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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na procesní řízení zakázky ve vybraném výrobním 

podniku. Její první část popisuje teoretická východiska a vymezuje důležité pojmy. Další 

částí je analýza současného stavu se zaměřením na rozbor výroby konkrétního 

polotovaru, který je součástí zakázky. Třetí část přináší vlastní návrhy na zlepšení a 

zhodnocení jejich přínosů a podmínek realizace. 

 

Abstract 

The bachelor thesis is focused on the process management of an order in a selected 

manufacturing company. The first part describes the theoretical background and defines 

important terms. The next part is an analysis of the current state with the main emphasis 

on the production of a specific semi-finished product, which is part of the contract. The 

third part is about own suggestions for improvement, evaluation of their benefits and 

conditions of implementation. 
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ÚVOD 

Strojírenství je jedním z předních průmyslových odvětví, které má v České republice 

bohatou historii. Zahrnuje v sobě velké množství oborů mající četné zastoupení v mnoha 

výrobních závodech rozmístěných po celé České republice. V takto surovém a velmi 

dynamické konkurenčním prostředí je vyvíjen obrovský tlak na neustálé zlepšování 

podnikových procesů a inovace obecně, které spolu představují novodobý trend, jehož 

cílem je získání konkurenceschopnosti a dominantního postavení na trhu.  

Svým výrobním portfoliem do kategorie strojírenství spadá i vybraný podnik, pod jehož 

záštitou je bakalářská práce zpracována. Jedná se o podnik KOVAR a.s., který se zabývá 

především výrobou a úpravou speciálních kontejnerů a jiných ocelových výrobků. 

První část bakalářské práce pojednává o teoretických východiscích, které jsou stěžejním 

podkladem pro její další části. Teoretické pojmy se týkají především výroby, procesů ve 

výrobním podniku a technologií, které jsou ve vybraném podniku zastoupeny. Tato část 

slouží pro pochopení kontextu práce. 

V části druhé jsou popsány procesy probíhající v podniku, počínaje objednávkou, přes 

skladování, až po expedici hotových výrobků. Jsou zde zahrnuty jak procesy výrobní, tak 

i procesy nevýrobního charakteru, které vedou k dokončení zakázky a splnění požadavků 

zákazníka. Jsou zmíněny jednotlivé druhy zakázek, které jsou v podniku zpracovávány. 

Jedna z nich je podrobně rozebrána a vztahuje se k ní vlastní návrh řešení.  

Ve třetí části – návrhové – je popsána konkrétní zakázka a procesy k ní náležící. Je 

proveden její rozbor z technického i ekonomického hlediska a vypracování vlastního 

návrhu zlepšení procesního řízení. 
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1 CÍL A METODIKA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Hlavním cílem bakalářské práce je sestavení návrhu procesního zlepšení založeného na 

analýze současného stavu průběhu zakázky při výrobě speciálních ocelových kontejnerů 

ve výrobním podniku KOVAR a.s. s ohledem na individuální požadavky zákazníka a 

následné vypracování návrhu zlepšení výrobního procesu konkrétního polotovaru, jež 

bude mít dopad na zakázku jako celek. 

Dílčí cíle bakalářské práce jsou: 

• Definování teoretických východisek a pojmů. 

• Představení společnosti, výrobních procesů a organizační struktury. 

• Analýza podnikání vybrané společnosti. 

• Analýza zakázky se zaměřením na konkrétní polotovar z technického, časového 

a ekonomického hlediska. 

• Předložení návrhu změn a porovnání se současným stavem. 

• Zhodnocení přínosů a podmínek realizace návrhu. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Teoretická východiska bakalářské práce se zabývají pojmy, které souvisejí s výrobou ve 

strojírenské společnosti. Objasňují důležité pojmy týkající se operací a technologií, 

kterými výrobky prochází. Mezi stěžejní pojmy patří například proces, výroba, 

technologie, řízení a mnohé další. Veškeré zmíněné pojmy budou dle potřeb rozebrány 

tak, aby tvořily podklad pro vypracování dalších částí bakalářské práce. V některých 

kapitolách se vyskytnou pojmy, které souvisí s konkrétním podnikem, pod jehož záštitou 

byla bakalářská práce zhotovena. Takovým pojmem je například technologie svařování, 

která je ve vybraném podniku hojně využívána. 

2.1 Podnikový proces  

Jedná se o pojem, se kterým se člověk dostává do kontaktu v podstatě každý den. Procesy 

jsme doslova obklopeni a setkáváme se s nimi jak v životě osobním, tak i v tom 

profesním. Pro účely této bakalářské práce je potřeba zmínit zejména procesy podnikové. 

V podnikovém měřítku je proces vnímán jako souhrn činností, které se účastní na 

transformaci jednotlivých vstupů na souhrn výstupů, za použití lidí a nástrojů. Výstupem 

takového procesu může být výrobek nebo služba (Řepa, 2006, s. 13). 

Z hlediska udržitelnosti na trhu jsou pro podnik klíčové inovace a zlepšení procesů. 

V důsledku působení tlaku ze strany zákazníka, který vyžaduje stále lepší produkty 

uspokojující jeho potřeby, je nezbytné procesy neustále zlepšovat a inovovat. Zvyšuje se 

tak konkurenceschopnost daného podniku a jeho postavení na trhu (Řepa, 2006, s.13). 

 

 

Obrázek 1: Schéma podnikových procesů  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Řepa, 2006, s. 13) 
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Činnost může být nazývána procesem, pokud splňuje základní charakteristiky. Správně 

by tedy proces měl mít: 

• Cíle – Proces musí disponovat jasně stanoveným cílem, který odpovídá cílům 

podniku jako celku nebo cílům hierarchicky nadřazeným.  

• Měřitelné ukazatele cíle – Značí, do jaké míry se daří naplňovat stanovený cíl. 

• Vlastníka – Určený vlastník procesu nese zodpovědnost za průběh procesu jako 

celku. Má na starost monitorování, správu a případné zlepšení procesu. V případě 

neshod a problémů se zaobírá jejich řešením. 

• Zákazníka – Zákazník je subjekt, který přebírá výsledky daného procesu. Může 

jím být osoba, organizace nebo následující proces. Z obecného hlediska lze 

zákazníka dále dělit na interního a externího.  

• Vstupy – Jsou využívány při zahájení procesu a jejich původem může být 

předchozí proces nebo dodavatel.  

• Výstupy – Je to výsledek procesu požadovaný zákazníkem, kterému je dodán 

v podobě výrobku nebo služby.  

• Rizika – Jsou události nebo stavy, které mohou v průběhu procesu nastat a mají 

nežádoucí účinky na průběh procesu, u kterého mohou ohrozit jeho cíle. 

• Regulátory řízení – Závazná pravidla platná po celou dobu průběhu, která je 

třeba dodržovat. Regulátorem řízení je například norma, zákon nebo vyhláška 

(Grasseová, 2008, s. 9-10). 

2.1.1 Dělení procesů podle jejich důležitosti 

Dělení procesů podle jejich důležitosti a účelu je nejčastěji doporučovaným způsobem 

dělení podle velké řady odborníků. Takové členění nabízí základní přehled jednotlivých 

procesů, které jsou rozděleny podle přidané hodnoty pro externího zákazníka s ohledem 

na poslání organizace (Grasseová, 2008, s. 9-10).  

Procesy jsou podle jejich důležitosti děleny na následující kategorie: 

• Hlavní procesy – Klíčové procesy jejichž výstupem je produkt nebo služba. Tvoří 

přidanou hodnotu, jsou pro firmu klíčové a přímo přispívají k naplnění poslání.  

• Řídící procesy – Zajišťují podmínky pro fungování ostatních procesů 

v organizaci. Podporují kvalitní naplnění poslání společnosti. 



15 

 

• Podpůrné procesy – Zabezpečují chod organizace tím, že dodávají produkty pro 

ostatní procesy (Grasseová, 2008, s. 9-10). 

 

 

Obrázek 2: Dělení procesů 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Grasseová, 2008, s.14) 

 

2.1.2 Outsourcing procesů 

Jedná se o krok, kterým se firmy snaží snižovat náklady. Znamená to převést stávající 

proces, který probíhá v rámci firmy, na externí společnost, která dokáže proces 

zprostředkovat levněji nebo v lepší kvalitě. Většinou se jedná o vedlejší procesy, které 

nejsou označovány za klíčové nebo hodnototvorné. Do této kategorie procesů může 

spadat například odpadové hospodářství, logistika nebo údržba (Košturiak, 2008, s. 51). 

2.2 Výroba 

Vzhledem k povaze bakalářské práce, která je zaměřena na výrobní podnik z oblasti 

strojírenství, je potřeba zmínit výrobu a popsat pojmy s tím související. 



16 

 

Výrobu lze definovat zejména jako transformaci zdrojů, které vstupují do procesu výroby 

a stávají se tak vstupy. Pomocí transformačních procesů dochází k přeměně výrobních 

zdrojů na produkty a služby, které představují výstupy. Ty pak lze zprostředkovat na trhu 

výrobků či služeb za vidinou výnosu (Makovec, 1993, s. 7). 

Úkolem výroby je především vytváření materiálních i nemateriálních statků, které 

odpovídají aktuální poptávce trhu (Tomek a Vávrová,2000, s. 17). 

Výrobní proces je označován jako průběh výroby v čase a je dělen do jednotlivých dílčích 

technologických a netechnologických procesů. Jeho prostřednictvím se výchozí materiály 

přeměňují na výrobky. Souhrn takovýchto procesů, které vedou k výrobě produktu či 

polotovaru, nazýváme strojírenskou technologií (Kotlasová, 1990, s. 192). 

Proces výroby bývá často popisováno jako libovolná kombinace výrobních faktorů. Pod 

touto definicí nalezneme jednotlivé funkce v podniku jako je například investování, 

prodej, správní činnost a financování. Autorka ve své publikaci dodává, že právě tato 

definice je definicí příliš obecnou a je nutné ji zúžit a omezit pouze na tvorbu výkonů 

v podniku. Dobrá práce není jediným kritériem úspěchu pro výrobní podnik. Ten se musí 

snažit odvádět skvělý výkon, aby se na dnešním trhu dokázal udržet, odolal tak velmi 

tvrdé konkurenci a zároveň zlepšil své postavení na trhu (Jurová, 2015, s. 60). 

Hlavním klíčem k úspěchu je dokonalé zmapování trhů, které nám umožní velmi přesně 

poznat a uspokojit cílové zákazníky a cílit na ně nabídku, která bude konkurenčně 

dokonalá, a bude tak odpovídat přesným potřebám zákazníka. Jelikož lidé mají různé 

druhy potřeb, které vytváří stav nepohodlí, tíhnou k jejich uspokojování. To podporuje 

touhu a snahu získat takové výrobky, které by byly schopné jejich potřeby uspokojit. Děje 

se tak například formou vlastní výroby, směny a v některých případech také za pomoci 

násilí (Jurová, 2015, s. 61). 

Moderní firma, která má být schopná konkurence a dosahovat dobré efektivnosti, 

vyžaduje výrobu splňující určité faktory:  

• Vyhovující kapacita, 

• Vybavenost vhodnou technologií, 

• Schopnost zajistit požadovanou jakost, 

• Otevřenost neustálému snižování výrobních nákladů, 
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• Organizovanost, 

• Zajištěnost výrobními faktory na požadované úrovni, v požadovaném množství a 

v požadované kvalitě, 

• Vybavenost kvalifikovanými pracovníky, 

• Dosahování požadované úrovně produktivity, 

• Inovativnost v plném smyslu (Tomek a Vávrová, 2000, s. 51). 

2.2.1 Výrobní zdroje 

Jedná se o výrobní faktory, které do procesu vstupují a rozdělujeme na čtyři základní 

skupiny. Jedná se o přírodní zdroje (půda), práci, kapitál a informace. Jako půdu chápeme 

souhrn veškerých přírodních zdrojů, mezi které patří například voda, lesy, orné půda, 

pozemky, různé druhy nerostných surovin a další. Práce představuje lidské zdroje, které 

se dají uplatnit ve výrobním procesu. U lidských zdrojů je kladen velký důraz na jejich 

kvalitu a odbornost. Ty výrobní faktory, které vznikají i v průběhu výroby, nazýváme 

kapitálem (Křekovský, 2009, s. 1). 

