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ABSTRAKT 

Práce se zabývá problematikou výroby a konkurenceschopnosti 

společnosti ZVVZ a.s. na poli radiálních ventilátorů. Srovnává současný a 

inovovaný typ ventilátoru z pohledu technologie výroby a nákladů na výrobu. 

Vychází z technologické dokumentace a prognózy poptávky na trzích. 

Sestavuje podmínky pro možný vstup inovovaného radiálního ventilátoru do 

produkčního procesu. 

 
Klíčová slova 

radiální ventilátor, konkurence, zefektivnění výroby, pracnost, náklady, 

technologie 

 
ABSTRACT  
 

This student thesis deals with a problem of manufacturing and 

competition ability of the joint stock company ZVVZ in the range of its 

manufacturing program - radial fans. The thesis compares the present and the 

innovated type of small radial fans from the view of manufacturing technology 

and manufacturing costs. The study comes out the technological 

documentation and demand forecast of future market. Finally the thesis 

summaries conditions which are necessary for the successful entrance of the 

innovated type of radial fans into the manufacturing process. 
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1 ÚVOD 
 

1.1 Seznámení s tématem práce 
 

V této diplomové práci se budu zabývat porovnáním současného 

vybraného výrobku s návrhem inovovaného a konkurenčního. Analýza bude 

vycházet z výrobního systému, z ekonomiky výrobního procesu, přípravy 

výroby a ekonomiky produktu. Studie bude také vycházet z prognózy poptávky 

na trzích a sestaví podmínky pro zavedení inovovaného výrobku do 

produkčního procesu 

 
 

1.2 Představení firmy ZVVZ a.s. 
 

ZVVZ a.s. je moderní firma evropské úrovně a jedním z největších 

výrobců a dodavatelů kompletního sortimentu vzduchotechniky. Její produkty 

jsou přínosem pro čistotu životního prostředí. 

Firma byla založena v roce 1948, má dlouholetou tradici, zkušený tým 

odborníků a moderní výrobní základnu. Tím je zaručena vysoká kvalita 

výrobků a poskytovaných služeb. 

 

Výrobky:   

o axiální a radiální průmyslové ventilátory  

o náhradní díly ventilátorů  

o cisternové návěsy a kontejnery na přepravu sypkých hmot  

o potrubí ocelové čtyřhranné pro klimatizaci a větrání včetně 

příslušenství  
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o potrubí kruhové SPIRO  

o tlumiče hluku  

o vzduchotechnické potrubí skupiny III včetně příslušenství  

o nosné konstrukce  

o tlakové nádoby, zásobníky, sila  

o výrobky dle dokumentace zákazníka z uhlíkové a nerezové oceli a 

z hliníkových slitin  

 

Poskytované služby:   

o statické i dynamické vyvažování rotačních částí  

o nátěrové práce v lakovně splňující přísné ekologické požadavky  

o měření a zkoušky hladiny hluku v akustické zkušebně  

o opravy a servis ventilátorů  

o opravy a servis kontejnerů cisternových návěsů  

o destruktivní a nedestruktivní zkoušky svárů  

o zkoušky složení materiálu 
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Obr. 1.1 – letecký pohled na ZVVZ a.s (7) 
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2 SPOLEČNOST ZVVZ A.S. 

Abychom pochopili problematiku výrobního sortimentu  postavení na trhu 

v této společnosti, je nutné si jí blíže představit, seznámit se spektrem výroby a 

s organizační strukturou spolčenosti. 

 

2.1. Všeobecné informace 
 

ZVVZ a.s. je jedním z významných dodavatelů vzduchotechnických a 

dalších výrobků a zařízení pro ekologii a s nimi souvisejících služeb. Disponuje 

s cca 1 160 zaměstnanci, kteří zajišťují kompletní činnosti v oblastech:  

• vývoj  

• výroba  

• zpracování projektové dokumentace  

• dodávky  

• montáž  

• uvedení do provozu 

• zaškolení obsluhy  

• servis  

• dodávky náhradních dílů  

 

2.2. Předmět podnikání 
 

Vývoj, projekce, výroba, montáž, kompletace, měření, prodej, servis a 

opravy výrobků a zařízení pro ekologii, zejména pro čištění a úpravu vzduchu 
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a jiných plynných médií, pro větrání a klimatizaci průmyslových a jiných 

provozů, pro likvidaci tuhých a plynných škodlivin a odpadů včetně 

rekonstrukcí a modernizací, strojů a zařízení s mechanickým pohonem a bez 

pohonu, výrobků a zařízení pneumatické dopravy včetně přepravníků sypkých 

hmot a návěsů, speciálních nákladních cisternových pro přepravu materiálu na 

silnici, kontejnerů nádržkových ISO a tlakových nádob. 

 

2.3. Historie spole čnosti 
 

1948 Zahájení výstavby nového závodu Janka v Milevsku.  

1950 V dosud nedokončené výrobní hale zahájena výroba.  

1967 Zahájení výroby v pobočném závodě Prachatice.  

1990 Změna státního podniku na akciovou společnost. Odštěpný závod 

Prachatice se stal samostatným podnikem.  

1993 Změna obchodního jména firmy na současné ZVVZ a.s.  

1995 Získán certifikát systému řízení jakosti dle normy DIN ISO 9001. 

 
 

 
Obr. 2.1 – ZVVZ n.p. v roce 1972 (8) 
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Letos to bude rovných šedesát let, co se v Milevsku začal stavět nový 

průmyslový areál - závod Janky Radotín. Stalo se tak na konci prázdnin - 29. 

srpna 1948. U položení základního kamene byla místní politická reprezentace i 

tehdejší ministr průmyslu Gustav Kliment.  

O investici se rozhodlo už počátkem roku v kabinetu předsedy vlády. 

Důvod byl prostý - zavést průmysl i do „venkovských“ oblastí. Hospodářská a 

politická atmosféra pár let po druhé světové válce tomu přála. Výroba v 

nedostavěné hale začala v roce 1950 a ještě v témže roce, 16. listopadu, se 

stala továrna základním závodem podniku Janka. Z něho se firma vyčlenila až 

k 31. 12. 1951 - tak vznikl národní podnik Janka Milevsko s pěti závody. Vedle 

toho milevského také v Brně, Radotíně, Praze a Liberci.  

Ještě ale sedm let, do 1.dubna 1958, potrvá, než se objeví jméno Závody 

na výrobu vzduchotechnických zařízení (ZVVZ). To vydrží víc než tři desetiletí 

až do roku 1993, kdy se obchodní název mění pouze na ZVVZ a.s.  

Pamětníci si přitom vybaví krátkou epizodu s názvem Závod první pětiletky 

(1954 až 1958), což byla daň organizačním změnám, na která byla 50. léta 

bohatá. Nakonec telegrafický výčet to výstižně ilustruje. Už v roce 1953 se 

Janka rozděluje na n.p. Janka Milevsko (s dalšími závody v Brně, Rohatci a 

Bratislavě) a na n.p. Janka Radotín (s ostatními závody původního podniku). 

Ještě v témže roce se pobočné závody mění v samostatné podniky a Janka 

n.p. Milevsko se v roce 1954 přejmenovává na už zmíněný Závod první 

pětiletky. Do něho byla v roce 1957 z n.p. Kdyňské strojírny začleněna 

slévárna Písek. V roce 1958 je vytvořena VHJ Závody na výrobu 

vzduchotechnických zařízení n.p. Milevsko, do níž patří závody v Milevsku, 

Liberci, Novém Mestě nad Váhom, Radotíně a Výzkumný ústav 

vzduchotechniky Praha - Malešice.  

Nicméně už v té době se firma stala největším dodavatelem 

vzduchotechnických zařízení v tehdejším Československu - a to jí 

zůstalo. Šedesátá léta charakterizuje stavba nové výrobní haly, administrativní 

budovy a jídelny v Milevsku a rozšíření skupiny o závod v Prachaticích.  

Ten byl do ZVVZ převeden ještě ve výstavbě od ČKD Praha v roce 1964. 
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Provoz v něm začal o tři roky později. A jak se závody v 50. letech nabíraly, tak 

na konci 60. let zase „mizely“ - samostatné národní podniky vznikly v 

Radotíně, Liberci, Novém Městě i z Výzkumného ústavu.  

V roce 1970 se v Praze zakládá generální ředitelství Československých 

vzduchotechnických závodů, které se o třináct let později stěhuje do Milevska.  

Jeho činnost končí v roce 1989. Název podniku se mění na Závody na výrobu 

vzduchotechnického zařízení, státní podnik (ZVVZ, s.p.) Rok na to se forma 

mění na zatím státní akciovou společnost. Prachatický závod se 

osamostatňuje a vzniká Klima a.s.  

Od roku 1993, jak už víme, existuje název ZVVZ a.s. O dva roky později 

dochází k odstátnění firmy v rámci 2. vlny kupónové privatizace. Moderní éra 

začíná. Firma přechází na divizní uspořádání (naposledy v roce 2006 vznikají 

divize Přepravníky a Výroba). Novou dceřinou společností se po ovládnutí 

firmy Enven stává ZVVZ - Enven Engineering. 

