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Abstrakt 

 Diplomová práce řeší problematiku hospodaření s dlouhodobým hmotným 

majetkem ve firmě H&P plast, společnosti s ručením omezeným, která se zabývá výrobou 

plastových výrobků a forem. První část práce obsahuje teoretická východiska  

a celkovou analýzu společnosti. Ta je zaměřena na dlouhodobý hmotný majetek,  

jeho péči a údržbu. Na základě analýzy jsou ve společnosti identifikována slabá místa. 

V druhé části práce jsou navržena řešení, která vedou ke zlepšení a optimalizaci 

současného stavu. Závěrem jsou návrhy ekonomicky zhodnoceny. 

 

Abstract 

 This thesis solves issues of management with long term material property  

in the company H&P plast, limited liability Company, which is engaged  

in the manufacturing plastic products and forms. The first part of thesis contains 

theoretical basis and total analysis of the company. It is focused on long term material 

property, its care and maintenance. On the basis of analysis weaknesses are identified  

in the company. In the second part of thesis solutions are suggested, which is lead  

to improvement and optimization current situation. Finally proposals are evaluated  

in economic terms. 
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ÚVOD  

 Pro všechny podnikatelské subjekty pohybující se ve výrobním procesu  

je nejdůležitější věcí skladba jejich dlouhodobého hmotného majetku, který využívají  

pro výrobu svých produktů. Každá výrobní společnost musí investovat potřebné množství 

finančních prostředků do dlouhodobého hmotného majetku. V dnešním rychle  

se vyvíjejícím světě je velmi nutné držet krok s novými technologiemi, přizpůsobovat se 

rychle se měnícímu prostředí a usnadňovat a zrychlovat výrobní proces. Podle stavu 

dlouhodobého hmotného majetku musí společnosti stanovovat své strategické plány  

a očekávat své budoucí zisky.  

 Předkládanou diplomovou práci zpracovávám ve společnosti H&P plast, 

společnost s ručením omezeným se sídlem ve městě Bystré. V práci se zabývám 

dlouhodobým hmotným majetkem této společnosti a návrhy na zlepšení s jeho 

hospodařením.  

První zmínka o společnosti je datována do roku 1996, kdy dva kamarádi  

jako společníci založili společnost s ručením omezeným a stali se současně jejími 

jednateli. Do obchodního rejstříku byla společnost zapsána Krajským soudem v Hradci 

Králové dne 25. března uvedeného roku (MS ČR, 2012 – 2014a). Založení společnosti 

předcházelo to, že se jeden z kamarádů vyučil ve společnosti KOH-I-NOOR PONAS 

s.r.o., která se zabývá výrobou plastových výrobků a forem. Brzy se dostal na pozici 

kvalitáře lisovny, kde byl v blízkém kontaktu s mistry a naučil se od nich seřizovat 

veškerá strojní zařízení. Postupem času se stal vedoucím lisovny a začal se zabývat 

myšlenkou vlastního podnikání v této pro něj známé oblasti. Pro tuto myšlenku získal  

i svého kamaráda a postupně začali s její realizací. Sídlo společnosti a prostory  

vznikly z bývalého statku, který si v Bystrém společnost zakoupila. Pořídila první stroj, 

přijala dva zaměstnance a všichni společně začali vyrábět své první plastové výrobky. 

S postupem času bylo výrobní zařízení obměňováno a výrobní prostory modernizovány. 

V roce 2008 měla společnost již dobré jméno, stálé zákazníky a určitý objem výroby. 

Vzhledem ke stále se zvyšující poptávce začaly být výrobní prostory nedostačující a bylo 

nutné uvažovat o jejich výměně. Nové prostory byly získány na místním JZD. Společnost 

měla také zamluvené nové stroje a plánovala rozšíření výroby. S příchodem ekonomické 

krize však musela společnost od realizace těchto plánů upustit. Zákazníci snižovali svoji 
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poptávku, což donutilo vedení společnosti i snížit počet zaměstnanců. Pokud se na toto 

období podíváme z hlediska čísel, před krizí společnost dosahovala obratu zhruba  

2,5 milionů Kč ročně, v době krize pouhých 400 – 600 tisíc Kč ročně. Po překonání 

ekonomické krize poptávka opět začala stoupat. V roce 2013 stoupla až do takové míry, 

že se problém s prostory objevil ještě ve větší míře a společnost se utvrdila v názoru,  

že stěhování je nevyhnutelné. Celková situace firmy byla příznivá, a proto se začaly 

upravovat prostory areálu bývalého výrobního podniku Vlněna, které si společnost 

zakoupila. Po několika posunech z důvodu získání potřebných povolení a dodržení 

předpisů bylo stěhování provedeno v lednu 2015 (HALVA, 2014). Oficiálně byla změna 

sídla společnosti zapsána do obchodního rejstříku 27. 1. 2015 (MS ČR, 2012 - 2014a). 

Staré prostory byly prodány pro jiné podnikatelské účely. Do nových prostor bylo kromě 

přestěhování původního strojního zařízení zakoupeno i starší výrobní zařízení  

ze Slovenska (HALVA, 2014). 

 Společnost H&P plast nabízí svým zákazníkům zakázkovou výrobu plastových 

výrobků vstřikováním technických termoplastů, zajišťuje zkoušení forem a veškeré 

kompletační práce. Výroba v současné době probíhá ve třísměnném provoze  

na 12 vstřikolisech (Egen). Každý ze společníků se zaměřuje na určitou oblast  

ve společnosti, o kterou se stará a kterou řídí. Společnost zaměstnává 22 zaměstnanců, 

jejich přehled je k vidění v příloze č. 1 - organizační struktura (HALVA, 2014).  

 První zakázkou společnosti H&P plast, která byla jediným výrobcem tohoto 

produktu v ČR, byla výroba plastových přepravek pro žampionáře. Později přebrali tuto 

výrobu výrobci z Polska, kteří prodávali levněji díky nižší kvalitě. Další výrobky,  

které společnost vyráběla či vyrábí, jsou např. různé druhy uzávěrů, krabiček, tenisové 

pálky, odměrky, magnetsklapky na zavírání dvířek, vypínače a hubice na vysavače, 

světla, panty na plastová okna, hmoždinky, rozvaděče vzduchu, součásti do nábytku, atd. 

V roce 2012 byla také zahájena výroba elektroinstalačních krabic pod omítku a příchytek 

kabelu. Výrobky směřují např. do elektro průmyslu, okrajově do zdravotnictví  

či do automobilového průmyslu (HALVA, 2014). 

 

Obrázek 1: Ukázka plastových výrobků (Převzato z: Egen) 
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 Společnost není přímým vývozcem do zahraničí. Výrobky, které vyrábí,  

se většinou kompletují s dalšími v České republice a poté se vyváží. Velká část výroby je 

určena pro německou společnost Hettich nebo například do Koreje, Anglie či Francie. 

Své zákazníky společnost získávala a získává především díky kontaktům se společností 

PONAS, se kterou také spolupracuje, a na doporučení. Samozřejmě využívá i možností 

internetu, kde představuje svoje nabídky, ale ty jí nikdy nepřinesly žádné velké poptávky. 

V současné době patří mezi stálé zákazníky např. E - Technik, Tokoz, Hettich, Osmont, 

Munos a další. Výrobky jsou zákazníkům dováženy společností, někteří si pro ně jezdí 

sami (HALVA, 2014). 

 V roce 2014 patřily mezi vnitřní problémy společnosti jednoznačně její prostory,  

které zvýšené poptávce nedostačovaly. Do původních prostor velmi těžko vtěsnávala 

vyrobené výrobky, materiály atd. Prostory byly zahlceny, věci se ukládaly tam, kde bylo 

místo, a tak vznikal celkový chaos. Jak již bylo řečeno, společnost tento zásadní problém 

začátkem roku 2015 vyřešila, když začala vyrábět v prostorech nových (HALVA, 2014).  

 Z hlediska technického vybavení jsou ve společnosti převážně starší stroje kromě 

tří novějších. Několik strojů je také menších, což velmi omezuje výrobu, která probíhá 

převážně na velkých formách. Hlavním problémem je častější poptávka po výrobcích,  

které je nutné vyrábět na velkých a novějších strojích, proto výroba často čeká  

a dochází ke zpoždění dodávek. Formy se také často vyměňují tam a zpět, aby byla  

uspokojena alespoň část dodávky, což je časově velmi nákladné. Co se týká péče 

 a údržby o dlouhodobý hmotný majetek, společnost provádí nutnou údržbu sama  

a na specializované činnosti využívá externích služeb stejně jako na nejnovější strojní 

zařízení, které je ještě v záruce a podléhá pravidelným kontrolám. Společnost se hlavně 

snaží o zachovávání provozní funkčnosti strojů a zajištění provozní bezpečnosti  

po celou dobu jejich životnosti. Provádí veškerou údržbu dle stanovených předpisů 

(HALVA, 2014). U další údržby však dostatečně nedoceňuje její význam, což částečně 

snižuje produktivitu práce a zvyšuje náklady.  

 Pozice většiny pracovníků ve společnosti odpovídá jejich kvalifikaci  

a dosaženému vzdělání. Ostatní jsou pro svoji práci dostatečně vyškoleni 

kvalifikovanými kolegy a mají znalosti získané dlouholetou praxí ve společnosti. Dělníci 

jsou pro svoji práci dostatečně proškoleni, speciální kvalifikaci nepotřebují. Nyní 

společnost také zaměstnává několik brigádníků, protože je nutné prodlužovat výrobu  
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na víkendy z důvodu dodržení termínů dodávek. Již v současné době se občas objevují 

problémy s nedostatkem dělníků, proto bude do budoucna nutné přijmout další 

zaměstnance. Z hlediska struktury zaměstnanců je ve společnosti více mužů,  

kteří pracují hlavně jako seřizovači a elektrikáři, jejich věk se pohybuje mezi 33 – 51 lety.  

