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ABSTRAKT 

Diplomová práca sa zaoberá priebehom riadenia zákazky v spoločnosti Duo Form s.r.o. 

a to v koncepčných útvaroch firmy a vo výrobnom procese firmy. Cie om práce je 

zanalyzovanie súčasného stavu a návrh optimalizácie priebehu zákazky. Návrh sa skladá 

z dvoch častí. V prvej častiĽ ktorá sa zaoberá koncepčným spracovaním zákazky, je návrh 

implementácie nového manažérskeho informačného systému. V druhej časti, ktorá sa 

zaoberá vo výrobnom procese návrhom nákupu nového strojného zariadeniaĽ ktoré 

nahradí stávajúci laser.Tieto dve časti majú za úlohu optimalizovať riadenie priebehu 

zákazky z časového a nákladového h adiska s prínosom pre zákazníkov i pre firmu Duo 

Form s.r.o. 

 

ABSTRACT 

This thesis deals with the process of contract management in the company Duo Form Ltd. 

and it's conceptual departments as well as it's manufacturing process. The aim of this 

work is to analyze the current situation and to propose a better way of contract 

management. The proposal consists of two parts. The first part deals with contract 

processing and the proposal talks about implementation of a new management 

information system. In the second part, the production process is proposed to purchase a 

new machinery to replace the existing laser. These two parts intend to use the time and 

cost more effectively in the contract management side and are hoping to be a great asset 

for customers and for the company Duo Form itself. 

 

K ÚČOVÉ SLOVÁ 

Manažérsky informačný systémĽ zákazkaĽ výseková formaĽ doba spracovania, 

optimalizácia.  
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ÚVOD 

Diplomová práca má názov Riadenie priebehu zákazky firmou. V súčasnej dobe je 

nevyhnutnéĽ aby firma dokázala konkurovať druhým firmám v rovnakom odbore. 

Dôležitá súčasť výrobného procesu je správny tok zákazky a z toho vyplývajúce jej 

efektívne riadenieĽ čo sa prejaví aj u konečného zákazníka. Preto cie om mojej 

diplomovej práce je hlavne zoptimalizovanie priebehu zákazky z časového a nákladového 

h adiska.  

V diplomovej práci bude dôležité navrhnúť takú optimalizáciuĽ ktorá pomôže firme Duo 

Form s.r.o. zefektívniť priebeh zákazky a tým zabezpečiť väčšiu spokojnosť konečného 

zákazníka. 

 

Manažérske informačné systémy sú v súčasnosti učinným nástrojom každej firmy, kedy 

pri realizovaní zákazky sa lepšie kontroluje jej spracovanieĽ úspora času a dosiahnutie 

nižších nákladov a vyššej kvality. 

Vo výrobnom procese sú úzke miestaĽ ktoré ovplyvňujú negatívne dobu spracovania 

zákazky a aj náklady spojené s výrobou konečného produktu. Preto je dôležité zamerať 

sa na odstránenie takýchto miest. 

 

Diplomovú prácu rozdelím do šiestich kapitol.  

V prvej kapitole mojej záverečnej diplomovej práce predstavím spoločnosť Duo Form 

s.r.o. Charakterizujem organizačnú štruktúru a odbor pôsobenia. 

V druhej kapitole vymedzím cie  práce, popíšem a vypracujem čiastkové ciele 

diplomovej práce. 

Nasledujúca tretia kapitola sa zaoberá charakteristikou teoretických pojmov: zákazkaĽ 

procesĽ projekt informačného systémuĽ výroba a výrobný procesĽ operatívne riadenie 

výrobyĽ pojmom optimalizáciaĽ metódami zdokonalenia organizácie práceĽ pojmom 

inovácia a pojmom štíhla výroba. 

Vo štvrtej kapitole zanalyzujem súčasný stav priebehu riadenia zákazky. Uvediem strojné 

zariadenia v podnikuĽ celkový tok priebehu zákazky od prijatia zákazky cez jej 

spracovanie až po expedíciu. alej popíšem dobu výroby u konkrétnych produktov. Na 

konci kapitoly stanovím nedostaky vyplývajúce z analýzy. 
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Piata kapitola je rozdelená do dvoch vlastných návrhov.  

Prvý návrh sa zaoberá výberom konkrétneho manažérskeho informačného systému pod a 

požiadaviek spoločnosti. Sú v nej vyčíslené náklady spojené s implementáciou 

manažérskeho informačného systému. Na konci podkapitoly je navrhnutý konkrétny 

dodávate  manažérskeho informačného systému.  

Druhý návrh sa venuje výberu nového strojného zariadeniaĽ ktoré bude implementované 

do výrobného procesu. 

V záverečnej kapitole charakterizujem podmienky realizácie a prínosy vyplývajúce 

z implementácií manažérskeho informačného systému a nového strojového zariadenia. 

Tieto projekty by mali zoptimalizovať priebeh zákazky z časového a nákladového 

h adiska. 
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1 POPIS PODNIKANIA VO SPOLOČNOSTI DUO FORM S.R.O. 

1.1 Predstavenie spoločnosti 

Spoločnosť Duo Form s.r.o. sídli na adrese Rybničná 2046/4Ľ 90901 Skalica, Slovenská 

republika. 

 

Obrázok 1 - Logo Duo Form (1) 

 

Spoločnosť je z h adiska právnej formy spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť 

je právnickou osobouĽ ktorá podniká na základe živnostenského listu pod a zákonov 

platných v Slovenskej republike. V právnych vzťahoch vystupuje ako právnická osoba 

a má právnu zodpovednosť v súlade  so Živnostenským zákonom (2) 

Spoločnosť má od roku 200Ř jediného vlastníkaĽ ktorý je zároveň riadite om spoločnosti. 

Štatutárnym orgánom je jeden konate Ľ ktorý v zmysle Organizačného poriadku 

spoločnosti deleguje/ú svoju právomoc na riadite a spoločnosti.(2) 

1.2 História spoločnosti 

Spoločnosť Duo Form s.r.o. bola oficiálne založená v 13.12.2004 dvomi spoločníkmi 

Jozefom Hricom a Petrom Černekom. Od roku 200Ř je už iba jediným majite om pán 

Jozef Hrica. Vo svojich prvých rokoch podnikania sa spoločnosť orientovala iba na malý 

okruh zákazníkov a pôsobila vo výrobe výsekových foriemĽ kde vlastne pôsobí dodnes. 

Zo začiatku mala iba 6 zamestnancov. Svoje výrobky ponúkala a stále ponúka na trhoch 

Slovenskej aj Českej republiky. S postupným nákupom lepších technológií a strojového 

zariadenia sa firma úspešne rozvíjala. Impulzom pre ich nákup boli náročnejšie 

požiadavky zákazníkov. Majite  firmy pán Jozef Hrica priebežne spracovával 

prichádzajúce podnety od klientov a aj na ich základe firma ponúka širšie spektrum 

služieb a konkrétnych výrobkov. Cie om spoločnosti bolo upevnenie si miesta na trhu, 

rozšírenie podielu na trhu a preniknutie na nové trhy. V súčasnosti má spoločnosť 11 
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zamestnancov a na alej pôsobí ve mi úspešne vo všetkých regiónoch Slovenskej 

republiky a Českej republiky. Ročne firma Duo Form s.r.o. spracuje približne až 2000 

zákaziek. 

1.3 Organizačná štruktúra spoločnosti Duo Form s.r.o. 

Na čele spoločnosti stojí majite Ľ ktorý je zároveň konate om a riadite om spoločnosti. 

Medzi jeho činnosti patrí riadenie spoločnostiĽ obchodná činnosť s cenovými stratégiami 

a ostatné rozhodujúce činnosti súvisiace s chodom firmy. Podnik je rozdelený na tri 

útvary: útvar výrobyĽ útvar administratívy a útvar nákupu a predaja. Za útvar výroby 

zodpovedá vedúciĽ ktorý zabezpečuje a dohliada na výrobné činnosti a celkový chod 

podniku. Pod jeho vedením pracuje technológ výrobyĽ konštruktéri a výrobní pracovníci. 

Útvar administratívy zahŕňa fakturáciuĽ účtovníctvo a ostatné administratívne práce. 

Útvar nákupu a predaja vedie osobne majite  firmyĽ ktorý zabezpečuje komplet cenovú 

politiku v oboch činnostiach. 

 

 

.  

Obrázok 2 - Organizačná štruktúta (1) 

 

1.4 Odbor pôsobenia a predmet podnikania 

Spoločnosť Duo Form s.r.o. pôsobí vo výrobe výsekových foriem - nástrojov pre 

polygrafický a kartonážny priemysel. S výrobou výsekových nástrojov súvisí vývoj 

Riaditeľ  
Majiteľ, ko ateľ 

podniku)

Útvar výro y

Te h ol g Výro í 
pra ov í i

Ko štruktéri

Útvar 
ad i istratívy

Útvar ákupu a 
predaja
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a návrhy konkrétnych konštrukcií obalov. Súčasne sa zaoberá aj poradenstvom v oblasti 

obalovej techniky. Cie om spoločnosti je kvalita a dynamika, a hlavným cie om je 

spokojnosť zákazníkov. 

Výro é portf lio  

Firma sa zaoberá výrobou výsekových foriem -  nástrojovĽ ktoré spracuje d a požiadaviek 

zákazníka. Nižšie uvádzam jednotlivé typy výsekových foriemĽ ktoré produkuje 

spoločnosť Duo Form s.r.o. V súčinnosti s výrobou foriem ponúka klientom návrhy 

konštrukcií skladačiek a iných obalových produktov a následnú výrobu vzoriek 

z konkrétnych materiálovĽ t.j. rôznych druhov a kvalít vlnitých lepeniekĽ kartónov a 

skladačkových lepeniek. 

Plošné výsekové nástroje (výsekové  formy) 

 pre papier (do 220g/m2) 

 pre kartón (od 220 do 600g/m2) 

 pre lepenku (od 600g/m2) 

 pre vlnitú lepenku 

 

Obrázok 3 - Výseková forma (1) 
Tento produkt je štandardne vypa ovaný laserom do preglejky z fínskej brezy na CNC 

strojovom zariadení LaserComb HSP. 
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Obrázok 4 - CNC ploter prístroj (1) 

 

 

 

Obrázok 5 - CNC Laser -  vypa ovacia hlava (1) 
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Výsekové ástroje s raž ou reliéf ou pretlačou  

 reliéfna ražba (pretlač) 
 slepotlač 

 pre zlatenie 

  

Obrázok 6 - Výsekový nástroj (1) 

 

Vylupova ie ástroje  

Kompletné riešenie odstránenia odpadového materiálu od obalu (určené pre výsekové 

automaty): 

 spodný výlup 

 horný výlup 

 predný odpadový separátor 
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Obrázok 7 - Výlupový nástroj (1) 

Rozlamovacie separač é  ástroje  

Kompletné riešenie separácie jednotlivých skladačiek na paletu (určené pre výsekové 

automaty). 

 

Obrázok 8 - Rozlamovací nástroj (1) 
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Spod á príprava pre vysekáva ie ástroje  

Kompletné riešenie spodnej prípravy pre čo najlepšie ryhovanieĽ zoh adňujúce použitý 

materiálĽ objem zákazky a spôsob výseku. 

 cito pásky 

 pertinax 

 frézovaný plech 

 

Obrázok 9 - Spodná príprava pre výs.nástroj (1) 

 

Nástroje pre výro u etikiet  z r z y h druhov ateriálov  

 nástroje pre výrobu samolepiacich etikiet 

 nástroje pre výsek z plastovĽ gumy a podobných materiálov 

Druhy vl itý h lepe iek  

Firma ponúka rôzne druhy lepeniekĽ z ktorých sa vytvorí vzorka a je poskytnutá 

zákazníkoviĽ kedy po jej odsúhlasení a na základe regulérnej objednávky sa vyrobí 

výseková forma na tvorbu konečného produktu.  
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Obrázok 10 - Vzorka produktu lepenky (1) 

 

)ákaz í i spoloč osti Duo For  s.r.o.  

Zákazníkmi spoločnosti Duo Form sú prevažne firmy pôsobiace v polygrafickom 

priemysle. Medzi takých patria napríklad Grafobal a.s. Skalica, Haldy plus spol.s r.o. 

HumennéĽ Ekopak a.s. PrešovĽ Toprefal spol.s r.o. TovarníkyĽ Cover3S s.r.o. Top čanyĽ 

Pokart spol.s r.o. Ostrava Česká republika a iné. Spoločnosť postupne získava alších 

nových zákazníkov. 
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2 CIE  RIEŠENIA 

Cie om diplomovej práce bude optimalizovať priebeh zákazky vo firme a to z časového 

a z nákladového h adiska k splneniu požadaviek zákazníkov. 

Čiastkové ciele: 

 Na základe analýzy súčasných procesov prebiehajúcich v spoločnosti Duo Form 

s.r.o. pri spracovaní zákaziek navrhnúť do firmy zavedenie manažérskeho 

informačného systému (ERP systém)Ľ ktorý zlepší riadenie zákaziek vo firme a 

bude splňovať požiadavky firmy Duo Form s.r.o.; 

 Zefektívnenie výrobného procesu pomocou metódy „štíhlej výroby“, kde 

výsledkom má byť dosiahnutie optimálnejšej produkcie 

 

Tieto ciele by mali zvýšiť efektívnosť riadenia priebehu zákazky vo firme od jej zadania 

až po konečné spracovanie vo výrobe.  
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3 VYHODNOTENIE TEORETICKÝCH POSTUPOV 

K RIADENIU ZÁKAZKY A ČINNOSTI 

3.1 Pojem zákazka 

Zmluva uzavretá medzi zákazníkom na jednej strane a  na strane druhej výrobcomĽ či 

poskytovate om službyĽ ktorej predmetom je dodanie výrobku (spracovaného pomocou 

procesu) , tovaru alebo poskytnutie služby.(2) 

3.2 Pojem  proces 

V tejto kapitole je uvedená definícia procesu. Da ej sú tu charakterizované kategórie 

procesov, proces riadenie a systémy ERPĽ SCM, CRM, MISĽ ktoré sú dôležité a sú 

spojené s priebehom zákazky. 

Proces môžeme definovať ako súbor vzájomne súvisiacich alebo pôsobiacich činností, 

ktorých úlohou je premena vstupov na výstupy a to s účelom vytvárania pridanej hodnoty 

pre zákazníka.( 3) 

Proces má tieto základné charakteristiky: 

 Je opakovatelný, pokud je standartizován 

 Jeho výstupem je produkt nebo služba s p idanou hodnotou 

 Je me itelný parametry, jako jsou kvalita náklady, průběžná doba a pod. 