 

2.4. Rozdělení spole čnosti 
 

Jelikož se jedná o velkou společnost zabývající se různorodou výrobou, 

je společnost rozdělena na několik výrobních jednotek - divizí . Tyto jednotky 

se chovají jako samostatné podniky, které jsou zastřešeny pod jednou 

značkou. 
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Obr. 2.2 – organizační struktura platná od 1.1. 2008 (8) 

 

2.4.1 Divize p řepravníky 

 
Zabývá se dodávkou a výrobou cisternových přepravníků (návěsů), 

kontejnerů, zásobníků, nádrží a sil včetně záručního i pozáručního servisu.  

Vysoká kvalita, perfektní dílenské zpracování a uživatelský komfort výrobků 

zaručuje uživateli zhodnocení a rychlou návratnost vložených investic.  

Jelikož disponuje týmem zkušených odborníků, reaguje na potřeby 

zákazníků vývojem nových a inovací stávajících typů produktů. Vzhledem ke 

stále se zlepšujícím procesům v divizi v uplynulém období výrazně zkrátila 

dodací lhůty pro dodávky přepravníků. Je schopna splnit všechny požadavky 

na dovybavení, konstrukční úpravy, výrobu přepravníků pro přepravu potravin 

apod. Návěsy jsou homologovány dle EHK a jsou způsobilé pro provoz na 

pozemních komunikacích. Všechny výrobky jsou vyrobeny a schváleny ve 

shodě s národními či evropskými normami.  
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Rozrůstající se síť smluvních opravárenských servisů zajišťuje dokonalý 

servis a péči o zakoupené vozidlo a to jak v záruční době, tak i po skončení 

záruční doby. Divize Přepravníky většinu své produkce exportuje do zemí EU 

a začíná se prosazovat na trzích v Rusku a Ukrajině. 

 

 

Obr. 2.3 - speciání cisternový návěs NCS 24 – 119 (8) 

 

2.4.2  Divize klimatizace 

 
Výroba kompletního sortimentu čtyřhranných a kruhových systémů 

rozvodu vzduchu s 38 letou tradicí.  

Divize Klimatizace je tradičním výrobcem vzduchotechnického potrubí 

skupiny I. pro větrání a klimatizaci a veškerého příslušenství nutného ke 

kompletaci systémů rozvodů vzduchu. Vysoká kvalita a spolehlivost všech 

výrobků je výsledkem působení mnoha faktorů. Tým zkušených odborníků a 

techniků je zárukou vysoké technické úrovně produktů, pravidelné měření a 

zkoušení ve vlastní zkušebně ZVVZ a.s. či státních zkušebnách dovoluje 

dokladovat všechny parametry výrobků dle státních či evropských norem, 

vysoce kvalifikovaní pracovníci a špičkové technologické vybavení jsou 

předpokladem pro vynikající dílenské zpracování. Dostatečné výrobní kapacity 

umožňují zajišťovat dodávky i na akce největších rozsahů. Systém 

managementu jakosti s certifikací dle EN ISO 9001 : 2000 a systém kontroly 

kvality na všech úrovních zpracování produktu dávají záruku nejvyšší jakosti. 
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Díky všem těmto předpokladům divize Klimatizace úspěšně exportuje značnou 

část své produkce do zemí EU.  

 

 
Obr. 2.4 - kruhové potrubí SPIRO (7) 

 
 
 

2.4.3 Dceřinná spol. ZVVZ-Enven Engineering, a.s. 

 
ZVVZ-Enven Engineering, a.s., dceřinná společnost ZVVZ a.s., je 

obchodně inženýrská společnost, která projektuje, dodává a realizuje zařízení 

pro čištění odpadních plynů od tuhých a plynných znečišťujících látek, zařízení 

pro pneumatickou dopravu sypkých hmot, zařízení pro klimatizaci a větrání 

jaderných elektráren, klimatizaci budov a větrání průmyslových objektů, dolů, 

tunelů a metra. V rámci svých obchodních aktivit nabízí následující dodávky a 

služby. 

dodávky:  

o látkových filtrů  

o elektrických a mechanických odlučovačů  

o pneumatické dopravy sypkých materiálů  

o kondicionérů a tepelných výměníků  

o zařízení pro klimatizaci a větrání, také pro jaderné elektrárny  
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o filtroventilační zařízení a uzavírací elementy, také pro jaderné 

elektrárny  

Služby:  

o zpracování projektové dokumentace  

o realizace zařízení na klíč  

o montážní práce  

o opravy a rekonstrukce stávajících zařízení  

o servisní a poradenská činnost  

 

Obr. 2.5 - látkový filtr (8) 
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2.4.4  Divize ventilátory a Megtec 

 
Ve výrobním programu ZVVZ a.s. je poměrně rozsáhlá řada axiálních a 

radiálních ventilátorů, které nacházejí široké uplatnění ve všech oborech lidské 

činnosti. Jsou v přeneseném slova smyslu „srdcem vzduchotechniky“. 

Kompletují snad všechna vzduchotechnická zařízení - jsou zdrojem průtoku a 

tlaku vzduchu nezbytného pro spalování, slouží k odvodu kouřových plynů, 

transportu příměsí, provzdušňování sypkých hmot...  

Ventilátory se štítkem ZVVZ a.s. najdete nejen na významných stavbách 

v České a Slovenské republice, ale také v Evropě, Asii, Africe a dokonce 

Americe.  

V současné době vyrábívá divize axiální ventilátory od průměru 

oběžného kola 500 mm do 10 400 mm a radiální ventilátory od průměru 400 

mm do 2 500 mm. Na požadavek zákazníka jsme schopni dodat ventilátor se 

speciální povrchovou úpravou, v nerezovém provedení, se seismickou 

odolností atd. 

 

2.4.5  Divize Megtec 

 

Činnost divize je z větší části zaměřena na spolupráci a kooperační 

výrobu s americkou firmou MEGTEC v oblasti termického spalování zejména 

pro polygrafický průmysl a na běžnou strojírenskou výrobu. 

 

2.5. Současný stav 
 

K 1.1.2008 dochází k propojení divize Megtec a divize Ventilátory. Divize 

Ventilátory začala v roce 2006 bez výrobních činností. Čas ukázal, že 

ventilátory výrobu jednoznačně potřebují. Divize Megtec disponuje 

konkurenceschopnou výrobou, prověřenou více než desetiletou spoluprací 
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s globální světovou firmou. Podnětem tedy bylo využít tento výrobní model pro 

rozvoj tak významného produktu jakým ventilátory jsou. 

Nová divize bude rozvíjet tři produkty: ventilátory; malé a střední radiální 

ventilátory; produkty pro Megtec. Aby byl rozvoj úspěšný, musí se zjednodušit 

organizace při plnění zakázky, zkrátit dodací termíny a snížit náklady. V tomto 

duchu se připravuje organizace. Potenciál divize je vysoký – odhady tržeb 

hovoří o překročení 500 miliónů korun. 
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3 ANALÝZA VÝVOJE A SOU ČASNÉHO STAVU 
 

3.1. Úvod do problému 
 

 

Současně vyráběné ventilátory řady RVM nejsou již příliš 

konkurenceschopné a proto se hledá způsob jak znovu proniknout na trh. Po 

sametové revoluci se začalo výrobou těchto zařízení zabývat mnoho firem 

vzniklých na základě výrobních dokumentací ze 70. let vytvořených v ZVVZ 

a.s. ZVVZ se orientovala spíše na velké řady ventilátorů a menší rozměry o 

průměru oběžného kola do 1000mm přestaly být prioritou. Toto místo na trhu 

zaujmuly výše zmíněné menší firmy. 

 Klíčem k novému vstupu na trh v této kategorii je inovace RVM. Na 

tomto základě vznikly ve společnosti prototypy ventilátorů řady RSB, které 

budou předmětem této analýzy. 

 

3.2. Ventilátory RVM 
 

Počátkem 90. let po oddělení podniku KLIMA Prachatice a vzniku 

divizního uspořádání ZVVZ a.s. podnikla tehdejší divize D3 (ventilátory) kroky 

pro obnovení výroby radiálních ventilátorů v ZVVZ a.s. 

Po absolvování formálních kroků byla zahájena výroba ventilátorů pod 

označením RVM. Ventilátory RVM vycházely výkonově z aerodynamického 

schématu původních ventilátorů RVI, RVK. 

 

3.3. Situace na trhu radiálních ventilátor ů 
 

Konkurence na trhu radiálních ventilátorů je značná. Na domácím trhu 

jsou to zejména firmy KLIMA Prachatice a.s., VZDUCHOTECHNIKA 

Prachatice s.r.o., Ravent s.r.o. Milevsko, KOVODRUŽSTVO Strážov a dále 

výrobci filtrů jako ILD Kladno, CIPRES a další. 
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Ze zahraničních firem jsou to zejména: 

POLLRICH GmbH, HOWDEN a.g., DSD Dillinger Stahlbau GmbH, Reitz. 

