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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá riziky řízení průběhu zakázky v podniku. Jedná se o společnost DIPO, 

která se zabývá výrobou zakázkových pracovních oděvů. 

Práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části jsou na základě odborné literatury popsané základní 

pojmy, které souvisejí s vybraným tématem. Další částí diplomové práce je analýza současného stavu.  

Tato část práce je zaměřena na charakteristiku vybraného podniku, popis průběhu zakázky podnikem a 

na všechna možná rizika, která mohou při realizování zakázky nastat. Návrhová část má za úkol 

navrhnout taková opatření, která by minimalizovala či úplně eliminovala nejrizikovější faktory zakázky, a 

tím zlepšila celé zakázkové řízení. 

 

 

Abstract 

This diploma thesis deals with the risks of order management in the company. It is the company DIPO, 

which manufactures custom work clothes. 

The thesis is divided into three parts. In the theoretical part, the basic terms are described on the basis 

of literature and are related to the selected topic. Another part of the thesis is the analysis of the current 

state. This part of the thesis is focused on the characteristics of the selected company, description of the 

course of the order and on all possible risks that may occur during the execution of the order. The design 

part is made to suggest measures that would minimize or eliminate the most risky factors of the order, 

thereby improve the entire order management. 
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1 ÚVOD 

Tato diplomová práce se zabývá riziky řízení průběhu zakázky ve vybraném podniku. Práci jsem 

se rozhodla psát u firmy DIPO zakázkové pracovní oděvy, s. r. o., sídlící v Brně-Maloměřicích. Jedná se o 

malou firmu, čítající pouze 6 zaměstnanců včetně majitele. Společnost se zabývá výrobou především 

zakázkových pracovních oděvů, dále také sportovního oblečení a oblečení pro volný čas. Pro vypracování 

diplomové práce bylo zapotřebí se se společností důkladně seznámit. Majitel společnosti byl velmi 

vstřícný, a poskytl mi veškeré potřebné informace ke zpracování této práce. Tuto firmu jsem si vybrala 

z toho důvodu, že se jedná o výrobní společnost, působící v odvětví, které mi není úplně neznámé, proto 

jsem se s ním dokázala poměrně rychle seznámit.  

V dnešní době je pro každou společnost velmi důležité, aby se zlepšovala ve všech svých 

činnostech souvisejících s podnikáním, jelikož konkurence na trhu je vysoká, a není jednoduché se stát 

špičkou v daném oboru. Součástí vylepšování procesů v podniku, je efektivní řízení rizik, která se mohou 

v zakázkovém řízení vyskytovat a způsobovat značné problémy. 

Veškerá rizika je tedy zapotřebí správně identifikovat, zanalyzovat, ohodnotit je a v neposlední 

řadě jim navrhnout taková kontrolní opatření, která je dokáží minimalizovat či úplně eliminovat. Po 

aplikování těchto vybraných činností, se zefektivní celkový průběh zakázky společností, což povede 

především ke zvýšené spokojenosti zákazníků.  

V první část této práce zpracuji teoretická východiska, která souvisejí s průběhem zakázky 

v podniku a také s řízením rizik v průběhu zakázky. V následující části představím společnost DIPO, a 

následně zanalyzuji její současný stav, a to od poptávky zákazníka, přes cenovou nabídku, objednávku, 

zaplánování zakázky, přípravy výroby, výrobu samotnou, kontrolu kvality, balení zboží, expedici k 

zákazníkovi až po archivaci zakázky.  Na základě analýzy současného stavu ve společnosti identifikuji 

možná rizika, která mohou v průběhu zakázky nastat. Zanalyzuji je, ohodnotím, a dle zjištěných poznatků 

následně vypracuji vhodné návrhy, díky kterým se sníží celková míra těchto rizik.     
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2 CÍL A METODIKA PRÁCE 

Cílem této diplomové práce je aplikování vybraných metod pro řízení rizik na konkrétní výrobní 

společnost.  Tyto metody jsou aplikovány na společnost DIPO zakázkové pracovní oděvy s. r. o., která se, 

jak již z názvu vyplývá, zabývá především zakázkovou výrobou pracovních oděvů. Mezi dílčí cíle této 

práce patří: 

• identifikace rizik, 

• analýza rizik, 

• ohodnocení rizik, 

• kontrolní opatření.  

Pro přehledné znázornění celkového průběhu zakázky společností využiji modelovací program 

Aris Express. Pro řízení rizik použiji dvě metody. První metodou je metoda FMEA, pomocí které zanalyzuji 

možný výskyt vad v procesu průběhu zakázky, zanalyzuji důsledky těchto vad, míru jejich odhalitelnosti 

a následně vyhodnotím celkovou míru všech odhalených rizik, na základě čehož navrhnu kontrolní 

opatření pro kritická rizika. Druhou metodou, kterou práce obsahuje, je Ishikawův diagram. Tato metoda 

graficky znázorní odhalená kritická rizika, a zpřehlední všechny jejich možné příčiny.  
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části diplomové práce budu dle odborné literatury blíže specifikovat základní pojmy, které 

souvisejí s vybraným tématem.  

3.1 PODNIKOVÉ PROCESY 

Podnikovým procesem se rozumí postup vyřízení požadavku zákazníka, účelem tohoto procesu 

je zabalení, předání zboží a přijetí platby. Zjednodušeně řečeno, proces začíná zařazením zákazníka do 

fronty, a končí opuštěním obchodu se zbožím a účtenkou v ruce. 

Jednotlivé kroky tohoto procesu jsou takové činnosti, které musí vykonat jak personál obchodu, 

tak zákazník, aby došlo k ukončení celé transakce. Jinými podnikovými procesy mohou být například 

dodávka zakázkového oblečení zásilkovými společnostmi nebo požadování nové telekomunikační služby 

od operátora. Dá se tedy říci, že podnikový proces je souhrn všech činností transformující souhrn vstupů 

do souhrnu výstupů pro jiné osoby nebo procesy, přičemž se k tomu využívají lidé a nástroje (Řepa, 2007, 

s. 15). 

Důležité je definovat vstupy procesu a jejich zdroj, dále proces samotný, zákazníka a sním 

spojené výstupy, zásadní je také zpětná vazba od zákazníka. Podnikový proces je graficky znázorněn 

v následujícím obrázku.  

 

Obr. 1: Schéma podnikového procesu (Zdroj: Vlastní zpracování dle Řepa, 2007, s. 15) 

Holou nezbytností je zlepšování podnikových procesů pro udržení firmy na trhu. Pokud zákazník 

nedostane to, co požaduje, obrátí se na konkurenční firmy. Mnoho firem tedy pracuje se svými 

podnikovými procesy formou jejich průběžného zlepšování. Jedná se o porozumění a měření stávajících 

procesů, ze kterých vyplývají podněty k jejich zlepšování (Řepa, 2007, s. 16).  
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3.2 VÝROBA 

Výroba umožňuje zákazníkovi uspokojení jeho potřeb vytvořením věcných statků a služeb. Jedná 

se o rozhodující součást hodnototvorného řetězce. Musí efektivně fungovat, jinak by nebylo možné 

realizovat to, co je výsledkem marketingového poznání, což je potencionální oblast poptávky, technické 

provedení a ekonomická existence firmy (Tomek, Vávrová, 2014, s. 26).  

Lze ji také definovat jako transformaci výrobních faktorů do ekonomických statků a služeb, které 

pak dále procházejí spotřebou. Statky označujeme fyzické komodity, které kladně přispívají 

k uspokojování potřeb. Služby jsou nehmotné statky, po nichž existuje poptávka (Keřkovský, 2001, s. 1).  

 

Obr. 2: Koloběh výrobních faktorů, zboží, služeb a kapitálu ve firmě (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

Keřkovský, 2001, s. 2) 

3.2.1 Řízení výroby  

Řízení výroby se zaměřuje na dosažení optimálního fungování všech výrobních systémů, a to 

s ohledem na vytyčené cíle. Výrobní systém zahrnuje všechny aspekty, které se účastní procesu výroby, 

a to provozní prostory, nezbytná technická zařízení, polotovary, suroviny, informace, energie, pracovníci, 

kteří se podílejí na výrobě, dále rozpracované a hotové výrobky a odpady. Při řízení výroby jde o věcné, 

prostorové a časové sladění. 

K řízení výroby neodmyslitelně patří cílovost. Cílem se v ekonomii rozumí stav, kterého má být 

v budoucnu dosaženo. Měly by být definovány cíle celkové, všeobecné a v neposlední řadě i cíle 

specifické, které jsou důležité pro jednotlivé oblasti činnosti firmy. Jedná se o vývoj výrobku, výrobu a 

její kvalitu, marketing, prodej, finance, personální rozvoj, řízení nebo využití informačních technologií 

(Keřkovský, 2001, s. 3). 
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Obr. 3: Vnitřní a vnější význam cílů a kritérií řízení výroby (Zdroj: Vlastní zpracování dle Keřkovský, 

2001, s. 5) 

Společný cíl musí být srozumitelně vyjádřen a charakterizován tak, aby odpovídal příslušnému 

stupni v podnikové hierarchii, pokud jde o odborné zaměření, ale také jedná-li se o stupeň kvalifikace a 

znalosti dalších vazeb v podniku. Nemůžeme očekávat, že stanovené cíle budou vždy kompletně 

realizovány jako výsledek různorodých podnikových aktivit, i když jsou dobře organizačně uspořádané. 

Plnění společných cílů se může uskutečňovat při nepřetržitém usměrňování všech aktivit v podniku. 

Z pohledu vrcholového managementu do těchto zásadních řídících informací a rozhodnutí patří 

především určení podnikové politiky pro dlouhodobější výhled základních podnikových cílů. Tímto pak 

mohou být většinou vyvolány další cíle (Tomek, Vávrová, 2000, s. 25).  

Všechny důležité úkoly, které jsou zahrnuty do procesu řízení výroby lze shrnout do těchto 

následujících bodů: 

• řízení zadávání výroby dle daného plánu, 

• následné srovnávání realizovaných výsledků celého procesu s výsledky očekávanými neboli 

požadovanými, 

• hledat příčiny všude tam, kde mohl nastat nějaký deformující vliv individuálních zájmů a potřeb, a 

to jak účastníků kontrolovaného procesu, tak i celého okolí, 
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• a v neposlední řadě zjišťovat způsobilost všech částí řízeného objektu pro vydávání řídících 

informací, jejich řízení shora, a dále případnou aktualizaci všech směrů a cílů (Tomek, Vávrová, 

2007, s. 261). 

3.3 POPIS VÝROBNÍHO PROCESU 

Výrobním procesem můžeme nazvat realizační část hodnototvorného procesu. Jde tedy o 

výsledek cílevědomého lidského chování, kdy při použití vstupních faktorů transformační proces zajišťuje 

co nejhodnotnější výstup. Tato realizace se uskutečňuje daným podnikovým výrobním systémem 

(Tomek, Vávrová, 2014, s. 26). 

V případě moderně řízeného výrobního podniku vyžaduje výroba především tyto následující 

činnosti, které do ní spadají: 

• kapacitně vyhovující, dle požadavků, které vyžaduje inženýring, 

• s dobře fungující logistikou pro realizaci požadavků zákazníka v celé logistické síti, 

• vhodně vybavenou, tedy s efektivní technologií, 

• schopnou zajistit vyžadovanou jakost, 

• výrobu, která neustále snižuje výrobní náklady, 

• zajištěnou takovými výrobními faktory, které jsou na požadované úrovni, v požadované kvalitě a 

v požadovaném množství, 

• vybavenou pracovníky s příslušnou kvalifikací,  

• dosahující požadované úrovně produktivity (Jurová a kol., 2013, s. 12). 

 

Obr. 4: Člověk ve výrobním procesu (Zdroj: Vlastní zpracování dle Jurová a kol., 2013, s. 18) 



16 

 

3.3.1 Struktura výrobního procesu 

V každém konkrétním případě velmi záleží na tom, který aspekt řízení výrobního procesu je 

předmětem našeho zkoumání nebo plánování či optimalizace. Z tohoto hlediska můžeme rozlišit 

strukturu výrobního procesu na věcnou, časovou a prostorovou. 

• Věcná struktura výrobního procesu z pohledu řízení výroby se převážně zaměřuje a zkoumá 

především: 

o výrobní profil, 

o výrobním program (Keřkovský, 2001, s. 11).  

Výrobní profil podniku se dá chápat jako výrobní možnosti podniku. Je určený souhrnem jeho 

výrobních kapacit, což jsou veškerá výrobní zařízení a potřebné lidské zdroje. Výrobci se nesnaží vyrábět 

vše, co potřebují ke kompletaci svých výrobků. Řídí se tím, že nevyrábějí to, co jiní umí udělat lépe, nebo 

co můžou levněji nakoupit jinde. Takto minimalizují svoje výrobní náklady, a tím jejich výrobní systémy 

získávají požadovanou flexibilitu.  

Výrobní program je souhrn všech výrobků, které podnik vyrábí a dále nabízí na trhu. Výrobní 

program musí být stanovený na základě přesných výsledků a spolehlivého průzkumu trhu, tedy 

požadavků potencionálních zákazníků (Keřkovský, 2001, s. 11).  

V praxi se veškeré dílčí výrobní procesy ve většině případů obecně člení do těchto následujících 

tří fází: 

o předzhotovující (nazývána zjednodušeně jako předvýroba, např. výroba základních dílů), 

o zhotovující (jedná se např. o předmontáž), 

o dohotovující (jedná se o výrobu finálních výrobků) (Tomek, Vávrová, 2000, s. 19).  

• Časová struktura výrobního procesu se zabývá především řešením následujících aspektů řízení 

výroby: 

o časové uspořádání výrobního procesu – zpravidla určení časové posloupnosti operací, 

které musí zpracovat jednotlivá pracoviště, a stanovit předpokládané termíny realizace 

operací, 

o výrobní a dopravní dávky – skupina součástí zadávaných do výroby společně, výrobní 

dávky se mohou dále dělit na dopravní, což jsou součásti, dopravované mezi operacemi 

najednou, 
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o průběžná doby výroby – jedná se o potřebný čas, který je zapotřebí na uskutečnění 

určité části výrobního procesu, 

o směnnost – směnnost je ukazatel, který vyjadřuje v kolika pracovních směnách 

pracovního dne se výroba uskutečňuje, důležitým cílem řízení výroby je co nejvyšší 

směnnost, kdy se dosahuje maximálního využití všech výrobních kapacit, 

o prostoje pracovišť – znamenají časové intervaly, kdy určitá pracoviště nepracují, 

příčinou těchto prostojů bývá většinou nedostatek práce pro dané pracoviště, mohou 

však vznikat i z organizačních důvodů nebo důsledkem špatného plánování a řízení 

výroby, důležité je samozřejmě prostoje co nejvíce minimalizovat, 

o využití výrobních kapacit – cílem je plné využití veškerých disponibilních kapacit, což 

bývá většinou nemožné,  

o nedokončená výroba – cílem je její minimalizace při zachování určitých rezerv, které 

zajistí potřebnou stabilitu výrobního systému, měří se peněžním vyjádřením hodnoty 

výrobních zdrojů, které jsou vázané v procesu výroby (Keřkovský, 2001, s. 13).   

• Prostorová struktura výrobního procesu je řešena následujícími na sobě souvisejícími aspekty 

řízení výroby: 

o materiálové toky – rozhodujícími kritérii uspořádání materiálových toků je především 

rychlost, vzdálenost a plynulost přepravy, 

o uspořádání pracovišť – může být s pevnou pozicí výrobku, kde jsou výrobní zdroje 

přesouvány dle potřeby do místa výroby, dále technologické uspořádání pracovišť, ve 

kterých se vytvářejí skupiny podobných pracovišť, buňkové uspořádání, kde jsou 

pracoviště uspořádána do buněk tak, aby se výrobek mezi operacemi nemusel 

přemisťovat a mohl být uskutečněn na jednom místě a předmětné uspořádání pracovišť, 

při kterém jsou jednotlivá pracoviště seřazena dle potřeby zpracování výrobků tak, aby 

docházelo k minimálním přesunům (Keřkovský, 2001, s. 14).   

3.3.2 Členění výrobního procesu 

Výrobní proces lze rozčlenit na základě vztahů k zákazníkovi. Pokud je produkt přímo 

specifikován zákazníkem, jedná se o výrobu zakázkovou, pokud zákazník není znám a firma vyrábí pro 

trhy, označuje se tento systém jako výroba na sklad (Jurová a kol., 2013, s. 28).  

