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Abstrakt 

Bakalá!ská práce se zab"vá pr#b$hem zakázky spole%ností. V první %ásti jsou uvedena 

teoretická v"chodiska práce. Ve druhé %ásti je p!edstavena spole%nost, je zde provedena 

anal"za podniku a pr#b$hu zakázky. Ve t!etí %ásti jsou stanoveny návrhy na zlep&ení 

pr#b$hu zakázky ve v"robním procesu podnikem, podmínky realizace a p!ínosy. 

 

 

Abstract 

This Bachelor's thesis focuses on order processing in a company. The first part deals with 

theoretical basis. In the second part, there is introduced and analysed the company and 

the order processing. In the third part, there are specified suggestions to improve the order 

processing, conditions of implementation and benefits. 
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ÚVOD 

Tato bakalá!ská práce se zab"vá pr#b$hem zakázky po&tovní balíkové váhy spole%ností 

Lesák s.r.o., jejím' p!edm$tem podnikání je v"roba, prodej a servis vá'ících za!ízení a 

vá'ících systém#. Práce se zam$!uje p!edev&ím na oblast v"roby po&tovní balíkové váhy. 

Jedná se o konkrétní model po&tovní váhy, která byla navrhnuta firmou Lesak s.r.o. pro 

*eskou po&tu. Spole%nost získala *eskou po&tu jako odb$ratele daného modelu po&tovní 

balíkové váhy prost!ednictvím ve!ejné zakázky, na základ$ které byla vybrána z mno'ství 

zú%astn$n"ch firem jako nejvhodn$j&í dodavatel. 

 

První %ást práce vymezuje teoretická v"chodiska vztahující se k tématu této bakalá!ské 

práce. 

 

V následující analytické %ásti je p!edstavena spole%nost, její p!edm$t podnikání a v"robní 

portfolio. Je popsán pr#b$h zakázky obchodním a v"robním odd$lením a provedeny 

vybrané anal"zy. 

 

V záv$re%né %ásti práce je na základ$ zji&t$n"ch nedostatk# ve v"robním procesu 

navr'eno n$kolik doporu%ení pro optimalizaci %inností tohoto procesu. 
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1! CÍL A METODIKA PRÁCE 

Cílem bakalá!ské práce je vypracování návrh# pro optimalizaci %inností ve v"robním 

procesu. Ú%elem t$chto návrh# je zabezpe%it spokojenost zákazník#, a to prost!ednictvím 

krátké dodací lh#ty a odpovídající kvality produktu. Sou%asn$ je i ú%elem t$chto 

doporu%ení zajistit rozvoj spole%nosti. 

 

Díl%í cíle: 

•! vymezení teoretick"ch v"chodisek vztahující se k tématu práce, 

•! p!edstavení spole%nosti, její p!edm$t podnikaní a v"robní portfolio, 

•! anal"za okolí a sou%asného stavu pr#b$hu zakázky spole%ností, 

•! popis jednotliv"ch %inností ve v"robním procesu,  

•! návrhy na zlep&ení pr#b$hu zakázky v"robním odd$lením, a to na základ$ 

zji&t$n"ch nedostatk# ve v"robního procesu, 

•! ustanovení podmínek a vyhodnocení p!ínos# realizace návrh#. 

 

 

Metodika  

Po%áte%ním postupem bylo zji&t$ní aktuálního fungování spole%nosti a podoby 

sou%asn"ch pronajat"ch prostor# spole%nosti.  Prost!ednictvím rozhovoru s pracovníky 

v"roby bylo zji&.ováno, co usnad/uje jejich pracovní %innost a jaké jsou nedostatky ve 

v"robním procesu.  
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2! TEORETICKÁ V%CHODISKA PRÁCE 

Tato %ást práce se zab"vá v"kladem teoretick"ch pojm#, které jsou uplatn$ny 

v navazující praktické %ásti práce. 

 

2.1! V&roba 

V"roba lze popsat jako p!em$nu v"robních faktor# ve v"robky a slu'by. Ve v"robním 

podniku je v"roba %len$na na hlavní, vedlej&í, dopl/kovou a p!idru'enou v"robu. Je 

rozli&ována na tyto typy v"roby:  

!! kusová v"roba – vyrábí se jeden v"robek, po'adují se vysoké nároky 

na kvalifikace pracovník#, za!ízení ve v"rob$ jsou univerzální a p!edstavitelná, 

 

!! sériová v"roba – opakovaná v"roba, vyrobené v"robky jdou do skladu, 

objednávky jsou realizovány ze skladu, zákazník tak nemá vliv na v"robu, 

 

!! hromadná v"roba – masová v"roba jednoho druhu v"robku. Jedná se o vysoce 

mechanizovan" a automatizovan" proces. Jsou pou'ívány speciální stroje a 

automatické linky (Synek, 2011, s. 252-253).  

 

 

2.2! V&robní proces 

V"roba prost!ednictvím vytvo!ení v$cn"ch statk# a slu'eb poskytuje mo'nost uspokojení 

pot!eb zákazníka. Tvo!í rozhodující prvek hodnototvorného !et$zce. Pokud by fungování 

v"robního procesu bylo neefektivní, nep!ízniv$ to ovlivní realizovaní toho, co je 

v"sledkem marketingového poznání, které lze zjednodu&en$ vyjád!it jako trojúhelník 

vazeb: potenciální oblast poptávky (zákazník) – pln$ní funkcí produktem (pot!eby 

zákazníka) – technické provedení (u'ité technologie). Efektivní v"robní proces tedy 

umo'/uje podniku dosáhnout konkuren%ní v"hody a zajistit jeho ekonomickou existenci 

(Tomek, Vávrová, 2014, s. 26-27). 
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V"robní proces p!edstavující realiza%ní %ást hodnototvorného procesu, lze popsat jako 

v"sledek cílev$domého lidského chování, kdy pou'itím vstupních faktor# zaji&.uje tento 

transforma%ní proces co nejhodnotn$j&í v"stup. V"roba p!edstavuje ú%elnou kombinaci 

faktor# za ú%elem vytvo!ení v$cn"ch v"kon# a slu'eb. V"robním systémem podniku se 

uskute%/uje její realizace (Tomek, Vávrová, 2014, s. 26-27). 

V"robní proces lze %lenit do t!í %ástí: 

•! fáze p!edzhotovující, 

•! fáze zhotovující, 

•! fáze dohotovující (Tomek, Vávrová, 2014, s. 26-27).  

 

2.2.1! V&robní management 

„Funkce a obsah managementu v#robního procesu jsou v$dy vázány na typologii 

podnik!, která m!$e mít velmi rozsáhl# po%et charakteristik. P&esto lze vycházet ze 

soustavy základních cíl! a nástroj! managementu v#robních proces!, které jsou ur%ovány 

podstatou a cíli ekonomiky v#robního procesu. Jestli$e v#robu chápeme jako proces, 

kter# p&idává v pr!b"hu transformace ke zdroj!m p&idanou hodnotu a tím vytvá&í 

po$adované produkty, v#robky %i slu$ky pro zákazníky %i trhy, pak je nezbytné z hlediska 

podnikového hospodá&ství zajistit ekonomicky optimální v#robní proces. Platí zde 

základní princip hospoda&ení – optimální vztah ke zhodnocení vstup!. Z tohoto zorného 

úhlu management v#roby v"nuje zásadní pozornost podmínkám existence a úsp"'nosti 

v#robního procesu: 

•! kvalit" v#robního managementu (vzd"lání, úrove( informací a zp!sobilost k jejich 

zpravování), 

•! stupni rozvoje techniky – technologie, 

•! finan%ním mo$nostem podniku, 

•! omezením v po&ízení %i vyu$ívání produk%ních faktor!, 

•! v#kon!m pracovní síly a v#robních za&ízení (kvalitativním, kvantitativním a 

%asov#m omezením), 

•! vlivu okolí (bezpe%nostním p&epis!m, ochran" environmentu, legislativním 

p&epis!m apod.).“ (Jurová, 2013, s. 17) 
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2.3! Realizace systémového p'ístupu v&robního managementu 

Úkolem v"robního managementu je vytvá!et v"robní systém, a to !ízením v"robních 

proces#, jejich' v"sledkem jsou statky a slu'by slou'ící k uspokojení pot!eb zákazník#. 

V"robní management, zaji&.uje v"robní systém pot!ebn"mi %initeli a !ídí ho s pou'itím 

v&ech nástroj# managementu. V zájmu v"robního managementu je tedy: 

•! ur%ování cíl#, 

•! prosazování cíl# (Jurová, 2016, s. 106 - 107). 

Dosáhnout t$chto cíl# se v"robní management sna'í pomocí plánování. Samotn" plán 

zahrnující jednotlivé úkoly p!edstavuje hlavní nástroj v"robního managementu. Tento 

nástroj má za úkol systematicky identifikovat sou%asné mo'nosti a ur%it cesty pro spln$ní 

dan"ch cíl#. Pro v"robní management je tento proces velice d#le'it", a to hlavn$ 

z hlediska samotné v"roby, kdy se musí management pot"kat s t$mito následujícími 

okolnostmi: 

•! existence velké !ady %initel# ú%astn"ch na v"robním procesu, které je nezbytné 

zajistit, 

•! vytvo!ení nutné souhry v&ech zú%astn$n"ch faktor#, 

•! nalezení nejvhodn$j&í varianty mezi moha cestami, 

•! p!edcházení rizika %i odstra/ování jeho d#sledk# (Jurová, 2016, s. 106 - 107). 

Management musí v"robní systém upravovat reáln"m po'adavk#m a situaci. )ízení 

nep!edstavuje pouze prosazování v#le, ale také !e&ení problém#, které se v pr#b$hu 

daného procesu vyskytnou. Pokud vezmeme v úvahu, 'e na v"robní proces p#sobí r#zné 

poruchy, které zp#sobují odchylky od plánovan"ch veli%in. )ízení není pouze 

prosazování plán#, ale také snaha p!edcházet mo'n"m odchylkám. 