 

 

Obrázek 3: Výrobní zdroje 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Křekovský, 2009, s. 2) 

 

2.2.2 Členění výroby 

Druh výroby je jedním z faktorů, podle kterého se od sebe podniky odlišují. Výrobu lze 

dělit podle různých hledisek: 
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Podle míry plynulosti techniky 

• Výroba plynulá – V tomto druhu výroby nedochází k přerušování výrobního 

procesu ani ve dnech pracovního klidu. Bezprostřední spojení procesů umožňuje 

plynulou výrobu s ideálními podmínkami pro automatizaci. Výrobky jsou ve 

většině případů produkovány hromadně. 

• Výroba přerušovaná – Vyskytují se zde technologické i netechnologické procesy, 

které se navzájem přerušují. Potřeba netechnologického procesu přeruší proces 

technologický a naopak.  

Podle charakteru technologie 

• Mechanická výroba, 

• Chemická výroba, 

• Biologická a biochemická výroba. 

Podle typu výroby 

• Zakázková výroba, 

• Sériová výroba, 

• Hromadná výroby. 

Podle formy organizace 

• Proudová výroba, 

• Skupinová výroba, 

• Fázová výroba (Jurová, 2015, s. 70). 

Obecně lze výrobní proces rozdělit do tří základních fází závislých na čase. Jedná se o 

fáze: 

• Předzhotovující – V praxi bývá tato fáze nazývána zjednodušeným pojmem 

„předvýroba“, který není zcela přesný. Spadá sem například výroba základních 

dílů nebo polotovarů. Operacemi, které se v této fázi často vyskytují, jsou 

například obrábění či tváření. 

• Zhotovující – V praxi často označována pojmem „předmontáž“, kde spadá 

například výroba základních sestav. 
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• Dohotovující – Může představovat finální montáž a výrobu finálních produktů 

(Tomek a Vávrová, 2000, s. 19). 

2.3 Plánování a kontrola 

Pod pojmem plánování a kontrola si lze představit činnosti, které se snaží splnit 

požadavky trhu s ohledem na možnosti operativních zdrojů. Přináší nám postupy, 

systémy a rozhodnutí sdružující různé aspekty nabídky a poptávky. I když jsou plánování 

a kontrola rozdílné pojmy, které se od sebe liší, tak jsou častokrát zmiňovány společně, 

neboť je mezi nimi velmi úzký vztah a navzájem se doplňují. Plánování je činnost 

popisující budoucí stav. Jedná se o vyjádření toho, co by se mělo v budoucnu stát. Plán 

samotný ovšem není zárukou toho, že se budoucí událost skutečně stane.  Jde spíše o 

vyjádření záměru nebo očekávání. V průběhu uskutečňování plánu mohou nastat 

nesrovnalosti vedoucí ke změnám. Kontrola je činnost, která tyto nesrovnalosti 

monitoruje a zajišťuje jejich nápravu tak, aby došlo k dosažení naplánovaného stavu 

(Slack, 2010, s. 290). 

Charakter plánování a kontroly se mění v závislosti na čase. V dlouhodobém horizontu je 

kladen větší důraz na plánování než na kontrolu. Plánují se záměry, potřebné zdroje, 

možné cesty uskutečnění plánu a výsledné cíle. Střednědobé plánování a kontrola jsou 

více podrobnější. Posuzuje se celková poptávka a její složení. Jsou zajištěny rezervy pro 

případné výkyvy plánu. V krátkodobém horizontu plánování a kontroly je složitější 

provádět velké změny. V případě, že změna nastane, je zapotřebí vyvážit poměry mezi 

kvalitou, flexibilitou a náklady (Slack, 2010, s. 291). 

2.4 Technická příprava výroby 

Samotné výrobě musí předcházet komplex činností, který nazýváme přípravou výroby. 

Jedná se o činnosti nezbytné pro úspěšné zahájení výrobních procesů a výroby samotné. 

Příprava jakékoliv činnosti je s člověkem spjata již od pradávna a s rostoucími nároky a 

požadavky roste i komplexnost přípravy. Pro přípravné činnosti technického charakteru, 

které určovaly techniku výroby, účinnost, přesnost a jiné parametry strojů, se postupně 

vyvinul samostatný pojem, kterým je technická příprava výroby (Kotlasová, 1990, s. 32). 
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2.4.1 Konstrukční příprava výroby 

Jedná se o projektování přípravy výroby a vychází z ideového návrhu výrobku. Vychází 

z prvotního konceptu a výsledkem bývá konstrukční dokumentace, která zahrnuje 

následující dokumenty: 

• Výrobní výkresy, 

• Konstrukční kusovník, 

• Technické podmínky, 

• Patenty, 

• Katalog náhradních dílů, 

• Výpočtové listy, 

• Konstrukční kniha, 

• Schvalovací protokol (Jurová, 2015, s. 26). 

2.4.2 Technologická příprava výroby 

Tato fáze navazuje na konstrukční přípravu výroby. Hlavní funkcí technologické přípravy 

výroby je určení způsobu, jakým dojde k uskutečnění strojních operací. Na základě 

posouzení parametrů se určuje návaznost, počet nebo časová náročnost jednotlivých 

operací. Technologická příprava výroby se zaobírá také výběrem pracovišť, volbou 

vhodných metod a nástrojů, které umožní ekonomicky vyhovující výrobu s ohledem na 

požadovanou jakost. Zohledňuje i další náležitosti, jako spotřeba materiálu a výrobní 

kapacity (Kotlasová, 1990). 

Hlavními výstupy jsou následující dokumenty: 

• Technologický postup, 

• Postup montáže, 

• Normy spotřeby materiálu, 

• Normy spotřeby času, 

• Normy spotřeby nástrojů, nářadí a přípravků, 

• Návody, 

• Náčrtky k operacím (Kotlasová, 1990, s.37). 
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2.5 Řízení výroby a výrobních procesů 

Předmět řízení výroby je systém zahrnující pojmy a nástroje výrobního managementu, 

které aplikuje v oblasti výroby. Jedná se o integrující prvek podniku, který zahrnuje řadu 

poznatků a vědeckých disciplín, kterými jsou především systémové inženýrství, 

personalistika, ekonomika práce, informatika, operační výzkum, statistika, sociologie, 

psychologie a v určitém smyslu i právo, hygiena a další (Tomek a Vávrová, 2000, s. 21). 

Nejnižší úrovní řízení výrobního procesu je operativní řízení výroby. Představuje souhrn 

činností, které zajištují výrobu na úrovni jednotlivých operací, ale i chod podniku jako 

celku. Jednou z hlavních náplní operativního řízení je sestavení strategického a taktického 

plánu pro výrobu. Podmínky pro řízení se od sebe liší podle různých průmyslových 

odvětví. Každý podnik je tedy nucen si sestavit individuální plán operativního řízení 

výroby, který je sestaven na základě vlastních individuálních potřeb podniku 

(Heřman,2001, s. 59-60). 

Z pohledu přístupu k řízení jej můžeme rozdělit na dva hlavní okruhy podle typu 

orientace: 

• Řídící okruh orientovaný na zákaznické zakázky - Je jedním z přístupů, kdy je 

řízení výroby soustředěno na přímé požadavky zákazníka. Vytváření zásob 

hotových výrobků není v tomto případě ekonomické, proto se při montáži bere 

ohled na informace o kapacitách montážních pracovišť.  

• Řídící okruh orientovaný prognosticky - Vychází z odhadu o budoucí poptávce, 

na jehož základu se sestavuje plán pro jednotlivé úseky výroby. Polotovary jsou 

uchovávány ve skladech a ke konečné montáži dochází, když se objeví konkrétní 

zákaznická zakázka (Tomek a Vávrová, 2000, s. 22).  

2.5.1 Cíle řízení výroby 

Cíle řízení výroby by měly vždy korespondovat s cíli, které byly stanoveny v rámci 

podnikové strategie. Příkladem nejvyššího cíle, který bývá často vytyčován strategií 

podniku, může být dlouhodobé zvyšování bohatství vlastníků firmy. S tím souvisí další 

dva cíle, které jsou od tohoto nejvyššího cíle odvozeny. Jedná se o maximální uspokojení 

potřeb zákazníka a efektivní využívání disponibilních zdrojů (Křekovský, 2009, s. 4). 

Mezi další cíle řízení výroby můžeme řadit: 
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• Splnění požadovaných úkolů výrobní jednotky. 

• Snížení časových ztrát, které se týkají především technických a organizačních 

nedostatků vzniklých během procesu výroby. 

• Zvýšení pracovní produktivity. 

• Zajištění optimálního objemu výroby. 

• Optimalizace průběžné doby výroby. 

• Zajištění evidence a kontroly rozpracované výroby (Kotlasová, 1990, s. 192). 

Na cíle řízení výroby lze pohlížet z více perspektiv. Například pohled na cíl očima 

zákazníka bude do jisté míry odlišný od pohledu na totožný cíl ze strany pracovníka 

firmy. Toto rozdílné vnímání stanovuje vnitřní a vnější hodnotu daného cíle. Je proto 

důležité věnovat pozornost vzájemným prioritám při stanovování podnikových cílů 

(Křekovský, 2009, s. 5). 

 

 

Obrázek 4: Vnitřní a vnější význam cílů 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Křekovksý, 2009, s.5) 

 

2.6 Řízení kvality 

Kvalita je důležitou oblastí v podniku a její řízení bývá klíčové. Úkolem tedy je zajištění 

takových produktů a služeb pro externí i interní zákazníky, které budou splňovat vysokou 
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úroveň kvality. Existuje mnoho definicí toho, co je to kvalita, ale obecně se jedná o 

neustálé uspokojování zákaznických potřeb a očekávání. Vnímání kvality se může u 

každého zákazníka lišit a je mnoho faktorů, které to ovlivňují. Je proto vhodné, aby se 

společnost snažila najít si cestu k chápání potřeb a očekávání svých zákazníků (Slack, 

2010, s. 536-538). 

Výsledkem řízení kvality se stává produkt, který naplňuje zákazníkova očekávání a 

potřeby. Často se však stává to, že zákazník není schopen posoudit kvality daných 

podnikatelských aktivit. Svá očekávání zná pouze okrajově a není schopen výběru nebo 

hodnocení. V takových případech nastupuje státní autorita, která přebírá zodpovědnost za 

standardnost produkce každého podniku. Děje se tak u společností, jejichž odvětví je 

spojeno s produkty, které by mohly ohrozit zdraví nebo život zákazníka. Klasický 

dvoustranný vztah, ve kterém vystupuje výrobce a zákazník, je doplněn o státní autoritu. 

Vzniká tak vztah nový, který má trojstrannou povahu (Šimek, 2013, s. 6). 

 

 

Obrázek 5: Vztahy jednotlivých stran v oblasti řízení kvality 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Šimek, 2013, s. 6) 

 

2.7 Podpůrné podnikové činnosti 

Podpůrné procesy v podniku jsou složeny z jednotlivých podpůrných hodnototvorných 

činností, které jsou stavebními kameny konkurenční výhody podniku. Jedná se zejména 

o činnosti, které přímo nesouvisí s hlavní činností podniku, ale způsob jejich řízení má 

zásadní vliv na tvorbu hodnoty a rozhoduje o tom, zda budou náklady vyšší nebo nižší 

v porovnání s konkurencí. Tyto podpůrné činnosti jsou součástí hodnotového řetězce a 

můžeme rozdělit do čtyř základních kategorií, které tvoří infrastruktura podniku, řízení 

pracovních sil, technologický rozvoj a obstaravatelská činnost (Vyskočil, 2003 s.21). 
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2.7.1 Infrastruktura podniku 

Infrastruktura podniku napomáhá celému hodnotovému řetězci. Různé společnosti se od 

sebe liší svou infrastrukturou především podle toho, zda podnik je či není 

diverzifikovaný. V návaznosti na to může být infrastruktura podniku uzavřená nebo může 

být rozdělena mezi obchodní jednotku a mateřskou společnost. Tím jsou rozděleny i 

některé hodnototvorné činnosti. Příkladem je řízení jakosti, které probíhá především na 

úrovni obchodní jednotky. Většina hodnototvorných činností infrastruktury však probíhá 

napříč celým podnikem a najdeme je jak na úrovni obchodní jednotky, tak na úrovni 

jednotky mateřské (Vyskočil, 2003 s.23). 

