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Anotace 

Diplomová práce řeší problematiku hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem ve 

firmě Komponenty, a. s. Práce vychází ze současného stavu ve firmě, přičemž 

pozornost je zaměřena na klíčové oblasti, zejména organizaci a činnost údržby a péče o 

dlouhodobý hmotný majetek. Výsledkem provedené analýzy je identifikace slabých 

míst. V druhé části jsou předloženy návrhy na řešení problémů, které byly analýzou 

odhaleny. V závěru je provedeno ekonomické vyhodnocení návrhů a stanovení 

předpokladů pro aplikaci výsledků práce ve firmě. 

 

 

Annotation 

This work solves the problems with taking care of capital goods in the firm 

Komponenty, a. s. The work is elaborated from the analysis of present situation in the 

firm, the heed is oriented to the most important areas, especially the organisation and 

maintenance activity and taking care of assets. The result of the performed analysis is 

identification of bad spots. Proposal is submitted in the second part of the work in order 

to solve the problems found by performing the work. At the end economical evaluation 

of the proposal and statement of assumptions for the applications of the extended work 

result to firm use is performed.  
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Úvod 

 

Společnost KOMPONENTY, a.s. ZLÍN má dlouholetou tradici a zkušenosti s vývojem, 

výrobou i prodejem komponentů a to nejen pro obuvnickou výrobu. Nabízí široký výběr 

výrobků od pryžových podešví a podpatků po kompaktní a lehčené pryžové desky, 

gumárenské směsi, obuvnické chemikálie a suroviny pro gumárenskou výrobu, podešve 

z materiálů PU, TPE, PVC a EVA, vkládací stélky s rozdílnými užitnými vlastnostmi, 

pryžové a plastové dílce neobuvnického charakteru, výrobky z technické pryže, 

výrobky pro automobilový průmysl atd. Při výrobě komponentů se využívá různých 

výrobních technologií jako např. lisování, vstřikování, lití apod. 

 

Společnost zajišťuje komplexní předvýrobní přípravu, zpracování technické 

dokumentace, přípravu modelů a forem dle přání zákazníka. Nové výrobní programy, 

které jsou již zavedeny, jsou zaměřené na dodávky speciálních výrobků pro armádu, pro 

treking, sport, ortopedii a řadu dalších. Společnost udržuje vysokou kvalitu v řízení 

výroby a dodržuje všechny systematické a technologické výrobní postupy. Kvalita 

výroby je průběžně kontrolována. 

 

 

Obrázek č. 1: Mapa exportu výrobků firmy Komponenty, a. s. Zlín 
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Stručný historický vývoj 

 

Tradice výroby komponentů sahá až do roku 1894, kdy sourozenci Baťovi zakládají ve 

Zlíně společnost na výrobu obuvi. Jak se vyvíjela a zvyšovala výroba obuvi, zvyšoval se 

podíl ve výrobě komponentů. Ve třicátých letech dvacátého století byla v tehdejším 

Československu společnost již největším producentem komponentů pro obuvnickou 

výrobu. Rozmach výroby pokračoval i po druhé světové válce, kdy byla společnost 

znárodněna a výrobky opouštěly továrnu pod značkou Svit. Restrukturalizací Svitu a.s. 

vzniká v roce 1998 společnost s tímto výrobním zaměřením pod obchodním názvem 

KOMPONENTY, a.s. ZLÍN. 

 

K zahájení výrobní činnosti došlo 1. 7. 1999. 1999 – 2001 jediný akcionář - Konty, a. s. 

Zlín. Tato společnost však 29. 10. 2001 vstupuje do likvidace. Od 24. 5. 2002 se stala 

novým a jediným akcionářem společnost Kompo Zlín s. r. o. 

 

 

Specifikace předmětu podnikání 

 

Hlavním předmětem činnosti společnosti je vývoj a výroba obuvnických a ostatních 

komponentů, tj. výrobků z pryže, plastů a výroba gumárenských směsí.  

 

Předmět podnikání: 

 

• výroba obuvi (kromě ortopedické) 

• výroba plastových výrobků a pryžových výrobků 

• opravy a údržba pro domácnost a sportovních potřeb 

• velkoobchod 

• specializovaný maloobchod 

• zastupování v celním řízení 

• výroba, prodej a dovoz chemických látek 

 

 



 9 

Firma KOMPONENTY, a.s. ZLÍN získala jako jedna z prvních firem v obuvnickém 

průmyslu v ČR certifikát systému jakosti podle mezinárodní normy ISO 9001, udělený 

společností Lloyd's Register Quality Assurance. Cílem společnosti KOMPONENTY, 

a.s. ZLÍN je udržování a nepřetržité rozvíjení certifikovaného systému řízení jakosti. 

Řídící a kontrolní činnost managementu a úsilí všech zaměstnanců společnosti je 

směřováno k zabezpečení kvality všech fází výrobního procesu a dosažení maximální 

jakosti výrobků a tím spokojenosti zákazníků. 

 

   

 

           

 

   

 

 

Obrázek č. 2 : Produkty firmy Komponenty, a. s. Zlín 

 

 

Struktura společnosti 

 

V čele organizace stojí ředitel společnosti. Akciovou společnost tvoří úseky, odbory, 

provozy a oddělení dle organizačního schématu, které zabezpečují plnění úkolů a. s. a 

jsou řízeny vedoucími. Svoji hospodářskou činnost vykonávají rozsahu vymezeném 

předmětem činnosti a ostatními řídícími normami v souladu s přijatými záměry a. s. 

 

Schéma organizační struktury společnosti je přílohou č. 1 této diplomové práce. 
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Problémy, před kterými firma stojí 

 

Zákazníci 

Prvořadým cílem organizace je přiblížení k zákazníkovi, proto je kladen maximální 

důraz na uspokojování jeho potřeb a splnění jeho veškerých i nevyslovených přání. 

Toho chce firma dosáhnout realizací dodávek, které beze zbytku odpovídají smluvním 

požadavkům zákazníka z hlediska jakosti výrobků a termínu dodání. Předností 

společnosti je komplexnost nabízených služeb zahrnující výrobu rozsáhlé kolekce 

obuvnických polotovarů skloubenou s vývojem nových výrobků podle specifických 

přání zákazníků. Zavazuje se naplňovat vzrůstající požadavky zákazníků k dosažení 

jejich plné spokojenosti. 

 

Trhy 

Záměrem společnosti je upevňování dominantní pozice na tuzemském trhu, konkurovat 

na vyspělých trzích zemí EU, Ameriky a Asie, prosadit se na trzích Východní Evropy a 

tím nadále rozvíjet podíl exportu. 

 

Společnost chce rozvíjet svůj podíl na trhu polotovarů pro speciální pracovní a 

vojenskou obuv. Velký význam klade na rozvoj uplatnění svých výrobků 

v ortopedickém průmyslu a to zejména na trzích EU. Pro dosažení vysokých nároků 

kladených na tyto výrobky se podílí na vývoji nových receptur kaučukových směsí 

splňujících i ty nejnáročnější požadavky odběratelů. 

 

Zaměstnanci 

Vedení a. s. si dále klade za cíl vytvářet motivující prostředí pro své zaměstnance, kteří 

se ztotožní se záměry organizace a na svých stupních odpovědnosti budou trvale 

přispívat ke spokojenosti zákazníka. 

 

Pro naplňování této politiky jsou definovány ve firmě Komponenty, a. s. Zlín cíle 

jakosti, které zabezpečují neustálé zlepšování všech procesů a systému jakosti se 

zvláštním zaměřením na splnění všech i nevyslovených přání zákazníka. 
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Úkoly, které bude nutno v nejbližším období řešit 

 

Vedení společnosti předpokládá pro nejbližší budoucnost setrvalý stav vývoje tržeb, 

popř. mírný vzestup. Očekává větší prosazení výrobků na trzích Evropské unie. Aby 

těchto cílů firma dosáhla, musí si neustále upevňovat svou pozici na trhu.  

 

Úkoly: 

• zlepšit účinnost a provázanost jednotlivých procesů ve společnosti 

• zabezpečit vyšší spokojenost zákazníka 

• zabezpečování dlouhodobé prosperity organizace 

• udržování vztahů s významnými obchodními partnery 

• opravy majetku 

• investice do strojního zařízení a do výrobního zařízení (formy) 
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1 Definování problémů a cíle diplomové práce 

 

V předkládané diplomové práci se budu zabývat problematikou hospodaření a péčí o 

dlouhodobý hmotný majetek ve firmě Komponenty, a. s. Zlín. Pozornost bude zaměřena 

především na údržbu strojů a zařízení, na stav majetku, na systém prováděné údržby a 

oprav a na útvar údržby a oprav. 

 

Hlavním cílem diplomové práce bude zpracovat návrh na řešení nedostatků v oblasti 

hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem. V rámci tohoto hlavního cíle bude 

pozornost zaměřena na likvidaci a návrh koupě majetku, na zlepšení péče o dlouhodobý 

hmotný majetek, na organizaci útvaru údržby a na vynaložené náklady na údržbu a 

opravy dlouhodobého hmotného majetku. 
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2 Teoretická východiska 

2.1 Hmotný majetek podniku 

Hmotný a nehmotný majetek pro účely zákona o dani z příjmu a pro účely odpisování 

jako způsobu promítání hodnoty majetku do výsledků činnosti podnikatelských subjektů 

je vymezen v § 26 s § 32a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů. Poslední novela nabyla platnosti 1. 1. 2005. 

 

Hmotným majetkem se rozumí samostatné movité věci, popřípadě soubory movitých 

věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než 

40 000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok. Dále budovy, domy a 

byty nebo nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zákona o vlastnictví bytu, 

stavby, pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky, základní 

stádo a tažná zvířata a jiný majetek. [7] 

 

 

Technické zhodnocení 

Technickým zhodnocením se pro účely zákona o daních z příjmů rozumí vždy výdaje 

na dokončení nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace 

majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 

40 000 Kč. Technickým zhodnocením jsou i uvedené výdaje přesahující stanovené 

částky, které poplatník na základě svého rozhodnutí neuplatní jako výdaj. Vstupní cena 

majetku se zvýší o hodnotu provedeného technického zhodnocení. [7] 

 

Rekonstrukcí se rozumí takové zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho 

účelu nebo technických parametrů. [7] 

 

Modernizací  se rozumí takový zásah do majetku, který  má za následek rozšíření 

vybavenosti nebo použitelnosti majetku. [7] 

 

 

 



 14 

Změna limitů 

V průběhu platnosti nové daňové soustavy od roku 1993 došlo několikrát ke změně 

hranice pro zařazení majetku do odpisování. Změny týkající se limitu vstupní ceny a 

technického zhodnocení však nemají dopad na majetek zařazený do užívání před 

novelou a odpisovaný majetek se řídí dříve platnými předpisy. To znamená, že se 

nemění po celou dobu odpisování podmínky, za kterých byl majetek zařazen do užívání. 

[9] 

 

2.1.1 Pořízení majetku [2,11] 

Při pořizování nového majetku stojí podnikatel před zásadním ekonomickým 

rozhodnutím, zda pořídit určitý majetek za hotové nebo využije úvěr či leasing. 

 

Koupě za hotové 

Základním předpokladem nákupu  majetku za hotové je dostatečné množství volných 

finančních prostředků. Koupě za hotové není vždy nejvýhodnějším způsobem pořízení a 

podnikatel by měl zvážit i alternativní metody, tzn. náklady obětované příležitosti. 

 

Výhodou pořízení za hotové je, že podnikatelský subjekt se nezadlužuje a stává se 

okamžitě vlastníkem pořízeného majetku a může s ním volně nakládat. Peněžní toky 

podniku nejsou zatíženy v dalších obdobích po koupi úvěrovými nebo leasingovými 

splátkami a dalšími náklady s tím spojenými. 

 

Hlavní nevýhodou je vysoký jednorázový výdaj hotovosti, který se v okamžiku pořízení 

promítne negativně do cash-flow. Tento výdaj se stává daňovým nákladem až 

v okamžiku uplatnění daňových odpisů, které je nutné rozložit do více zdaňovacích 

období. 
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Koupě na úvěr 

Při koupi majetku na úvěr se jedná nejčastěji o úvěr poskytovaný bankou nebo jinou 

úvěrovou institucí, která nejprve posoudí bonitu žadatele. Velkou výhodou je, že 

k pořízení majetku nepotřebuje podnik větší množství volných finančních prostředků. 

Podnikatel se stává okamžitě vlastníkem majetku a může tak začít s odpisováním. 

Přitom jsou úroky z úvěru za podmínek stanovených zákonem o dani z příjmu daňově 

uznatelným nákladem. 

 

Nevýhody úvěru souvisí především s úroky z úvěru a dalšími poplatky za vyřízení 

žádosti a vedením úvěrového účtu. Banka často vyžaduje ručitele nebo zástavu, což 

v konečném důsledku vede ke značně složitější administrativě. V neposlední řadě vede 

přijmutí úvěru k účetnímu zadlužení podniku, neboť výše přijatého úvěru se objeví 

přímo v rozvaze podniku jako položka cizích zdrojů. Tím se zhoršuje pozice podniku 

v případě hodnocení rizikovosti investory, obchodními partnery apod. 

 

Leasing 

Pod pojmem leasing se rozumí právní vztah mezi dvěma subjekty, jehož předmětem je 

pronájem hmotných či nehmotných věcí a práv, kdy pronajímatel poskytuje za úplatu 

nebo jiné nepeněžní plnění nájemci právo danou věc či právo v průběhu doby pronájmu 

používat. 

 

Z hlediska délky pronájmu, přechodu vlastnického práva k pronajímanému majetku na 

konci pronájmu a účelu, kterému slouží, se rozlišují dva základní druhy leasingu: 

 

Finanční leasing 

Finančním leasingem se rozumí dočasné poskytnutí předmětu leasingu leasingovým 

pronajímatelem ve prospěch leasingového nájemce, který po uplynutí doby trvání 

smlouvy má právo, popř. povinnost předmět leasingu odkoupit za předem stanovenou 

cenu do svého vlastnictví. 