Výrobní proces můžeme členit hned z několika možných hledisek. Jedná se například o rozdělení 

podle: 
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1) Podle míry plynulosti technologického procesu se výroba rozděluje na: 

• Výrobu plynulou (kontinuální) – zde se technologický proces nepřerušuje, a to ani při 

dnech pracovního klidu, technologické a manipulační procesy jsou zde bezprostředně 

spojeny. Při plynulé výrobě se výrobky většinou vyrábějí hromadně. Zastavení výroby a její 

opětovné rozběhnutí je spojeno s poměrně vysokými náklady. Jedná se například o 

chemickou nebo hutní výrobu; 

• Výrobu přerušovanou – jedná se o technologický proces, který je přerušován potřebou 

uskutečnit řadu netechnologických procesů (např. výměnu nástroje, dopravu materiálu). 

Tento typ výroby může být bez vysokých nákladů zastaven a opět znovu spuštěn. Jde o 

složitější výrobu, protože dochází k značné různorodosti operací a velkého počtu 

současně vyráběných produktů. Jedná se například o stavebnictví, strojírenství nebo 

elektrotechnický průmysl. 

2) Podle charakteru technologie se výroba rozlišuje na: 

• Chemickou výrobu – vyvolává změny vlastností látkové podstaty materiálů a surovin; 

• Mechanickou výrobu – při této výrobě se nemění vlastnosti látkové podstaty 

opracovaných materiálů a polotovarů, materiál či polotovar však mění svůj tvar a jakost. 

Jedná se například o strojírenskou nebo stavební výrobu; 

• Biologickou a biochemickou výrobu – využívá přírodní procesy jako je například zrání 

nebo kvašení, látková podstata materiálů a surovin se u této výroby mění. V tomto případě 

mluvíme například o zemědělství nebo potravinářství. 

3) Podle typu výroby, který je dán množstvím a počtem druhů výrobků: 

• Kusovou výrobu – tato výroba má charakter velkého počtu různých druhů výrobků 

v malém množství; 

• Sériovou výrobu – výroba stejného druhu výrobků se opakuje v sériích, podle velikosti 

série můžeme rozlišovat malo –, středně – nebo velkosériovou výrobu; 

• Hromadnou výrobu – tuto výrobu charakterizuje velké množství jednoho nebo velmi 

malého počtu druhů produktů. 

4) Podle formy organizace výrobního procesu, lze výroba rozdělit na: 

• Proudovou výrobu – hromadně se zde vyrábí jeden nebo několik velmi podobných 

produktů, aniž by se výrobní fáze rozpojovaly pomocí mezioperačních zásob. Je vybavena 

výrobními linkami; 



19 

 

• Skupinovou výrobu – vyrábí se zde více druhů produktů v menším množství, 

z ekonomického hlediska nemůže být produkt vyráběn na lince. Každý produkt prochází 

závodem po pevné trase a je vyráběn na stejných zařízeních. Různé výrobní fáze mohou 

být rozpojeny pomocí mezioperačních zásob; 

• Fázovou výrobu – výsledkem fázové výroby je celá řada produktů v malém množství od 

každého druhu, výrobky procházejí dílnou po trasách odlišných pro každý produkt. 

Setkáváme se zde s vysokou rozpracovaností (Jurová a kol., 2013, s. 28-29).  

3.4 ZÁKAZNICKÁ OBJEDNÁVKA 

Zákaznická objednávka následně po zákaznické poptávce a případné cenové nabídce, spouští 

proces průběhu zakázky daným podnikem.  

3.4.1 Cyklus zákaznické objednávky 

Cyklus zákaznické objednávky zahrnuje veškerý čas, který uplyne od podání objednávky 

zákazníkem až po okamžik, kdy zákazník obdrží objednané zboží v přijatelném stavu. Zákaznická 

objednávka se skládá z těchto jednotlivých fází: 

1) příprava a předání objednávky, 

2) přijetí objednávky a její zavedení do systému, 

3) vyřizování zákazníkovi objednávky, 

4) kompletace objednávky a její balení, 

5) doprava objednaného zboží zákazníkovi, 

6) příjem zboží u zákazníka (Lambert a kol., 2005, s. 77). 

Mnoho výrobců se v tomto ohledu často dopouští chyby, jelikož při měření a kontrole vycházejí 

pouze z fází objednávky, které probíhají v rámci vlastníka podniku. Monitorují tedy pouze dobu od přijetí 

objednávky po expedici zboží zákazníkovi. Tento zvolený přístup je nedostatečný a často velmi 

zavádějící.  

Při zkoumání procesu objednávání v určité společnosti je důležité pochopit tok informací, které 

se spustí v tu chvíli, kdy zákazník podá svou objednávku. Na následujícím obrázku je zobrazena jedna 

z možných cest, kterou zákaznická objednávka v podniku může procházet (Lambert a kol., 2005, s. 77).  
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Obr. 5: Cesta zákazníkovi objednávky (Zdroj: Vlastní zpracování dle Lambert a kol., 2005, s. 81) 

V momentě, kdy je objednávka zadána do systému, provádějí se kontrolní úkony, které mají za 

cíl zjistit, zda je požadovaný produkt na skladě a v odpovídajícím množství, zda zákazník nepřekročil 

touto objednávkou poskytovanou úvěrovou hranici a v neposlední řadě, zda je požadovaný produkt 

zadán do výroby, pokud není v současnosti na skladě. Pokud se tyto úkony provádějí manuálně, může 

tento proces podstatně zpomalit celý cyklus objednávky. V současné době však tyto úkoly většinou 

obstarává počítač, a to za minimální dobu. Následně se aktualizuje databáze všech skladových zásob, 

provede se objednávka požadovaného produktu a do výroby se zašlou informace o stavu zásob (Lambert 

a kol., 2005, s. 81). 

3.4.2 Vyřizování objednávek 

Základní funkcí procesu vyřizování objednávek je poskytovat komunikační síť, která má za úkol 

propojit odběratele a dodavatele. Pomalé metody používané při předávání objednávek jsou spojeny 

s vysokou mírou nestálosti a výkyvů. Manuální metody předávání objednávek obnáší více práce ze strany 

zaměstnanců, a vzniká zde nejvyšší riziko omylů. Metody předávání objednávek se tedy hodnotí co do 

rychlosti, přesnosti a nákladů. Systém vyřizování objednávek dodává užitečné informace pro marketing, 

finance podniku, logistiku, výrobu, ale i pro pracovníky, kteří přidělují objednávky pro jednotlivé sklady, 

aktualizují databáze skladových zásob nebo připravují balící a dopravní instrukce (Lambert a kol., 2005, 

81-82).  
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Tab. 1: Charakteristika systémů vyřizování objednávek (Zdroj: Vlastní zpracování dle Lambert a kol., 

2005, s. 83) 

Úroveň Typ systému Rychlost Náklady na pořízení/údržbu Přesnost 

1 Manuální Nízká Nízké Nízká 

2 Telefonické zadání objednávky Střední Střední Střední 

3 Přímé elektronické spojení Vysoká Vysoké investice, nízké oper. náklady Vysoká 

Víceméně pro žádnou složku logistiky neznamenala výpočetní a informační technologie větší 

přínos, než právě v případě zadávání a vyřizování objednávek. Většina moderních systémů jsou v tomto 

směru tak dokonalé, že objednávky generují automaticky, pokud objem skladových zásob u daného 

produktu dosáhne stanovené úrovně (Lambert a kol., 2005, s. 83).  

3.5 NÁKUP MATERIÁLU 

Management nákupu a zásob je otázka, která se týká každého podniku, bez ohledu na to, 

v jakém oboru působí, a zda se jedná o organizaci hospodářskou nebo neziskovou. Z hlediska nákupu 

obecně zahrnujeme základní suroviny, různé sestavy a polotovary, ale i hotové výrobky. Co může být 

dále objektem nákupu jsou stroje a zařízení, obchodní zboží a služby. Předmětem nákupní činnosti je 

každý fyzický produkt a každá služba, kterou podnik není schopen sám vyrobit, a je odkázaný na externí 

dodávky (Tomek, Vávrová, 2007, s. 273).  

3.5.1 Nákupní proces 

Nákup představuje proces, který zahrnuje úkoly, které se realizují na nákupním trhu. Jejich funkcí 

je zajistit výrobní materiál, zařízení a služby pro zákazníky ve výrobě, výzkumu a vývoji, pomocných a 

obslužných procesech a pro zákazníky ve správě. K tomu jsou zapotřebí nástroje, na základě kterých, 

jsme schopni analyzovat potřeby, specifikovat je, hledat potencionální dodavatele, hodnotit je, a vytvářet 

s dodavateli dlouhodobý pozitivní vztah. Z toho vyplývají úkoly, které musí nákup plnit uvnitř firmy, kam 

patří plánování množství a termínů spotřeby, řízení zásob a optimalizace dodacích množství a termínů. 

K těmto úkolům patří také účast na příjmu materiálu při vstupu do firmy a na jeho skladování (Tomek, 

Vávrová, 2007, s. 273).  

Jednotlivé úkoly procesu nákupu lze obecně shrnout do těchto následujících činností, které do 

procesu nákupu patří: 

• ujasnění základních potřeb, 

• stanovení velikosti a termínů potřeby, 
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• hledání vhodných dodavatelů, 

• volba dodavatele, 

• vytváření objednávky, 

• kontrola dodávky, 

• zúčtování dodávky, 

• skladování, 

• vyskladnění, 

• sledování spotřeby (Tomek, Vávrová, 2007, s. 273). 

 

Obr. 6: Činnosti procesu nakupování (Zdroj: Vlastní zpracování dle Nenadál, 2006, s. 22) 

V současné době snad neexistuje žádná organizace, která by nenakupovala. Naopak především 

velké firmy se většinou soustředí převážně na své strategické aktivity. To znamená, že například výrobu 

dílčích komponentů svěřují firmám, od kterých je následně nakoupí (Nenadál, 2006, s. 21). 

Konkurenční nevýhoda, ať už z důvodu výrazného poklesu zisku nebo odlivu zákazníků, může 

být v chybně vyjednané ceně či ve špatném řízení dodavatelů. Tato skutečnost pohání firmy, aby kladly 

větší důraz na posilování jejich nákupního oddělení. Pozice nákupu se v každé konkrétní firmě liší 

s ohledem na charakter společnosti. Pokud má firma menší podíl nákupních nákladů a malé riziko 

nedodání zboží, není nutné vytvářet nákupní oddělení, a v tom případě není ani nutné vytvářet nákupní 

strategii (Jirsák a kol., 2012, s. 52).  

3.5.2 Plánování materiálové spotřeby 

V současné době se mnoho firem potýká s rozporem mezi neexistencí dlouhodobého výhledu 

poptávky spolu s požadavkem zákazníků dodat jim zboží v co nejkratší době. Prodej si často 

neuvědomuje, že výrobní firmy plánují a rezervují kapacity někdy i na měsíce dopředu, a pokud nemají 
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garantovaný odběr ve formě kontraktu, zařazují často své nové objednávky do výroby s výrazným 

zpožděním. Tento proces má však i svou druhou stranu. Pokud oddělení nákupu objedná materiál 

předem a konečný zákazník z určitých důvodů svou objednávku zruší nebo změní její specifikaci, zůstane 

na skladě nepotřebný materiál, který navyšuje zásoby a může se stát, že bude muset být odepsán. 

Úkolem strategie nákupu v oblasti plánování je tedy vhodně odhadnout budoucí poptávku a nakládat 

s ní tak, aby nedocházelo k nedostatku vstupních materiálu, ale zároveň ani k jeho přebytku (Červený a 

kol., 2013, s. 39). 

Při stanovení výrobní potřeby, což je důležitý podklad pro objednávání potřebného materiálu, 

je zapotřebí brát v úvahu tyto aspekty: 

• situaci na trhu, 

• stav dosud nevyhotovených objednávek, 

• stav zásob. 

Spotřebu materiálu podnik dokáže naplánovat. Tuto spotřebu je možné stanovit těmito 

následujícími způsoby: 

• určení spotřeby materiálu orientované na výrobní program, 

• určení spotřeby materiálu orientované na dané období (Lukoszová, 2012, s. 20). 

3.6 ŘÍZENÍ KVALITY VÝROBKŮ 

Kvalita je nejčastěji spojována s vnímáním ze strany zákazníků, tedy odběratelů. Představuje 

určitou komplexní vlastnost výrobků, služeb, ale také i lidí a systémů. Úroveň kvality může být měřena, 

a tím pádem neustále zlepšována. Často je spojována s co nejracionálnější spotřebou zdrojů, ať už se 

jedná o výrobu nebo používání. Bez kvality se jednoduše v dnešní době nelze obejít.  

Jedná se o opravdu komplexní vlastnost, která se projevuje schopností plnit požadavky. 

Nejčastější požadavky jsou uváděny v souvislosti s externími zákazníky, v moderním managementu mají 

stejnou váhu i požadavky jiných zainteresovaných stran. Objektem kvality je vždy myšlen nějaký 

konkrétní výrobek, služba, materiál, informace, proces, organizační systém a člověk. Požadavky od 

zákazníků vždy chápeme jako reálnou kombinaci potřeb a očekávání. Kvalita je synonymem pojmu 

jakost, kde jediným rozdílem je jejich původ. Kvalita má původ latinský, přičemž jakost původ slovanský 

(Nenadál a kol., 2007, s. 15-16).  
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Obr. 7: Analýza některých účinků podnikových systémů jakosti (Zdroj: Vlastní zpracování dle Nenadál a 

kol., 2002, s. 15) 

Mezi důsledky špatné kvality, tedy neschopnost podniku plnit stanovené požadavky, obvykle 

spočívá v těchto aspektech: 

• nízké produktivitě, 

• prohlubující se nespokojenosti zákazníků, 

• klesajícím prodejům, což souvisí se ztrátou zákazníků, 

• zhoršující se pracovní morálce zaměstnanců společnosti, 

• ve vysokých nákladech na ověřování shody s požadovaným stavem, 

• v nutných opatřeních k nápravám, 

• neplnění obchodních závazků, 

• plýtvání, 

• ve vysokých nákladech na zásoby (Nenadál a kol., 2018, s. 17).  

Management jakosti obsahuje skupinu sedmi základních nástrojů, které tvoří statistické a 

grafické metody. Jedná se o velmi jednoduché nástroje, nenáročné, snadno pochopitelné a umožňující 

dobrou vizualizaci. Přehled těchto sedmi nástrojů managementu jakosti je následující:  

• bodový diagram, 



25 

 

• Paretův diagram, 

• Ishikawův diagram, 

• histogram, 

• kontrolní tabulky a záznamníky, 

• regulační diagramy (Nenadál a kol., 2008, s. 298-299).  

Ishikawův diagram je obsažen v analytické části této diplomové práce, a je podrobněji popsán 

v kapitole analýzy rizika.  

3.6.1 Koncepce managementu jakosti – ISO 

Koncepce managementu jakosti na bázi ISO je ve světě jedna z nejrozšířenějších. Je založena na 

souboru norem vydaných Mezinárodní organizací pro normalizaci, zvaných jako normy ISO:9000 

(Nenadál a kol., 2018, s. 22). 

Tato koncepce má hned několik charakteristických rysů, mezi ty nejdůležitější můžeme zařadit 

například:  

• Normy ISO mají univerzální charakter, což znamená, že nejsou závislé na charakteru procesů, ani 

na povaze produktů, jsou tedy aplikované jak ve výrobních podnicích, tak v podnicích provozující 

služby, bez ohledu na jejich velikost; 

• Normy ISO nejsou pro firmy závazné, ale pouze doporučující. Až tehdy, pokud se dodavatel 

v obchodní smlouvě zaváže odběrateli, že u sebe tento systém jakosti aplikuje, stává se tato 

norma závazným předpisem; 

• Tyto normy jsou souborem minimálních požadavků, které by měly firmy implementovat. Někteří 

řídící pracovníci si však můžou myslet, že se jedná o dosažitelné maximum, což není pravda 

(Nenadál a kol., 2002, s. 23).  

3.6.2 Koncepce managementu jakosti – TQM 

Koncepce TQM je v praxi realizována podle různých modelů, v Evropě především podle tzv. 