Plánování a !ízení zde tvo!í dohromady realitu neustále se opakujícího mana'erského 

procesu (Jurová, 2016, s. 106-107). 
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2.4! Projektové 'ízení a 'ízení proces( 

Hlavním nástrojem projektového !ízení je projekt. Projekt lze popsat jako !ízen" proces, 

kter" trvá po ur%itou omezenou dobu a jeho' sou%ástí jsou p!esná pravidla !ízení a 

regulace. Po dobu trvání projektu, jsou tomuto procesu p!id$leny zdroje a jsou ur%eny 

limity jejich %erpání. Po skon%ení projektu jsou tyto zdroje bu0 uvoln$ny pro dal&í 

projekty anebo jsou spot!ebovány.  Projektov" management se vyu'ívá pro zavedení 

nov"ch systém# nebo p!i zm$nách vztah# mezi zaveden"mi systémy. Úsp$&nost projektu 

je posuzována podle jeho schopnosti dosahovat v"sledk# stanoven"ch v plánu 

(Svozilová, 2006, s. 21). 

Proces lze popsat jako soubor %inností ur%en" k vykonání ur%ité práce. Délka jeho trvání 

je pom$rn$ neomezená. V rámci procesu jsou vstupní objekty nebo informace m$n$ny na 

v"stupní a jsou dále vyu'ity v jin"ch procesech (Svozilová, 2006, s. 21). 

Projekt je charakterizován plánem, ale proces detailním popisem pr#b$hu, vlastností, 

metod a vztah# mezi prvky procesu. Projekt je jednorázová sada aktivit, která definuje 

úvodní a koncové úlohy v %ase. (Rastogi, 2010, s. 15). 

 

2.5! )ízení v&roby 

Základním ú%elem !ízení v"roby je dosáhnout optimálního fungování v"robních systém# 

z hlediska stanoven"ch cíl#. *inností !ízení v"roby je zabezpe%it v$cné, prostorové a 

%asové slad$ní, uvést do souladu %initele, které jsou sou%ástí v"robních proces# nebo 

v"robní procesy ovliv/ují: provozní prostor, v"robní za!ízení, pracovníci ve v"rob$, 

suroviny, polotovary, energie, finan%ní prost!edky, informace (Ke!kovsk", Valsa, 2012, 

s. 4 - 6). 

Krom$ celkov"ch, v&eobecn"ch cíl# podniku b"vají %asto definovány i specifické cíle 

pro konkrétní oblasti jeho %innosti: pro marketing a prodej, finance, !ízení, v"voj 

produkt#, v"robu a kvalitu v"roby, personální rozvoj, vyu'ití informa%ních technologií. 

Tyto cíle se vztahují k jednotliv"m úrovním !ízení, podle nich' je lze rozli&it 

na strategické, taktické a operativní cíle. Dále je podle %asového vymezení jejich dosa'ení 

rozli&ujeme na dlouhodobé, st!edn$dobé a krátkodobé cíle (Ke!kovsk", Valsa, 2012, s. 4- 

6). 
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Cíle !ízení v"roby by m$ly b"t vyvozovány ze stanoven"ch cíl# v podnikové strategii. 

Nejd#le'it$j&ím cílem podnik# b"vá cíl dlouhodobého zvy&ování bohatství vlastník# 

podniku, od které ho jsou vyvozeny dva základní &ir&í cíle, a to maximální uspokojení 

pot!eb zákazník# a efektivní vyu'ívání disponibilních v"robních zdroj#. Ke spln$ní 

t$chto cíl# dále podnik klade d#raz na v"robu produkt# vysoké technicko-ekonomické 

úrovn$ a kvality, které vyhovují po'adavk#m zákazník#, na v%asnou realizaci 

v"robkov"ch a technologick"ch inovací, zvy&ování konkurenceschopnosti a optimalizaci 

spot!eby v"robních faktor# (Ke!kovsk", Valsa, 2012, s. 4- 6). 

 

Dle dal&ích specifick"ch podmínek b"vají vymezeny dal&í díl%í cíle !ízení v"roby: 

•! jakost a spolehlivost dodávek/slu'eb v souladu s o%ekáváním zákazníka, 

•! vysoká pru'nost v"roby, ve v"znamu rychle reagovat na po'adavky zákazník#, 

•! zkracování pr#b$'n"ch dob v"roby, 

•! sni'ování náklad# a zásob, 

•! vysoká produktivita, 

•! plynulost a rychlost materiálov"ch tok#, 

•! efektivní vyu'ití v"robních kapacit, 

•! zabezpe%ení informa%ních proces# (Ke!kovsk", Valsa, 2012, s. 4- 6). 

 

2.6! Uvoln$ní zakázky 

V !ízení v"roby je p!edpokladem zapo%etí v"robního procesu fáze uvoln$ní zakázky. 

Zakázka p!edstavuje prvek operativního plánu, kter" m#'e b"t charakteru dávky nebo 

kusu a dále m#'e b"t charakteru zakázky odvozené od zakázky zákaznické nebo zakázky 

jako v"robního po'adavku. Aby mohl b"t stanoven" termín zadání zakázky uskute%n$n, 

tak je nejprve zapot!ebí prov$!it mo'nost uvoln$ní zakázky (Tomek, Vávrová, 1999, s. 

298). 

Uvoln$ní zakázky je mo'né v p!ípad$, kdy je k dispozici pot!ebn" materiál, nástroje a 

v"robní prost!edky bez kter"ch by nebylo mo'né pln$ní zakázky. Ú%elem této kontroly 

je p!edejít obsazení v"roby neuskute%niteln"mi zakázkami. P!ed mo'n"m vznikem 

situace nedostatku pot!ebn"ch prost!edk#, pomáhají podniku data o skute%n"ch stavech 

zásob a nep!evzat"ch dodávkách, které jsou o%ekávány. Zdrojem t$chto dat jsou skladové 
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evidence, evidence opat!ování nebo vnitropodnikové dopravy. Jsou kontrolovány také 

data o prioritách jin"ch zakázek a jejich materiálov"ch rezervách (Tomek, Vávrová, 

1999, s. 298). 

Následn$ je porovnávána dispozi%ní p!ipravenost s po'adavky na zakázku. P!i jakém 

mno'ství chyb$jícího materiálu u' nebude zakázka uvoln$na, se rozhoduje individuáln$. 

D#vodem neuvoln$ní zakázky nemusí b"t pouze nedostatek materiálu, ale také 

nedostupnost pot!ebn"ch stroj#, co' m#'e b"t zp#sobeno i jejich poruchou. Proto je 

'ádoucí kontrolovat kapacitu stroj#, které v p!ípad$ jejich poru&ení mohou zp#sobit 

p!etí'ení kapacity ve v"rob$, které povedou ke znovu zhodnocení priorit zakázek 

s ohledem k mno'ství jejich uvoln$ní (Tomek, Vávrová, 1999, s. 298). 

 

2.6.1! Rozvrh práce  

Rozvrhem práce se rozumí %innost, která p!edchází vlastnímu pr#b$hu zakázky v"robou. 

V rámci rozvrhu práce je v"robní zakázka p!i!azována k jednotliv"m pracovi&tím. 

Postupuje se pomocí následujících opat!ení: 

•! %asové vymezení jednotliv"ch operací, 

•! podn$t k p!íprav$ a doprav$ materiálu, 

•! p!i!azení jednotliv"ch operací ke vlastnímu pracovi&ti, 

•! vydání pracovních p!íkaz#, 

•! reakce na odchylky od plánovaného pr#b$hu v"roby, 

•! aktualizace krátkodob"ch a st!edn$ dob"ch plánovacích dat (Tomek, Vávrová, 

1999, s. 298 – 300). 

Hlavním cílem je dodr'ování dohodnut"ch dodacích a stanoven"ch v"robních termín#, 

vysoké vyu'ití kapacit. Rozvrhování práce lze %lenit na dv$ organiza%ní formy, a to na 

centrální rozvrhování práce a decentralizované rozvrhování práce (Tomek, Vávrová, 

1999, s. 298 – 300).  
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2.7! Formulace a implementace v&robní strategie 

Pro formulaci strategií b"vá vyu'íván metodick" postup zahrnující tyto %ásti: 

•! strategická anal"za, 

•! formulace strategie, 

•! v"b$r optimální podoby strategie, 

•! implementace strategie a kontrola její realizace (Ke!kovsk", Valsa, 2012, s. 58). 

 

2.8! Strategická anal&za 

P!i formulování strategií je vhodné provést strategickou anal"zu, prost!ednictvím ní' jsou 

ur%eny v&echny podstatné faktory a okolnosti ovliv/ující plán strategie. Co se t"ká 

v"robní strategie, m$la by anal"za obsahovat anal"zu vn$j&ího prost!edí podniku, anal"zu 

dané oblasti podniku a anal"zu vlivu zájmov"ch osob. V"robní strategie musí vycházet z 

business strategie, která je v#%i ní nad!azená (Ke!kovsk", Valsa, 2012, s. 58 - 59). 

 

2.8.1! SLEPT anal&za 

Jedná se o anal"zu zam$!enou do budoucnosti, na zásadní v"vojové trendy. Aby bylo 

mo'né budoucí v"voj odhadnout, je nutné znát p!edchozí v"voj, je tedy d#le'ité znát 

minul" a sou%asn" stav. Podkladem pro odhady trend# by m$ly b"t konkrétní fakta 

(Ke!kovsk", Valsa, 2012, s. 60 – 61). 