Množství konkurenčních firem svědčí o lukrativnosti trhu. Současně ale také 

tlačí nahoru úroveň technickou a dolů úroveň cenovou.  

Cenové porovnání viz Tab. 3.1, tab. 3.2, tab. 3.3: 

 

Tab. 3.1 – provedení „na přímo“, bez regulace, bez elektromotoru 

KOVODRUŽSTVO 
zadání ZVVZ a.s. Strážov KLIMA Prachatice  

RVM 630 -5N RVI 630 - 5N 

Q= 1,67m3.s-1 
dle PM 12 
3334.21 RVI 630 - 7N dle PP 12 3340.21 

Dpcv=1650Pa 

ρ= 1,2kg.m-3 
n = 1450 ot.min-

1 cena: 38.040,-kč cena: 18.453,- kč cena: 31.440,-kč 
porovnání 
ceny 100% 48% 82,60% 

 

 

Tab. 3.2 - provedení "na spojku", vč.  chlad. kotouče, pancéř. provedení, bez 
elektromotoru a pružného uložení 

zadání ZVVZ a.s. 
RAVENT 
Milevsko KLIMA Prachatice  

RVM 800-P L 90 RVK 800 

Q= 2,5m3.s-1 
dle PM 12 
3334.12 V V 900 dle PP 12 3329.12 

Dpcv=1350Pa 

ρ= 0,61kg.m-3 
n = 1450 ot.min-

1 cena:130 312,-kč cena: 90.090,- kč cena: 100 980,-kč 
porovnání 
ceny 100% 69% 77,50% 
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Tab. 3.3 - provedení "na spojku", pancéř. provedení, bez RÚ, elektromotoru a 
servopohonu 

zadání ZVVZ a.s.   KLIMA Prachatice  
RVM 1600 - 6PL 

90 RVK 1600-6PL 90 
Q= 15,7m3.s-1 dle PM 12 3337.1   dle PP 12 3330.1 

Dpcv=4500Pa 

ρ= 1,2kg.m-3 

n = 980 ot.min-1 cena:431 100,-kč   cena: 100 980,-kč 
porovnání 
ceny 100%   87,90% 

 

Je zřejmé, že konkurenční pozice z hlediska ceny je pro ZVVZ velmi 

nepříznivá a přes jinak dobrou technickou úroveň vedla k tomu, že ventilátory 

RVM byly v poslední době používány zejména jako součást vyšších dodávek, 

kde se cenová nevýhoda dala skrýt. Toto platí především pro velikosti 400 až 

1250, kde je cenová nevýhoda největší. 
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4 ÚVOD DO SITUACE 
 

Velikost trhu s malými a středními ventilátory je v Evropě odhadována na 

400 mil. EUR/rok. 

Jako výstupy  byli formulovány základní předpoklady a parametry 

fungování obchodně-výrobní jednotky pro malé a střední ventilátory, zejména 

v ekonomické sféře. 

Tato studie proveditelnosti se zaměřuje zejména na ekonomiku výroby, 

respektujícím situaci na západoevropském trhu radiálních ventilátorů. Součástí 

studie zůstávají i návrhy řešení organizace obchodu a tvorby výrobní 

dokumentace. 
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5 CÍLOVÉ EKONOMICKÉ PARAMETRY 
 

Zadání vychází ze západoevropského způsobu kalkulace výrobních a 

transakčních nákladů – viz. Tab. 5.1 Je zaměřeno na výrobní náklady 

vznikající v ZVVZ a.s. a vychází z předpokladu, že nákup subdodávek (motor, 

frekvenční měnič, servopohon…) na jednotném trhu, dává všem výrobcům 

ventilátorů stejné podmínky. Proto jsou tyto položky v zadání z kalkulace 

nákladů vyčleněny. 

 

Tab. 5.1 - cenová a nákladová orientace řady RSB 500 ... 1250/0,63 pro návrh ZTP 

    RSB 500-W RSB 500-Z RSB 1000-W RSB 1000-Z 
materiál kg 198 270 1014 1548 
  Kč 5148 7020 26364 40248 
mzdy Nh 19 35 38 66 
  Kč 1625 2993 3249 5643 
režie (včetně 
soc. nákladů) Kč 6773 10013 29613 45891 
náklady (VNV) Kč 13545 20025 59226 91782 
režie admin. a 
prodej Kč 2303 3404 10068 15603 
náklady celkem Kč 15848 23429 69294 107385 
zisk Kč 1902 2812 8315 12886 
cena ZVVZ a.s. Kč 17749 26241 77610 120271 
cena konkurence Kč 22350 32540 93600 141000 
cenová elasticita % 20,58 19,36 17,08 14,7 

 
 

Komentá ř k tabulce:  

Za reprezentanty řady byly vybrány ventilátory s nábojovým poloměrem 

0,63 a velikosti RSB 500-W („napřímo“), RSB 500-Z („na spojku“), RSB 1000W 

a RSB 1000-Z. 

Výrobní materiál St 37 s uvažovanou nákupní cenou 20Kč/kg, koeficient 

odpadu 1,3. 

Mzdy – 85,50Kč/Nh. 

Výrobní režie 100% na mzdy i materiál. 
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Režie administrace prodeje 17% z VNV. 

Zisk 12% z nákladů celkem platí pro zaběhlou, stabilizovanou a plně 

vytíženou výrobu ventilátorů. 

Ventilátory bez motorů, frekvenčních měničů, servopohonů… apod. 

Uvedené nákladové parametry jsou doplněny o parametr VNV a 

parametr hmotnosti na úroveň velikostně shodných ventilátorů typu RVM. 

Současně je zpracován přehled nabídkových cen některých evropských 

výrobců ventilátorů. 
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6 KONSTRUKČNĚ-TECHNOLOGICKÁ 
RACIONALIZACE ŘEŠENÍ VENTILÁTORŮ RSB 500 
AŽ 1250 

 

Pro konstrukčně-technologické řešení byly stanoveny následující zásady: 

 
6.1. Využívání dostupné technologie v ZVVZ a.s. : 

 

o Minimalizovat velikosti svarů a rozsah svařování. 

o Svařování nahrazovat u plechových dílců ohyby. 

o Optimálně využívat přípravky pro sestavování, stehování a 

svařování dílů. 

o Optimalizovat dimenzování dílců a přípravků při jejich sdružování 

do úseků rozměrové řady. 

o Vytvářet podmínky pro zjednodušení dílenské montáže pomocí 

„zámků“ určujících vzájemnou polohu plechových dílů. 

o Bezprostředně  a důsledně využívat odpadu při dělení materiálu 

pro výrobu drobných dílů jako výstuhy, žebra, podložky, lopatky, 

apod. 

o Využívat díly typizované v ZVVZ a.s. jako příruby, apod. 

 

 
6.2. Využívání organiza čních opat ření ke snížení náklad ů na 

výrobu 
 

o Nevyrábět díly, které lze nakoupit levněji. 

o Uvažovat s nátěrem dílů před dílenskou montáží a po montáži jen 

drobné dílčí opravy. 
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o Používat pro dílenskou montáž spojovací materiál nevyžadující 

další povrchovou ochranu (pozinkovaný). 

o Minimalizovat mezioperační přesuny dílů komponentů 

(vyvažování, zkušební běh, měření vibrací). 

o Slučovat závěrečné montážní a zkušební operace (vyvažování, 

zkušební běh, měření vibrací). 

o Využívat dálkového způsobu zadávání výroby. 

o Zvažovat výrobu standardních provedení nejvíce frekventovaných 

velikostí ventilátorů na sklad. 

o Využívat levnější výrobu v kooperaci. 

 

 
6.3. Racionalizace v praxi 

 
 

V praxi to znamená, že díly jako spirální skříň, stoličky pod ložiska, pod 

motor i oběžná kola jsou za pomoci zámků sestavitelné bez složitého 

rozměřování a u oběžných kol bylo zcela eliminováno třískové obrábění 

v ZVVZ. Pokud se v budoucnu podaří výhodně nakupovat ložiskové skříně 

včetně hřídele, bude podíl třískového obrábění na vlastním ventilátoru omezen 

na výrobu distančního kroužku na čep motoru a spojky. 

Přesně definované vzájemné polohy dílů dávají možnost budoucí 

robotizace některých operací, např. svařování oběžných kol a spirálních skříní. 

Zúžením sortimentu použitého materiálu a pečlivým zpracováním 

střihových plánů bylo dosaženo snížení podílu odpadu u plechů pod 20%. 
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6.4. Aplikace racionalizace 
 
  

Aplikace zásad uvedených v bodě 6.1 byla prakticky ověřována na 

prototypu velikosti RSB 1000/0,5 s koly Ø900 a Ø1100 s 13-ti lopatkami 

v provedení „na spojku“. Praktickým ověřením je míněna výroba prototypu 

RSB 1000 s uvedenými provedeními ok v provedení „na spojku i „na přímo“. 