EFQM Modelu Excelence. Firma musí nést přiměřenou odpovědnost za své vazby na region, ve kterém 

se nachází, přírodu nebo stát. Firmy, které aplikují EFQM musí rozvíjet i programy podpory regionálního 

školství, kultury a sportu, zdravotnictví, nebo se zúčastňovat různých charitativních akcí (Jurová a kol., 

2013, s. 17). 

Koncepce managementu jakosti TQM má rovněž několik základních principů, kterými se při 

svém aplikování řídí, vybrané příklady principů jsou následující: 



26 

 

• Princip orientace na zákazníka – podle filozofie TQM je zákazníkem chápan každý člověk, 

kterému odevzdáváme výsledky své práce. Praxe pak vyžaduje, aby byly zkoumány současné, a 

především budoucí požadavky, a to všech skupin zákazníků; 

• Princip vedení lidí a týmové práce – preferovaný je přístup podpory a motivace k metodám 

práce v týmech, a to především při aplikování nejrůznějších metod a nástrojů managementu. 

Řídící pracovníci by měli v organizaci vytvářet příjemnou atmosféru, která umožní prosadit další 

principy TQM, zejména princip orientace na zákazníka nebo princip neustálého vylepšování; 

• Princip neustálého zlepšování a inovací – za důsledek všech pozitivních změn v organizaci jsou 

považovány procesy neustálého zlepšování, tedy dosahování nové, dosud nedosažené úrovně. 

Zákazníci nejčastěji vyžadují zlepšení orientované na snižování neshod v dodávkách, rozšiřování 

funkcí výrobků a služeb a snížení neefektivností v technický a organizačních systémech; 

• Princip měřitelnosti výsledků – výstupy všech procesů organizace musí být správně měřeny a 

data z nich vycházející musí být následně vyhodnocována. To je zárukou objektivního 

rozhodování na všech úrovních řízení (Nenadál a kol., 2002, s. 29-30). 

3.7 RIZIKA V PRŮBĚHU ZAKÁZKY 

Podle Janíčka a kol. (2013, s. 306) je riziko pravděpodobnost vzniku nestandartního stavu nějaké 

konkrétní entity v daném čase a prostoru. Entita, která s určitou pravděpodobností nese riziko, bude 

označena jako zdroj nebezpečí.  

Názvem riziko se označují, byť dosti rozdílné, avšak velice příbuzné pojmy. Velmi záleží na 

odvětví, oboru a problematice. Několik technických definic, jak se riziko může chápat dle Tichého (2006, 

s. 15-16): 

• nejistota vztahující se k újmě, 

• nejistota vznikající v souvislosti s možným výskytem událostí,  

• nebezpečí psychické, fyzické nebo ekonomické újmy, 

• nebezpečí, kdy po jeho vzniku dojde k újmě, 

• nebezpečí vzniku nějaké újmy, 

• nebezpečí zvyšující četnost a závažnost ztrát. 

Pojmy riziko a nebezpečí se velmi často zaměňují, nebo se oběma připisuje stejný význam, kvůli 

tomu vznikají dorozumívací problémy. Záměně těchto pojmů se vyhneme, když si řekneme, že rizikový 

inženýr se zabývá nejdříve nebezpečím a až poté samotným rizikem (Tichý, 2006, s. 17). 
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S rizikem jsou těsně svázány dva pojmy, které jsou pro jeho význam velmi důležité a je dobré je 

rozlišovat, jedná se o pojmy: 

• Pojem neurčitého výsledku – výsledek musí být nejistý. Pokud hovoříme o riziku, musí existovat 

alespoň dvě varianty možného řešení. Pokud víme jistě, že ke ztrátě nedojde, nemůžeme hovořit 

o riziku;  

• Alespoň jeden z možných výsledků je nežádoucí – obecně může jít o ztrátu, kdy určitá část 

majetku jednotlivce je ztracena, může jít také o výnos, který je nižší než výnos možný.  

S rizikem je ve firmě obvykle těsně spjat další pojem, a to pojem změny veličiny v čase, která 

oproti očekávaným hodnotám nabude pozitivní nebo negativní odchylky. Riziko je tedy chápáno jako 

nebezpečí vzniku určité ztráty (Smejkal, Rais, 2010, s. 91). 

Můžeme rozeznávat hned několik typů možných rizik, které jsou rozděleny a popsány 

v následujícím výčtu: 

• hmotné riziko – projevuje se tak, že je určitým způsobem měřitelné, 

• nehmotné riziko – souvisejí s duševní činností nebo nečinností, jsou také označována jako 

psychologická rizika, 

- spekulativní riziko – jedná se o riziko podstupované s cílem zisku z rizika, používá se pro něj také 

označení pozitivní riziko, 

- čisté riziko – jedná se o riziko, jehož realizace je vždy nepříznivá, a proto se mu rozhodovatel 

snaží vyhnout, 

o systematické riziko – jde o riziko, vyplývající z celkového ekonomického vývoje a postihující 

všechny subjekty, 

o nesystematické riziko – riziko, které se naopak vztahuje pouze na jeden projekt a na ostatních je 

nezávislé, 

➢ strategické riziko – uplatňuje se ve strategickém rozhodování, tedy v tom, co se má dělat, 

➢ operační riziko – uplatňuje se při operačním rozhodování, což je zařazeno v otázce, jak se to má 

dělat (Tichý, 2006, s. 18). 

3.8 ANALÝZA RIZIKA 

Analýza rizik se většinou chápe jako proces definování hrozeb, pravděpodobnosti jejich 

uskutečnění a dopadu na aktiva, stanoví se tedy rizika a jejich závažnosti.  
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V procesu analýzy rizik se obvykle objevují tyto stěžejní činnosti, které jsou předmětem této 

analýzy: 

1) identifikaci aktiv – vymezení posuzovaného subjektu a popis aktiv, které subjekt vlastní, 

2) stanovení hodnoty aktiv – určení hodnoty aktiv a jejich význam pro subjekt, následně 

ohodnocení možného dopadu jejich ztráty, změnu nebo poškození na existenci subjektu, 

3) identifikaci hrozeb a slabin – stanovení druhů událostí, které mohou negativně ovlivnit 

hodnotu aktiv, definování slabých míst subjektu, která mohou způsobit hrozby, 

4) stanovení závažnosti hrozeb a míry zranitelnosti – vymezení pravděpodobnosti výskytu 

hrozby a míry zranitelnosti subjektu k dané hrozbě (Smejkal, Rais, 2010, s. 94).  

Kromě samotného rizika rozeznáváme také několik základních pojmů, které jsou spojené s 

analýzou rizika, jedná se o: 

• Aktivum – označováno všechno, co má pro subjekt hodnotu, která může být působením hrozby 

zmenšena, aktivum může být hmotné (nemovitost, peníze) a nehmotné (informace, morálka 

pracovníků). Může jím být ale i samotný subjekt, protože hrozba může působit na celou jeho 

existenci. Základní charakteristika aktiva je jeho hodnota, která vnímá cenu aktiva nebo ocenění 

důležitosti aktiva pro daný subjekt. Při hodnocení aktiva se bere ohled především na pořizovací 

náklady, rychlost odstranění případné škody na aktivu nebo důležitost aktiv pro existenci nebo 

chování subjektu; 

• Hrozba – událost, která má nežádoucí vliv na bezpečnost nebo způsobuje škodu. Může se jednat 

například o přírodní katastrofu, požár, krádež zařízení nebo získání přístupu neoprávněné osoby 

k určitým informacím. Škoda, kterou hrozba způsobí na aktivum, se nazývá dopad hrozby;  

• Zranitelnost – je nedostatek či slabina analyzovaného aktiva, který hrozba může využít pro 

uplatnění svého nežádoucího vlivu. Je to veličina, která určuje, jak citlivé je aktivum na působení 

dané hrozby. Úroveň zranitelnosti aktiva se hodnotí podle citlivosti, což je náchylnost aktiva být 

poškozeno, a kritičností, tedy důležitostí aktiva pro analyzovaný subjekt; 

• Protiopatření – postup, proces nebo cokoli, co bylo navrženo pro zmírnění působení hrozby, 

snížení zranitelnosti či dopadu hrozby. Navrhují se proto, aby se předešlo vzniku škody, nebo aby 

se usnadnilo překlenutí následků vzniklé škody. Protiopatření je charakterizováno efektivitou a 

náklady. Efektivita protiopatření vyjadřuje, jak moc je protiopatření schopné snížit účinek hrozby. 

Do nákladů se započítávají náklady na pořízení, zavedení a provozování protiopatření. Výběr 

vhodného protiopatření spočívá v optimalizaci, při kterém se hledají nejúčinnější protiopatření, 

která přinesou co nejnižší náklady (Smejkal, Rais, 2010, s. 94-96). 



29 

 

 

Obr. 8: Vztahy v analýze rizik (Zdroj: Vlastní zpracování dle Smejkal, Rais, 2010, s. 97) 

Vyjádření veličin, se kterými se v analýze rizik pracuje, lze použít jako základní hledisko pro 

rozdělení jednotlivých metod. Existují tyto dva základní přístupy k jejímu řešení nebo jejich možná 

kombinace: 

• Kvalitativní metody – tyto metody jsou založeny na popisu závažnosti potencionálního dopadu 

a na pravděpodobnosti, že možná událost nastane. Jsou typické tím, že jsou rizika vyjadřována 

v určitém rozsahu (například jsou obodována od 1 do 10 nebo jsou označena slovně). Úroveň 

obodování je většinou určována kvalifikovaným odhadem. Často však přinášejí problémy 

v oblasti zvládání rizik, a to při posuzování přijatelnosti finančních nákladů, které jsou nutné 

k eliminaci hrozeb, které mohou být touto metodou označeny jako velké či kritické. Tento typ 

analýzy se výhodně využívá v případě upřesnění postupů při detailní analýze rizik nebo při 

nedostatku získaných číselných údajů; 

• Kvantitativní metody – jedná se o metody založené na matematickém výpočtu rizika, a to 

z frekvence výskytu hrozby a jejího dopadu. Používají se zde číselné ohodnocení jak v případě 

pravděpodobnosti vzniku určité události, tak při ohodnocení dopadu dané události. Často 

vyjadřují dopad ve finančních termínech. Obvykle je riziko vyjádřené ve formě roční 

předpokládané ztráty, která se vyjadřuje finanční částkou. Provedení těchto metod vyžaduje více 
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času a úsilí než u metod kvalitativních, avšak poskytují finanční vyjádření rizik, což je pro 

společnosti přínosnější;  

• Kombinované metody – metody vycházející z číselných údajů. Díky kvalitativnímu ohodnocení 

se však jedná o větší přiblížení se realitě oproti předpokladům, ze kterých vycházejí kvantitativní 

metody. Musí se ale přihlížet k tomu, že údaje používané v kvalitativních metodách nemusí 

odrážet vždy přímo pravděpodobnost událostí či jejího dopadu. Údaje mohou být ovlivněny 

stupnicí, která je v konkrétní metodě použita (Smejkal, Rais, 2010, s. 108-109).  

3.8.1 Diagram příčin a následků 

Diagram příčin a následků, též zvaný jako Ishikawův diagram (podle svého tvaru také diagram 

„rybí kosti“), slouží pro zobrazení souvislostí mezi daným následkem a všemi jeho možnými příčinami. 

Napomáhá tím určit podstatu zkoumaného problému. Tvoří podklad pro analýzu souvislostí příčina – 

následek, a také slouží jako podklad pro následné určení důležitosti příčin a úvahy o tom, jak se dají 

odstranit. Pokud se objeví nějaký problém, je nutné hledat a odstranit všechny jeho příčiny. Příčin bývá 

obvykle několik, navíc jsou jednotlivé příčiny vzájemně propojené, a mají odlišnou strukturu. Ishikawův 

diagram pomáhá vytvořit pohled na všechny vlivy zkoumaného problému. Reálné a potencionální příčiny 

zobrazuje ve vzájemných souvislostech, a tím pádem napomáhá následnému hledání vhodných řešení. 

Na počátku diagramu musí být jasně definovaný následek, což bývá obvykle nějaký problém. Může se 

však jednat i o proces, výrobek, službu či příležitost. Následně se specifikují všechny možné příčiny, jak 

existující, tak potencionální, které by mohly daný následek vyvolat (Veber a kol., 2006, s. 267-268).  

 

Obr. 9: Ishikawův diagram (Zdroj: Vlastní zpracování dle Veber a kol., 2006, s. 269) 
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Při posuzování výsledků je pro tento diagram doporučována týmová spolupráce. Je poměrně 

jednoduchý, a proto je použitelný na všech úrovních řízení, a může se okamžitě uplatnit při řešení všech 

možných problémů.  

Diagram příčin a následků lze úspěšně použít v organizaci k těmto vybraným činnostem, které 

dokáže přehledně znázornit: 

• využití k analýze variability existujícího procesu, 

• k definování potencionálních faktorů, které mohou vést k žádoucím výsledkům, tedy k přínosům 

(Nenadál a kol., 2008, s. 313). 

3.8.2 Metoda FMEA 

Metoda FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) představuje týmovou analýzu možností vzniku 

vad u nějakého posuzovaného návrhu. Analýza je spojena s ohodnocením jejich vad, což je východiskem 

pro návrh a realizaci opatření, která vedou ke zmírnění těchto rizik. Je velice důležitou součástí 

přezkoumání návrhu a jejím aplikováním lze odhalit až 90 % možných neshod.  

Tato metoda se využívá především ve dvou základních aplikacích. Zabývá se buď tím, jak dobře 

je z hlediska rizik možných vad navržen produkt nebo jak dobře je z hlediska rizik možných vad 

navrhnutý proces.  

Vybraná metoda FMEA sebou přináší hned několik možných přínosů pro organizaci. Přínosem 

aplikování této metody je například: 

• systémový přístup k prevenci nízké kvality, 

• sepsání priorit opatření, 

• optimalizaci návrhu, která vede ke snížení počtu změn ve fázi realizace, 

• vytváření informační databáze o produktu nebo procesu, 

• minimální náklady na provedení, na rozdíl od nákladů, které by vznikly při výskytu vad (Nenadál a 

kol., 2018, s. 93-94). 

FMEA je metoda, kterou je výhodné realizovat v týmu, je dobré využít znalostí a zkušeností celé 

řady odborníků. Výsledky FMEA se průběžně zaznamenávají do příslušného formuláře. Vyplněný 

formulář by neměl být pouhým záznamem o jakosti, ale dokumentem, který dokládá soustavnou péči o 

jakost (Nenadál a kol., 2008, s. 118). 

Podle Tichého (2006, s. 183) je metoda FMEA nejrozšířenější metodou expertní analýzy rizika, 

která kombinuje verbální a numerický odhad. Probíhá v těchto dvou fázích: 
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1) Verbální fáze zaměřující se na identifikaci: 

• možného vzniku poruch, 

• možných způsobů poruch, 

• možných následků poruch. 

2) Numerická fáze – tato fáze se zaměřuje na tříparametrický odhad rizik s použitím indexu RPN 

neboli celkovou míru rizika. Hodnoty experti volí v rozsahu stupnice sestavené analytikem rizika. 

Na rozsahu stupnice nezáleží, je ale dobré, aby nejlepšímu hodnocení odpovídala hodnota 1, 

nikoli 0. 

 

Obr. 10: Vzor formuláře FMEA (Zdroj: Vlastní zpracování dle Veber a kol., 2006, s. 291) 

Hodnocení se provádí na bodové stupnici od 1 do 10 trestných bodů. Pro toto hodnocení se 

využívají pomocné tabulky, které pro jednotlivá kritéria uvádějí stručné charakteristiky odpovídajících 

úrovní hodnocení. V případě významu vady se posuzuje, jak moc je možný následek vady pro zákazníka 

závažný. Když vada může vyvolat několik různých následků, hodnocení se vztahuje k nejzávažnějšímu 

následku vady. Pokud se jedná o pravděpodobnost výskytu vady, hodnotí se technické možnosti vzniku 

vady, a to v době průběhu plánovaného života produktu, kde se většinou vychází ze zkušeností u 

podobných produktů. U odhalitelnosti vady hodnocení vychází z posouzení účinnosti současných 

kontrolních postupů. Pokud je odhalitelnost vady nebo její příčiny vysoká, je bodové hodnocení nízké, 

pokud však vadu kontrolními postupy nelze odhalit, je naopak bodové hodnocení vysoké (Veber a kol., 

2006, s. 291).  
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Tab. 2: Hodnocení významu důsledku vady (Zdroj: Vlastní zpracování dle Nenadál a kol., 2008, s. 121) 

Následek Kritéria významu následku Hodnocení 

Kritický – bez 

výstrahy 

Důsledky hrozby budou mít kritický význam, může se jednat o 

nesplnění závažného předpisu – bez výstrahy. 