2.7.2 Řízení pracovních sil 

Řízení pracovních sil má velký vliv na konkurenční výhodu. Zahrnuje v sobě široký 

rozptyl činností, které se vyskytují na různých úrovních podniku. Týká se zejména 

zaměstnanců, jejich náboru, výcviku a ostatních náležitostí spojených s pracovními 

silami. Řízení pracovních sil napomáhá jednotlivým primárním činnostem, podpůrným 

činnostem a zapojuje se do hodnotového řetězce jako celku (Vyskočil, 2003, s. 22). 

2.7.3 Technologický rozvoj 

Technologie je zahrnuta v každé hodnototvorné činnosti. Může se jednat o různé formy 

know-how, výrobní postupy, technologie výrobních zařízení nebo podnikové systémy. 

Právě jejich rozvoj napomáhá tvorbě hodnoty, což se opět promítá do úrovně 

konkurenceschopnosti (Vyskočil, 2003, s.22). 

„Know-how obecně představuje výrobně technické poznatky, které nejsou obvykle 

výsledkem vědecké nebo tvůrčí činnosti, ale dlouhodobé zkušenosti s optimálním 

průběhem určitého procesu, technologie, receptury. Zahrnuje nesporně celou řadu 

zkušeností nabytých především z široké oblasti techniky, ale i obchodu a podnikání.“ 

(Malý, 2002, s. 50) 

2.7.4 Obstaravatelská činnost 

Zahrnuje nákup vstupů, které se účastní hodnototvorného řetězce. Obsahuje různé 

metody a postupy pro nákup, které dbají na kvalitu pořizovaných vstupů. Nakupované 

vstupy nemusí představovat pouze materiál a spotřební položky, ale můžou zde patřit 
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například stroje a jiné vybavení. Náklady na tuto činnost se zpravidla výrazně promítají 

na celkových nákladech podniku (Vyskočil, 2003, s.21). 

2.8 Řízení nákladů 

„Elementární snahou každého podnikatele ve všech historických obdobích bylo vždy 

hlavně dosažení zisku. Vždyť i samotný obchodní zákoník nám říká, že podnikání je 

soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost, za účelem dosažení zisku, a obchodní společnost, tedy firma, je právnická 

osoba založená za účelem podnikání, tedy taktéž za účelem dosažení zisku. I když je dnes 

tento poněkud zjednodušený přístup korigován a v moderních manažerských publikacích 

naleznete moderní definici, která poukazuje na to, že cílem podnikání je maximalizace 

tržní hodnoty podniku. Zisk je stále považován za jednu z hlavních ekonomických 

veličin.“ (Popesko, 2009, s. 15-16) 

2.8.1 Kalkulace 

Z historického hlediska se jedná o nejstarší nástroj pro řízení nákladů. Můžeme ji vnímat 

z více pohledů, ale z obecného hlediska kalkulace představuje přiřazení nákladů, marže, 

zisku nebo jiné hodnotové veličiny na naturálně vyjádřenou jednotku výkonu (Krestová, 

20015, s. 67). 

Pro výrobní podnik nemusí být předmětem kalkulace pouze jeden kus výrobku. U 

výrobků podobného charakteru, jako jsou třeba hřebíky, to může být například jeden 

kilogram těchto výrobků. U výrobků více komplexních lze naopak kalkulaci rozložit na 

dílčí části (Macík, 1994, s. 6). 

 

 

 

 

 



26 

 

 

2.9 SWOT analýza 

Jedná se o jednu z metod strategické analýzy a vyznačuje se svým širokým využitím. Je 

základním nástrojem používaným ve strategickém managementu, který se zabývá 

klíčovými otázkami organizace. Autorem je Albert Humphrey, který tuto metodu navrhl 

v 60. letech 20. století. SWOT je akronymem z počátečních písmen jednotlivých faktorů 

vnitřního a vnějšího prostředí, které tato analýza zohledňuje: 

• Strengths (silné stránky) - U silných stránek se hodnotí interní faktory, které mají 

pozitivní dopad na podnik. 

• Weaknesses (slabé stránky) - Jako slabé stránky vnímáme zejména interní 

faktory, které v tomto případě mají opačný vliv a působí na podnik negativně. 

• Opportunities (příležitosti) - Příležitost je externím faktorem, který napomáhá 

rozvoji podniku a má na něj pozitivní vliv. 

• Threats (hrozby) – Externí faktor s negativními dopady (Ježková, 2013, s. 38-

39). 

Obrázek 6: Schéma všeobecného kalkulačního vzorce 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Synek, 2011, s. 101) 
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2.10 Technologie svařování 

Existuje mnoho druhů a technologií svařování, ale v obecném pojetí se jedná o „proces 

zhotovení nerozebíratelných pevných spojů dosažením meziatomových vazeb mezi 

spojovanými díly při jejich ohřevu nebo plastické deformaci, případně při společném 

působení ohřevu a plastické deformace.“ (Kovařík, 2000, s. 5-6) 

Na základě toho rozlišujeme dva základní druhy svařování: 

• Svařování tavné – za použití tepla bez působení tlaku. 

• Svařování s použitím tlaku – při tomto druhu svařování je použití tlaku 

nevyhnutelné (Kovařík, 2000, s. 6).  

Při svařování se většinou pojí polotovary z hutního průmyslu (tyče, pásy, plechy, aj.). 

„Výhodou tohoto spojení je těsnost, trvanlivost a velká pevnost. Svařování zvyšuje 

produktivitu práce, zmenšuje spotřebu materiálu, zjednodušuje konstrukci, podstatně 

zkracuje výrobní časy a umožňuje rychlou realizaci konstrukčních návrhů.“ (Hluchý a 

Beneš, 1990, s. 153) 

Hlavní nevýhodou je fakt, že takto vzniklé spoje nejsou rozebíratelné. Dalším negativním 

faktorem může být změna struktury a mechanických vlastností svařovaného materiálu 

v místě spoje nebo vzniklá pnutí a deformace. Při svařování je také zapotřebí 

kvalifikovaných pracovníků (Hluchý a Beneš, 1990, s. 153). 

Základní pojmy spojené se svařováním: 

• Základní materiál – jedná se o materiál, který je svařován. 

• Přídavný materiál – jedná se o materiál, který je přidáván během procesu 

svařování. 

• Svarová lázeň – materiál, který je roztaven u procesu svařování.  

• Svarový kov – vzniká po ztuhnutí svarové lázně, nazýván také svarovou 

housenkou. 

• Svarové plochy – natavené plochy základního materiálu (Dvořák, 2004, s. 181). 

2.10.1 Svařování metodou MAG 

Metoda MAG (Metal Active Gas) je jednou z metod svařování v ochranné atmosféře 

oxidu uhličitého, kde elektrický oblouk hoří mezi kovovou elektrodou a svařovaným 
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materiálem. Spadá tedy do kategorie tavného svařování. Jednou z podmínek je, že plyn 

musí dosahovat čistoty minimálně 99,5 %. Velkou výhodou je zde cena nízká plynu, 

velká rychlost odtavování elektrody a možnost svařovat i navařovat. Díky těmto 

benefitům lze touto metodou dosáhnout vysoké produktivity (Hluchý a Beneš, 1990, s. 

153). 

2.10.2 Svařování metodou TIG 

Metoda TIG (Tungsten Inert Gas), také někdy označována jako WIG (Wolfram Inert 

Gas), spadá do kategorie tavného svařování. Její podstata spočívá v tom, že elektrický 

oblouk hoří mezi wolframovou elektrodou a svařovaným materiálem v proudu netečného 

plynu. U této metody se svařuje převážně ručně za použití střídavého nebo 

stejnosměrného proudu. Použití nalezneme u svařování korozivzdorných a žárupevných 

ocelí, lehkých kovů a popřípadě jiných slitin (Hluchý a Beneš, 1990, s. 153). 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

3.1 Představení společnosti 

Bakalářská práce byla zpracována ve spolupráci se společností KOVAR a.s. Jedná se o 

výrobní firmu sídlící v obci Leskovec, která se nachází ve Zlínském kraji a na trhu se 

objevila již v roce 1992. Zabývá se především výrobou a dodávkou speciálních ocelových 

kontejnerů, obytných kontejnerů, rámů a jiných ocelových konstrukcí. Při této výrobě 

bývá kladen důraz na specifické požadavky zákazníka. Společnost má za sebou bohatou 

historii a je držitelem několika krajských i republikových ocenění.  

3.1.1 Historie společnosti 

Společnost byla založena v roce 1992 třemi společníky, kteří se rozhodli začít podnikat v 

oblasti výroby kovových konstrukcí, které v té době tvořily hlavní část produkce podniku. 

V době nejvyššího odbytu zaměstnávali celkem 34 pracovníků. S útlumem hutní výroby 

tato produkce zanikla a společnost tak musela částečně přeorientovat svou výrobu. 

Odkoupením původně pronajatých prostor a strojového vybavení, během roku 1994, se 

společnost stala plně samostatnou. Začala se účastnit mezinárodních stavebních veletrhů, 

čímž se rychle dostala do povědomí zákazníků. Díky tomu mohla uskutečnit množství 

zajímavých projektů. 

Z důvodu rozložení rizik byla v roce 1997 započata výroba kovových palet pro známé 

firmy jako Michelin, Opel a Volkswagen. V tomto roce bylo celkově vyrobeno 40 000 

kusů palet za celkovou cenu 1,4 milionů euro. 

S nástupem roku 1998 bylo kvůli stoupajícímu zájmu, především o speciální 

technologické kontejnery, zřízeno obchodní oddělení pro přímý styk se zahraničními 

odběrateli a vlastní konstrukční kancelář. Tento krok byl stěžejní pro orientaci prodeje na 

přímé zákazníky a změnu na speciální výrobu dle konkrétních potřeb zákazníků. Firma 

v tomto roce získala oprávnění pro svařování dle DIN 18800, část 7. 

V roce 2001 došlo k modernizaci firmy. Byla postavena nová svařovna o rozloze 2100 

m², byl zakoupen ohraňovací lis, těžkotonážní vysokozdvižný vozík a další stroje 

potřebné pro výrobu. Byl zaveden systém řízení jakosti dle ISO 9002. Tato certifikace 

dle ISO 9002:2001 byla znovu obhájena v roce 2004 a až do dnešní doby společnost 

úspěšně absolvovala kontroly a recertifikace. V tomto roce taktéž započal vývoj 
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elektronického informačního systému. O pár let později, v roce 2007, došlo k úspěšnému 

zavedení environmentálního systému dle ISO 14001. 

Rokem 2008 započaly rozsáhlé investice do výrobní vybavenosti, které umožnily prudký 

nárůst objemu výroby. Také právě díky těmto změnám a investicím obsadila společnost 

v následujícím roce třetí místo v celostátní soutěži FIRMA ROKU. Další finance byly 

vynaloženy v roce 2010 a směřovaly především na rekonstrukce a přístavby objektů. 

Spolu s tím došlo k instalaci odsávacího zařízení, které výrazně přispělo ke zlepšení 

pracovního prostředí. Ve stejném roce byl zakoupen také tahač s návěsem, což mělo 

výrazný pozitivní dopad na dopravu finálních produktů a společnost se tak stala více 

soběstačnou v této oblasti. V roce 2011 se společnost dočkala investic na podnikový 

software, přestavby budov, nákup strojů a dopravních prostředků. Díky rozšíření lakovací 

kabiny bylo umožněno lakování nadměrných kontejnerů. Došlo k instalaci katalytické 

oxidační spalovací jednotky škodlivin. I díky těmto inovacím se společnost v roce 2012 

umístila na třetím místě v krajské soutěži o firmu roku a získala ocenění zodpovědné 

firmy roku. Dalším oceněním bylo obsazení třetího místa v soutěži Štiky českého 

byznysu. 

Firma KOVAR byla společností s ručením omezeným až do roku 2013, ve kterém došlo 

ke změně na akciovou společnost. Ve stejném roce došlo k dokončení výstavby nové 

skladovací haly. Za posledních sedm let společnost pokračovala v procesu postupné 

modernizace a růstu. Její dnešní stav je obsahem analytické části. 

3.1.2 Předmět podnikání 

Společnost KOVAR a.s. se zabývá výrobou a prodejem kontejnerů a jiných ocelových 

výrobků určených nejen pro průmyslové využití na základě zákaznických požadavků. V 

případě, že zákazník nedisponuje výkresovou dokumentací ke svému požadavku, 

společnost nabízí vlastní vypracování náležitých dokumentů. Ty jsou zhotovovány 

konstruktéry, kteří jsou proškoleni a pracují s nejnovějšími verzemi programů jako je 

AutoCAD. 