 

2.8.2! Porter(v p$tifaktorov& model konkuren!ního prost'edí 

Tento model vychází z p!edpokladu, 'e strategické postavení podniku v rámci ur%itého 

odv$tví, je ovliv/ováno p#sobením p$ti hlavních %initel#: 

1.! vyjednávací silou zákazník#, 

2.! vyjednávací silou dodavatel#, 

3.! hrozbou vstupu nov"ch konkurent# do odv$tví, 

4.! hrozbou substitut#, 

5.! rivalitou podnik# p#sobících na daném trhu (Ke!kovsk", Valsa, 2012, s. 66 – 67). 
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Obr. 1: Porter#v model (P!evzato z Ke!kovsk", Valsa, 2001, s. 67) 

 

2.8.3! SWOT anal&za 

P!i této anal"ze jsou identifikovány faktory, které pro objekt anal"zy p!edstavují silné a 

slabé stránky, p!íle'itosti a hrozby.  Tyto faktory jsou následn$ ohodnoceny ve %ty!ech 

kvadrantech tabulky SWOT. Údaje pro SWOT anal"zu lze získat z ji' uskute%n$n"ch 

relevantních díl%ích anal"z, porovnáním s konkurenty, metodou interview. SWOT 

anal"zu lze pou'ít i p!i retrospektivní anal"ze v"voje analyzovaného objektu. P!i této 

anal"ze je vhodné zam$!it se na podstatná fakta. Zji&t$né skute%nosti jsou do kvadrant# 

SWOT za!azovány, na základn$ toho, zda se jedná o vlastnost vn$j&ího nebo vnit!ního 

prost!edí firmy. SWOT anal"za p!estavuje v"znamn" informa%ní zdroj, kter" je vyu'íván 

p!i formulaci strategie. Z podstaty této anal"zy vypl"vá základní logika strategického 

návrhu, jeho' hlavním zám$rem je eliminace slabin a hrozeb, a to prost!ednictvím vyu'ití 

siln"ch stránek a strategick"ch p!íle'itostí (Ke!kovsk", Valsa, 2012, s. 62 - 63). 
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2.8.4! Formulace strategie 

Strategii lze chápat jako mno'inu strategick"ch cíl# a zp#sob# jejich realizace. Její' cíle 

by m$ly b"t jednozna%né, konkrétní a reálné. V p!ípad$ v"robní strategie je vhodné, aby 

byla strukturována dle sv"ch jednotliv"ch d#le'it"ch aspekt#. Vedle základních 

strategick"ch cíl# pro oblast v"roby by m$ly b"t formulovány i cíle zahrnující strategické 

zám$ry pro jednotlivé oblasti !ízení v"roby a to: 

•! p!ístup k uspokojování poptávky, 

•! uspo!ádání v"roby, 

•! plánování a !ízení v"roby, 

•! p!ístup k !ízení zásob, 

•! zabezpe%ování v"robních faktor#, 

•! jakost, 

•! organizaci v"roby, 

•! lidské zdroje, 

•! stabiliza%ní opat!ení (Ke!kovsk", Valsa, 2012, s. 65). 

 

2.8.5! V&b$r optimální podoby strategie 

Návrh strategie by m$lo p!ed kone%n"m schválením posoudit vrcholové vedení, a to 

zejména z hlediska jeho vhodnosti, p!ijatelnosti a uskute%nitelnosti. P!ijatelností strategie 

se rozumí, 'e v p!ípad$ jejího p!ijetí uspokojí v&echny rozhodující stakeholders. Aby 

strategie byla uskute%nitelná, je d#le'ité posoudit mo'nosti zaji&t$ní v"robních faktor# 

pot!ebn"ch pro realizaci strategie. Strategie by m$la b"t v souladu s existující firemní 

kulturou a organizací (Ke!kovsk", Valsa, 2012, s. 68 - 69). 

 

2.8.6! Implementace strategie a kontrola její realizace 

Po formulaci a v"b$ru strategie následuje krok její realizace. Pro efektivní strategické 

plánování a !ízení p!i její realizaci je d#le'ité, aby byly vytvo!eny organiza%ní podmínky 

pro její realizaci, a to ve form$ dlouhodob"ch plán#, program#, rozpo%t#. Je vhodné, aby 

byl pr#b$h realizace strategie v pr#b$hu %asu kontrolován a aby byla strategie a na ní 

navazující plány v p!ípad$ pot!eby up!es/ovány a p!ehodnocovány. Finan%ní v"sledky 

nelze pova'ovat za dostate%né ukazatele úsp$&nosti realizace strategie. Rozhodující jsou 
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v"sledky anal"zy v"voje vn$j&ího prost!edí podniku a zhodnocení v"voje jeho siln"ch a 

slab"ch stránek (Ke!kovsk", Valsa, 2012, s. 69 - 70). 

 

2.9! P'íprava v&roby 

P!ípravu v"roby v podnicích p!edstavuje souhrn n$kolika technicko-ekonomick"ch 

%inností, jejich' prost!ednictvím lze navrhnout a vytvo!it efektivní !e&ení v"robku, 

zp#sob v"roby a její organizace. Navr'ené !e&ení zpracované do technicko-ekonomické 

dokumentace má p!edev&ím zajistit konkurenceschopn" v"robek, a aby pr#b$h procesu 

p!ípravy v"roby, vlastní v"robní proces i u'ívání v"robk# bylo efektivní (Jurová, 2013, 

s. 58). 

 

U p!ípravy v"roby je pozornost v$nována p!edev&ím zabezpe%ení vysoké jakosti v"robk# 

a jejich rychlého zavedení do v"roby. Následn$ by se m$la úrove/ nového v"robku a 

úrove/ navrhované v"roby pr#b$'n$ kontrolovat zkou&kami model#, prototyp# a 

v"robou ov$!ovací série (Jurová, 2013, s. 58). 

 

Cíle p!ípravy v"roby jsou následující: 

1.! vy!e&it a zkonstruovat v"robek, jedná se zejména o vzhled v"robku, technické 

parametry, 

2.! ur%it, jak"m zp#sobem se bude v"robek vyráb$t, montovat, zkou&et, kontrolovat, 

balit, jaké bude pou'ito na jeho v"robu za!ízení, ná!adí, jaká má b"t kvalifikovanost 

pracovník#, za jak"ch podmínek a jak"m zp#sobem lze s v"robkem manipulovat a 

jak jej provozovat, 

3.! zaopat!it v"robu jednoú%elov"ch stroj# a speciálního ná!adí, 

4.! zajistit programy pro NC stroje, 

5.! ur%it nejvhodn$j&í organiza%ní uspo!ádání v"robního procesu, 

6.! ur%it vhodnou organizaci v"robního procesu, co se t"ká po stránce, v$cné, prostorové 

a %asové (Jurová, 2013, s. 59). 
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2.9.1! Technická p'íprava v&roby 

Technická p!íprava v"roby je soubor vzájemn$ souvisejících %inností v"robního podniku, 

jejich' cílem je p!ipravit technicky a ekonomicky ú%elné a efektivní !e&ení produktu, 

technologie, organizace v"roby, a to s ohledem na po'adavky trhu. Její p!edm$tem m#'e 

b"t jak nov" v"robek, tak v"robek upravovan". V"robu nelze za%ít bez její úsp$&n$ 

vy!e&ené technické p!ípravy (Tomek, Vávrová, 2014, 52 – 53). 

Pokud není technická p!íprava v"roby úsp$&n$ vy!e&ená nelze za%ít v"robu, zajistit její 

pr#b$h a ani nelze splnit termínov$ po'adované zakázky. Technická p!íprava v"roby lze 

rozli&ovat na v"vojovou a provozní. V"vojová technická p!íprava je spojená se vznikem 

nov"ch v"robk# a provozní technická p!íprava se zm$nami stávajícího v"robku (Tomek, 

Vávrová, 2014, 52 – 53). 

Technická p!íprava v"roby p#sobí na efektivnost v"roby na del&í dobu. Má vliv na p!e'ití 

firmy, uplatn$ní na trhu a na dodavatele, odb$ratele a kooperující podniky. B$hem 

technické p!ípravy v"roby vznikají podklady pro kalkulaci, a to pro tvorbu cen, mzdovou 

agendu, plánování pracovník# a jejich rozmíst$ní ve v"robním procesu. Její slo'itost, 

náro%nost a %asov" rozsah jsou ovliv/ovány: 

•! technick"mi vlastnostmi a slo'itostí v"robku, provozními podmínky, 

materiálovou náro%ností a stupn$m inovace, 

•! povahou technologick"ch p!em$n, 

•! ekonomick"mi a organiza%ními podmínkami firmy, 

•! úrovní a v"sledky vlastního v"zkumu a v"voje (Tomek, Vávrová, 2014, 52 – 53). 

 

Úkoly technické p!ípravy v"roby jsou: 

•! vy!e&it a p!ipravit v"robek souvislosti s po'adavky na trhu, zajistit v"voj produktu 

a vypracovat dokumentaci produktu, 

•! ur%it procesní zásady, jak"mi postupy, na jak"ch za!ízení, p!i pou'ití jakého 

v"robku a s nasazením kter"ch profesí se bude v"robek vyráb$t, kontrolovat a 

zkou&et, 

•! najít optimální !e&ení organiza%ního uspo!ádání v"robního procesu, a to po v$cné, 

prostorové i %asové stránce (Tomek, Vávrová, 2014, 53). 

 



23 
 

Technickou p!ípravu v"roby lze %lenit na: 

•! konstruk%ní p!ípravu v"roby, 

•! technologickou p!ípravu v"roby, 

•! organiza%ní p!ípravu v"roby (Tomek, Vávrová, 2014, s.53). 