 

Doba pronájmu u finančního leasingu je dlouhodobější oproti operativnímu leasingu a 

obvykle se kryje s ekonomickou životností pronajímaného majetku. 
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Operativní leasing 

Operativním leasingem se rozumí dočasné poskytnutí předmětu leasingu leasingovým 

pronajímatelem ve prospěch leasingového nájemce, který po uplynutí doby trvání 

smlouvy předmět leasingu vrací zpět leasingovému pronajímateli. 

 

Operativní leasing je obvykle krátkodobější než finanční leasing a doba pronájmu je 

obvykle kratší než ekonomická životnost pronajímaného majetku. Náklady spojené 

s údržbou, opravami či servisními službami pronajatého majetku zpravidla hradí 

pronajímatel. 

 

Hlavní výhoda tohoto způsobu pořízení je, že podnik nepotřebuje k nákupu majetku 

velký objem finančních prostředků, neboť platby za leasing jsou rozloženy do delšího 

časového období. Leasingové splátky jsou pak daňově uznatelným nákladem. Další 

výhodou je jeho malá administrativní náročnost a také doplňkové služby, které 

poskytují leasingové společnosti za výhodnějších podmínek než je na trhu běžné. Na 

druhé straně nájemce nemá možnost uplatňovat do svých daňově uznatelných nákladů 

daňové odpisy. Předmět pronájmu zůstává po celou dobu pronájmu ve vlastnictví 

pronajímatele a tedy nájemcova práva, volně nakládat s pronajatým majetkem, jsou 

značně omezena. Přitom se na nájemce přenáší rizika vyplývající z vlastnictví majetku, 

jako kdyby vlastníkem byl skutečně nájemce (zvláště v případě finančního leasingu). 

 

2.1.2 Odpisování majetku 

Odpisem se obecně rozumí trvalé snížení hodnoty majetku podniku za určité období. 

Odpisy jsou součástí provozních nákladů podniku, čímž významnou měrou ovlivňují 

hospodářský výsledek a následně i rentabilitu, jakož i daňový základ pro výpočet 

odvodů daně z příjmů. [10] 

 

Odpisy jsou významným interním zdrojem financování, kdy podnik získává hodnotu 

odpisů inkasem tržeb, tj. v cenách prodané produkce. Na podniku je pak rozhodnutí, 

k jakému účelu využije tyto prostředky. [10] 
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Náklady na majetek se mohou promítnout do nákladů je jednou, a proto souhrnná výše 

odpisů uplatněná v jednotlivých letech nesmí převýšit hodnotu majetku vyjádřenou jeho 

vstupní cenou, případně zvýšenou vstupní cenou. Majetek odpisuje jeho vlastník. [9] 

 

Podle účelu, kterému odpisy slouží, se rozlišuje mezi daňovými a účetními odpisy. 

 

A: Daňové odpisy 

Od 1. 1. 1993 vstoupila v platnost nová daňová soustava, která upravuje také oblast 

daně z příjmů. Součástí zákona o daních z příjmů je i odpisování hmotného a 

nehmotného majetku.  

 

Odpisováním se rozumí dle zákona o dani z příjmů zahrnování hodnoty majetku do 

nákladů na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů prostřednictvím odpisů 

hmotného a nehmotného majetku. [9] Daňové odpisy se stanovují pro účely výpočtu 

daně z příjmů. 

 

1. 1. 2005 vstoupila v platnost novela zákona o daních z příjmů, která s sebou přinesla 

významné změny v oblasti daňového odpisování. 

 

Zkrácení doby odpisování 

V průběhu platné daňové soustavy došlo několikrát ke zkrácení dob odpisovaného 

majetku. K výraznému zkrácení došlo počátkem roku 1999, kdy se zkrátily doby ve 

všech odpisových skupinách s výjimkou první odpisové skupiny. Poslední novelizací 

zákona o dani došlo ke snížení dob odpisování u 1. až 3. odpisové skupiny a k zavedení 

další odpisové skupiny. Snížení doby odpisování by mělo přispět k rychlejší reprodukci 

majetku podniku. [7] 

 

 

 

Vývoj odpisových dob v letech 1993-2005 je uveden v tabulce č. 1. 
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Odpisové skupiny a doby odpisování 

Doba odpisování v letech Odpisová 
skupina 1993 1994-1998 1999-2004 2005 

1 4 4 4 3 

1a - - - 4 

2 8 8 6 5 

3 15 15 12 10 

4 30 30 20 20 

5 50 45 30 30 

6 - -          50 (2004) 50 

 

Tabulka č. 1: Odpisové skupiny a doby odpisování 

 

Změna roční odpisové sazby 

Se zkrácením doby odpisování v odpisových skupinách 1 až 3 došlo současně v těchto 

skupinách ke zvýšení ročních odpisových sazeb pro rovnoměrné odpisování a ke snížení 

koeficientů pro zrychlené odpisování. Zákon o daních z příjmů umožňuje poplatníkovi 

při odpisování hmotného majetku zvýšit odpis v prvním roce o 20% (u poplatníka 

s převážně zemědělskou a lesní výrobou), 15% (u poplatníka, který je prvním 

vlastníkem zákonem vymezeného zařízení pro čištění a úpravu vod) a o 10% ( u 

poplatníka, který je prvním vlastníkem hmotného majetku zatříděného podle zákona 

v odpisových skupinách 1 až 3). [7] 

 

 

 

Změna vstupní ceny automobilů 

Změna proti předchozí právní úpravě nastala u osobních automobilů, kdy maximální 

vstupní cena nebo zvýšená vstupní cena, do které lze daňově uznat odpisy a nájemné, se 

zvýšila z 900 000 Kč na 1 500 000 Kč. 
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Poplatník má možnost pro nově nabytý majetek zvolit způsob odpisování, který nesmí 

být v průběhu životnosti majetku měněn. Způsob odpisování se určuje u každého 

jednotlivého nově pořízeného hmotného a nehmotného majetku zvlášť. [9] 

 

Zákon o dani z příjmů připouští následující způsoby odpisování: 

 

1) Rovnoměrné odpisování 

Odpis hmotného majetku za zdaňovací období se stanoví ve výši jedné setiny součinu 

vstupní ceny a přiřazené roční odpisové sazby. Roční odpisové sazby jsou dány 

zákonem, kdy v prvním roce je jiná výše ročního odpisu než v dalších letech. V roce 

provedení technického zhodnocení a v dalších letech se stanoví roční odpis ve výši 

jedné setiny součinu zvýšené vstupní ceny a roční odpisové sazby pro zvýšenou vstupní 

cenu. V tabulce č. 2 jsou uvedeny roční odpisové sazby pro první rok odpisování, 

v dalších letech odpisování a pro zvýšenou zůstatkovou cenu. 

 

Při rovnoměrném odpisování majetku se zvýšením odpisu v prvním roce odpisování 

stanovuje zákon odpisovým skupinám 1 až 3 maximální odpisové sazby. 

 

Roční odpisová sazba 

Odpisová skupina  V prvním roce 
odpisováni 

V dalších letech 
odpisování 

Pro zvýšenou 
vstupní cenu 

1 20 40 33,3 

1a 14,2 28,6 25 

2 11 22,25 20 

3 5,5 10,5 10 

4 2,15 5,15 5 

5 1,4 3,4 3,4 

6 1,02 2,02 2 

 

Tabulka č. 2: Roční odpisová sazba u rovnoměrného odpisování 
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2) Zrychlené odpisování 

Tento způsob odpisování má degresivní průběh a umožňuje poplatníkovi odepsat 

v počátečních letech odpisování větší hodnotu, než je tomu u rovnoměrného odpisování. 

Ke konci odpisování se hodnota odpisů stále snižuje. 

 

Odpis v prvním roce odpisování se vypočítá jako podíl vstupní ceny a přiřazeného 

koeficientu platného pro první rok odpisování. V dalších letech se stanoví roční odpis 

jako podíl dvojnásobku jeho zůstatkové ceny a rozdílu mezi přiřazeným koeficientem 

pro zrychlené odpisování v dalších letech odpisování a počtem let, po které již byl 

odpisovaný majetek odpisován. V roce provedení technického zhodnocení se roční 

odpis stanoví jako podíl dvojnásobku zvýšené zůstatkové ceny majetku a přiřazeného 

koeficientu pro zvýšenou zůstatkovou cenu. V dalších letech odpisování majetku 

s provedeným technickým zhodnocením se roční odpis stanoví jako podíl dvojnásobku 

zůstatkové ceny majetku a rozdílu mezi přiřazeným koeficientem zrychleného 

odpisování pro zvýšenou zůstatkovou cenu a počtem let, po které byl odpisovaný 

majetek odpisován. Koeficienty pro zrychlené odpisování jsou uvedeny v tabulce č. 3. 

 

Koeficienty pro zrychlené odpisování 

Odpisová skupina  V prvním roce 
odpisováni 

V dalších letech 
odpisování 

Pro zvýšenou 
vstupní cenu 

1 3 4 3 

1a 4 5 4 

2 5 6 5 

3 10 11 10 

4 20 21 20 

5 30 31 30 

6 50 51 50 

 

Tabulka č. 3: Koeficienty pro zrychlené odpisování 
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3) Časové odpisování 

Zákon umožňuje u řady předmětů, zejména předmětů s časově omezenou životností, a u 

nehmotného majetku, jehož právo na užívání je zakoupeno na dobu určitou, časové 

odpisování. Podstatou tohoto způsobu odpisování je jeho průběh po dobu životnosti 

předmětu. [9] 

 

B: Účetní odpisy 

Dlouhodobý hmotný  a nehmotný majetek se účetně odpisuje na základě odpisového 

plánu nepřímo prostřednictvím účetních odpisů, které si stanovuje daňový subjekt sám 

s ohledem na opotřebení majetku odpovídajícímu běžným podmínkám užívání. Sazby 

účetních odpisů lze stanovit z hlediska času, doby upotřebitelnosti nebo ve vztahu 

k výkonům. Může dojít ke vzniku rozdílu mezi daňovými a účetními odpisy. Pak je 

nutné  pro výpočet základu daně zmenšit základ daně (účetní odpisy jsou menší než 

daňové) nebo zvětšit základ daně (účetní odpisy jsou větší než daňové). [9] 

 

Účetní odpisování je povinností účetní jednotky, zatímco daňové odpisy mohou být 

uplatněny, není však povinností daňového subjektu tyto odpisy uplatňovat. Na rozdíl od 

daňového odpisování účetní odpisování nesmí být přerušeno. [7] 

 

 

2.2 Provozuschopnost strojů a zařízení [3,13] 

K základním cílům firmy patří dosahování lepších hospodářských výsledků. Jednou 

z možných cest je snižování firemních nákladů. Na druhé straně je v současnosti kladen 

stále větší důraz na ochranu životního prostředí a tedy nutnost firmy vynakládat 

prostředky na snižování prašnosti, hlučnosti, množství odpadního materiálu, nebezpečí 

úniku zdraví škodlivých látek atd. 

 

Tady nabývají na významu opatření, která vedou k obnově jednotlivých segmentů 

technické základny podniku. Tato opatření mohou mít podobu od odstranění důsledků 

opotřebení přes vyřazení a náhradu strojů a zařízení novými předměty až po novou 

výstavbu základního prostředku nebo souboru. 
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Mezi hlavní cíle údržby patří: 

• zachovat základní prostředek 

• zabránit nepředvídavým přerušením provozu a výpadkům výroby 

• zajistit bezpečnost práce, jakost a ochranu životního prostředí [13] 

 

Výdaje na údržbu představují pro každý podnik významný nákladový faktor. 

V průmyslových podnicích představují náklady na údržbu přibližně 6 – 10 % ročního 

obratu firmy. Tyto náklady budou s rostoucí technizací a automatizací dále narůstat, a to 

podstatně rychleji než vlastní výrobní náklady. 

 

Pro dosažení základního cíle je proto potřeba snižovat náklady i v této oblasti a tudíž je 

nutné přistoupit k reformě. Náklady na údržbu se dají redukovat použitím nových 

strategií, moderní výpočetní techniky a vhodné měřící techniky. S těmito opatřeními se 

současně zvyšuje využitelnost strojů, prodlužuje se jejich životnost a u výrobních strojů 

se zlepšuje jakost výrobků. 

 

Obnovovací proces 

Obnovovací procesy představují opak opotřebení, kdy vědomou činností odstraňujeme 

postupně nebo jednorázově důsledky opotřebení. Mezi obnovovací procesy patří 

udržování, opravování, modernizování či rekonstruování, případně náhrada 

opotřebených zařízení za nové. Obnovovací proces tedy systematicky odstraňuje 

důsledky fyzického i ekonomického opotřebení, při vynakládání optimálních nákladů. 

[3] 

 

 

2.2.1 Údržbářská činnost 

Údržba je obnovovací proces, který představuje veškerou činnost podniku směřující 

k zachování dobrého, provozuschopného stavu jednotlivých prvků i celého systému 

zařízení, k němuž dochází v důsledku jeho využívání ve výrobním procesu. Současně 

poskytuje informaci o skutečném stavu technických prostředků. 
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Údržbové aktivity podniku se tedy zaměřují na péči o výrobní zařízení tak, aby byl 

zajištěn bezporuchový chod hlavní výroby a současně byla tato údržba co 

nejefektivnější. Opatření v oblasti údržby zahrnuje: udržování, inspekce a prohlídky, 

opravy. 

 

Udržování 

Pojem udržování zahrnuje běžné a pravidelné ošetřování základních prostředků s cílem 

zabránit předčasnému opotřebování a poruchám. Do udržování patří čistění, seřizování 

strojů a zejména mazání, které má největší význam z celé udržovací činnosti. Při 

samotném udržování se provádí i drobné opravy. Opravy provádějí téměř vždy 

specialisté, udržování vykonávají z velké části výrobní zaměstnanci. 

 

Inspekce 

Inspekci lze charakterizovat jako revizní a kontrolní činnost nad stavem, udržováním a 

opravami základních prostředků poskytující informace pro další rozhodování. K úkolům 

inspekce patří vedle provádění systematického dozoru nad výrobním a provozním 

zařízením také zjišťování příčin havárií a poruch s návrhy na jejich předcházení, 

kontrola obsluhy, návrhy na technická zlepšení, modernizace, rekonstrukce, přejímání 

nových a zrekonstruovaných strojů a zařízení uváděných do provozu, podílení se na 

stanovení a změně cyklu oprav. 