 Má svého vlastníka - osobu či pracovní tým, který má nad jeho fungovaním 

kontrolu a který je odpovědný za jeho provoz a zlepšování 

 Má svého zákazníka - interního nebo externího 

 Je jasně vymezen jeho začátek a konec návaznosti na další procesy 

 Využíva podnikové zdroje (finanční , hmotné, lidské)( 4,s.42.)   

3.2.1 Procesy môžeme rozdeliť do troch kategórií 

 Riadiace procesy (strategické plánovanieĽ riadenie kvality a inovácií) - ide 

o zabezpečenie rozvoja a riadenie výkonov v spoločnosti a tvorbu podmienok pre 

fungovanie ostaných procesov. 
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 Hlavné procesy (výrobaĽ logistikaĽ riadenie vzťahov medzi zákazníkmi) - je 

tvorba hodnoty v podobe výrobku alebo služby pre externých zákazníkovĽ sú 

súčasťou hodnotového reťazca organizácie. 

 Podporné procesy (ekonomikaĽ riadenie udských zdrojovĽ informačné 

technológie) - tieto procesy organizácií zaisťujú podmienky pre funkčnosť 

ostatných procesov týmĽ že im dodávajú hmotné i nehmotné výstupyĽ pritom ale 

nie sú súčasťou hodnotového reťazca. (4) 

3.2.2 Cie  procesného riadenia 

Cie om je rozvoj a optimalizovanie fungovania organizácie. Treba pritom rešpektovaťĽ 

že zmeny sa robia od hora. Treba organizovať od strategickej úrovne a to hlavne 

stanovením strategických cie ov a postupov, ktoré chceme dosiahnuť. Potom dochádza 

k definovaniu hlavných podnikových procesov. Hlavné a podporné procesy sú riadené 

prostredníctvom informačných systémov ERP- Enterprise Planning, CRM Customer 

Relationship Managment a SCM - Supply Chain Managment). (4) 

 

 

Obrázok 11 - Hodnotový reťazec (4 ) 

 

Systé y ERP  

Sú to typy aplikácií alebo softwarovĽ ktoré umožňujú riadenie všetkých disponibilných 

podnikových zdrojov a aktivít, resp. ERP systémy v súčasnosti predstavujú  modulovo 



23 

 

vytvárané programové produkty integrujúce všetky hlavné podnikové činnosti. Ak 

porovnáme dokumentáciu softwaru dnešných firiem s popismi iných ponúkaných ERP 

systémov môžeme konštatovaťĽ že do určitej miery sa podobajú. Manažérsky informačný 

systém (MIS) je v podstave ERP systémĽ ktorý slúži k celkovému spracovaniu zákazky 

v podniku. Systémy ERP (MIS) majú rôzny počet modulovĽ ktoré slúžia spracovaniu 

príjmu zákazkyĽ cez jej rozpracovanie a uvo nenie do výroby, vlastnú výrobu až po 

expedíciu ku konečnému zákazníkovi. Preto je dobré poznať lepšieĽ čo predstavuje 

standardné funkčné vybavenie systému ERP. (5)(6) 

Systémy ERP zahŕňajú: 

 Dlouhodobé, st ednědobé i kratkodobé plánovaní výroby, včetně návrhu a 

zpracovaní korekce plánu výroby. 

 ízení výroby z hlediska dodržení termínů zákazek a požadavků na materiál 

a ná adí, 

 Zpracovaní nákladů výroby (6,s.207) 

Základné funkčné oblasti v ERP sú znázornené na obrázku:  

 

Obrázok 12 - Základné funkcie ERP (6) 

 

Ak si zoberieme programové riešenia štandardných ERP systémovĽ tak spracovávajú 

rôzny počet modulovĽ ktorý je potrebný pre spracovanie priebehu zákazky v podniku. 

Pod a pani profesorky Jurovej sú to nasledujúce úlohy:(6) 
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 „Správa kmenových dat (p edevším všech položek, kusovníku, technologických 

postupů pracovišť , ale rovněž i dodávatelů, zákazníků, skladových míst apod.), 

 P ijetí obchodního p ípadu, 

 Vytvo ení výrobní zakázky a její terminovaní, 

 Plánovaní pot ebných materiálových požadavků, včetně zpracovaní návrhů na 

nákup a kooperaci, 

 Skladové hospoda ství  

 Plánovaní výrobních a p edvýrobních kapacit, 

 ízení realizace výrobní zakázky , včetně sběru zpětnovazebních dat z výroby 

 Expedice hotových produktů, 

 Kalkulace zakázek a výrobků,  

 Archivace zakázek a dalších dat, 

 Oblast zpracovaní účetnictví (spíše výjimečně)“(6,s.207) 

Dátový pohľad a ERP  

Pod a pána Josefa Basla:  

„P ipravenost dat a jejich naplnění do ERP významně ovlivňuje rychlost a kvalitu jejich 

implementace a následné efektivní využívaní. Vedle nákupu pot ebného HW a SW, 

proškolení a celkové p ipravenosti uživatelů, jsou data t etím základním pilí em úspechu 

zavádení a využivaní ERP systému. Data p eváděna ze stavajícího systému mají velký vliv 

na způsob provedení p echodu k novému systému ERP i na výsledky, který nový systém 

bude poskytovat.“(7,s. 65) 

V ERP systéme sa z h adiska dát používajú najčastejšie tieto skupiny: 

 Číselníky (položiekĽ pracovískĽ skladových miestĽ dodávate ovĽ zákazníkov 

a iných) 

 Kmeňové dáta s údajmi (o výrobkuĽ spôsobu realizácie výrobku - TPĽ výrobnej 

základni - stroje a pracoviskáĽ dodávatelia a zákazníci) 

 Zákazkové dáta (údaje už k realizovaným zákazkám) 

 Parametre (hodnoty nastavenia optimálneho fungovania systému ERP a jeho 

jednotlivých modulov v konkrétnych podmienkach)( 7) 
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Obrázok 13 - Základné dáta pre realizáciu zákazky ( ERP)(7) 
 

Rozšíre ý ERP systé  

Existuje ve ké množstvo „e-aplikácii“, ktoré sa integrujú okolo ERP jadraĽ ale tieto 

sprevádza logická nejednotnosť v používanej terminológii. Preto  hlavnými smermi 

rozšíreného štandardného ERP sú následujúce oblasti: 

 SCM ( Supply Chain Management) - riadenie dodávate ského reťazcaĽ 

 CRM ( Customer Relationship Management) - riadnie vzťahov so zákazníkmiĽ 

 MIS ( Management Information System) - manažérský informačný systém (7) 

CRM 

„CRM je súbor nástrojov podporujúcich marketing, predaj a zákaznícky servis. 

Predpokladom správneho fungovania týchto funkcií je presná znalosť zákazníka. To firme 

umožňuje udržať si stávajúcich zákazníkov a zároveň správnymi marketingovými 

metódami získavať nových. V trhovej ekonomike platí, že prežijú len tie spoločnosti, ktoré 

sa dokážu správne prispôsobiť meniacim sa požiadavkám trhu (podobne ako v prírode, 

kde prežívajú nie tí najväčší, ale najprispôsobivejší), a práve systém CRM umožňuje 

firmám vytvárať a mať presnú mapu potrieb zákazníkov. Preto sa systémy CRM začínajú 

čoraz viac uplatňovať vo veľmi širokom spektre spoločností - prakticky ťažko nájsť 

spoločnosť, kde by si CRM nenašlo uplatnenie.“ 

)ákazka

)ákaz í i 
dodávatelia

pri ár a  potre a
potre a ateriálu

potre a kapa ít

výro é zákazky
o jed áva ie ávrhy

využitie kapa ity

dodacie listy

faktúry

položky
kusov íky

TP
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„Klúčovým prínosom systémov CRM je:  

 zvýšenie úspešnosti v obchodných príležitostiach 

 získanie nových zákazníkov prostredníctvom riadených marketingových kampaní 

 zvýšenie spokojnosti zákazníkov a ich udržanie 

 zefektívnenie obchodných procesov a zníženie nákladov 

 využitie a koncentrácia informácií z ostatných systémov (dátového skladu, 

fakturačného systému, apod.) 

 distribúcia jednotných informácií medzi pracovníkmi spoločnosti 

 reporting a vyhodnotenie efektivity obchodných príležitostí a ďalších 

ukazovateľov 

 a v neposlednom rade aj zvýšenie zisku“(8, CRM Portal-čo je CRM) 

SCM 

Ide o riadenie dodávate ských reťazcovĽ teda SCM predstavuje súbor nástrojov 

a procesov, ktoré slúžia k optimalizácii riadenia a k maximálnej efektivite prevádzky 

všetkých článkov celého dodávate ského reťazca s oh adom na koncového odberate aĽ 

čiže zákazníka. Systémy SCM sú konkrétnym príkladom vzájomného prepojenia 

dodávate ov s odberate mi a to z h adiska informačných a komunikačných technológií. 

Prostredníctvom prepojenia a výmeny informácií môžu partneri v rámci reťazca 

spolupracovaťĽ sdielať informácieĽ plánovať a koordinovať celkový postup takĽ aby sa 

zvýšila akcieschopnosť celého reťazca. (7) 

Klasický dodávate ský reťazec sa zaoberá základnými väzbami: 

 

Obrázok 14 - Klasický dodávate ský reťazec (7) 

Dodávateľ Výro a Distri útor Predajca zákaz ík
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Päť fáz SCM  

Pod a pána Foxa rozlišujeme týchto päť vývojových fáz SCM: 

 Prvá fáza je spojená hlavne s riešením problému znižovania nákladov 

 Druhá fáza spojuje medzifunkčné tímyĽ a to so sústredením na zvýšenie 

spo ahlivosti plnení celých zákazok a zákazníckeho servisu 

 Tretia fáza je zameraná na budovanie integrovaného podniku a jeho schoponosť 

efektívneho plnenia zákazok 

 Štvrtá fáza predstavuje rozšírený dodávate ský reťazecĽ v ktorom na bázi 

možností výmeny dát (príklad EDI - Electronic data intechange) alebo internetu 

dochádza k zvýšeniu vzájomnej komunikácie medzi podnikmi s cie om znížiť čas 

a náklady na realizáciu 

 Piata fáza predstavuje pružné usporiadania partnerov v rámci siete 

s rekonfigurovanými procesmi.(7) 

Fu kč osť d eš ý h SCM rieše í  

Súčasné SCM riešenia sa zameriavajú na zvýšenie zákazníckej spokojnosti a ponúkajú : 

 „podíl zákazníka na výsledné konfiguraci produktu, 

 trvalé informování zákazníka o stavu jeho objednávky, 

 snížení pravděpodobnosti výskytu opoždění nebo nekompletní dodávky, 

 ešení neočekávaných situací v průběhu ešení objednávky v rámci celého 

dodavatelského etězce.“ (7, s. 77). 

Pre partnerov sú v reťazci tieto riešenia zaujímavé v aka možnostiam zníženia nákladov 

a skrátenia času vybavenia zákazníckeho požiadavku a alej: 

 „zlepšení ízení v rámci celého procesu, včetně reakcí na změny či vzniklé 

problémy, 

 eliminaci „hluchých“ míst v rámci tohoto procesu, 

 možnosti automatizace nákupních činností, 

 možnosti zdílet informace o aktuálním stavu objednávky všemi partnery, 

 zvýšení kooperace a důvery mezi partnery.“ (7, s. 77). 

Ve mi dôležitá funkcia SCM spočíva v schopnosti a podpore plánovacích činnostíĽ medzi 

ktoré možno zaradiť: 
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 „plánovaní požadavků v etezci na základě historických dat s ohledem na celkové 

možnosti nákupu, výroby, distribuce a transportu, 

 Podpora určení optimální lokality a formy dodavatelského etezce, 

 Propojení materiálových požadavků na možnosti e-procurementu či nákupu 

prostredníctvím elektronického tržiště s cílem obdržet nabídku od více 

dodavatelů.“ (7, s. 77). 

Prí osy apliká ií M IS 

Užívate om poskytujú: 

 „aktuální informace - o stavu dodavatelů, odběratelů, prodejů, stavu skladů, 
rozpracovanosti ve výrobě apod., a to bez čekání na dny zpracování p íslušných 
periodických uzávěrek v transakčních systémech, 

 nezávislost - odstránění pot eby zjišťovat informace p es více úrovní ízení, kde 
může docházet k nežádoucímu „šumu“ a kde může být zpracování zbytečně 
zdlouhavé; p ípadně čerpá současně z více datových zdrojů, 

 pružnost - p i dotazování na informace nelze specifikovat.“ (7, s. 80). 

Ma ažérsky i for ač ý systé   

Manažérsky informačný systém môžeme definovať ako počítačový systémĽ ktorý pomáha 

manažérom plánovať a organizovať operácie. (9) 

MIS je súbor činnostíĽ ktoré zabezpečujú zberĽ prenosĽ uchovávanieĽ výberĽ 

spracovávanieĽ distribúciu a prezentáciu informácií vo firme pre potreby rozhodovania 

takĽ aby manažéri mohli efektívne vykonávať svoje riadiace funkcie. Hlavnou úlohou je 

zabezpečiť dostatok relevantnýchĽ aktuálnych a presných informácií vo vhodnom čase a 

forme pre prípravu rozhodnutí (9 ) 

Systémy MIS pomáhajú v situáciáchĽ kedy základné ERPĽ resp. CRM alebo SCM riešenia 

nie sú tak účinnéĽ pretože: 

 „pro detailní zpracování všech souvislostí by bylo pot eba velké množství sestav, 

 manaže i p i svých úvahách myslí fakticky multidimenzionálné, vzájemně 

porovnávají vztahy nap íklad mezi prodanými výrobky, zákazníky, lokalitou 

apod., 

 manaže i vyžadují pro p ijetí rozhodnutí jasné a stručné výsledky, ovšem 

s možností podívat se hlouběji na p ípadný detail.“ (7, s. 78). 
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V rámci MIS je v rozsiahlej miere využívaná technika dátových skladov a data-miningu. 

Tieto umožňujú poskladanie rôznych na tento účel dopredu nešpecifikovaných dotazovĽ 

ktoré sú formulované pod a aktuálnej potreby zo strany užívate ov (7). 