 

2.9.2! Konstruk!ní p'íprava v&roby 

Ke konstruk%nímu !e&ení v"roby lze p!istoupit za p!ekladu, je-li shromá'd$no dostatek 

informací k inovaci a je znám cíl p!ípravy produktu. K cíli je mo'né dojít uplatn$ním 

r#zn"ch konstruk%ních princip# a dal&ími r#zn"mi zp#soby. Je-li cyklus konstruk%ní 

p!ípravy dlouh", je nutné ho optimáln$ %asov$ krátit, proto je vhodné zajistit jeho pr#b$h 

v individuáln$ kontrolovan"ch fázích: 

•! zpracování návrhu v"robku, 

•! konstruk%ní !e&ení v"robku, 

•! spolupráce konstruktéru p!i technologické %ásti technické p!ípravy v"roby a p!i 

rozb$hu v"roby (Tomek, Vávrová, 2014, s. 53 - 55). 

 

Návrh v"robku by m$l b"t vybrán z více variant. Vlastní návrh zkoumá jeden vybran" 

nám$t a obsahuje podrobné rozpracování údaj# o v"robku. V rámci technického projektu 

by m$ly b"t uvedeny technicko-ekonomické d#vody pro zvolení daného p!ístupu ke 

konstrukci. Nejedná se pouze o práci konstruktéra profesionála, ale i o spolupráci 

s pracovníky pojednávajícími obchodní zále'itosti s odb$ratelem, nákupu, s technology a 

s pracovníky odpovídajícími za !ízení jakosti a bezpe%nosti práce. Konstruk%ní !e&ení – 

prototyp je první zku&ební v"robek, kter" prochází v"robními zkou&kami, jejich' 

v"sledky b"vají zaznamenávány do p!íslu&n"ch protokol#. Jedná-li se o opakovanou 

v"robu, následuje po ov$!ení prototypu ov$!ovací série, která je vyrobena podle nového 

technologického postupu a p!i navr'ené organizaci v"roby, za ú%elem ov$!it vhodnost 

zvolené technologie a organizace v"roby. Ve v"kresech je v"robek znázorn$n jako celek 

a jsou znázorn$ny i v&echny jeho %ásti (Tomek, Vávrová, 2014, s. 53 – 55). 
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2.9.3! Technologická p'íprava v&roby 

V této fázi je rozhodováno o zp#sobech p!em$n daného materiálu v kone%n" v"robek, 

v rámci %eho' je i vypracovávána rozsáhlá dokumentace, popisující postupy a nároky na 

jeho zaji&t$ní. Materiálová, pracovní i kapacitní náro%nost v"robku zále'í na 

technologické p!íprav$ v"roby. Technologická p!íprava v"roby má vliv na ekonomiku 

v"roby. Její díl%í etapy mohou b"t uvedeny jako: 

•! technologická p!íprava v"roby prototypu, 

•! technologická p!íprava sériové v"roby, 

•! spolupráce p!i se!ízení a rozb$hu v"roby (Tomek, Vávrová, 2014, s. 55 – 56). 

 

Dokumentace technologické p!ípravy v"roby se sv"m rozsahem odli&ují, a to podle 

slo'itosti a technické funk%nosti produkt#. Návodky jsou vytvá!eny v hromadné a sériové 

v"rob$ a obsahují podrobn" popis jednotliv"ch operací, slou'í jako podklad pro práci 

v"robních d$lník#. Sou%ástí jejich obsahu je %íslo, popis operace, %íslo a ozna%ení 

pracovi&t$, údaje o %asu práce, údaje o pou'itém materiálu, ná!adí a strojích (Tomek, 

Vávrová, 2014, s. 56). 

Podkladem pro kontrolu a !ízení v"roby a pro tvorbu dokumentace nutné pro !ízení 

v"roby je technologick" postup. Technicko-hospodá!ské normy p!edstavují závazné 

p!edpisy, kter"mi jsou !ízeny %innosti podniku. V !ízení v"roby jsou vyu'ívány 

technicko-hospodá!ské normy spot!eby vstupních %initel# v"robního procesu. 

Technologické v"kresy, jejich' obsahem jsou v"chozí tvary a rozm$ry polotovar# jsou 

znázorn$ny tak, jak je t!eba o nich informovat pracovníky v"robního procesu (Tomek, 

Vávrová, 2014, s. 56 - 57). 

 

2.9.4! Organiza!ní p'íprava v&roby 

Organiza%ní p!ípravou v"roby se rozumí spolupráce slo'ek v"roby s konstrukcí, 

technologií a slo'kami v"roby zaji&.ujícími. Do organiza%ní p!ípravy v"roby pat!í: 

•! uspo!ádání v"robního procesu, 

•! uspo!ádání materiálového toku, 

•! rozhodnutí o pou'ití pomocn"ch a dopravních za!ízení, 

•! inicia%ní jednání s dodavateli a zaji&t$ní materiálu, 
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•! zaji&t$ní koopera%ních vztah#, 

•! zácvik pracovník# (Tomek, Vávrová, 2014, s. 57). 

 

2.10!Pr(b$*ná doba v&roby produktu 

Pomocí systematické anal"zy v"robního procesu a nalezení úzk"ch míst v"robního toku 

lze dosp$t ke zji&t$ní p!í%in zbyte%n"ch prodlev ve v"rob$. Po zji&t$ní t$chto p!í%in je 

mo'né pracovat na zkrácení v"robní doby v"robku. Zkrácení v"robní doby v"robku tak 

umo'ní podniku zaopat!it si v"hodu p!ed konkuren%ními podniky a to tím, 'e podnik 

bude schopen dát zákazníkovi rychleji to, co si 'ádá (Jurová, 2013, s. 185). 

 

U slo'itého v"robku tvo!í celkovou pr#b$'nou dobu v"roby sou%et doby technologické, 

manipula%ní a doby klidu. Zkracování pr#b$'né doby u takovéhoto v"robku %asto 

vy'aduje v$novat pozornost p!edev&ím dobám manipula%ním a dobám klidu. 

Pr#b$'nou dobu zakázky pak tvo!í %as, kdy se o jedná o v"robku a %as p!ípravy v"roby. 

Následn$ se roz&i!uje o %as vlastní v"roby a dobu expedice (Jurová, 2013, s. 185 - 186). 

 

Rozdíl mezi pr#b$'nou dobou zakázky a pr#b$'nou dobou v"roby je ten, 'e pr#b$'nou 

dobu zakázky tvo!í cel" cyklus, a to od projevení zájmu zákazníkem o budoucí produkt 

p!es jeho v"voj a realizaci ve v"robním procesu, co se t"ká technické p!ípravy v"roby a 

jeho p!em$ny z materiálového prvku na kone%n" produkt, a' po ukon%ení expedice. 

Zatímco pr#b$'nou dobu v"roby tvo!í pouze samotn" vlastní v"robní proces. Je ur%ena 

%asov"m intervalem od okam'iku provedení první operace a' do momentu odvedení 

v"robku na sklad hotov"ch v"robk#. Pr#b$'ná doba v"roby tak p!edstavuje nezbytn$ 

nutnou dobu pot!ebnou pro ur%it" dan" v"robní úkol bez ohledu na poruchy ve v"rob$ 

(Jurová, 2013, s. 186). 
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Obr. 2: Vztah pr#b$'né doby zakázky a její v"roby (P!evzato z Jurová, 2013, s.186) 

Pr#b$'ná doba v"roby se skládá z !ady díl%ích %as#: technologick"ch, 

netechnologick"ch, zahrnuje i p!eru&ení, které nastává v rámci postupné transformace 

materiálov"ch vstup# do kone%ného produktu. V"robní proces lze roz%lenit na: 

•! technologické %asy: 

o! ru%ní operace, 

o! strojní operace, 

o! strojn$-ru%ní operace, 

o! automatické operace, 

o! p!írodní (biochemické) operace, 

•! manipula%ní %asy: 

o! p!epravní operace, 

o! technologické manipulace, 

o! nakládání, 

o! skladování, 

o! kontrola jakosti, 

•! %asy p!eru&ení: 

o! zp#sobené organizací práce 

o! zp#sobené stavem technického za!ízení 

o! zp#sobené technicko-organiza%ními nedostatky 

o! zp#sobené subjektivními p!í%inami ze strany obsluhy (Jurová, 2013, s. 

186 - 187). 
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3! ANAL%ZA SOU"ASNÉHO STAVU 

 

 

Obchodní firma:   LESAK s.r.o. 

Datum vzniku zápisu:   3. srpna 2009 

 
 
Sídlo:     Bo'et$chova 2826/36, Královo Pole, 612 00 Brno 
 
 
Identifika%ní %íslo:   28355580 
 
 
Právní forma:    Spole%nost s ru%ením omezen"m 
 
 
P!edm$t podnikání:   v"roba obchod a slu'by neuvedené v p!ílohách 1 

     a' 3 'ivnostenského zákona 

 
     v"roby, instalace, opravy elektrick"ch stroj# 

a p!ístroj#, elektronick"ch a telekomunika%ních 

za!ízení 

 
 
 
 
 
Zp#sob jednání:   Jménem spole%nosti jednají jednatelé samostatn$, 

vyjma zále'itostí p!evy&ující 100.000,-K%, kdy 

jednají dva jednatelé spole%n$. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



28 
 

3.1! Historie spole!nosti 

Spole%nost LESAK s.r.o. byla zalo'ena v roce 2009 dv$ma servisními techniky. Jejím 

p!edch#dcem byla spole%nost LESAK – ZEMAN s.r.o., která na trhu p#sobila od roku 

1991. Vzhledem k tomu, 'e se jednatelé pohybují v tomto odv$tví ji' tém$! t!icet let, 

disponují bohat"mi znalostmi a zku&enostmi v oboru vaha!ství (Lesak, 2015).  

 

3.2! V&robní portfolio 

Spole%nost se zab"vá v"robou vah a vá'ících systém#.  