 Podle ZTP by mělo být provedeno také kalkulační ověření velikosti RSB 

500, ale z časových důvodů nebylo k datu zpracování této studie realizováno. 

Pro další výpočty budou i nadále použity nákladové parametry ze zadání. 

 

6.5. Nákladové parametry 
 

V Tab. 6.1 je uvedeno porovnání základních nákladových parametrů 

prototyp se zadáním podle schválené verze ZTP, s výrobky firmy 

vzduchotechnika Prachatice s.r.o., a ventilátory RVM z produkce ZVVZ a.s. 

 
 

Tab 6.1 - porovnání základních nákladových a výnosových parametrů 

ventilátor parametr 
zadání dle 

ZTP VZT Prachatice 
stř. 3615 

ZVVZ RVM ZVVZ 
pracnost Nh 20     54,1 
hmotnost kg 122 152   113-122 
VNV Kč 14000    38234 

RSB 500 
W 

cena Kč 17800 30000   48400 
pracnost Nh 35     97,6 
hmotnost kg 225 220   202-225 
VNV Kč 22000    69718 

RSB 500 
Z 

cena Kč 28500 44200   89800 
pracnost Nh 40   47 104 
hmotnost kg 737 622 495 643-737 
VNV Kč 60000  54676 85259 

RSB 
1000 W 

cena Kč 78000 71800 72000 106100 
pracnost Nh 70   66 165 
hmotnost kg 1350 843 705 955-1350 
VNV Kč 92000  91370 150666 

RSB 
1000 Z 

cena Kč 121000 110800 121000 178300 
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Komentář k tabulce: 

 

o Pro porovnání jsou v tabulce uvedeny ekonomické parametry 

ventilátorů RSB 500 s elektromotorem 5,5 kW a RSB 1000 

s elektromotorem 45kW. Ceny i hmotnosti elektromotorů jsou 

odečteny. 

o K porovnání dodaná nabídka ventilátorů z VZT Prachatice typu 

RVP. Nabídka je zpracována pro RVP 500 s elektromotorem 

5,5kW a RVP 1000 s elektromotorem 22kW. Ceny elektromotorů 

jsou odečteny. 

o V posledním sloupci jsou pro srovnání uvedeny aktuální 

srovnatelné parametry platné pro stávající ventilátory ZVVZ a.s. 

řady RVM. 

o Přehled a porovnání aktuálních konkurenčních cen evropských 

výrobců ventilátorů s plánovanými cenami ventilátorů RSB a 

uvažovanými konkurenčními cenami je uveden v tabulce 6.2. 

o Z porovnání cen v tabulce je zřejmé, že u velikosti 1000 jsou 

plánované ceny ventilátorů RSB na úrovni cen zahraničních 

konkurentů a zadání odpovídá realitě. 

o U velikosti ventilátorů 500 jsou plánované ceny ventilátorů RSB na 

úrovni 50 až 60% ceny srovnatelných konkurentů a vzbuzují 

pochybnosti o správnosti volby nákladových parametrů v zadání 

pro ventilátor RSB 500. Současně dává toto zjištění prostor pro 

úspěch na trhu i při nedodržení nákladových parametrů podle 

zadání – zejména parametru pracnosti. 
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Tab. 6.2 - radiální ventilátory - cenové porovnání - ceny v Kč 

  
Ventilátor radiální - bez 
motoru 

500 
napřímo 

500 na 
spojku 

1000 
napřímo 

1000 na 
spojku 

1 Ferrari - Itálie 11228 36820 14336 52220 
2 Kovodružstvo Strážov 18259       
3 CBI - Rakousko ** 18760   27096   
4 Vzduchotechnika prachatice 30000 44200 71800 110800 
5 Favent S. A. , Polsko 46200   78400 135800 
6 Halifax Fan, Anglie * 46638   77662   
7 ZVVZ a.s. Milevsko 48400 89259 106100 178300 
8 průměrná cena včetně Ferrari 31355 56760 62566 119280 
9 průměrná cena bez Ferrari 34710 66730 66792 141633 

10 Plánovaná cena RSB 17800 28500 72000 121000 
 

* z nabídky není jednoznačně patrné, jestli je odečtena cena motoru 

**z nabídkové ceny odečtena odhadnutá cena motoru 7000 a 20 000Kč 
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7 SROVNÁNÍ RSB S RVM Z POHLEDU PRACNOSTI 
JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT 

 

V této kapitole se zaměříme na srovnání ventilátorů typu RVM a RSB 

z pohledu pracnosti jednotlivých komponent výrobku na jednotlivých 

pracovištích.  

 

7.1. Srovnání pracnosti  z pohledu jednotlivých pra coviš ť 
 
 

7.1.1  Pracovišt ě: ohra ňovací lis 

 

Tab 7.1 - pracnost pracoviště ohraňovací lis 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

pracoviště: Ohraňovací lis  
RSB 1000/0,5 - W napřímo RVM 1000 - 2N napřímo 

 
  pracnost (min) 

cena za Nh 
(Kč) Cena (Kč) pracnost (min) 

cena za Nh 
(Kč) Cena (Kč) 

víko             
sací hrdlo       12 590,00 Kč 118,00 Kč 
kolo oběžné             
skříň 
spirální 6 590,00 Kč 59,00 Kč 13 590,00 Kč 127,83 Kč 
stolička 29 590,00 Kč 285,17 Kč 38 590,00 Kč 373,67 Kč 
ostatní 7 590,00 Kč 68,83 Kč 33 590,00 Kč 324,50 Kč 

celkem hod. 0,7     1,6     
celkem 
cena     413,00 Kč     944,00 Kč 
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pracovišt ě: ohra ňovací lis

413,00 Kč

944,00 Kč

0,00 Kč

500,00 Kč

1 000,00 Kč

RSB 1000

RVM 1000

RSB 1000 413,00 Kč

RVM 1000 944,00 Kč

pracnost v Kč

 
Obr. 7.1 – graf: pracnost RVM x RSB na pracovišti ohraňovací lis 

 

Komentá ře k Tab 7.1 a grafu na Obr. 7.1:  

o Z Tab. 7.1 je zřejmé, že změnou technologických postupů se u 

ventilátoru typu RSB u části „sací hrdlo“ úplně upustilo od potřeb 

úprav na tomto stroji. 

o U ostatních částí ventilátoru se zde opět snížila pracnost na tomto 

pracoviště zhruba o polovinu vůči zastaralému RVM. 

o Z grafu na Obr. 7.1 je názorně zřejmé, že pracnost ventilátoru 

RSB na tomto pracovišti je více než poloviční. 
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7.1.2  Pracovišt ě: Přípravna (ková ři, pily) 

 
Tab. 7.2 - Pracoviště: Přípravna (kováři, pily) 

pracoviště: Přípravna (ková ři, pily)  
RSB 1000/0,5 - W napřímo RVM 1000 - 2N napřímo 

  
pracnost 

(min) 
cena za 
Nh (Kč) Cena (Kč) 

pracnost 
(min) 

cena za 
Nh (Kč) Cena (Kč) 

víko 53 590,00 Kč 521,17 Kč 65 590,00 Kč 639,17 Kč 
sací hrdlo       23 590,00 Kč 226,17 Kč 
kolo oběžné 180 590,00 Kč 1 770,00 Kč 305 590,00 Kč 2 999,17 Kč 
skříň 
spirální 24 590,00 Kč 236,00 Kč 58 590,00 Kč 570,33 Kč 
stolička       28 590,00 Kč 275,33 Kč 

ostatní       19 590,00 Kč 186,83 Kč 

celkem hod. 4,3     8,3     
celkem 
cena     

2 527,17 
Kč     

4 897,00 
Kč 

 

pracovišt ě: Přípravna (ková ři, pily)

2 527,17 Kč

4 897,00 Kč

0,00 Kč

2 000,00 Kč

4 000,00 Kč

6 000,00 Kč

RSB 1000

RVM 1000

RSB 1000 2 527,17 Kč

RVM 1000 4 897,00 Kč

pracnost v Kč

 
Obr. 7.2 graf: pracnost RVM x RSB na pracovišti Přípravna 

 

 Komentá ře k Tab 7.2 a grafu na Obr 7.2:  

o U ventilátoru typu RSB vypadla nutnost opracovávat jednotlivé 

dílce na přípravně. Jmenovitě se zde jedná o ušetření u sacího 

hrdla a stoličky. 
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o U oběžného kola klesla pracnost na přípravně téměř na polovinu. 

o Celková pracnost vyjádřená v peněžní podobě zde klesla vůči typu 

RVM téměř na polovinu. 