Ženy jsou převedším na postech dělníků. Jejich věk je mezi 23 – 56 lety. Ženy  

na postech dělníků jsou spíše staršího věku, proto u nich zřejmě bude do budoucna 

problém se zvládáním této občas fyzicky náročné práce. Ohodnocení pracovníků  

na místě seřizovače je průměrně 18 tisíc korun čistého příjmu měsíčně, na pozici dělníků 

průměrně 12 tisíc korun čistého příjmu měsíčně (HALVA, 2014). Mzdy na těchto postech 

jsou v porovnání s Pardubickým krajem těsně pod průměrem (Odhadonline, 2012 - 2014). 

 Společnost H&P plast má dobré výpočetní technické vybavení, zaostává  

ale v oblasti informačních systémů. Na počítačích využívá pouze účetní programy. 

Veškerou výrobu a všechny věci s ní spojené zaznamenává do předtištěných papírových 

listů (HALVA, 2014). 

Společnost H&P plast nemá žádné zásadní vnější problémy. Jedinou hrozbou 

může být stále se zvyšující konkurence a rychlý vývoj nových technologií.  

Splatnost faktur pro odběratele se pohybuje mezi 40 – 60 dny, výjimečně až do 90 dnů.  

Při pozdějším placení faktur by již společnosti chyběly finanční prostředky. Takovéto 

problémy však společnost nemá, zákazníci platí maximálně se čtrnáctidenním 

zpožděním. Mezi nedobytné pohledávky se řadí dlouhodobě pouze jeden odběratel,  

který je dlouholetým kamarádem majitelů a využívá tak známosti a s placením vůbec 

nespěchá. Občasným problém jsou také reklamace. S kvalitou surovin nikdy nebyly 

žádné zásadní problémy, kromě jediné výjimky, kdy byl dodán materiál z Izraele,  

který byl odlišný od vzorkového. To zapříčilo nutnou změnu formy kvůli jinému smrštění 

materiálu. Pro materiál si ve většině případů jezdí společnost sama nebo ho zákazníci 

dodávají přímo s objednávkou a zpět se fakturuje v ceně výrobku. O přímé výrobě  

do zahraničí společnost zatím vůbec neuvažuje (HALVA, 2014). 

Na základě uvedených nedostatků se budu ve společnosti H&P plast, společnosti 

s ručením omezeným zabývat řešením problémů spojených s dlouhodobým hmotným 

majetkem, který z jedné strany v této firmě ovlivňuje ekonomickou situaci a z druhé 

konkurenceschopnost a stabilitu na tuzemském trhu. 
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1 PROBLÉMY A CÍLE 

Jedním z problémů výrobních firem se v současné době jeví jejich hospodaření 

s dlouhodobým hmotným majetkem, což znamená hlavně neefektivní využívání strojů  

a zanedbávání péče o ně. Společnosti často využívají stroje, které jsou u konce své 

živostnosti s cílem ušetřit investice do nových výrobních zařízení. Tento přístup však 

většinou vede k náhodným a nečekaným poruchám, které v důsledku způsobují nečekané 

vysoké náklady na opravy, prostoje a odstávky strojů. Stejně tak jsou vynakládány vysoké 

náklady na jejich provoz z důvodu zastaralých technologií. Velkým problémem se také 

jeví oblast údržby a úroveň kvalifikace jednotlivých pracovníků v této oblasti,  

protože vedení společností často bere tuto část podnikání za nepotřebnou a nedůležitou.  

Tato diplomová práce bude řešit hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem  

ve společnosti H&P plast, protože je zde třeba výše uvedené problémy řešit  

a eliminovat.  

Celkovým cílem této diplomové práce bude zpracovat návrhy na zlepšení 

hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem ve všech oblastech, které byly 

provedenou analýzou posouzeny jako nedostačující. Návrhy budou stanoveny tak,  

aby zefektivnily kvalitu výroby, odstranily nečekané události a poruchy strojů v oblasti 

výroby a prodloužily jejich životnost. Mezi dílčí cíle této práce budou patřit návrhy  

na vyřazení zastaralých stojů a pořízení novějších technologií. V oblasti péče o majetek 

bude dílčími cíli zvýšení kvalifikace zaměstnanců, zlepšení organizace práce, změna 

v provádění údržby, zavedení systému plánování oprav, zlepšení evidence a celkové 

zefektivnění vynakládaných zdrojů na tuto oblast podnikání. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA        

 Následující teoretická část práce zahrnuje vysvětlení majetkové struktury 

podniku, rozdělení dlouhodobého majetku a zaměření se na dlouhodobý hmotný majetek, 

kde je popsáno jeho pořízení, oceňování, životnost, opotřebení, odpisování  

a likvidace. V dalších kapitolách je shrnuta péče o dlouhodobý majetek včetně jeho 

údržby, oprav a technického zhodnocení. 

2.1 Majetková struktura podniku 

 Majetkem v podniku rozumíme souhrn majetkových hodnot, což jsou věci, 

pohledávky, práva a ostatní hodnoty ocenitelné penězi. Tyto majetkové hodnoty patří 

podnikateli a slouží mu k podnikání (VOCHOZKA, 2012, s. 66). Jednotlivé složky 

majetku jsou označovány jako aktiva a pro podnik znamenají budoucí ekonomický 

přínos, který musí být spolehlivě prokazatelný. Důležité je mít tyto aktiva plně  

pod kontrolou, efektivně je využívat a zhodnocovat, aby přinášela společnosti zisk. 

Podnik by měl co nejvíce využívat všechny části majetku, proto je vhodné využívat 

kombinace výrobních faktorů, které jsou důležitou součástí pro dosažení podnikových 

cílů.  Z věcného hlediska majetek klasifikujeme na hmotný, majetek v peněžní podobě  

a v podobě práv. Za základní členění lze považovat dobu upotřebitelnosti majetku  

či rychlost a obtížnost transformace v peněžní prostředky, aby kdykoliv je to potřeba bylo 

možné uhradit splatné závazky. Z pohledu podnikové ekonomiky je majetek podniku 

členěn podle likvidnosti, což znamená rychlost možné přeměny v peněžní hotovost 

jednotlivých složek majetku. (MARTINOVIČOVÁ, 2014, s. 28). Majetek se tedy dělí  

do dvou základních skupin podle toho, jakou dobu je v podniku používán:  

 dlouhodobý majetek – v podniku více než 1 rok,  

 oběžný majetek – v podniku méně než 1 rok (VOCHOZKA, 2012, s. 66). 

Detailní rozdělení majetku podniku je uvedeno na následujícím obrázku. 
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Obrázek 2: Majetková struktura podniku (Vlastní zpracování dle: Managementmania, 2011 – 2013a) 

 

 Majetková struktura podniku ukazuje celkovou strukturu aktiv podniku neboli 

podíl jednotlivých částí majetku na celkovém majetku. Celková majetková struktura,  

čili podíl jednotlivých částí majetku na celkovém majetku bývá určen: 

 odvětvím a typem podniku, 

 rozhodováním o pořízení dlouhodobého majetku,  

 úsilím o využití majetku,  

 finanční politikou majetku (MARTINOVIČOVÁ, 2014, s. 28).  

 Výši majetku pak také ovlivňuje velikost výkonů, cena majetku a jeho využití 

(MIKOVCOVÁ, 2011, s. 16).  

Faktory ovlivňující majetkovou strukturu 

Každý podnik má jinou majetkovou strukturu, která se liší podle typologie 

podniků a charakteru jejich činnosti. Vždy záleží i na konkrétním podniku,  

jeho managementu a dalších okolnostech. Nejdůležitější faktory, které ovlivňují volbu 

majetkové struktury, jsou: 

 technická náročnost výroby, 
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 velikost a stupeň rozvoje peněžního a kapitálového trhu, 

 ekonomická situace podniku, 

 strategie podniku (VOCHOZKA, 2012, s. 69), 

 odpisová politika podniku (MARTINOVIČOVÁ, 2014, s. 35). 

Hlavní důvodem pořizování aktiv je očekávaný ekonomický užitek v rámci 

vykonávané hospodářské činnosti. Získaný užitek by měl být vyšší než hodnota 

spotřebovaných aktiv. Podnik musí vždy investovat jak do obnovy provozních aktiv,  

tak do nových aktiv stálých a měl by vždy držet pouze tolik aktiv, kolik jich potřebuje 

k vykonávání své činnosti. Proto každý správný manažer musí věnovat pozornost každé 

položce majetku a usilovat o jeho likviditu (MARTINOVIČOVÁ, 2014, s. 35). 

2.2 Dlouhodobý majetek 

Aby podnik mohl provozovat svoji činnost, potřebuje k tomu určité vybavení.  

Proto v první řadě musí mít k dispozici kapitál – finanční zdroje, ze kterých poté potřebný 

majetek pořizuje (MIKOVCOVÁ, 2011, s. 16).  

Tato práce se bude dále zabývat majetkem dlouhodobým, který slouží podniku 

dlouho dobu a je postupně opotřebováván (VOCHOZKA, 2012, s. 66). Jeho využití  

je delší než 1 rok a není pořizován za účelem dalšího prodeje. Mezi jeho charakteristické 

rysy patří stálost, dlouhodobost a postupná opotřebovanost (MARTINOVIČOVÁ, 2014, 

s. 28 - 29). Protože slouží dlouhou dobu, je velmi důležité brát strategická rozhodnutí  

o investici do něj velmi vážně. Dlouhodobý majetek se dále dle majetkové struktury dělí 

do tří skupin: 

 hmotný – majetek nemovitý (pozemky, budovy) a majetek movitý (stroje, 

zařízení, dopravní prostředky, přístroje atd.), 

 nehmotný – patenty, licence, práva, ochranné známky, goodwill, software, atd., 

 finanční – investice, jako např. nakoupené akcie jiných podniků, vklady  

do jiných podniků, obligace, půjčky, atd. (VOCHOZKA, 2012, s. 66 - 67). 

