestnanca vo výške 
123,89 EUR. 

V tabuľke 7 sú určené náklady na odvody sociálnej a zdravotnej poisťovne, ktorý je 
zamestnávateľ pri danej mzde povinný uhradiť. 

 

39 
 



Tabuľka 7: Výška odvodov za zamestnanca [11] 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 Prínos návrhu na zlepšenie 
 

Po prijatí zamestnanca zamestnanec pracuje na výrobe produktu pre zákazníka spolu 

s majiteľom. Takýmto spôsobom skrátime výrobu zákazky a montáž o polovicu. 

Z pôvodného časového intervalu výroby a montáže 7 dní skrátime výrobu a montáž na 3 

a pol dňa. Po prijatí a zavedení tohto návrhu na zlepšenie sa skráti čas vypracovanie 

zákazky na 12 a pol dňa. 

 

3.2 Založenie skladu 
 

Výrazným spôsobom môže ovplyvniť priebeh zákazky vytvorenie skladu. Z najčastejšie 

používaného materiálu je potrebné vytvoriť predzásobu materiálu. V prípade podpísania 

objednávky medzi majiteľom a zákazníkom by bolo možné začať vyrábať určité diely 

výrobku ihneď. Skrátenie zákazky by sme dosiahli súčasným plynutím dodacej lehoty 

a časti času výroby. Založením skladu je možné skrátiť priebeh zákazky o 1 až 2 dni. Po 

dodaní potrebného materiálu by jedna jeho časť bola vrátená do skladu, aby sa doplnilo 

Poistenie Sadzba 

Vymeriavací 

základ v € Odvody v € 

Starobné 14,00% 352 48,28 

Invalidné 3,00% 352 10,56 

Rezervný fond 

solidarity (súčasť dôch. 

poistenia) 4,75% 352 16,72 

Nemocenské 1,40% 352 4,92 

Úrazové 0,80% 352 2,81 

V nezamestnanosti 1,00% 352 3,52 

Garančné 0,25% 352 0,88 

Odvody spolu 35,20% - 123,89 
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množstvo predzásoby. Z druhej časti dodaného materiálu, ktorá je špecifická 

požiadavkám zákazníka je použitá vo výrobe.  

3.2.1 Skladové položky 

Pri určovaní skladových položiek a ich množstve vychádzam zo štatistiky najčastejšie 

používaného materiálu, a z kusovníkov predchádzajúcich zákaziek pána Ščepana.  

Pri položkách spojovacieho materiálu je vhodné vytvoriť množstvo minimálnej zásoby. 

Ak sa zostávajúce množstvo určitého spojovacieho materiálu bude menšie ako 

množstvo minimálnej zásoby bude uskutočnená objednávka tohto spojovacie materiálu. 

Veľkosť objednávky daného spojovacie materiálu sa bude rovnať trojnásobku 

minimálnej zásoby. 

Ďalšie skladové položky a ich množstvo zobrazuje tabuľka (Tabuľka 8).V tabuľke sa 

nenachádza žiadny obalový materiál. Dôvodom je, že v súčasnosti sa zásoby obalového 

materiálu v podniku nachádzajú.  

Tabuľka 8: Položky skladu 

č.p Položka rozmery [mm] Q [ks] 

1 EGGER W980 SM Platinová biela 2070x2800x18 2 

2 Sololak Biela 2750x1220x3,2 2 

3 Sololak Biela 2750x1220x5 1 

4 Vodiaci systém BLUM Standart - 5 

5 Nožka plastová - 100 

3.2.2 Náklady na sklad 

V nasledujúcej tabuľke (Tabuľka 9) sú znázornené náklady na založenie skladu. 

Náklady na udržanie skladu sú relatívne nízke. Tvoria ich len náklady na energie vo 
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výške 70€ mesačne. Náklady na poistenie budovy a materiálu sú zahrnuté v nákladoch 

na správu podniku, preto nie je nutné sklad materiálu pripoistiť.  