 

7.1.3  Pracovišt ě: Laser 

 

Tab. 7.3 - Pracoviště: Laser 

 

pracovišt ě: Laser

5 772,00 Kč

2 470,00 Kč

0,00 Kč

2 000,00 Kč

4 000,00 Kč

6 000,00 Kč

8 000,00 Kč

RSB 1000
RVM 1000

RSB 1000 5 772,00 Kč

RVM 1000 2 470,00 Kč

pracnost v Kč

Obr 7.3 graf - pracoviště: Laser 

pracoviště: Laser  
RSB 1000/0,5 - W napřímo RVM 1000 - 2N napřímo 

  
pracnost 

(min) 
cena za Nh 

(Kč) Cena (Kč) 
pracnost 

(min) 
cena za Nh 

(Kč) Cena (Kč) 

víko 34 
1 560,00 

Kč 884,00 Kč 32 
1 560,00 

Kč 832,00 Kč 

sací hrdlo 4 
1 560,00 

Kč 104,00 Kč 15 
1 560,00 

Kč 390,00 Kč 

kolo oběžné 41 
1 560,00 

Kč 
1 066,00 

Kč       
skříň 
spirální 79 

1 560,00 
Kč 

2 054,00 
Kč 22 

1 560,00 
Kč 572,00 Kč 

stolička 49 
1 560,00 

Kč 
1 274,00 

Kč 26 
1 560,00 

Kč 676,00 Kč 

ostatní 15 
1 560,00 

Kč 390,00 Kč       

celkem hod. 3,7     1,6     
celkem 
cena     

5 772,00 
Kč     

2 470,00 
Kč 
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Komentá ře k Tab 7.3 a grafu na Obr. 7.3:  

o Pouze na tomto pracovišti dochází k většímu vytížení pracovní 

linky u ventilátoru typu RSB. Je to důkaz správně zvolených 

technologických postupů, protože právě Laser patří k moderním 

metodám opracování materiálu. 

o Díky většímu využití tohoto pracoviště u RSB dochází na všech 

ostatních k snížení počtu potřebných normohodin. 

o Veliký nárůst pracnosti u RSB můžeme pozorovat především u 

spirální skříně a oběžného kola, jak je patrno z Tab 7.3 a grafu na 

Obr. 7.3 

 

7.1.4  Pracovišt ě: Obrobna 

 
Tab 7.4 - Pracoviště obrobna 

pracoviště: Obrobna  
RSB 1000/0,5 - W napřímo RVM 1000 - 2N napřímo 

  
pracnost 

(min) 
cena za 
Nh (Kč) Cena (Kč) 

pracnost 
(min) 

cena za 
Nh (Kč) Cena (Kč) 

víko 135 590,00 Kč 1 327,50 Kč 166 590,00 Kč 1 632,33 Kč 
sací hrdlo 75 590,00 Kč 737,50 Kč 328 590,00 Kč 3 225,33 Kč 
kolo oběžné 226 590,00 Kč 2 222,33 Kč 319 590,00 Kč 3 136,83 Kč 
skříň 
spirální 519 590,00 Kč 5 103,50 Kč 692 590,00 Kč 6 804,67 Kč 
stolička 105 590,00 Kč 1 032,50 Kč 195 590,00 Kč 1 917,50 Kč 
ostatní 142 590,00 Kč 1 396,33 Kč 153 590,00 Kč 1 504,50 Kč 
celkem hod. 20,0     30,9     
celkem 
cena     

11 819,67 
Kč     

18 221,17 
Kč 
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pracovišt ě: obrobna

11 819,67 Kč

18 221,17 Kč

0,00 Kč

5 000,00 Kč

10 000,00 Kč

15 000,00 Kč

20 000,00 Kč

RSB 1000

RVM 1000

RSB 1000 11 819,67 Kč

RVM 1000 18 221,17 Kč

pracnost v Kč

Obr. 7.4 graf  - pracoviště obrobna 

Komentá ře k Tab 7.4 a grafu na Obr. 7.4:  

o Bez obrobny se neobejdeme u žádného dílce ventilátorů RSB ani 

RVM. 

o Díky využívání moderních technologií, jako je např. Laser, se však 

dokázala snížit pracnost o rovných 50% jak je patrno z grafu an 

Obr 7. 4 

o Všimněme si především snížení množství obráběcích prací u 

sacího hrdla, jak je patrno z Tab. 7.4 
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7.1.5  Pracovišt ě: sva řovna 

Tab 7.5 - pracoviště: svařovna 

pracoviště: Svařovna  
RSB 1000/0,5 - W napřímo RVM 1000 - 2N napřímo 

  
pracnost 

(min) 
cena za 
Nh (Kč) Cena (Kč) 

pracnost 
(min) 

cena za 
Nh (Kč) Cena (Kč) 

víko 49 590,00 Kč 481,83 Kč 56 590,00 Kč 550,67 Kč 
sací hrdlo 34 590,00 Kč 334,33 Kč 105 590,00 Kč 1 032,50 Kč 
kolo oběžné 117 590,00 Kč 1 150,50 Kč 156 590,00 Kč 1 534,00 Kč 
skříň 
spirální 157 590,00 Kč 1 543,83 Kč 168 590,00 Kč 1 652,00 Kč 
stolička 47 590,00 Kč 462,17 Kč 205 590,00 Kč 2 015,83 Kč 

ostatní 57 590,00 Kč 560,50 Kč 131 590,00 Kč 1 288,17 Kč 

celkem hod. 7,7     13,7     
celkem 
cena     

4 533,17 
Kč     

8 073,17 
Kč 

 

pracovišt ě: Svařovna

4 533,17 Kč

8 073,17 Kč

0,00 Kč

5 000,00 Kč

10 000,00 Kč

RSB 1000

RVM 1000

RSB 1000 4 533,17 Kč

RVM 1000 8 073,17 Kč

pracnost v Kč

Obr. 7.5 graf - pracoviště: svařovna 

 

Komentá ře k Tab 7.5 a grafu na Obr 7.5:  

o I na tomto pracovišti došlo ke snížení výrobních nákladů přibližně 

na polovinu. 
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o Velkého snížení se dosáhlo například u sacího hrdla a stoličky jak 

je patrno v Tab. 7.5. 

o To je zapříčiněno především nahrazením svařování jinými 

progresivnějšími metodami, jako je například ohýbání, či nýtování 

 

7.2. Celková pracnost na p ěti výše uvedených 
pracovištích – RSB x RVM 

 

Tab. 7.6 - celková pracnost RSB x RVM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

porovnání vycházející ze sou čtu náklad ů z 
pracnosti na jednotlivých pracovištích

25 065,00 Kč
34 605,33 Kč

0,00 Kč

20 000,00 Kč

40 000,00 Kč

RSB 1000

RVM 1000

RSB 1000 25 065,00 Kč

RVM 1000 34 605,33 Kč

 celková pracnost v Kč

Obr 7.6 graf - celková pracnost RSB x RVM 

 

celková pracnost RSB x RVM 
RSB 1000/0,5 - W napřímo RVM 1000 - 2N napřímo pracoviště: 

pracnost (Nh) Cena (Kč) pracnost (Nh) Cena (Kč) 
Ohraňovák 0,7 413,00 Kč 1,6 944,00 Kč 
Přípravna 4,3 2 527,17 Kč 8,3 4 897,00 Kč 
Laser 4,3 5 772,00 Kč 1,6 2 470,00 Kč 
Obrobna 20,0 11 819,67 Kč 30,9 18 221,17 Kč 
svařovna 7,7 4 533,17 Kč 13,7 8 073,17 Kč 

celkem Nh 37,0   56,1   
celkem cena   25 065,00 Kč   34 605,33 Kč 
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Komentá ře k tabulce 7.6 a grafu na obr. 7.6:  

o V tomto velkém srovnání je patrné celkové snížení pracnosti a 

s tím souvisejících nákladů na jednotlivých pracovištích popsaných 

v kapitolách 7.1.1 – 7.1.5. 

o K tomuto snížení došlo i přes nárůst na pracovišti Laser. Právě 

díky zvýšenému počtu operací na Laseru odpadlo mnoho úkonů 

na ostatních pracovištích. 

 

7.3. Srovnání vlastních náklad ů výroby (VNV) RSB x RVM 
 

V této kapitole započteme do nákladů vyplývajících z kapitoly 7.2 ještě 

cenu za materiál a ostatní nezbytné náklady. Vše je názorně uvedené 

v tabulkách: Tab. 7.7 12 a Tab. 7.8 viz. níže. 