V následujících kapitolách bude v práci rozebírán pouze dlouhodobý hmotný 

majetek, který je hlavním bodem této práce.  
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2.3 Dlouhodobý hmotný majetek 

V dnešním moderním světě se výrobní procesy vyznačují tím, že jsou firmy,  

což znamená i zaměstnanci stále více vybavováni dlouhodobým hmotným majetkem. 

Dnes již stroje a zařízení nepotřebují v tak velkém množství jako dříve spoluúčast lidské 

pracovní síly. Pro jejich provoz postačuje pouze servis stroje – seřízení, kontrola, údržba. 

Každý podnik má vedle technických problémů i významné ekonomické úkoly.  

U dlouhodobého hmotného majetku je velmi důležité, aby management podniku věnoval 

velkou pozornost jeho využití, protože náklady na dlouhodobý hmotný majetek převážně 

ve výrobních podnicích převyšují značně náklady na pracovní síly a na materiál. Je tedy 

velmi důležité, aby byla v podniku velká část pozornosti věnována právě racionálnímu 

využití dlouhodobého hmotného majetku (MARTINOVIČOVÁ, 2014, s. 29 - 30).  

2.3.1 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 

Při pořízení dlouhodobého majetku má každý daňový subjekt povinnost 

z účetního i daňového hlediska provést řadu úkonu a vystavit některé doklady. Majetek 

lze pořizovat koupí za hotové, na fakturu, ve vlastní režii, bezúplatně, na úvěr či formou 

finančního leasingu (PRUDÝ, 2014, s. 45 – 48). Každá forma pořízení majetku má své 

výhody i nevýhody. Při koupi za hotové je nutné mít k dispozici volné finanční 

prostředky, nevýhodou mohou být náklady obětované příležitosti. Velkou výhodou je,  

že se subjekt nezadluží, okamžikem pořízení se stává vlastníkem majetku a nehradí 

v dalších obdobích náklady spojené s pořízením. Nevýhodou je velký výdaj hotovosti 

promítající se jednorázově do cash-flow a také, že náklady na pořízení nelze okamžitě 

pro daňové účely považovat za daňové náklady, musí být rozloženy do více zdaňovacích 

období. Při koupi majetku na úvěr je největší výhodou, že podnik nepotřebuje naráz 

velkou finanční hotovost. Peníze si obstará prostřednictví banky či úvěrové instituce 

formou půjčky. Výhodou je, že se majetek koupil za cizí peníze, ale i přes to se stává jeho 

vlastníkem. Nevýhodou jsou náklady  příštích období v podobě splátek, úroků a poplatků. 

Dalším, dnes už velmi běžným způsobem je pořízení majetku formou leasingu. Leasing 

znamená pronájem majetku na základě leasingové smlouvy (smlouvy o pronájmu). 

Pronajímatel při leasingu poskytuje za úplatu nebo jiné peněžní plnění nájemci právo 

pronajímanou věc používat v průběhu doby pronájmu. V době pronájmu je majetek 

vlastnictvím pronajímatele. Leasing lze rozdělit do dvou základních skupin: 
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 Finanční leasing – po skončení doby pronájmu je majetek odkoupen nájemcem. 

Finanční leasing má dlouhodobější charakter a kryje se s ekonomickou životností 

pronajatého majetku. Pronajímatel většinou přenáší smluvně na nájemce 

povinnosti spojené s údržbou, opravami a servisem. 

 Operativní leasing -  rozumí se jím všechny ostatní druhy leasingu, které nejsou 

leasingem finančním. Většinou po skončení doby pronájmu dochází k vrácení 

pronajatého majetku pronajímateli. Má krátkodobý charakter a doba pronájmu 

bývá kratší než ekonomická životnost pronajatého majetku. V tomto případě 

nálady na údržbu, opravy a servis hradí pronajímatel (VALOUCH, 2012,  

s. 9 – 10). 

Rozlišovat finanční a operativní leasing je důležité díky daňovému posouzení 

jednotlivých leasingových případů. Výhodou leasingu je stejně jako u úvěru to,  

že není potřeba vysoká peněžní hotovost, leasingové splátky jsou rozloženy do většího 

časového období. Nevýhodou je, že majetek je v době leasingového vztahu  

ve vlastnictví pronajímatele, který musí ke všem úpravám poskytovat souhlas. Pokud  

se společnost rozhoduje mezi formou úvěru a leasingu jsou rozhodující tři klíčové oblasti 

- administrativní náročnost, právo disponovat s majetkem, daňové dopady a finanční 

náročnost pořízení (VALOUCH, 2012, s. 17 – 19). 

2.3.2 Oceňování dlouhodobého hmotného majetku 

Cena dlouhodobého majetku je velmi důležitá, např. z hlediska budoucího prodeje 

majetku, vstupu cizího kapitálu do podniku, fúze, likvidace, dědického řízení,  

a proto se v České republice dlouhodobý majetek na základě účetních předpisů oceňuje 

těmito způsoby: 

 pořizovací cenou – majetek je pořízen dodavatelským způsobem, zahrnuje cenu 

pořízení a náklady s ní spojené (doprava, montáž, clo, poradenské služby),  

 cenou pořízení – cena, za kterou byl majetek pořízen (časté použití u finančního 

majetku),  

 vlastními náklady – pro majetek, který byl vyroben vlastní činností, 

 reprodukční pořizovací cenou – cena, za kterou by byl majetek pořízen v době 

oceňování (MARTINOVIČOVÁ, 2014, s. 31).  
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Dlouhodobý hmotný majetek, který bude v budoucnu odepisován, oceňujeme  

při pořízení pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou či vlastními náklady 

(STROUHAL, 2012, s. 52 – 53). Pokud se oceňují hmotná aktiva, je v okamžiku jejich 

pořízení skutečnou cenou cena tržní. Při odpisování dlouhodobého majetku se jeho 

vstupní cena snižuje o odpisy. Tedy aktuální cena majetku je cena zůstatková,  

která nemusí být cenou tržní (MARTINOVIČOVÁ, 2014, s. 31). K rozvahovému dni 

tedy oceňujeme majetek zůstatkovou cenou (STROUHAL, 2012, s. 52 – 53). S tím 

souvisí, že se dlouhodobá aktiva do rozvahy uvádějí podle použité zásady v jejich 

vykazování: 

 brutto princip – hodnota majetku se zobrazuje ve třech položkách, v pořizovací 

ceně (brutto), v oprávkách (korekce), ta snižuje pořizovací cenu a v ceně 

zůstatkové (netto), 

 netto princip – hodnota majetku se zobrazuje pouze v jedné položce, v zůstatkové 

ceně (MARTINOVIČOVÁ, 2014, s. 31). 

2.3.3 Životnost a opotřebení dlouhodobého hmotného majetku 

Dlouhodobý hmotný majetek má hlavní hospodářský problém z  důvodu, že není 

spotřebován v jednom hospodářském cyklu, ale má tzv. fyzickou (technickou) životnost, 

což znamená, že je možno ho využívat mnoho let. Váže se na něj velké množství 

peněžních prostředků po mnoho účetních období. Tyto veškeré peněžní prostředky  

se poté musí do konce ekonomické životnosti prodejem výrobků a služeb uvolnit  

a určitým způsobem zhodnotit. Každý podnik tedy musí odhadnout i ekonomickou 

životnost dlouhodobého hmotného majetku, správně odhadnout snížení jeho hodnoty,  

ke které dochází během roku pomocí odpisů a vše poté připočítat k nákladům ve výrobě. 

V ekonomické životnosti se zařízení účelně hospodářsky využívá a tato životnost je 

většinou kratší než životnost technická (MARTINOVIČOVÁ, 2014, s. 30).  

Dlouhodobý hmotný majetek je po dobu své životnosti opotřebováván,  

proto je snižována jeho hodnota. Částky snížení bývají zjišťovány pomocí různých 

plánovacích propočtů. Hodnota jednotlivých prvků zařízení se během životnosti snižuje 

podle technických vlastností zařízení, stále ale platí pravidlo, že užitná hodnota zařízení 

v prvních letech životnosti klesá pomaleji a s přibývajícími roky se zrychluje. Technická 

životnost může být také ovlivňována servisem a údržbou daného zařízení. Největší rozdíl 
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je u dlouhodobého hmotného majetku u tržní hodnoty, která u zařízení klesá ihned  

po uvedení do provozu, protože pokud by se zařízení prodávala, kupec by určitě 

požadoval snížení pořizovací ceny. Hodnota dlouhodobého majetku se snižuje ze tří 

důvodů: 

 jeho užíváním,  

 přírodními vlivy, 

 technickým pokrokem (MARTINOVIČOVÁ, 2014, s. 30).   

Čím větší je životnost dlouhodobého hmotného majetku, tím je větší nebezpečí,  

že majek technicky i ekonomicky zastará. Je nutné, aby podnik při hodnocení doby 

ekonomické životnosti a při stanovení ročních odpisů bral v úvahu snížení hodnoty 

užíváním, přirozeným opotřebením, ale také technickým pokrokem. Je možné, že bude 

zařízení znehodnoceno technickým pokrokem dříve, než se opotřebuje fyzicky.  

Čím větší je životnost zařízení, tím je větší riziko technického a ekonomického zastarání. 

Proto je nutné kapitál, který je v zařízení vázán, uvolňovat prostřednictvím odbytového 

trhu co nejrychleji. Opotřebení dlouhodobého hmotného majetku můžeme rozdělit  

do dvou skupin: 

 opotřebení fyzické (materiálové): 

 aktivní – vznikne při použití majetku ve výrobním procesu, jeho velikost 

závisí na čase a intenzitě užívání,  

 pasivní – vznikne u majetku, který se nevyužívá, je důsledkem přírodních 

vlivů, chemických atd., 

 opotřebení ekonomické: 

 nárůst plynulého opotřebení - s postupem času se zvyšuje opotřebení 

majetku, rostou náklady na provoz, údržbu,  

 opotřebení morální – způsobeno vědeckotechnickým pokrokem 

(MARTINOVIČOVÁ, 2014, s. 30). 