Do portfolia pat!í:  

 
  

•! Váhy obchodní pultové, 

•! Váhy gastro, 

•! Váhy p!íjmové a expedi%ní, 

•! Váhy !eznické, 

•! Váhy pro sklady a technologie, 

•! Váhy po&tovní – p!epravní, 

•! Váhy automobilové – mostové, 

•! Váhy zdravotnické a léka!ské, 

•! Váhy pro domácnosti, 

•! Váhy laboratorní, 

•! Váhy veterinární, 

•! Váhy pro v"bu&né EX prost!edí, 

•! Váhy kolejové, 

•! Váhy úlové, 

•! Váhy na kontejnery, 

•! Vá'ní indikátory (Lesak, 2015). 
 
 
Bakalá!ská práce se v$nuje tvorb$ pr#b$hu zakázky vybraného produktu. Pro svoji práci 

jsem si zvolila Po&tovní balíkovou váhu 1T4060LNVPB.  
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3.3! Po#tovní balíková váha 1T4060LNVPB 

Váha je ur%ena na vá'ení balík# pro stanovení p!epravních tarif# dle hmotnosti. 

Konstrukce je osazena certifikovan"mi vá'ícími komponenty. Tato váha je v"hradn$ 

dodávána *eské po&t$.  

 

 
Obr. 3: Po&tovní balíková váha 1T4060LNVPB (P!evzato z návodu k váze 1T4060LNVPB) 

3.4! Dodavatelé 

Velká %ást dodavatel# sídlí v Asii, Latinské Americe a Západní Evrop$. Mezi v"znamné 

dodavatele pat!í spole%nost TSCALE a PINNACLE se st!ediskem na Taiwanu, 

YAOHUA sídlící v 1anghaji, ZEMIC s centrálou v Nizozemsku, mexická spole%nost 

TORREY, &v"carská PRECISA a &pan$lská spole%nost SENSOCAR (Lesak, 2015).  

3.5! Informa!ní systém 

Ve spole%nosti je vyu'íván pro !ízení jejího provozu ú%etní a ekonomick" software 

Pohoda. Pomocí tohoto softwaru jsou vyhotovovány faktury a je veden p!ehled o 

mno'ství zbo'í ve sklad$. Dále je vyu'íván software P-touch pro tisknutí &títk#. 

(Kalianková, 2018). 
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3.6! Odb$ratelé  

Mezi v"znamné odb$ratele pat!í *eská po&ta, které jsou dodávány po&tovní balíkové 

váhy s p!ipojením na PC. Dal&ím v"znamn"m odb$ratelem je spole%nost Steinex, která 

odebírá od spole%nosti LESAK s.r.o. pr#myslové nerezové váhy a pr#myslové terminály 

pro !ízení procesu v"roby a zna%ení v"robk# (Lesak, 2015).  

Spole%nosti Pegas Nonwovens jsou dodávány automobilové váhy s ovládáním závor. 

Dal&ím odb$ratelem je spole%nost Steinhauser, která odebírá systémové váhy 

(Lesak, 2015). 

GM Electronic odebírá m#stkové váhy. Saint-Gobain Isover je v"znamn"m odb$ratelem 

podlahov"ch vah a pr#myslov"ch terminál# PT. Kostelecké uzeniny odebírají 

pr#myslové terminály PT17 (Lesak, 2015). 

 

3.7! Pr(chod zakázky obchodním odd$lením  

Váha je objednávána *eskou po&tou v'dy po více kusech. Firma je o objednávce 

vyrozum$na pomocí formulá!e, kter" je doru%ován po&tovní zásilkou.  

Do dvou dn# od doru%ení musí b"t p!ijetí objednávky potvrzeno a potvrzení musí b"t 

zasláno zp$t. 

Objednávka je následn$ zadána do systému spole%nosti LESAK s.r.o. P!es systém je 

informován odpov$dn" pracovník v"roby. V"robní lh#ta zakázky je &edesát dn#.  

Po zhotovení zakázky je následn$ v systému vytvo!en v"robní list, kter" obsahuje 

v&echny komponenty v"robku. Následn$ je vystaven dodací list a dojde zárove/ 

k naskladn$ní hotového v"robku v systému. Ka'd" v"robek má své identifika%ní %íslo 

pro evidenci a dohledání, p!ípadn$ reklamaci. 

Následn$ je informován skladník, kter" pomocí v"dejky vyskladní v"robky a nachystá 

zásilku k expedici. Zbo'í je vyskladn$no. V moment$, kdy je zásilka expedována, je 

vystavena faktura. Zbo'í se odesílá p!epravní spole%nosti. 

Originál faktury musí b"t *eské po&t$ zaslán na faktura%ní adresu. Faktura odchází 

s dodacím listem, kde jsou uvedeny v&echny polo'ky s v"robním %íslem.  
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Obr. 4: Grafické zpracování pr#b$hu zakázky obchodním odd$lením (Vlastní zpracování dle Kalianková, 
2018)  
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3.8! Pr(chod zakázky v&robním odd$lením  

V"roba probíhá v díln$ o plo&e p!ibli'n$ 65 metr# %tvere%ních.  

K v"rob$ jedné váhy jsou pot!eba minimáln$ t!i zam$stnanci.  

První pracovník zpracovává jednotlivé komponenty, které budou následn$ umíst$ny do 

váhy. Tato fáze v"roby trvá p!ibli'n$ 30 minut. 

Druh" pracovník p!ipravuje konstrukci váhy. P!íprava trvá 20 minut.  

T!etí pracovník provádí kompletaci váhy. Kompletace trvá 20 minut.  

*innosti jsou provád$ny sou%asn$, t!etí pracovník %eká na zhotovení jednotliv"ch 

komponent#, b$hem této doby vypomáhá ostatním pracovník#m p!i v"rob$ daného 

produktu.  

Po kompletaci nastaví první pracovník data v systému váhy a následn$ je dal&ím 

pracovníkem testována správná funk%nost váhy.  

Cel" v"robní proces jednoho kusu trvá 80 minut.  

Na záv$r je v"robek ozna%en identifika%ním %íslem, zabalen do kartonové krabice a 

zaji&t$n fixa%ním materiálem. Sou%ástí balení je návod k obsluze v %eském jazyce.  

Sklad je p!ipraven na v"robu 200 kus#, po ka'dé objednávce p!íslu&n" pracovník 

doobjednává takov" po%et komponent#, kolik bylo objednáno v p!íslu&né zakázce vah.  

Dodání pot!ebn"ch komponent# trvá z d#vodu vzdálenosti dodavatele p!ibli'n$ dva 

m$síce.  
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Obr. 5: Grafické zpracování pr#b$hu zakázky v"robním odd$lením (Vlastní zpracování dle Gotschová, 
2018) 
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3.9! Organiza!ní struktura  

Organizace je vedena dv$ma jednateli. První jednatel zodpovídá za technické zále'itosti 

a druh" za finan%ní.  Spole%nost se skládá ze %ty! odd$lení – obchodního, technického, 

zásobování a v"robního odd$lení.  

 

3.9.1! Organizace firmy 

 

 
Obr. 6: Organiza%ní struktura spole%nosti (Vlastní zpracování dle Kalianková, 2018) 
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3.10!SLEPT anal&za  

SLEPT anal"za je prost!edkem pro anal"zu zm$n okolí. Je zam$!ena do budoucnosti, na 

zásadní v"vojové trendy. 

 
3.10.1! Sociální hledisko 

V Brn$ sídlí mnoho vysok"ch i st!edních &kol technického zam$!ení. Pro spole%nost není 

velk" problém získávat kvalifikované zam$stnance pro v"robu a navrhování vah.  

 

3.10.2! Legislativní hledisko  

Pracovn$právní vztahy jsou v *eské republice o&et!eny Zákoníkem práce. Firma je 

povinna zajistit bezpe%nost a ochranu zdraví zam$stnanc# p!i práci.  

V *eské republice funguje *eská obchodní inspekce, která kontroluje, zda plní prodejci 

povinnosti stanovené zákonem O ochran$ spot!ebitele a zákonem O technick"ch 

po'adavcích na v"robky.  

  

3.10.3! Ekonomické hledisko  

V sou%asnosti se ekonomika nachází v konjunktu!e. Je nízká míra nezam$stnanosti, roste 

produkce a firmy investují do nového vybavení. Díky dobré ekonomické situaci je 

zv"&ená poptávka po v"robcích daného podniku.  

 

  

3.10.4! Politické hledisko  

Vláda podporuje dobré vztahy se zem$mi, kde sídlí na&i obchodní partne!i. Zasazuje se o 

zjednodu&ení a zrychlení dodávek ze zemí firemních dodavatel#, a to prost!ednictvím 

zavedení p!ímého dopravního spojení. V rámci Evropské unie je mo'no %erpat dotace na 

rozvoj podnikání. Zavedením Zákona o EET roz&í!ila spole%nost svoje v"robní portfolio 

o registra%ní pokladny a pokladní systémy pro EET.  
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3.10.5! Technologické hledisko 

V *eské republice je podporováno technické vzd$lávání a rozvoj nov"ch technologií. 

Jsou po!ádány pr#myslové veletrhy, na kter"ch jsou p!edstavovány technologické 

inovace. T$chto veletrh# se firma pravideln$ ú%astní a vystavuje zde své produkty.  

Pro rozvoj spole%nosti je d#le'ité sledovat technologické novinky a dr'et krok 

s konkurencí.  