10 

Kritický – 

s výstrahou 

Důsledky hrozby budou mít kritický význam, může se jednat o 

nesplnění závažného předpisu – s výstrahou. 

9 

Velmi závažný Důsledky hrozby budou velmi vážné. 8 

Vážný Vážné důsledky rizika, zákazník je velmi nespokojen. 7 

Střední Důsledky rizika mají střední význam, zákazník je nespokojen. 6 

Nízký Důsledek rizika je nízké, zákazník je poněkud nespokojen. 5 

Velmi nízký Vada je velmi nízká, zaznamená ji většina zákazníků. 4 

Nepatrný Nepatrný důsledek rizika, vadu zaznamená zhruba polovina 

zákazníků. 

3 

Zanedbatelný Zanedbatelný důsledek rizika, vadu zaznamenají pouze nároční 

zákazníci. 

2 

Žádný Žádný následek. 1 

 

Tab. 3: Hodnocení očekávaného výskytu vady (Zdroj: Vlastní zpracování dle Nenadál a kol., 2008, s. 121) 

Pravděpodobnost výskytu vady Možný výskyt vad Hodnocení 

Velmi vysoká Vady se vyskytují neustále. 10, 9 

 Vysoká Častý výskyt vad. 8, 7 

 

 

Střední Riziko se vyskytuje občas. 6, 5, 4 

 

 

4 

Nízká Vady se vyskytují velmi málo. 3, 2 

 

 

Vzdálená Vada je nepravděpodobná. 1 
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Tab. 4: Hodnocení odhalitelnosti vady (Zdroj: Vlastní zpracování dle Nenadál a kol., 2008, s. 122) 

Odhalitelnost Pravděpodobnost odhalení vady Hodnocení 

Absolutní nejistota Posuzování se neprovádí nebo neodhalí příčinu vady. 10 

Velmi nepravděpodobná Velmi nepravděpodobné odhalení příčiny vady. 9 

Nepravděpodobná Nepravděpodobné odhalení příčiny vady. 8 

Velmi nízká 

pravděpodobnost 

Velmi nízká pravděpodobnost odhalení příčiny vady. 7 

Nízká pravděpodobnost Nízká pravděpodobnost odhalení příčiny vady. 6 

Průměrná pravděpodobnost Pravděpodobnost odhalení příčiny vady je průměrná. 5 

Mírně nadprůměrná 

pravděpodobnost 

Mírně nadprůměrná pravděpodobnost odhalení 

příčiny vady. 

4 

Vysoká pravděpodobnost Pravděpodobnost odhalení příčiny vady je vysoká. 3 

Velmi vysoká 

pravděpodobnost 

Pravděpodobnost odhalení je velmi vysoká. 2 

Téměř jistota Posuzování jistě odhalí příčinu vady. 1 

Je zřejmé, že všechna odhalená rizika nelze řešit najednou, a nelze jim věnovat stejná pozornost. 

Míra rizika závisí na četnosti vzniku vady, jejím významu a na době, kdy je odhalena, zda v organizaci 

nebo až u zákazníka. Je vyjádřena jako součin všech tří výše zmiňovaných aspektů ve formě tzv. 

rizikového čísla. Výpočet míry rizika je tedy následující: 

RPN = Význam důsledku * Pravděpodobnost výskytu vady * Odhalitelnost 

K výpočtu rizikových čísel jsou pro jednotlivé činitele stanoveny stupnice hodnocení viz. tabulky 

výše. Hodnota rizikového čísla se může pohybovat v rozmezí od 1 do 1000. Záleží čistě jen na podniku, 

jakou hranici přijatelného rizika si zvolí. Kritická hodnota rizika se může pohybovat u některých podniků 

od čísla 100, u jiných od hodnoty 500 (Veber a kol., 2010, s. 294-295). 

Ke snížení míry rizika je nutné přijmout a provést nápravná či preventivní opatření, stanovit 

odpovědnosti za tyto opatření a termíny plnění. Pokud tento krok metoda FMEA postrádá, dá se říci, že 

je bezcenná. Každé opatření vyžaduje také investici, z toho důvodu musí být předem odůvodněna 

reálnost a předpokládaná účinnost daného opatření. Po realizaci zlepšení je opět proveden výpočet 

rizikového čísla. Porovnáním nově zjištěné hodnoty s hodnotou původní odvodíme účinnost 

provedených opatření (Veber a kol., 2010, s. 296). 
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4 ANALYTICKÁ ČÁST 

V této části diplomové práce bude popsaná stručná charakteristika vybrané společnosti DIPO 

zakázkové pracovní oděvy, s. r. o. a průběh zakázky touto společností od zákaznické poptávky až po 

archivaci dokumentů, vše bude graficky znázorněno. Následně budou vyhodnocena všechna rizika, která 

mohou v průběhu zakázky nastat. 

4.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

Firma DIPO zakázkové pracovní oděvy, s. r. o., sídlící v Brně-Maloměřicích, vyrábí pod chráněnou 

značkou od roku 1990. Vyrábí veškeré druhy oděvů, jak pracovních, sportovních, tak i oblečení pro volný 

čas. Jedná se o velmi malou společnost, která se skládá pouze z šesti zaměstnanců, přičemž sám majitel 

se stará o celý chod společnosti (DIPO, 2013a).  

Jako jedna z prvních firem nabídla veřejnosti nový trend v oblékání na pracovištích. V průběhu 

let trvání společnosti mnohé upravili ve prospěch bezpečnosti a účelnosti, rozšířili sortiment materiálů i 

samotných výrobků, včetně zajištění veškerých pracovních pomůcek a různých doplňků. Společnost dbá 

na to, aby každý zákazník odcházel vybavený kvalitními výrobky (DIPO, 2013a).  

K výrobě pracovních oděvů používají zásadně materiál I. jakosti ve vysrážené a stálobarevné 

úpravě.  

 

Obr. 11: Logo společnosti (Zdroj: DIPO, 2013a) 

Společnost DIPO má několik referencí od českých firem, které jsou stálými zákazníky společnosti. 

Jedná se například o České aerolinie Praha, AGROTEC a. s., SIKA CZ s. r. o.  nebo Sladovna Bernard a. s. 

(DIPO, 2013a). 

4.1.1 Organizační struktura 

Organizační struktura ve společnosti znázorňuje hierarchické uspořádání vztahů mezi 

jednotlivými pracovními pozicemi, a to v rámci organizačních útvarů a vztahů mezi útvary. Ve společnosti 

DIPO jde o organizační strukturu opravdu minimální, jelikož společnost čítá jen šest zaměstnanců. Dá se 

říci, že je rozdělená pouze na úsek vedení, výroby a účetnictví. O samotný chod firmy, její vedení a 
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obchod se stará sám majitel společnosti. Dalším útvarem je výroba, pod kterou spadá mistrová výroby, 

která zde má hlavní slovo, a tři švadleny. Druhým útvarem je úsek účetnictví, za které zodpovídá účetní 

(ŠTĚRBÁČEK, 2019).  

 

Obr. 12: Organizační struktura (Zdroj: Vlastní zpracování dle ŠTĚRBÁČEK, 2019) 

4.1.2 Sortiment 

Firma DIPO zakázkové pracovní oděvy se zaměřuje na veškeré druhy oblečení, a to od 

pracovních vest přes termoprádlo až po oblečení do gastro průmyslu. Jejich prioritou je však výroba 

zakázkových pracovních oděvů. Ve svém širokém sortimentu nabízí různé oblečení, které je rozdělené 

do jednotlivých kategorií, které mají zpřehledněné na svých internetových stránkách (DIPO, 2013b). 

 

Obr. 13: Nabízený sortiment (Zdroj: DIPO, 2013b) 
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Firma také nabízí pracovní doplňky jako jsou rukavice, čepice nebo spodní funkční prádlo. Při 

výrobě používá 100 % bavlnu 200-260 g/m² tuzemské výroby a směs 65 % PESs/35 % bavlna o hmotnosti 

180-220 g/m² tuzemské výroby. Barevnou kombinaci si zákazník může vybrat dle základní barevnice. 

Kolekce oblečení je chráněna průmyslovým vzorem evidovaným Úřadem průmyslového vlastnictví České 

republiky. Všechny vyráběné výrobky společnosti jsou schváleny Státní zkušebnou (DIPO, 2013a).  

 

 

 

Obr. 14: Výběr oděvů z nabízeného sortimentu (Zdroj: DIPO, 2013c) 

4.1.3 Programy 

Společnost pro své účely využívá dva typy softwarových programů. Jedná se o systém POHODA, 

pro vedení účetnictví a evidenci zakázek a dále vyšívací program Embird 2010, pro převod loga vybrané 

společnosti do vyšívacího stroje. Pro evidování zakázek společnost nevyužívá prozatím žádný speciální 

program. Vystačí si s účetním programem POHODA a dále zakázky vede vytištěné na papíře a následně 

zaevidované do šanonu. Ovšem mezi vedením, které přijímá jednotlivé zakázky, a mezi odpovědnou 

mistrovou, která odpovídá za plynulý chod výroby, musí docházet k předávání informací, které jsou 

potřebné pro správné a kvalitní vyřízení objednávky od zákazníka. K těmto účelům slouží ve firmě tzv. 

zakázkový list, který je při převzetí a vyřízení objednávky řádně vyplněn, předán na dílnu, kde se daná 

zakázka může začít zhotovovat, tento zakázkový list je uveden v příloze číslo 1.  

V zakázkovém listu je zapotřebí vyplnit několik důležitých informací související s realizováním 

nové zakázky: 

• jméno zákazníka, kontaktní osobu, telefon, 

• datum objednávky, 
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• objednané zboží, 

• počet kusů,  

• informace o použitém materiálu, 

• termín dodání (ŠTĚRBÁČEK, 2019).  

Program POHODA 

Pro vedení účetnictví a daňové evidence využívá společnost program POHODA. Je to program, 

který využívá mnoho malých a středních firem v ČR i na Slovensku. Jedná se o program velmi dobře 

ekonomicky propracovaný, jednoduchý a obsahuje intuitivní ovládání práce pro každého uživatele. 

Program obsahuje všechny povinné účetní knihy a potřebné tiskové sestavy. Tento software si může 

každý uživatel sám posílit o propracované programové doplňky z různých oblastní činnosti jako jsou 

například daňová přiznání TAX, kniha jízd, evidence obalů a mnoho dalších (STORMWARE, 2019).  

Program Embird 2010 

Pokud chce mít společnost na oděvu kvalitní výšivku, nestačí mít pouze kvalitní vyšívací stroj. 

Důležité je mít vhodný vyšívací software, díky němuž bude schopná danou výšivku naprogramovat. Firma 

pro tyto účely využívá systém Embird 2010, který je poměrně jednoduchý a intuitivní na ovládání. Tento 

program umožňuje zobrazovat, konvertovat, tisknout a upravovat vzory výšivek. Jeho funkčnost se může 

rozšířit o volitelné zásuvné moduly pro digitalizaci, křížové stehy a nápisy. Funguje ve dvou následujících 

režimech: 

1) Embird Manager:   

• převádí návrhy mezi mnoho formátů výšivek a prošívání, 

• zobrazuje digitální fotografie a umožňuje jejich třídění, 

• obsahuje několik katalogů vláken a najde vlákno odpovídající zvolené barvě. 

2) Embird editor: 

• umožňuje vkládat či mazat barvy nebo obrysy v designu, 

• umožňuje editovat jednotlivé stehy nebo části designu, 

• dokáže simulovat šití designu i ve 3D režimu (EMBIRD, 2019a).  

 

https://www.embird.net/sw/embird/formats.htm
https://www.embird.net/sw/embird/tutorial/addstop/addstop.htm
https://www.embird.net/sw/embird/tutorial/point/point.htm
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Obr. 15: Vzor výšivky (Zdroj: EMBIRD, 2019b) 

4.2 PRŮBĚH ZAKÁZKY PODNIKEM 

Následující část práce bude obsahovat podrobný popis průběhu zakázky společností. Jedná se 

o dlouhý proces skládající se z několika dílčích částí, které budou postupně rozepsány a vysvětleny. 

Průběh zakázky bude popisován všeobecně, nebude se tedy zaměřovat na výrobu žádného konkrétního 

pracovního oděvu.  

Průběh zakázky podnikem se skládá z několika dílčích procesů, bez kterých by znázornění 

celkového průběhu nebylo kompletní. Jedná se o následující fáze procesu: 

1. zákaznická poptávka, 

2. cenová nabídka, 

3. objednávka zákazníka, 

4. zaplánování zakázky, 

5. příprava výroby, 

6. výroba, 

7. kontrola kvality, 

8. balení zboží, 

9. expedice zákazníkovi, 

10. archivace zakázky. 
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Rizika, kterými se budu zabývat v následující kapitole, budou zaměřena právě na tyto jednotlivé 

fáze průběhu zakázky podnikem. K těmto rizikům budou navíc zohledněna možná rizika spojená 

s ohledem na zákazníky a dodavatele společnosti.  

Dle fakturace z předešlého roku má společnost přibližně přes 100 zakázek ročně, tedy zhruba 

10 zakázek za měsíc. Jedná se o zakázky různého rozsahu, od zakázek, které obsahovaly pár kusů oděvů 

až po stovky kusů oblečení. Obrat společnosti DIPO v loňském roce činil cca 3,5 milionu korun 

(ŠTĚRBÁČEK, 2019).  

4.2.1 Zákaznická poptávka 

Prvním bodem každé začínající zakázky je poptávka od potencionálního zákazníka. Na svých 

internetových stránkách má společnost zobrazený přehled nabízeného sortimentu, ze kterého si 

zákazník může vybrat. A jelikož se jedná se o společnost, která šije oděvy především na zakázku pro 

různé firmy a živnostníky, dají se jednotlivé druhy oděvů poupravit dle přání zákazníka. Především se 

jedná o vyšití loga dané společnosti do oděvu, rozdílný počet kapes, různé barevné kombinace, všití více 

reflexních prvků a podobně (ŠTĚRBÁČEK, 2019).   

Společnost postrádá na svých webových stránkách e-shop, ze kterého by zákazníci mohli 

objednávat, stránky neobsahují ani kontaktní formulář, kam by mohli zákazníci zaslat svůj dotaz ohledně 

zboží nebo čehokoli jiného. Zákazník se tedy může poptávat formou: 

• e-mailu – jedná se o nejčastější způsob komunikace, 

• telefonicky, 

• osobně – po zboží se lze poptávat přímo v sídle společnosti, a to tedy v Brně-Maloměřicích, což 

také někteří zákazníci využívají (ŠTĚRBÁČEK, 2019). 

U zákaznické poptávky je velmi důležité podrobně probrat všechny náležitosti poptávky se 

zákazníkem. Nejvhodnějším způsobem, jak se na zakázce domluvit, je vyměnit si se zákazníkem telefonní 

číslo, a dohodnout vše telefonicky a následně písemně potvrdit. Často se také stává, že obchodní zástupci 

poptávajících společností, které sídlí v Brně nebo v blízkém okolí, preferují osobní schůzku. Dostavit se 

může buď obchodní zástupce poptávající společnosti nebo naopak majitel společnosti DIPO přijede 

k zákazníkovi (ŠTĚRBÁČEK, 2019). 
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Obr. 16: Zákaznická poptávka (Zdroj: Vlastní zpracování dle ŠTĚRBÁČEK, 2019) 

Poptávka zákazníka po zboží by měla obsahovat tyto následující položky, které pokud všechny 

zákazník do své poptávky vypíše, zjednoduší tím práci s vyhledáváním daného zboží, a také bude 

následně majitel schopný vytvořit cenovou nabídku produktu, jedná se o: 

• kód produktu, 

• druh materiálu, 

• barvu oděvu, 

• všití loga, 

• cenu bez DPH.  