Tab 7.7 - VNV RSB 1000/0,5 - W na přímo 

materiál 

RSB 1000/0,5 - W napřímo hmotnost (kg) 
cena za 
1kg (Kč) Cena (Kč) 

Subdodávky 
(Kč) 

víko 35,20 17,70 Kč 623,04 Kč   
sací hrdlo 7,90 17,70 Kč 139,83 Kč 1 000,00 Kč 
kolo oběžné 75,70 17,70 Kč 1 339,89 Kč 5 800,00 Kč 
skříň spirální 186,60 17,70 Kč 3 302,82 Kč 130,00 Kč 
stolička 129,90 17,70 Kč 2 299,23 Kč   
ostatní 10,20 17,70 Kč 180,54 Kč 200,00 Kč 

odpad materiálu 20% čisté váhy 87,52 17,70 Kč 1 549,10 Kč   

   
spojovací materiál 20,00 35,00 Kč 700,00 Kč  
      včetně odpadu  
čistá váha (kg) 465,50   10 134,45 Kč  
  pracnost (min) cena za Nh Cena (Kč)  
finální montáž 500 590,00 Kč 4 916,67 Kč  
zkušební provoz 140 125,00 Kč 291,67 Kč  

  plocha (m2) cena za m2 Cena (Kč)  
nátěry 28 255,00 Kč 7 140,00 Kč  
pracnost  z pracovišť celkem 37Nh   25 065,00 Kč  

subdodávky celkem     7 130,00 Kč  

výrobní náklady celkem:     54 677,79 Kč  



 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE  List   41 

 

 

Tab 7.8 - VNV RVM 1000 - 2N na přímo 

 

 
 

porovnání VNV RSB x RVM

54 677,79 Kč

72 778,14 Kč

0,00 Kč

20 000,00 Kč

40 000,00 Kč

60 000,00 Kč

80 000,00 Kč

V
N

V RSB 1000
RVM 1000

RSB 1000 54 677,79 Kč

RVM 1000 72 778,14 Kč

1

 
Obr. 7.7 graf - porovnání VNV RSB x RVM 

materiál 

RVM 1000 - 2N napřímo hmotnost (kg) 
cena za 1kg 

(kč) Cena (Kč) 
Subdodávky  

(Kč) 
víko 40,70 17,70 Kč 720,39 Kč   
sací hrdlo 30,60 17,70 Kč 541,62 Kč   
kolo oběžné 98,00 17,70 Kč 1 734,60 Kč 1 600,00 Kč 
skříň spirální 246,00 17,70 Kč 4 354,20 Kč 208,00 Kč 
stolička 202,00 17,70 Kč 3 575,40 Kč 620,00 Kč 
ostatní 28,00 17,70 Kč 495,60 Kč   

odpad materiálu 27% čisté váhy 165,97 17,70 Kč 2 937,67 Kč   

obrábění a výroba v kooperaci     2 320,00 Kč  
spojovací materiál 18,00 35,00 Kč 630,00 Kč  
      včetně odpadu  
čistá váha (kg) 663,30   17 309,48 Kč  
  pracnost (min) cena za Nh Cena (Kč)  
finální montáž 620 590,00 Kč 6 096,67 Kč  
zkušební provoz 140 125,00 Kč 291,67 Kč  

  plocha (m2) cena za m2 Cena (Kč)  
nátěry 35 255,00 Kč 8 925,00 Kč  
vnitropodniková přeprava     802,00 Kč  
pracnost  z pracovišť celkem 56,05Nh   34 605,33 Kč  

subdodávky celkem     2 428,00 Kč  

výrobní náklady celkem:     72 778,14 Kč  
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V tabulkách: Tab. 7.7 a Tab. 7.8 jsme vypočetli vlastní náklady výroby 

jednotlivých typů ventilátorů RSB a RVM v rozměrové řadě 1000. Z hodnot i 

grafu na Obr. 7.7 je patrná nižší nákladovost u výroby inovovaného ventilátoru 

typu RSB. 

Po přičtení podnikové marže se s  těmito hodnotami sekáme i 

v následující kapitole. 

 



 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE  List   43 

 

8 OPERATIVNÍ KALKULACE NÁKLAD Ů 
 

Dále uvedené propočty ekonomické efektivity produkce ventilátorů RSB 

vychází z dostupných údajů: 

o operativní kalkulace prototypů RSB 1000 v provedení W (napřímo) 

i Z (na spojku) 

o limity nákladů a pracnosti ventilátorů RSB 500 stanovené v zadání 

úkolu 

 

Kalkulace nákladů ani nákladové limity pro zbývající členy rozměrové 

řady nejsou zatím k dispozici. Pro model ekonomického chování uvažovaného 

střediska výroby a prodeje radiálních ventilátorů byli použity dostupné údaje 2 

reprezentantů řady. 

Tyto údaje budou použity pro stanovení krajních mezí ekonomického 

chování výrobně-prodejního střediska v závislosti na velikostní skladbě 

produkce. 

Jako vzorový výrobek pro stanovení levé krajní meze je použit ventilátor 

RSB 1000 s ekonomickými parametry podle Tab. 8.1, RSB 500 dle Tab. 8.2 

 

Tab 8.1 - Ekonomické parametry ověřené na výrobě prototypu ventilátoru RSB 
1000Z 

    RSB 1000 W RSB 1000 Z 
cena nabídková Kč 72000 121000 
VNV Kč 54676 91370 
obchod Kč 9404 15710 
kalkulovaný zisk Kč 7920 13920 
pracnost Nh 47 66 
přípravný čas Tb Nh 7 11 
operační čas Ta Nh 40 55 
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Pro stanovení krajní meze je použit ventilátor RSB 500 s následujícími 

ekonomickými parametry: 

 

Tab 8.2 - Ekonomické parametry podle zadání ventilátoru RSB 500 uvedené v 
ZTP 

    RSB 500 W RSB 500 Z 
cena ZVVZ a.s. Kč 17800 28500 
VNV Kč 14000 22000 
obchod Kč 2700 3900 
kalkulovaný zisk Kč 2300 2600 
pracnost Nh 20 35 
přípravný čas Tb Nh 4 6 
operační čas Ta Nh 16 29 

 

Jako rezerva je u obou ventilátorů ještě k dispozici potenciál snížení 

pracnosti dávkovým zadáváním do výroby. Již 10-ti kusová série přinese 

úsporu 90% přípravného času a sníží tím průměrnou pracnost o cca 15%. U 

ventilátorů RSB 500 je navíc prostor v elasticitě trhu, které signalizuje možnost 

uvažovat u ventilátorů RSB 500 Z o vyšší ceně na trhu. 

Základní informaci o výnosech, kapacitních potřebách a počtu 

vyrobených kusů v závislosti na výši tržeb, nám poskytne nákladový model 

uvedený v Tab. 8.3 – Tab. 8.5. Model je postaven na západoevropském 

konceptu kalkulace (krycích) nákladů v kombinaci s kapacitními a nákladovými 

parametry ZVVZ a.s. 

Jako vstupní údaje do modelu si zvolíme roční objem tržeb a vložíme 

údaje o dílčích nákladech na výrobek a pracovníka  a údaje o ročních 

kapacitách pracovníků. 

 

Na výstupu obdržíme k zadanému objemu tržeb:  

o náklady použitelné na TPV a obchodní činnost 

o objem čistého zisku 

o ziskový potenciál z cenové elasticity trhu 
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o limit počtu pracovníků v TPV a obchodu odpovídající použitelným 

nákladům 

o potřebné kapacity v Nh i lidech pro výrobu (příprava materiálu, 

montáž) 

o počet vyrobených ventilátorů, pokud bude vyráběna jen určitá 

velikost a provedení 

 
 

8.1. Nákladový model funkce výrobního st řediska 
ventilátor ů 

 

Tento nákladový model poskytuje jen orientační informace a slouží pouze 

k simulaci závislosti na rozměrové skladbě produkce. 

 

Nákladový model vychází z p ředpoklad ů: 

o 17% z VNV na krytí transakčních nákladů 

o 12% celkových nákladů kalkulovaný zisk 

o 15 až 34% z kalkulované ceny jako elasticita trhu (závisí nepřímo na 
velikosti ventilátoru) 

 

Model je postaven na základní objem 1 000 000Kč prodeje za 

kalkulovanou cenu (bez motorů) 

 

Zvolené výchozí hodnoty: 

 

Tab 8.3 - výchozí hodnoty výpočtu 

roční prodej  39,2 mil. Kč 
využití elasticity trhu 10 % 
náklady na obchodníka 0,95 mil. Kč/rok 
kapacita pracovníka 1760 Nh/rok 
produktivita práce - přípravna 90 % 
produktivita práce - výroba, montáž 0,85 % 
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Vyráběný počet ventilátorů za rok: 

 

Tab 8.4 - počet možné výroby jednotlivých typů ventilátorů 

  typ ventilátoru po čet/rok kus/den 
  RSB 1000W 544 2,5 
nebo RSB 1000Z 324 1,5 
nebo RSB 500W 2202 10 
nebo RSB 1000Z 1375 6,3 

 

V objemu prodeje použitého pro výpočet nejsou zahrnuty ceny motorů!!! 