2.3.4 Odpisování dlouhodobého hmotného majetku 

Dlouhodobý majetek je v podniku vázán dlouhou dobu, proto není možné 

zahrnout náklady na jeho pořízení pouze do období, kdy byl pořízen. Pořízení tohoto 

majetku není náklad, ale pouze změna formy aktiv na druhou. Náklady pak vznikají  
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až při výrobě, kdy je majetek opotřebováván (VOCHOZKA, 2012, s. 68). Náklady 

majetku lze promítnout do nákladů jen jedenkrát, proto se odpisy provádí jen do výše 

vstupní nebo zvýšené vstupní ceny (PRUDÝ, 2014, s. 83). Hodnota majetku  

pak přechází do nákladů formou odpisů.  Odpisy snižují pořizovací cenu na cenu 

zůstatkovou. Tyto odpisy jsou plánované a používá se u nich lineární nebo zrychlené 

odepisování (VOCHOZKA, 2012, s. 68).  

Majetek vždy odepisuje účetní jednotka, která je ekonomickým vlastníkem 

majetku. Výjimkou je, pokud byl majetek koupený na základě smlouvy o výhradním 

vlastnictví, z které je patrné, že vlastníkem se kupující stane až okamžikem úplného 

zaplacení (STROUHAL, 2012, s. 58). 

Účetní odpisy 

Každá účetní jednotka vždy účtuje o odpisech účetních, které si sama stanovuje 

(STROUHAL, 2012, s. 58). Tyto odpisy se stanovují s ohledem na opotřebení majetku, 

který odpovídá běžným podmínkám užívání. Slouží hlavně pro vnitřní potřebu  

podniku (MARTINOVIČOVÁ, 2014, s. 31). Sazby účetních odpisů se stanovují 

z hlediska času, doby upotřebitelnosti či ve vztahu k výkonům (PRUDKÝ, 2014, s. 92). 

Mezi nejpoužívanější způsoby odpisování patří: 

 rovnoměrné odpisování, 

 zrychlené odepisování – 2 techniky: 

 DDB (Double-Declining-Balance Method), 

 SYD (Sum-of-the-Years´-Digits Method), 

 výkonové odpisy (STROUHAL, 2012, s. 58 – 59).  

Rovnoměrné odepisování je nejjednodušší technikou účetních odpisů. Odpisy  

se stanovují jako podíl vstupní ceny a doby životnosti majetku: 

odpis = (PC – ZbH) / n 

kde: PC – pořizovací cena, ZbH – zbytková cena, n – počet let odpisování (STROUHAL, 

2012, s. 58 – 59). 

Metoda DDB je první z metod zrychlených odpisů. Vychází z konstantního 

procenta odpisování a klesajícího základu. Procento se nazývá tzv. procento DDB: 
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%DDB = (100% / 2) * 2  odpis = %DDB * ZC 

kde: ZC – zůstatková cena, jelikož je odpisování konstantní je nutné vyjádřit odpis 

v posledním roce používání majetku ve výši zůstatkové ceny (STROUHAL, 2012,  

s. 58 – 59). 

Metoda SYD je další metodou zrychlených odpisů. Metoda vychází z konstantní 

odpisové základny, což je vstupní cena a snižujícího se procenta odpisování: 

odpis = (PC – ZbH) * (n´/ SYD) 

kde: n´ - počet let, ve kterých je majetek odpisován, SYD – součet číslic let. SYD  

se stanovuje prostřednictvím následujícího vzorce pro součet aritmetických posloupností: 

SYD = (n / 2) * (1 + n) 

kde: n – počet let odpisování (STROUHAL, 2012, s. 58 – 59). 

Výkonové odpisy jsou typy odpisů, které se využívají  hlavně v případech,  

kdy je opotřebení dlouhodobého majetku závislé na jeho využití. Výše odpisu  

se stanovuje obdobně jako u odpisů rovnoměrných, je to poměr vstupní ceny a celkové 

kapacity (STROUHAL, 2012, s. 58 – 59). 

Daňové odpisy 

Daňové odpisy se řídí zákonem o daních z příjmů a informují o daňově uznatelné 

výši odpisů (STROUHAL, 2012, s. 58). Týkají se jak podniků, které vedou účetnictví, 

tak těch, co vedou daňovou evidenci. Odpisovaným hmotným majetkem se dle zákona  

o daních z příjmů rozumí samostatné movité věci, které mají dobu použitelnosti delší  

než jeden rok a pořizovací cenu vyšší než 40 000 Kč. Hmotným majetkem jsou věci,  

které jsou uvedené do stavu, který je obvyklý pro užívání, což znamená dokončení věci  

a splnění technických funkcí a povinností, které jsou stanoveny zvláštními právními 

předpisy pro užívání. Majetek také musí být řádně zaevidovaný (PRUDKÝ, 2014, s. 83). 

Odpisovat je možné jakýkoliv hmotný a nehmotný majetek, který není vyloučen 

z odpisování. První krok k odpisování majetku je jeho zařazení do odpisových skupin, 

kterých zákon rozlišuje 6. Doba odepisování se stanovuje dle druhu majetku zařazeného 

v odpisových skupinách (KŘEMEN, 2014, s. 154 – 162). 
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Tabulka 1: Doba odpisování majetku dle odpisových skupin (Upraveno dle: PRUDKÝ, 

2014, s. 252) 

Odpisová skupina Doba odpisování 

1 3 roky 

2 5 let 

3 10 let 

4 20 let 

5 30 let 

6 50 let 

 

Zákon o daních z příjmů rozděluje odpisy do dvou základních skupin: 

 základní – rovnoměrné, zrychlené, 

 věcné a časové (KŘEMEN, 2014, s. 159). 

Způsob odpisování si každý podnik stanovuje sám a nemůže jej po celou dobu 

odpisování měnit. Volba není možná, pokud se změní vlastník odpisované věci. Druhý 

musí pokračovat ve stejném odpisování jako původní vlastník. Prvním způsobem 

základního odpisování daňových odpisů je odpisování rovnoměrné. V následující 

tabulce jsou vyobrazeny maximální roční odpisové sazby pro rovnoměrné odpisování 

(KŘEMEN, 2014, s. 159). 

Tabulka 2: Maximální roční odpisové sazby pro rovnoměrné odpisování (Upraveno  

dle: PRUDKÝ, 2014, s. 255) 

Odpisová skupina 
v prvním roce 

odpisování 

v dalších letech 

odpisování 

pro zvýšenou 

vstupní cenu 

1 20 40 33,3 

2 11 22,25 20 

3 5,5 10,5 10 

4 2,15 5,15 5 

5 1,4 3,4 3,4 

6 1,02 2,02 2 

 

Uvedené sazby se dosazují do následujícího vzorečku: 

Odpis = (PC * ROS) / 100 
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kde: PC – pořizovací cena, ROS – roční odpisová sazba (STROUHAL, 2013, s. 75). 

Z uvedené tabulky vyplývá, že roční odpisová sazba je jiná v prvním roce a v letech 

dalších. Takto probíhá rovnoměrné odpisování do konce životnosti majetku, pokud  

u něj nebylo provedeno technické zhodnocení. V tom případě se odpisy stanovují  

ze zvýšené vstupní ceny a k tomu přiřazenou sazbou (PRUDKÝ, 2014, s. 116 - 117). 

Existují také možnosti, u kterých je možné zvýšit v prvním roce odpisování odpis  

o 20 %, 15 % či 10 %. Všechny náležitosti a možnosti uplatnění jsou k nalezení v zákoně 

o daních z příjmů (PRUDKÝ, 2014, s. 118 - 120). 

Druhým způsobem daňového základního opisování je odpisování zrychlené, 

jehož koeficienty jsou zobrazeny v následující tabulce. 

Tabulka 3: Koeficienty pro zrychlené odpisování (Upraveno dle: PRUDKÝ, 2014,  

s. 257) 

odpisová skupina 
v prvním roce 

odpisování 

v dalších letech 

odpisování 

pro zvýšenou 

zůstatkovou cenu 

1 3 4 3 

2 5 6 5 

3 10 11 10 

4 20 21 20 

5 30 31 30 

6 50 51 50 

  

Uvedené koeficienty se dosazují do následujících vzorečků: 

první rok: odpis = PC / k  další roky: odpis = (2 * ZC) / (k – n´) 

kde: ZC – zůstatková cena, k – koeficient daňového odpisování, n´- počet let, 

po které bude ještě majetek odpisován (STROUHAL, 2013, s. 75). Toto odpisování má 

degresivní průběh. V prvních letech odpisování lze odepsat větší hodnotu  

než u odpisování rovnoměrného. Při používání zrychleného odpisování se stanovují 

odpisy jinak pro první rok a pro roky další. Jinak je tomu také, pokud je majetek technicky 

zhodnocen. Stejně jak u odpisování rovnoměrného lze v prvním roce odpisování odpis 

zvýšit o 20 %, 15 % či 10 % vstupní ceny dle zákona o daních z příjmů (PRUDKÝ, 2014, 

s. 123). 

Pokud mají účetní jednotky stanoveny účetní odpisy tak, aby zobrazovaly 

skutečný stav majetku, vznikne v mnoha případech rozdíl mezi účetními a daňovými 
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odpisy. Tento postup aplikují účetní jednotky, které vedou účetnictví. V daňové evidenci 

se daňové odpisy promítají přímo do výdajů. Subjekty, které vedou účetnictví, musí 

nejdříve stanovit kolik je souhrn účetních a daňových odpisů. Pokud jsou účetní odpisy 

menší než daňové, jsou při výpočtu základu daně zvýšené daňové výdaje. Základ daně  

se tak sníží, je to tzv. položka snižující základ daně. V opačném případě, kdy jsou účetní 

odpisy vyšší než, daňové jde o tzv. položku zvyšující základ daně (PRUDKÝ, 2014,  

s. 92). V mnoha případech si účetní jednotky zjednodušují situaci tak, že využívají daňové 

odpisy zároveň jako odpisy účetní, i když tak porušují zásadu věrného a poctivého 

zobrazení (STROUHAL, 2012, s. 58).  