Zákazníci, kteří zavítají do společnosti DIPO jsou z 95% společnosti, které na firmu dostaly 

doporučení od svých známých nebo ostatních firem, které byly s ušitými oděvy spokojeni. Jedná se o 

společnosti, které objednávají pracovní oděvy pro své zaměstnance (ŠTĚRBÁČEK, 2019). 
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4.2.2 Cenová nabídka 

Cenová nabídka je individuální dle přání konkrétního zákazníka. V té chvíli, kdy společnost přijme 

od potencionálního zákazníka poptávku po zboží, je nutné zákazníkovi sestavit a poslat odpovídající 

cenovou nabídku. Majitel se zákazníkem prodiskutuje všechny aspekty potencionální objednávky, a to 

tedy výběr materiálu, nášivek na oděvy, kolik je schopný zákazník maximálně za zboží zaplatit a další 

důležité náležitosti. Pokud si zákazník není zcela jistý, jaké zboží by bylo nejvhodnější, majitel zákazníkovi 

rád poradí ve výběru. Na základě toho majitel zákazníkovi vytvoří cenovou nabídku, kterou následně 

zákazníkovi zašle.  

Cenová nabídka se odvíjí od stanovených cen oděvů zveřejněných na webových stránkách 

společnosti, které jsou uváděny bez DPH. Pokud se společnost řadí mezi stávající zákazníky, objednává 

si tedy u firmy DIPO pracovní oděvy pravidelně, lze uvažovat o věrnostní slevě pro tyto zákazníky. Dále 

se musí zohledňovat variace použitých barev látek, příplatky za vyšití loga, počet stehů loga, jak je logo 

propracované, všití více reflexních prvků a podobně. Vytvořenou cenovou nabídku zašle majitel 

zákazníkovi na jeho e-mail. Následně majitel čeká na odpověď, zda zákazník takto vytvořenou nabídku 

přijímá a odsouhlasí objednání poptávaného zboží. Tímto krokem se proces cenové nabídky ukončuje 

(ŠTĚRBÁČEK, 2019). 

 

Obr. 17: Cenová nabídka (Zdroj: Vlastní zpracování dle ŠTĚRBÁČEK, 2019) 
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4.2.3 Objednávka zákazníka 

Poté co jsou vyjasněny všechny náležitosti zákazníkovi poptávky, a je mu vytvořena a zaslána 

cenová nabídka, rozhoduje se, zda u společnosti zboží objedná nebo přejde ke konkurenci. Pokud je s 

cenovou nabídkou a přístupem společnosti spokojený, přistoupí k objednávce. Zboží objednává 

prostřednictvím e-mailu, na základě kterého, majitel společnosti následně vytvoří objednávku 

v programu POHODA. 

Majitel samozřejmě nesmí zapomenout zákazníkovi jeho odeslanou objednávku potvrdit 

prostřednictvím e-mailu. Nová zakázka je v této chvíli připravena k zaplánování. Tímto je proces 

objednávání ukončen a může se přejít k dalšímu kroku, čímž je proces zaplánování zakázky (ŠTĚRBÁČEK, 

2019).  

 

Obr. 18: Proces objednávky (Zdroj: Vlastní zpracování dle ŠTĚRBÁČEK, 2019) 

4.2.4 Zaplánování zakázky 

Veškeré potřebné údaje týkající se nové objednávky se zapisují do zakázkového listu, který 

obsahuje příloha číslo 1. Zakázkový list obsahuje všechny důležité informace potřebné k vyhotovení nové 
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zakázky. Jak bylo již zmiňováno, jedná se o velmi malou firmu, tudíž veškeré tyto informace a zapisování 

do zakázkového listu, zpracovává sám majitel společnosti. Vyhotovený zakázkový list předává majitel 

mistrové výroby, která dále zodpovídá za dostupnost veškerých látek a ostatních komponentů, které 

jsou nutné k vyhotovení zakázky (ŠTĚRBÁČEK, 2019).  

 

Obr. 19: Zaplánování zakázky (Zdroj: Vlastní zpracování dle ŠTĚRBÁČEK, 2019) 

4.2.5 Příprava výroby 

Poté co mistrová výroby převezme od majitele vyhotovený zakázkový list, první věc, kterou musí 

zkontrolovat, je stav zásob na skladě. Je zapotřebí zajistit veškerý materiál a galanterii, která je potřebná 

k realizaci nové zakázky. Pokud nějaký komponent k nově vytvořené zakázce na skladě chybí, sepíše 

seznam, co je potřeba doobjednat. Následně zašle objednávku dodavatelům, kteří společnosti 

pravidelně dodávají materiál. V okamžiku, kdy dodavatel vyhotoví a zašle objednávku, mistrová výroby 

ji převezme od přepravce a spolu s majitelem ji zaskladní do skladu.  

V té stejné chvíli dochází ze strany majitele společnosti k přípravě podkladů důležitých pro šití. 

Jedná se o přeměřování míry zaměstnanců, pro které se pracovní oděvy šijí. Následující obrázek 

znázorňuje proces přípravy výroby, proces vyměřování míry zaměstnanců je graficky znázorněn na 

samostatném obrázku (ŠTĚRBÁČEK, 2019).  
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Obr. 20: Příprava výroby (Zdroj: Vlastní zpracování dle ŠTĚRBÁČEK, 2019) 

Společnost objednává potřebný materiál od dodavatelů, se kterými spolupracuje již několik let. 

Tyto dodavatele lze rozdělit na tři typy: 

• Dodavatelé látek – nejdůležitějším komponentem, který je třeba objednat jsou jednoznačně 

látky. Společnost objednává látky výhradně od českých dodavatelů, a to od společností TEXTURA, 

MAREXIM a Čiperka; 

• Dodavatelé galanterie – galanterie je velmi důležitým prvkem každého, nejen pracovního 

oděvu. Jedná se především o knoflíky, zipy nebo jehly. DIPO objednává od společností KOOH-I-

NOOR, BUTTONCZ, Balerína, ELAS a BILTEX; 
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• Dodavatel šicích nití – i když se nitě řadí do položky galanterie, firma je objednává pouze od 

jednoho konkrétního českého dodavatele, společnosti HAGAL. Tato společnost se zabývá 

výhradně výrobou šicích nití a oděvních šňůr (ŠTĚRBÁČEK, 2019).  

 

Obr. 21: Skladové prostory (Zdroj: Vlastní zpracování, 2019) 

Celkový čas přípravy výroby na zakázku je rozdělen v několika časových úsecích, které se 

zohledňují do celkového času přípravy výroby:  

• doba, kdy mistrová doobjednává potřebný materiál od dodavatelů, 

• čas, za který dodavatel společnosti zašle objednávku, 

• naskladnění materiálu do skladu. 

Před výrobou každého konkrétního druhu pracovního oděvu, je velice důležité stanovit čas, za 

který bude oděv ušitý. Tyto normy stanovuje opět paní mistrová, a to především na základě zkušeností 

z předešlých zakázek. Pokud si nějakými normami není stoprocentně jistá, prodiskutovává je s majitelem 

společnosti (ŠTĚRBÁČEK, 2019).   

Velmi důležité je, jakou variantu šitých oděvů si zákazník zvolí. Společnost se snaží svým 

zákazníkům vyjít co nejvíce vstříc, a nabízí tyto dva typy výroby: 

• zakázkové šití přímo na míru zákazníka, 

• šití konfekčních velikostí (S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL).  

Pokud se jedná o zakázku šití přímo na míru, je důležité zjistit přesné velikosti všech šitých oděvů. 

Přeci jen postava každého člověka je odlišná, a ne každému přesně sedí nějaká konkrétní konfekční 

velikost. Horní části těla může odpovídat velikost L, přičemž pracovní kalhoty mohou nejlépe sedět ve 

velikosti S, proto si některé společnosti volí tuto variantu šití pracovních oděvů. Společnost DIPO se 

domluví s obchodním zástupcem společnosti na termínu, který vyhovuje oběma stranám, a přijede za 
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ním do firmy na přeměřování zaměstnanců. Všem zaměstnancům, pro které je potřeba ušít nové 

pracovní oděvy, se vezme míra a zapíše se. Tímto krokem je připravený hlavní podklad pro zakázkové 

šití (ŠTĚRBÁČEK, 2019).  

 

Obr. 22: Vyměřování míry zaměstnancům (Zdroj: Vlastní zpracování dle ŠTĚRBÁČEK, 2019) 

4.2.6 Výroba 

V momentě, kdy je veškerý potřebný materiál k zakázce na skladě, a jsou přeměřené míry všech 

zaměstnanců, pro které se oděvy šijí, může začít samotný proces výroby. Potřebné látky se přemisťují ze 

skladu do stříhárny, kde je sama paní mistrová stříhá dle stanovených velikostí, které byly naměřeny 

zaměstnancům. Pro usnadnění práce lze stříhat i dvě po sobě jdoucí velikosti zároveň. Lze stříhat 

současně například velikost 46 a 48 nebo 54 a 56 (ŠTĚRBÁČEK, 2019). 

 

Obr. 23: Proces stříhání (Zdroj: Vlastní zpracování dle ŠTĚRBÁČEK, 2019) 
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Poté co jsou látky nastříhány dle požadovaných velikostí, jsou spolu s potřebnou galanterií 

svázány do jednotlivých balíčků. K takto připraveným balíčkům se přiloží štítky, na kterých je vypsané, o 

jaký druh oděvu se jedná, v jaké velikosti a s dalšími důležitými informacemi potřebnými k zhotovení. 

Takto připravené balíčky s materiálem se vyskládají do příslušných polic před dílnu, kde si je švadleny 

postupně odebírají (ŠTĚRBÁČEK, 2019).  

 

Obr. 24: Připravené balíčky k šití (Zdroj: Vlastní zpracování, 2019) 

Pokud mají švadleny připravené vše, co potřebují, mohou se pustit do samotného šití oděvů. 

Společnost k vyhotovování zakázek používá šicí stroje značky Brother. Na následujících fotografiích je 

zobrazena jedna ze dvou šicích dílen a švadlena, která zhotovuje zakázku pro zákazníka, a to konkrétně 

pracovní montérky (ŠTĚRBÁČEK, 2019).  

  

Obr. 25: Proces šití, pracovní dílna (Zdroj: Vlastní zpracování, 2019) 

      Jednoduchý typ montérek švadlena stihne ušít přibližně za hodinu, složitější typy mohou 

trvat i okolo 3 hodin náročnějšího šití. Samozřejmě velmi záleží na šikovnosti každé ze švadlen. Švadleny 

mají svůj zápisník, kam si zapisují typy a množství ušitých oděvů spolu s časem, který u šití strávily. Tento 

výkaz poté předávají účetní, která švadlenám vypočítá mzdu za daný měsíc. Švadleny ve společnosti jsou 

vyplácené hodinovou mzdou (ŠTĚRBÁČEK, 2019). 
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Některé společnosti vyžadují na pracovních oděvech svých zaměstnanců vyšité logo dané 

společnosti. Zaměstnanec společnosti, který je zodpovědný za objednávku oděvů, zašle prostřednictvím 

e-mailu společnosti DIPO obrázek loga, které má být na oděvu vyšito. Soubor by měl být nejlépe ve 

formátu PDF, aby ho majitel dokázal bez problémů otevřít. Pomocí speciálního grafického programu 

s názvem Embird 2010, se zaslané logo převede do vyšívacího stroje, který má majitel umístěný ve své 

kanceláři. Vyšívací stroj neboli lidově vyšívačka musí požadované logo nejdříve schválit, je-li ze zaslaného 

obrázku dobře rozpoznatelné a dokáže ho správně vyšít. Pokud je obrázek v pořádku, vyšívačka vypočítá 

množství stehů, které budou potřebné k vyšití příslušného loga. Od velikosti loga a množství vyšitých 

stehů potřebných na logo se odvíjí konečná cena pracovního oděvu. Pokud vyšívací stroj nedokáže 

zaslané logo načíst, majitel o této skutečnosti telefonicky nebo e-mailem informuje zákazníka, který mu 

následně musí zaslat soubor v odpovídající kvalitě, aby vyšívací stroj byl schopný logo vyšít správně a 

čitelně (ŠTĚRBÁČEK, 2019).  

 

Obr. 26: Vyšívací stroj (Zdroj: ŠICÍ STROJE, 2019) 

Jako příklad lze uvést, že za 1 000 vyšitých stehů na jedno zhotovované logo je účtována cena 

3,50 Kč. Jedná se o vyšívací stroj typu SWF MA-6 (jednohlavá šestijehla). Společnost DIPO vlastní pouze 

jeden vyšívací stroj tohoto typu, což při jeho poruše může pro podnik znamenat značné problémy. Tato 

skutečnost je z toho důvodu, že se nejedná o levnou záležitost. Tento vyšívací stroj na internetových 

obchodech stojí přibližně přes 200 000 Kč. Jedná se o stroj vhodný pro kusovou či malosériovou výrobu 

a vzorování (ŠTĚRBÁČEK, 2019).  

V momentě, kdy je logo vyšito, předá ho majitel švadleně na dílnu, a ta ho následně přišije 

k příslušnému oděvu. Poté co je logo přišité, provede švadlena ještě dokončovací práce, a tím je proces 

výroby u konce (ŠTĚRBÁČEK, 2019). 
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Obr. 27: Proces šití (Zdroj: Vlastní zpracování dle ŠTĚRBÁČEK, 2019) 

4.2.7 Kontrola kvality 

Ve společnosti není konkrétní pracovní pozice, která by pouze zodpovídala za kontrolu kvality 

výrobků, a to tedy pozice kontrolora. Dá se říci, že za veškerou kontrolu, a to jak kontrolu přípravy výroby, 

tak za zhotovené výrobky švadlenami, zodpovídá mistrová výroby. Mistrová výroby dohlíží na 

zprostředkovávání objednávaného materiálu, s majitelem společnosti projednává cenové nabídky 

jednotlivých zakázkových oděvů, vypočítává také časové normy, kterými se následně musí řídit švadleny 

v dílně.  

Přebírá hotové oděvy od švadlen z dílny, a kontroluje je kus po kusu, zda odpovídají 

předepsaným normám, které sama s majitelem společnosti stanovila. Je důležité důkladně každý oděv 

prohlédnout, každý šev, kapsu a dbát na každou nedokonalost na oděvu. Pokud jsou oděvy v pořádku, 

může se přejít k další fázi, a to k procesu balení. V případě, kdy se objeví nějaký nedostatek, vrátí se ušitý 

oděv zpět do dílny. Švadlena, která vrácené oblečení šila, má za povinnost odstranit veškeré 

nedokonalosti, které mistrová výroby při kontrole odhalila. Upravený oděv projde opět důkladnou 

kontrolou. V případě, že je ze strany mistrové výroby vše v pořádku, může se přejít k dalšímu kroku, a to 

tedy k procesu balení zakázky (ŠTĚRBÁČEK, 2019).  
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Obr. 28: Kontrola kvality (Zdroj: Vlastní zpracování dle ŠTĚRBÁČEK, 2019) 

4.2.8 Balení zboží 

Pokud je proces kontroly všech ušitých oděvů u konce, a není zapotřebí žádných dalších úprav 

nebo přešití, následuje proces balení zakázky. Pro balení pracovních oděvů není zapotřebí žádné 

speciální technologie ani pracovních postupů, oblečení se balí velice jednoduše. Kompletní zakázky se 

nejdříve roztřídí na několik hromádek dle jednotlivých zakázek. Následně se každý oděv zvlášť vloží do 

igelitového sáčku, na který se nalepí štítek s konkrétním jménem zaměstnance společnosti, pro kterou 

se pracovní oděvy zhotovovaly. Takto připravené sáčky s oblečením a se jménem zaměstnance se 

naskládají do papírové krabice, která se následně zalepí izolepou. Příslušná krabice se označí názvem a 

adresou společnosti, kam má být dané zboží doručeno. Takto připravené krabice už jen čekají na 

vyzvednutí, a to buď přímo zákazníkem nebo přepravní společností. Tímto krokem je proces balení zboží 

u konce, a přechází se k expedici zboží (ŠTĚRBÁČEK, 2019).  
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Obr. 29: Balení zboží (Zdroj: Vlastní zpracování dle ŠTĚRBÁČEK, 2019) 

4.2.9 Expedice zákazníkovi 

Poté co jsou všechny krabice roztříděné dle jednotlivých zakázek, přechází se k procesu expedice 

k zákazníkovi. Při expedici zboží záleží na domluvě s konečným zákazníkem, který se může rozhodnout 

jaký typ dopravy upřednostní. Zákazníci mají při expedici několik možností, jak jim jejich zboží bude 

doručeno, jedná se o: 

• Osobní převzetí – zákazníci si mohou svou objednávku vyzvednout sami, přímo v sídle firmy, 

což poměrná část z nich využívá. Jedná se především o brněnské firmy nebo firmy z blízkého 

okolí, které na své zboží spěchají, a chtějí ho mít u sebe zajištěné co nejdříve; 

• Přepravní služba – druhým možným způsobem, který si může zákazník pro doručení svého zboží 

zvolit, je přepravní služba. V dnešní době se jedná již o běžnou záležitost, a využívá ji většina 

odběratelů. Společnost DIPO využívá hned několik přepravních služeb, které jsou na trhu 

dostupné. Jedná se o nejčastěji využívané přepravní společnosti, a to společnost PPL, GEIS a 

Českou poštu. Jejich úkolem je ve firmě vyzvednout označené krabice se zbožím, naložit je a 

odvézt konečnému zákazníkovi. Zboží je následně zákazníkovi doručeno spolu s příslušnými 

dokumenty (ŠTĚRBÁČEK, 2019).  