Konstrukce, která je navržena zákazníkem nebo společností, může být prověřena 

zkouškou akreditovaného statika, který provede statické výpočty a posléze dojde ke 

schválení nebo doporučení nutných úprav. 



31 

 

Společnost svým zákazníkům nabízí taktéž možnost kompletního zajištění dopravy 

zakoupených výrobků i produktů nadměrných rozměrů v rámci Evropské unie i mimo ni. 

V takovém případě jsou výrobky přepravovány na místo určení vlastními dopravními 

prostředky. 

3.1.3 Ekonomické činnosti podniku 

Níže jsou uvedeny ekonomické činnosti podniku na základě informací uvedených ve 

výpisu z registru ekonomických subjektů: 

• Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů, 

• Pěstování plodin jiných než trvalých, 

• Chov jiného skotu, 

• Smíšené hospodářství, 

• Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie, 

• Povrchová úprava a zušlechťování kovů, 

• Obrábění, 

• Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků, 

• Instalace průmyslových strojů a zařízení, 

• Výstavba bytových a nebytových budov, 

• Specializované stavební činnosti, 

• Maloobchod v nespecializovaných prodejnách, 

• Silniční nákladní doprava. 

3.1.4 Vedení společnosti a její organizační struktura 

Nejvyšším orgánem společnosti KOVAR a.s. je valná hromada, která je složena 

z představenstva a dozorčí rady. Tento orgán předkládá hlavní a nejdůležitější rozhodnutí 

společnosti, která mají velký dopad na její chod. Porad vedení se účastní výkonný ředitel 

a ostatní ředitelé jednotlivých úseků společnosti. 

Struktura společnost je rozdělena do základních úseků, které zajišťují chod celé 

společnosti jako celku. Všechny tyto úseky působí pod záštitou valné hromady, pod 

kterou spadá představenstvo a dozorčí rada.  

Zmíněné úseky jsou členěny na: 
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• Oddělení obchodu – řeší procesy spojené se zákazníky a dodavateli. 

Vedoucím tohoto úseku je obchodní ředitel, který má pod sebou pracovníky 

na pozicích jako je asistent obchodního úseku, kalkulant a dispečer. Dále má 

tento úsek v kompetenci prodej výrobků, realizaci objednávek a dozor nad 

platbami.  

• Oddělení materiálně technického zabezpečení – řeší především materiálové 

toky spojené se skladováním. Kromě ředitele materiálně technického 

zabezpečení do tohoto oddělení spadají pozice vedoucí skladu, skladová 

účetní a skladník. 

• Oddělení výroby – zahrnuje dílčí procesy celé výroby, jejichž výstupem je 

hotový výrobek či polotovar. Součástí je konstrukční a výrobní plánování, 

které je sestavováno na základě informací a požadavků zákazníka. 

Zodpovědnost za celé oddělení nese výrobní ředitel. 

• Oddělení ekonomické – zahrnuje účetní agendu společnosti. Je spravováno 

vedoucím ekonomického úseku, účetní pracovnicí a pokladní. 

• Oddělení personální – zajišťuje lidské zdroje v návaznosti na aktuální stav 

společnosti. Řeší náležitosti spojené s vyplácením mzdy. 

• Oddělení technické – Zabývající se technickým rozvojem společnosti a 

správou počítačové sítě. O chod oddělení se stará specialista technického 

rozvoje a správce sítě. 

• Oddělení řízení kvality – je úsekem řešící problematiku kvality a bezpečnosti 

práce ve společnosti. Zajišťuje dodržování kvality dle stanovených norem 

spadající do oblasti jakosti, dodržování norem spojených s bezpečností a 

ochranou zdraví při práci. Výrazným způsobem ovlivňuje chod výroby. 

• Oddělení zemědělské výroby a správy budov – zajišťuje chod úseku 

zemědělské výroby a řeší záležitosti spojené se správou majetku. 
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3.1.5 Informační systém 

Pro potřeby informačního systému společnost KOVAR a.s. využívá produktu Byznys 

ERP od společnosti Solitea a.s. Jedná se o druh ERP (Enterprise resource planning) 

systému, jehož funkce a dosah jsou speciálně upraveny na základě firemních požadavků. 

Obsahuje množství prvků a modulů potřebných pro úspěšné řízení a chod společnosti, 

které sjednocuje do jedné platformy. Výsledkem je takový informační systém, který 

napomáhá řízení celého podniku jako celku.  

Produkt Byznys v sobě zahrnuje například tyto oblasti: 

• CRM a péče o zákazníky, 

• Účetnictví a finanční řízení, 

• Evidence skladového hospodářství, 

• Personalistika a mzdy, 

• Řízení a plánování výroby, 

• Výrobní procesy, 

Obrázek 7: Organizační schéma společnosti KOVAR 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Interní dokumenty společnosti) 
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• Logistika a doprava, 

• Datové sklady a oběh dokumentů, 

• Business inteligence a reporting. 

3.2 SWOT analýzy podniku 

Silné stránky 

Společnost KOVAR a.s. se vyznačuje svým pevným postavením na trhu speciálních 

kontejnerů a jiných ocelových výrobků. To platí jak pro Českou republiku, tak i zahraničí. 

Silnou stránkou společnosti je zejména orientace na specifické potřeby zákazníka. 

Produkce je spíše zakázkového charakteru, tudíž je při výrobě kladen větší důraz na 

individuální zákaznické požadavky. S tím souvisí vytváření vysoké přidané hodnoty a 

vysoká úroveň kvality produktů. Společnost disponuje velkým množstvím proškolených 

pracovníků. 

Slabé stránky 

Jednou z hlavních slabých stránek je nízká úroveň automatizace, kvůli které je výroba 

vázána na lidské zdroje. Příčinou této slabiny mohou být vysoké náklady na inovace nebo 

také charakter výroby, která není hromadná a je nutné se přizpůsobovat menšímu objemu 

výroby. Další slabou stránku představuje absence zmapování dílčích procesů a operací, 

které v podniku probíhají. 

Příležitosti 

Největší příležitost představují především nové trendy v oblasti technologií a 

strojírenského průmyslu. Inovací či nákupem nových strojů lze docílit procesního 

zlepšení. S tím souvisí i další příležitost, kterou představují různé druhy dotačních 

programů. Společnosti se nabízí možnost zviditelnění v podobě strojírenských výstav a 

veletrhů jak v rámci České republiky, tak i zahraničí. 

Hrozby 

Vývoj cen ocelí a jiného vstupního materiálu je v tomto odvětví velkou hrozbou. 

V celosvětovém měřítku lze předpokládat jejich růst, což může mít negativní dopady na 

výrobu. Další hrozbou může být nečekaný růst některé z konkurenčních firem. Tím by 

došlo k ohrožení stávající pozice na trhu.  
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3.3 Obecný průchod zakázky podnikem  

Kapitola popisuje jednotlivé kroky vedoucí k uspokojení potřeb zákazníka. Každá 

podkapitola představuje konkrétní krok, který má zásadní vliv na zakázku při jejím 

průchodu podnikem. 

3.3.1 Komunikace se zákazníkem 

Na samotném začátku průchodu zakázky podnikem stojí zákazník poptávající konkrétní 

produkt. Své požadavky může vznést několika možnými způsoby. Obvykle kontaktuje 

obchodní oddělení, a to buď telefonicky nebo elektronickou poštou, ale není vyloučena 

ani možnost osobní návštěvy obchodního oddělení. Veškerým požadavkům zákazníka se 

věnuje pracovník obchodního oddělení, který zaznamená poskytnuté informace, týkající 

se poptávky, pro jejich další zpracování.  

Získané informace jsou vyhodnoceny obchodním oddělením a následně na to navazuje 

oboustranná komunikace. Je nutno zvážit především kapacitní možnosti výroby, které 

můžou být limitujícím faktorem pro výrobce. Limitující faktor pro zákazníka bývá 

zpravidla cena a termín dodání. Dále je projednáván termín dodání a případné úpravy 

parametrů zakázky, které by vyhovovaly oběma stranám. 

Po vzájemné shodě zákazníka s pracovníkem obchodního oddělení jsou sjednány platební 

podmínky a objednávka je považována za závaznou. Následuje zaznamenání objednávky 

do systému a vyhotovení potřebných dokladů pro zákazníka. 

3.3.2 Kalkulace ceny 

Stanovování ceny provádí pracovníci obchodního oddělení, kteří vycházejí z ceníkových 

kalkulací. Při tvorbě ceny je rozhodující druh zakázky a individuální požadavky 

zákazníka, které výrazně ovlivňují cenu výsledného produktu. U velké části výrobků se 

cena stanovuje za použití obecného kalkulačního schématu, které bývá upraveno podle 

potřeb konkrétní zakázky. Pro sestavení takové kalkulace disponuje oddělení obchodu 

podklady, které jim poskytuje především výrobní úsek. 

3.3.3 Plánování výroby 

Postup při plánování výroby je podrobně zmapován vnitropodnikovou směrnicí 

s platností na celý výrobní úsek. Proces plánování výroby začíná sestavením návrh plánu 

výroby, který je sestavován obchodním úsekem. Dochází k zaplánování jednotlivých 
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zakázek na základě kritérií a požadovaných termínů expedice dohodnutých se 

zákazníkem. Následně je tento plán projednáván na poradách plánování výroby, které se 

konají dvakrát týdně.  

Výsledný návrh je postoupen výrobnímu úseku, na jehož základě výrobní ředitel provádí 

operativní plánování výroby, které zohledňuje náročnost jednotlivých zakázek a výrobní 

kapacity podniku. Přednost je dávána zakázkám, které byly obchodním oddělením 

označeny za prioritní. Pro rozhodování má k dispozici mimo jiné i popisový list a další 

podklady od zákazníka. Ke stanovování a kontrole pevných expedičních termínů dochází 

jednou týdně na výrobní poradě.  

Za sestavování dílčích plánů výroby pro jednotlivé výrobní provozy jsou zodpovědní 

vedoucí provozu. Mají na starost kontrolu a aktualizaci dílčích plánů, kterou je potřeba 

provádět denně, vždy na ranních poradách. 

3.3.4 Zásobování 

Pro započetí výroby je třeba pořídit materiál, který bude použit na výrobky. Jeho 

objednání má na starost oddělení obchodu, které obstará materiál ve stanovených 

rozměrech a jakosti. Řídí se pokyny z plánu výroby. 

Před zahájením výroby dochází ke kontrole stavu zásob na skladech. Při zjištěném 

nedostatku je dokoupen matriál pro výrobu dané zakázky. 

3.3.5 Skladování 

Zásoby jsou skladovány podle třech základních kategoriích. Skladovací prostory tedy 

rozlišujeme podle toho, jestli se jedná o nezpracovaný materiál, polotovary nebo hotové 

výrobky. K jejich transportu a manipulaci, v rámci celého areálu, se používají především 

vysokozdvižné vozíky. K dispozici jsou také mostové i mobilní jeřáby sloužící k přepravě 

těžších břemen. Ty jsou k dispozici ve výrobních halách a skladech, kde je předpokládaná 

potřeba přepravy nadměrných objektů. 

3.3.6 Výroba 

Výroba ve společnosti KOVAR a.s. se odvíjí podle druhu zakázky. Z tohoto hlediska 

rozlišujeme tři základní typy výroby, které jsou rozebírány individuálně v samostatné 

kapitole tomu vyčleněné a dělí se na oblasti: 



37 

 

• Hlavní výroba, 

• Výroba – kooperace, 

• Drobná kovovýroba. 

Hlavní zodpovědnost za výrobu jako celek má výrobní ředitel, jehož hlavní kompetencí 

je především řízení a plánování výrobního procesu a dohlížení na to, aby byl výrobní plán 

stále aktuální. Jedná se o klíčové kroky vedoucí k úspěšnému dokončení zakázky. 

Pravidelné aktualizace plánu přispívají k hladkému průchodu zakázky podnikem a 

minimalizují velké množství neshod, které by jinak mohly nastat. Pro zvýšení efektivnosti 

řízení jsou některé úkoly delegovány na provozní vedoucí a směnové mistry. 