V posledních pěti letech se v českých předpisech objevily dva nové pojmy neboli 

metody a to komponentní odpisování dlouhodobého hmotného majetku a zbytková 

hodnota, které jsou již v mezinárodních standardech IFRS velmi známy. Zbytková 

hodnota je ocenění, které má dlouhodobý majetek v okamžiku úplného odepsání.  

Při použití komponentního odpisování se majetek odpisuje dle významných komponent 

(STROUHAL, 2013, s. 76). Tento způsob se využívá hlavně proto, že některé části 

majetku jsou podrobeny vyšší zátěži nebo se rychleji opotřebovávají. Tuto metodu je 

možné použít pouze u odpisů účetních, pro daňové účely není přípustná (PRUDKÝ, 2014, 

s. 149). Zbytková hodnota i komponentní odpisování je možné využívat u majetku,  

který je již zařazen do používání. Od roku 2012 nesmí společnost vytvářet rezervy  

na opravu právě u majetku, který je odpisován komponentně (STROUHAL, 2013, s. 76). 

2.3.5 Likvidace dlouhodobého hmotného majetku 

Likvidaci majetku, který je vyřazen z používání podnikatelského subjektu  

a nájmu daňového subjektu je možné uskutečnit různým způsoby, a to zničením, 

prodejem, řízenou likvidací - sešrotování, předání (PRUDKÝ, 2014, s. 169). Majetek  

se dále vyřazuje z podnikání a likviduje v důsledku opotřebení (velká poruchovost, 

technické zaostalosti, poškození), manka a škody, darování, přeřazení do osobního 

užívání či v důsledku vkladu jiné obchodní společnosti či družstva (Podnikátor, 2012). 

Pokud je při likvidaci zůstatková cena rovna nule provedou se záznamy pouze v evidenci 

majetku na inventární kartě a majetek se z evidence vyřadí, pokud ne postupuje se dále 

podle zákona (PRUDKÝ, 2014, s. 169).  
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2.4 Péče o dlouhodobý hmotný majetek 

V každém výrobním podniku je velice důležité zabezpečovat spolehlivost  

a provozuschopnost všech výrobních zařízení, proto je nutno věnovat pozornost 

specifické podnikové činnosti  - péči o výrobní zařízení. Péče je velmi důležitým 

faktorem ve výrobních procesech. Musí být účinná, operativní, konkurenceschopná, 

organizovaná i moderně řízená. Při výrobě je nutné využívat všechnu provozní schopnost 

strojů. Celková podstata reprodukčního procesu výrobních zařízení má dvě stránky – 

opotřebování a obnovu.  Reprodukční proces tedy zahrnuje využívání výrobních 

zařízení a jejich provozuschopné zabezpečení. Současné pojetí údržby se od toho 

dřívějšího významně liší (HEŘMAN, 2001, s. 146 - 149). Většina klasických metod 

ustupuje do pozadí a začíná se využívat řízení hmotného majetku, což je soubor 

pravidel, metod, postupů a nástrojů pro optimalizaci vlivu nákladů, výkonnosti  

a rizik, která jsou spojená s veškerým dlouhodobým hmotným majetkem společnosti  

po celou dobu jejich životnosti. Mezi využívané moderní metody patří sledování  

a analýza provozu, volný tok informací či monitorování strojů. Znamená to přechod  

od koncepce managementu údržby k managementu majetku a jeho údržby (LEGÁT, 

2013, s. 22). Hlavní hlediska, která se sledují v souvislosti s údržbou, jsou rozsah, 

pružnost, čas a náklady (HEŘMAN, 2001, s. 146). 

2.4.1 Údržba dlouhodobého hmotného majetku 

Péče o výrobní zařízení zahrnuje provozně technické, organizační i řídící procesy 

(HEŘMAN, 2001, s. 152). Jedním z nejdůležitějších je však údržba, která ovlivňuje 

celkovou produktivitu výroby. Přidaná hodnota se v procesech údržby vyznačuje např. 

snižováním negativních důsledků poruch, optimalizací investičních nákladů, 

dodržováním legislativních požadavků či vytvářením konkurenční výhody pro podnik. 

Jak se údržba řídí, ovlivňuje celkovou efektivnost podniku (LEGÁT, 2013, s. 21). 

V každém podniku je nutné, aby údržba byla v souladu s vnitropodnikovými předpisy, 

zákoníkem práce a ostatními zákonem stanovenými předpisy (LEGÁT, 2013, s. 64 – 68). 

Údržbou je soustavná činnost, která zpomaluje fyzické opotřebení zařízení, 

snižuje počet poruch a odstraňuje jednodušší závady (SKÁLA, 2008, s. 100). Údržba je 

obnovovací proces, jehož hlavním úkolem je odstraňovat důsledky fyzického opotřebení 

majetku (HEŘMAN, 2001, s. 15). Tento proces je charakterizován kombinací 
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technických, administrativních a manažerských opatření během celého životního cyklu 

zařízení a je zaměřený na jeho udržení ve stavu nebo jeho navrácení do stavu,  

ve kterém může vykonávat svoji funkci (LEGÁT, 2013, s. 21). Údržba se provádí 

z důvodu udržování výrobního zařízení v technicky dobrém a provozuschopném stavu 

(HEŘMAN, 2001, s. 152 - 153). V dnešní moderní době potřebují velké podniky speciální 

řízené útvary, které efektivně pečují o dlouhodobý majetek a jsou schopny předcházet 

poruchám a výpadkům výroby. Vznikají tak integrované managementy řízení výroby, 

které určují cíle, strategie, odpovědnost při uplatňování plánování, řízení a kontroly 

údržby (LEGÁT, 2013, s. 22). Základním členěním údržby je rozdělení na udržování  

a opravy. Údržba se také dělí na plánovanou a neplánovanou. Údržba zahrnuje instruktáž 

personálu o používání, denní ošetřování, udržování, inspekci, prohlídky, diagnostiku 

technického stavu a opravy, modernizace a rekonstrukce (HEŘMAN, 2001, s. 152 - 153). 

Důležité faktory úspěchu při údržbě jsou cíle, strategie, struktura, systém řízení, styl 

řízení, personál, jeho znalosti, dovednosti, kvalifikace a motivace (LEGÁT, 2013, s. 23).  

Mezi základní typy údržby patří: 

 údržba po poruše – nejstarším typem údržby, nevýhodou je hrozba delší 

odstávky, minimální neboli žádný vliv na pohotovost zařízení, kvalitu výroby, 

bezpečnost a životní prostředí, 

 preventivní údržba (s předem stanovenými intervaly) – kontroly, prohlídky 

stanovené přesně daným termínem, jejich frekvence je určená odhadem, nižší 

náklady než na údržbu po poruše, při využívání této údržby na zařízeních,  

u kterých to není třeba, může dojít k zbytečným nákladům, 

 preventivní údržba (údržba dle stavu) – monitorují se charakteristiky  

a parametry strojů, využívání metod na sledování stavu zařízení založené  

na hluku, přehřátí, netěsnosti a zhoršení stavu povrchu, provádí se, jen pokud je 

opravdu potřebná (DRESLER, 2011, s. 2), 

 preventivní údržba (údržba dle předpokládaného stavu – prediktivní 

údržba) – vyhodnocuje informace a na jejich základě předvídá budoucí vývoj 

stavu zařízení a určuje potřebné kroky k předcházení nepříznivého stavu 

(LEGÁT, 2013, s. 48 – 49), 

 prediktivní údržba – analytický přístup, který předpovídá, kdy dojde k selhání 

výrobních zařízení a snaží se mu předcházet včasnou a efektivní údržbou, 
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poskytuje informace, díky kterým se snižují sklony k poruchovosti (Dolphin 

consulting, 2014), 

 produktivní údržba – hledá a odstraňuje příčiny vzniku chronických závad  

a poruch (DRESLER, 2011, s. 2). 

Celkové řízení preventivní údržby vychází z programu preventivní údržby 

jednotlivých strojních zařízení. Každý program má specifikovány jednotlivé úkoly, jejich 

frekvenci, hodnoty diagnostických signálů, pracnosti úkolů, požadavky na náhradní díly 

a materiál. Program preventivní údržby obsahuje úkoly jako revizní prohlídky (stanoveny 

zákonem, předpisy, normami), rutinní preventivní periodickou údržbu (čistění, mazání, 

seřizování, plánované opravy), preventivní diagnostickou údržbu (LEGÁT, 2013,  

s. 73 – 74). Nevýhodou preventivní údržby jsou časové intervaly, kdy jsou stroje 

odstaveny a dochází tak ke ztrátě času pro výrobu (VALENT). 

Hlavním pomocníkem pro získávání potřebných informací ohledně strojních 

zařízení je technická diagnostika, která zná velké množství metod ke zjišťování stavu 

zařízení a odhadování symptomů, které naznačují pravděpodobnost vzniku potenciálních 

poruch (LEGÁT, 2013, s. 48 – 49). 

 O nákladech na údržbu hmotného majetku je nutné rozhodovat již při jeho 

pořizování. Společnosti mají náklady na údržbu většinou omezené. Mezi náklady patří 

hlavně náklady na mzdy pracovníků nebo platby outsourcingové společnosti, nářadí, 

diagnostické vybavení, náhradní díly a materiál, náklady na dodavatele, konzultační 

služby, administrativní náklady, náklady na vzdělání a školení, na dopravu, dokumentaci, 

energii a technické vybavení atd. (LEGÁT, 2013, s. 161 – 162).  

Dokumentace v údržbě 

 Další důležitou věcí při účelní provozuschopnosti zařízení je jeho evidence.  