Hlavné odlišnosti MIS spočívajú najmä v: 

 „využité databázové technnologii, protože erp systémy pracují nad relační 

databází a aplikace věčšinou nad multidimenzionální databází reprezentovanou 

obvykle tzv. datovou kostkou, 

 způsobu zpracování, neboď aplikace mis obsahují agregované a často 

p edzpracované informace zobrazovatelné v delším časovem období formou 

p ehledových tabulek a zejména formou různých grafů, 

 skupine koncových uživatelů, kterými jsou u aplikací mis zejména manaže i; 

p ičemž nap íklad kvalita vytvá ených podnikových stratégií, vizí a plánů je 

zavíslá na zpracovaní stále rozsáhlejšího a současně i různorodějšího rozsahu 

informací, a to nejen z vlastního podniku ale stále častěji i z jeho okolí.“(7, s. 80).¨ 

3.3 Projekt informačného systému v podniku 

Zmeny v oblasti podnikových informačných systémov sú realizované formou projektu. 

Medzi hlavné problémy projektu patria najmä: 

 meškanie a nedodržanie dohodnutých termínovĽ 

 nedodržanie deklarovanej kvalityĽ 

 časté prekračovanie plánovaných nákladov (7). 

3.3.1 Špecifikácia projektu 

Pre projekty z oblasti informačných systémov je typickéĽ že: 

 „zasahují do strategie podniku či celých aliancí, 

 p inášejí do podniku výrazný inovační potenciál s velmi krátkým inovačním 

cyklem změn, 

 postihují celou organizaci podniku, 

 formují nové výrobky a služby, nové kanály pro ízení vztahů se zákazníky či 

s dodavateli, 

 jsou závislé na p edcházejících zkušenostech uživatelů a konzultantů, 
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 velmi často probíhají současně s dalšími projekty v podniku (nap . s projekty 

certifikace ISO ř000, inovace výrobních technologií apod.).“ (7, s. 105). 

3.3.2 Hlavné podmienky úspechu a rizika projektu 

Pre úspešné zvládnutie projektu IS v podniku je na strane užívate a ve mi dôležitá 

existencia: 

 „Dostatečných specializovaných znalostí, t.j. že musí umět, 

 Dostatek času pro splnění náročných povinností spojených s projektem (vedle 

každodenních vlastních povinností), t.j. že musí moci, 

 Schopnosti a ochota změnit myšlení a způsoby práce, tj. že musí chtít projektem 

změnu realizovat“ (7, s. 105) 

Hlavné príčiny neúspechu projektov IS:  

 Nedostatečná pozornost zavedení nového IS ze strany majitelů podniku 

a pracovníků vrcholového managementu, což se odráží v p ípravě a průbehu 

projektu IS/IT, kdy nejsou jasně definovány očekávané cíle, zajištení projektu se 

plně deleguje a chybí detailní seznámení se specifiky projektu IS/IT, takže býva: 

- P eceňována rychlost s jakou lze ze systému získávat vhodné výsledky, 

- Podceňován čas nutný k p ípravě systému, t.j. k jeho naplnění novými daty 

nebo jejich konverzí z původní databáze, či několika odlišných lokálních 

databází 

 Nedostatečné vyškolení a p íprava všech uživatelů systému, kte í budou muset 

změnit či upravit svoje dosavadní zvyklostí, eventuelně začít vůbec poprvé 

pracovat s IT v podobě zadání a získaní dát prost edníctvím terminálu. 

 P eceňovaním významu výsledků poskytovaných nap íklad systémem ERP 

uživateli, nepochopení nasazení IS/IT jakožto zdroje doporučení získaných za 

určitých podmínek a p epokladů, která slouží jako podpora p ijímaných 

rozhodnutí. 

 Nedostatečná krátkodobá i dlouhodobá motivace pracovníků pracujících na 

projektu IS/IT, nedostatečné zodpovězení otázek, jakou pozici budou členové 

projektového týmu, včetně jeho vedoucího, zastávat po ukončení projektu.“ (7, s. 

105-106) 
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Etapy projektu  

Etapy projektu IS sú zadelené do troch etáp. 

Etapa prvá - analýza potrieb podniku 

Zavedenie systému ERP prestavuje ve mi hlboký zásah do štruktúr daného podniku. 

Projekty sa realizujú zvyčajne na základe záverov a doporučení obsiahnutých v stratégii 

podniku. Túto stratégiu schva uje vedenie firmy. Zavedenie ERP vychádza z jasného 

rozhodnutia vedenia podnikuĽ ktoré je v súlade s biznis stratégiou. (7) 

V rámci tejto etapy v podniku by mali byť zistené alebo overené informácie o: 

 „ Záměrech vlastníku, 

 Strategických cílech podniku, 

 Programu výrobků a služeb a jejich potenciálu na trhu, 

 Vztazích a formě se zákazníky, s dodavateli a obchodními partnery 

 Stavu informačních toků v podniku a o používaných dokladech, 

 Soušasném stavu využívaní IS/IT (použitý HW a SW, oblast jejich nasazení, 

technické parametry, jeho dodavatele, rozsah a kvalita uložení dat, využívané 

aplikační programy a záměry je využívat i nadále, smluvní podmíky využívaní), 

 Stavu procesů  v podniku (nap íklad uspo ádání jednotlivých podnikových útvarů 

a jejich úlohy p i plnení obchodní objednávky zákazníka), 

 Potenciálu personálu v podniku (včetně zkušeností pracovníků s informačními 

a komunikačními technologiemi,systémy ERP apod.) 

 Finačních prioritách podniku podporujícich zlepšení stávajíci situace“ (7, s. 77) 

Etapa druhá - výber vhodného ERP a jeho dodávateľa 

Druhá etapa vychádza z rozhodnutiaĽ že v podniku sa bude EPR systém zavádzať a bude 

realizovaný nákup nového systému ERP. Výber ERP systému zväčša prebieha 

dvojkolovým výberom (7) 

 Hrubý výber - v tomto kroku je možné dodávate a ERP upozorniť dopytovým 

dopisom alebo cielene vypracovaným formulárom a ukutočniť tak prvý zber 

informácií pre rozhodnutieĽ ktoré systémy sa vyberú do užšieho výberu. Pre výber 

systému je dôležité zvážiť kritéria. Kritéria môžu byť napr. : 

- počet a typ referencíí daného ERP 

- tuzemské zastúpenie v danej krajine 

- zhodu s potrebami podniku 
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- možnosť garancie dodávate a  

- a iné. (7) 

 Jemný výber - na základe výsledkov hrubého výberu je k dispozícii užšia skupina 

2 až 6 systémov. Takto vyčlenené systémy je možné spracovať a ohodnotiť 

i ve mi zložitými kritériami. Príkladom takéhoto kritéria je charakateristika firmy 

dodávajúca ERP systém alebo image konkrétnej firmy dodávajúcej ERP 

systém.(7) 

Etapa tretia - implementácia vybraného ERP systému 

Táto etapa pod a J.Basla prebieha v troch fázach a v podniku sa uskutočňuje pod vedením  

dodávate skej firmy. 

Prvá fáza obsahuje tieto činnosti: 

 „Analýza požadavků a návrh koncepce ešení, kterou na základě sběru požadavků 

provadí ERP, p ičemž je tento krok často realizován p ed podepsáním smlouvy 

v rámci úvodní studie a tato studie je následně odsouhlasena oběma stranami, kdy 

vytvá í základ a rámec vlastní implementace; 

 Stanovení pravidel organizace a komunikace v rámci projektového týmu, 

dodavatele a uživatele, včetně naplánovaní schůzek, tzv. dohlížecího výboru 

implementace, kde jsou zastoupení členové vedení podniku a dodávajíci firmy; 

 Instalace ERP, včetně eventualní dodávky pot ebného HW a základního SW; 

 Zaškolení osob - obvykle se specialním zamě ením na: 

- P ehledové školení pro manažery podniku, 

- Školení členů projektového týmu, kte í mají komplexně na starosti 

implementaci v podniku, 

- Školení koncových uživatelů, 

- Školení IT specialistů, kte í budou mít systém ERP v podniku na starosti 

z hlediska jeho provozu, 

 Stanovení a nastavení p ístupových práv uživatelů, 

 Stanovení organizace toku dat, odpovědnost za jejich tvorbu, údržbu 

a zpracovaní; 

 Specifikace a nastavení důležitých parametrů ERP, pomoci nichž se celý ERP 

zákaznicky p izpůsobuje konkrétním podmínkám podniku; 

 Anlýza podnikových procesů a jejich korelace s procesy v referenčních modelech; 
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 Určení formulá ů, pomoci nichž bude se systémem komunikováno a které budou 

jako výstupní podklady využívány v rámci podniku i p i komunikaci s dodavateli 

a zejména zákazníky; 

 Stanovení způsobu p evedení stávajíciho způsobu zpracovaní, současného ešení 

ERP na nový, p ičemž může jít i jednorázové nebo o paralelní chod obou systémů 

po určitou dobu (oba p ístupy mají své výhody a zastánce).“ (7, s. 116) 

Druhá fáza obsahuje tieto činnosti: 

 Dokonalé objasnění a zdokumentování všech prováděných pracovních průběhů; 

 Naplnění důležitých číselníků (nap íklad kódy daní, pracovišť, nastavení účetní 

osnovy apod.); 

 P ípravu dat, která budou uložena do databáze ERP p ed jeho spuštěním; 

 Realizaci datových rozhraní pro p evod dat (položky, výrobky, dodavatelé, 

zákazníci apod.) do ERP; 

 Realizaci integrace ERP s ostaními aplikacemi v podniku.“ (7, s. 116) 

Tretia a záverečná etapa obsahuje tieto činnosti: 

 Postupné nasazování a rozběhnutí jednotlivých modulů; 

 Vytvo ení nebo up esnění uživatelské dokumentace; 

 Up esnění a p esné  nastavení pracovních parametrů k dosažení bezporuchového 

chodu, 

 Otestování všech požadovaných funkcí a zpracování protokolu o výsledcích 

tohoto testu. (7, s. 116) 

Efektív osť projektu  

Efektívnosťou projektu IS/IT (zavedenie ERP sýstému) sa zaoberajú pri svojom 

rozhodovaní hlavne majitelia podnikuĽ manažéri a informační špecialisti. Zavedenie ERP 

systému sa premietne do všetkých oblastí podniku a často vyžaduje dlhšiu dobu pre svoje 

riešenie. Preto zavedenie nového ERP systému by malo priniesť vyššiu efektívnosť a to 

z týchto h adísk: 

 z procesného h adiska 

 pre podnik ako celok 

 vo vyjadrení finančných ukazate ov  
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Projekty IS/IT majú v aka svojej mnohostrannosti i špecifické hodnotenie úžitku. Na 

tento úžitok môže byť odlišné vnímanie z h adiska účastníkov projektu. (7) 

 Majitelia - zaoberajú sa s trvalým zhodnotením svojho majetku 

 Manažéri- majú očakávaniaĽ že pomocou  riadenia IS/IT v podniku sa dosiahne 

žiaduceho efektu s minimom zdrojov; 

 Zamestnanci - ich ohodnotenie IS/IT spočívá v zlepšení pracovných podmienok 

a výškou dosiahnutého príjmu; 

 Zákazníci - ich očakávanie jeĽ že od podniku dostanú správny produkt za 

optimálnu cenu. (7) 

Náklady spoje é so zavede í  IS  

V podniku je možné ve mi presne stanoviť náklady a vyjadriť ich v podobe rôznych 

pomerových ukazovate ov: 

 Ročné výdaje na IS/IT ako % ku celkovému rozpočtuĽ 
 Ročné výdaje na IS/IT ako % obrat podniku firmy, 

 Ročné mzdové výdaje na IS/IT ako % celkových mzdových výdajov 

 a iné.(7) 

Ako jednorazové náklady : 

 Nákup HW 

 Nákup SW 

 Dátové naplnenie systému a tvorba dátových rozhraní na existujúce riešenie 

 a iné(7) 

Ako prevádzkové náklady: 

 Servisné poplatky za HW a SW 

 Poradenské služby 

 a iné (7) 

 

Prí osy spoje é so zavede í  IS 

Pre zavedenie vyhodnocovania prínosov spojených so zavedením MIS existujú dva druhy 

kritérií: 

Tvrdé - je to hodnotenie vo forme maximalizácie: 

 Zisk 

 Návratnosť investícii 
 Dosahovanie výšky produktivity 
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 a pod.(7) 

Mäkké - sú obtiažnejšie merate né: 

 Dlhodobé prosperity podnikuĽ 
 Verejný úspechĽ 
 Materiálové výhodyĽ 
 a pod.(7) 

So zavedením ERP (MIS) systému môžeme získať rôzne prínosy a záleží na konkrétnom 

podnikuĽ ale všeobecne môže podnik očakávať tieto prínosy: (7) 

a) Vo vzťahu ku zákazníkom : 

1. Zlepšenie dané rýchlejším a variantným spracovaním ponúkĽ 

2. Zlepšenie dané rýchlejším a variantným spracovaním produktovĽ 

3. Zlepšením povesti podniku z poh adu termínovĽ 

4. a pod. 

b) Vo vzťahu ku dodávate om: 

1. Optimalizáciou v rámci SCMĽ 

c) Z vnútropodnikového h adiska 

1. Zmenšenie zásobĽ 

2. Zvýšenie produktivity práceĽ 

3. Zmenšenie rozpracovanosti, 

4. Zlepšenie podnikových procesov 

5. Zníženie výrobných nákladov 

6. Zlepšenie vlastných finančných zdrojov 

7. a iné. (7) 

3.4 Výroba a výrobný proces 

Výroba - je to prostriedokĽ ktorý slúži k vytvoreniu vecných hodnôt a služieb pod a 

tržného dopytu.(10) 

Výrobný proces - je premena vstupných faktorov (inputu)Ľ predovšetkým materiáluĽ 

pomocou transformačného procesuĽ kedy vzniká výstup (output). ( 11) 

3.4.1 Uvo nenie zákazky  

Aby bola zákazka realizovaná pod a dopredu určeného termínu tak treba overiťĽ či je 

možné uvo niť zákazku. Zákazka sa uvo nuje ak je k dispozícii požadovaný materiálĽ 
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výrobné prostriedkyĽ prípravky a nástrojeĽ ktoré sú nutné pre jej plnenie. Cie om tejto 

previerky je zabránenie obsadenia výroby nerealizovate nými zákazkami. (11) 

3.4.2 Rozvrh práce 

Rozvrh práce je taktiež činnosťouĽ ktorá predchádza vlastnému priebehu zákazky 

výrobouĽ kedy je potreba priradiť zákazku k jednotlivým pracoviskám.( 11) 

K tomu sa používajú nasledujúce opatrenia: 

 „Terminovaní jednotlivých operací uvnit  p edem daného časového rámce, 

 Podnět k p ípravě materiálu a podnět k dopravě materiálu, 

 P i azení každé jednotlivé operace vlastnímu pracovišti, 

 Vydání pracovních p íkazů, 

 Reakce na odchylky od plánovaného průběhu výroby, 

 Aktualizace krátkodobých a st ednědobých plánovacích dat (v p ípadě, že jsou 

hlášeny odchylky porovnání plán skutečnost od plánovaného průběhu výroby)“. 