Provozní vedoucí, který má zodpovědnost za svěřené výrobní středisko, pro které plánuje 

a řídí výrobu v rámci svěřeného provozu, má dále v kompetenci například skladování, 

manipulaci a značení nebezpečných chemických látek a směsí, které se v rámci svěřeného 

provozu používají a musí vést evidenci bezpečnostních listů těchto látek. Vzhledem 

k jejich nebezpečnosti musí být každý zaměstnanec, který při své činnosti jakýmkoliv 

způsobem manipuluje s nebezpečnou chemickou látkou nebo směsí, proškolen pro 

nakládání s NSCHL (Nebezpečná směs nebo chemická látka). Se zmíněnými vedoucími 

provozu spolupracují směnoví mistři, kteří pracují ve dvousměnném režimu.  

Výroba je rozdělena na jednotlivé provozy, jejichž rozdělení souvisí s typem výrobní 

operace, kterou zajišťují. Z tohoto hlediska rozlišujeme tři provozy. 

Svařovny 

V tomto provozu je realizována výroba ocelových svařovaných kontejnerů na základě 

požadavků stanovených zákazníkem. Produkce odpovídá charakteru kusové výroby, 

čemuž odpovídá i vybavení svařovny: 

• Mostové jeřáby s přípravky pro manipulaci, 

• Hydraulické tabulové nůžky, 

• Ohraňovací lisy, 

• Hydraulické lisy, 

• Poloautomatické pásové pily na dělení materiálu, 

• Svářečky, 

• Plazmové řezačky, 
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• Indukční nahřívače, 

• Soustruhy, 

• Frézky,  

• Brusky, 

• Vrtačky. 

Mimo vybavení, které je uvedeno ve výčtu, jsou pracovníci tohoto provozu vybaveni 

dalším ručním nářadím, které se používá na opracování povrchu a dokončovací práce. 

V provozu jsou přítomna odsávací zařízení s filtrem, která slouží k zachycování škodlivin 

unikajících při operacích, jakou je například svařování. Záznamy o kontrole filtrů, kterou 

provádí technolog nebo mistr, jsou vedeny v provozním deníku. 

Montáž 

Náplní tohoto střediska jsou montážní práce na kontejnerech. Montáž se u každého 

kontejneru liší podle konkrétních požadavků zákazníka. V běžných případech se provádí 

nejprve izolace stěn a stropu kontejneru, po níž následuje montáž dalších prvků 

(elektroinstalace, vnitřní vybavení, opláštění a další). V případě sanitárních zařízení je 

jejich montáž a instalace řešena dodavatelským způsobem v podobě nakupované služby. 

Produkce má taktéž charakter kusové výroby a pracuje se pouze na jednu směnu. Mimo 

montážní práce tento provoz zajištuje také přípravu na expedici i samotnou expedici 

hotových výrobků. 

Zaměstnanci mají podle potřeby k dispozici ruční nářadí v podobě pilek, nýtovaček, 

vrtaček apod. Mezi ostatní vybavení pak patří: 

• Mostové jeřáby, 

• Formátovací pila, 

• Hydraulické tabulové nůžky, 

• Okružní pily, 

• Ohýbačka plechu, 

• Stojanové vrtačky, 

• Pásové pily na kov. 
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Lakovna a tryskárna 

V těchto střediscích jsou prováděny povrchové úpravy kontejnerových svařenců a 

ostatních výrobků podle požadavků zákazníka v souladu s ochranou životního prostředí 

a hygienických norem. Pro tento účel disponuje středisko třemi lakovacími boxy. 

Vedoucí lakovny, spolu s technologem, řídí provoz lakovny, který probíhá ve 

dvousměnném režimu. Kvůli ochraně zdraví jsou zaměstnanci pracující v tomto provozu 

vybaveni ochrannými pomůckami. Jde především o respirátory a ochranné obleky. Odpad 

vzniklý provozem lakovny a tryskárny je likvidován v souladu s plánem likvidace odpadu 

pro celou firmu KOVAR a.s., který je schválen okresním úřadem v příslušném městě. 

Vedoucí lakovny a tryskárny provádí pravidelné kontroly zařízení, která slouží 

k odsávání škodlivin. 

K vybavení střediska patří: 

• Lakovací kabiny rozdílných velikostí, 

• Kompresorová stanice, 

• Vysokotlaké stříkací zařízení, 

• Vzduchotechnika, 

• Tryskací kabina. 

3.3.7 Značení 

Identifikace a značení jednotlivých polotovarů a výrobků probíhá v průběhu celé výroby, 

a to vyražením identifikačního čísla na daný polotovar. Některé výrobky jsou značeny 

ručním popisem. Místo, na které se značení provádí, je předem určené ve výrobním plánu. 

Například u kontejnerového stropu se značení provádí vyražením výrobního čísla na čelní 

stranu nosníku. Stejně tak se postupuje při značení podlahové části. U ostatních částí a 

výrobků je značení obdobné. Volí se viditelné místo, které nabízí rychlou identifikaci. 

Dalším způsobem značení jsou štítky nebo značení prostorové. 

Shrnutí způsobů identifikace ve výrobě: 

• Popisem přímo na materiál nebo obalu, 

• Štítky – visačky, 

• Identifikaci na průvodním dokladu, 

• Prostorové označení, 

• Ražení. 
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3.3.8 Kontrola 

Kontrole se ve firmě věnuje oddělení řízení kvality, které provádí zejména namátkové 

kontroly nebo kontroly polotovarů pocházejících z kooperace. Jedná se především o 

kontroly probíhající mezi jednotlivými operacemi výrobního procesu a provádí je některý 

z pracovníků úseku řízení kvality. Oddělení kvality není jediným subjektem odpovědným 

za kontrolu. O kontrolu se stará také mistr, který má zodpovědnost za dané pracovní 

středisko a provádí kontrolu mezioperační. V určitých případech může být nahrazen 

vedoucím provozu, který kontrolu provede místo něj. Také jednotliví pracovníci musí po 

každé své operaci provádět samokontrolu výstupních kusů. 

Společnost rozlišuje tři druhy kontroly: 

• Vstupní kontrola – Probíhá převážně při naskladnění materiálu nebo při 

převzetí polotovarů vzniklých kooperací. Je za ně zodpovědné oddělení 

řízení kvality. 

• Mezioperační kontrola – Je prováděna mistrem daného výrobního 

střediska nebo vedoucím provozu, který ho může zastupovat. Zabraňuje 

přenášení vadných kusů z jedné operace na druhou. 

• Výstupní kontrola – Probíhá před odvedením výrobku na sklad hotových 

výrobků a provádí ji pracovník z oddělení řízení kvality. Je to důležitý krok, 

který umožňuje dodání kvalitního výrobku zákazníkovi. 

3.3.9 Expedice 

Po výstupní kontrole jsou hotové výrobky převedeny na sklad hotových výrobků, kde 

čekají na expedici. Společnost KOVAR a.s. nabízí svým zákazníkům doručení vlastní 

nákladní dopravou, kterou zprostředkovává v rámci celé České republiky a velké části 

Evropy, ale i do zemí třetího světa. V případě, že zákazníkovi nevyhovuje možnost 

přepravy společností KOVAR a.s., je doručení řešeno spedičně.  

3.4 Výrobní procesy v podniku 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole týkající se průchodu zakázky podnikem, tak 

společnost rozlišuje tři základní druhy výrobních procesů, které se od sebe liší podle 

druhu zakázky. Do první skupiny patří zakázky spadající do oblasti hlavní výroby, která 

tvoří největší podíl produkce. Jedná se především o výrobu a úpravy speciálních 
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kontejnerů a jiných ocelových výrobků. Skupinou druhou jsou výrobní kooperace, při 

kterých dochází ke spolupráci s jinými podniky. Do třetí skupiny spadají procesy spojené 

s drobnou kovovýrobou. Zmíněné skupiny jsou dále podrobněji rozepsány a doplněny o 

vývojové diagramy procesů. 

3.4.1 Proces hlavní výroby 

Hlavní výroba je rozdělena do několika základních kroků, z nichž každý přináší určité 

výstupy. Některé kroky na sebe navazují, jiné probíhají současně a tvoří spolu celý proces 

výroby. Každý krok v sobě může skrývat více dílčích činností nebo operací. Hlavní 

výrobou je myšlena zejména stavba a úprava speciálních kontejnerů, konstrukcí a jiných 

ocelových výrobků dle specifikací zákazníka. 

Stanovení priorit zakázek 

Prvním krokem je určení priorit jednotlivých zakázek pro jejich zpracování v technické 

přípravě výroby (dále jen TPV), které provádí ředitel výroby. Výstupem tohoto kroku je 

plán pro sestavení TPV, který jednotlivým zakázkám přiřazuje pořadí na základě 

stanovených priorit. 

Technická příprava výroby 

Druhým krokem je technologická příprava výroby. Dochází k rozdělení zakázek pro 

zpracování TPV, které provádí technolog nebo mistr. Jako podklady používá výkresovou 

dokumentaci, popisový lístek a výrobní dokumentace předchozích, již realizovaných, 

zakázek. Po rozdělení následuje evidence do informačního systému a tisk formulářů pro 

požadavky na dělení materiálů, do kterých se uvádí výpis jednotlivých materiálů ve 

výrobních rozměrech, a to včetně nákresů dílů, pro které zatím nejsou vytvořeny výrobní 

výkresy. Do formuláře je zapsána i jakost požadovaného materiálu. V případě 

opakovaných výrobků se používají již dříve vytvořené formuláře. Po vypracování je 

proveden sken, který je ukládán na server. Následně je provedena kompletace složky pro 

přípravu materiálu, která obsahuje požadavky na dělení materiálu, rozpis pro přípravu a 

seznam volných dílů. Vytvořená složka je zařazena k ostatním podle plánovaného 

termínu dokončení. Pořadí složek je v případě nutnosti možné změnit a tuto pravomoc 

má výrobní ředitel nebo vedoucí svařovny. Dále jsou vytištěny mzdové lístky, které se 

ukládají v kanceláři výrobního úseku. Jedním z posledních úkonů, které musí 
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technolog/mistr provést, je zapsání zakázky do přehledu rozpracovanosti zakázek. 

Pomocí e-mailu informuje ředitele výroby a obchodní oddělení, že došlo k dokončení 

TPV. Co se týká vytváření norem pro svářecí práce, montážní práce a práce povrchové 

úpravy, tak ty vytváří normovač, který při určování norem vychází z norem pro výrobu 

standardního kontejneru, zkušeností z již realizovaných zakázek nebo výpočtů podle 

ceníku prací. Přílohy na výstupu TPV tvoří mzdový lístek, seznam volných dílů a 

požadavek na dělení materiálu. 

Posouzení možností a kapacit 

Posuzovat technologické možnosti výroby může technolog, vedoucí svařovny nebo 

výrobní ředitel. Posouzení kapacitních možností výroby provádí výrobní ředitel za 

spolupráce vedoucího svařovny. Výstupem na konci tohoto kroku je přehled o stavu 

rozpracované výroby.  

Rozhodování o druhu výroby 

Výrobní ředitel a vedoucí svařovny rozhodují o tom, zda bude zakázka vyráběna 

podnikem samotným nebo se bude o výrobní kooperaci. Objednávky kooperace jsou 

realizovány v informačním systému výrobním ředitelem nebo vedoucím svařovny. Ceny 

kooperace jsou výrobním ředitelem stanoveny na základě úkolových norem vytvořených 

normovačem, které dostává e-mailem. Následně provede výběr dodavatelů pro kooperaci.  

Výdej a příprava materiálu 

Vedoucí svařovny směřuje materiálové požadavky na pracoviště přípravy materiálu. 

Zaměstnanci na tomto pracovišti požadovaný materiál přichystají a zároveň jsou 

zodpovědní za jeho kontrolu. V případě neshody postupuje zaměstnanec podle směrnice 

pro kontrolu a zkoušení a řeší danou neshodu s mistrem nebo pracovníkem technické 

kontroly. Nachystaný materiál je předán výrobě. 

Výroba polotovarů 

Jednotlivým strojírenským pracovníkům jsou přiděleny úkoly pro výrobu polotovarů. Ty 

jim zadává vedoucí směny, který také zaznamenává zahájení a dokončení výroby 

polotovarů do přehledu rozpracovaných zakázek. Strojírenští pracovníci (svářeči) 

zajištují realizaci výroby polotovarů pomocí svářecích automatů za použití metody MAG, 

popřípadě metody TIG, a dalšího ručního nářadí. Vyráběné polotovary představují 
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například dveře se zárubněmi, vrata, stěnové prostupy, demontovatelné stěny a jiné 

konstrukce. Dalším druhem polotovaru mohou být volné díly, které jsou samostatně 

zaznamenávány na seznam volných dílů. Veškeré neshody, které při výrobě polotovarů 

nastanou, jsou řešeny s mistrem nebo pracovníkem technické kontroly podle směrnice 

pro kontrolu a zkoušení. Přílohami na výstupu tohoto kroku jsou seznam volných dílů a 

průvodní list kontejneru podepsaný na základě samokontroly.  