 

Tabuľka 9: Náklady na založenie skladu 
 

Materiál     158,72 € 

  Q [ks] cena [€/ks] cena  [€]  

EGGER W980 SM Platinová biela 2 37,59 75,18 

Sololak Biela 2 8,35 16,7 

Sololak Biela 1 11,39 11,39 

Vodiaci systém BLUM Standart 5 5,49 27,45 

Nožka plastová 100 0,28 28 

Regál     60,00 € 

Spolu     218,72 € 

 

 

3.2.3 Prínos návrhu na zlepšenie 
 

Po zavedení skladu je možné začať výrobu vnútorných častí výrobku ešte pred tým ako 

bude dodaný materiál potrebný k tejto zákazke. Skrátenie priebehu zákazky dosiahneme 

súčasným plynutím lehoty dodania materiálu a výrobou výrobku. Ak má podnik 

v okamžiku prijatia zákazky na sklade materiál potrebný k výrobe  určitých častí 

výrobku skráti sa čas spracovania zákazky o 2 dni. Ak sa podnikateľ rozhodne pre tento 

návrh zlepšenia je možné zákazku spracovať za 15 dní. 
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4 ZÁVER 

 

V bakalárskej práci som sa zaoberala zlepšením priebehu zákazky u podnikateľa pána 

Františka Ščepana. 

Súčasťou práce je predstavenie firmy, analýza jej silných a slabých stránok, 

konkurencie a popis financovania. V analýze súčasnej situácie som popísala priebeh 

zákazky, ktorý som rozdelila do viacero bodov –príchod zákazníka a  objednávka, 

spracovanie výrobku, následná montáž. Dôležitou časťou tejto kapitoly je prehľad 

dodávateľov a zmluvné podmienky medzi dodávateľmi a pánom Ščepánom. Tiež som 

uviedla najčastejšie používaný materiál, jeho rozmery a ceny. 

V návrhoch zlepšenia som sa zaoberala možnosťou prijatia dvoch zamestnancov, ich 

pracoviskom a pracovnou náplňou. V návrhu som vypracovala ich uvedenie do 

pracovnej pozície prostredníctvom školenia. Druhou možnosťou je založenie skladu. Pri 

jej spracovaní som brala do úvahy veľkosť priestorov, štatistiku najpoužívanejšieho 

materiálu.  

Podľa môjho názoru sú návrhy na zlepšenie pre podnikateľa prijateľné. Jednorazové 

náklady na zavedenie návrhov do podniku sú 218,72 EUR. Po zavedení návrhov je 

výška mesačných nákladov 1021,78 EUR. Ak by sa rozhodol tieto návrhy aplikovať 

v praxi skrátil by sa čas vypracovania každej zákazky o 5 a pol dňa, čo povedie 

k možnosti prijať väčšie množstvo zákaziek za rovnaký čas.  

Podnikateľ sa oboznámil s oboma návrhmi na zlepšenie. V súčasti  mu bol bližší prvý 

návrh, no nevylúčil, že sa v budúcnosti nebude zaoberať aj možnosťou založenia skladu. 
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Príloha 2: Kusovník 

František Ščepan, M. R. Štefánika 1255/77, 901 01 Malacky 
  

     
  

KUSOVNÍK  
  

     
  

Objednávka č ...................... 
 

  
  

     
  

Dátum: 
 

  
  

     
  

ZÁKAZNÍK 
 

  
meno: 

 
  

adresa: 
 

  
telefón: 

 
  

  
     

  
  

     
  

Názov 
dielca 

Druh 
materiálu 

Rozmery [mm] 
Hrúbka  Šírka Dĺžka 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

          
          
          
          
          
          
  

 
  

Vypracoval: 
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Príloha 3: Objednávka 

František Ščepan, M. R. Štefánika 1255/77, 901 01 Malacky 
  

    
  

OBJEDNÁVKA č................................ 
  

    
  

Dátum prijatia: 
  

  
  

    
  

  
    

  
ZÁKAZNÍK 

 
  

meno: 
 

  
adresa: 

 
  

telefón: 
 

  
  

    
  

PREDMET OBJEDNÁVKY       
  
  
  
  
  
  
  

    
  

CENA  
  

    
  

DÁTUM MONTÁŽE 
  

    
  

PRÍLOHY 
  
  
  
  

PODPIS 
    

  
  

    
  

  
    

  
............................................ 

 
............................................   

František Ščepan 
 

zákazník   
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Príloha 4: Olepovačka [9] 

 

 

 

Príloha 5: Formátovacia píla 
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