Při převzetí objednaného zboží je zákazník povinen podepsat doklad o převzetí zboží. Dále je 

mu předána vystavená faktura na zboží spolu s dodacím listem. Tímto krokem je proces expedice 

zákazníkovi ukončen (ŠTĚRBÁČEK, 2019).  
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Obr. 30: Expedice zákazníkovi (Zdroj: Vlastní zpracování dle ŠTĚRBÁČEK, 2019) 

4.2.10 Archivace zakázky 

Archivování již proběhlých zakázek je posledním krokem průběhu zakázky podnikem. Jak již bylo 

zmiňováno v kapitole programy, firma nevyužívá žádný softwarový program přímo na vedení zakázek. 

Vše se eviduje pouze v účetním systému POHODA, který ale obsahuje skladovou kartu „Výrobek“, kam 

lze zapisovat veškeré informace o použitém materiálu. Program dokáže při evidování nové zakázky 

upozornit uživatele na stav materiálu na skladu, zda tedy nějaký materiál nebo komponenty pro 

vyhotovení dané zakázky chybí. V programu se vystavují veškeré objednávky a faktury všech zakázek 

společnosti. Archivace zakázek dále probíhá papírově, a to vytištěním souvisejících dokumentů se 

zakázkou, dále jejich zařazení do příslušného šanonu, které má pan majitel uschované ve své kanceláři 

(ŠTĚRBÁČEK, 2019). 
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Obr. 31: Archivace zakázky (Zdroj: Vlastní zpracování dle ŠTĚRBÁČEK, 2019) 

4.3 ANALÝZA RIZIK METODOU FMEA 

Podstatou metody FMEA je zjišťování hrozeb či rizik, které ve společnosti mohou nastat, v tomto 

případě rizik v průběhu zakázky podnikem. Tyto rizika v metodě ohodnocuji, stanovuji jejich příčiny a 

z nich plynoucí následky. Výstupem této metody je zdokonalení celého procesu průběhu zakázky.  

Tuto metodu jsem si vybrala z důvodu, že ji dobře znám z magisterského studia na USI, a věřím, 

že ji dokáži správně a efektivně aplikovat na vybraném procesu.  

4.3.1 Identifikace rizik  

Tato část práce obsahuje identifikaci rizik v jednotlivých fázích procesu průběhu zakázky 

podnikem. Jedná se o potencionální hrozby, které mohou přímo ohrozit zakázku, ale i chod celého 

podniku.  

1. Zákaznická poptávka: 

• nefunkční webové stránky, 

• nedoručený e-mail, 

• nedostupný telefon, 

• zástupce společnosti se nedostaví na schůzku. 
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2. Cenová nabídka: 

• zaměnění typu zboží, 

• záměna požadované barvy oblečení, 

• nezohlednění vyšití loga, 

• chybný výpočet konečné ceny.  

3. Objednávka zákazníka: 

• nedoručený e-mail s objednávkou, 

• nezaslané potvrzení objednávky. 

4. Zaplánování zakázky: 

• nesprávně vyplněný zakázkový list, 

• ztráta zakázkového listu.  

5. Příprava výroby: 

• chybná kontrola zásob na skladě, 

• objednávka špatného zboží od dodavatele, 

• nesprávný odhad doby realizace zakázky, 

• zaměstnanci se nedostaví na domluvenou schůzku, 

• špatně naměřená míra zaměstnancům.  

6. Výroba: 

• chybný nástřih velikostí látek, 

• nastříhání jiného druhu materiálu, 

• nástřih jiné barevné variace, 

• svázání nesprávných komponentů do balíčků, 

• špatné označení balíčků, 

• porucha šicího stroje, 

• poškození šicího stroje zaměstnancem, 

• chybné ušití části oděvu, 

• nedostatek kvalifikované pracovní síly, 
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• výpadek elektrického proudu, 

• poškození látek neopatrnou manipulací, 

• dlouhá realizace zakázky, 

• porucha vyšívacího stroje, 

• vyšití špatného loga.  

7. Kontrola kvality: 

• přehlédnutí špatně ušitého oděvu, 

• přehlédnutí nedokonalostí na oděvu, 

• poškození výrobku při kontrole.  

8. Balení zboží: 

• zabalení nesprávných oděvů, 

• nezabalená kompletní zakázka, 

• poškození oděvů při balení, 

• chybné označení sáčku (jméno zaměstnance), 

• rozlepení krabice, 

• chybné označení krabice (název, adresa společnosti).  

9. Expedice zákazníkovi: 

• naložení chybného zboží, 

• odeslání zakázky na jinou adresu, 

• nevystavení dodacího listu, 

• chybně vyplněná vystavená faktura, 

• poškození zboží při přepravě, 

• nezastižení zákazníka.  

10. Archivace zakázky: 

• založení zakázky do jiného šanonu, 

• ztráta dokumentů související se zakázkou.  
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11. Zákazník: 

• neobdržení platby od zákazníka, 

• reklamace zboží.  

12. Dodavatel: 

• dodávka nekvalitního materiálu, 

• pozdní dodávka materiálu.  

4.3.2 Vyhodnocení rizik 

Pomocí metody FMEA, jsou ohodnotila všechna výše zmiňovaná rizika, odhalila jsem 52 

možných rizik, při ohodnocování jsem využívala pomocných tabulek z teoretické části práce. Každému 

riziku jsem přiřadila možný důsledek, který kvůli němu může nastat, následně jsem stanovila význam 

důsledku, a ohodnotila ho stupnicí od 1 do 10. Hodnocení 1 představuje žádný následek, hodnocení 10 

kritický důsledek bez výstrahy, kdy hrozby mají kritický význam.   

Dále je vyhodnocena pravděpodobnost výskytu vady, a to opět na stupnici od 1 do 10, kde číslo 

1 představuje vzdálenou pravděpodobnost výskytu vady, tedy že vada je nepravděpodobná a číslo 10 

znázorňuje vady se vyskytující neustále, pravděpodobnost výskytu vady je tedy velmi vysoká.   

Posledním ohodnocením je odhalitelnost vady, ohodnocení stupněm 1 počítá s tím, že 

posuzování jistě odhalí příčinu vady, naopak hodnocení 10 znázorňuje, že posuzování se neprovádí nebo 

neodhalí příčinu vady, jedná se tedy o absolutní nejistotu odhalitelnosti.  

Součinem těchto tří veličin, získáme celkovou míru daného rizika. V následující tabulce jsou 

zobrazeny hodnoty celkových rizik s popisem, o jaké riziko se jedná. Vážnost jednotlivých hodnot 

odhalených rizik si každá společnost určí dle svého vlastního uvážení.  

Tab. 5: Celková míra rizika (Zdroj: Vlastní zpracování dle ŠTĚRBÁČEK, 2019) 

Celková míra rizika (RPN) Popis rizika 

1 – 50 Bezvýznamné riziko, není třeba provádět kontrolní opatření. 

51 – 100 Nízké riziko, kontrolní opatření je dobré provádět. 

101 – 150 Střední riziko, kontrolní opatření by se mělo provádět. 

151 – 200 Vážné riziko, je zapotřebí kontrolní opatření provádět. 

201 – 1000 Kritické riziko, kontrolní opatření je nutností. 
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• Bezvýznamné riziko – jedná se o riziko s celkovou mírou rizika v rozmezí od 1 do 50, a není 

v tomto případě kontrolní opatření nutné provádět, důsledek rizika je téměř zanedbatelný a 

nemá zásadní vliv na chod společnosti; 

• Nízké riziko – míra rizika v rozmezí od 51 do 100 znázorňuje riziko nízké, v tomto případě firma 

již uvažuje nad zavedením kontrolního opatření, avšak opět toto riziko nemá podstatný vliv na 

celkový chod společnosti; 

• Střední riziko – za střední riziko považujeme rozmezí na stupnici od 101 do 150, zde by se 

kontrolní opatření již měla provádět, neboť jejich vliv může do jisté míry ohrozit realizaci zakázek; 

• Vážné riziko – jde o riziko, kde je kontrolní opatření nutné provádět, a to z důvodu eliminace 

možných hrozeb, která mohou mít vliv jak na realizaci zakázek, tak na chod společnosti, jedná se 

o míru rizika v rozmezí od 151 do 200; 

• Kritické riziko – celková míra rizika je v tomto případě na stupnici 201 až 1000, zde může mít 

riziko až kritický význam, může docházet k výrazné finanční ztrátě, k přechodu zákazníků ke 

konkurenci, v nejhorším případě až k bankrotu samotné společnosti. 

Pomocí metody FMEA, kterou obsahuje příloha číslo 3, jsem vypočítala celkové míry všech 

možných rizik, která mohou v průběhu zakázky společností nastat. Odhalila jsem 5 rizik s mírou rizika 

vyšší, než je hodnota 201. Jedná se tedy o kritická rizika, u kterých je nutností zajistit kontrolní opatření, 

aby se rizika co nejvíce minimalizovala, a nedocházelo ke zbytečným komplikacím při realizaci zakázek a 

při celkovém chodu společnosti. Následující tabulka uvádí výčet odhalených kritických rizik, jejich 

celkovou míru rizika a fázi procesu, ve které se nachází.   

Tab. 6: Přehled kritických rizik (Zdroj: Vlastní zpracování, 2019) 

Označení dle 

tab. FMEA 

Celková míra 

rizika (RPN) 

Fáze procesu Popis rizika 

P2 320 Poptávka Nedoručený e-mail s poptávkou 

V12 270 Výroba Dlouhá realizace zakázky 

V13 225 Výroba Porucha vyšívacího stroje 

Z1 216 Zákazník Neobdržení platby od zákazníka 

D1 225 Dodavatel Dodávka nekvalitního materiálu 



59 

 

4.4 DIAGRAM PŘÍČIN A NÁSLEDKŮ 

Diagram příčin a následků neboli podle svého tvaru diagram rybí kosti, slouží pro zobrazení 

všech možných souvislostí mezi následkem a jeho možnými příčinami. Pomáhá tím určit podstatu 

zkoumaného problému. Předešlou metodou FMEA bylo odhaleno 5 kritických rizik, která jsou následně 

graficky znázorněna právě pomocí této metody.  

4.4.1 Nedoručený e-mail s poptávkou 

Prvním odhaleným rizikem s vysokým RPN se vyjevil ve fázi procesu poptávky, nedoručený e-

mail se zákaznickou poptávkou. Toto riziko může nastat v případě, kdy se zaslaný e-mail s poptávkou od 

zákazníka může doručit do složky hromadných zpráv nebo složky spamu, což se občas stává. 

Nedopatřením může být zpráva také smazána nebo přehlédnuta.  

Dále může být chyba na straně zákazníka, a to v případě, kdy zašle svou poptávku po zboží na 

špatnou e-mailovou adresu. Společnost DIPO má na svých internetových stránkách jedinou e-mailovou 

adresu, na kterou se můžou zákazníci obracet se svými dotazy či objednávkami. Příčinou může být i 

absence e-shopu, který společnost ke svému podnikání dosud nevyužívá, což si myslím, že je velká škoda. 

Všechny možné vyskytující se příčiny, které mohou toto riziko způsobit, jsou zobrazeny v následujícím 

diagramu rybí kosti.  

 

Obr. 32: Diagram nedoručeného e-mailu s poptávkou (Zdroj: Vlastní zpracování, 2019) 
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4.4.2 Dlouhá realizace zakázky 

Jako druhé riziko, kterému byla vyhodnocena celková míra rizika číslem 270, je dlouhá realizace 

zakázky. Toto riziko může mít hned několik možných příčin, nejčastěji se jedná o příčiny ze strany lidských 

faktorů, a to buď malou motivací zaměstnanců k práci, neodborností pracovníků nebo nedostatku 

pracovní síly. Důvodem mohou být i časté reklamace zboží, což přidělává švadlenám zbytečně práci, 

protože reklamované oděvy musejí přešívat či jinak upravovat.  

Chyba může být však i na straně zařízení, kdy se může porouchat šicí nebo vyšívací stroj, což 

úzce souvisí s faktem, že jich společnost vlastní omezený počet kusů, v případě vyšívacího stroje se jedná 

pouze o jeden kus. Výrazně ovlivňovat tento problém může i dodaný materiál. Ten může být již od 

počátku chybně dodán dodavatelem společnosti nebo může být špatně nastříhán na stříhárně mistrovou 

výroby. I prostřední, ve kterém švadleny pracují, může mít vysoký vliv na prodloužení realizace zakázky. 

Může se jednat o špatné osvětlení dílny, kde se pracovní oděvy šijí, důvodem může být i výpadek 

elektrického proudu v budově nebo časté neshody na pracovišti, což vytváří nevhodnou pracovní 

atmosféru.  

 

Obr. 33: Diagram dlouhé realizace zakázky (Zdroj: Vlastní zpracování, 2019) 
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4.4.3 Porucha vyšívacího stroje 

Dále je graficky znázorněno riziko týkající se poruchy vyšívacího stroje. Porucha vyšívačky může 

mít až kritický vliv na realizaci zakázky, jelikož společnost vlastní jen jeden vyšívací stroj. Jeho poruchu 

může zavinit jak neodborná manipulace se strojem, která ho může nenávratně poškodit, tak i nevhodný 

prostor, ve kterém je vyšívací stroj umístěný, což je přímo v kanceláři pana majitele.  

Z technologického hlediska může být stroj špatně nastavený nebo se může objevit chyba 

v systému, která v nejhorším případě dokáže stroj rovněž porouchat. Mezi další příčinu, která vyšívací 

stroj vyřazuje dočasně z provozu, je zamotání šicích nití nebo vložení nesprávných komponentů, které 

do vyšívačky vůbec nepatří. Důležitým aspektem pro plynulý a bezchybný chod vyšívacího stroje je jeho 

pravidelná údržba, která je časově velmi nenáročná.   

 

Obr. 34: Diagram poruchy vyšívacího stroje (Zdroj: Vlastní zpracování, 2019) 

4.4.4 Neobdržená platba od zákazníka 

Dalším odhaleným rizikem je neobdržení platby od zákazníka za dodané zboží. Důvodů může 

být hned několik. Zákazník není se zbožím spokojený, ať už z jakéhokoli důvodu, a rozhodne se firmě 

zboží nezaplatit. Je to nestandartní a velmi neslušné jednání. Ve chvíli, kdy je zákazník nespokojen, tak 
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má právo dodané zboží reklamovat. Někteří zákazníci však nevolí tuto cestu, a bohužel i s tímto 

přístupem se společnost občas setkává.  

Dále jsou tu zákazníci, kteří nechávají platby na poslední chvíli, a zapomínají zaplatit fakturu do 

termínu splatnosti. Může se však jednat i o chybně vyplněný bankovní účet, na který se finanční částka 

zasílá. V nejčastějších případech neobdržení platby se ovšem jedná ale o společnosti, které nejsou 

schopny splácet své závazky, ale i přesto si zboží dále a dále objednávají. Následující diagram znázorňuje 

všechny možné příčiny tohoto rizika.  

 

Obr. 35: Diagram neobdržení platby od zákazníka (Zdroj: Vlastní zpracování, 2019) 

4.4.5 Dodávka nekvalitního materiálu 

Posledním rizikem, které se vyjevilo jako kritické, je dodávka nekvalitního materiálu od 

dodavatele společnosti. Společnost DIPO má sice své věrné dodavatele, od kterých odebírá zboží již 

několik let, ovšem ne vždy musí být všechny dodávky stoprocentní, a může se vyskytnout nějaký 

problém. Přestože dodavatelé se ve většině případů zaručují dodávkami prvotřídního materiálu, ať už se 

jedná o látky nebo o galanterii, není vyloučené, že doručí zboží, které neodpovídá předepsané kvalitě. 