Na základě analýzy výroby polotovarů byly zjištěny nedostatky v podobě nedokonalého 

zmapování procesu zabezpečujícího výrobu polotovaru. Na základě tohoto zjištění zde 

vzniká prostor pro zlepšení, které je dále rozpracováno v návrhové části. 

Výroba podlahy a stropu 

V dalším kroku dochází k výrobě podlahy stropu kontejneru, a to včetně provedení 

povrchových úprav. Rozdělení prací provádí mistr, vedoucí svařovny nebo technolog na 

základě plánu výroby pro svařovnu. Svářeči pracují s využitím ručního nářadí a svářecích 

automatů za použití metody MAG. Stropní část je při výrobě identifikována popisem, 

který se provádí na čelní část nosníku, kde je zaznamenáno výrobní číslo kontejneru. 

Podobně se identifikuje i část podlahová. Na rohovou ISO kostku je vyraženo výrobní 

číslo, které je zároveň zaznamenáno i na čelní nosník podlahové části. Po dokončení 

operací a označení kontejneru je provedena kontrola, kterou provádí sám pracovník. 

V případě jakékoliv neshody postupuje stejně jako v předešlém kroku při výrobě 

polotovarů. Po dokončení operací a kontroly je podepsán průvodní list. 

Mezioperační kontrola 

Pro splnění požadavků kvality je nutné provádět mezioperační kontrolu. V případě, že se 

jedná o kontrolu polotovaru z dílny KOVAR a.s., provádí jí mistr. Pokud se jedná o 

polotovar či díl z kooperace, tedy jedná-li se o díl pocházející od externího dodavatele, 

může kontrolu provádět technologický pracovník, mistr nebo pracovník oddělení kvality. 

V případě, že je vše v pořádku, je podepsán průvodní list kontejneru, který putuje 

k dalšímu kroku. Kontrola může být prováděna i namátkově. V takovém případě se o ni 

starají pracovníci z oddělení kvality. 
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Stavba svařence kontejneru 

Stavbu svařence kontejneru zajišťují strojírenští dělníci na pozici svářeč, kteří postupují 

na základě plánu výroby. Opět, stejně jako v předchozím kroku, používají svářecí 

automaty za použití metody MAG a jiné ruční nářadí. V průběhu stavby svařence se 

upřesňuje, které pomocné konstrukční prvky budou použity k instalaci elektrorozvodů. 

Upřesnění těchto použitých prvků a jejich zakreslení do výkresů provádí vedoucí 

elektroinstalací ve spolupráci s konstruktérem. Na základě doplněných výkresů je 

svařenec upraven podle požadavků na elektroinstalaci, která probíhá v kroku „finální 

montáž“.  

Upřesnění odstínu 

Během stavby svařence se upřesňují další parametry kontejneru. Dochází k upřesnění 

finálního odstínu laku, který má být na kontejner použit. Požadavky na zvolený odstín 

jsou předány obchodnímu oddělení, které objedná potřebné laky. 

Technologická příprava finální montáže 

Technologická příprava a plánování finální montáže jsou činnosti probíhající při výrobě 

svařence. Vedoucí finální montáže měřením ověřuje, jaké jsou skutečné rozměry 

svařence kontejneru. Na základě nich sestaví technologickou přípravu montáže 

kontejneru.  

Posouzení kapacit  

V návaznosti na podklady z technologické přípravy montáže posuzuje výrobní ředitel 

spolu s vedoucím montáže kapacity pro montáž finálního kontejneru. 

Rozhodování o postupu výroby 

V případě nedostačující výrobní kapacity může být dokončení montáže kontejneru a 

jiných prací zadáno externí společnosti. Rozhodnutí má v rukou výrobní ředitel. Pokud je 

pro montáž zvolena kooperace, tak její cenu sestavuje výrobní ředitel na základě úkolové 

normu, která mu je zaslána e-mailem od normovače. V případě vlastní montáže následuje 

příprava materiálu. 
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Tryskání a lakování 

Připravený materiál a díly přechází k tryskání a lakování, které provádí pracovníci 

lakovny. Každý z nich je zodpovědný za kontrolu lakovaného kusu. Navíc je prováděna 

mezioperační kontrola, kterou má na starost mistr nebo vedoucí lakovny, který měří 

suchou vrstvu laku a naměřené hodnoty zapisuje. Informace jsou zapisovány do tak 

zvaného „PaintReport“, který slouží k zaznamenávání informací týkajících se odstínu a 

samotné operace lakování. Jedná se o vytvořený modul v informačním systému. 

Finální montáž 

V tomto kroku dochází ke kompletaci kontejneru, kterou mají na starost pracovníci 

oddělení montáže. Po kompletaci kontejneru musí pracovník, který na montáži pracoval, 

provést kontrolu a řešit případné neshody podle směrnice. 

Výstupní kontrola 

Jedná se o krok, který probíhá současně po celou dobu finální montáže. Kontejner je 

kontrolován pracovníky z oddělení kvality. Hodnotí se splnění požadavků zákazníka 

v oblasti jakosti, rozměrů a ostatní parametry. Jedná se o poslední komplexní kontrolu, 

která je klíčová z hlediska naplnění očekávání zákazníka. 

Odvedení na sklad hotových výrobků 

Kontejner, který úspěšně prošel výstupní kontrolou, je odveden na sklad hotových 

výrobků, kde je umístěn až do doby jeho expedice. 

3.4.2 Proces kooperace 

Výrobní ředitel má na starost posouzení náročnosti výroby zakázky a porovnání 

s kapacitami výroby. V případě, že kapacity podniku vyhodnotí jako nedostačující, bývá 

zvolena možnost kooperace s externím dodavatelem. Tuto možnost lze zvolit i v případě, 

že by výroba požadovaného výrobku byla příliš nákladná, časově náročná nebo jiným 

způsobem neekonomická.  

V případě, že se výrobní ředitel rozhodne pro výrobní kooperaci, tak jako první posuzuje 

jednotlivé dodavatele na základě jejich výrobních kapacit, dodacích termínů a 

v neposlední řadě i ceny. Vybranému dodavateli je vytvořen požadavek na objednávku. 

Když dojde k vzájemné dohodě, následuje sestavení podkladů pro dodavatele kooperace. 

Je připravena výkresová dokumentace spolu s výpisem materiálu a jiné podklady pro 
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výrobu polotovaru. Co se týká materiálu, naskytují se dvě možnosti. Jednou z možností 

je, že dodavatelská firma je schopná si sama obstarat materiál nebo ostatní komponenty 

v požadované kvalitě, které jsou potřebné na výrobu polotovaru. Pokud to nelze, řeší 

dodání materiálu zadavatel objednávky, tedy společnost KOVAR a.s. Po vychystání a 

přípravě materiálu na expedici je zaslán kooperující firmě, která začíná pracovat na 

zakázce. 

V okamžiku, kdy kooperující firma dokončí práce, posílá hotové polotovary společnosti 

KOVAR a.s. Při příjmu je provedena náležitá kontrola kvality a ostatních zadávaných 

parametrů. Kontrolu provádí vedoucí oddělení kvality nebo technolog. Nastane-li 

neshoda, je zahájeno řízení neshody. Vyhovující polotovar je uskladněn ve skladu 

polotovaru a je připraven k použití v dalších operací. 

3.4.3 Proces drobné kovovýroby 

Součástí výrobního portfolia společnosti KOVAR a.s. je i drobná kovovýroba. Jedná se 

o podproces výroby, jehož produkty jsou výrobky určené k přímému prodeji. Tyto drobné 

výrobky jsou taktéž produkovány na základě požadavků zákazníků. 

Na začátku procesu dochází k posouzení kapacit, termínu, technologických možností a 

ceny. Zakázka může být na základě posouzení výše zmíněných aspektů buďto schválena 

nebo zamítnuta. V případě schválení zakázky začíná práce na zjednodušené verzi TPV. 

Je podán požadavek na dělení materiálu, dokoupen zbylý potřebný materiál a je možno 

přejít na samotnou výrobu. V případě, že je zakázka zamítnuta, tak se zanese do evidence 

zamítnutých zakázek. 

Po dokončení výroby je vystaven dodací list a na základě druhu platby, která může být 

hotově nebo bankovním převodem, se vystavuje doklady související s platbou a předáním 

zboží. Následně je zboží předáno.  

3.4.4 Vypozorované nedostatky 

Analýzou výrobních procesů byly zjištěny nedostatky v oblasti výroby polotovarů. Jedná 

se o výrobky, které se účastní hlavního procesu výroby. Samotný proces hlavní výroby je 

podrobně zmapován. To ovšem neplatí pro dílčí procesy týkající se výroby konkrétních 

polotovarů. Právě u nich byla zjištěna absence procesních diagramů či obecného popisu 

výroby.  
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3.5 Analýza zaměřená na konkrétní polotovar 

Zakázku představuje výroba ocelového kontejneru, u kterého si zákazník stanovil 

individuální požadavek. Ten spočívá v zakomponování osobních ocelových dveří 

specifických rozměrů. Ty pro firmu představují polotovar, který vstupuje do hlavního 

procesu výroby dané zakázky. Analýza je z procesního hlediska zaměřena právě na 

výrobu požadovaného polotovaru osobních dveří, které jsou součástí zakázky kontejneru. 

Pro tyto dveře je pracovníky sestavena veškerá výrobní dokumentace, na jejímž základě 

probíhá samotná výroba. Fotografie s příkladem osobních ocelových dveří je doplněna 

v podobě přílohy (viz. Příloha 3). 

3.5.1 Materiálové položky 

Při výrobě tohoto polotovaru dveří musí vstupní materiál odpovídat zvolenému typu 

dveří. V tomto scénáři je materiál použitý na výrobu jednoho kusu osobních dveří s 

krabičkou, s rozměry 80x874x1974 mm, představen jmenovitě následujícími položkami: 

• Plech kazety – Plech zastřižený na požadované rozměry. Rozměry plechu na 

výrobu kazety jsou pro tento typ dveří 3x1030x2230 mm. 

• L-výztuha – Materiál sloužící pro vyztužení osobních dveří s rozměry 

3x103x1972 mm. Jedná se o materiálovou položku, která do výrobního procesu 

vstupuje předem připravená podle rozměrových požadavků. 

• Plech na podvaření – Vstupní materiál v podobě plechu s rozměry 3x100x300 mm 

sloužící k podvaření krabičky. 

• Lemovací vinkl – Rozměry použitého lemovacího vinklu jsou 30x30x3 mm. 

• Krabička – Kastlík z plechu tloušťky 2 mm s požadovanými rozměry v podobě 

výpalku (viz. Příloha 4). 

3.5.2 Výrobní proces  

Pomocí diagramu jsou znázorněny jednotlivé fáze výroby osobních ocelových dveří a 

jejich posloupnost. Vyčíst z něj lze také časovou náročnost jednotlivých fází i celkový 

čas výroby daného polotovaru.  Čas potřebný na transport mezi jednotlivými operacemi 

a manipulaci je již zahrnut do času potřebného pro danou fázi.  
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Obrázek 8: Ganttův diagram stávajícího postupu výroby osobních ocelových dveří 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Pálení rohů 

V první fázi je provedeno pálení rohu plechu vstupujícího do procesu. Rohy plechu 

s rozměry 3x1030x2230 mm jsou páleny pod stanoveným úhlem dle přiložené 

dokumentace s technologickým postupem. Pálení rohů probíhá za použití ruční plazmové 

řezačky.  Spolu s rohy je vypálen i otvor pro umístění krabičky. Pálení rohů a otvoru pro 

krabičku zabere 16 minut. 

Ohýbání 

Při této fázi dochází k ohýbání plechu s otvory, který je výstupem předešlé fáze, do 

požadovaného tvaru. Ohyb je umožněn právě díky předchozímu vypálení rohů. Další 

ohyby jsou prováděny podle výrobní dokumentace. Pracovníci se v průběh operací řídí 

zejména přiloženým výkresem polotovaru. Díky tomu vznikne tvar kazety ocelových 

dveří. Časová náročnost ohýbání je při tomto typu dveří 12 minut. 