Je nutné, aby byla zajištěna prvotní evidence, evidence průběžného stavu, jeho ověřování 

a některé další zvláštní evidence. Nejvýznamnější evidencí je tzv. operativně technická 

evidence a její důležitá součást – technická dokumentace (HEŘMAN, 2001, s. 150). 

Tato dokumentace je cílem technického výboru, který připravuje normy pro oblast 

terminologie a dokumentace v údržbě. Mezi normovanou dokumentaci patří 
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dokumentace od výrobce stroje nebo zařízení nebo dokumentace pořizovaná  

a udržovaná během provozu hmotného majetku (LEGÁT, 2013, s. 203 – 204). 

2.4.2 Outsourcing a insourcing údržby 

 Z všeobecného hlediska se outsourcing dostává do podvědomí firem na celém 

světě a je stále více a více využíván. Z důvodu zvyšování efektivity a snižování nákladů 

se mnoho organizací snaží specializovat na omezené množství klíčových oblastí,  

což posouvá outsourcing velmi rychle do popředí. Rozhodnutí jestli outsourcingu 

využívat nebo ne předchází důležité rozhodnutí spojené s mnoha otázkami a analýzami 

(MCIVOR, 2010). 

 Z hlediska údržby se stává tzv. outsourcing údržby velmi populární strategií. 

Outsourcing údržby znamená vyčlenění procesů ohledně údržby do jiných externích 

společností. V případě nespokojenosti s outsourcingovou službou dochází  

ve společnostech ke zpětnému přebírání údržby. Outsourcing je vždy spoluprací mezi 

dvěma subjekty a nese sebou nejistotu, riziko a také mnoho otázek. Důležitým 

strategickým rozhodnutím společnosti je jestli outsourcovat či ne, kolik údržby 

outsourcovat, jakou firmu využít, jak stanovit smlouvu, atd. (LEGÁT, 2013, s. 57).  

U velkých podniků zabezpečují údržbu vlastní odborné útvary, malé podniky většinou 

využívají služeb externích servisů (HEŘMAN, 2001, s. 146). Malé podniky často 

odkládají plánované údržby, protože nemají dostatek finančních prostředků. V konečném 

důsledku to většinou jen znamená vyčíslování ztrát při poruše (JUROVÁ, 2013, s. 113). 

 Mezi výhody proč využít služeb outsourcingu patří úspora nákladů, zvýšení 

kvality, nedostatek vlastních zkušeností, chybějící licence pro speciální práce, chybějící 

speciální zařízení, snížení vlastní zodpovědnosti, forma vyškolení pracovníků, doplnění 

kapacit, řízení prací externím pracovníkem, flexibilita, snížení přesčasové práce  

nebo stavu pracovníků. Mezi nevýhody patří ztráta kontroly nad činností, výsledky 

neodpovídající nákladům, složitost zadání pro externí firmu, obavy z nekvalitní práce, 

vznik závislosti na dodavateli, riziko nekorektního jednání dodavatele, dodavatel nemá 

potřebné zkušenosti, obava úniku z obchodního tajemství, řízení dodavatele je náročné 

(LEGÁT, 2013, s. 57 – 58). 

 Při rozhodování podniků jestli využít insourcingu nebo outsourcingu je důležité 

brát v úvahu schopnosti, se kterými si uživatel dokáže nejnutnější opravy udělat sám, 
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odhadovanou ztrátu zisku v případě poruchy, cenu servisního kontraktu a také důsledky 

možné ztráty dobré pověsti podniku. V dnešní době se pomalu přesouvá zabezpečení 

provozuschopnosti zařízení na výrobce. Servisní služby výrobců jsou významným 

prvkem k zvyšování spolehlivosti výroby. Mezi servisní služby patří služby metodicko  

– informačního charakteru, technická pomoc a inspekční opravárenské a diagnostické 

služby (JUROVÁ, 2013, s. 113). 

2.4.3 Udržet či vyměnit zařízení  

 Podniky často řeší otázky typu, jestli koupit místo zastaralého zařízení nové  

a moderní, které má nižší provozní náklady i přes to, že se staré můžeme několik let ještě 

využívat. Není vždy pravidlem, že tato náhrada je vhodná. Nové a moderní zařízení velmi 

často vyžadují zvýšení objemu výroby. Z kvantitativního i kvalitativního hlediska je nové 

zařízení efektivní až od okamžiku určitého objemu výroby za dané období,  

nebo od určité velikosti podniku nebo požadavků na přesnost. Je tedy možné,  

že pro menší podniky bude zastaralé zařízení nákladově výhodnější než nové. Velikost 

podniku a objem produkce vždy hrají hlavní roli při volbě dlouhodobého majetku  

a technologických postupů (MARTINOVIČOVÁ, 2014, s. 30 - 31).  

 Důležité je podívat se na tuto otázku z hlediska úspor, které plynou ze změny 

zařízení a celkových nákladů na změnu. Pokud se podnik rozhodne zařízení ponechat  

je jasné, že bude tuto otázku opět v budoucnu řešit. Možností také je pořídit zařízení nové 

a staré ponechat pro jinou výrobu, kde nebude pracovat v plném provozu. Pro naplánování 

obnovy zařízení se využívají matematické metody teorie obnovy. Základní ukazatel  

jak pro investice, tak i pro výměnu zařízení je cash flow podniku (JUROVÁ, 2013,  

s. 118). 

 Každý manažer či majitel společnosti má možnost vybrat si ze tří možností. Může 

nahradit stávající zařízení modernějším, což znamená vysoké vynaložení finančních 

prostředků, na druhou stranu však zvýšení účinnosti a vyšší výnos z kvalitnějších výrobků 

na trhu. Druhou možností je udržet starší zařízení, které obvykle vede v dané době 

k úspoře nákladů na nákup, ale výrobky mohou zákazníci vnímat jako méně kvalitní. 

Poslední možností je zařízení repasovat nebo vyměnit pouze jeho část, což prodlouží jeho 

životnost a zlepší některé funkce stroje (MARSH, 2003). 



33 

 

2.4.4 Total productive maintenance 

 V průběhu minulosti vznikaly v celém světě různé komplexní přístupy pro řešení 

problémů ve výrobě, protože celosvětový trend ukázal, že údržba musí přispívat  

ke zvyšování produktivity a že je nutné, aby byla údržba v podnicích na vyšší úrovni. 

 Total productive maintenance do českého překladu znamená totálně 

produktivní údržbu tzv. TPM (DRESLER, 2011, s. 1). Tato filozofie vznikla v Japonsku 

v 50. a 60. letech, jejímž autorem je Seichi Nakajima (LEGÁT, 2013, s. 136 – 137). TPM 

zahrnuje samotnou údržbu zařízení, ale také využívá kapacity všech pracovníků podniku. 

Dále má za cíl výrazně snižovat prostoje a ztráty v celkovém životním cyklu zařízení 

(DRESLER, 2011, s. 1). TPM jsou přístupy k preventivní a prediktivní údržbě,  

které se rozvíjejí v USA a Evropě a zavádějí nové prvky. Mezi tyto prvky patří zavedení 

autonomní údržby, zapojení malých týmových skupin, vizuální management či prvky 

bezpečnosti na pracovišti. V 70. letech se tento systém začal využívat i v Japonsku. Cílem 

TPM je zlepšování údržby a všech ostatních procesů v podniku, jako nulová zmetkovitost 

a žádné úrazy (VALENT). Mezi další hlavní cíle patří nulové neplánované prostoje, 

nulové vady způsobené stavem strojů a nulové ztráty rychlosti strojů (DRESLER, 2011, 

s. 4). Dříve se systém TPM týkal pouze údržby. V dnešní době se za ním skrývá rozsáhlé 

úsilí managementu (VALENT). Jde o synergický vztah mezi všemi organizačními 

funkcemi a to zejména mezi výrobou a údržbou, což zajišťuje lepší kvalitu výroby, stejně 

jako provozní efektivitu a zajištění kapacit (SINGH, 2013). Dalším speciálním úkolem 

TPM je vypracovávat a zlepšovat celý systém údržby strojů a zařízení, což znamená,  

že se nejedná pouze o práci prováděnou údržbáři, ale také o jejich přípravu, školení 

operátorů, zdokonalení celé organizace ohledně činnosti výrobních zařízení (DRESLER, 

2011, s. 2). 

 Totálně produktivní údržba zahrnuje 6 základních bloků: 

 samostatnou údržbu – tzv. autonomní, zaměřena na práci operátorů  

a výrobních týmů při údržbě jejich zařízení, 

 plánovanou údržbu – orientována na údržbáře a techniky, kryje celý životní 

cyklus strojů, určuje spolehlivost, spotřebu času, nové metody i management 

náhradních dílů, 

 trénink pracovníků – prolíná se všemi ostatními metodami, 
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 metodiku hladkých přejímek – snaha o co nejmenší ztráty při zavádění nového 

stroje, 

 zlepšování stavu strojů – zlepšuje výkony strojů a využívá standardní prvky 

procesu zlepšování, 

 analýzu využití strojů – analyzuje činnosti strojů a zařízení, hledá úzká místa, 

zjišťuje kvalitu, vypočítává ztráty atd. (DRESLER, 2011, s. 3). 

 Implementování totálně produktivní údržby spojuje řadu nástrojů jako je 

například údržba orientovaná na spolehlivost RCM (Reliability Centered Maintenance), 

metoda SIX SIGMA  - zlepšovací projekty v údržbě dle metodiky DMAIC, metoda 

minimalizace časů při odstraňování poruch, FMEA – analýza možností vznikání vad  

a jejich důsledků, Ishikawův diagram příčin a následků, 5S – systém defektivního 

hospodaření na pracovišti, VSM – mapování toku hodnoty, vizuální management  

a systém neustálého zlepšování - KAIZEN (DRESLER, 2011, s. 4). 

 Současné trendy ukazují, že se veškeré nástroje totálně produktivní údržby 

nevyužívají tak, jak s nimi bylo zamýšleno, což zvyšuje náklady na provoz. Kapacity  

se stále využívají nedostatečně a s nízkou produktivitou, což znamená, že je nutné  

se na tyto nové systémy zaměřit s cílem zvýšení kvality údržby, která bude stále více 

ovlivňována automatizací a rozvojem nových technologií (SINGH, 2013). 