Jednat se může například o látky nižší jakosti, než dodavatel uvádí, což zapříčiní rychlé opotřebení a 

následné trhání látky. Dále knoflíky se mohou po chvilkovém použití začít lámat, zipy se zadrhávají. 
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Příčinou může být i zaměstnanec a jeho neodborná manipulace se zbožím, které se kvůli tomu následně 

poškodí. Dalším možným aspektem nekvalitního dodávky nekvalitního materiálu může být vliv prostředí, 

ve kterém je materiál naskladněný. 

Tento nedostatek se může projevit v různých fázích průběhu zakázky podnikem. Společnost 

nedokonalost objeví buď při převzetí materiálu od dodavatele, při následném stříhání látek nebo při 

přípravě balíčků na dílnu, v průběhu samotného šití oděvu nebo kontrole kvality ušitého oděvu 

prováděného mistrovou výroby. Ovšem může se stát, že se nedostatek neodhalí a upozorní na něj 

bohužel až sám zákazník. To následně může být důvod pro reklamaci zboží nebo přechodu ke 

konkurenci.  

 

Obr. 36: Diagram dodávky nekvalitního materiálu (Zdroj: Vlastní zpracování, 2019) 
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5 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Tato část práce bude obsahovat vlastní návrhy možných řešení, která by mohla minimalizovat či 

zcela eliminovat výše popisovaná rizika v průběhu zakázky podnikem. Kritická rizika byla odhalena 

pomocí metody FMEA, viz. příloha číslo 3. Jedná se o riziko nedoručeného e-mailu s poptávkou od 

zákazníka, dlouhé realizace zakázky, poruchy vyšívacího stroje, neobdržení platby od zákazníka a 

dodávky nekvalitního materiálu od dodavatele. S těmito riziky jsou většinou spojeny zvýšené finanční 

náklady, přechod zákazníka ke konkurenci nebo špatná pověst společnosti.  

5.1 NEDORUČENÝ E-MAIL S POPTÁVKOU 

Jako prvním odhaleným kritickým rizikem se vyjevila skutečnost nedoručeného e-mailu 

s poptávkou od zákazníka. V této části diplomové práce jsou popsaná možná opatření, která vedou 

k minimalizaci tohoto rizika. Dále je sepsáno nákladové zhodnocení, které by bylo nutné za tyto kontrolní 

opatření vynaložit.  

5.1.1 Kontrolní opatření 

Nejjednodušším opatřením, jak zabránit tomu, že si majitel nevšimne doručeného e-mailu od 

zákazníka, je pravidelná kontrola všech záložek v e-mailu. Především se jedná o záložky hromadných 

zpráv nebo spamů. Není výjimkou, že některé e-maily dojdou právě do těchto záložek. Může to být hned 

z několika důvodů, a to například, pokud zákazník v e-mailu zmíní internetovou stránku, která nemá 

kompletní URL adresu. Dokonce se může stát, že někteří uživatelé opisují URL adresu s diakritikou, což 

také může způsobit to, že zákazníkův e-mail s poptávkou skončí ve spamu nebo hromadných zprávách. 

V tom případě se majitel společnosti o této poptávce nemusí vůbec dozvědět, nereaguje na ní, čímž 

může dojít ke ztrátě potencionálního zákazníka. 

Druhým opatřením, jak se celkově vyhnout této zbytečné e-mailové komunikaci, je založení e-

shopu na internetových stránkách společnosti. V současné době, téměř každá prosperující firma, která 

nabízí nějaké produkty, vlastní svůj e-shop. V případě, kdy se jedná o zakázkové šití přímo na míru, je 

však e-mailová nebo telefonická komunikace nutností. E-shop by byl vhodný v tom případě, kdy si 

zákazník chce objednat nabízené zboží v konfekční velikosti, což společnost ve svém sortimentu také 

nabízí. Jedná se například o termoprádlo, trička nebo obuv.  

Pro provozování e-shopu může společnost zvolit jednu z těchto dvou nabízených variant, které 

je možné využít: 

• vytvoření e-shopu (hotového, na míru), 

• dočasný pronájem e-shopu. 
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Velkou výhodou hotového internetového obchodu jsou velmi nízké pořizovací náklady, a je 

možné celý systém spustit téměř ihned. Tvorba e-shopu na míru už je poměrně složitější, avšak zákazník 

si může určit své požadavky, a bude mu vytvořena originální grafika, jakou si přeje. Mnohem rychlejším 

a levnějším způsobem je však pronájem internetového obchodu. Při pronájmu není třeba žádných 

programovacích znalostí, není nutné řešit technické záležitosti, a veškerý čas je věnován zákazníkům a 

společnosti. Pronajatý e-shop je provozován na serveru provozovatele, proto zákazník nepotřebuje 

hosting ani doménu.  

Pro společnost DIPO navrhuji pro začátek dočasný pronájem internetového obchodu, a to jak 

z finančních důvodů, tak s ohledem na složitost obsluhy vlastního e-shopu. Firem, které zajišťují 

pronájem e-shopu, je na českém trhu několik. Vybrala jsem dvě společnosti, které tuto službu nabízejí, 

jedná se o: 

• Shop5.cz, 

• Shoptet. 

Obě tyto společnosti mají výborné reference od svých zákazníků, a při vyhledávání na 

internetovém vyhledávači se zobrazí mezi prvními. 

Hlavním přínosem těchto navrhnutých opatření je tedy vyvarování se faktu, že e-mail se 

zákazníkovou poptávkou nebude firmě doručen nebo bude přehlédnut. Věřím, že se jedná o efektivní 

opatření, díky kterým se celý proces poptávky zjednoduší.  

5.1.2  Nákladové zhodnocení  

První zhodnocovanou společností je Shop5.cz, která na svých webových stránkách nabízí 

pronájem e-shopu, a to v této cenové kategorii zobrazené v následující tabulce.  

Tab. 7: Nákladové zhodnocení e-shopu Shop5 (Zdroj: Vlastní zpracování dle SHOP5, 2019) 

Varianta 1. rok – 50% sleva 2. a další rok 
Max. počet 

zboží/kategorií 

Pronájem MICRO 700 Kč (58 Kč/měs.) 1 400 Kč (117 Kč/měs.) 300/100 

Pronájem SMALL 1 200 Kč (100 Kč/měs.) 2 400 Kč (200 Kč/měs.) 3 000/1 000 

Pronájem MIDDLE 1 800 Kč (150 Kč/měs.) 3 600 Kč (300 Kč/měs.) 6 000/2 000 

Pronájem BIG 2 400 Kč (200 Kč/měs.) 4 800 Kč (400 Kč/měs.) 15 000/5 000 
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Jednotlivé varianty pronájmu se liší jak v ceně, tak v maximálním možném počtu položek 

zadaného zboží a počtu kategorií. V případě pronájmu je hosting pro e-shop zdarma jako jeho součást. 

Pronajatý e-shop je možné kdykoli odkoupit, přičemž při odkoupení nejsou stanoveny žádné limity pro 

počet zboží ani pro počet kategorií (SHOP5, 2019).  

Druhým možným poskytovatelem e-shopu je společnost Shoptet. V následující tabulce je 

zobrazený ceník za pronájem. 

Tab. 8: Nákladové zhodnocení e-shopu Shoptet (Zdroj: Vlastní zpracování dle SHOPTET, 2019) 

BASIC BUSINESS 
PROFI 

(nejprodávanější) 
ENTERPRISE 

340 Kč/měsíc 1 140 Kč/měsíc 1 740 Kč/měsíc 2 840 Kč/měsíc 

až 100 položek až 1 000 položek až 5 000 položek až 40 000 položek 

29 doplňků v ceně 45 doplňků v ceně 60 doplňků v ceně 70 doplňků v ceně 

emailů: 3 emailů: 5 emailů: 10 emailů: 15 

uživatelé: 3 uživatelé: 5 uživatelé: neomezeně uživatelé: neomezeně 

pokladní systém pokladní systém pokladní systém pokladní systém 

  + dárek ZDARMA + dárek ZDARMA 

Při jednorázové platbě na rok dopředu společnost Shoptet nabízí 6 % slevu, při platbě na 2 roky 

dopředu nabízí až slevu 15 %. 

Pokud by firma měla zájem o některý z těchto balíčků, je zapotřebí kontaktovat jednu ze 

společností, a informovat se detailněji, jak jednotlivé varianty pronájmu fungují. Obě vybrané společnosti 

nabízejí zkušební verzi provozu e-shopu zdarma, což určitě doporučuji majiteli společnosti předem 

vyzkoušet.  

5.2 DLOUHÁ REALIZACE ZAKÁZKY 

Riziko dlouhé realizace zakázky je druhým možným rizikem, kde je zapotřebí navrhnout kontrolní 

opatření. Tato opatření jsou opět nákladově zhodnocená, aby měl majitel společnosti přehled o tom, 

jaké jsou na trhu cenové možnosti. 

5.2.1 Kontrolní opatření 

Hrozba dlouhé realizace zakázky je nejčastěji zapříčiněna nedostatkem pracovníků, jejich 

neodborností a nedostatečnými zkušenostmi v oděvním průmyslu. Společnost DIPO má v současné 

době pouze tři švadleny. Prvním opatřením, které by mohlo realizaci zakázky zkrátit, je nábor nové 
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pracovnice. Samozřejmě nemusí se jednat pouze o ženu, ale toto řemeslo je pro ně typické. Zvolila bych 

nábor prostřednictvím internetové inzerce. Inzerát by obsahoval kontaktní údaje, stručný popis pracovní 

náplně, platové ohodnocení, byl by kladen požadavek na praxi v oboru, trestní bezúhonnost, nabídnuty 

zaměstnanecké benefity a termín možného nástupu. Pro tyto účely se nabízí hned několik portálů, kam 

lze inzerát vložit. Pro větší účelnost bych inzerovala alespoň na třech různých webových stránkách. Mezi 

nejznámější portály pro vyhledávání pracovních příležitostí se nabízí: 

• jobs.cz, 

• prace.cz, 

• jobdnes.cz. 

Dalším možným řešením je zajištění a proplacení kurzů stávajícím švadlenám. Ať už se jedná o 

jakoukoli profesi, vždy je co zdokonalovat. Navrhuji kurzy šití u paní Marie Javorské-kurzy šití a krejčovské 

rekvalifikace, veškeré kurzy probíhají v Brně-Zábrdovicích. Je možné si zde zaplatit hned několik druhů 

kurzů, a to jak pro začátečníky, pokročilé, tak rekvalifikační kurz šití, kdy švadlena získá profesní kvalifikaci 

– dámská krejčová. V nabídce je i stříhání oděvů, což ve společnosti DIPO zastává pouze mistrová výroby. 

Bylo by tedy vhodné, kdyby nebyla jediná, která tuto práci může ve firmě vykonávat. Může se stát, že 

bude dlouhodobě indisponovaná, a mohou poté vznikat problémy s přípravou výroby.  

Posledním opatřením, jak se vyhnout zbytečně dlouhé realizaci zakázky, je volba outsourcingu. 

Jedná se o vyčlenění činností mimo organizaci, a to formou dlouhodobého smluvního vztahu s jinou 

organizací. Toto opatření souvisí s nedostatkem lidských zdrojů, které mají na starost realizaci zakázky, 

v tomto případě nedostatek švadlen. Pokud by byla společnost v časovém shonu, a nebyla schopná ve 

stanoveném termínu plnit své závazky vůči svým odběratelům, volba outsourcingu by byla v tomto 

případě vhodným opatřením. Nedocházelo by k prodlužování dodacích termínů, zákazníci by nebyly 

nespokojeni, a neměli by tendenci přecházet ke konkurenci.  

Díky těmto navrhnutým kontrolním opatřením se hodnota rizika dlouhé realizace zakázky 

výrazně sníží, což je znázorněné v metodě FMEA, obsažené v příloze číslo 3. Pro společnost to 

představuje velmi důležitý přínos, který usnadní celý proces výroby.  

5.2.2 Nákladové zhodnocení 

Co se týče nákladů spojených s inzercí na internetových stránkách, ceník jednotlivých portálů je 

zobrazen v následujících tabulkách. První možné varianty a jejich zhodnocení znázorňuje inzerce na 

portálu Jobs.cz. 
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Tab. 9: Ceník inzerce na portálu Jobs.cz (Zdroj: Vlastní zpracování dle JOBS, 2019) 

Varianty  Popis Cena 

Standard Inzerát je každý týden přesunutý na začátek výpisu. Možnost 

snadného prodloužení inzerátu. 

7 900 Kč/měsíc 

Light Nejjednodušší cesta k inzerci. Bez rozšířené funkcionality, zato 

za nejnižší cenu. 

5 900 Kč/měsíc 

Další cenová nabídka se týká inzerce na portálu prace.cz, tento portál nemá měsíční sazby jako 

jobs.cz, ale sazby denní. Přehled nabízených služeb je zobrazen v následující tabulce.  

Tab. 10: Ceník inzerce na portálu Prace.cz (Zdroj: Vlastní zpracování dle PRÁCE, 2019) 

Počet dní 3 dny 7 dní 30 dnů 

Cena za den 330 Kč/den 227 Kč/den 117 Kč/den 

Celková cena 
Inzerovat za 

990 Kč 

Inzerovat za 

1 590 Kč 

Inzerovat za 

3 500 Kč 

Poslední cenové zhodnocení je zobrazeno z internetových stránek jobdnes.cz, které stejně jako 

jobs.cz nabízí měsíční varianty inzerce. Přehled variant, které portál nabízí, zobrazuje tento obrázek.  

 

Obr. 37: Ceny inzerce na portálu Jobdnes.cz (Zdroj: JOBDNES, 2019) 
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Osobně bych volila typ inzerátu zveřejněný minimálně na dva týdny, aby se o pracovní pozici 

dozvědělo co nejvíce uchazečů o práci. Rovněž také variantu, kdy je inzerát posunován na první pozice 

výpisu inzerátů.  

Dalším nákladem, který vstupuje do možného opatření, je proplacení potřebných kurzů 

švadlenám. Zvolila bych především kurz konstrukce střihů oděvů pro pokročilé. Jedná se o intenzivní 

víkendový kurz, konající se od 9 do 16 hodin. Tento kurz je vhodný pro uchazečky, které jsou vyučené 

nebo pro uchazečky, které mají zájem zdokonalit se ve stříhání náročnějších oděvů. Cena tohoto 

víkendové kurzu činí 4 900 Kč. Záleželo by na tom, která ze švadlen by byla ochotná tento kurz 

podstoupit, pokud všechny stávající pracovnice společnosti DIPO, jednalo by se o celkovou částku ve 

výši 14 700 Kč. Tento kurz by byl samozřejmě pracovnicím proplacen.  

V neposlední řadě je zapotřebí zohlednit cenu za poskytnutý outsourcing. Konečná cena by se 

odvíjela od počtu realizovaných zakázek, které by byly převedené jiné společnosti. Předpokládám ale, že 

náklady spojené s outsourcingem by byly rozhodně více přijatelné než případná ztráta zákazníka, pokud 

by mu nebyla jeho objednávka dodána ve stanoveném termínu. 

5.3 PORUCHA VYŠÍVACÍHO STROJE 

Dalším odhaleným kritickým rizikem se vyjevila porucha vyšívacího stroje. V následující části jsou 

navrhnuta opatření, díky kterým se tomuto riziku může společnost vyhnout, dále je opět vyčísleno 

nákladové zhodnocení.  

5.3.1 Kontrolní opatření 

Pokud se vyšívací stroj na delší dobu vyřadí z provozu, obnáší to pro společnost velký problém, 

protože ve vlastnictví mají vyšívací stroj pouze jeden. Jako první nejjednodušší opatření by bylo vhodné 

pořízení druhého vyšívacího stroje. Nejedná se však o levnou záležitost, proto záleží na majiteli firmy, 

jestli by byl ochotný do nového stroje investovat.  

Jako druhé velmi důležité opatření, je pravidelná údržba. Stejně jako šicí stroje, je nutné čistit i 

vyšívací stroj. Otázkou je, jak často. To záleží na tom, v jakém je stroj zápřahu a kolik hodin denně vyšívá. 