Svařování kazety 

Dochází ke svaření všech ohybů z předešlé operace. Do vyřezaného otvoru je umístěn 

výpalek krabičky, který je následně přivařen. Následuje podvaření krabičky plechem (viz. 

Příloha 5). Kazeta dveří je zpevněna přivařením výztuh dveří. Součástí jsou i úpravy 

povrchu po provedení jednotlivých operací. Tato fáze zabere 130 minut. 
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Řezání  

Za použití ruční plazmové řezačky jsou do svařené kazety vyřezány požadované otvory 

dle výrobní dokumentace. K jejich vyřezání používají pracovníci šablony, které jsou jim 

k dispozici. Jednotlivé pozice otvorů si rozvrhnou přímo na daný kus. Fáze řezání 

zahrnuje také ošetření řezaného povrchu. Délka trvání této fáze je 15 minut. 

Svařování lemu 

Po vyřezání potřebných otvorů je ke kazetě přivařeno lemování. Použit je na to materiál 

v podobě lemovacích vinklů. U některých typů dveří dochází k přivaření lemování ještě 

před samotným řezáním otvorů ruční plazmou. Tato fáze zabere 20 minut. 

Povrchové úpravy a úpravy designu 

Povrchovou úpravou se rozumí především ošetření všech řezaných ploch na daném 

polotovaru a jiných nedokonalostí s tím spojených. Úprava designu není samostatnou 

fází, ale představuje dodatečné úpravy, které je zapotřebí vykonat, aby dveře splňovaly 

požadované parametry. Z časového hlediska jsou opravy již zahrnuty v časech 

jednotlivých fází, které jsou s tím spojené.  

3.5.3 Kalkulace nákladů výroby polotovaru 

Kalkulace nákladů výroby osobních ocelových dveří v sobě zahrnuje materiálové 

náklady, režijní práce, úkolové práce, režie, odvody a opravy. Materiálové náklady 

vychází z kalkulace ceny použitého materiálu. Kalkulace má podobu kalkulačního 

schématu, ve kterém jsou zaznamenány jednotlivé složky ceny. Kalkulace byla sestavena 

dle metod stanovování výrobních nákladů, které jsou v podnikem používány. 
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Tabulka 1: Materiálové náklady na výrobu jednoho kusu osobních ocelových dveří dle stávajícího 

postupu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Interní dokumenty společnosti) 

 

Materiálové náklady na výrobu osobních ocelových dveří s krabičkou jsou tvořeny 

cenami vstupních materiálů. Jednotlivé položky lze vyčíst z kalkulačního schématu 

v podobě tabulky (viz. Tabulka 1). Materiálové náklady činí celkem 1147 Kč. 

 

Tabulka 2: Mzdové náklady na výrobu jednoho kusu osobních ocelových dveří dle stávajícího 

postupu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Interní dokumenty společnosti) 

 

Mzdové náklady jsou složeny Především z režijních a úkolových prací. Mezi práce, které 

jsou označeny jako režijní, patří operace spojené s pálením rohů kazety, ohýbáním, 

řezáním materiálu, manipulací a svařováním. K tomu jsou přičteny opravy, což je pojem, 

který v sobě zahrnuje povrchové úpravy a opravy zejména po operaci řezání a pálení. 
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Zahrnuty jsou zde i případné opravy v případě výskytu neshody. Další složkou jsou režie 

a odvody. Celkový součet mzdových nákladů činí 3076 Kč. 

Výrobní náklady jednoho kusu osobních ocelových dveří s krabičkou, které jsou 

vyráběny stávajícím výrobním postupem, činí 4223 Kč. 

3.6 Závěr analýzy 

Výstupem analytické části je zejména popis obecného průchodu zakázky podnikem, který 

nabízí pohled na zakázku od jejího vzniku až po její uložení na sklad hotových výrobků. 

To poskytuje představu o tom, jakým způsobem probíhá i konkrétní zakázka. Mezi další 

výstup lze zařadit popis tří základních výrobních procesů, které se ve firmě odehrávají. 

Tyto procesy jsou doplněny o popisy jednotlivých dílčích operací, které pomáhají 

pochopit výrobní zaměření zvolené společnosti. Na základě toho je patrné, že společnost 

KOVAR a.s. má důkladně zmapované hlavní výrobní procesy, na jejichž základě je 

zakázka řízena. Zjištěný nedostatek představuje absence zmapování dílčích procesů, které 

jsou součástí zmíněných tří hlavních výrobních procesů. To výrazně snižuje možnost tyto 

subprocesy řídit. Vzniká tak prostor na procesní zlepšení, díky kterému lze docílit 

efektivnějšího řízení nejen zmíněné zakázky, ale také zakázek budoucích. 

Na základě výše zmíněného zjištění byla vypracována analýza konkrétního polotovaru, 

který je součástí konkrétní zakázky. Jsou jím osobní ocelové dveře kontejneru. Tato 

analýza nabízí pohled na výrobní proces, časovou náročnost a peněžní nákladnost 

zvoleného polotovaru. Získané informace slouží jako podklad pro zpracování návrhové 

části, která se bude této problematice věnovat. Procesním zlepšením, které by se týkalo 

tohoto polotovaru, lze docílit celkového zlepšení průběhu celé zakázky. Přínosy mohou 

být zejména časového a nákladového charakteru.  

 

 

 



52 

 

4 NÁVRH ŘEŠENÍ 

Návrhová část je založena na zjištěních především z obecného popisu výroby a analýzy 

konkrétního polotovaru. Bude zde představen a rozebrán zejména návrh na jednotlivá 

zlepšení týkající se postupu výroby ocelových dveří. Návrh změny výrobního postupu 

v sobě bude zahrnovat jak hledisko časové, tak i hledisko nákladové. Následným 

srovnáním dojde k posouzení jednotlivých postupů z různých úhlů pohledu. Další částí je 

zhodnocení přínosů vlastního návrhu a podmínek potřebných pro jeho naplnění. 

4.1 Podstata navrhované změny 

 Při výrobě zakázky ocelového kontejneru je postup výroby téměř totožný s obecným 

postupem výroby, který je popsán v analytické části. Speciálním požadavkem u této 

zakázky je zakomponování osobních ocelových dveří. Právě tento požadavek na 

zakomponování daného polotovaru odlišuje zakázku od obecného výrobního postupu. 

Tento požadavek zasahuje do procesu hlavní výroby, konkrétně v oblasti výroby 

potřebných polotovarů. Jedná se o také o důvod, proč je analytická a návrhová část 

zaměřena právě na výrobu tohoto konkrétního polotovaru. Při analýze výrobního postupu 

osobních ocelových dveří byla zjištěna úroveň časové náročnosti i peněžní nákladnosti 

jejich výroby. Na základě toho byl vypozorován prostor pro zlepšení, které by v ideálním 

případě vedlo k časové i nákladové úspoře výrobního procesu daného polotovaru. 

Procesní změnou provedenou v oblasti výroby polotovaru lze taktéž docílit procesního 

zlepšení, jehož dopad by se odrazil také na celkovém vývoji konkrétní zakázky i zakázek 

budoucích. Změnou výrobního postupu jsme stále schopni zachovat parametry 

požadovaného výstupu, což je klíčové. Zákazníkovi by se v takovém případě dostal 

produkt s požadovanými parametry.  

Podstata navrhované změny spočívá ve snaze nalézt procesní zlepšení týkající se výroby 

konkrétního polotovaru s pozitivním dopadem na vývoj celkové zakázky. Je zde 

předložen návrh změny vedoucí k eliminaci některých výrobních operací. Toho lze docílit 

delegováním některých výrobních operací a řešit je dodavatelským způsobem. V tomto 

případě bylo zapotřebí zjistit především to, zda existuje takový dodavatel, který je 

schopný řešit výrobu některých komponent levněji než samotný podnik.  



53 

 

Nalezením vhodného dodavatele byla zjištěna možnost úspory týkající se nákladů. 

Úspory jsou očekávány i z hlediska času výroby polotovaru. Pro potřeby uskladnění 

nakoupeného výpalku disponuje podnik dostatečnými kapacitami skladu. 

Získáním výpalku od dodavatele značně vzroste také kvalita celého polotovaru. 

Dodavatel je schopný dodat požadovaný výpalek ve větší kvalitě, než jsou dosavadní 

kvality stávajícího výrobního postupu. I přes to je potřeba klást zvýšený důraz na 

pravidelné ověřování kvality dodávaného polotovaru. Případná nevyhovující úroveň 

kvality by negativně ovlivnila zakázku jako celek.   

4.2 Navrhovaný výrobní proces 

Navrhovaný proces výroby polotovaru osobních ocelových dveří spočívá ve vytvoření 

kooperace s dodavatelem, který dodá plech, potřebný k výrobě osobních dveří, již 

v podobě výpalku. Tímto jsme schopni vyřadit z procesu fáze spojené s vypalováním 

rohů kazety a řezáním potřebných otvorů. Znamená to tedy změnu v souboru materiálů 

vstupujících do procesu výroby dveří. Namísto plechu potřebných rozměrů, který 

vstupuje do procesu výroby bez vypálených rohů, bude do výrobního procesu vstupovat 

výpalek od dodavatele. Ten již bude disponovat jak vypálenými rohy, tak i potřebnými 

otvory. Výrobní proces bude v tomto případě začínat už samotným ohýbáním dodaného 

výpalku. Výpalek již bude obsahovat část plechu, která je u současného postupu potřebná 

pro podvaření. 

4.2.1 Materiálové vstupy 

Návrh výroby konkrétního polotovaru osobních ocelových dveří předpokládá následující 

materiálové vstupy: 

• Výpalek kazety – Plech v podobě výpalku, který je získáván od dodavatel. 

Disponuje otvorem na krabičku i ostatními potřebnými otvory. 

• L-výztuha – Stejná výztuha použitá u stávajícího postupu. 

• Lemovací vinkl – Rozměry použitého lemovacího vinklu jsou 30x30x3 mm. 

• Krabička – Kastlík z plechu tloušťky 2 mm s požadovanými rozměry v podobě 

výpalku. 
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4.2.2 Výrobní proces z hlediska času 

Ze stávajícího výrobního postupu se do návrhu přenesly pouze operace dvou fází. Jedná 

se o operace spojené s ohýbáním a svařováním. U těchto dvou typů operací zůstaly 

jednotlivé výrobní kroky více méně zachovány. Proto vychází časová náročnost 

navrhovaného postupu převážně ze stávajícího výrobního postupu, který byl modifikován 

na základě konzultace s výrobním ředitelem a výrobním mistrem. Některé časy 

navrhovaných operací jsou výsledkem expertního odhadu vycházejícího ze zkušeností 

stran zainteresovaných ve výrobě. Časy u jednotlivých fází v sobě zahrnují čas potřebný 

na transport a manipulaci. 

 

 

Obrázek 9: Ganttův diagram navrhovaného postupu výroby osobních ocelových dveří  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Ohýbání výpalku 

Materiálovým vstupem je v tomto případě výpalek od dodavatele. Ten disponuje již 

veškerými otvory, které jsou vypáleny laserem. Ohýbání takového výpalku je časově 

náročnější, protože je zapotřebí provést větší počet ohybů, než je prováděno při 

současném výrobním postupu. V takovém případě zabere ohýbání konkrétního typu dveří 

15 minut. Výsledkem je kazeta dveří ohnutá do výsledného tvaru disponující všemi 

potřebnými otvory.  
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Svařování výpalku 

Při této fázi jsou zavařeny všechny mezery vytvořené ohybem. Dále následuje přivaření 

výztuhy a krabičky. U tohoto konkrétního polotovaru ocelových dveří počítá navrhovaný 

postup s časovou náročností svařování výpalku 110 minut. 

Svařování lemu 

Přivařením lemů vznikne lemování dveří. Použit je na to materiál v podobě lemovacích 

vinklů. Tato operace zabere 20 minut. 