2.4.5 Opravy dlouhodobého hmotného majetku 

 Opravy jsou stejně jako udržování opačným protipólem technického zhodnocení. 

Pojem opravy a udržování není nijak vymezován zákonem o daních z příjmů. Vždy pokud 

dojde k vyloučení technického zhodnocení, jedná se o opravu (SKÁLA, 2008,  

s. 99 – 100).   

 Při provádění opravy se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení  

nebo poškození s účelem uvedení do předešlého nebo provozuschopného stavu.  

Při opravě je možné využít jiných než původních materiálů, dílů, součástí  

nebo technologií. Nesmí však dojít k technickému zhodnocení. Mluví se o částečném 

fyzickém opotřebení, protože při úplném opotřebení by majetek zanikl. Obnovení 

takového majetku by nebyla oprava, ale vznik majetku nového (SKÁLA, 2008, s. 100). 

Opravy se rozlišují svým rozsahem, zaměřením i přesností a dělí se na: 
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 preventivní prohlídky – nejmenší a nejčastější opravy, zabezpečují provoz  

před nahodilými poruchami a jsou součástí přípravy pro příští opravu, 

 malé opravy – odstranění menších nahodilých poruch a výměny rychle 

opotřebovávaných součástí, 

 střední opravy – provádí se částečná demontáž zařízení přímo na pracovišti, mění 

se celky a mechanismy, seřizuje se přesnost chodu zařízení (JUROVÁ, 2013,  

s. 122),  

 generální opravy – při této opravě musí být obnoveny technické vlastnosti 

zařízení (HEŘMAN, 2001, s. 152 - 153), znamená celkovou opravu zařízení často 

i včetně modernizace (JUROVÁ, 2013, s. 122). 

 Zásadním rozdílem mezi opravami a udržováním je při vytváření rezerv na opravy 

u hmotného majetku. Daňově účinné rezervy mohou být vytvářeny pouze na opravy 

nikoli na udržování (SKÁLA, 2008, s. 105). 

2.4.6 Technické zhodnocení 

 Technické zhodnocení nemají podniky příliš v oblibě, protože se odepisuje  

2 roky až 50 let. Proto často vznikají dohady o tom, zda jde o opravu či technické 

zhodnocení (SKÁLA, 2008, s. 99). 

 Technické zhodnocení definuje zákon o daních z příjmů. Důvodem technického 

zhodnocení je, aby byly výdaje časově rozloženy na nově vzniklou užitnou hodnotu. Tato 

užitná hodnota musí být definována v §33 zákona o daních z příjmů. Technické 

zhodnocení je buď výdaj, který zvyšuje vstupní či zůstatkovou cenu zhodnocovaného 

majetku nebo výdaj na pořízení samostatného hmotného majetku, pokud se zhodnocuje 

najatá věc. Technické zhodnocení tedy může i nemusí být samostatným hmotným 

majetkem (SKÁLA, 2008, s. 15 – 16). 

Za technické zhodnocení lze podle zákona o daních z příjmů považovat výdaje 

na dokončené nástavby, přístavby, stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku 

(SKÁLA, 2008, s. 17 – 18). Rekonstrukcí se rozumí zásahy do majetku,  

při kterých se změní jejich účel nebo technické parametry. Modernizace znamená 

rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku (SKÁLA, 2008, s. 14). 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této části práce bude zanalyzovaný současný stav společnosti H&P plast, 

společnosti s ručením omezeným. V následujících kapitolách bude shrnut hospodářský 

vývoj společnosti v posledních letech. Dále přesně vymezen dlouhodobý hmotný majetek 

společnosti, včetně jeho dat o pořízení, vyřazení, odpisech, stáří, evidenci, opravách  

a údržbě. 

3.1 Hospodářský vývoj společnosti v posledních letech 

Primárním cílem pro každý podnik je maximalizace zisku, který má vždy význam 

zásadního charakteru. Zisk se vypočítává na základě rozdílu výnosů a nákladů. Podnik 

jej také prezentuje a platí z něj daň z příjmů (VÁCHAL, 2013, s. 209). Podle výkazu 

zisků a ztrát jsou výnosy a náklady rozděleny do tří skupin a to na provozní, finanční  

a mimořádné. Ze všech těchto oblastí je jednotlivě stanovován výsledek hospodaření 

(VÁCHAL, 2013, s. 211).  

V následujících tabulkách jsou vyčísleny všechny dílčí výsledky hospodaření 

včetně výsledku hospodaření za účetní období společnosti H&P plast za období od roku 

2007 do roku 2013. 

Tabulka 4: Dílčí výsledky hospodaření v letech 2007 – 2013 v Kč (Vlastní zpracování 

dle: MS ČR, 2012 – 2014b) 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Provozní VH 63 3427 152 037 -496 777 128 310 -486 104 177 785 1 191 522 

Finanční VH -51 111 -122 992 -143 391 -164 265 -95 947 -96 234 -32 026 

Mimořádný VH 0 -900 0 9 125 0 7 696 0 

 

Z tabulky je patrné, že hospodaření společnosti bylo velmi rozmanité. Zatímco 

provozní výsledek hospodaření dosáhl ztráty pouze v letech 2009 a 2011, finanční 

výsledek hospodaření byl ve ztrátě ve všech uvedených letech. Mimořádný výsledek 

hospodaření není pro společnost podstatný, většinou se pohyboval na nule nebo ve velmi 

mírné ztrátě či zisku.  
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Tabulka 5: VH za účetní období 2007 – 2013 v Kč (Vlastní zpracování dle: MS ČR, 2012 

– 2014b) 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

HV za účetní období 460 748 18 275 -640 168 -26 830 -582 051 89 247 1 041 316 

 

V předcházející tabulce jsou zobrazeny výsledky hospodaření za účetní období 

společnosti. Od roku 2000 až do roku 2007 VH za účetní období většinou rostl a nikdy 

nebyl ztrátový. V roce 2008 společnost zaznamenala podstatný pokles VH na 18 275 Kč 

z předchozích 460 748 Kč za účetní období. Tento pokles byl způsobem celosvětovou 

finanční krizí, kdy společnost zaznamenala obrovský pokles poptávky. To mělo  

za následek snížení výroby, propouštění zaměstnanců a celkové výrobní problémy. Tato 

krize velmi ovlivnila i hospodaření v dalších letech a to hlavně v roce 2009, kdy byla 

zaznamenána ztráta 640 168 Kč. V roce 2010 se podařilo ztrátu podstatně snížit, avšak 

v následujícím roce 2011 byla ztráta opět vysoká. Od roku 2012 se situace výrazně 

zlepšila a společnost hospodaří se ziskem, který se v roce 2013 dosáhl výše 1 041 316 

Kč. Krizi tedy společnost s využitím všech svých sil dokázala přečkat. Stejně tak dokázala 

zpět získat postavení na trhu, staré a současně i nové zákazníky.  

Pro zřetelné posouzení jsou částky zaneseny do následujícího grafu, kde je zcela 

zřejmé, jak se hospodaření společnosti v průběhu těchto let měnilo. 

 

Graf 1: HV za účetní období v letech 2007 - 2013 v Kč (Vlastní zpracování dle: MS ČR, 2012 – 2014b). 
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3.2 Dlouhodobý hmotný majetek společnosti 

Pro každou výrobní společnost je důležité vlastnit potřebný dlouhodobý hmotný 

majetek, protože je hlavním zdrojem příjmů společnosti. V následující tabulce je dle 

rozvah jednotlivých roků zaznamenána výše položek (brutto, korekce, netto) 

dlouhodobého hmotného majetku společnosti. Položka brutto je pořizovací cenou 

majetku, korekce výše oprávek či opravných položek a položka netto je rozdílem položek 

brutto a korekce tzv. zůstatková cena (HOLÍKOVÁ, 2011). 

Tabulka 6: Vývoj DHM dle vykázání v aktivech rozvahy v letech 2007 – 2014 v Kč 

(Vlastní zpracování dle: MS ČR, 2012 – 2014b) 

Rok  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Brutto 6 551 298 6 862 342 8 618 181 8 574 606 10 041 209 10 299 634 10 299 633 11 168 136 

Korekce 3 512 226 3 492 041 5 621 417 5 945 578 7 764 756 7 960 332 8 170 248 7 848 445 

Netto 3 039 072 3 370 301 2 996 764 2 629 028 2 276 453 2 339 302 2 129 385 3 319 691 

   

 Z tabulky – položek brutto a netto je sestaven následující graf, ze kterého jsou 

patrné součty pořizovacích a zůstatkových cen DHM v jednotlivých letech. Součty 

pořizovacích cen jsou podstatně vyšší než cen zůstatkových. Společnost každým rokem, 

kromě roku 2010 svůj majetek stále navyšovala, proto se zvyšoval součet pořizovacích 

cen. Součet zůstatkových cen se každým rokem snižoval z důvodu odepisování majetku.  

Celková hodnota majetku k 31. 12. 2014 činí 3 319 691 Kč. 

 

Graf 2: Součty pořizovacích a zůstatkových cen DHM v letech 2007 - 2014 v Kč (Vlastní zpracování dle: MS ČR, 

2012 – 2014b).  
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3.2.1 Struktura dlouhodobého hmotného majetku 

 Mezi dlouhodobý hmotný majetek společnosti H&P plast patří pozemky (účet 

031), stavby (účet 021) a samostatné movité věci a soubory movitých věcí (účet 022). 

Společnost v roce 2014 prodala původní výrobní prostory i pozemek. Nakoupila prostory 

nové v pořizovací ceně 2 075 529 Kč a dva pozemky v celkové pořizovací ceně  

64 680 Kč. Na účtu 022 byl k 31. 12. 2014 evidován majetek v pořizovací ceně  

9 027 927 Kč a v celkové hodnotě (zůstatkové ceně) 1 203 006 Kč. Na následujících 

grafech je postupně procentně vyjádřen součet pořizovacích cen, zůstatkových cen  

a kusů majetku na daném účtu. 