(11, s. 275) 

Rozvrhovanie práce je možné vykonávať dvomi rôznymi formami organizácie: 

a) Centrálne spracovanie rozvrhu práce  

b) Decentralizované spracovanie rozvrhu práce 

 

Obrázok 15 - Centrálne a Decentralizované SRP (11) 
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3.4.3 Metódy riadenia výrobného procesu 

Výrobný proces je možné riadiť rôznymi metódami: 
 

Riadenie majstrom 

Jedná sa o riadenie výrobyĽ ktoré vychádza z jeho zodpovedností ako jediného vedúceho. 

Ide o toĽ že majster ako jediný sám realizuje všetky riadiace činnosti vo svojom zverenom 

výrobnom úseku. Tento spôsob riadenia sa hlavne využíva u menej stupňovej výroby, 

kde sa nevyskytuje kooperácia. ( 11) 

 

Dispečerské riade ie  

Ide o formu bezprostredného riadenia výrobného procesuĽ ktorá zodpovedá systému 

riadeniaĽ ktoré je založené k zadávanu úloh a ich kontrole a vychádzajúcemu z podrobne 

rozpracovaných operatívnych plánov výroby až na jednotlivé pracoviská a alej potom 

na predvídanie a odstraňovanie prípadných porúch vo výrobnom procese. Takýto systém 

je rozhodne vhodný vo vyšších typoch výroby. (11) 

 

Pria e riade ie výro y  

Predstavuje komplexné riadenie výrobného procesu na danom výrobnom úseku takĽ aby 

prišlo k vyššiemu využitiu kapacít a k zaisteniu vyťaženia manipulačných prostriedkov. 

Znížia sa zásoby nedokončenej výroby a to všetko pri optimálnom prispôsobení 

krátkodobých plánov plneniu základnej výrobnej úlohy. Toto riadenie má svoje 

uplatnenie hlavne v nižších typoch výroby. (11) 
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Obrázok 16 - Schéma činností pri priamom RV (11) 

 

3.5 Operatívny manažment výroby 

Operatív y a až e t výro y  

 Je to základný typ celkového procesu riadenia (9). 

 „Jedná sa o riadenie významnej časti podnikového hospodárenia, ktoré tvorí jadro 

väzby na odberateľa i na dodávateľa, uskutočňuje teda spojenie firmy s odbytovým 

i nákupným trhom. Pritom je treba zaistiť ekonomicky účinnú konfrontáciu výstupov a 

vstupov, ktoré zodpovedajú uvedenému spojeniu na trhu dodávateľa a odberateľa.“ (9, s. 

80). 

 

Operatív e riade ie výro y  

Operatívne riadenie výroby je činnosťĽ ktorá sa uskutočňuje vo vnútri podniku aj v 

jeho útvaroch a zaisťuje plynulý chod výroby týmĽ že prechádza alebo odstraňuje výkyvy 

tohto chodu (12). 
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Obrázok 17 - Schéma operatívneho riadenia výroby (12) 

 

Operatívne riadenie výroby sa vzťahuje na výrobný proces ako celok a zaisťuje plnenie 

konkrétnych úloh od ich vzniku až do ich dokončenia (7). Systém operatívneho riadenia 

výroby zahŕňa tieto subsystémy: 

 operatívne plánovanieĽ 

 operatívna evidencia výrobyĽ 

 metódy vlastného riadenia priebehu výrobného procesuĽ 

 zmenové riadenie (12). 

3.6 Optimalizácia 

Optimalizácia sa zaoberá výberom najvhodnejšieho a najvýhodniejšeho variantu 

spomedzi množstva možných javov (12). 

Optimalizácia procesu 

V podniku môžu vzniknúť rôzne situácieĽ kedy existuje viacero variantov pre 

usporiadenie procesového systému. Cie om optimalizácie je výber toho najlepšieho 

variantu, t.j „najlepšia znamená najoptimálnejšia z hľadiska zvoleného kritéria“ (3, s. 

51). 

3.7 Metódy zdokona ovania organizácie práce 

K týmto metódam patria predovšetkým časové a pohybové štúdieĽ ktoré sa používajú tiež 

ako podklad pre tvorbu noriem spotreby práce alebo zdokona ovaní pracovných metód 
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a iné. Najvýznamnejšie časové a pohybové štúdie sú snímok pracovného dňaĽ snímok 

operácie a momentové pozorovanie (10). 

3.7.1 Snímok pracovného dňa 

Snímok pracovného dňa je metódaĽ ktorá sa zakladá na pozorovaní a meraní všetkej 

spotreby pracovného času v priebehu celej smeny (10). 

3.7.2 Snímok operácie 

Snímok operácie je metódou zisťovania skutočnej spotreby pracovného času na 

pravidelne sa opakujúcej operácii alebo jej časti (10). 

3.7.3 Momentové pozorovanie 

Momentové pozorovanie spočíva v určení rôznych druhov spotreby pracovného času 

pomocou pozorovania bez použití časomerných prístrojov (10). 

 

3.8 Inovácia 

3.8.1 Produktové inovácie 

Ide o zavedenie tovaru alebo nových alebo významne zlepšených služieb s oh adom na 

ich charakteristiky alebo zamýš ané použitie. To zahŕňa významné zlepšenia v 

technických špecifikáciáchĽ komponentoch a materiálochĽ softvéruĽ užívate skej 

prístupnosti alebo iných funkčných charakteristikách. Inovácie produktov môže využívať 

nové vedomosti alebo technológieĽ môžu byť postavené na nových použitiach alebo 

kombináciách existujúcich poznatkov alebo technológií. Termín "produkt" je používaný 

pre pokrytie tovaru aj služieb. Inovácie produktov zahŕňajú ako aj zavedenie nového 

tovaru a služieb, tak aj významné zlepšenia vo funkčných či užívate ských 

charakteristikách existujúceho tovaru a služieb. Nové produkty predstavujú tovary a 

služby Ľ ktoré sa od produktov predtým produkovaných daným podnikom významne líšia 

svojími charakteristikami alebo zamýš aným použitím. Významné zlepšenia existujúcich 

produktov sa môžu objaviť prostredníctvom zmien v materiáloch Ľ komponentoch a iných 

charakteristikách zlepšujúcich výkonnosť. Inovácie produktov v službách môžu zahŕňať 

významné zlepšenia v tom Ľ ako sú poskytované (napríklad pokia  ide o efektívnosť alebo 
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rýchlosť)Ľ pridanie nových funkcií alebo charakteristík k existujúcim službám, alebo 

zavedenie úplne nových služieb.(14) 

3.8.2 Procesné inovácie 

Predstavuje zavedenie novej alebo významne zlepšenej produkcie alebo dodávate ských 

metód. To zahŕňa významné zmeny v technike, zariadenia alebo softvéru. Procesné 

inovácie zahŕňajú nové alebo významne zlepšené metódy pre tvorbu alebo poskytovanie 

služieb. Môžu obsahovať podstatné zmeny v zariadeníĽ softvéroch používaných v 

podnikoch zameraných na služby alebo procedúry či technikyĽ ktoré sú využívané pri 

dodávaní služieb. Procesné inovácie tiež zahŕňajú nové alebo podstatne zlepšené 

technikyĽ zariadenia a softvéry v pridružených podporných činnostiach ako je nákupĽ 

účtovníctvoĽ práca na počítači a údržba.(14) 

3.9 Štíhla výroba 

Snaží sa vytvárať produkty v čo možno najkratšom čase a pokia  možno s minimálnymi 

nákladmi, bez straty kvality alebo na úkor zákazníka. Dosiahne to minimalizáciou 

plýtvania.(15) 

„Štíhla výroba (Lean Production) je výroba očistená od plýtvania vo výrobe. 

Plýtvanie je všetko, čo zvyšuje náklady výrobku alebo služby bez toho, aby zvyšovalo ich 

hodnotu. Sú to prekážky v ceste efektívnemu pretváraniu vstupných zdrojov a materiálu 

na výstupy - konečné výrobky.“(15Ľ štíhla výroba) 

3.9.1 SMED 

Pod a pani profesorky Jurovej SMED možno definovať ako 

„SMED systematický proces pro minimalizaci časů, prostojů, tj. časů čekání 

(p ípravy) kapacitní jednotky mezi opracováním dvou po sobě následujících různých typů 

výrobků“(16Ľ JurováĽ P ednášky ízení výroby 1Ľ RV 1-3, 2013-2014) 
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4 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU ZÁKAZKY 

Priebeh zákazky v spoločnosti Duo Form s.r.o. prebieha pomocou útvarovĽ ktoré sú 

zobrazené na následujúcom obrázku. 

 

Obrázok 18 - Tok priebehu zákazky (vlastné spracovanie) 

4.1. Strojové zariadenia v spoločnosti Duo Form s.r.o. 

V spoločnosti Duo Form s.r.o. sa v súčastnosti nachádzajú následujúce strojové 

zariadenia: 

 CNC Ploter Laser Comb HSP1613  

 CNC laser - Compact SOLARIS Dr.Ranke Technology SM600E 

 Ohýbací automat - iBEND LLC 

4.1.1 Popis zariadení 

CNC Ploter Laser Comb HSP1613 

ZariadenieĽ ktoré je v spoločnosti Duo Form s.r.o. používané na nasledujúce produkčné 

činnosti: 

 Produkcia výkresovej dokumentácie v mierke 1:1 pre potreby kontroly konkrétnej 

konštrukcie pri tlači 
 Výroba - vyrezanie vzoriek požadovaných krabíc pre potreby odsúhlasenia 

parametrov a funkčnosti konštrukcie zákazníkom 

 Výroba malokusových sérií krabíc po odsúhlasení zakazníkom (asi do 100 ks) 

 

 

 

ÚTVAR NÁKUPU 
A PREDAJA

ÚTVAR VÝROBY
ÚTVAR

ADMINISTRATÍVY zákaz ík
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Základné technické parametre stroja: 

 Hmotnosť: 650 kg  

 Pracovný rozsah stola: 1600 x 1300 mm 

 Rýchlosť hlavy: 30 m/min 

 Hĺbka rezu: do cca 10 mm 

Zariadenie je zobrazené na obrázku  

 

Obrázok 19 - Ploter Laser Comb HSP 1613 (1) 

 

CNC laser - Compact SOLARIS SM600E 

Zariadenie, ktoré slúži pre prvú fázu výroby výsekovej formy. Do konkrétneho formátu 

dosky - preglejky z fínskej brezy vypa uje tvarové drážky pre osadzovanie nožovĽ rý ov 

a perforácií. Stroj je zobrazený na obrázku 4. 

Základné technické parametre stroja: 

 Hmotnosť: 1800 kg 

 Pracovný rozsah stola: 1500 x 2100 

 Výkon laseru: 400 W 

 Rýchlost rezu: 30m/min 

 

Ohýbací automat iBEND LLC 

Slúži na ohýbanie nožovĽ rý ov a perforácii do krivek a tvarov pre ich vloženie do 

vypálených drážok. Pracuje v automatickom režime v súčinnosti s počítačovou 
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jednotkou, v ktorej je dátový program, tzv. JOB-karta, pod a technického výkresu. 

Strojové zariadenie je zobrazené na obrázku 20. 

 

Základné technické parametre: 

 Hmotnosť: 450 kg 

 Rozmery stroja: 1905 x 711 x 320 mm 

 Rozmery kazetového zásobníka nožov: 740 x 6ř0 x 11Ř0 mm

 

Obrázok 20 - iBEND LLC (1) 

 

4.2 Priebeh spracovania zákazky útvarom administratívy a útvarom nákupu 

a predaja 

V tejto časti diplomovej práce je popísané spracovanie zákazky administratívnym 

pracovníkomĽ ktorý pri prijatí objednávky preverí úplnosť požadovaných a potrebných 

údajov pre následné založenie zákazky. 

4.2.1 Prijatie zákazky 

Prijatím zákazky sa v spoločnosti Duo Form s.r.o. zaoberá útvar nákupu a predaja.Ten 

prebieha dvomi metódami: 

 E-mailová komunikácia 

 Osobne 
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E-mailová komunikácia 

Zakazníci kontaktujúĽ t.j. zasielajú objednávku spoločnosti Duo Form s.r.o. tromi 

spôsobmi: 

 Zaslanie objednávky emailom s technickým výkresom vo formáte CAD systému 

 Zaslanie objednávky emailom so špecifikáciou pod a FEFCO-katalógu alebo 

v inom formáte (ako jpg, pdf, ai, eps a iné) 

 Zaslanie objednávky emailom s textovým popisom 

 

Zaslanie objednávky emailom s technickým výkresom vo formáte CAD systému 

Prvým spôsobom je zaslanie objednávky s týmĽ že mail obsahuje technický výkresĽ ktorý 

je vo formáte CAD systému. V tomto prípade nemusí byť spracovaný návrh 

konštruktérom a ani vyrobená vzorkaĽ ktorá sa posiela zákazníkovi na odsúhlasenie 

konštrukcieĽ rozmeru a materiálu. Výkres dodaný v CAD systéme je použite ný pre 

priamu výrobu konkrétnej výsekovej formy a preto dochádza už iba k odoslaniu výkresu 

priamo technólogovi. Technológ vypracuje technologický postupĽ ktorý je definovaný na 

tzv. JOB karte, v ktorej sú uložené dátové informácie slúžiace vo výrobe k zadaniu výroby 

výsekového nástroja.  

Príklad výkresu je zobrazený na obrázku 21 

 

Obrázok 21 - Technický výkres krabice vo CAD formáte (vlastné foto) 
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Zaslanie obednávky emailom so špecifikáciou pod a Fefco-katalógu alebo v inom 

formáte (jpgĽ pdfĽ aiĽ eps a iné) 

Druhý spôsob je charakteristický tým, že klient v emailovej objednávke už priamo 

definuje konštrukciu konkrétnej skladačkyĽ krabice alebo mriežky pod a FEFCO-

katalóguĽ čo je medzinárodne štandardizovaný zoznam základných konštrukcií pod 

číselnými kódmi. Jeden z nich pod číslom 0444 je zobrazený na obrázku 22.  