 

Jednou z inspekčních metod je technická diagnostika, která sleduje a vyhodnocuje 

důležité parametry v průběhu výrobního procesu strojů a zařízení a včas informuje o 

současném a dlouhodobém procesu změn těchto parametrů. 

 

Opravy 

Oprava představuje opatření, kdy se vyměňují opotřebené a vadné součásti a odstraňují 

se další nedostatky, aby se obnovila přerušená činnost základního prostředku a současně 

se obnovila jeho výkonnost a jiné technické parametry. 

 

Oprava zahrnuje vlastní opravy, renovace, což je částečná obnova, modernizace, nové 

nastavení. 
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Z hlediska rozsahu se dělí opravy na: 

 

Generální opravy 

Generální opravy se řadí k největším, nejdůležitějším, ale také k nejnákladnějším 

opravám. Zahrnují opravu celého základního prostředku, kdy se odstraňují účinky 

opotřebení nebo poškození a to tak, aby základní prostředek měl původní výkonnost a 

jiné technické vlastnosti, provozní kvalitu a užitkovost. Současně se vylepšují některé 

technické vlastnosti, popřípadě i výkonnost, v souladu s technickým pokrokem a 

provede se modernizace. Základní prostředek, u kterého byla provedena generální 

oprava, by měl být schopen pracovat s plnou výrobností do příští generální opravy. 

 

Střední opravy 

Střední opravy představují opravářský výkon většího rozsahu, při kterém se vyměňuje 

nebo opravuje větší počet součástek stroje nebo zařízení a seřizuje se jejich chod. 

Pozornost může být zaměřena na celý stroj či zařízení nebo pouze na některou jeho část. 

Současně nesmí být zanedbána celková revize a seřízení stroje, zařízení a nesmí být 

překročena norma střední opravy. 

 

Malé (běžné) opravy 

Malé opravy zahrnují všechny ostatní opravářské výkony, které jsou svým rozsahem 

menší než generální a střední opravy. 

 

Část malých oprav bývá prováděna již při preventivních prohlídkách, jejichž cílem je 

zjistit stav základních prostředků a následně včas stanovit rozsah následných oprav, 

popřípadě zabránit poruchám. 

 

2.2.2 Údržbářské systémy 

Údržbářské systémy představují soubor organizačních, technických, časových a 

finančních opatření, která slouží k řízení a provádění údržbářských zásahů tak, aby 

údržba byla včasná, ekonomická a dostatečně spolehlivá. Existují různé systémy, které 

se mezi sebou liší především různou mírou prevence. 
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A: Systém oprav po poruše 

Jedná se o opravárenský systém, kdy se stroje a zařízení provozují bez jakýchkoliv 

významnějších nákladů na udržování a inspekce a k opravě základního prostředku se 

přistupuje až v okamžiku výskytu poruchy. Rezerva stroje na opotřebení se při této 

strategii zcela využívá. 

 

K výpadku stroje, zařízení dochází nečekaně a tak je velmi obtížné operativní plánovaní 

výroby. Ekonomický dopad vzniklé ztráty z přerušené výroby v důsledku poruchy a 

opravy po ní může mnohokrát převýšit ušetřené prostředky při úplném využívání 

základních prostředků nebo jejich součástí. 

 

B: Systém oprav podle časových plánů 

Podstatou tohoto systému je provádění údržbářských zásahů preventivně v pevných 

časových intervalech, často bez ohledu na skutečný stav opotřebení. Tento přístup se 

snaží zabránit náhlému a nečekanému výpadku. 

 

Systém po prohlídce 

U jednotlivých základních prostředků jsou v pravidelných intervalech provedeny 

prohlídky, na jejichž základě se určí individuálně potřeba opravy, stanoví se rozsah a 

optimální termín provedení opravy. Tento systém je pružný a snadný na zavedení, avšak 

nevýhodou je provozní nejistota v období mezi uskutečněním prohlídky a provedením 

samotné opravy. Proto se tento systém hodí zavést u budov a staveb. 

 

Systém standardních periodických oprav 

Opravy se provádí povinně po uplynutí předepsaného počtu provozních hodin nebo po 

odvedení určitého výkonu, tedy ve stanovených termínech bez ohledu na skutečný 

technický stav stroje či zařízení. V daném termínu se musí provést výměna rizikových 

komponent a součástí bez ohledu na stupeň opotřebení podle stanovené dokumentace, 

ve které je uveden rozsah, postup a technologie opravy. 

 

Tento systém oprav se vyznačuje velkou náročností a vysokými náklady a proto je nelze 

využít ve větším rozsahu. Uplatňuje se u zařízení, kde je nutný naprosto bezpečný chod. 
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Systém preventivních periodických oprav 

Systém se vyznačuje provedením preventivních oprav v předem určených termínech dle 

sestaveného plánu  s cílem zamezit předčasnému opotřebení součástí i celých 

základních prostředků. Výměna součástí není bezpodmínečná, náhrada se provede na 

základě skutečného technického stavu a v takovém rozsahu, aby byl zabezpečen 

bezporuchový chod do další plánované opravy. 

 

Podkladem pro rozhodnutí o vhodném termínu a rozsahu konání opravy jsou cykly 

oprav, přehledy o životnosti náhradních dílů, záznamy z minulých oprav, statistické 

výpočty, normativy a normy opravářských  výkonů atd. 

 

Diferencovaná proporcionální péče 

Jedná se o systém založený na diferencovaném přístupu opravářských výkonů 

k jednotlivým strojům a zařízením podle jejich důležitosti ve výrobním procesu. 

Podstata spočívá v tom, že jednotlivé prvky výrobní základny se rozdělí do několika 

skupin (na základě jejich významu ve výrobě) a pro každou skupinu se zvlášť stanoví 

vhodný systém oprav. Tento systém je složený z různých základních systémů, takže 

zajišťuje hospodárnou a efektivní údržbu. 

 

C: Systém údržby podle skutečného stavu 

Tato koncepce je založena na včasné diagnostice závad, což vyžaduje neustálou znalost 

skutečného stavu strojů a zařízení. Provozně důležité parametry se musí pravidelně 

měřit, vyhodnocovat a interpretovat, přičemž se neposuzuje pouze současný stav, ale na 

základě vývoje naměřených hodnot se odvozují prognózy. Takto je možné zjistit 

optimální termín údržby. 

 

Zařízení se odstavuje z provozu v okamžiku, kdy to jejich stav vyžaduje a dílčí součásti 

se vyměňují jen tehdy, jestliže dosáhly příslušného stupně poškození. Tím se optimálně 

využívá rezerva na opotřebení. Pro realizaci tohoto systému v praxi je nutné zavést 

pravidelnou inspekci využívající metody technické diagnostiky jako je monitoring, 

tribotechnika, expertní systémy a aplikace umělé inteligence. 
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D: Totálně produktivní údržba – TPM 

Totálně produktivní údržba je soubor aktivit vedoucích k provozování strojního parku 

v optimálních podmínkách a ke změně pracovního systému, který udržení těchto 

podmínek zajišťuje. Tato produktivní údržba se provádí na celopodnikové bázi a 

v současnosti se využívá ve všech případech, kdy je průmyslová výroba založena na 

lidských operátorech. 

 

TPM zahrnuje následujících pět prvků: 

• cílem je maximalizovat efektivnost výrobního zařízení 

• je to celopodnikový systém produktivní údržby obsahující preventivní i 

produktivní údržbu a zlepšování stavu stroje 

• vyžaduje nejen účast obsluhy a údržby, ale i konstruktérů strojů a dalších 

techniků (zpětná vazba na výrobce) 

• zahrnuje každého jednotlivého zaměstnance od TOP managementu až po 

řadového pracovníka 

• je založeno na podpoře produktivní údržby pomocí aktivity výrobních týmů [3] 

 

Při aplikaci systému TPM se musí logicky začít ztrátami zatěžujícími provoz a výkon 

výrobní základny. Cílem údržby jakéhokoliv technického zařízení je tyto ztráty snížit 

nebo úplně vyloučit. Při tomto záměru je nezbytné nejprve analyzovat druhy ztrát, které 

se při provozu vyskytují. 

 

V provozní praxi lze nalézt šest velkých ztrát, kterými jsou: 

• prostoje související s poruchami strojů a neplánované prostoje 

• čas na seřizování a nastavování parametrů (změny a výměny) 

• ztráty způsobené přestávkami ve výkonu zařízení, krátkodobé poruchy 

• ztráty rychlosti průběhu výrobních procesů 

• kvalitativní důsledky procesních chyb (nejakost) 

• snížení výkonu ve fázi náběhu výrobních procesů, technologické zkoušky [3] 
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Ztráty v efektivním využívání výrobní základny jsou významnou překážkou úspěchu ve 

výrobě i prodeji. Poruchy se ztrátou funkce mají povahu náhlého výskytu, jsou těžko 

zjistitelné, jejich průběh je většinou dramatický. Poruchy omezující funkci dovolují 

pokračovat v provozu, ale se sníženým výkonem. Při jejich přehlížení dochází k běhu na 

prázdno, ke krátkodobým přerušením, předělávkám, které omezují rychlost a způsobují 

jiné problémy. Problémy způsobují faktory všeho druhu, ale často si všímáme jenom 

velkých problémů a přehlížíme malé závady, které k nim také přispívají. Mnohé velké 

poruchy se vyskytují často jenom z důvodu nepovšimnutí zdánlivých maličkostí, které 

mohou zapříčinit velkou poruchu. Ztráty času výrobního zařízení znamenají, že výrobní 

úkol je nižší než by to bylo možné z hlediska celkového času výrobního zařízení a tím 

limitují i ztráty výrobní kapacity. [3] 

 

TPM si získává v posledních letech širokou pozornost z mnoha důvodů. Nedotýká se 

jen oblasti předcházení poruchám, ale také oblasti redukce defektů, krátkodobých 

prostojů, zkracování doby změn sortimentu a tím i pružné reakce na přání zákazníka. 

TPM je progresivní přístup organizace údržby, který je objektivně vyžadován stále 

složitějším výrobním zařízením, stroji, nářadím a přístroji. Vzrůst automatizace a 

bezobslužné výroby neodstraňuje potřebu lidské práce – automatizovány jsou výrobní 

operace a údržba stále závisí na lidských zdrojích. [3]  
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3 Analýza současného stavu 

3.1 Dlouhodobý hmotný majetek ve firmě Komponenty, a. s. 

Společnost Komponenty, a. s. má své sídlo ve Zlíně. Veškerý dlouhodobý hmotný 

majetek je při pořízení řádně zaevidován,  je mu stanovena odpisová skupina a způsob 

odpisování. Dále se stanoví výše účetních a daňových odpisů. U sledovaného 

dlouhodobého hmotného majetku byl určen zrychlený způsob odpisování.  

 

Dlouhodobý hmotný majetek firmy Komponenty, kromě staveb, je zkoumán k 31. 1. 

2007. 

 

Z grafu č. 1 vyplývá, že 88 % posuzovaného dlouhodobého hmotného majetku je 

zařazeno do čtvrté odpisové skupiny. Jedná se především o formy, linky, lisy, kalandry, 

štípače, napínače, řezače a lisovací agregáty. Zbývajících 12 % majetku je zařazeno do 

první, druhé, třetí, páté, šesté a sedmé odpisové skupiny. V první odpisové skupině je 

zařazena pouze budova přečerpací stanice. 
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Graf č. 1: Rozdělení DHM podle odpisových skupin 
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Majetek Počet 
kusů 

Pořizovací 
cena 

Zůstatková 
cena 

Odpisy 
celkem 

Mikrověže 3 1 202 287 663 505 538 782 

Odlučovače prachu 2 173 673 128 905 44 768 

Transformátory 2 82 800 23 354 59 446 

Kompresory 5 1 004 017 710 977 293 040 

Čerpadla 3 984 502 520 972 463 530 

Filtry 2 667 547 439 139 228 408 

Příslušenství filtrů 5 797 888 363 174 434 714 

Lisy 40 14 185 297 516 850  13 668 447 

Formy 263 57 253 175 3 099 710 54 153 465 

Kalandry 13 9 475 197 3 688 392 5 786 265 

Linky 25 6 817 490 6 088 6 811 402 

Napínače 5 225 700 0 225 700 

Štípače 7 1 047 680 0 1 047 680 

Tryskače 4 430 300 0 430 300 

Okrajovače a řezače 9 3 558 871 661 291 2 897 580 

Chladičky a sušárny 5 917 700 0 917 700 

Zásobníky a kabiny 10 2 372 756 363 436 2 009 320 

Opracovaní podešví 9 1 264 346 510 317 754 029 

Ostatní ze skupiny 4 19 21 599 318 10 346 302 11 253 016 

El. požární signalizace 1 1 165 299 850 668 314 631 

Elektro, počítačový 
syst. 

8 1 100 176 472 918 627 258 

Vozíky 16 2 484 858 924 371 1 560 487 

Auta osobní 7 1 385 403 358 348 1 027 055 

Auto nákladní 1 449 800 386 070 63 730 

Chladící dopravník 1 161 200 0 161 200 

Otočné zařízení 1 243 024 160 370 82 654 

Regály 3 193 257 81 299 111 958 

CELKEM 469 131 243 558 25 276 996 105 966 562 

 

Tabulka č. 4: Struktura dlouhodobého hmotného majetku 
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Z tabulky č. 4 je zřejmé, že celková hodnota dlouhodobého hmotného majetku činí      

131 243 558 Kč. Zůstatková cena majetku dosahuje pouze výše 25 276 996 Kč, což 

znamená, že tento dlouhodobý hmotný majetek je z 81 % odepsán. Největší podíl 

z hlediska počtu a pořizovací ceny tvoří formy, lisy a linky. Z celkového počtu 469 kusů 

sledovaného dlouhodobého hmotného majetku je právě 263 ks forem, 40 ks lisů a 25 ks 

linek. Za zmínku stojí uvést celkovou pořizovací cenu forem, která činí 57 253 175 Kč. 