 

Tab 8.5 - potřeba výrobních kapacit na roční prodej 39,2mil. Kč 

 
  

RSB 
1000W 

RSB 
1000Z 

RSB 
500W 

RSB 
500Z 

přípravna 4350 3639 7510 8184 
výroba, montáž 21240 17765 36668 39956 normohodiny 

celkem 25590 21403 44178 48140 
obchod, TPV, 
admin. 5 5 5 5 
přípravna 2 2 4 4 
výroba, montáž 10 9 18 19 

pracovníci 

celkem 17 16 27 28 
 

závislost pot řebných výrobních kapacit p ři výrob ě 
pouze 1 ze 4 typ ů ventilátor ů - z pohledu pot řebných 

normohin
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Obr. 8.1 graf - závislost potřebných výrobních kapacit – normohodiny 
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závislost pot řebných výrobních kapacit p ři výrob ě 
pouze 1 ze 4 typ ů ventilátor ů - z pohledu pot řebných 

pracovník ů
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Obr. 8.2 graf - závislost potřebných výrobních kapacit – pracovníci 

 

 

Potřeba Nh vychází z kalkulace ventilátoru RSB 1000Z, RSB 1000W a 

limitů pracnosti pro RSB 500. Zisková marže zde nebere v úvahu mimořádné 

náklady na start výroby. 

Model je postaven jako lineární a případný vliv velikosti výrobních dávek 

je možno zohlednit zadáním redukovaného množství Nh podle odhadnuté 

velikosti výrobních dávek. Jak je patrné z přiložených modelů, je kalkulace 

platná  s přijatelnou chybou jen pro relativně úzký rozsah rozměrové řady.  

Příčinou je nelineární závislost mezi velikostí ventilátoru, cenou a 

pracností, jak ukazuje již příprava vstupních dat do modelu.: 

Jednotková pracnost pro objem prodeje ve výši 1 mil. Kč (1) 

 

  tct pl
n

mil
⋅= 1000000

1
 (1) 
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RSB 1000 W: 

RSB 1000Z: 

RSB 500W: 

RSB 500Z: 

 
 

Přípravný čas Tb uvažujeme u obou velikostí výši 17% z celkového času 

(Ta+Tb). 

Rozdělení celkové spotřeby času mezi přípravu materiálu a dílenskou 

montáž, budeme uvažovat ve výši 17% realizovaných v rámci přípravy 

materiálu a dílů (dělení, ohýbání, obrábění) a 83% v rámci zámečnických prací 

(sestavování, svařování, montáž…). Shoda podílu přípravného času Tb z času 

celkového a času pro přípravu materiálu ve výši 17% je zde zcela náhodná. 

Další údaje o kapacitních potřebách fiktivního střediska a jeho ekonomice 

jsou názorně vidět  v tabulkách Tab. 8.3 – Tab. 8.5 a v grafech na Obr. 8.1 a 

Obr. 8.2 

Zatímco u ventilátorů RSB 1000 je vše v pořádku a při daných objemech 

produkce vychází i příznivá ekonomika, u ventilátorů RSB 500 to neplatí. Je to 

patrné na počtu výrobních dělníků potřebných pro přípravu materiálu i pro 

dílenskou montáž. 

U této velikosti se projevuje nelinearita vztahu pracnosti a velikosti 

ventilátoru, která se objevila již při určování vstupních údajů do modelu. U 

ventilátorů RSB 500 vyšla totiž jednotková pracnost vtažená na 1 mil. Kč 

objemu tržeb na více než dvojnásobek. Pokud má za těchto podmínek 

fungovat i ekonomická stránka modelu (zachování zisku, VNV, ceny), musí 

klesnout průměrná cena jedné normohodiny ve stejném poměru jako narostla 

jednotková pracnost, tj. pod 50% sazeb ZVVZ a.s.. Schůdnou cestou je např. 
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sestavování a  dokončování ventilátorů v kooperaci za cenu 250-300Kč/Nh. 

Tím bude kompenzována i cena normohodin realizovaných v ZVVZ, zejména 

na přípravně materiálu. Obdobná situace jako u RSB 500 lze očekávat i u 

dalších velikostí (560, 630). Jen o málo lepší bude situace u velikostí 710 a 

800. 

 
 

Možnosti řešení této situace: 
 

o Snížení nákladů na všech stupních. 

o TPV (maximální možná automatizace). 

o Obchod (PC podpora). 

o Výroba (úspory pracnosti, dávkové zadávání do výroby) 

o Orientace na velikosti 900-1250, na speciální řešení, na velké 

série. 

o Velikosti 500 - 800 vyrábět  kooperaci s nízko nákladovým 

partnerem. 

o Využívání elasticity trhu a pozice na trhu k maximalizaci ceny. 

o Optimalizace dimenzování výrobně-prodejního střediska ve vztahu 

k očekávanému prodeji. 

 

Pokud se nám podaří kombinací uvedených možností dostat výrobu 

všech ventilátorů do limitu nákladů podle zadání úkolu, nebo ceny 

realizovatelné na trhu, můžeme uvažovat o kalkulaci návratnosti projektu. 
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8.2. Kalkulace návratnosti projektu st řediska výroby 
ventilátor ů 

 

Kalkulace návratnosti je hledání bodu obratu, kdy projekt po zahájení 

funkce pokryje svým čistým ziskem náklady vynaložené na start projektu a 

začne produkovat reálný zisk. 

 

Nejprve stanovíme předpokládané náklady na realizaci projektu: 

 

I. etapa:  

Náklady na výrobu přípravků                 1775 tis.Kč 

Náklady SW podporu                                565tis.Kč 

Náklady na vybavení obchodníka             570tis.Kč 

Náklady celkem I. etapa                       2910t is.Kč 

 

II. etapa: 

Nákup kovotlačitelského stroje               4350tis. Kč 

Náklady celkem II. etapa                      4350t is.Kč 

 

V první etapě jsou zahrnuty náklady na pořízení zařízení a přípravků, 

které jsou pro start projektu nezbytné. Pokud se po úspěšném startu potvrdí 

vhodnost nákupu kovotlačitelského stroje  a také návratnost této investice, 

bude realizována II. etapa. 
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návratnost vložených náklad ů
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Obr 8.3 graf  – návratnost vložených nákladů 

 

Tento graf vymezuje interval v počtu vyrobených kusů ventilátorů RSB 

dvou rozměrů  a dvou provedení, potřebných k vykrytí startovacích nákladů 

střediska z vyprodukovaného zisku. 

V grafu opět nejsou zohledněny potencionální úspory, dosažitelné 

zadáváním výroby v min. 10-ti kusových dávkách, ani další zisk, dosažitelný 

čerpáním části cenového prostoru, daného elasticitou trhu. Toto platí zejména 

pro ventilátory RSB 500, kde navýšení limitní ceny povede k přiblížení bodu 

obratu k RSB 1000. 

Graf předpokládá dodržení nákladových limitů nejen pro výrobu, ale i pro 

TPV a obchod. To je možné jen v případě, kdy bude v rovnováze potřebná a 

disponibilní personální kapacita. Tomuto požadavku bude nutno přizpůsobit i 

organizování náběhu funkce budoucího střediska. 
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9 ZÁVĚRY Z EKONOMICKÉHO POSOUZENÍ 
 

Z předcházejících propočtů a úvah je zřejmé, že v podmínkách ZVVZ a.s. 

nebudou v některých případech ani nízko nastavené limity pracnosti 

k dodržení určených limitů nákladovosti dostačující. U středních a malých 

velikostí ventilátorů k tomu ještě musí přistoupit nižší ceny za Nh, a to na 

úrovni cca 30-40% cen ZVVZ a.s., zajistitelné např. kooperační výrobou. Jaká 

část rozměrové řady bude podléhat tomuto režimu upřesní operativní 

kalkulace pracnosti a nákladovosti všech typorozměrů z řady.  

V dnešní době, kdy ceny zboží určuje trh, a dodavatel nemá k dispozici 

unikátní řešení, za které je zákazník ochoten zaplatit vyšší (monopolní) cenu, 

nezbývá než respektovat ceny tržní, těmto cenám přizpůsobit náklady, nebo 

z trhu odejít. 

Z ekonomického i marketingového hlediska je pro projekt zřízení 

střediska pro výrobu a prodeje průmyslových radiálních ventilátorů typu RSB 

nezbytné snížit náklady na výrobu všemi dostupnými prostředky: 

 

o Racionalizací konstrukce i technologie 

o Racionalizací obchodních činností a TPV 

o Získáním kvalitních, ale levných subdodavatelů 

o Zajištěním potřebných objemů prodeje 

o Minimalizací výdajů na nekvalitu 
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10 NÁVRH POSTUPU ZAVÁDĚNÍ VÝROBY 
VENTILÁTORŮ TYPU RSB  

 

Formálnímu zahájení výroby musí ještě předcházet řada operací: 

o Dokončení přípravných kroků a zahájení nabídkové činnosti. 

o Příprava pracoviště pro výrobu ventilátorů. 

o Návrh a ověření algoritmu tvorby výrobní dokumentace 

s podporou PC. 

o Stanovení obchodní strategie. 

o Příprava prodejního týmu po personální a odborné stránce. 