Zákazka s konkrétnym Fefco-číslom a s vnútornými alebo vonkajšími rozmermi je 

zadaná konštruktéroviĽ ktorý spracuje výkres pomocou kresliacich programov v CAD 

systéme. Konečný výkres je od konštruktéra zaslaný technológovi, ktorý na plotri vyreže 

z daného materiálu požadovaný počet vzoriek. Technický výkres a vzorky sú predložené 

zakazníkovi na odsúhlasenie. Ak zákazník vzorku odmietne alebo pripomienkujeĽ musí 

konštruktér vytvoriť nový výkres a technológ alšie vzorky na opätovné schva ovanie. 

V prípadeĽ že klient vzorku odsúhlasíĽ t.j. vyhovuje mu konštrukciaĽ rozmer aj materiál, 

technológ spracuje dátovú JOB kartu. Tá je posunutá do výroby na spracovanie výsekovej 

formy. Odsúhlasený výkres v prípade požiadavky zákazníka môže byť poskytnutý vo 

formátoch .ai alebo .epsĽ ktoré slúžia pre grafika ako podklad pre návrh dizajnu. 

 

Obrázok 22 - Príklad konštrukcie z FEFCO katalógu (17) 

Zaslanie objednávky emailom s textovým popisom 

Tretím spôsobom je, ak zákazník nezašle žiadny výkresĽ či zadanie pod a FEFCO-

katalógu, ale pomocou textu popíše svoje konkrétne požiadavky. V nich spresní rozmery, 

aký tvar má mať konštrukciaĽ resp. na čo má obal slúžiť. Nasleduje zaslanie tohto 

textového popisu konštruktéroviĽ ktorý navrhne konštrukciu a vypracuje technický 

výkres. Tento spôsob je časovo najnáročnejšíĽ pretože konštruktér musí venovať viacej 

času tvorbeĽ t.j. návrhu iba pod a textového popisu. Postup alšieho spracovania je 
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rovnaký ako v druhom spôsobeĽ kde zákazník priamo definuje svoju požiadavku pod a 

FEFCO-katalógu. 

 

Osobná komunikácia 

Zakazníci telefonicky kontaktujú útvar predaja a nákupuĽ aby mohli osobne navštíviť 

sídlo firmy Duo Form s.r.o. Tu pri osobnom stretnutí si dohodnú zákazku-objednávku 

tromi spôsobmi: 

 Prinesením produktuĽ pre ktorý má obalĽ resp. konštrukcia slúžiť 

 Prinesením konštrukcie pod a FEFCO-katalógu (technického výkresu) na USB 

klúči 

 Prinesením technického výkresu vo formáte CAD systému 

Prinesením produktuĽ pre ktorý má obalĽ resp. konštrukcia slúžiť 

Zákazník osobne prinesie do firmy Duo Form s.r.o. konkrétny produktĽ na ktorý má obal 

alebo iná konštrukcia slúžiť. Útvar obchodu a predaja na základe objednávky založí 

zákazku a spolu so zákazníkovými požiadavkami poskytne tento produkt konštruktérovi. 

Ten vypracuje technický výkres alebo výkresyĽ ak sa jedná o konštrukciu z viacero častíĽ 

ktoré následne slúžia technológovi ako podklad pre vyrezanie vzoriek na plotri. alší 

postup je identický ako pri emailovej komunikácii u druhého spôsobuĽ čo je výkres 

v CAD systéme a u tretieho spôsobuĽ kedy je konštrukcia definovaná z FEFCO-katalógu. 

 

Obrázok 23 - Tovar od zákazníka f aša aj s obalom (1) 
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4.2.2 Spracovanie zákazky do katalógu zákaziek 

Tento proces sa začína tým, že útvar nákupu a predaja preskúma objednávku. Ak sú v nej 

všetky potrebné informácieĽ spracuje konkrétnu zákazku do katalógu zákaziek. Katalóg 

zákaziek je dokument MS Excel a ten obsahuje položkyĽ ktoré sú zapísané v názvoch 

hlavičiek stĺpcov: 

 ID zákazky 

 Názov firmy 

 Ulica a číslo popisné 

 PSČ 

 Mesto alebo obec 

 Názov produktu 

 Rozmer 

 Konštrukcia 

 Materiál 

 Počet kusov vzoriek 

 Dátum prijatia zákazky 

 Prepokladaný dátum spracovania zákazky 

Kedže ide o malú firmu a nemá stovky zákaziek mesačneĽ preto v katalógu zákaziek 

v danom súbore MS excel je 12 listovĽ ktoré majú názov mesiaca, v ktorom bola zákazka 

prijatá. V danom mesiaci alebo nasledujúcom mesiaci môže byť aj spracovaná. Vždy na 

konci pracovného dňa je katalóg zákaziek preposlaný vedúcemu výroby. Vytvorenie 

jednotlivého záznamu je časovo náročné. Každé spracovanie objednávkyĽ t.j. 

zaevidovanie do katalóguĽ trvá v priemere 10 minút. 

4.3 Spracovanie zákazky vo výrobe 

4.3.1 Priebeh zákazky - opis výrobného procesu 

Výrobný proces sa skladá z týchto krokov: 

 Konštrukcia technického výkresu 

 Vyrezanie - výroba vzoriek 

 Vypálenie výsekovej formy 

 Osádzanie výsekovej formy nožmiĽ rý miĽ perforáciami 
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 Lepenie gúm na výsekovú formu 

 Zabalenie výsekovej formy 

 

 

Obrázok 24 - Schéma procesov vo výrobnom útvare(vlastné spracovanie) 
 

Konštrukcia technického výkresu 

Konštruktér pod a požiadaviek zákazníka vytvorí technický výkresĽ ktorého jednotlivé 

postupy sú podrobne rozpísané v podkapitole 4.2.1. Prijatie zákazky. Výkres je 

spracovaný v rysovacom programe CADĽ ktorý po schválení klientom slúži ako podklad 

pre výrobu vzoriek, t.j. ako podklad pre technológa. 

 

Vyrezanie vzoriek obalov  

Technológ pro prijatí výkresu vytvorí tzv. Job kartuĽ ktorá slúži ako technologický 

podklad pre alšie spracovania. Z definovaného materiálu a na základe technického 

výkresu zadá na plotri riadeného počítačom vyrezanie vzoriek. Po spustení konkrétneho 

programu z JOB karty priebežne kontroluje vyrezávanie danej vzorky. Po jej vyrezaní 

technológ vzorky spolu s technickým výkresom odovzdá útvaru nákupu a predaja, ktorý 

zabezpečí ich odovzdanie alebo zaslanie zákazníkovi. Jednotlivé alšie postupy sú 

popísané v podkapitole 4.2.1. 

 

Ko štruk ia 
te h i kého 

výkresu

Vyrezanie 

vzoriek obalov

Vypále ie 
výsekovej 

formy

Osádza ie 
výsekovej 

formy

Lepe ie gú  
a výsekovú 

formu

Zabalenie 

výsekovej 
formy
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Vypálenie výsekovej formy 

Po schválení vzorky a technického výkresu je v katalógu zákaziek útvarom nákupu 

a predaja daná zákazka uvolnená do výroby. Technológ vytvorenú JOB-kartu posunie na 

Laser, resp. na jeho počítačovú jednotku. Vedúci výroby preverí súčasný stav 

odsúhlasených zákaziek a na základe ich počtu a konkrétnych rozmerov jednotlivých 

foriem spracuje na počítačovej jednotke ich optimálne vyradenie (rozmiestnenie v 

maximálnom formáte dosky 1500x2100 mm). Štandardne dodávané dosky majú formát 

1500x3000 mmĽ preto sa vopred každá rozreže pílou na 2 formáty 1500x2100 a 1500x900 

mm. Následne sa vhodná doska upne do vypalovacieho lasera. Pracovník potom spustí 

počítačom nastavený vypalovací programĽ kde môže byť súčasne pod a rozmerov 

konkrétnych výkresov spracovaných viacero výsekových foriem. Po skončení procesu sa 

vypálené dosky aj s JOB kartou presúvajú na da šiu výrobnú operáciu. 

 

Osádzanie výsekovej formy 

Osádzanie nožmiĽ rý mi a perforáciami je ako další krok vo výrobnom procese. 

V ohýbacom automate sa na základe technických parametrov z JOB-karty postupne 

ohýbajú jednotlivé nožeĽ rýle alebo perforácie. Ich požadovaný tvar je z automatu 

vyrábaný vo vysokej presnosti. Následne sa vytvarované časti ručne nabíjajú do 

vypálných drážok na doske. V niektorých prípadochĽ cca v 3-5%Ľ sú tvary drážok tak 

komplikovanéĽ že ohýbací automat nie je schopný konkrétnu časť vyrobiť. Potom sa 

musia tieto nožeĽ rýle alebo perforácie vytvarovať ručne. Čas na osádzanie konkrétnej 

výsekovej formy je preto ve mi rôzny. 

 

Obrázok 25 - Ručné osádzanie (vlatné foto) 
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Lepenie gúm na výsekovú formu 

Nasledujúcim procesom vo výrobe výsekovej formy je lepenie gúm okolo osadených 

nožovĽ ktoré majú funkciu vytlačenia vysekávaného materiálu z formy. Táto časť výroby 

sa vykonáva výlučne ručnou prácou. Robotník si prenesie osadenú výsekovú formu na 

pracovný stôl. Pod a profilu výsekovej formy si robotník nastrihá z polotovaru potrebné 

množstvo gumy s vhodnými rozmermiĽ ktoré sú potrebné pre nalepovanie. Postupne sa 

nalepujú jednotlivé časti z oboch strána nožovĽ rý ov aj perforácií. Čas lepenia je daný  

zložitosťou výsekovej formy. 

 

Obrázok 26 - Príprava gumy na lepenie (vlastné foto) 
 

Balenie 

Posledným procesom je zabalenie výsekovej formy takĽ aby bola zabezpečená jek 

maximálna ochrana pri manipulácii a transporte. Ak si zákazník objedná viac rozličných 

druhov výsekových foriem, tak okrem zabalenia do kartónov sa tieto ešte zapáskujú 

a prípadne sa môžu transportovať na paletách. 

4.3.2 Vypracovanie materiálových potrieb  

Vedúci výroby každodenne po prijatí katalógu zákaziek od útvaru nákupu a predaja 

preveruje stav jednotlivých zákaziek u technológaĽ ktorý mu uvo ní tie zákazkyĽ ktoré 

boli v daný deň odsúhlasené zákazníkmi. Následne vypracuje ku jednotlivým zákazkám 

kusovník do da šieho dokumentu MS Excel s názvom Kusovník_rok (2014). Tento súbor 

obsahuje nasledovné položky: 
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 ID zákazky 

 1. Materiálová položkaĽ počet kusovĽ parametre 

 Súčasný stav 1. MP na sklade 

 2. Materialová položkaĽ počet kusovĽ parametre 

 Súčasný stav 2. MP na sklade 

 3. Materialová položkaĽ počet kusovĽ paramatre 

 Súčasný stav 3. MP na sklade 

 Potreba nákupu MP 1, 2, 3 

Počet materiálových položiek závisí na konkrétnom produkte. Po zistení chýbajúcich 

materiálových položiek pre konkrétnu zákazku preposiela tento dokument mailom útvaru 

nákupu a predaja. Vytvorenie kusovníka a jeho doba spracovania záleži na zložitosti 

výsekovej formy a opäť je časovo zdĺhavejšie. Pod a mojich meraní to môže byť u 1 

zákazky až 15 minút. 
 

4.3.3 Expedícia produktu 

Výseková forma je po ukončení procesu výroby a zabalení umiestnená v sklade. Útvar 

nákupu a predaja má pre expedičné účely zhotovený dokument v MS ExceliĽ kde sú 

v tabu ke spracované údaje o pripravovanej alebo vykonanej expedícii tovaru v danom 

kalendárnom roku. Súbor je rozdelený na 12 listovĽ t.j. na mesačné obdobia. Dokument 

odsahuje nasledujúce údaje: 

 ID zákazky 

 Názov firmy 

 Ulica a číslo popisné 

 PSČ 

 Mesto alebo obec 

 Názov produktu 

 Počet kusov 

 Spôsob dopravy 

 Dátum expedície 

Pridávanie každej alšej zákazky je časovo zdĺhavéĽ kedy pri zapisovaní všetkých 

potrebných údajov doba trvania je 15 minút. 
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4.4 Analýza časového priebehu výroby 

Vo výrobnom programe firmy Duo Form s.r.o. sú rozličné druhy výsekových foriem 

z h adiska zložitosti a spracovania. Z tohto množstva si pre účely analýzy zvolíme 2 

výsekové nástrojeĽ ktoré zastupujú celú skupinu produktov s technologicky príbuzným 

postupom výroby. 

Tieto 2 výsekové formy pre účely tejto práce označíme nasledovne: 

 Forma 01 

 Forma 02 

Výroba každej výsekovej formy pozostáva z týchto procesov: 

 Konštrukcia technického výkresu 

 Vyrezanie vzoriek obalov 

 Vypálenie výsekovej formy 

 Osádzanie výsekovej formy 

 Lepenie gúm na výsekovú formu 

 Zabalenie výsekovej formy 

4.4.1 Forma 01 

Forma 01 patrí medzi časovo zložitejšie produkty - výsekové formyĽ ktoré ponúka firma 

Duo Form s.r.o. je zobrazená na obrázku 27. 

 

Obrázok 27 - Forma 01(vlastné foto) 
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Pri súčasnom strojovom zariadení firmy Duo Form s.r.o. produkcia Formy 01 zaberie 

daný čas:  

Tabu ka 1 - Doba spracovania Formy 01(vlastné spracovanie) 
  čas 

i úty  

Ko štruk ia 180 

Nastavenie plotra 3 

Príprava ateriálu 1 

Rezanie vzorky plotrom 20 

Príprava laseru 3 

Príprava dosky 2 

Vypaľovanie  120 

Ruč ý prenos polotovaru na osádza ie  5 

Príprava ohý a ieho automatu 3 

Ohý a ie ožov a auto ate 20 

Ruč é osádza ie 220 

Ruč ý pre os polotovaru na lepenie  5 

Príprava gú  a lepe ie 20 

Lepenie gú  40 

Balenie 20 

Celkovo 662 

 

Celková doba spracovania na plotri u produktu forma 01 zaberie aj s nastavením stroja 

a prípravou materiálu zaberie 24 minút. Jednotlivé podiely činností doby spracovania na 

plotri sú zobrazené na obrázku 28. 

 

Obrázok 28 - Spracovanie na plotri(vlastné spracovanie) 

12,50%

4,17%

83,33%

Spracovanie na plotri
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Príprava ateriálu
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Celková doba spracovania na laseri u produktu forma 01 aj s nastavením stroja 

a prípravou materiálu zaberie 125 minút. Jednotlivé podiely činností doby spracovania na 

laseri sú zobrazené na obrázku 29. 