Z hlediska zůstatkové ceny jsou nejvyšší položkou kalandry. Celková zůstatková cena 

tohoto majetku je 3 688 932 Kč. 

 

3.2 Stáří dlouhodobého hmotného majetku 

Stáří dlouhodobého hmotného majetku společnosti Komponenty, a. s. jsem zjišťoval 

také z evidence tohoto majetku. 

 

Jelikož má výroba obuvi ve Zlíně dlouhou historii, některé druhy dlouhodobého 

hmotného majetku z odpisové skupiny 4 jsou už opravdu staré, mají rok výroby 

počínaje rokem 1931. Tradice výroby komponentů sahá až do roku 1894, kdy 

sourozenci Baťovi zakládají ve Zlíně společnost na výrobu obuvi. Výrobky opouštěly 

továrnu pod značkou Svit. Rekonstrukcí Svitu a. s. vznikla v roce 1998 společnost 

Komponenty, a. s. Zlín. Společnost Komponenty tedy některé staré stroje používá 

doposud. V analýze stáří dlouhodobého hmotného majetku jsem čerpal s velkého 

rozmezí roků, tedy 1931-2007. Do grafu č. 2 jsem však z důvodu přehlednosti uvedl jen 

ty roky, ve kterých firma získala do vlastnictví největší množství dlouhodobého 

hmotného majetku. 

 

Skutečné stáří majetku je pak zachyceno v grafu č. 2. Z toho vyplývá, že největší 

investice do dlouhodobého hmotného majetku byly provedeny v roce 1994 a 1995. 

V dalších zobrazených letech se investice do majetku pohybují shodně okolo 5% 

z celkového množství majetku společnosti. Modré pole „Ostatní“ v sobě obsahuje další 

roky investicí do majetku za analyzované období let 1931-2007, tedy za  ty roky, které 

nejsou v grafu z důvodu přehlednosti zobrazeny. 
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Stáří dlouhodobého hmotného majetku
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 Graf č. 2: Stáří dlouhodobého hmotného majetku 

 

 

Z grafu č. 2 je tedy patrné, že ekonomická životnost u většiny majetku je na svém konci, 

nebo již ukončena. To má za následek vysoké náklady na opravu, údržbu a na pořízení 

nových strojů a zařízení. 
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Lisy 

Společnost vlastní v současné době 40 lisů. Nejvíce lisů, a to dvacet, bylo pořízeno 

v letech 1960 – 1970. Jeden lis pochází z roku 1955. V posledním sledovaném období, 

v letech 2001 – 2007, společnost Komponenty, a. s. nepořídila žádný lis. 

Množství lis ů v závislosti na jejich stá ří
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Graf č. 3: Množství lisů v závislosti na jejich stáří 

 

Formy 

Formy tvoří nejpočetnější položku celého dlouhodobého majetku firmy. Z celkového 

počtu 469 kusů položek, je právě 263 kusů forem. 174 kusů forem bylo pořízeno ve 

letech 1991 – 2000 a 89 kusů v letech 2001 – 2007. V ostatních letech nebyly pořízeny 

žádné formy. 
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Graf č. 4: Množství forem v závislosti na jejich stáří 
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Kalandry 

Ve společnosti se nachází celkem 13 kusů kalandrů. Čtyři kalandry byly pořízeny 

v letech 1981 – 1990. Pět kalandrů bylo pořízeno v letech 1931 – 1937, ale tyto roky 

z důvodu přehlednosti v grafu č. 5 uvedeny nejsou. 

Množství kalandr ů v závislosti na jejich stá ří
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Graf č. 5: Množství kalandrů v závislosti na jejich stáří 

 

Linky 

Společnost vlastní celkem 25 linek. Všechny linky byly pořízeny ve dvou sledovaných 

obdobích. V letech 1971 – 1980 bylo pořízeno 14 linek a v letech 1981 – 1990 to bylo 

11 linek. 
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Graf č. 6: Množství linek v závislosti na jejich stáří 
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Okrajovače a řezače 

Stáří okrajovačů a řezačů je patrné z grafu č. 7. Z celkového počtu devíti kusů 

okrajovačů a řezačů byly čtyři kusy pořízeny v letech 1971 – 1980, tři kusy v letech 

1981 – 1990 a dva kusy v období 1991 – 2000. 
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Graf č. 7: Množství okrajovačů a řezačů v závislosti na jejich stáří 

 

Zásobníky a kabiny 

Zásobníků a kabin se používá deset kusů. Všechny zásobníky a kabiny byly pořízeny ve 

třech sledovaných obdobích. V letech 1981 – 1990 tři kusy, v letech 1991 – 2000 šest 

kusů a v období let 2001 – 2007 jeden kus tohoto majetku. 
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Graf č. 8: Množství zásobníků a kabin v závislosti na jejich stáří 
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Vozíky 

Věková struktura vozíků je vidět z grafu č. 9. V halách je k dispozici 16 kusů vozíků. 

Osm kusů tohoto majetku bylo pořízeno v letech 1981 – 1990 a shodně čtyři kusy 

v obdobích 1991 – 2000 a 2001 – 2007. 
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Graf č. 9: Množství vozíků v závislosti na jejich stáří 

 

Auta osobní 

V současné době společnost Komponenty vlastní sedm osobních automobilů. Pět 

automobilů bylo pořízeno v letech 1991 – 2000, dva v letech 2001 – 2007. Osobní 

automobily pořízené v období 1991 – 2000 jsou již odepsány. 

Množství osobních automobil ů v závislosti na 
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Graf č. 10: Množství osobních automobilů v závislosti na jejich stáří 
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Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek byl pořízen v počtu jednoho až devatenácti kusů, 

podle druhů jednotlivého majetku. Přehled tohoto majetku a jeho průměrné stáří je 

zachyceno v tabulce č. 5.  

 

Jak již bylo uvedeno, společnost Komponenty, a. s. se zabývá výrobou obuvnických 

komponentů, a tato výroba má ve Zlíně dlouhou historii. Proto se ve firmě používají i 

stroje, které jsou již zastaralé. Obzvláště v odpisové skupině čtyři se takový majetek 

nachází. Jedná se o napínače, štípače, tryskače, jejichž průměrné stáří se pohybuje okolo 

35 let. V odpisové skupině šesté potom dosahují nejvyššího průměrného stáří chladící 

dopravníky, 29 let. 

 

Majetek Průměrné stáří (v letech) 

Mikrověže 13 

Odlučovače prachu 19 

Transformátory 31 

Kompresory 3 

Čerpadla 5 

Filtry 4 

Příslušenství filtrů 13 

Napínače 35 

Štípače 35 

Tryskače 31 

Chladičky a sušárny 21 

Opracování podešví 12 

Ostatní ze skupiny 4 9 

El. požární signalizace 3 

Elektro, počítačový syst. 10 

Auto nákladní 2 

Chladící dopravník 29 

Otočné zařízení 3 

Regály  15 

 

Tabulka č. 5: Stáří ostatního dlouhodobého hmotného majetku 
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3.3 Hodnocení dlouhodobého hmotného majetku 

Lisy:  

� lisy nejsou náročné výrobní zařízení 

� společnost Komponenty, a. s. nechce v současné době pořizovat nové lisy, 

protože jak hlavní části lisů, tak dílčí prvky těchto zařízení jsou vyměnitelné 

 

Formy: 

� ve firmě je ustálený sortiment forem dostačujících pro výrobu všech 

obuvnických komponentů 

� současný trend v obuvnickém průmyslu však způsobuje, že všechny společnosti 

jsou nuceny koupit 3 – 4 formy ročně (cena jedné formy je cca 750 000 Kč) 

 

Kalandry: 

� kalandr je hnětací zařízení, které se podle mě poskytnutých informací pořizuje 

jednou za 30 let, tzn., že tyto stroje mají dlouhou životnost 

� ve firmě Komponenty je toto zařízení kapacitně pokryto, investuje se pouze do 

oprav a údržby v závislosti na provozuschopnosti stroje (1x za rok 300 000 Kč) 

 

Linky: 

� v současné době jsou ve firmě všechny linky v provozu; na letošní rok je 

plánována generální oprava všech linek firmou Remont 

� společnost však tento rok plánuje i pořízení jedné nové linky 

 

Okrajovače a řezače: 

� tato zařízení není potřeba v současné době pořizovat ; kapacitně vyhovující 

� výměna pouze částí nástrojů potřebných k opracování na podstavcích strojů 

 

Zásobníky a kabiny: 

� zásobníky i kabiny byly jednorázově pořízeny při vzniku společnosti  

� do těchto zařízení není potřeba investovat 
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Vozíky: 

� vozíky se pořizují vždy, pokud na některém dojde k poruše 

� firma musí u tohoto zařízení investovat do pravidelných kontrol a revizí 

 

Auta osobní: 

� v současné době není potřeba zvýšit stav automobilů (tedy další nákup) 

� pouze stávající výměna automobilů, která je potřeba v rámci doby, zastaralosti 

(tedy pro reprezentaci společnosti Komponenty) 

 

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek: 

� i když je průměrné stáří ostatního dlouhodobého hmotného majetku ve firmě 

Komponenty, a. s. poměrně vysoké, není podle mě poskytnutých informací ve 

firmě potřeba do tohoto majetku investovat 

� obuvnický průmysl nevyžaduje časté investice do nákupu nových strojů a 

zařízení ; pouze úprava hygienických a jiných norem 

� je potřeba mít stroje dobře seřízené a potom je výsledný efekt práce podobný, 

jako u  nového zařízení 

 

 

 

Ekonomická efektivnost  

Ekonomická efektivnost představuje stupeň náročnosti na spotřebu společenské práce 

k vytvoření určité užitné hodnoty. Hodnocení se provádí pomocí stanovení míry 

opotřebení majetku ve společnosti. 

 

MÍRA OPOTŘEBENÍ = OPRÁVKY / POŘIZOVACÍ CENA [%] 

 

Oprávky se vypočítají jako rozdíl pořizovací ceny a zůstatkové ceny nebo jako součet 

dílčích odpisů v jednotlivých letech odpisování. [13] 
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Majetek Pořizovací 
cena 

Zůstatková 
cena 

Oprávky Opotřebení  
v % 

Mikrověže 1 202 287 663 505 538 782 45 

Odlučovače prachu 173 673 128 905 44 768 26 

Transformátory 82 800 23 354 59 446 72 

Kompresory 1 004 017 710 977 293 040 29 

Čerpadla 984 502 520 972 463 530 47 

Filtry 667 547 439 139 228 408 34 

Příslušenství filtrů 797 888 363 174 434 714 55 

Lisy 14 185 297 516 850  13 668 447 96 

Formy 57 253 175 3 099 710 54 153 465 95 

Kalandry 9 475 197 3 688 392 5 786 265 61 

Linky 6 817 490 6 088 6 811 402 99 

Napínače 225 700 0 225 700 100 

Štípače 1 047 680 0 1 047 680 100 

Tryskače 430 300 0 430 300 100 

Okrajovače a řezače 3 558 871 661 291 2 897 580 81 

Chladičky a sušárny 917 700 0 917 700 100 

Zásobníky a kabiny 2 372 756 363 436 2 009 320  85 

Opracovaní podešví 1 264 346 510 317 754 029 60 

Ostatní ze skupiny 4 21 599 318 10 346 302 11 253 016 52 

El. požární signalizace 1 165 299 850 668 314 631 27 

Elektro, počítačový 
syst. 

1 100 176 472 918 627 258 57 

Vozíky 2 484 858 924 371 1 560 487 63 

Auta osobní 1 385 403 358 348 1 027 055 74 

Auto nákladní 449 800 386 070 63 730 14 

Chladící dopravník 161 200 0 161 200 100 

Otočné zařízení 243 024 160 370 82 654 34 

Regály 193 257 81 299 111 958 58 

CELKEM 131 243 558 25 276 996 105 966 562 81 

 

 

Tabulka č. 6: Míra opotřebení dlouhodobého hmotného majetku  
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Z tabulky č. 6 vyplývá, že celkový dlouhodobý hmotný majetek společnosti 

Komponenty je z  81% opotřebovaný. To je dáno vysokým stářím strojů a zařízení. 

Nejvíce majetku, který je opotřeben ve větší míře, než činí celková odepsanost, se 

nachází ve čtvrté odpisové skupině. Zde jsou lisy, formy a linky již téměř odepsány. 

Úplně opotřebované jsou napínače, štípače, tryskače a chladičky.  

 

Naopak mezi majetek, který je opotřeben v menší míře, než činí celková odepsanost, lze 

zařadit odlučovače prachu z odpisové skupiny třetí (s opotřebením 26%) a nákladní 

automobil z odpisové skupiny šesté (s opotřebením 14%).  

 

3.4 Evidence dlouhodobého hmotného majetku 

Nákup nového dlouhodobého hmotného majetku vychází z plánů investičního rozvoje 

společnosti, který se zpracovává na základě požadavků jednotlivých oddělení. 

 

Pokud se společnost rozhodne pro koupi nového dlouhodobého hmotného majetku, 

postupuje následujícím způsobem. Vedoucí technického odboru vytvoří Investiční 

požadavek na nákup nového dlouhodobého hmotného majetku a dá ho ke schválení. 

Mezi náležitosti Investičního požadavku patří: základní údaje o majetku, technicko-

ekonomické zdůvodnění nákupu, zajištění podmínek realizace, ekonomické přínosy a 

schvalovací řízení. Investiční požadavek vytvořený vedoucím technického odboru poté 

chválí ekonom, ředitel společnosti a člen dozorčí rady. 

 

Zakoupenému majetku se vystaví Protokol o zařazení dlouhodobého hmotného majetku 

do používání, který obsahuje základní údaje jako je číslo zápisu, inventární číslo, název 

stroje nebo zařízení, technický popis, výrobce, dodavatel, pořizovací cena, datum 

zařazení do používání, předpokládaná životnost, způsob a délka odpisování. Tato 

dokumentace se ukládá na ekonomickém oddělení společnosti.  

 

Zakoupený majetek je poté nutné zanést do komplexního informačního systému. 

Společnost v současné době využívá účetní systém NAVISION FINANCIALS. 