 

3.10.6! Vyhodnocení SLEPT anal&zy  

Ekonomická situace v sou%asnosti hraje ve prosp$ch rozvoje firmy. Na stál" 

technologick" v"voj spole%nost reaguje zavád$ním nov"ch v"robk# a inovováním 

zaveden"ch vá'ících za!ízení a systém#.  
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3.11!Porter(v p$tifaktorov& model konkuren!ního prost'edí 

Anal"za vychází z p!edpokladu, 'e strategická pozice firmy p#sobící v ur%itém odv$tví 

je ovliv/ována p$ti základními faktory, a to vyjednávací silou zákazník#, dodavatel#, 

hrozbou vstupy nov"ch konkurent# do odv$tví, hrozbou substitut# a rivalitou firem. 

 

3.11.1! Síla odb$ratel( 

V"hradním odb$ratelem po&tovní balíkové váhy 1T4060LNVPB je státní podnik *eská 

po&ta. Vzhledem k velikosti tohoto podniku se jedná o odb$ratele s velkou vyjednávací 

silou. 

 

3.11.2! "eská po#ta, s.p. 

*eská po&ta je podnik poskytující po&tovní slu'by na území *eské republiky. 

V sou%asnosti má celkem 3 868 organiza%ních jednotek, jedná se o po&ty, specializované 

provozovny, po&ty Partner, v"dejní místa a po&tovny.  

*eská po&ta je státním podnikem, a proto je povinna vybírat své dodavatele 

prost!ednictvím ve!ejn"ch zakázek.  

 
Graf 1: Graf v"voje po%tu pobo%ek *eské po&ty (Vlastní zpracování dle v"ro%ních zpráv *eské po&ty) 
 

 
Graf. 2: Graf v"voje po%tu po&ta Partner a v"dejních míst (Vlastní zpracování dle v"ro%ních zpráv *eské 
po&ty) 
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3.11.3! Síla dodavatel( 

Komponenty pot!ebné k v"rob$ po&tovních vah jsou dová'eny p!evá'n$ z v"chodní a 

z jihov"chodní Asie. Odkud jsou materiály a pot!ebné komponenty dová'eny leteckou 

dopravou anebo lodní dopravou. Jak"m zp#sobem budou objednané komponenty 

dodávány se rozhoduje na základ$ jejich pot!eby pro v"robu, která je ovliv/ována 

velikostí jednotliv"ch zakázek. Pro krat&í lh#tu dodání objednan"ch komponent# je 

vyu'ívána letecká doprava. V p!ípad$, kdy má firma na skladu dostatek díl# pro v"robu 

vah a není zadáno do v"roby velké mno'ství kus# je vyu'ívána lodní doprava. 

 

Jedním z dodavatel# je spole%nost TSCALE. Jedná se o p!edního v"robce vah na 

Taiwanu a v *ín$. Tato spole%nost funguje na trhu ji' tém$! padesát let. Spole%nost 

za%ínala jako v"robce mechanick"ch vah a od roku 1987 se zam$!uje na v"robu 

elektronick"ch vah. Po sv$t$ jsou známy její v"robky svou kvalitou, d#kazem toho jsou 

odb$ratele, kte!í jsou tvo!eni spole%nostmi sv$toznám"ch zna%ek v oblasti vá'ící 

techniky. 

 

Dal&ím dodavatelem se sídlem na Taiwanu je spole%nost Pinnacle technology. Spole%nost 

vznikla v roce 1982. V *ín$ má dv$ svá v"vojová st!ediska, v nich' pracuje 110 

v"vojov"ch in'en"r#. Její v"robní portfolio je tvo!eno tém$! ze v&ech obchodních 

za!ízení. Obsahuje registra%ní pokladny, POS terminály, tiskárny, elektronick"mi váhy, 

sníma%e %arov"ch kód#, pokladní zásuvky a bezdrátová !e&ení pro restaurace a 

pohostinství. Jde o za!ízení prodáváno po celém sv$t$ pod zna%kou ACLAS A AMPROS. 

 

Dále je dodavatelem spole%nost YAOHUA. Tento velik" v$deck" a technologick" 

podnik byl zalo'en p!ed 25-ti lety v 1anghaji. Jedná se o nejv$t&ího v"robce vá'ních 

indikátor# v *ín$. Spole%nost získala za dobu svého fungování mnoho patent# a 

certifikát#. 
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3.11.4! Sou!asná konkurence 

Za sou%asnou konkurenci lze pova'ovat spole%nosti p#sobící na %eském trhu, které se 

zab"vají v"robou a prodejem vah a jejich' sortiment zahrnuje po&tovní balíkové váhy. 

 
Sou%asnou konkuren%ní spole%ností je podnik ZEMAN Váhy s.r.o., jeho' produktové 

portfolio se skládá z pr#myslov"ch vah a terminál#, registra%ních a po%íta%ov"ch 

pokladen, p!íslu&enství a dopl/k# k POS systém#m, obchodních softwar#, expedi%ních 

softwar#. Sou%ástí produktového portfolia jsou i po&tovní váhy. Jedná se p!evá'n$ o 

po&tovní váhy zna%ky CAS dová'ené z Ji'ní Koreje. Tato spole%nost má ohledn$ 

po&tovních vah u'&í sortiment ne' firma LESAK s.r.o. (Zeman váhy, 2017). 

V"hodou spole%nosti LESAK s.r.o. v porovnání s tímto podnikem je s ohledem na 

po&tovní váhy &ir&í sortiment a v"roba po&tovních vah na zakázku  

Dal&í konkuren%ním podnikem je Calibra CZ s.r.o. p#sobící na trhu od roku 2002. Zab"vá 

se prodejem, opravami a servisem vah, a to p!edev&ím zna%ky Tonava. Sortiment 

spole%nosti zahrnuje po&tovní váhy. Z hlediska model# po&tovních balíkov"ch vah se 

jedná o velmi omezenou nabídku (Calibra CZ, 2018). 

Konkurentem je i podnik Analytika Váhy a vá'ní systémy s.r.o. prodávající váhy na 

%eském trhu ji' tém$! dvacet osm let. Spole%nost je prodejcem pr#myslov"ch, 

obchodních a laboratorních vah, které odebírá od spole%nosti Mettler-Toledo a Ohaus. 

V sou%asnosti spole%nost nabízí po&tovní balíkové váhy zna%ky Catapult a Ohaus. I tato 

firma má velmi omezen" v"b$r model# po&tovních balíkov"ch vah  

(Analytika Váhy a vá'ící systémy, 2018). 

3.11.5! Vstup nov&ch konkurent( do odv$tví 

Vstup nov"ch konkurent# do odv$tví nep!edstavuje pro spole%nost LESAK s.r.o. 

v sou%asnosti p!íli& velkou hrozbu. Spole%nost za dobu svého p#sobení na %eském trhu a 

vzhledem k dlouholet"m zku&enostem vedení spole%nosti disponuje &irok"m 

sortimentem vah a vá'ících systém# vlastní v"roby. Jednu z nejv$t&ích v"hod spole%nosti 

p!edstavuje sortiment, kter" nezahrnuje pouze váhy dová'ené od jin"ch prodejc#, ale také 

p!edev&ím váhy navr'ené a sestrojené firmou LESAK s.r.o. 
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3.12!SWOT anal&za 

P!i SWOT anal"ze jsou identifikovány vn$j&í a vnit!ní faktory, které ovliv/ují úsp$&nost 

podniku. 

 
 
3.12.1! Silné stránky  

•! Kvalifikovaní pracovníci,  

•! dobrá komunikace mezi zam$stnanci,  

•! loajální zákazníci,  

•! stálí dodavatelé,  

•! dobré vztahy s dodavateli,  

•! dlouhodobé zku&enosti v odv$tví,  

•! dobré technické vybavení,  

•! &iroké portfolio v"robk#,  

•! v"voj vlastních nov"ch v"robk#.  

 

3.12.2! Slabé stránky  

•! Spole%nost sídlí v pronajat"ch prostorách,  

•! nemo'nost p!estavování pronajat"ch prostor# bez souhlasu majitele budovy,  

•! nesnadn" p!ístup kamion# se zbo'ím ke skladu,  

•! nedosta%ující parkovi&t$ pro zákazníky,  

•! dosavadní nezastupitelnost pracovník# pro ur%itou v"robní %innost,  

•! nedosta%ující plocha dílny,  

•! hor&í !ízení n$kter"ch pracovních proces#. 



41 
 

3.12.3! P'íle*itosti 

•! Technologick" v"voj, 

•! mo'nost expandovat na zahrani%ní trhy, 

•! p!ízniv" v"voj ekonomiky, 

•! uvedení nov"ch produkt# na trh, 

•! vyu'ití nov"ch distribu%ních cest, 

•! r#st poptávky po zbo'í. 

 

 

3.12.4!Hrozby 

•! Pokles poptávky, 

•! ztráta v"znamného dodavatele, 

•! zv"&ení nájemného, 

•! nedosta%ující ochrana du&evního vlastnictví, 

•! nep!ízniv" v"voj ekonomiky, 

•! konkurence na trhu, 

•! cenové strategie firem, 

•! vznik nov"ch konkuren%ních firem, 

•! tr'ní bariéry. 
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3.12.5! Vyhodnocení SWOT anal&zy 

Spole%nost neustále vyvíjí své produkty a udr'uje si tak stále svoji konkuren%ní v"hodu.  

Na nov$ vznikající poptávku na trhu reaguje roz&í!ením svého sortimentu o nové 

produkty. V"hodou spole%nosti jsou jejich kvalifikovaní zam$stnanci, kte!í rozum$jí 

technologiím a zaji&.ují plynulou v"robu produkt# spole%nosti.  

Nev"hodou spole%nosti je omezené roz&i!ování prostor# ur%ené pro v"robu vah. Firma 

sídlí v pronajat"ch prostorech a musí stavební zm$ny konzultovat s vlastníkem budovy. 
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4! Vlastní návrhy 'e#ení 

Pro zaji&t$ní rychlej&ího a plynulej&ího projití zakázky v"robou a pro zabezpe%ení 

spolehliv$j&ího v"robního procesu jsou v následující %ásti této práce doporu%eny r#zné 

varianty návrh#, které by podnik mohl v sou%asnosti ve svém v"robním procesu nebo 

k jeho kvalitn$j&ímu zaji&t$ní uplatnit.  