 

Obrázok 29 - Spracovanie na laseri(vlastné spracovanie) 
 

Celková doba spracovania osádzania nožmiĽ rý mi a perforáciami u formy 01 zaberie aj 

s nastavením stroja a manipuláciou polotovaru celkom 24Ř minút. Jednotlivé podiely 

činností doby spracovania na osadzovania sú zobrazené na obrázku 30. 

 

Obrázok 30 - Osádzanie(vlastné spracovanie) 
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Celková doba lepenia u formy 01 zaberie aj  s prípravou na lepenie a manipuláciou 

polotovaru celkom 65 minút. Jednotlivé podiely činností doby spracovania lepenia sú 

zobrazené na obrázku 31. 

 

Obrázok 31 - Lepenie(vlastné spracovanie) 
 

Percentuálny pomer všetkých procesov doby spracovania formy 01 je zobrazený na 

obrázku 32. 

 

Obrázok 32 - Pomer procesov(vlastné spracovanie) 
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4.4.2 Forma 02 

Produkt forma 02 patrí medzi časovo najzložitejšie výsekové formyĽ ktoré ponúka firma 

Duo Form s.r.o. Je zobrazená na obrázku 33. 

 

Obrázok 33 - Forma 02(vlastné spracovanie) 
 

Pri súčasnom strojovom zariadení firmy Duo Form s.r.o. produkcia Formy 02 zaberie 

daný čas: 
Tabu ka 2 - Doba spracovania Forma 02(vlastné spracovanie) 

  čas 
i úty  

Ko štruk ia 1200 

Nastavenie plotra 3 

Príprava ateriálu 1 

Rezanie vzorky plotrom 120 

Príprava laseru 3 

Príprava dosky 2 

Vypalovanie  150 

Ruč ý pre os polotovaru na osádza ie  5 

Príprava ohý a ieho automatu 3 

Ohý a ie ožov na automate 384 

Ruč é osádza ie 3456 

Ruč ý pre os polotovaru na lepenie  5 

Príprava gú  a lepe ie 20 

Lepenie gú  220 

Balenie 20 

Celkovo 5592 
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Celková doba spracovania na plotri u formy 02 aj s nastavením stroja a prípravou 

materiálu trvá 155 minút. Jednotlivé podiely činností doby spracovania na plotri sú 

zobrazené na obrázku 34. 

 

Obrázok 34 - Spracovanie na plotri(vlastné spracovanie) 
 

Celková doba spracovania na Laseri u formy 02 aj s nastavením stroja a prípravou 

materiálu zaberie 155 minút. Jednotlivé podiely činností doby spracovania na laseri sú 

zobrazené na obrázku 35. 

 

Obrázok 35 - Spracovanie na laseri(vlastné spracovanie) 
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Celková doba spracovania - osádzania nožmiĽ rý mi a perforáciami u formy 02 zaberie aj 

s nastavením stroja a manipuláciou polotovaru celkom 24Ř minút. Jednotlivé podiely 

činností doby spracovania osádzania sú zobrazené na obrázku 36. 

 

Obrázok 36 - Osádzanie (vlastné spracovanie) 
 

Celkový čas lepenia u formy 02 aj s prípravou na lepenie a manipuláciou polotovaru je 

celkom 245 minút. Jednotlivé podiely činností doby spracovania na plotri sú zobrazené 

na obrázku 37. 

 

Obrázok 37 - Lepenie (vlastné spracovanie) 
 

Percentuálny pomer všetkých procesov doby spracovania u formy 02 sú zobrazené na 

Obrázku 38. 
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Obrázok 38 - Pomer procesov (vlastné spracovanie) 
 

4.5 Vyplývajúce nedostatky z analýzy súčasného stavu 

Z analýzy súčasného stavu spoločnosti Duo Form s.r.o. vyplýva, že koncepční 

zamestnanci pri prijatí novej zákazkyĽ spracovaniu kusovníka alebo pri tvorbe 

expedičného dokumentu používajú iba program MS Excel. Nevyužívajú žiadny 

manažérsky informačný systémĽ ktorý by dokázal zoptimalizovať priebeh zákazky 

z poh adu lepších požiadaviek zákazníkaĽ a to hlavne z h adiska časového a 

komunikačného. V súčinnosti s používaním produktov iba MS Office je komunikácia so 

zákazníkom je zložitejšia a zdĺhavejšia. 

Ak si zoberieme priebeh zákazky z výrobného h adiska nedostatkom sú pod a môjho 

úsudku nižšie výkonové parametre niektorých strojových zariadení a tým aj z poh adu 

zákazníka dlhšie dodacie lehoty. 

 

 

2,75%

2,75%

3,43%

85,21%

5,43%
0,44%

Forma 02

Ko štruk ia

spracovanie na ploteri
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osadzovanie
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balenie
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5 NÁVRH VLASTNÉHO RIEŠENIA ZEFEKTÍVNENIA TOKU 

ZÁKAZKY 

Z vyplývajúcich nedostatkovĽ ktoré boli zistené analýzou súčasného stavu zákazky, 

navrhujem nasledujúce riešenia: 

- Zavedenie vhodného manažérského systému 

- Nákup nového strojového zariadenia 

SumaĽ ktorú môže poskytnúť firmaĽ resp. majte  pán Jozef HricaĽ je maximálne 320 000,- 

€(  20 000 € čiastka na zavednie manažérskeho informačného systému a 300 000 € 

implemintácia stroja). 

5.1 Návrh zefektívnenia toku zákazky vo firme Duo Form v súčinnosti so 

zavedením nového informačného systému 

Pri výbere vhodného manažerského informačného systému má firma Duo Form s.r.o. 

k dispozícii dva typovo najrožšírenejšie varianty. Naším zámerom je sústrediť sa a vybrať 

pre spoločnosť najvhodnejší variant, ktorý bude maximálne vyhovovať jej požiadavkám 

a potrebám. Duo Form s.r.o. má možnosť výberu z dvoch štandartných variantov 

informačného systému a to systém štandardný, tzv. krabicovýĽ alebo systém pripravený 

pod a špecifických požiadaviek konkrétneho zákazníka. Pre tento podnik bude lepšia 

vo ba štandarného variantu („krabicového“)Ľ ktorý má menšie náklady, je vyhovujúci pre 

súčasné potreby a hlavne je rýchlešie implementovate ný a teda aj v rámci spoločnosti 

bude skôr nainštalovaný a zrealizovaný. 

Druhý variant manažerského informačného systému, u ktorého môžu byť zo strany 

daného objednávate a zadávané aj rôzne špecifické požiadavky, nie je pre aktuálne 

potreby tejto firmy vhodný. 

5.1.1 Výber konkrétneho manažerského informačného systému 

Na trhu existujú viaceré možnosti výberu štandardného (krabicového) manažérskeho 

informačného systému ( alej MIS) od viacerých dodávate ov. Pri výbere MIS sme 

z poh adu ve kosti a zamerania podniku vylúčili možnosť hrubého výberu. Zvolili sme 

variant jemného výberu MIS a to z h adiska lokálnej ponuky. Základné požiadavky zo 

strany spoločnosti Duo Form s.r.o. súĽ aby MIS obsahoval moduly: jednoduché 

účtovníctvoĽ podvojné účtovníctvoĽ fakturáciuĽ mzdy a personalistiku, adresár, evidenciu 
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majetku, skladové hospodárstvo a evidenciu objednávok. Zvolili sme 3 konkrétnych 

poskytovate ovĽ ktorí sú z h adiska umiestnenia podniku aj umiestnenia dodávate a 

najbližšie. 

Sú to títo 3 poskytovatelia s konkrétnymi MIS: 

 Cígler Software a.s. - Money S3 

 Stormware s.r.o. - Pohoda 2014 

 Abra Software s.r.o - Abra G2 

MONEY S3 

Tento MIS je jedným z narozšírenejších ekonomických systémov poskytovaný na území 

Slovenskej republiky a Českej republiky. Produkt Money S3 dodáva spoločnosť CÍGLER 

SOFTWARE a.s. Účtovný program Money S3 je navrhnutý takĽ aby vyhovoval malým a 

stredným firmámĽ účtovníkom a živnostníkom.  

Svojimi vlastnosťami je predurčený na vedenie: 

 jednoduchého alebo  podvojného účtovníctva a DPH 

 skladového hospodárstva s prepojením na registrované pokladnice 

 spracovania miezd a personalistiky 

 mzdových a účtovných výkazov a daňových priznaní. 

Vlastnosti Money S3 rozširujú moduly, ktoré ponúkajú pokročilé funkcie. Tieto Vám 

u ahčia prácu, ak sa špecializujete na alšie činnosti. Ide o moduly: 

 Kniha jázd s automapou a cestovné náhrady 

 Účtovné a skladové analýzy 

 Účtovná centrála 

 Eshop konektor 

 Servis a opravy 

 Money S3 Kasa.(18) 

 

Cenník a charakteristika kompletov Money S3 

Money S3 si je možné zakúpiť v rôznych variantochĽ ktoré obsahujú rôzne moduly. 

Spoločnosť CÍGLER SOFTWARE poskytuje následujúce balíky, ktoré sú zobrazené 

s cenami bez DPH na obrázku 51. 
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Obrázok 39 - Cenník Money S3 kompletov(19) 

 

Pre optimalizáciu priebehu zákazky navrhujem variantu ProfesionalĽ ktorá vyhovovuje 

najviac požiadavkám podniku a hlavne príde k zlepšeniu spracovania a toku zákazky. 

Money S3 Professional je najvyšší variant účtovného programu Money S3 určený pre 

spoločnostiĽ ktoré vedú kompletnú ekonomická agendu v podvojnom účtovníctve vrátane 

skladov spracovávaných metódou B (sklady A cez volite ný modul) a miezd do 25 

aktívnych zamestnancov (viac zamestnancov cez volite ný modul). V cene je zadarmo 

modul jednoduchého účtovníctvaĽ ktorý môžu využiť účtovné firmy pre niektorých zo 

svojich klientov. Tento variant obsahuje následujúce moduly: 

 Jednoduché účtovníctvo  

 Podvojné účtovníctvo  

 Fakturácia  

 Mzdy a personalistika 

 Adresár  

 Evidencia majetku  

 Skladové hospodárstvo a objednávky 

Spoločnosť CÍGLER SOFTWARE poskytuje zadarmo  

 Editor pre úpravu tlačových formulárov 

 Výkaz Intrastat  
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 CRM funkcie  

 Zákazky 

Náklady spojené s daným variantom sú 1 036,- € bez DPH. 

Školenia potrebné pre MIS Money S3 

Dalšími nákladmi spojenými s MIS Money S3 sú školenia. Pre koncepčných zamestancov 

je potrebné navštíviť celkom Ř školení a to: 

 Začíname v Money S3 

 Podvojné učtovníctvo I. 

 Podvojné učtovníctvo II. 
 Jednoduché učtovníctvo 

 SkladyĽ fakturácia a servis 

 Efektívne s Money S3 

 Money S3 - Mzdy a personalistika 

 Uzávierka roku v podvojnom účtovníctve 

Cena každého školenia je 4ř,- € bez DPH na osobu. Školenia budú realizované 

v Bratislave. Spoločnosť Duo Form sídli v Skalici a preto cestovné náklady pre každé 

školenie pre 5 osôb je 50,- € a pre 1 osobu 15 €. Spomínane školenia bude absolvovať 

rôzny počet osôb v súvislosti s ich potrebami. Konkrétne náklady sú vyčíslené 

v nasledujúcej tabu ke. (20) 

 

Tabu ka 3 - Cena školenia Money S3 (vlastné spracovanie) 
Školenie Počet osôb Cena 1 

osoba 

Cena 

školenia 

Cena 

školenia(s 
DPH) 

Doprava 

Začíname v Money S3 5 49,- € 245,- € 294,- € 50,- € 

Podvojné učtovníctvo I. 1 49,- € 49,- € 58,80 € 15,- € 

Podvojné učtovníctvo II. 1 49,- € 49,- € 58,80 € 15,- € 

Jednoduché učtovníctvo 1 49,- € 49,- € 58,80 € 15,- € 

SkladyĽ fakturácia a 
servis 

5 49,- € 245,- € 294,- € 50,- € 

Efektívne s Money S3 5 49,- € 245,- € 294,- € 50,- € 

Money S3 - Mzdy a 

personalistika 

1 49,- € 49,- € 58,80 € 15,- € 

Uzávierka roku v 
podvojnom účtovníctve 

1 49,- € 49,- € 58,80 € 15,- € 

Celkom    1 176,- € 225,- € 

Celková suma s DPH (€) 1 401,- € 
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Aktualizácie spojené s MIS Money S3 

V prvom roku poskytuje spoločnosť CÍGLER SOFTWARE legislatívnu aktualizáciu 

zdarma. V nasledujúcom období je cena aktualizácie pre daný variant 27Ř,- € bez DPH 

ročne a pre verných zákazníkov, ktorí využili aktualizáciu v minulom roku a  je cena 139,- 

€ bez DPH.(21) 

 

POHODA 2014 

Ekonomický a informačný systém POHODA je poskytovaný spoločnosťou 

STORMWARE s.r.o. Pohoda je komplexný účtovný a ekonomický software pre maléĽ 

stredné a väčšie firmy z radov fyzických a právnických osôb. Umožňuje viesť jednoduché 

i podvojné účtovníctvo a je vyhovujúci pre platcov aj neplatcov DPH. Systém je 

odvetvovo neutrálny a je vhodný nielen pre živnostníkovĽ podnikate ov a spoločnostiĽ 

ktoré sa zaoberajú obchodom a poskytovaním služiebĽ ale i pre slobodné povolania a 

účtujúce i neziskové organizácie. Základom systému je prepracovaný adresár a celý rad 

agend pre komplexné riadenie firmy. Systém umožňuje viesť jednoduché i podvojné 

účtovníctvoĽ účtovanie zásob metódou A i B a spracovanie miezd pre neobmedzený počet 

zamestnancov. Zvládne pobočkové spracovanie údajovĽ homebankingĽ obchodovanie na 

internete i predaj zásob pomocou zabudovanej predajne alebo pomocou modulu pre 

offline maloobchodný predaj. Podporuje cudzie meny vrátane automatického načítania 

kurzového lístka. Umožňuje sledovanie salda a finančnú analýzu. (22) 

 

Cenník a charakteristika kompletov Pohoda 2014 

Spoločnosť STORMWARE s.r.o. poskytuje rozličné varianty. Sú zobrazené na 

nasledujúcom obrázku 40.(23) 
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Obrázok 40 - Varianty Pohoda 2014 (23) 

 

Ako pri Money S3 pre optimalizáciu času a nákladov je dôležitéĽ aby variant Pohoda 2014 

obsahoval rovnaké moduly ako Money S3: 

 Jednoduché účtovníctvo  

 Podvojné účtovníctvo  

 Fakturácia  

 Mzdy a personalistika 

 Adresár  

 Evidencia majetku  
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 Skladové hospodárstvo a objednávky 

Preto navrhujem variant Pohoda E1 kompletĽ ktorý ich obsahuje. Kedže je potreba 

implementovať daný variant na 5 počítačoch, výška nákladov bude 2 220,- € bez DPH. 