4.2.3 Kalkulace navrhovaného výrobního postupu 

Po předložení návrhu výrobního postupu bylo pro zjištění nákladů na výrobu polotovaru 

osobních ocelových dveří s krabičkou zapotřebí kontaktovat vhodného dodavatele a 

vznést požadavek na vytvoření cenové nabídky pro objednávaný výpalek. Ve spolupráci 

s výrobním ředitelem byl zvolen vhodný dodavatel, který následně poskytl možnou cenu, 

za kterou je ochotný výpalek vyrobit a dodávat. Cena výpalku pro jeden kus konkrétního 

typu dveří včetně dopravy je dodavatelem naceněna na 1334 Kč. Na základě této 

informace je sestavena následující kalkulace ceny výroby daného polotovaru, kterým jsou 

osobní ocelové dveře s krabičkou ve stanovených rozměrech 80x874x1974 mm. Je 

rozložena do dvou tabulek, z nichž jedna – Tabulka 3 – představuje náklady na materiál 

a druhá – Tabulka 4 – představuje mzdové náklady. Použit je obdobný postup kalkulace, 

jakým jsou v podniku běžně kalkulovány i náklady na výrobu ostatních polotovarů či 

výrobků. Zvolení stejného kalkulačního schématu nabízí větší přehlednost při srovnání. 

 

Tabulka 3: Materiálové náklady na výrobu jednoho kusu osobních ocelových dveří pro navrhovaný 

postup 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Z Tabulky 3, která zobrazuje materiálové náklady na výrobu osobních ocelových dveří 

s krabičkou navrhovaným způsobem, je patrné, že jsou materiálové náklady u tohoto 

způsobu výroby podstatně vyšší než u stávajícího výrobního postupu. Celkové 

materiálové náklady na navrhovaný postup činí 1659 Kč. Toto navýšení je dáno 

především výpalkem od dodavatele, který vychází na 1334 Kč. Dalším rozdílem je, že u 

navrhovaného výrobního postupu již není potřebný materiál na podvaření krabičky ani 

samotná činnost spojená s upevněním tohoto materiálu.  

 

Tabulka 4: Mzdové náklady na výrobu jednoho kusu osobních ocelových dveří pro navrhovaný 

postup 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Eliminace některých operací se promítla i do mzdových nákladů pro navrhovaný postup 

výroby osobních ocelových dveří. Pokles nákladů lze vypozorovat u operace svařování. 

Navrhovaný postup eliminuje také náklady, které jsou spojené s opravami po operacích 

jako je pálení rohů kazety. Celkové náklady výroby jednoho kusu dveří dle navrhovaného 

výrobního postupu jsou stanoveny na 4033 Kč.  

4.2.4 Porovnání výrobních postupů 

Stávající a navrhovaný postup výroby konkrétních osobních dveří jsou porovnány 

z hlediska nákladů na výrobu a také z hlediska časového. 

Časové hledisko 

Změnou oproti stávajícímu postupu výroby je navýšení časové náročnosti fáze ohýbání o 

3 minuty. Naopak doba trvání operací spojených se svařováním se v součtu zkrátila o 20 

minut. Celková doba trvání navrhovaného výrobního postupu je tedy 145 minut. Oproti 

aktuálnímu stavu se jedná o časovou úsporu 48 minut. Tato úspora je z velké části 

vytvořena eliminací fáze řezání rohů a materiálu. 
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Obrázek 10: Srovnání výrobních časů stávajícího a navrhovaného výrobního postupu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Hledisko výrobních nákladů 

Kvůli vetší přehlednosti jsou kalkulace výrobních postupů srovnány následující 

zjednodušenou tabulkou (viz. Tabulka 5), která přináší porovnání mzdových nákladů, 

materiálových nákladů, ale i celkových nákladů na výrobu daného polotovaru. 

 

Tabulka 5: Srovnání nákladů stávajícího a navrhovaného výrobního postupu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Při výrobě jednoho kusu osobních dveří zmíněného typu přináší navrhovaný výrobní 

postup nákladovou úsporu ve výši 190 Kč. Materiálové náklady u navrhovaného 

výrobního postupu jsou výrazně vyšší. Své výhodnosti návrh nabývá až z pohledu 

mzdových nákladů, kdy je pozorovatelná značná úspora oproti stávajícímu postupu 
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výroby. Je to způsobeno eliminací některých operací, které mají vliv na výši mzdových 

nákladů a také celkovým zkrácením výrobního času. 

Navrhovaný výrobní postup lze porovnat také se scénářem, kdy je kompletní polotovar 

dveří nakoupen od dodavatele. Data pro toto porovnání jsou čerpána z cenové nabídky, 

která je odpovědí na požadavek nacenění výroby kompletních osobních ocelových dveří 

s krabičkou v požadovaných rozměrech 80x874x1974 mm. Získána byla po konzultaci 

s výrobním ředitelem. V případě, že by společnost nakupovala hotový polotovar dveří od 

dodavatele, vyšly by dveře tohoto typu na 5100 Kč. Tento scénář pouze vyzdvihuje 

výhody navrhovaného postupu z hlediska nákladů. Využití nalezne pouze v případě, že 

by se společnost chtěla zbavit procesu výroby z jiného hlediska, než je hledisko 

nákladové. 

4.2.5 Navrhovaný výrobní postup aplikovaný na odlišný typ dveří 

Jedná-li se o návrh procesní změny je ověřeno na výrobě odlišného typu ocelových dveří, 

na které je navrhovaný výrobní postup aplikován. Pro tento účel byly zvoleny osobní 

ocelové dveře bez krabičky v rozměrech 80x874x1974 mm. Jedná se o typ dveří podobný 

s těmi řešenými, které byly zmíněny v analytické části. Tyto dveře jsou také součástí 

hlavní výroby a jsou označeny jako polotovar. Hlavním rozdílem je absence krabičky, 

což ubírá na časové náročnosti výroby. Pro zjištění časové náročnosti a nákladnosti 

výroby bylo postupováno obdobně, jako u dveří prvního typu.  
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Obrázek 11: Srovnání výrobních časů stávajícího a navrhovaného výrobního postupu pro odlišný 

typ dveří 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Celkový výrobní čas jednoho kusu dveří, při použití navrhovaného postupu, vyšel na 138 

minut. Stávající postup výroby přitom zabere 176 minut. Zvolením navrhovaného 

výrobního postupu lze dosáhnout, u tohoto typu dveří bez krabičky, časové úspory 38 

minut na jednom vyráběném kusu polotovaru. 

U materiálových nákladů je hlavní rozdíl mezi dveřmi s krabičkou a dveřmi bez krabičky 

tvořen absencí zmíněného ocelového kastlíku, který je označován jako „krabička“. 

Materiálový vstup v podobě výpalku je téměř totožný s výpalkem použitým při výrobě 

dveří prvního typu. Rozdílem je, že tento výpalek neobsahuje otvor pro umístění 

krabičky. 

 



60 

 

Tabulka 6: Srovnání nákladů stávajícího a navrhovaného výrobního postupu pro odlišný typ dveří 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Při porovnání nákladů potřebných na výrobu jednoho kusu ocelových dveří bez krabičky 

je patrné, že navrhovaný výrobní postup představuje úsporu nákladů i v tomto případě. 

Rozdíl není tak patrný, jako u osobních ocelových dveří s krabičkou, ale stále se jedná o 

změnu s pozitivními dopady na náklady.  

4.3 Zhodnocení přínosů návrhu a podmínek pro realizaci 

Hlavním přínosem návrhu jsou nákladové úspory, tedy zvýšení podílu zisku z každého 

vyrobeného kusu. Tento přínos se dále pozitivně promítá do výsledku hospodaření 

společnosti. V případě prvního typu dveří byla zjištěna úspora ve výši 190 Kč při výrobě 

jednoho kusu polotovaru. U druhého typu dveří se jednalo o úsporu 81 Kč. Na základě 

tohoto ověření bylo zkonstatováno, že navrhovanou změnu lze aplikovat i na výrobu 

jiných typů osobních dveří. Při stávajícím objemu výroby, který byl zjištěn z dat 

minulého období, společnost produkuje přibližně 1500 kusů osobních ocelových dveří 

ročně. Aplikací navrhované změny na takové množství polotovarů by tedy mělo vysoký 

pozitivní dopad na úsporu nákladů. V případě, že se jedná o dveře, které jsou součástí 

zakázky ocelového kontejneru, přináší tato změna pozitivní dopad také na zisk související 

s celou zakázku.  

Dalším přínosem je zkrácení doby výroby daného polotovaru. Toho je dosaženo eliminací 

některých operací, které, v případě pořízení výpalku od dodavatel, již nejsou potřebné. 

Zkrácení výrobního času polotovaru představuje časovou úsporu pro kompletní zakázku, 

kterou je výroba ocelového kontejneru.   

Pořízením výpalku od dodavatele značně vzroste kvalita daného polotovaru. Výpalek 

v takové podobě, v jaké je ho dodavatel schopen vyrábět, je z hlediska kvality na vyšší 
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úrovni. Zvýšením kvality polotovaru bude společnost schopná svému zákazníkovi 

poskytnout produkt dosahující vyšší kvality. Tento fakt značně napomáhá zvýšení 

konkurenceschopnosti společnosti. 

Hlavní podmínkou, potřebnou pro splnění těchto přínosů, je navázání pevné spolupráce 

s vybraným dodavatelem výpalku. Je nutné stanovit vyhovující podmínky, které umožní 

dlouhodobou kooperaci, jejímž výstupem bude výpalek požadované kvality dodaný včas. 

V rámci udržení nastavené jakosti je zapotřebí pravidelně dohlížet na kvalitu při příjmu 

materiálu.  

Pro úspěšné zavedení nového výrobního postupu je zapotřebí změn v oblasti přípravy 

výroby. Nový výrobní postup si žádá vypracování vhodné výrobní dokumentace a jiných 

podkladů, které budou poskytnuty kooperující firmě – dodavateli výpalku. Pro každý typ 

dveří je potřeba vypracovat technický výkres daného výpalku. Tento krok představuje 

zaúkolování stran, které jsou zainteresované v procesu sestavování výrobní dokumentace 

a jiných podkladů. Následně je nutné návrh podrobit testovací fázi. 



62 

 

ZÁVĚR 

Bakalářská práce je zaměřena na výrobní proces osobních ocelových dveří, které jsou 

součástí zakázky ocelového kontejneru. Hlavním cílem bylo naleznout alternativní 

způsob řízení zakázky, představující nákladovou i časovou úsporu při výrobě konkrétního 

polotovaru, který je její součástí. 

Práce je rozdělena do tří základních částí. V první jsou popsány základní pojmy a 

teoretická východiska týkající se především procesů ve výrobním podniku. Pojednáváno 

je například o výrobních procesech a jejich řízení, organizaci výroby nebo řízení kvality. 

Dále jsou rozebrány procesy související s chodem podniku jako celku. Zmíněna je taky 

technologie svařování, která je nejhojněji využívanou technologií v daném podniku.  

Druhá část – analytická – představuje rozbor současného stavu. Je v ní představena 

výrobní společnosti KOVAR a.s. vyrábějící speciální kontejnery a jiné ocelové výrobky. 

Je zde popsána historie podniku, jeho organizační struktura, předmět podnikání a 

používaný informační systém. Analytická část v sobě zahrnuje podrobný popis 

základních výrobních procesů, které v podniku probíhají. Jsou jimi proces hlavní výroby, 

proces kooperace a proces drobné kovovýroby. Na základě zjištění vyplývajících 

z analýzy obecného průběhu je provedena také analýza konkrétního polotovaru osobních 

ocelových dveří. Svým charakterem tento polotovar spadá právě do zmíněného procesu 

hlavní výroby.  

Poslední částí je vlastní návrh řešení. Jeho podstata spočívá v návrhu alternativního 

postupu výroby konkrétního polotovaru, kterým jsou osobní ocelové dveře, konkrétně 

kazeta tohoto polotovaru dveří. Svým charakterem spadá do procesu hlavní výroby. 

Hlavní myšlenka návrhu spočívá ve změně výrobního postupu, kdy jsou eliminovány 

některé výrobní operace a změněny materiálové vstupy. Jedná se o procesní změnu 

s pozitivním dopadem na celkovou zakázku. Takový výrobní postup představuje pro 

podnik přínos v podobě nákladové i časové úspory. U rozebíraného typu dveří lze 

navrhovaným postupem dosáhnout nákladové úspory ve výši 190 Kč na výrobě jednoho 

kusu polotovaru. Dalším přínosem je zvýšení kvality daného polotovaru a s tím 

související zvýšení konkurenční výhody. Po konzultaci návrhu s výrobním ředitelem nyní 

podnik zvažuje možnosti jeho realizace.
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