 

4.1! Roz#í'ení dílny 

V sou%asnosti tvo!í problém nedostate%ná velikost dílny, která je ur%ená pouze pro 

v"robu po&tovní balíkové váhy 1T4060LNVPB. Podnik sídlí v pronajat"ch prostorech, 

které se nachází v p!ízemí a v prvním pat!e budovy. V prvním pat!e budovy má podnik 

kancelá!e obchodního odd$lení a místnosti ur%ené pro technické odd$lení. V prostorách 

v p!ízemí je sklad a dv$ dílny podniku. Celkov$ má budova p!ízemí a dv$ patra, ve 

druhém pat!e budovy nemá firma pronajaté 'ádné prostory. 

 

 

 
Obr. 7: 1. patro (Vlastní zpracování) 
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Obr.8: P!ízemí (Vlastní zpracování) 

 

Podnik vyu'ívá pro v"robu vah dv$ dílny. V minulosti byly ob$ dílny vyu'ívány podle 

pot!eb pro v"robu r#zn"ch druh# vah a firma zam$stnávala t!i pracovníky, jejich' 

%inností byla v"roba konstrukcí a zkompletování vah. Tito pracovníci zhotovovali váhu 

v jedné z dílen, a to podle pot!ebného prostoru k v"rob$ dané váhy. Pro v"robu 

automobilové váhy je pot!eba v$t&í prostor ne' pro v"robu váhy zdravotní.  

 

Firma po získání ve!ejné zakázky, jejich' p!edm$tem je dodávání po&tovních balíkov"ch 

vah *eské po&t$, p!ijmula t!i pracovníky, jejich' pracovní %inností je v"roba po&tovní 

balíkové váhy. Z po%átku slou'il jako pracovní prostor t$mto zam$stnanc#m %ást 

místnosti technického odd$lení v prvním pat!e budovy, tento pracovní prostor byl v&ak 

pouze provizorní. Následn$ pro v"robu po&tovních vah byla vymezena dílna v p!ízemí 

budovy. Na plánu p!ízemí se jedná o dílnu dv$.  Dílna dv$ slou'í tedy v sou%asnosti t$mto 

t!em pracovník#m, kte!í zaji&.ují v"robu po&tovní váhy a dílna jedna je ur%ena 

pro pracovníky, jejich' úkolem je zaji&t$ní v"roby ostatních druh# vah.  
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Dílna dva je v sou%asnosti p!izp#sobena pro pracovníky tak, aby vyhovovala jejich 

pracovním pot!ebám v rámci daného v"robního procesu. Na obrázku ní'e je znázorn$no 

aktuální rozmíst$ní dílny. Ka'd" jednotliv" pracovník pou'ívá ke své %innosti pracovní 

st#l, jeho' rozm$ry jsou pro danou %innost vyhovující. V$t&í st#l slou'í jako odkládací 

prostor pro ji' sestavené jednotlivé díly váhy nebo p!ípadn$ pro jejich poslední 

se!izování. V policích jsou ulo'eny jednotlivé drobné komponenty, z kter"ch pracovník 

jedna postupn$ vyrábí jednotlivé díly váhy. Na obrázku je znázorn$no, kam pracovníci 

odkládají po dokon%ení dané v"robní %innosti bu0 díly váhy anebo ji' váhu samotnou dle 

toho, jakou %innost vykonávají.  

 

Do dílny vede men&í chodba, která je nyní vyu'ívá jako odkládací prostor pro kartonové 

krabice a materiál ur%en" k balení vah. Pracovník jedna odkládá zhotovené díly 

na podlahu p!ed police. Pracovník dva pokládá se&roubované konstrukce na velk" st#l 

umíst$n" uprost!ed dílny a pracovník t!i zkompletované váhy na podlahu na místo 

vyzna%eném na obrázku.  

 

V sou%asné situaci v&ak p!estává b"t velikost dílny dostate%ná, vzhledem k 

nar#stajícímu po%tu zakázek je mno'ství rozpracovan"ch díl# a samotn"ch vah tak velké, 

'e zabírají v$t&inu prostoru, co' znemo'/uje pracovník#m se po díln$ pohybovat. 

 

 
Obr.9: Sou%asné rozmíst$ní dílny (Vlastní zpracování) 
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Na dal&ím obrázku jsou zobrazeny &ipky, které zachycují, jak"m sm$rem jdou po sob$ 

jednotlivé fáze v"robního procesu po&tovní váhy. Pracovník jedna zpracovává jednotlivé 

komponenty, které jsou ur%eny dovnit! váhy. Pracovník dva se&roubovává konstrukce 

váhy. Poté co pracovník jedna i dva jsou hotovy s danou fází v"roby, díly s konstrukcí 

zkompletuje pracovník t!i do kone%né podoby váhy. V systému hotové váhy jsou 

nastavována data, tuto %innost op$t vykonává pracovník jedna. Po nastavení váhy je její 

správná funk%nost kontrolována a testována pracovníkem %ty!i.  

 

Tento pracovník není na obrázku zobrazen, jedná se o pracovníka, kter" pracuje v díln$ 

jedna a zaji&.uje v"robu jin"ch model# vah. Nastavené váhy jsou tedy p!esouvány do 

dílny jedna, kde je pracovníkem %ty!i kontrolována jejich funk%nost. Zkontrolované váhy 

jsou p!esunuty op$t do dílny dva, kde jsou pracovníkem dva vkládány do krabic a 

následn$ zaji&t$ny fixa%ním materiálem. Na záv$r jsou váhy expedovány. 

 

 

 
Obr.10: Pr#b$h v"robních %inností (Vlastní zpracování) 
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Vzhledem nedostate%ného prostoru ur%eného pro v"robu po&tovních vah, lze doporu%it 

podniku roz&í!ení dílny. Pokud by si firma pronajala vedlej&í místnost, mohla by se 

stávající dílna o plochu této místnosti roz&í!it. Zbo!ením zdi, která místnosti rozd$luje, 

by tak vznikla nová v$t&í dílna. 

 

 V tomto p!ípad$ bude také zále'et na majiteli budovy, jestli firm$ povolí tyto stavební 

úpravy. Vedlej&í místnost dílny je rozlohy p!ibli'n$ 50 metr# %tvere%ních. Velikost 

sou%asné dílny je p!ibli'n$ 65 metr# %tvere%ních. Propojením obou místností by tak 

vznikla dílna o velikosti kolem 115 metr# %tvere%ních. Odhadované ro%ní náklady na 

pronájem této místnosti %iní 120 000 K%. Vzhledem k nar#stající poptávce je roz&í!ení 

dílny nevyhnutelné. Roz&í!ení prostoru v"roby p!inese na základ$ odhadu sou%asného 

v"voje v"nosy, které p!esahují náklady na dílnu. 

 

 
Obr.11: Roz&í!ení dílny 2 (Vlastní zpracování) 
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Na následujících dvou obrázcích jsou zobrazeny dv$ varianty mo'ného zorganizování a 

rozmíst$ní pracovník#. 

 

V prvním návrhu rozmíst$ní dílny je pracovník jedna p!esunut do zadní %ásti dílny. Po 

levé stran$ jsou umíst$ny police na jím zpracovávané komponenty, které lze vzhledem 

roz&í!ení prostoru prodlou'it. Po pravé stran$ pracovníkova stolu by se nacházel je&t$ 

jeden velik" st#l ur%en" na odkládání zhotoven"ch díl#.  

 

St#l pracovníka dva se nachází po pravé stran$ p!i vstupu z chodby dílny, tento pracovník 

má po své levé stran$ rovn$' velik" st#l, na kter" lze odkládat se&roubované konstrukce. 

Pracovník t!i je umíst$n doprost!ed místnosti a je tedy mezi pracovníky jedna a dva. Tento 

zp#sob rozmíst$ní zjednodu&í pohyb pracovník# po díln$, kte!í ji' nebudou muset obtí'n$ 

manipulovat s rozpracovan"mi %ástmi váhy po díln$. Tato varianta !e&ení tak následn$ 

umo'ní plynulej&í v"robu. 

 
 

 
Obr. 12: Rozmíst$ní dílny varianta 1(Vlastní zpracování) 
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Ve druhé variant$ návrhu rozmíst$ní dílny je pracovník jedna po pravé stran$ p!i vstupu 

z chodby dílny. St#l a police jsou umíst$ny pro pracovníka jedna vyhovujícím zp#sobem. 

Po pravé stran$ vchodu z chodby dílny je umíst$n" velik" st#l, kter" je ur%en pro 

odkládání zhotoven"ch díl# pracovníkem jedna, ten tak ji' nemusí odkládat tyto díly na 

podlahu p!ed police.  

 

Pracovník dva a t!i jsou v zadní %ásti dílny. St#l pracovníka t!i je op$t podle mo'ností 

umíst$n mezi pracovníky jedna a dva. Pracovník t!i v této variant$ rozmíst$ní dílny ji' 

neodkládá zkompletované váhy do zádní %ástí dílny a namísto znázorn$né &ipkou na 

obrázku. Tato varianta rozmíst$ní dílny rovn$' jako u varianty jedna usnadní 

pracovník#m pohyb po díln$ a tím umo'ní plynulej&í v"robu. 

 
Obr. 13: Rozmíst$ní dílny varianta 2 (Vlastní zpracování) 
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4.2! P'ijmutí nového pracovníka 

Dal&ím doporu%ením k zefektivn$ní v"robního procesu je p!ijmutí nového pracovníka. 