(24) 

 

Školenia potrebné pre MIS POHODA 2014 

Zoznam školeníĽ ktoré bude potrebné absolvovať 

Tabu ka 4 - Cenník školení Pohoda 2014 
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Cena každého školenia je na osobu rôzna. Školenia budú realizované v centrále 

spoločnosti v Bratislave a ke že spoločnosť Duo Form má sídlo v Skalici, cestovné 

náklady pre každé školenie pre 5 osôb je 50,- € a pre 1 osobu 15 €. Školenia bude 

absolvovať rôzny počet osôb. Náklady na všetky školenia sú vyčíslené v nasledujúcej 

tabu ke. 

Tabu ka 5 - Cena školenia Pohoda 2014(vlastné spracovanie) 
 

Školenia Počet 
osôb 

Cena 1 

osoba 

Cena 

školenia 

Cena školenia 

(s DPH) 

Doprava 

Pohoda krok za krokom 5 59,- € 295,- € 354,- € 50,- € 

Pohoda predaj, obchod a 

fakturácia 

5 62,- € 310,- € 372,- € 50,- € 

Podvojné učtovníctvo I. 1 66,- € 66,- € 79,20 € 15,- € 

Podvojné učtovníctvo II. 1 66,- € 66,- € 79,20 € 15,- € 

Jednoduché učtovníctvo 1 62,- € 62,- € 74,40 € 15,- € 

Skladové hospodárstvo- 

nastavenia a zavedenie 

5 66,- € 330,- € 396,- € 50,- € 

Skladové hospodárstvo- práca 
s dokladmi 

5 62,- € 310,- € 372,- € 15,- € 

Pohoda Mzdy a personalistika 5 66,- € 330,- € 396,- € 15,- € 

Celkom    2 122,80 € 225,- € 

Celková suma s DPH (€) 2 347,80 € 

 

Aktualizácie spojené s MIS POHODA 2014 

V prvom roku po zakúpeni sú aktualizácie poskytované zdarma. V nasledujúcich rokoch 

je cena aktualizácie pre zvolený variant 400,- € bez DPH ročne. (25) 

 

ABRA G2 

Informačné systémy ABRA sú určené pre firmy všetkých ve kostí a podnikate ských 

odvetví. Takmer štyri desiatky modulov prinášajú úsporu a optimalizáciu firemných 

procesov s dôrazom na prínosy v obchodných aktivitách. Systémy majú jednotné a 

intuitívne ovládanie. Umožňujú prácu vo viacerých agendách súčasne s maximálnou 

funkčnou a dátovou previazanosťou. Vynikajú možnosťami užívate ského a 

zákazkového prispôsobeniaĽ tvárnosťou a otvorenosťou pre napojenie na alšie aplikácie 

a dátové zdroje. Majú integrovanú podporu elektronického formátu ISDOC. Ich agendy 

je možné užívate sky rozširovať o vlastné položkyĽ vstupné formuláreĽ číselníkyĽ 

upravovať možno tiež tlačové výstupy. K dátam systému možno pohodlne a bezpečne 

pristupovať zvonku, napr. cez webové služby. (26) 
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Informačný systém ABRA G2 je ideálnym nástrojom pre riadenie chodu menšej 

spoločnosti. Svojim užívate om ponúka osvedčené moderné technológie používané aj vo 

vyšších verziách ABRY. Uvádyam 5 dôvodov pre ABRU: 

 G2 rýchlosťĽ bezpečnosť a stabilita - záťažové testy systému prebiehajú v reálnej 

prevádzke 

 možnosť elektronickej výmeny dokumentovĽ podpora populárneho formátu 

ISDOC 

 možnosť napojenia na vonkajšie dátové zdroje a programy tretích strán 

 flexibilita systému s možnosťami užívate ského prispôsobenia 

 intuitívne ovládanieĽ preh adné pracovné prostredie a kvalitne spracovaná 

nápoveda systému Implementácia informačného systému 

 ABRA G2 je vykonávaná pod a metodológie S.A.F.E.Ľ ktorá je pre budúceho užívate a 

zárukou hladkého a bezpečného priebehu inštalácie a prispôsobenia systémuĽ s 

minimalizáciou vplyvu na bežnú prevádzku firmy. (27) 
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Tabu ka 6 - Cenník prvá čast Abra G2(27) 
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Tabu ka 7 - Cenník druhá časť Abra G2(27) 

 

 

Z h adiska optimalizácie priebehu zákazky a na základe požiadaviek a potrieb firmy Duo 

Form s.r.o. MIS ABRA G2 obsahuje moduly, ktoré sú zobrazené v nasledujúcej tabu ke 

aj s cenami: 
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Tabu ka 8 - Základná cena ABRA G2(vlastné spracovanie) 
 

  cena počet 
li e ií 

celkom 

Jadro 199,- € 5 995,- € 

Off-line prenosy 79,- € 1 79,- € 

Auto ati ká aktualizá ia kurzov z i ter etu 39,- € 1 39,- € 

EDI ko u iká ia 319,- € 1 319,- € 

Vyplňova ie ša ló  MS Word a Ope  Office 119,- € 1 119,- € 

Účtov í tvo a výkazy v cene zdarma 0 € 

Banka a homebanking v cene zdarma 0 € 

Pokladňa v cene zdarma 0 € 

Majetok v cene zdarma 0 € 

Nákup v cene zdarma 0 € 

Predaj v cene zdarma 0 € 

Odosiela ie faktúr hro ad e papierovo a elektronicky 119,- € 1 119,- € 

Ko pletizá a 319,- € 1 319,- € 

Výro a 959,- € 1 959,- € 

Mzdy a personalistika 39,- € 1 39,- € 

25 pra ov ý h po erov 119,- € 1 119,- € 

Fiškál e nastavenia modulu 39,- € 5 195,- € 

)áklad á e a elko  3 301,- € 

 

Základná cena za balík ABRA G2 je 3 301,- € bez DPH, ku ktorej je potrebné ešte prirátať 

cenu lincencieĽ čo je 2ř% zo základnej ceny = 958,- €. Uvedená hodnota je cena 

aktualizácie za prvý rok a platí sa vopred. 

Školenia potrebné pre MIS ABRA G2 

Náklady na školenie sú 55,- €/hodina, kedy školenie bude prebiehať v síldle spoločnosti. 

Doba trvania bude 5 dni po Ř hodínĽ takže celková suma za školenie bude 2 200,- € bez 

DPH. 

Aktualizácie spojené s  MIS ABRA G2 

Cena aktualizácie je 2ř% zo základnej cenyĽ ako už bolo uvedené vyššie v tejto kapitole, 

tj. náklady sú 958,- € bez DPH ročne. 

5.1.2 Ekonomické vyhodnotenie nákladov MIS 

V tejto kapitole som vyčíslil náklady spojené so zvolenými MIS. Ceny u všetkých MIS 

sú uvedené bez DPH. V nasledujúcej tabu ke 9 sú prerátané spolu s DPH, ktorá pod a 

aktuálnej legislatívy SR činí 20%. 
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Tabu ka 9 - Ekonomické vyhodnotenie MIS (vlastné spracovanie) 
 

MIS Cena 

MIS 

Ceny 

školenia 

1. 

rok 

2. 

rok 

3. 

rok 

4. 

rok 

5. 

rok 

Náklady 
na 1. rok 

Náklady za 

5 rokov 

Pohoda 

2014 

2 664 € 2 34Ř € 0 € 4Ř0 € 4Ř0 € 4Ř0 € 4Ř0 € 5 012 € 6 ř32 € 

Money 

S3 

1 243 € 1 401 € 0 € 27Ř € 13ř € 13ř € 13ř € 2 644 € 3 33ř € 

ABRA 

G2 

3 ř61 € 2 640 € ř5Ř € ř5Ř € ř5Ř € ř5Ř € ř5Ř € 7 55ř € 11 3ř1 € 

 

Pre inštaláciuĽ školenia a aktulizácie MIS na obdobie 5 rokov bola majite om firmy Duo 

Form stanovená suma v maximálnej výške 20 000,- €. Z ekonomických analýz je zrejméĽ 

že všetky 3 uvedené softwary spĺňajú zadanú požiadavku. Z celkového h adiska 

doporučujem spoločnosti Duo Form s.r.o. vybrať si MIS Money S3Ľ ktorý spĺňa ich 

požiadavkyĽ má najnižšie náklady a dokáže časovo i nákladovo optimalizovať priebeh 

zákazky ku splneniu požiadavek zákazníka. 

5.2 Návrh implementácie nového strojového zariadenia k zefektívneniu výroby 

Základným obmedzujúcím faktorom je výkon strojov. Na základe analýzy výroby 

výsekových foriem v súčinnosti s časovým prieskumom jednotlivých strojovĽ ktorú som 

konzultoval s majite om a riadite om firmy  pánom Jozefom Hricom, je mojim konečným 

návrhom riešenia zakúpenie nového strojového zariadenia CNC lasera MTL SLAB 1530. 

Tento laser nahradí súčasný laser SM600E Solaris. Z uvádzaných parametrov u oboch 

týchto strojov bude nový laser nieko ko-násobne výkonnejší. Obstarávacia cena stroja je 

300 000,- €. 

5.2.1 Porovnanie parametrov nového lasera a súčasného lasera 

Dôležitými ukazovate mi z časového h adiska pre rýchlešie spracovanie zákazky a tým 

aj splnenie požiadavek zákazníka sú parametre oboch strojov. Nový stroj bude výkonnejší 

ako ten predchádzajúci. Zrovnanie parametrov strojov zobrazuje nasledujúca tabu ka 10.  

 

Tabu ka 10 - Zrovnanie parametrov (vlastné spracovanie) 
Parametre Compact SOLARIS 

SM600E 

MTL SLAB 1530 

Hmotnosť 2000 kg 1800 kg 

Pracovný rozsah stola  1500 x 3000 mm 1500 x 2100 mm 

Výkon lasera 3000 W 600 W 

Rýchlosť rezu 30m/min 30m/min 
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Nový laser je zobrazený na nasledujúcom obrázku 41. 

 

 

Obrázok 41 - LASERCOMB MTL 1530(28) 

 

Pre porovnanie teoretickej výkonnosti nového stroja sme použili vzorec: �  ý = ý  é ý  éℎ  ∗ ý ℎ ť  éℎ  ý ℎ ť   

�  ý = ∗ / �/ � =  

Z tohto výpočtu nám vyplývaĽ že nové strojové zariadenie má 5-násobne vyšší výkon.V 

tejto práci boli vybrané pre porovnanie úspory času a nákladov 2 produkty, ktoré 

reprezentujú celé výrobné portfólio výsekových foriem, ako je popísane v kapitole 4.4. 

Doby spracovania pri súčasnej technológii a stávajúcom strojnom zariadení sú u  formy 

01 a u formy 02 popísané v podkapitolách 4.4.1. a 4.4.2. 

Celková doba spracovania po sprevádzkovaní navrhovaného strojného zariadenia 

s vyčísleným aktualizovaným časom je zobrazená v nasledujúcich tabu kách 11 a 12. 
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Tabu ka 11 - Doba spracovania u Formy 1 po inštalácii nového lasera 

  čas 
(minúty) 

Konštrukcia 180 

Nastavenie plotra 3 

Príprava materiálu 1 

Rezanie vzorky plotrom 20 

Príprava lasera 3 

Príprava dosky 2 

Vypa ovanie  24 

Ručný prenos polotovaru na osádzanie   5 

Príprava ohýbacieho automatu 3 

Ohýbanie nožov na automate 20 

Ručné osádzanie 220 

Ručný prenos polotovaru lepenie  5 

Príprava gúm na lepenie 20 

Lepenie 40 

Balenie 20 

Celkovo 566 

 

 

Tabu ka 12 - Doba spracovania u Formy 2 po inštalácii nového lasera 

  čas 
i úty  

Konštrukcia 1200 

Nastavenie plotra 3 

Príprava materiálu 1 

Rezanie vzorky plotrom 120 

Príprava lasera 3 

Príprava dosky 2 

Vypa ovanie  30 

Ručný prenos polotovaru na osádzanie   5 

Príprava ohýbacieho automatu 3 

Ohýbanie nožov na automate 384 

Ručné osádzanie 3456 

Ručný prenos polotovaru lepenie  5 

Príprava gúm na lepenie 20 

Lepenie 220 

Balenie 20 

Celkovo 5472 

 

Pri porovnaní doby výroby formy 01 príde ku zkráteniu času zo 662 minút na 566 minútĽ 

čo je v percetuálnom vyjadrení 17 %. U formy 02 z pôvodných 5 5ř2 minút sa dostaneme 

na 5 472 minút. V percetuálnom vyjadrení príde k zkráteniu o 2 %. Na základe informácie 

majite a firmy pána Jozefa Hricu o percentuálnom pomere oboch reprezentatívnych 
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výsekových foriemĽ kedy forma 01 má v celkovej produkcii 85% a forma 02 iba 15%.Pre 

výpočet úspory vzorec pre vážený priemer: 

Použitý vzorec: ̅ = ∗ +  ∗+ [%] 
Kde: 

 p1 je percentuálny podiel formy 01 

 p2 je percentuálny podiel formy 02 

 n1 je hodnota časovej úspory u formy 01 

 n2 je hodnota časovej úspory u formy 02 

̅ = ∗ , +  ∗ ,+ = , % 

Výpočtom môžeme skonštatovaťĽ že príde k prepokladanej časovej úspore 14Ľ75%. 
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6 PODMIENKY REALIZÁCIE A PRÍNOSY 

V kapitole sú popísané podmienky realizácie Money S3 a lasera MTL 1530, ich 

ekonomické prínosy pre firmu Duo Form s.r.o. a v konečnom dôsledku ku splneniu 

požiadavek klientov spoločnosti. 