Pokud stroj vyšívá denně několik hodin, je dobré ho dobře vyčistit vždy po ukončení šití. Důležité je mít 

samozřejmě stroj odpojený od elektrického proudu. Ve stroji se nejčastěji usazuje textilní prach z nití 

nebo kousky nití.  

Přínosem těchto kontrolních opatření je zajištění plynulého chodu procesu výroby, kdy nebude 

docházet ke zbytečným prodlevám z důvodu poruchy vyšívačky.  
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5.3.2 Nákladové zhodnocení 

Vyšívací stroj značky SWF MA-6, který společnost DIPO vlastní, je na webových stránkách 

dostupný za 228 993 Kč. Tato částka je poměrně vysoká, ale odpovídá kvalitě výrobního zařízení. Pokud 

by společnost nechtěla investovat opět do tohoto stroje, dá se vybrat i levnější varianta, která je na trhu 

dostupná. Doporučuji společnosti DIPO zvážit koupi jednoho z těchto dvou typů vyšívacích strojů, které 

jsou nabízeny v přijatelnější cenové hodnotě:  

• TEXI IRIS 10, 

• GES/A-T1501C. 

 

 
 

 

Obr. 38: Vyšívačka TEXI IRIS a GES/A-T1501C (Zdroj: ŠICÍ STROJE, E-SHOP GARUDAN, 2019) 

Oba typy těchto vyšívacích strojů odpovídají potřebným vlastnostem, které společnost vyžaduje 

pro vyšívání log a jiných obrázků na oděvy. Vyšívací stroj typu TEXI IRIS 10 je na internetovém obchodě 

nabízen za běžnou cenu 181 000 Kč. V tuto chvíli jo zboží zlevněno na akční cenu 139 150 Kč. Druhý typ 

vyšívačky se prodává v cenové výši 170 368 Kč, a je možné jej pořídit také na splátky (ŠICÍ STROJE, E-

SHOP GARUDAN, 2019).  

5.4 NEOBDRŽENÍ PLATBY OD ZÁKAZNÍKA 

Opatření je důležité navrhnout i v případě rizika spojeného s neobdržením platby od zákazníka. 

Jedná se o kritické riziko, které je zapotřebí za každou cenu minimalizovat, v nejlepším případě zcela 

vyloučit.  
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5.4.1 Kontrolní opatření 

Prvním kontrolním opatřením proti tomuto riziku je zavedení zálohových faktur. Zálohové 

faktury nejsou v podstatě faktury, jak se může zdát dle jejich názvu. Jedná se o podklad k platbě, resp. 

dokument, prostřednictvím kterého majitel společnosti požaduje od zákazníka platbu předem. 

V současné době společnost DIPO nevyžaduje od svých zákazníků, aby jim za objednané zboží platili 

finanční částku předem, ovšem pokud chtějí, tak samozřejmě zaplatit mohou. Ve většině případů je s 

objednaným zbožím zákazníkovi dodána i vystavená faktura, a to s domluvenou částkou k zaplacení, a 

k určitému datu splacení.  

Záleží na rozhodnutí majitele společnosti, zda zálohou fakturu bude vystavovat. Je dobré ji 

zavádět právě v případech kdy: 

1) Chceme po zákazníkovi zaplatit částku nebo zálohu předem – zálohová faktura v tomto 

případě slouží jako informace pro zaplacení celé částky nebo její části, a to před samotným 

poskytnutím dodávky zboží. Na fakturu se uvádí základní údaje pro platbu, tedy číslo účtu a 

variabilní symbol; 

2) Pokud se chceme vyhnout nezaplacení faktury od zákazníka – zálohová faktura je podkladem 

pro zaplacení platby, nemá však souvislost s účetnictvím, nevstupuje do daní ani do evidence 

DPH. Poté, co zákazník společnosti zálohovou fakturu uhradí, vystaví se mu následně vystavená 

faktura (IPODNIKATEL, 2019).  

Jelikož společnost využívá pro evidování svých zakázek program POHODU, ve kterém lze 

zálohovou fakturu vytvářet, neměl by být se zaváděním tohoto opatření žádný problém. Věřím, že je to 

vhodné opatření pro případ, kdy je zákazník problémový, a nesplácí své závazky vůči společnosti.  

Toto opatření nevyžaduje žádné speciální zvýšení nákladů, na rozdíl od předchozích navrhnutých 

opatření. Pokud se na toto opatření budeme dívat z pohledu zákazníka, je možné, že se mu tento přístup 

platby nebude zcela zamlouvat. Některé společnosti si potrpí na to, že své objednané zboží chtějí mít 

v první řadě zajištěné, a až poté jsou ochotni ho svému dodavateli zaplatit.  

Druhým možným opatřením, nebo spíše v tomto případě usnadněním řešení neobdržené platby 

za dodané zboží, je najmutí firemního právníka. Pokud zákazník opakovaně nereaguje na výzvy 

k zaplacení svého závazku, jsou služby právníka nejvhodnějším řešením. V Brně se nachází hned několik 

právníků, kteří se zabývají zastupováním nejen fyzických osob, ale i firem při jejich podnikatelské činnosti. 

Vybrala jsem brněnskou advokátní kancelář, která by byla vhodná pro možnou spolupráci, jedná se o 

Advokátní kancelář Brno v zastoupení JUDr. Lucií Štursovou a Mgr. Alešem Horáčkem (ADVOKÁTNÍ 

KANCELÁŘ BRNO, 2019a). 
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Důležitým přínosem těchto navrhnutých opatření je zajištění plateb od svých zákazníků. Toto 

riziko sebou nese pro společnost značné problémy, ke kterým již nadále díky těmto opatřením nemusí 

docházet.  

5.4.2 Nákladové zhodnocení 

Služby advokátním kancelářím obnáší odměny za právní službu. Vybraná kancelář má na svých 

internetových stránkách vystavený ceník jejich nabízených služeb. Kancelář se snaží najít vždy 

nejvýhodnější možnost financování, v závislosti na možnostech firmy a povaze požadovaných právních 

služeb. Klienti jsou vždy předem informováni o tom, jaký bude předpokládaný rozsah práce a sním 

související náklady.  

V případě vybrané advokátní kanceláře lze odměnu za služby popsat následovně. Dlužníkovi 

nejdříve zašle předžalobní advokátní upomínku. Upomínka ze strany kanceláře má na dlužníka mnohem 

větší vliv než upomínka zaslaná společností, které dlužník dluží peníze. Pokud dlužník uhradí svůj dluh 

ihned po zaslání první upomínky, bude odměna činit 5 % z vymožené částky, minimálně pak 250,- Kč, 

maximálně 4 000,- Kč. Pokud dlužník svůj dluh neuhradí, je tato upomínka zdarma a věc se přesouvá 

k vymáhání pohledávky v soudním řízení.  V rámci soudního řízení, ve kterém se bude vymáhat 

pohledávka, advokátní kancelář zastoupí klienta zcela zdarma. Jediné, co hradí, je soudní poplatek, který 

činí ve většině případů 5 % z dlužné částky, minimálně však 1 000,- Kč. Advokát, který u soudu zastupuje 

klienta při vymáhání pohledávky má v případě úspěchu nárok na náklady právního zastoupení, a to dle 

vyhlášky č. 177/1996 Sb. Tyto vyskytnuté náklady řízení představují odměnu advokátní kanceláře, kterou 

ovšem hradí dlužník (ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ BRNO, 2019b). 

Pokud by společnost měla zájem i o jiné právní služby, jako například zastupování v řízení ve 

věcech obchodního rejstříku nebo převod podniku, odměna advokátovi je stanovena buď časově, 

úkonově nebo lze sjednat smluvní odměnu paušální. V případě paušální odměny se jedná o pevnou 

částku, kterou klient platí pravidelně, většinou měsíčně. Tuto službu využívají právě firmy, živnostníci 

nebo realitní kanceláře (ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ BRNO, 2019a).  

5.5 DODÁVKA NEKVALITNÍHO MATERIÁLU 

Ve fázi analýzy rizik bylo pomocí metody FMEA vyhodnoceno s celkovou mírou rizika vyšší než 

201 také riziko spojené s dodávkou nekvalitního materiálu od dodavatelů společnosti. Tomuto riziku je 

rovněž nutné se vyhnout, jelikož může také způsobit fakt, že bude zákazník nespokojený a přejde ke 

konkurenčním společnostem. 
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5.5.1 Kontrolní opatření 

Možným opatřením, jak se tomuto riziku vyhnout je zcela nepochybně výběr dodavatele nového. 

Jak jsem již zmiňovala v procesu přípravy výroby, dodavatelé společnosti se dělí na 3 typy, a to 

dodavatelé látek, galanterie a dodavatel konkrétně pouze šicích nití. Společnost má s těmito dodavateli 

již dlouhodobou spolupráci, ale stal se již případ, kdy nebyl materiál dodán přesně dle požadavků a 

zákazník byl nespokojen. Dodavatelé, kteří se společností DIPO spolupracují jsou firmy TEXTURA, 

MAREXIM, Čiperka, KOOH-I-NOOR, BUTTONCZ, Balerína, ELAS, BILTEX a dodavatel šicích nití, společnost 

HAGAL.  

Pro volbu nových dodavatelů jsem se snažila hledat převážně firmy z Brna či blízkého okolí 

s dojezdem do Brna maximálně do hodiny, aby se dodávky mohly zprostředkovávat v co nejkratší době, 

a tím pádem nebyla ohrožena ani doba procesu realizace zakázky. Ne všichni dodavatelé látek, mají ve 

své nabídce také látky vhodné konkrétně pro výrobu pracovních oděvů, vybrala jsem tedy ty dodavatele, 

kteří tuto podmínku splňují. Seznam těchto vybraných společností pro dodávku látek je následující: 

• SVITAP J.H.J. s. r. o., 

• NOVATEX metrový textil, 

• OPTEX (SVITAP, NOVATEX, OPTEX, 2019). 

První vybraná společnost SVITAP J.H.J. s. r. o., je společnost sídlící ve Svitavách, dojezd do Brna 

je cca hodina. Jako svou výhodu firma uvádí širokou škálu nabízených barevných odstínů a možnost 

aplikace potřebných úprav. Mezi tuto úpravu se řadí sanforizace, což je proces zajišťující nesrážlivost 

materiálu po vyprání, dále také nešpinivou neboli teflonovou úpravu. Tkaniny pro pracovní oděvy mají 

ve většině případů skladem v režném provedení, proto jsou schopni rychle reagovat na poptávky od 

zákazníků (SVITAP, 2019).  

Druhou zvolenou společností je NOVATEX metrový textil se sídlem v Otrokovicích. Firma se 

prezentuje tím, že odebírá látky nejen od dodavatelů ze zemí Dálného východu, jako je Thajsko nebo 

Indonésie, ale i od evropských dodavatelů, takže dokáže pružně reagovat na potřeby trhu, a umožňuje 

tak svým klientům nabídnout rychlé dodávky látek i v případě, že nejsou v dané chvíli právě na skladě 

(NOVATEX, 2019).  

Společnost OPTEX je jedním z dalších vybraných dodavatelů sídlící v Jihlavě. Jedná se o 

velkoobchod zaměřený pouze na dodávku látek pro pracovní oděvy. Za svou přednost považují fakt, že 

dokáží dodat látky pro jakoukoliv profesi v jakémkoliv odvětví (OPTEX, 2019).  
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Co se týče dodavatelů galanterie, v Brně či blízkém okolí nejsou již žádné další velkoobchody 

podnikající v tomto odvětví. Jedním z možných dodavatelů je například společnost Tkaczik, se sídlem 

v Kravařích (TKACZIK, 2019).  

 I toto poslední opatření sebou přináší své přínosy pro společnost, a to v podobě zabezpečení 

dodávek kvalitního materiálu pro výrobu pracovních oděvů. Jedná se o velmi důležitý přínos, který může 

například odvrátit přechod zákazníků ke konkurenci, kvůli jejich nespokojenosti s kvalitou zboží.  

5.5.2 Nákladové zhodnocení 

V případě tohoto opatření je nákladové zhodnocení obtížnější. Firmy na svých internetových 

stránkách nezveřejňují kompletní ceník své nabídky. Každé společnosti je nutné napsat buď přes e-mail 

nebo jejich webové stránky poptávku či objednávku po konkrétním typu zboží. Dotazovat se mohou 

pouze firmy, nikoli fyzické osoby, jelikož se jedná o velkoobchodní řetězce. Například u společnosti 

OPTEX, musí potencionální zákazník poslat žádost na zadaný e-mail s IČ firmy, jménem a příjmením 

kontaktní osoby, telefonem na tuto osobu, a následně jsou mu zaslány přihlašovací údaje, pomocí 

kterých se zákazník dostane k aktuálnímu ceníku pro odběratele. V ceníku jsou uvedeny i množstevní 

slevy pro větší objednávky. Obdobně se ceníky látek zjišťují i u dalších vybraných společností (OPTEX, 

2019).  

Co se týče nákladů spojených s pořízením textilní galanterie, jedná se přibližně o podobné 

částky. Nicméně navrhovaná společnost Tkaczik, nabízí vybrané druhy galanterie o pár korun levnější 

než stávající dodavatel BILTEX. Jako příklad mohu uvést srovnání zipu spirálového 5 mm nedělitelného 

20 cm dlouhého, který společnost DIPO při svém šití používá. Cena za kus u firmy BILTEX se rovná částce 

8 Kč včetně DPH, společnost Tkaczik stejný typ zboží nabízí za 5,40 Kč včetně DPH. Na první pohled se 

cenový rozdíl 2,60 Kč na kus může zdát směšný, ovšem při mnohonásobně větší objednávce je rozdíl 

poměrně výraznější (BILTEX, Tkaczik, 2019).   

Je už tedy na panu Štěrbáčkovi, majiteli společnosti DIPO, zda ho ceny u jiných dodavatelů 

zajímají, a zašle jim svou žádost o přístup k ceníkům. Věřím ale, že za zkoušku to určitě stojí. Může se 

stát, že ceny u konkurenčních firem budou přijatelnější než u dodavatelů stávajících, nebo budou 

poskytovat výhodnější slevy při větším odběru jejich zboží.  
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6 ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo identifikovat, zanalyzovat a vyhodnotit možná rizika, která 

mohou nastat při řízení průběhu zakázky vybraným podnikem. Následně těmto rizikům bylo zapotřebí 

navrhnout taková opatřená, která by je minimalizovala či úplně eliminovala. Práce byla zpracovávána 

v brněnské společnosti DIPO, zabývající se především zakázkovou výrobou pracovních oděvů. 

V první části práce jsou popsána teoretická východiska, která měla za úkol objasnit danou 

problematiku. Jedná se o pojmy spojené s podnikovými procesy, výrobou, popisem výrobního procesu, 

cyklem zákaznické objednávky, nákupem materiálu, řízením kvality výrobků, riziky v průběhu zakázky a 

analýzou rizik. Kapitola analýzy rizik dále popisuje dvě metody analyzující rizika, a to metodu FMEA a 

metodu diagramu příčin a následků.  

Následující část obsahuje charakteristiku společnosti DIPO, kde je vysvětlena organizační 

struktura firmy, nabízený sortiment a používané programy. Dále je popsán průběh zakázky podnikem, a 

to od zákaznické poptávky, přes cenovou nabídku, objednávku, zaplánování zakázky, přípravu výroby, 

výrobu, kontrolu kvality výrobků, balení zboží, expedici zákazníkovi až po konečnou archivaci zakázky. 

Poté pomocí metody FMEA byla vyhodnocena veškerá možná rizika, která mohou v průběhu zakázky 

společností nastat. Odhalená rizika s mírou RPN vyšší jak 201 byla následně graficky znázorněna 

prostřednictvím Ishikawova diagramu.  

Poslední část tvoří navrhnutá kontrolní opatření, která měla za úkol minimalizovat nebo úplně 

eliminovat odhalená kritická rizika. Jednalo se o rizika nedoručeného e-mailu s poptávkou, dlouhé 

realizace zakázky, poruchy vyšívacího stroje, neobdržené platby za zboží od zákazníka a dodávky 

nekvalitního materiálu od dodavatele. Vybraným rizikům bylo navrhnuté vhodné kontrolní opatření, 

které bylo dále nákladově zhodnoceno, a byly popsány přínosy těchto navrhnutých opatření pro 

společnost. Záleží tedy už jen čistě na majiteli společnosti DIPO, zda tato navrhnutá opatření využije při 

svém podnikání.  
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