Navision financials je dánský licenční software, který je plně podporován programem 
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Microsoft. Účetní systém sleduje datum zařazení, vstupní cenu, umístění majetku, délku 

a způsob odpisování, účetní i daňové odpisy a jiné náležitosti související 

s dlouhodobým hmotným majetkem používaným ve společnosti.  

 

Technická dokumentace k jednotlivým druhům majetku, jako např. návody k obsluze, 

mazací plány, záruční a servisní listy a další, jsou uloženy v provozovně, ve které se 

daný majetek nachází. 

 

Majetek, který je zařazen do užívání, je pro potřeby inventury označen inventárním 

číslem v podobě číselného kódu. Při samotném provádění fyzické inventury si 

odpovědná osoba vyfiltruje ze softwaru potřebná data týkající se jednotlivých druhů 

dlouhodobého hmotného majetku. Podle tohoto seznamu se provede kontrola 

přítomnosti majetku a zaznamenají se případné změny. Po provedení fyzické kontroly je 

nutné zadat zpracované výsledky do účetního systému. 

 

S majetkem zařazeným do užívání se nakládá s péčí řádného hospodáře. Na majetku se 

provádí pravidelná a běžná údržba, revize, mazací plány apod. Zajímavostí je, že 

generální opravy strojů a zařízení ve společnosti Komponenty, a. s., se provádějí 

v celozávodní dovolenou. 

 

 

Hodnocení evidence dlouhodobého hmotného majetku 

Společnosti Komponenty, a. s. současná evidence dlouhodobého hmotného majetku 

zcela vyhobuje. Podle vedení společnosti je systém evidence majetku v pořádku, není 

potřeba vůbec nic měnit. 

 

Účetní systém Navision financials byl do firmy pořízen před pěti lety za 500 000 Kč. 

Zaměstnanci, kteří se systémem Navision financial musí pracovat, jsou již se systémem 

velmi dobře seznámeni. Společnost tedy do změny evidence dlouhodobého hmotného 

majeku nechce v současné době ivestovat žádné prostředky. 
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3.5 Analýza provozní údržby 

V současné době zaměstnává společnost Komponenty, a. s. 280 pracovníků. Z tohoto 

celkového počtu pracovníků pracuje v provozní údržbě 17 zaměstnanců. Tři technici, 

jeden skladník a třináct pracovníků strojní údržby a elektroúdržby.  

 

Všichni tito pracovníci jsou podřízeni řediteli společnosti. V celém provozu údržby je 

potom nadřízeným jeden šéf provozu a údržby, který musí garantovat provozuschopnost 

strojů a zařízení, a který má na starost veškerou údržbu strojního parku. Vzhledem 

k tomu, že se ve společnosti pracuje na tři směny, je dle mě poskytnutých informací 

údržba strojů a zařízení nedostatečná. To má pro zaměstnance společnosti následek 

vytváření pracovní pohotovosti a pracovních přesčasů.  

 

Jak již bylo uvedeno, o samotnou údržbu dlouhodobého hmotného majetku se stará 

sedmnáct zaměstnanců. Pracovní náplň zaměstnanců údržby je následující: 

 

- základní péče o DHM 

- jednoduchá údržba strojů – mazaní, čištění, výměna filtrů a řezných kotoučů aj. 

- údržba budov – drobné opravy 

- údržba venkovních areálů společnosti. 

 

Zaměstnanci údržby vykonávají během pracovní doby úkoly, které vycházejí 

z momentální potřeby společnosti, průběžně řeší operativní věci, dbají o 

provozuschopnost strojů a zařízení. 

 

Běžnou údržbu strojů a zařízení si společnost provádí sama. Pokud se však jedná o 

opravy, které přesahují možnosti zaměstnanců údržby, spolupracuje společnost 

s externími firmami. Jde například o opravy strojů, které po pravidelných cyklech 

potřebují překontrolovat speciálními firmami, o revize tlakových a hasicích nádob, 

plošin, výtahů apod. Jednoduše řečeno, společnost si zajišťuje běžnou údržbu sama, 

generální a jiné opravy externími firmami. V současné době společnost Komponenty 

spolupracuje s asi 30 externími firmami.  
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Opravy a údržba zajišťovaná externími firmami nelze vyjádřit v procentech podílu na 

celkových opravách a údržbě majetku ve společnosti. Dle mě poskytnutých informací 

ve firmě tento podíl nelze specifikovat z důvodu různorodosti majetku. 

 

Mezi hlavní výhody externí údržby a oprav patří: 

 

- nepotřebnost skladu náhradních dílů ve společnosti  

- úspora na povinných poplatcích (společnost nemusí celoročně odvádět sociální a 

zdravotní pojištění za případné zaměstnance) 

- specializace externích firem na různé druhy oprav strojů a zařízení 

- záruka na opravy 

 

Jako hlavní nevýhoda se jeví časová nedostupnost externích firem v případě náhlé 

nutnosti opravy. I mezi těmito firmami však dnes panuje ostrá konkurence, a proto se 

firmy snaží svým zákazníkům co nejrychleji vyhovět. 

 

Společnost má svůj sklad náhradních dílů, kde jsou umístěny mazadla, oleje a dále pak 

součástky, které je nutné měnit po určitém počtu provozních hodin nebo po určitém 

objemu produkce, jako např. brusné a řezné kotouče atd. Mimo náhradních dílů jsou ve 

skladě uloženy i některé speciální stroje a zařízení, na kterých se nevyrábí stále.  

 

Zaměstnanci provádějící údržbu mají k dispozici výpočetní techniku, která jim 

napomáhá k výkonu jejich práce. Záznamy o opravách dlouhodobého hmotného 

majetku však nejsou zadávány do počítačů, ale karty jednotlivých druhů majetku. 

 

 

 

 

Na schématu č. 1 je znázorněna organizační struktura provozní údržby. Provozní údržba 

spadá do Střediska výrobních činností. V hierarchii organizační struktury společnosti 

Komponenty, a. s. (je přílohou č. 1 této diplomové práce), je nad Střediskem výrobních 

činností -  ředitel, představenstvo, dozorčí rada a valná hromada společnosti. 
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Schéma č. 1: Organizační schéma provozní údržby 

 

3.6 Spotřeba náhradních dílů a náklady na opravy a údržbu 

Společnost Komponenty, a. s. vede jak evidenci spotřeby materiálu na opravy a údržby 

(náhradních dílů), tak i evidenci nákladů na opravy a údržby.  

 

Evidence nákladů na opravy a údržby je dále rozdělena do tří kategorií. Opravy a 

údržba - budovy, opravy a údržba -  stroje a na opravy nevýrobního charakteru. Pokud 

jde o náklady na opravy a údržbu, v diplomové práci se budu zabývat pouze náklady na 

opravy a údržbu strojů. 

 

Jak vyplývá z tabulky č. 7 a ze znázorněného grafu č. 11, od začátku sledovaného 

období, tedy od roku 2002 do roku 2006, mají spotřeba náhradních dílů a materiálu i 

náklady na opravy a údržbu sestupnou tendenci. Pouze v roce 2004 došlo ke zvýšení 

spotřeby náhradních dílů a v důsledku toho také ke zvýšení nákladů na opravy a údržbu 

oproti roku 2003.  
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Během posledních pěti let tedy ve společnosti Komponenty, a. s. dochází k postupnému 

snižování spotřeby náhradních dílů i nákladů na opravy a údržbu. Z průběhu nákladů na 

opravy a údržbu se jeví, že tyto náklady se vyvíjejí v určité sestupné tendenci. 

K potvrzení by však bylo nutné zkoumat delší časový úsek. 

 

Rok 
Spotřeba náhradních 

dílů  
a materiálu 

Náklady na opravy a 
údržbu Celkem 

2002 2 946 425 6 905 247 9 851 672 

2003 2 251 135 3 580 018 5 831 153 

2004 2 813 028 3 790 074 6 603 102 

2005 2 307 319 2 879 628 5 186 947 

2006 2 356 281 1 854 286 4 210 567 

 

Tabulka č. 7: Vývoj nákladů ve společnosti 

 

 

K postupnému snižování spotřeby náhradních dílů i nákladů na opravy a údržby ve 

sledovaných letech dochází z těchto důvodů:  

 

1) v letech 2002 – 2004  

� společnost zaměstnávala 520 zaměstnanců, tzn. dvojnásobná výroba oproti 

současnosti  

 

2) od roku 2005   

� snížení počtu zaměstnanců ve společnosti na polovinu, tzn. 50% dlouhodobého 

hmotného majetku se výrobně nevyužívá 

� dochází tedy ke snížení počtu druhů dlouhodobého hmotného majetku a tedy i 

ke snížení nákladů na ně  

� majetek, který se v současné době nevyužívá je umístěn na skladě 
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Graf č. 11: Vývoj spotřeby náhradních dílů a náklady na opravy a údržbu 

 

Graf č. 12 zachycuje náklady na údržbu a opravy majetku za sledované období let 2002 

– 2006 podle jednotlivých skupin majetku. Rozdělení nákladů vztahující se k určité 

skupině majetku vychází z analytické evidence, kde jsou rozděleny do pěti skupin. 

Největší podíl z celkově vynaložených prostředků připadá na údržbu a opravy 

výrobních strojů a zařízení, a to 70 %.  
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Graf č. 12: Rozdělení nákladů na údržbu a opravy podle jednotlivých skupin majetku 
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3.7 Dokumentace údržby a oprav 

Společnost Komponenty, a. s. nevyužívá žádné údržbářské a opravárenské systémy. 

K opravám přistupuje až na základě poruchy. Výjimkou jsou rizikové součásti 

výrobního zařízení, které se pravidelně vyměňují po určitém počtu provozních hodin 

nebo po určitém objemu produkce.  

 

Sledování konkrétních součástí je úkolem bezpečnostního technika firmy. Tento 

pracovník má k dispozici revizní knihu a deník pravidelných bezpečnostních evidencí. 

Do deníku pravidelných bezpečnostních evidencí se uvede datum, druh opravy, osoba 

provádějící opravu a podpis. Tyto opravy se dále nijak nevyhodnocují. Z důvodu 

nejednotné evidence provedených zákroků v oblasti údržby a oprav není možné provést 

analýzu těchto jednotlivých údržbářských výkonů. 

 

Společnost má ke všem výrobním strojům, zařízením a vozidlům kompletní technickou 

dokumentaci. Firma má také vypracovanou směrnici o opravách a údržbě. Přesné znění 

směrnice je následující: Směrnice č. 19/2002/T ředitele společnosti k zabezpečení péče o 

hmotný investiční majetek. Směrnice stanovuje pravidla pro zajišťování oprav a údržby 

dlouhodobého hmotného majetku v úzké návaznosti na plnění výrobních úkolů. 

Konečným cílem je zvýšení kvality výrobků, optimalizace nákladů na opravy a 

minimalizace prostojů. 

 

Společnosti Komponenty, a. s. nemá vypracován časový plán běžné údržby. Pokud by 

tento plán společnost měla vypracovaný, usnadnilo by to orientaci v jednotlivých 

údržbářských a opravárenských výkonech. 

 

3.8 SWOT analýza 

Základním cílem SWOT analýzy je identifikace faktorů a skutečností, které představují 

pro zkoumaný objekt silné a slabé stránky, budoucí příležitosti a hrozby. SWOT 

analýza se tak stává cenným informačním zdrojem při formulaci strategie firmy. Své 

uplatnění nachází také při analýzách zaměřených na problémy taktického a operativního 

řízení. [12]  
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Silné stránky: 

o dominantní postavení v regionu 

o významné postavení i v Evropě – 5 konkurentů obdobné síly 

o polotovary na trekingovou obuv – dominantní v této výrobě na světě 

o vysoká profesionalita v oboru 

o stabilizovaná firma 

o kvalita výrobků zajištěna certifikací 

o jasně definované pravomoci a odpovědnosti 

o flexibilita 

o rychlost a komplexnost dodávek 

o existence kvalitních pracovníků  

o pořádek na pracovišti 

 

Slabé stránky: 

o vysoké stáří strojů a zařízení 

o nedostatek pracovních sil 

o nízká možnost přeplatit zaměstnance (nízkonákladová práce) 

o neexistence dlouhodobých plánů do budoucna 

o neexistence údržbářského a opravárenského systému 

o chybějící časový plán běžné údržby 

o nutnost speciálního zaškolení některých zaměstnanců 

o nedostatek zaměstnanců v některých pracovních profesích 

o na velikost firmy nedostatečný, malý marketing 

o reklama – poměrně malé investice do reklamy 

 

Příležitosti: 

o další expanze na zahraniční trhy 

o specializace na určitý sortiment výrobků 

o modernizace výrobního zařízení 

o společnost má již vybudované jméno 

o investování na východ – nižší náklady na pracovní síly 

o posilování své pozice leadera na českém trhu 



 50 

o připravování projektů, např. spojení s EU 

o stále nižší výrobní náklady než v západních zemích EU 

o utužování konkurenceschopnosti  

 

Hrozby: 

o formy – design, hledisko módy a konkurence 

o kontroly dodržování ochrany životního prostředí 

o příliv levného zboží z asijských trhů 

o cenová konkurence  

o lidský faktor – může se stát, že bude odvedena nekvalitní práce 

o přímá vazba na vývoj kurzu koruny vůči EUR, USD 

o horší platební disciplína z východních zemí 

o investice do oprav a údržby 

 

Shrnutí nedostatků 

Z výsledků provedené analýzy je patrné, že společnost Komponenty, a. s. má jak na 

tuzemském, tak na zahraničním trhu silné postavení, propracovanou podnikatelskou 

filosofii a jasné cíle. Důkladnou analýzou jednotlivých oblastí hospodaření se dají 

nalézt rezervy, jejichž odstranění by mělo mít a následek další úspory a snižování 

nákladů. 