 
 

10.1. Stanovení obchodní strategie 
 

 

10.1.1 Filozofie nabídek a p řístupu k zákazníkovi 

 

Za hlavní faktory tržního úspěchu je považována: 

o Schopnost přizpůsobit se technickým požadavkům zákazníka. 

o Konkurenceschopná cena. 

o Dodržení dodací lhůty 4 až 6 týdnů. 

o Vysoce profesionální a produktivní obchodní činnost. 

 

Nabídkový a projektový tým bude při své obchodní činnosti schopen: 

o Technicky optimálně řešit požadavky zákazníků. 
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o Vytvářet cenově konkurenceschopné nabídky při akceptovatelné 

míře zisku. 

o Používat „zákaznicky přátelské“ formy nabídek se srozumitelně a 

jednoznačně definovanými technickými a obchodními kritérii. 

 

Rozměrová řada R20 od jmenovitého rozměru 500 až 1250 je dále 

rozšířena o možnost přizpůsobení průměru oběžného kola v rozsahu ± 10%D 

a obdobně i šířky oběžného kola podle požadavku zákazníka na určitý výkon. 

Toto vytváří prostor pro nekonečně velké množství variant průměrů a šířek 

oběžných kol, které se navíc ještě výkonově překrývají ve vlastní rozměrové 

řadě. 

 

Nabídková filozofie dále předpokládá: 

o Pro zákazníky významné, garantující odběr řádově desítek kusů 

ventilátorů shodného provedení  a výkonu v jedné dodávce, 

vytvářet ventilátory „přesně na míru“ → klíčoví zákazníci 

o Pro ostatní zákazníky nabízet ventilátory ze základní řady R20 

v nominálním provedení 

o Výběr provedení ventilátoru optimálně odpovídajícího potřebě 

zákazníka provádět pomocí vytvořeného programu 

o Zpracování nabídky v průběhu 2-3 pracovních dnů 

o Úspěšnost nabídek nad hranicí 10% 

 

Postup p řípravy základní sady výrobní dokumentace:  

Vytvořit výrobní dokumentaci pro základní provedení: 

o 2 nábojové poloměry 0,50 a 0,63 

o 2 provedení, napřímo, na spojku 
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o 2 typy oběžných kol pro nábojový poloměr 0,50 (13 a 17 lopatek) 

o 3 typy oběžných kol pro nábojový poloměr 0,63 (9,13 a 17 lopatek) 

 

Tj. při rozměrové řadě 500 až 1250 včetně (9 členů): 

 

Nábojový poloměr 0,50 → 1x2x2x9=36 typorozměrů 

Nábojový poloměr 0,63 → 1x2x3x9=54 typorozměrů 

 

Celkem                                              90 typorozměrů 

 

Uvedené základní typorozměry kontrolovat pevnostním výpočtem.  

 

K jednotlivým velikostem ventilátoru přiřadit: 

o elektromotory 

o ložiskové skříně a ložiska pro max. uvažovaný výkon nominálního 

rozměru kola a otáčky 

o k oběžným kolům přiřadit nakupované náboje oběžného kola a 

spojky tak, aby vyhověly rozsahu čepů elektromotorů i čepů 

hřídele 

o chladící kotouče použít zatím stávající  

 
Odvozená provedení ventilátorů „na míru“ posuzovat z pevnostního 

hlediska individuálně. 
 

K ventilátorům nabízet doplňková zařízení a elementy za příplatek: 

o motor v nestandardním provedení 

o frekvenční měnič 
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o pružné vložky na vstupní i výstupní přírubu 

o stříška nad motor 

o rám pro pružné uložení s tlumícími prvky 

o tepelná a hluková izolace 

o zvukově izolační kapotáž 

o nestandardní povrchová ochrana 

o chladící kotouč, tepelná clona 

 

 
10.1.2 Vymezení trhu a  jeho rozši řování 

 

o Podpora účasti ZVVZ a.s. na východních trzích. 

o Vstup na západoevropské trhy, zejména převzetím úspěšných 

zákaznických struktur. 

o Vstup na světový trh prostřednictvím evropských nadnárodních 

firem. 

 

 

10.1.3 Cesty na trh 

 

o Síť dealerů distribuujících zejména základní, typová provedení a 

zprostředkovávající požadavky významných zákazníků centrále. 

o Centrála v ZVVZ a.s. pečuje o významné a klíčové zákazníky 

přímo a řídí práci dealerů v terénu. 
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o Centrála shromažďuje požadavky na typová provedení a zadává 

výrobu v optimálních dávkách . 

o Centrála zadává výrobu dávek pro významné zákazníky. 

 
 

10.1.4 Dodací lh ůty 

 

o Nabízet dodací lhůty 4-6 týdnů  a dohodnuté dodací lhůty 

bezpodmínečně dodržovat. 

 
 

10.1.5 Marketingová podpora 

o Účast na veletrzích a výstavách s pozváním pro významné 

zákazníky, účast dealerů z regionu. 

o Katalogy v listinné i digitální podobě a 3D modely – vše 

v evropském stylu. 

o Možnost nákupu typového provedení ventilátorů přes internet. 

 
 

10.1.6 Cenová politika 

 

o Významný zákazník by měl obchodovat jen s centrálou za 

dohodnuté cenové zvýhodnění při garantovaném objemu dodávek 

(rámcová smlouva) 

o Při současné dodávce ventilátoru i služeb (montáž, kompletace) 

se cena navyšuje o služby a kompletační přirážku 

o Průběžně sledovat konkurenční firmy a  vhodně využívat elasticity 

cen ke zlepšování pozice na trhu 

o Kalkulaci cen pro nabídky provádět zjednodušeným způsobem 

podle jednotného kalkulačního modelu 
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10.2. Příprava prodejního týmu po personální a  odborné 
stránce 

 

Členy prodejního týmu budou obchodníci a technici. Základním 

předpokladem bude pro obě profese znalost radiálních ventilátorů po stránce 

návrhu ventilátoru  pro daný výkon a pracovní podmínky  a znalost funkce 

ventilátoru v provozu. K tomu přistupuje ještě akceptace zvolené technické a 

obchodní strategie. 

U obchodníků je potřeba navíc znalost odborné a právní stránky 

obchodní činnosti, komunikace cizími jazyky a komunikativnost se zákazníkem 

i výrobou. 

U techniků bude k základním předpokladům patřit znalost práce 

s kreslícími 3D programy s příslušnými databázemi  a schopnost zadávat do 

výroby stanoveným systémem.  

Výhodou také bude, když se členové budoucího prodejního týmu budou 

podílet na realizaci přípravných kroků, spadajících do kompetence tohoto 

týmu. 

Náklady na provoz týmu jsou limitovány stanoveným podílem na tržbách 

a je nutno tento limit dodržovat. 
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11 ZÁVĚR 
 

V této práci jsem se zabýval porovnáním technologických a 

ekonomických parametrů dvou typů ventilátorů. Doposud vyráběného v ZVVZ 

a.s. a ventilátoru inovovaného, kde se uvažuje o zavedení do výroby. Studie 

se také zabývala porovnáním výše jmenovaných faktorů s konkurenčními 

společnostmi. 

Byla dokázána značná úspora pracnosti a nákladů při srovnání 

původního ventilátoru RVM  vůči inovovanému typu RSB. Toto srovnání 

proběhlo z technologického hlediska u ventilátorů velikosti RVM/RSB 1000 

v kapitole 7.  

Z pohledu ekonomického byl postaven model prodeje 40 mil. Kč ročně.  

Následné výpočty návratnosti vložených nákladů do stratu výroby, propočty 

potřebného počtu pracovníků, náklady na start výroby jsou uvedeny v bodě 8 

této práce.  

V průběhu řešení bylo prokázáno, že je i v podmínkách ZVVZ a.s. u 

průmyslových radiálních ventilátorů střední velikosti (800 až 1250) možné 

pomocí technicko - organizačních opatření snížit pracnost i materiálové 

náklady na konkurenceschopnou úroveň. 

Bylo potvrzeno, že nákladově konkurenceschopnou produkci radiálních 

ventilátorů menších velikostí bude nutno podpořit spoluprací s partnerem 

s výrazně nižšími výrobními náklady. 

Za uvedených podmínek bude výroba radiálních ventilátorů v ZVVZ a.s. 

ekonomicky zajímavá a její zahájení doporučuji.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 
 
Zkratka/Symbol Jednotka Popis 
SPIRO - Označení kruhového potrubí 
EHK - Evropská hospodářská komise 
RVI, RVK, RSB, 
RVM 

- Označení typu radiálního 
ventilátoru 

Q m3.s-1 Objemový průtok 
Dpcv Pa Doporučený pracovní tlak 
r Kg/ m3 Hustota dopravovaného média 
n ot..min-1 otáčky 
VNV - Vlastní náklady výroby 
TPV - Technická příprava výroby 

t pl
 Nh/kus Pracnost výrobku 

cn 
 

Kč Nabídková cena 

t1mil 
 

Nh/1mil Kč Jednotková pracnost pro objem 
prodeje 1 mil. Kč 

ta min Operační čas 
tb min Přípravný čas 
SW - software 
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