6.1 Podmienky implementácie Money S3 

Celková doba zavedenia nového MIS Money S3 bude trvať 29 pracovných dní. Prvou 

fázou je cenová analýza aj s potrebnými modulmiĽ ktoré sú v požiadavkách podniku Duo 

Form s.r.o. a je súčasťou tejto diplomovej práce v kapitole 5.1, podkapitoly 5.1.1 a 5.1.2. 

Celková analýza sa uskutoční 1.7.2014 a nasledujúci deň 2.7.2014 bude 

zaslaná objednávka na MIS Money S3 firme CÍGLER SOFTWARE a.s.Ľ ktorá ju v daný 

deň potvrdí. Štandardná lehota od objednávky po inštaláciu škúšobnej verzie je 10 

pracovných dní. Samotná inštalácia bude trvať 2 dni od 16.7.2014 do 17.7.2014. Následne 

budú prebiehať jednotlivé školenia, ktoré je potrebné vopred si zaregistrovať na 

internetových stránkach firmy CÍGLER SOFTWARE a.s. a to v priebehu uvedených 10 

pracovných dní od objednávky po inštaláciu. Samotné školenia prebiehajú v centrále 

spoločnosti v Bratislave so začiatkom o ř.00 hodĽ avšak s príchodom najneskôr o 8:45 

hod. 

Prvé školenie „Začíname s Money S3“ prebehne 25.7.2014 za účasti 5 pracovníkov. 

Nasledujúce 3 školenia prebehnú od 28.7. 2014 do 30.7.2014, kedy sa bude školiť 

pracovník útvaru administratívyĽ čo je súčasne účtovníčka spoločnosti Duo Form s.r.o. 

Sú to školenia „Podvojné účtovníctvo I. a II.“ a „Jednoduché účtovníctvo“. Posledné 3 

školenia sú v pláne začiatkom augusta v dňoch 1.8.2014 - 5.8.2014. Školenia „Efektívne 

s Money S3“ sa 1.8.2014 opäť zúčastní 5 osôbĽ rovnako ako školenia „Začíname s Money 

S3“. V nasledujúci týždeň 4.8.2014 až 5.8.2014 sa pracovníčka útvaru administratívy 

zúčastní posledných 2 školení „Money S3 Mzdy a personalistika“ a „Uzávierka roku 

v podvojnom účtovníctve“. V dňoch 6.8.2014 a 7.8.2014 príde v spoločnosti Duo Form 

s.r.o. k inštalácii kompletnej verzie Money S3. V nasledujúci deň 8.8.2014 spoločnosť 

Duo Form s.r.o. je naplánované spustenie kompletnej verzie Money S3. Celkový priebeh 

zavedenia Money S3 je zobrazený v tabu ke 13 a na obrázku 43 je pomocou Ganttovho 

diagramu preh adne znázornená implementácia MIS. 
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Tabu ka 13 - Procesy implementácie Money S3 (vlastné spracovanie) 
Proces Počet 

prac.dní 
Začiatok 
procesu 

Koniec 

procesu 

Implementácia MIS (celkovo) 29 dní 1.7.2014 

8:00 

8.8.2014 

16:00 

Cenová analýza výberu MIS 1 deň 1.7.2014 

8:00 

1.7.2014 

16:00 

Výber MIS - Money S3 10 dní 2.7.2014 

8:00 

15.7.2014 

16:00 

Inštalácia skúšobnej verzie Money S3 2 dni 16.7.2014 

8:00 

17.7.2014 

16:00 

Používanie skúšobnej verzie Money S3 5 dni 18.7.2014 

8:00 

24.7.2014 

16:00 

Prvé školenie 1 deň 25.7.2014 

9:00 

25.7.2014 

17:00 

Ďalšie 3 školenia 3 dni 28.7.2014 

9:00 

30.7.2014 

17:00 

Posledné 3 školenia 3 dni 1.8.2014 

9:00 

5.8.2014 

17:00 

Inštalácia kompletnej verzie Money S3 2 dni 6.8.2014 

8:00 

7.8.2014 

16:00 

Spustenie kompletnej verzie Money S3 1 deň 8.8.2014 

8:00 

- 

 

 

Obrázok 42 - Priebeh implementácie Money S3( vlastné spracovanie) 
 

6.2. Ekonomické prínosy a iné prínosy implementácie Money S3 

Pri súčasnom systéme priebehu spracovania zákazky celková doba spracovania 

u koncepčných zamestnacov predstavuje čas 40 minút na jednu zákazku. Na základe 

skúseností s inou spoločnosťouĽ ktorá využívajú manažerský informačný systémĽ ktorý je 
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porovnate ný s Money S3 (Pohoda 2010 E1)Ľ tak jednotlivé činnosti u spracovania 

zákazky koncepčným pracovníkom majú mať tieto hodnoty: 

 Katalóg zákaziek - 10 minút 

 Kusovník (spracovanie materialových potrieb) - 15 minút 

 Spracovanie expedície - 5 minút 

Celkový čas spracovania na jednu zákazku je 30 minút. Z časového hladiska príde ku 

skráteniu pôvodnej doby o 10 minút. Ako bolo uvedené v kapitole 1.1, počet zákazok za 

1 rok je aktuálne 2 000. 

Majite om firmy p. Hricom mi bol postkytnutý údaj o priemernej hodinovej mzdeĽ ktorá 

je vo výške 6,- € (PHM=priemerná hodinová mzda). Vychádzajúc s vyššie uvedených 

údajovĽ spoločnosť pri 2000 zákazkách a 10 minútach časovej úsporyĽ ušetrí celkovú 

sumu 2 000,- €. Výpočet pod a vzorca: � á č = č  á � ∗ �� � �� č   � ú ℎ6 ∗ �� [€] 

 � á č = ( ∗ ) ∗ =  € 

 

Náklady na implementáciu Money S3 s DPH za prvý rok sú 2 644,- €. Predpokladaná 

návratnosť vynaložených prostriedkov sa firme Duo Form s.r.o. vráti do 1,5 roka. 

alšie prínosy sú nasledovné: 

 Automatické e-mailové potvrdenie prijatia zákazky zákazníkovi po jej 

zaevidovaní do MIS 

 Vylepšenú evidenciu jednotlivých zákazníkov spolu s ich produktami, resp. 

zákazkami 

 MIS umožňuje tzv. „kopírovanie“ zákazky z databázyĽ čo opäť predpokladá 

úsporu času a v súvislosi s tým skrátenie termínu zákazníkovi 

 Zjednodušené vyh adávanie skladových zásob pomocou Money S3Ľ ktoré 

umožní alšiu časovú úsporuĽ ale nedá sa vopred kvantitatívne vyčísliť 

 Online spracovanie expedičných dokumentov 
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6.3 Podmienky realizácie zariadenia LaserComB MTL 1530 

Celkový priebeh implementácie strojového zariadenia LaserComB MTL 1530 zaberie 75 

pracovných dní. Objednávka na laser sa zašle 23.4.2014 spoločnosti LaserCombĽ ktorá 

má sídlo na adrese Siemensstraße 2, 73274 Notzingen, Nemecko. Proces realizácie 

objednávkyĽ t.j. výroba strojového zariadenia pod a požiadaviek klientaĽ zaberie 60 

pracovných dní. Dátum ukončenia tohto procesu je 14.7.2014. Následne je nový laser 

prepravený z výrobného závodu do sídla spoločnosti Duo Form s.r.o. na adresu Rybničná 

2046/4, Skalica, Slovenská republika. Prepravné náklady sú v tomto prípade v cene 

výrobkuĽ resp. incoterm je DAP Skalica. Od 21. júla, kedy začína v spoločnosti Duo Form 

celozávodná dvojtýždnová dovolenka, bude nový laser inštalovaný odbornými 

pracovníkmi spoločnosti LaserComb. Samotná inštalácia bude realizovaná v týždni od 

21.7.2014 do 25.7.2014. Druhý týždeň celozávodnej dovolenky od 28.7.2014 do 1.8.2014 

je vyhradený k zaškoleniu konkrétnych robotníkovĽ ktorý dovolenku bohužial nebudú 

mať. Školiacimi osobami sú odborní zamestnanci spoločnosti LaserComb, kedy 

tlmočenie z nemčiny vykoná oficiálny prekladate . Prakticky sa bude na strojnom 

zariadení MTL 1530 vykonávať vypalovanie výsekových foriem takĽ aby sa naučili 

dokonale ovládať nový laser a následne ovládali samostatne všetky funkcie potrebné pre 

plný výkon stroja. V alšom týždni už príde k oficiálnemu spusteniu lasera do prevázdkyĽ 

čo zaberie jeden pracovný deň 4.8.2014. Implementácia MTL 1530 je zobrazená v 

nasledujúcej tabu ke 14 a na obrázku 43 pomocou Ganttovho diagramu. 

 

Tabu ka 14 - Procesy implementácie MTL 1530 (vlastné spracovanie) 
Proces Počet 

prac.dní 
Začiatok 
procesu 

Koniec 

procesu 

Implementácia nového lasera (celkovo) 75 dní 23.4.2014 

8:00 

4.8.2014 

16:00 

Objednávka LaserComb MTL 1530 a 

jej realizácia  

60 dní 23.4.2014 

8:00 

14.7.2014 

16:00 

Preprava LaserComb MTL 1530 4 dni 15.7.2014 

8:00 

18.7.2014 

16:00 

Inštalácia LaserComb MTL 1530 5 dní 21.7.2014 

8:00 

25.7.2014 

16:00 

Zaškolenie robotníkov 5 dní 28.7.2014 

8:00 

1.8.2014 

16:00 

Spustenie prevádzky stroja 1 deň 4.8.2014 

8:00 

- 
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Obrázok 43 - Priebeh implementácie strojového zariadenia (vlastné spracovanie) 

6.4 Ekonomické prínosy implementácie MTL 1530 

Spoločnosť Duo Form s.r.o. bude strojové zariadenie financovať pomocou finačného 

leasingu. Majite  firmy sa rozhodol nezverejniť poskytovate a leasingu z dôvodu ochrany 

údajov. Základná obstarávacia cena je už zmienených 300 000 €. Akontácia má nulovú 

percentuálnu hodnotuĽ takže firma Duo Form neplatí vopred žiadnu sumu. Doba leasingu 

je nastavená na 7 rokov so splátkovou mesačnou frekvenciouĽ čo je celkom 84 mesiacov. 

Koeficient navýšenia je 1,12. Hodnota mesačných splátok za strojové zariadenie 

vychádza vo výške 4 000,- €. Odkupná čiastka po vyplatení leasingu je dohodnutá na 1 

€. Pre určenie výšky mesačnej splátkyĽ t.j. mesačných nákladov som použil vzorec: 

 ý�  á = � á �  ��  � � �   �� � ℎ ∗ � �  ý� � [€](33) 

ý�  á =  ∗ ,  ý�  á =   € 

 

Po zavedení stroja bude z časového h adiska uspora času na zákazke z h adiska výroby 

14,75 %Ľ ktorá sa spomenutá v podkapitole 5.2.1. Ke že spoločnosť Duo Form s.r.o. má 

v súčastnosti ročný obrat vo výške 600 000 €. Tak pri predpoklade využitia časovej 

úspory bude ročný obrat vo výške 6ŘŘ 500 €. K sume 688 500 € sme prišli pomocou 

odhadu a to: á ℎ  = úč á ℎ  ∗ + č á ú [€] á ℎ  =  ∗ + ,  
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á ℎ  =   € 

Kedže firma má aktuálnu výšku zisku 13% z celkového ročného obratu Ľ tak  je prepoklad 

zisku po zavedení stroja v hodnote 89 505,-€ ročne. Mesačná hodnota zisku bude 7 458,75 

€. Náklady spojené s vyplatením leasingu sú 4 000,- €Ľ potom hodnota čistého zisku pre 

spoločnosť Duo Form s.r.o bude 3 458,75 €. 
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ZÁVER 

Diplomová práca s názvom Riadenie priebehu zákazky firmou sa zaoberá analýzou 

riadenia zákazky v spoločnosti Duo Form s.r.o.. Firma pôsobí v polygrafickom priemysle 

so zameraním na výrobu výsekových foriem. Cie om danej práce je zoptimalizovať 

priebeh zákazky vo firme s poh adu času a nákladov v súčinnosti s požiadavkami 

zákazníka. 

 

V prvom návrhu sú vybrané tri manažérske informačné systémy: Money S3, Pohoda 2014 

a Abra G2 na základe požiadaviek spoločnosti Duo Form s.r.o. Pre každý manažérsky 

informačný systém sú vyčíslené nákladyĽ ktoré sú spojené s jeho implementáciou 

a úžívaním počas 5 rokov. Po vyčíslení nákladov na implementáciu a obdobie 5 rokov 

som z uvedených jednotlivých manažérskych informačných systémov navrhol Money S3, 

ktorý mal najnižšie celkové náklady. 

Prínosom implementácie Money S3 je skrátenie koncepčného spracovania zákazky o 10 

minút na jednu zákazku. V ročnom vyjadrení z ekonomického poh adu to prinesie úsporu 

2 000 € na mzdové náklady a v priebehu druhého roka užívania príde k návratnosti 

nákladov vynaložených na jeho implementáciu. a šími prínosmi po implementácií 

systému bude pri prijatí objednávky a zaevidovaní zákazky jej automatické e-mailové 

potvrdenie priamo zákazníkovi. Významné je i vylepšenie evidencie jednotlivých 

zákazníkov spolu s ich produktamiĽ resp. zákazkami, „kopírovanie“ zákazky z databázy, 

zjednodušené vyh adávanie skladových položiek a online spracovanie expedičných 

dokumentov. Uvedené prínosy nie sú len ekonomického charakteruĽ ale majú aj ve mi 

dôležitý komunikačný prínos. 

Druhý návrh popisuje implementáciu nového strojového zariadenia, konkrétne 

LaserComb MTL 1530. Technológia vypa ovania drážok laserom je aktuálne 

najvýznamnešie úzke miesto vo výrobe. Navrhnutý stroj má 5 násobne lepší výkon oproti 

stávajúcemu laseru SM600E. Časová úspora výrobného procesu vo váženom priemere 

bola vyčíslená na 14,75%. Po sprevádzkovaní nového lasera za identických objemových 

podmienok príde z ekonomického h adiska o navýšenie obratu zo 600 000 € na 6ŘŘ 500 

€. Predpokladaný zisk za 1 rok bude 89 505 €. Na strojové zariadenie bol poskytnutý 

leasing vo výške 300 000 €, kedy firma bude musieť splácať 4000 € mesačne. 

Prognózovaný mesačný čistý zisk bude vo výške 3 45ŘĽ 75 €.  
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