 

Podrobnou analýzou oblasti hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem ve 

společnosti Komponenty, a. s. vyplynuly následující základní nedostatky: 

 

- vysoké stáří strojů – více energie, více poruchové, vliv na životní prostředí 

- opravy jen nejnutnější – jen do toho, co se společnosti vyplatí 

- stáří budov 50 let – staré rozvody vysokého napětí 

- ekologická likvidace strojů a zařízení – v rámci stáří strojů vysoké náklady 

- nedostatek finančních prostředků – konkurence tlačí na nízké ceny 

- nedostatečná péče o dlouhodobý hmotný majetek  

- absence plánů oprav na delší časové období a programu pro řízení údržby 

- nejednotnost zaznamenávání údržbářských zásahů 
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4 Návrhy na řešení problémů 

Při sestavování návrhů na řešení problémů jsem vycházel z předložené analýzy a 

z konzultací ve firmě Komponenty, a. s.. 

 

4.1 Likvidace dlouhodobého hmotného majetku 

Veškerý dlouhodobý hmotný majetek, který má společnost k dispozici, není v současné 

době určen k likvidaci. Všechny stroje a zařízení se tedy buď při výrobě používají nebo 

jsou uloženy na skladě. Dlouhodobý hmotný majetek uložený na skladě je řádně 

uskladněn, promazán, archivován. Pokud společnost Komponenty získá zakázku na 

výrobu komponentů, které se vyráběly v minulosti na uskladněném zařízení nebo na 

speciální výrobu, stroje se znovu zprovozní a pracuje se na nich dále.  

 

Z uskladnění strojů a zařízení na skladech samozřejmě plynou určité náklady. Ať už na 

samotné budovy skladů, tak na ten dlouhodobý hmotný majetek, který je na skladech 

uskladněn a na kterém se tedy nevyrábí.  

 

Navrhuji tedy prodej některých strojů a zařízení, které jsou uskladněny na skladech déle 

než 10 let. Je velmi málo pravděpodobné, že při současném trendu a modernizaci 

v obuvnickém průmyslu, bude tento dlouhodobý hmotný majetek v budoucnu ještě 

využíván. Prodej tohoto majetku by měla společnost Komponenty, a. s. uplatnit za co 

nejvyšší možnou cenu. Díky prodeji nepotřebných strojů a zařízení se sníží společnosti 

náklady na jejich uskladnění. Investovat se bude pouze do hledání kupujících (inzeráty). 

 

Majetek Počet kusů Prodejní cena (celkem) 

Formy 6 1 320 000 

Štípače 1 150 000 

Řezače 1 400 000 

Vozíky 2 60 000 

CELKEM 10 1 930 000 

 

Tabulka č. 8: Majetek navržený k prodeji 
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4.2 Návrh nové investice 

Z analýzy dlouhodobého hmotného majetku provedené ve firmě Komponenty, a. s. 

vyplývá, že bude nutné provést nové investice do DHM a to nákupem nových strojů a 

zařízení nebo rekonstrukcí stávajících. Před samotnou realizací bude třeba schválení 

plánovaného nákupu.  

 

Jednou z důležitých investic by měl být nákup nové lisovací linky. Důvodem nákupu 

nové lisovací linky je zastaralost současných linek, které jsou ve vlastnictví společnosti 

a zvyšování poptávky tedy i kapacity po výrobě komponentů. Naopak úspory nákupu 

nové linky jsou spatřovány v ušetření: lidské práce, zpřesnění výroby, ekologie, menší 

spotřeba energie, moderní způsob výroby. 

 

Cena nových lisovacích linek se pohybuje okolo 7 000 000 Kč.  

 

 

Financování nové investice 

Financování investic podniku prostřednictvím leasingu je velmi blízké financování 

pomocí různých forem střednědobých úvěrů. Při rozhodování mezi oběma formami 

financování se doporučuje respektovat následující hlavní faktory: 

 

• daňové aspekty – odpisový, úrokový a leasingový daňový štít, daňová   

zvýhodnění investic při jejich pořízení, 

• úrokové sazby ze střednědobého úvěru a systém úvěrových splátek, 

• sazby odpisů a zvolenou metodu odepisování majetku v průběhu životnosti, 

• leasingové splátky, jejich výši a průběh v rámci doby leasingu, 

• faktor času vyjádřený zvolenou diskontní sazbou pro aktualizaci peněžních 

toků spojených s úvěrem či leasingem. [10] 

 

Při rozhodování mezi těmito formami pořízení majetku je nutné zvážit skutečné poněžní 

toky, které musí poplatník vynaložit v průběhu trvání leasingového nebo úvěrového 

vztahu. 
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Nejčastěji se při rozhodování používají dva metodické postupy: 

 

1. Metoda diskontovaných výdajů na leasing a úvěr – při této metodě se nejdříve 

kvantifikují výdaje (snížené o daňovou úsporu) spojené s jednotlivými druhy 

financování. Zjištěné výdaje u obou variant se diskontují na současnou hodnotu a 

vybere se ta varianta, která má nižší celkové diskontované výdaje. 

 

2. Metoda čisté výhody leasingu – je založena na porovnání čisté současné hodnoty 

investice financované úvěrem a čisté současné hodnoty investice financované 

leasingem. Pokud vyjde hodnota tohoto ukazatele kladná, platí, že je výhodnější 

financování investice prostřednictvím leasingu. V opačném případě je výhodnější 

financování prostřednictvím úvěru. [10,11] 

 

Při hodnocení jednotlivých variant způsobů financování použíji metodu diskontovaných 

výdajů na leasing a úvěr. 

 

 

Jak již bylo uvedeno, společnost Komponenty, a. s. uvažuje o pořízení nové lisovací 

linky v ceně 7 000 000 Kč. Existují tedy dvě možnosti pořízení tohoto DHM: 

a) leasing 

b) úvěr. 

 

Výchozí údaje: 

- životnost zařízení je 6 let 

- úrok z uvěru činí 9 % p. a. 

- splatnost úvěru je 6 let 

- daň z příjmů 24 % 

- odepisování je lineární 

- splátkový kalendář při leasingové variantě financování by měl následující podobu:  

1. rok 2 mil. Kč; 2. rok 2 mil. Kč; 3. rok 2 mil. Kč; 4. rok 1 mil. Kč; 5. rok 1 mil. Kč;  

6. rok 1 mil. Kč (celkem tedy 9 000 000 Kč). 
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A) Financování formou leasingu 

 

Rok Daňově uznatelná 
splátka 

Daňová úspora  
(24 %) 

Výdaje na leasing 

2007 1 500 000 360 000 1 535 000 

2008 1 500 000 360 000 1 535 000 

2009 1 500 000 360 000 1 535 000 

2010 1 500 000 360 000 535 000 

2011 1 500 000 360 000 535 000 

2012 1 500 000 360 000 535 000 

CELKEM 9 000 000 2 160 000 6 210 000 

 

Tabulka č. 9: Výpočet výdajů na leasing 

 

B) Financování formou úvěru 

 

Výpočet umořovatele podle vzorce: 

UMOŘOVATEL = 
( )

( )
* 1

1 1

n

n

i i

i

+

+ −
 

kde:   n ... počet let ; i ... úrokvá sazba. 

 

Roční splátka úvěru = výše úvěru * umořovatel = 7 000 000*0,2229198 = 1 560 440 Kč 

Rok Počáteční 
stav úvěru 

Platba Úrok (9%) Úmor Konečný 
stav úvěru 

2007 7 000 000 1 560 440 630 000 930 440 6 069 560 

2008 6 069 560 1 560 440 546 260 1 014 180 5 055 380 

2009 5 055 380 1 560 440 454 984 1 105 456 3 949 924 

2010 3 949 924 1 560 440  355 493 1 204 947 2 744 977 

2011 2 744 977 1 560 440 247 048 1 313 392 1 431 585 

2012 1 431 585 1 560 440 128 855 1 431 585 0 

CELKEM  9 362 640 2 362 640 7 000 000  

 

Tabulka č. 10: Návrh splátkového kalendáře úvěru 
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Roční úrok se vypočítá jako součin počátečního stavu úvěru a úrokové sazby. Roční 

úmor je pak rozdílem roční platby a ročního úroku. Snížením počátečního stavu úvěru o 

roční úmor získáme stav úvěru na konci období. 

 

Pro stanovení skutečných výdajů po zdanění spojených s úvěrem je potřeba zohlednit 

odpisy, které snižují daňový základ. Jedná se o lineární (rovnoměrné) odepisování. 

Lisovací linky patří do druhé odpisové skupiny. Doba odpisování tohoto dlouhodobého 

hmotného majetku je 5 let.  

 

Rok Platba Úrok 
Odpisy 
lineární 

Snížení 
daňového 
základu 

Daňová 
úspora 
(24%) 

Výdaje 
na úvěr 

2007 1 560 440 630 000 770 000 1 400 000 336 000 1 224 440 

2008 1 560 440 546 260 1 557 500 2 103 760 504 902 1 055 538 

2009 1 560 440 454 984 1 557 500 2 012 484 482 996 1 077 444 

2010 1 560 440 355 493 1 557 500 1 912 993 459 118 1 101 322 

2011 1 560 440 247 048 1 557 500 1 804 548 433 092 1 127 348 

2012 1 560 440 128 855  128 855 30 925 1 529 515 

CELKEM       7 115 607 

 

Tabulka č. 11: Výpočet výdajů na úvěr 

 

Vedle odpisů je také roční úrok daňově uznatelným nákladem a proto se o tuto sumu 

sníží daňový základ. Daňovou úsporu z úvěru zjistíme jako součin celkového snížení 

daňového základu a sazby daně z příjmu. Výdaje na úvěr po zdanění tvoří rozdíl roční 

platby a daňové úspory. 
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Kvantifikace aktuálních výdajů obou variant financování 

Celá analýza obou forem financování vychází z peněžních toků po zdanění. Z toho 

důvodu je třeba upravit úrokovou sazbu o daňový vliv. Pro rok 2007 a následující roky 

je stanovena sazba daně z příjmů právnických osob ve výši 24 %. Tato sazba bude po 

celou dobu splácení leasingu a úvěru neměnná. 

 

Pro přepočítání na současnou hodnotu použiji odúročitel, který vypočtu podle 

následujícího vzorce s použitím úrokové sazby upravenou o daňový vliv: 

 

ODÚROČITEL = 
( )

1

1
n

i+
 

 

kde:   n… počet úročených období ; i… úroková sazba upravený o daňový vliv. 

 

Pro jednotlivé roky použiji odúročitel, u kterého se budou zohledňovat jednotlivé roky 

životnosti. Zjištěný odúročitel musí být shodný pro všechny aktualizace, tedy jak pro 

výdaje pro zdanění leasingu, tak i pro výdaje po zdanění spojené s úvěrem. 

 

Rok  Odúročitel Výdaje na 
leasing 

Současná 
hodnota 

výdajů na 
leasing 

Výdaje na 
úvěr 

Současná 
hodnota 

výdajů na 
úvěr 

2007 0,935979 1 535 000 1 436 728 1 224 440 1 146 050 

2008 0,876057 1 535 000 1 344 748 1 055 538 924 711 

2009 0,819971 1 535 000 1 258 656 1 077 444 883 473 

2010 0,767475 535 000 410 599  1 101 322 845 237 

2011 0,718341 535 000 384 312 1 127 348 809 820 

2012 0,672352 535 000 359 708 1 529 515 1 028 373 

CELKEM   5 194 751  5 637 664 

 

Tabulka č. 12: Porovnání obou variant financování 

 

 



 57 

Porovnáním obou variant financování investice vychází jako lepší způsob pořízení 

lisovací linky pomocí leasingu. Z porovnání vyplývá, že leasingové financování levnější 

oproti úvěrovému financování o 442 913 Kč. 

 

Doporučuji tedy společnosti Komponenty, a. s. financovala pořízení lisovací linky 

prostřednictvím leasingu. K nesporným výhodám, které jsou spojeny s financováním 

investice prostřednictvím leasingu, patří: 

 

� levnější financování 

� lepší dostupnost 

� není vyžadován ručitel 

� administrativně méně náročnější 

� postupné uplatňování daňově uznatelných nákladů. 

 

 

Další návrhy na pořízení nového majetku nebo přistoupení k modernizaci stávajícího 

dlouhodobého hmotného majetku: 

 

- štípače – většina těchto strojů je již zastaralá. Jejich poruchovost se bude v budoucnu 

zvyšovat a tudíž porostou i náklady je opravy a údržbu. 

 

- lis – v případě velkosériových zakázek je možné, že by se do tohoto zařízení i přes 

vysokou pořizovací cenu mohlo vyplatit investovat 

 

- vozíky – z provedené analýzy vyplývá, že firma Komponenty pořizuje vozíky vždy, až 

na některém z vozíků dojde k poruše. Zde dochází k určitým prostojům ve výrobních 

halách. Doporučuji tedy společnosti nákup jednoho vozíku, který bude pro případ 

poruchy uskladněn na skladě a tím pádem ihned k dispozici pro další manipulaci.  
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4.3 Návrh na zlepšení práce provozní údržby 

Z provedené analýzy ve firmě Komponenty, a. s. je zřejmé, že je údržba strojů a 

zařízení nedostatečná. Jelikož se ve společnosti pracuje na tři směny, současní 

zaměstnanci jsou nuceni udržovat pracovní pohotovost a pracovat přes čas. Tím se tedy 

zvyšují náklady na tyto zaměstnance, například v podobě příplatku 25 % ze mzdy za 

práci přes čas apod. 

 

Tyto skutečnosti považuji za nevyhovující i z těchto důvodů: 

� velká časová vytíženost současných zaměstnanců 

� nesledují se tak moderní trendy v údržbě 

� malý přehled o externích opravárenských firmách 

� údržba je jako celek potlačena. 

 

Navrhuji tedy zachování současného organizačního modelu pro oblast oprav a údržby, 

ale s tím, že bude do firmy Komponenty přijato 5 nových, mladých a kvalifikovaných 

pracovníků. Jeden z těchto zaměstnanců by se zabýval modernizací a zlepšením 

provozu. 

 

Schéma č. 2: Navrhovaná organizační struktura provozní údržby a oprav 
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Nově přijatí zaměstnanci by tedy pracovali pod Střediskem výrobních činností, v útvaru 

Provozní údržby. Jak již bylo uvedeno, ve společnosti v současné době pracuje 

v Provozní údržbě 17 zaměstnanců. Počet těchto pracovníků by se tedy zvýšil na 22. 