Pokud by firma uva'ovala o za!azení dal&ího pracovníka do v"robního procesu po&tovní 

váhy, m$la by tak u%init a' poté co roz&í!í velikost dílny. Nov" pracovník by vzhledem 

k aktuální velikosti dílny nebyl kde umístit. Na následujícím plánu roz&í!ené dílny je 

navrhnuto mo'né umíst$ní nového pracovníka. 

 
Obr. 14: Návrh umíst$ní nového pracovníka (Vlastní zpracování) 
 
Úkolem nového pracovníka by bylo nastavování dat v systému váhy, kontrola a testování 

její funk%nosti a následn$ zabalení váhy do krabice. Tento pracovník by tak p!evzal jednu 

z %innosti pracovníka jedna, a to nastavování dat v systému vah. Jedinou %inností 

pracovníka jedna ve v"robním procesu by tak bylo zpracovávání komponent#. 

D#sledkem toho by nebyla ve v"robním procesu p!eru&ovaná v"roba komponent#, co' 

by následn$ umo'nilo zrychlení jejich v"roby i celého v"robního procesu. 

Zaji&t$ní kontroly a testování vah nov"m pracovníkem, ji' není nutné, aby tyto %innosti 

vykonával pracovník z dílny jedna.  Zhotovené váhy ji' není nutno p!esouvat do dílny 

jedna. Poslední %inností pracovníka je balení vah do krabic. Tuto %innost vykonával 

pracovník dva. I v tomto p!ípad$ bude pracovník dva rovn$' jako pracovník jedna ve 

v"robním procesu zaji&.ovat pouze jednu %innost, a to sestrojování konstrukcí vah, %ím' 

se zrychlí jejich v"roba. 
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Hrubá mzda zam$stnance by byla 22 000 K% m$sí%n$. Po zapo%tení sociálního a 

zdravotního poji&t$ní ro%ní náklady %iní 353 760 K%. Vzhledem k nar#stajícímu mno'ství 

zakázek je nutné zajistit plynulost v"roby. Zrychlení a zefektivn$ní v"roby p!inese na 

základ$ odhadu sou%asného v"voje v"nosy, které p!esahují náklady na pracovníka.  

 

4.3! Kontrola kvality u dodavatele 

Dále lze firm$ doporu%it pro zabezpe%ení kvalitn$j&ího v"robního procesu zajistit kvalitu 

samotn"ch dodávan"ch komponent#, a to ji' u jejich dodavatel#. Firma odebírá 

komponenty k v"rob$ po&tovní váhy od %ínsk"ch dodavatel#. Dodané po&kozené 

produkty je velmi obtí'né navrátit zp$t do *íny a je velmi málo pravd$podobné, 'e 

dodavatel vyrobí na vlastní náklady nové. 

 

I u dlouhodobého %ínského dodavatele spole%nosti se stává, 'e dodá n$které komponenty 

po&kozené. Kvalita komponent# je kontrolována ve v"robním procesu pracovníkem 

jedna, kter" následn$ po&kozen" komponent vy!adí.  

 

Pokud, ale vada komponentu není dostate%n$ z!etelná, m#'e se stát, 'e ji pracovník jedna 

p!ehlédne a vadn" komponent je následn$ za!azen do v"roby. D#sledkem je poté 

nefunk%ní váha. I tato situace se ve v"rob$ stává, mnohdy ani samotní pracovníci v"roby 

si nejsou jisti p!í%inou nefunk%nosti váhy. Je velmi pravd$podobné, 'e jednou z p!í%in je 

po&kozen" komponent váhy. Tato váha musí b"t následn$ vy!azena, co' p!edstavuje pro 

firmu dodate%né náklady a zpomalení v"roby. 

 

Návrhem, jak p!edcházet této situaci je kontrola kvality komponent# ji' v *ín$ u 

dodavatel#. Kontrolu kvality m#'e vykonávat bu0 pracovník firmy odb$ratele, nebo lze 

kontrolu zajistit prost!ednictvím spole%nosti, která nabízí tyto slu'by. Pro spole%nost 

Lesak s.r.o. je vzhledem k její velikosti a mno'ství odebíraného zbo'í z *íny vhodn$j&í 

zajistit kontrolu dodávaného zbo'í prost!ednictvím t!etí strany. Kontrola zbo'í v *ín$ 

vlastním pracovníkem by byla pro spole%nost velmi nákladná. 
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Kontrolu kvality komponent# u %ínsk"ch dodavatel# je mo'né provést ji' p!ed samotnou 

v"robou, a to kontrolou materiálu, kter" bude p!i v"rob$ pou'it. Dále by m$la b"t 

uskute%n$na kone%ná náhodná inspekce, která je provád$na po v"rob$ v&ech kus# 

v"robk#. Zde by m$l pov$!en" pracovník kontroly provést rychlé funk%ní testy v"robk#.  

P!edpokládané náklady na toto opat!ení jsou p!ibli'n$ 10 000 K% za kontrolu jedné 

dodávky. V sou%asné dob$ je v jedné dodávce pr#m$rn$ 10 % nevyhovujících 

komponent#. Tyto vy!azené komponenty p!edstavují náklady vy&&í ne' 10 000 K%. 

Doporu%ení tedy m#'e vést ke sní'ení náklad# spole%nosti ve v"rob$.  

 

4.4! Podmínky realizace 

Podmínkou pro realizaci návrhu roz&í!ení dílny je domluva s majitelem budovy 

pronajmutí vedlej&í místnosti dílny a také získání jeho povolení provést stavební úpravy.  

Pro p!ijmutí nového pracovníka je nezbytné nejd!íve zajistit jeho vhodné umíst$ní 

v rámci dílny, a proto by bylo vhodné dílnu p!ed p!ijmutím pracovníka roz&í!it anebo 

p!esunout.  

 

P!edpokladem návrhu kontroly kvality komponent# ji' v zemi dodavatele 

prost!ednictvím t!etí strany. Je schopnost spole%nosti prost!edkující kontrolu zajistit 

pracovníka, kter" bude dostate%n$ kvalifikovan" na posuzování kvality dan"ch 

komponent#. 

 
 

4.5! P'ínosy realizace 

Roz&í!ení dílny usnadní pracovník#m pohyb po pracovi&ti a zjednodu&í manipulaci 

s hotoven"mi váhami i s jejich díly. Pracovníci budou mít dostate%n" prostor pro 

odkládání dokon%en"ch díl# vah a pro uskladn$ní pot!ebného materiálu. V"sledkem 

tohoto !e&ení bude plynulej&í v"roba po&tovních vah a zv"&ení bezpe%nosti na pracovi&ti. 

Dojde ke zv"&ení produktivity práce. 

 

P!ijmutí nového pracovníka usnadní a urychlí v"robní proces. Váhy se nebudou muset 

p!esouvat do dal&í dílny ke kontrole jejich funk%nosti, ale kontrolu zajistí nov" pracovník 

v díln$, ve které jsou váhy vyráb$ny. 
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Realizací kontroly kvality komponent# p!ímo u dodavatel# se sní'í po%et dodan"ch 

po&kozen"ch komponent#. Tento návrh zabezpe%í dodávání kvalitních komponent# a 

sní'í pravd$podobnost v"roby nefunk%ní váhy. Na základ$ zkrácení dodacích lh#t a 

zv"&ení kvality dodávaného zbo'í lze o%ekávat nár#st poptávky a mo'nost získání nov"ch 

odb$ratel#. 
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5! ZÁV+R 

Tato bakalá!ská práce se zab"vá pr#b$hem zakázky po&tovní balíkové váhy spole%ností 

Lesak s.r.o. Jedná se o spole%nost zab"vající se v"robou, prodejem a servisem vah. 

 

Hlavním cílem byla optimalizace %inností zakázky ve v"robním procesu ke spokojenosti 

zákazník# a k rozvoji podnikání. 

 

V teoretické %ásti práce jsou popsány základní teoretické pojmy, které souvisejí se 

zvolen"m tématem a jednotlivé anal"zy, které jsou následn$ uplatn$ny v analytické %ásti 

práce. 

 

V dal&í %ásti práce je popsán podnikatelsk" subjekt, jeho historie, v"robní portfolio, 

zákaznici a dodavatelé. Je vysv$tlen a znázorn$n pr#b$h zakázky po&tovní balíkové váhy 

obchodním odd$lením a její v"robní proces. Následn$ je charakterizována organiza%ní 

struktura spole%nosti. Záv$rem této %ásti je provedena SLEPT anal"za, Porter#v 

p$tifaktorov" model konkuren%ního prost!edí a SWOT anal"za. 

 

Po anal"ze sou%asného stavu pr#b$hu zakázky po&tovní váhy v"robou jsou následn$ 

uvedeny návrhy pro zlep&ení a zjednodu&ení jejího v"robního procesu. Jedním 

z doporu%ení je zv$t&it prostor ur%en" pro v"robu po&tovní váhy, jen' je v sou%asnosti 

pro pracovníky nedostate%n". Dal&ím doporu%ením je p!ijmutí nového pracovníka, %ím' 

by byl v"robní proces zjednodu&en. Pracovníci by nemuseli st!ídav$ m$nit jejich %innost 

ve v"robního procesu. Posledním návrhem je kontrola kvality dodávan"ch komponent# 

ji' u dodavatel#. Tento návrh by m$l sní'it po%et dodan"ch po&kozen"ch komponent#, 

které p!edstavují pro spole%nost dodate%né náklady a zpomalují v"robní proces. 

  

Uplatn$ní t$chto návrh# pom#'e spole%nosti zjednodu&it a zrychlit v"robu po&tovní váhy. 

Zárove/ se zrychlí pr#b$h zakázky po&tovní balíkové váhy, %ím' budou zlep&eny vztahy 

s odb$rateli, kter"m budou váhy dodávány v krat&í dodací lh#t$. 
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