Tím by se zamezila nedostatečná údržba strojů a zařízení. 

 

Noví zaměstnanci by byli také přímo podřízeni řediteli společnosti. Náplň jejich práce 

by byla administrativního charakteru: 

 

o sledovat cenový vývoj externích dodavatelů s cílem minimalizovat náklady 

o sledovat moderní trendy v údržbě – školící kurzy 

o práce s výpočetní technikou v oblasti oprav a údržby 

o plánovat opravy strojů a zařízení 

o sledovat celkové náklady, vynaložené na opravy strojů a zařízení 

o u větších oprav zvažovat, zda jsou pro podnik ekonomicky výhodné 

o zadávat práci interním zaměstnancům údržby 

o najímat externí firmy 

 

Současní interní zaměstnanci by i nadále zajišťovali opravy a základní údržbu strojů. 

 

 

4.4 Návrh na modernizaci a zlepšení provozu 

Zaměstnanci provádějící v současnosti údržbu mají k dispozici výpočetní techniku, 

která jim napomáhá k výkonu jejich práce. Záznamy o opravách dlouhodobého 

hmotného majetku však nejsou zadávány do počítačů, ale na karty jednotlivých druhů 

strojů a zařízení. 

 

Dle mého názoru je v současné moderní době nevyhovující a nedostatečné veškeré 

záznamy, týkající se oprav a údržby majetku ve firmách, zaznamenávat pouze na karty 

jednotlivých strojů a zařízení. Pokud by tyto záznamy byly zadávány i do počítačů, 

společnost by měla větší přehled o stavu strojů a zařízení, o jejich opravách, o 

nákladech vynaložených na údržbu a opravy apod.  
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Ve firmě Komponenty také chybí časový plán oprav a údržby. Časový plán oprav a 

údržby by měl být do systému řízení oprav ve společnosti zakomponován. Kdyby 

přestalo ve firmě fungovat ve stejnou dobu několik strojů a zařízení, mohlo by to 

ohrozit její existenci. Pokud by tento plán společnost měla vypracovaný, usnadnilo by 

to orientaci v jednotlivých údržbářských a opravárenských výkonech. 

 

Navrhuji tedy přijetí jednoho zaměstnance, který se bude starat jak o záznamy o 

opravách dlouhodobého hmotného majetku do počítače, tak o vypracování a průběžné 

kontrolování časového plánu oprav a údržby.  

 

Pracovní náplň tohoto zaměstnance: 

 

� zpracování časového plánu oprav a údržby stěžejního majetku 

� kontrola a aktualizování časového plánu oprav a údržby 

� návrh detailní nápravy toho, co bylo v minulosti v oblasti oprav a údržby 

zanedbáváno 

� výpomoc zaměstnancům provozní údržby 

 

 

4.5 Návrh na využití programového vybavení 

Společnost Komponenty nevyužívá žádné údržbářské a opravárenské systémy. 

K opravám přistupuje až na základě poruchy. Výjimkou jsou rizikové součásti 

výrobního zařízení, které se pravidelně vyměňují po určitém počtu provozních hodin 

nebo po určitém objemu produkce.  

 

Ačkoliv má společnost vedenou analytickou evidenci dlouhodobého hmotného majetku, 

kde je možné sledovat vynaložené prostředky na opravy a údržbu, spotřebu náhradních 

dílů a materiálu, nesplňuje tato účetní evidence nároky na kvalitní hodnocení 

provedených údržbářských a opravárenských zákroků. K nepřehledné situaci přispívá 

skutečnost, že jednotlivé druhy oprav jsou různým způsobem zaznamenávány na 

několika místech. 
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Tento stav neumožňuje kvalitně sledovat potřebu jednotlivých údržbářských a 

opravárenských zákroků, skutečné náklady s nimi spojené apod. Chybí program, který 

by byl napojen na celopodnikový informační systém a umožňoval by tak zvýšení 

efektivnosti řízení oprav a údržby. 

 

Využívání informačních systémů pro řízení údržby ve společnosti má svoji perspektivu, 

neboť vede ke: 

 

� zrychlení a zkvalitnění plánovacích a řídicích procesů 

� omezení manuální administrativní práce 

� omezení neplánovaných prostojů 

� odstranění nadbytečných zásob pro opravárenskou činnost 

� zkvalitnění výrobního procesu maximální provozuschopností strojů a zařízení 

[5] 

 

V současné době je na trhu mnoho firem, které nabízejí prodej informačních systémů 

zaměřených na údržbu majetku. Je důležité, aby byl takový systém napojitelný na 

současně používaný podnikový informační systém. Takovým produktem může být 

software NORIS® od společnosti TESCO SW, a. s. Doporučuji tedy společnosti 

Komponenty, a. s. investovat do tohoto softwaru. 

 

 

Software Údržba NORIS® je systém řízení údržby výrobních a provozních zařízení 

vyvinutý na vývojovém jádru NORIS®. Komplexně pokrývá procesy v údržbě - od 

plánování a řízení prací až po vyhodnocování a optimalizaci. Je určen pro střední a větší 

výrobní podniky využívající vlastní i externí údržbu provozních objektů a výrobního 

zařízení. Systém Údržba NORIS® je maximálně flexibilní, parametricky řízený systém, 

který lze snadno integrovat do libovolného informačního prostředí uživatele a propojit 

na další již existující technické systémy. 
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Tento systém nabízí: 

 

� úplnou evidenci všech prvků údržby 

� plnou podporu všech údržbových procesů 

� komplexní zajištění všech fází procesu údržby 

� sledování a vyhodnocování nákladů 

 

Hlavním přínosem použití systému údržby je zvýšení efektivnosti díky komplexním 

informacím o technickém stavu všech strojů a zařízení a přesné evidenci potřeb a 

procesů údržby, což vede k plynulosti provozu. Optimalizace nákladů na údržbu a 

opravy, snižování ztrát z výpadků a poruch zařízení a optimalizace stavu zásob vede 

v konečném důsledku ke snižování celkových podnikových nákladů. 

 

 

4.6 Návrh na sloučení technické dokumentace 

Analýzou ve společnosti Komponenty, a. s. bylo zjištěno, že technická dokumentace 

strojů a zařízení není v požadovaném stavu. Jak bylo již uvedeno, restrukturalizací 

tehdejší společnosti SVIT, vzniklo po revoluci mnoho dalších společností. Majetky 

Svitu byly překupovány, karty majetků měly svůj tiskopis, bylo by tedy vhodné tuto 

technickou dokumentaci sjednotit. 

 

Pro kvalitní provádění oprav je bezpodmínečně nutné mít k dispozici kompletní 

technickou dokumentaci veškerého zařízení. Ta je základem pro efektivní řízení 

náhradních dílů, tedy které náhradní díly je nutné mít v zásobě apod. 

 

Kompletní technická dokumentace musí být nápomocná k těmto činnostem: 

 

o údržba a řádný provoz daného zařízení 

o vytvoření souboru preventivních oprav 

o zkrácení doby vyhledávání závady 

o snížení počtu chyb při montáži, zvýšení bezpečnosti apod. 
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Navrhuji tedy, aby společnost vyčlenila na tuto práci jednoho ze svých zaměstnanců 

Provozní údržby. Tento zaměstnanec by se věnoval sjednocení veškeré technické 

dokumentace dlouhodobého hmotného majetku ve firmě. Sjednocenou technickou 

dokumentaci by měl poté k dispozici nadřízený – šéf provozu a údržby, který musí 

garantovat provozuschopnost strojů a zařízení. Samozřejmě potřebné kopie byly 

ponechány na provozech, kde se daný majetek nachází. Zaměstnanci, kteří jsou 

pověřeni jednotlivými zásahy na majetku, by měli tuto dokumentaci kdykoliv 

k dispozici. 

 

4.7 Návrh na zlepšení péče o dlouhodobý hmotný majetek 

Složitost opravárenské činnosti vychází z její časové a věcné proměnlivosti a proto jsou 

kladeny vyšší nároky na oblast přípravy, informace a řízení než je tomu u základní 

výroby. Klíčem k minimalizaci výrobních ztrát z titulu údržby je zájem na periodičnosti 

a rychlosti údržby. Základem zajištění uvedených požadavků je kvalitní evidence, která 

udává úplný přehled o majetku. To následně umožňuje další plánování a řízení 

obnovovacích procesů. [3] 

 

Každý plán opravy by měl obsahovat následující základní body: 

 

� co má být opravováno 

� kdy a kde bude oprava prováděna 

� kdo bude opravu provádět 

� kolik kusů zařízení bude opravováno 

� kolik bude přibližně oprava stát 

� jak se výluka zařízení dotkne výroby 

� s jakými dodavateli bude nutno spolupracovat [5] 

 

Navrhuji společnosti Komponenty, aby současně se zavedením softwaru byly pečlivě 

sledovány náklady na opravy daného majetku. Porovnání skutečně vynaložených 

prostředků je základem určení okamžiku, kdy bude vhodnější provést generální opravu 

zařízení nebo jeho výměnu, než provádět finančně a časově náročné drobné opravy. 
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5 Vyhodnocení navrhovaných řešení 

5.1 Náklady na realizaci navrhovaných opatření 

 

1) Náklady na likvidaci 

Společnosti vzniknou náklady při prodeji uvedeného dlouhodobého hmotného majetku 

pouze v souvislosti s hledáním potencionálních kupujících (propagace, inzeráty apod.) 

 

Celkem         15 000 Kč 

 

2) Náklady na nové investice 

� lisovací linka             6 210 000 Kč 

� štípač                 180 000 Kč 

� lis                 350 000 Kč 

� vozík        15 000 Kč 

 

Celkem             6 755 000 Kč  

       

3) Náklady na zlepšení práce provozní údržby  

Tyto náklady představuje hrubá mzda čtyř nových zaměstnanců ve výši 18 000 Kč 

měsíčně. Tyto mzda bude považována jako základní příjem, ke kterému se budou 

připočítávat další částky dle rozsahu vykonávaných činností.  

� 4 x hrubá mzda      72 000 Kč 

� 4 x sociální a zdravotní pojištění    25 200 Kč 

 

Celkem za rok             1 166 400 Kč 

 

4) Náklady na modernizaci a zlepšení provozu  

� 1 x hrubá mzda + pojištění     27 000 Kč 

� vstupní investice na časový plán oprav   20 000 Kč 

 

Celkem za rok                344 000 Kč 
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5) Náklady na zavedení nového systému evidence údržby 

� nákup softwaru NORIS®              300 000 Kč  

� nákup výpočetní techniky     33 000 Kč 

� zaškolení zaměstnanců     20 000 Kč 

 

Celkem                353 000 Kč  

 

6) Náklady na sjednocení technické dokumentace  

Náklady na zlepšení technické dokumentace by především znamenaly mzdové náklady 

pracovníka, který by měl v náplni práce povinnost starat se o tuto oblast a zajišťovat 

potřebné materiály u jednotlivých výrobních strojů a zařízení. Ostatní náklady na 

zajištění technické dokumentace jsou těžko vyčíslitelné. 

 

Celkem                 30 000 Kč 

 

7) Náklady na zlepšení péče o dlouhodobý hmotný majetek 

Zlepšení péče o dlouhodobý hmotný majetek je spojeno především s organizačními 

opatřeními, které nevedou ke zvyšování nákladů. Bude však nutné pořídit kancelářské 

potřeby a častěji používat některé služby. 

 

Celkem za rok          5 000 Kč 

 

 

 

Celkové náklady na navrhovaná opatření za období 2007-2012, znázorňuje následující 

tabulka. Celkové náklady, které jsou 15 151 800 Kč, budou kryty z cizích zdrojů 

(leasing lisovací linky) částkou 6 210 000 Kč a z vlastních zdrojů částkou 8 941 800 Kč. 

Společnost totiž neupřednostňuje financování výrobních zařízení a dalších s výrobou 

souvisejících technologií formou leasingu. Důvodem je dosavadní zkušenost, kdy 

sjednané ceny byly výhodnější než leasing. Přesto doporučuji provést porovnání 

jednotlivých možností financování, zvláštní pozornost bych zaměřil na možnost čerpání 

úvěru. 
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Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Likvidace 
(prodej) 

7 000 8 000     

Lisovací  
linka 

1 535 000 1 535 000 1 535 000 535 000 535 000 535 000 

Pořízení 
Štípače 

180 000      

Pořízení  
lisu 

 350 000     

Pořízení 
vozíku 

15 000      

Zlepšení 
údržby 

388 800 1 166 400 1 166 400 1 166 400 1 166 400 1 166 400 

Modernizace 
provozu 

128 000 324 000 324 000 324 000 324 000 324 000 

Systém 
údržby 

353 000      

Technická 
dokumentace 

30 000      

Zlepšení péče 
o DHM 

5 000 5 000 5 000 5 000 5 000  5 000 

CELKEM  2 641 800 3 388 400 3 030 400 2 030 400 2 030 400 2 030 400 

 

Tabulka č. 13: Rozložení nákladů na navrhovaná opatření 

 

Jednorázovými náklady budou pořízení štípače, pořízení lisu, pořízení vozíku, nákup 

systému údržby a náklad na sloučení technické dokumentace. Ostatní jsou průběžné. 

 

5.2 Přínosy z navrhovaných opatření 

 

A) Vyčíslitelné přínosy 

� prodej forem, vozíků, štípače a řezače - celkem        1 930 000 Kč 

 

� lisovací linka             1 650 500 Kč   

- částka představuje roční snížení nákladů na lidskou práci, na zpřesnění výroby,    

ekologie, menší spotřebu energie, moderní způsob výroby za rok 
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� štípač                 540 000 Kč 

- snížení nákladů na provoz zařízení za rok 

 

� lis                450 500 Kč 

- snížení nákladů na opravy a údržbu, zvýšení kvality a kvantity výrobků za rok 

 

� vozík        80 000 Kč 

- snížení nákladů na opravy, údržbu a náhradní díly za rok 

Rok 2007 2008 2009 a dále 

Likvidace – prodej 1 120 000 810 000 0 

Lisovací linka 1 650 500 1 650 500 1 650 500 

Štípač 540 000 540 000 540 000 

Lis 450 500 450 500 450 500 

Vozík 80 000 80 000 80 000 

CELKEM 3 841 000 3 531 000 2 721 000 

 

Tabulka č. 14: Rozložení vyčíslitelných přínosů na navrhovaná opatření 

 

Při porovnání tabulky č. 13 s rozložením nákladů a tabulky č. 14 s rozložením přínosů 

vyplývá, že pouze kromě roku 2008 dochází již od prvého roku realizace k převýšení 

přínosů nad náklady. 

 

B) Nevyčíslitelné přínosy 

Kromě přínosů, které mají dopad na hospodářský výsledek společnosti formou snížení 

nákladů nebo zvýšení výnosů, jsou stejně významné i přínosy, které nelze vyčíslit.  

 

Hlavní nevyčíslitelné přínosy v oblasti údržby: 

� vytvoření informačního zdroje o opravách a údržbě 

� zlepšení procesu údržby s možností stanovení postupů a rozsahů údržby 

� pohotové poskytnutí technických i časových informací o poruchách 

� úspora času a prostředků díky jednoduššímu a podloženému rozhodnutí 

� přesná evidence potřeb údržby a zvýšení bezpečnosti 
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6 Předpoklady a harmonogram realizace 

6.1 Předpoklady realizace navrhovaných opatření 

Pro realizaci navrhovaných opatření je nutno ve firmě Komponenty, a. s. vytvořit 

následující předpoklady: 

 

� vybrat vhodného kupce pro odprodej navrhovaného dlouhodobého hmotného 

majetku 

� ve finančním plánu vytvořit prostor pro nákup navrhovaných investicí 

� provést výběrové řízení pro 5 nově přijatých zaměstnanců 

� výběr vhodného dodavatele údržbářského softwaru 

� navrhnout tým pro rozpracování předložených návrhů 

� předložit návrhy k projednání ve vedení firmy 

� schválit konečnou verzi projektu 

� zajistit finanční prostředky pro realizaci návrhů 

 

6.2 Harmonogram realizace navrhovaných opatření 

 

a) Harmonogram likvidace - prodeje    07/2007 – 09/2007 

 

b) Harmonogram pořízení nových investic 

• lisovací linka       07/2007 – 09/2007 

• štípače        11/2007 – 03/2008 

• lis              10/2007 

• vozíky              07/2007 

 

c) Harmonogram zlepšení práce provozní údržby 

Zachování současného organizačního modelu a přijetí 5 nových zaměstnanců. 

• přijetí nových zaměstnanců     08/2007 – 09/2007 

• školení        08/2007 – 09/2007 
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d) Harmonogram modernizace a zlepšení provozu 

Jeden z pěti nově přijatých zaměstnanců se bude zabývat právě modernizací a 

zlepšením provozu ve firmě Komponenty, a. s. 

• přijetí zaměstnance      08/2007 – 09/2007 

• školení        08/2007 – 09/2007 

 

e) Harmonogram zavedení nového systému evidence údržby 

Zavedení nového systému do společnosti by bylo spojeno s několika etapami, které by 

mohly proběhnout v následující časové posloupnosti: 

• analýza požadavků spojených s nákupem                    09/2007 

• nákup výpočetní techniky                      10/2007 

• nákup softwaru NORIS®           10/2007 

• zavedení systému včetně tvorby databáze + školení            11/2007 – 01/2008 

• zahájení provozu                02/2008 

 

f) Harmonogram sloučení technické dokumentace 

Harmonogram sloučení technické dokumentace pro potřeby společnosti je možné začít 

realizovat od 08/2007. 

 

g) Harmonogram zlepšení péče o dlouhodobý hmotný majetek 

Návrhy spojené se zlepšením péče o dlouhodobý hmotný majetek lze začít realizovat 

ihned. Odpovídající úrovně bude možné dosáhnout v plném rozsahu až po zavedení 

systému evidence údržby. Jde tedy o časový horizont 02/2008. 

 

Některé další důležité činnosti nejsou v harmonogramu zahrnuty, jelikož se uskutečňují 

ve společnosti průběžně. Jedná se především o kontrolu plnění jednotlivých kroků. Po 

ukončení realizace návrhů by mělo být provedeno celkové zhodnocení a nadále by měl 

být sledován jejich dopad na činnost společnosti Komponenty, a. s.. 
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Rok/Měsíc 

2007 2008 Návrhy 

07 08 09 10 11 12 01 02 03 

Likvidace – prodej          

Pořízení lisovací linky          

Pořízení štípače          

Pořízení lisu          

Pořízení vozíků          

Noví zaměstnanci          

Školení          

Analýza požadavků          

Nákup výpočetní techniky          

Nákup softwaru          

Zavedení systému + školení          

Zahájení provozu          

Technická dokumentace          

Péče o DHM          

 

Tabulka č. 15: Časový harmonogram realizace zavádění návrhů 
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7 Závěr 

V předkládané diplomové práci se zabývám problematikou hospodaření s dlouhodobým 

hmotným majetkem ve společnosti Komponenty, a. s. se sídlem ve Zlíně. Při zpracování 

zadaného tématu diplomové práce jsem využil znalosti získané během svého studia, 

znalosti z odborné literatury, postřehy získané vlastním pozorováním a praktické 

zkušenosti převzaté od pracovníků společnosti Komponenty, a. s. 

 

Pro sepsání diplomové práce bylo potřeba nejprve získat komplexní poznatky z oblasti 

správy a péče o dlouhodobý hmotný majetek. Jako zdroj informací mi sloužily 

podnikové materiály a interní směrnice společnosti. Nepostradatelným zdrojem 

informací však byly zkušenosti a poznatky zaměstnanců, které jsem postupně získával 

konzultacemi a diskusemi k danému tématu. 

 

Společnost KOMPONENTY, a.s. ZLÍN má dlouholetou tradici a zkušenosti s vývojem, 

výrobou i prodejem komponentů a to nejen pro obuvnickou výrobu. Nabízí široký výběr 

výrobků od pryžových podešví a podpatků po kompaktní a lehčené pryžové desky, 

gumárenské směsi, obuvnické chemikálie a suroviny pro gumárenskou výrobu, vkládací 

stélky s rozdílnými užitnými vlastnostmi, pryžové a plastové dílce neobuvnického 

charakteru, výrobky z technické pryže, výrobky pro automobilový průmysl atd. 

 

Na základě shromážděných údajů jsem vypracoval analýzu současného stavu 

hospodaření a péče o dlouhodobý hmotný majetek. První část analýzy je zaměřená na 

hodnocení stavu majetku, jeho zařazení do odpisových skupin, stáří, vývoj pořízení a 

v neposlední řadě míra opotřebení dlouhodobého hmotného majetku. Z analýzy je 

zřejmé, že se ve firmě používají výrobní stroje a zařízení, jejichž průměrné stáří je 

v rozmezí jednoho až pětatřiceti let. Mezi nejstarší výrobní stroje patří napínače, štípače 

a tryskače. Tato část je doplněna o postup při pořízení nového majetku s následným 

zařazením do užívání, tedy o evidenci dlouhodobého hmotného majetku. Společnosti 

Komponenty, a. s. současná evidence dlouhodobého hmotného majetku zcela vyhovuje. 

Podle vedení společnosti je systém evidence majetku v pořádku, není tedy potřeba 

vůbec nic měnit ani investovat žádné prostředky. 
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V druhé části jsem se zabýval rozborem a analýzou provozní údržby. Společnost se 

snaží zajistit převážnou část údržbářských zásahů vlastními silami a k tomu využívá 

sedmnáct zaměstnanců, z celkového počtu 280 zaměstnanců, kteří ve firmě pracují. 

Vzhledem k tomu, že se ve společnosti pracuje na tři směny, je dle mě poskytnutých 

informací údržba strojů a zařízení nedostatečná. To má pro zaměstnance následek 

vytváření pracovní pohotovosti a pracovních přesčasů. Zaměstnanci provádějící údržbu 

mají k dispozici výpočetní techniku, která jim napomáhá k výkonu jejich práce. 

Záznamy o opravách dlouhodobého hmotného majetku však nejsou zadávány do 

počítačů, ale na karty jednotlivých druhů majetku. Velkým nedostatkem je absence 

systému evidence údržby, který by napomáhal při vyhodnocování jednotlivých 

údržbářských a opravárenských úkonů. 

 

Další část analýzy podává přehled o vývoji spotřeby náhradních dílů a o nákladech na 

opravy a údržbu v celé společnosti za období 2002 až 2006. Zkoumáním daného období 

bylo odhaleno, že během posledních pěti let dochází k postupnému snižování spotřeby 

náhradních dílů i nákladů na opravy a údržbu. Značný vliv na tento průběh mělo snížení 

počtu zaměstnanců od roku 2005 ve společnosti na polovinu, tzn. 50% dlouhodobého 

hmotného majetku se výrobně nevyužívá. Dochází ke snížení počtu druhů tohoto 

majetku a tedy ke snížení nákladů na ně. 

 

Analytickou část uzavírá SWOT analýza, která shrnuje současnou situaci společnosti 

definováním silných a slabých stránek, hrozeb a příležitostí. Z výsledků je patrné, že 

společnost má velmi silné postavení na trhu. Podrobnou analýzou oblasti hospodaření 

s dlouhodobým hmotným majetkem ve společnosti Komponenty, a. s. vyplynuly 

následující základní nedostatky: 

• vysoké stáří strojů – více energie, více poruchové, vliv na životní prostředí, 

• opravy jen nejnutnější – jen do toho, co se společnosti vyplatí, 

• ekologická likvidace strojů a zařízení – v rámci stáří strojů vysoké náklady, 

• nedostatek finančních prostředků – konkurence tlačí na nízké ceny, 

• nedostatečná péče o dlouhodobý hmotný majetek,  

• absence plánů oprav na delší časové období a systému pro řízení údržby, 

• nejednotnost zaznamenávání údržbářských zásahů. 
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V návaznosti na provedenou analýzu a definované problémy jsem vypracoval 

následující návrhy na řešení těchto problémů. Jako první navrhuji likvidaci – prodej 

některých strojů a zařízení, které jsou uskladněny na skladech déle než 10 let. Díky 

prodeji nepotřebných strojů a zařízení se sníží společnosti Komponenty náklady na 

jejich uskladnění. Jedná se o šest forem, dva vozíky, štípač a řezač. 

 

Dále navrhuji investici na pořízení nové lisovací linky. Důvodem nákupu nové lisovací 

linky je zastaralost současných linek, které jsou ve vlastnictví společnosti a zvyšování 

poptávky, tedy i kapacity po výrobě obuvnických komponentů. Naopak úspory nákupu 

nové linky jsou spatřovány v ušetření: lidské práce, zpřesnění výroby, ekologie, menší 

spotřeba energie, moderní způsob výroby. Doporučuji ještě pořízení nebo přistoupení 

k modernizaci u štípače, lisu a vozíku. 

 

V oblasti řízení údržby navrhuji zlepšení práce provozní údržby spolu s modernizací a 

zlepšením provozu. Navrhuji zachování současného organizačního modelu pro oblast 

oprav a údržby, ale s tím, že bude do firmy Komponenty přijato 5 nových, mladých a 

kvalifikovaných pracovníků. Jeden z těchto zaměstnanců by se zabýval modernizací a 

zlepšením provozu. Těmito kroky by se zamezilo ve společnosti nedostatečné údržbě 

strojů a zařízení. 

 

Dalším problémem je absence systému organizace a evidence údržby. Ačkoliv má 

společnost vedenou analytickou evidenci dlouhodobého hmotného majetku, nesplňuje 

tato účetní evidence nároky na kvalitní hodnocení provedených údržbářských a 

opravárenských zákroků. Chybí program, který by byl napojen na celopodnikový 

informační systém a umožňoval by tak zvýšení efektivnosti řízení oprav a údržby. Proto 

dalším návrhem je zavedení softwaru na řízení údržby. Po porovnání nabídek jsem 

vybral program NORIS® od společnosti TESCO SW, a. s. Zavedením tohoto systému 

dojde ke zvýšení operativnosti a zajištění dokonalého přehledu o majetku, což povede 

mimo jiné i k plynulosti provozu ve firmě.  S tímto novým programem bude současně 

nutné propracovat organizaci práce.  
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Dále navrhuji sloučit veškerou technickou dokumentaci ke strojům a zařízením. 

Kompletní technická dokumentace je nutná pro zajištění provádění údržby a pro 

efektivní řízení náhradních dílů. 

 

Poslední návrh je zaměřen na oblast péče o dlouhodobý hmotný majetek. Je důležité 

věnovat větší pozornost plánování oprav a údržby jednotlivých strojů a zařízení, aby tak 

z důvodu oprav nedocházelo k přerušení výroby.  

 

Realizace navrhovaných opatření závisí na splnění dalších předpokladů, z nichž 

nejdůležitější jsou: 

� vybrat vhodného kupce pro odprodej navrhovaného dlouhodobého hmotného 

majetku, 

� ve finančním plánu vytvořit prostor pro nákup navrhovaných investicí, 

� provést výběrové řízení pro 5 nově přijatých zaměstnanců, 

� výběr vhodného dodavatele údržbářského softwaru, 

� navrhnout tým pro rozpracování předložených návrhů, 

� předložit návrhy k projednání ve vedení firmy, 

� schválit konečnou verzi projektu, 

� zajistit finanční prostředky pro realizaci návrhů. 

 

Realizace uvedených návrhů je spojena s vynaložením finančních prostředků. Zdrojem 

financování by měli být cizí a vlastní zdroje. Návrhy jsou časově nenáročné a mohly by 

být ukončeny v prvním čtvrtletí roku 2008.  

 

Uskutečnění uvedených návrhů by mělo zlepšit hospodaření s dlouhodobým hmotným 

majetkem s přímými a nepřímými dopady na hospodaření. Jednalo by se především o 

úsporu finančních prostředků na opravy a údržbu, o zvýšení výnosů, úsporu času 

v důsledku efektivní práce, vyšší provozuschopnost majetku, snížení náročnosti 

vykonávané práce a také o posílení postavení společnosti Komponenty, a. s. na trhu a 

prohloubení spokojenosti zákazníků. 
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