 

Graf 3:  PC, ZC a kusy v procentním vyjádření na jednotlivých účtech (Vlastní zpracování dle: Vnitřní dokumenty 

podniku – přehled dlouhodobého majetku dle účtů) 

 Z prvního grafu je patrné, že nejvyšší součet pořizovacích cen je na účtu 022,  

který dosahuje 81 %. Na grafu zůstatkových cen má nejvyšší podíl a to 62 % účet 021, 

protože budova je nová a její odepisování teprve započalo. Z posledního grafu je zcela 

jasné a samozřejmě i logické, že společnost má největší počet kusů majetku na účtu  

022 a to z celkových 53 ks 50 ks majetku, což představuje 94 %.  

Přehled DHM společnosti 

Přehled dlouhodobého hmotného majetku společnosti je vyobrazen s platností 

k 31. 12. 2014. Předmětem dalších kapitol bude pouze dlouhodobý hmotný majetek,  

který je potřebný pro výrobu plastů, což jsou hlavně lisy, které pracují na bázi vstřikování 

termoplastů a ostatní majetek, jako např. temperační přístroje, mlýny na drcení, sušičky, 

vysokozdvižný vozík atd. Jejich přehled společně s daty jejich zařazení do majetku 

společnosti je zobrazen v následujících tabulkách.  

Dále mezi dlouhodobý hmotný majetek společnosti, který není náplní této práce, 

a proto nebude detailněji rozebírán, patří notebooky, počítač, automobily, atd. Stejně  
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tak má společnost evidováno v  drobném majetku mnoho dalších zařízení potřebných  

pro výrobu. Nebudou však v této práci brány na vědomí. 

Tabulka 7: Přehled lisů včetně dat zařazení do DHM (Vlastní zpracování dle: Vnitřní 

dokumenty podniku – přehled dlouhodobého majetku dle SKP) 

Strojní zařízení - lisy Datum zařazení PC (v Kč) 

Vstřikovací lis CS 88/6 31. 10. 2001 9000 

Lis Battenfeld BA 350 3. 4. 2004 635 760 

Lis Battenfeld 350 Plus 14. 4. 2004 195 000 

Lis Battenfeld +350/75 Unilog 30. 12. 2005 688 432 

Lis Battenfeld CDC 600 16. 9. 2007 345 840 

Lis Battenfeld HM 1600/750 19. 4. 2009 1 755 840 

Lis Battenfeld HM 130 28. 12. 2011 1 621 425,40 

Lis TM 1300/525 č. 5574 30. 12. 2012 258 424,20 

Lis Krauss Maffei 5. 12. 2014 312 340 

 

Vstřikovací lis Invera CS 88/6 je evidován jako dlouhodobý majetek, i když je 

jeho pořizovací cena nižší než 40 000 Kč, protože byl předmětem leasingové smlouvy. 

Za jeho pořizovací cenu je považována poslední částka, za kterou byl majetek  

od pronajímatele odkoupen. Tento majetek byl účtován přímo do nákladů prostřednictvím 

účetních odpisů na účet účtové skupiny 55. Majetek je pak v tomto případě považován  

za dlouhodobý hmotný a je evidován na účtu 022. 

Další lis s nižší pořizovací cenou než 40 000 Kč, Inveru CS 195/100 má společnost 

již evidovanou v  drobném majetku s datem zařazení 30. 9. 2003. Tento lis byl také 

pořízen formou leasingové smlouvy. V tomto případě byl účtován přímo do nákladů  

na účet účtové skupiny 50, což znamená, že nebyl zařazen na účet dlouhodobého 

hmotného majetku 022. Další lis, který je také evidovaný v drobném majetku společnosti 

je druhý lis Invera CS  88/6, který byl zařazen do majetku 16. 9. 2002. Pro účely této 

diplomové práce budou oba dva lisy dále uvažovány, protože jejich hodnota je reálně 

vyšší než 40 000 Kč a mají charakter dlouhodobého hmotného majetku.  

 Většina lisů od společnosti Invera byla repasovaná z původních strojů společnosti 

TOS. Tyto stroje jsou často levnější než stroje nové, a proto byly pro společnost finančně 

výhodnější. S nahlédnutím do historie vypadal nákup těchto lisů ve společnosti 

následujícím způsobem. Byly pořízeny staré stoje, které měly minimální hodnotu. 



41 

 

Některé byly již vyřazeny jinou společností jako nevhodné pro jejich výrobu. Společnost 

H&P plast je nechala u společnosti Invera repasovat a poté zařadila do užívání nebo  

je také nakoupila přímo repasované (HALVA, 2015). Jediným strojem, který byl 

repasovaný v průběhu užívání, byla první Invera CS 195/100, která byla již z majetku 

vyřazena a zlikvidována. 

Jeden z lisů Battenfeld 350, který je v majetku společnosti, je v současné době 

odstaven a výroba na něm neprobíhá. 

Tabulka 8: Přehled ostatního DHM včetně dat zařazení do DHM (Vlastní zpracování dle: 

Vnitřní dokumenty podniku – přehled dlouhodobého majetku dle SKP)  

ostatní DHM Datum zařazení PC (v KČ) 

Temperační přístroj 10. 10. 2000 65 431,10 

Přepravka - forma 26. 6. 2002 100 

Temperační přístroj REGLOPIA 20. 8. 2002 40 950 

Mlýn na drcení RAPID 20. 8. 2002 95 650 

Sušička SIMAR v. č. 1113 3. 4. 2004 249 641,70 

Mlýn RAPID 1521 - 205.33 29. 10. 2004 95 650 

Univerzální čistící přístroj 31. 8. 2005 49 100 

Řetězový kladkostroj 3. 12. 2007 51 446,30 

El. Vysokozdvižný vozík 21. 12. 2007 135 000 

Chladící zařízení - LIS 30. 9. 2008 239 767,82 

Vysokozdvih Jungheinric 24. 9. 2014 175 800 

Vstřikovací forma Krytka UZ 17. 12. 2014 350 000 

 

Z tohoto ostatního majetku byl pouze jeden předmětem leasingové smlouvy  

a to forma na přepravku. Společnost tento majetek zaúčtovala do nákladů formou 

účetních odpisů na účet účtové skupiny 55 a zařadila ho na účet 022. 

Společnost eviduje v dlouhodobém hmotném majetku pouze dvě výrobní formy, 

několik menších forem má zaevidovaných v majetku krátkodobém. Většinu forem,  

které společnost využívá při výrobě, dodávají zákazníci sami společně s objednávkou.  

Na následujícím grafu je vidět, kolik kusů dlouhodobého hmotného majetku 

společnost v jednotlivých letech zařadila do majetku společnosti a je tedy jeho 

vlastníkem. Graf obsahuje součet veškerého dlouhodobého majetku z obou předchozích 

tabulek. 
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Graf 4: Počet zařazení DHM do majetku v jednotlivých letech (Vlastní zpracování dle: Vnitřní dokumenty podniku  

– přehled dlouhodobého majetku dle SKP) 

V letech 2007 a 2014 byly zařazeny do majetku vždy 3 kusy. Nejvíce pak bylo 

v roce 2004, což byly 4 kusy. V roce 2014 se dlouhodobý hmotný majetek kupoval hlavně 

z důvodu stěhování do nových prostor, protože je společnost dovybavovala.  

 Na následujícím grafu je procentně zobrazeno, kolik procent z celkového 

současného majetku bylo v jakém roce zařazeno. 

 

Graf 5: Procentní vyjádření zařazení majetku dle jednotlivých let (Vlastní zpracování dle: Vnitřní dokumenty podniku 

– přehled dlouhodobého majetku dle SKP) 
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V současné době je využíváno pro výrobu více dlouhodobého hmotného majetku, 

který však není evidován v přehledu společnosti, protože ho má společnost pořízený  

na leasing. Tento majetek vlastní leasingová společnost a společnost H&P plast je pouze 

jeho nájemcem. Mezi další důležitý majetek potřebný pro výrobu patří mlýny na drcení  

a sušičky, které měly nižší pořizovací ceny než 40 000 Kč, proto jsou evidovány jako 

majetek drobný.  

3.2.2 Vývoj pořizování dlouhodobého hmotného majetku 

 V této kapitole se tato diplomová práce zabývá vývojem pořízení části 

dlouhodobého hmotného majetku, a to konkrétně strojovým parkem – lisy, které za celou 

dobu své existence využívala k výrobě plastových výrobků. Pořizovat nové stroje bylo 

nutné z důvodu jejich stárnutí, starých technologií a potřeby přizpůsobit se nové výrobě. 

V roce 2002 měla společnost vypůjčené lisy s názvem BOJ pro určitou část výroby. 

Nebyly tedy majetkem společnosti, proto s nimi ve vývoji pořízení není uvažováno.  

Lisy společnosti byly a jsou pořizovány formou leasingu, úvěrů, hotově  

či formou různých splátek. Např. byly stroje pořízeny od dodavatele, který byl současně 

odběratelem společnosti, protože pro něj byly vyráběny plastové výrobky. Splátky těchto 

strojů pak byly odečítány z výroby a byly dopláceny pouze peněžní rozdíly. U leasingu 

byl majetek ihned po splacení zařazen do majetku společnosti, proto se liší jeho data 

pořízení a zařazení z předchozí kapitoly. V současné době jediné strojní zařízení Hchen 

Hsong, které bylo pořízeno v roce 2013, je stále předmětem leasingové smlouvy a není 

tak majetkem společnosti. Výroba na něm plynule probíhá (HALVA, 2015). 

Tabulka 9: Vývoj pořízení DHM (Vlastní zpracování dle: HALVA, 2014, Vnitřní 

dokumenty podniku) 

Rok pořízení Stroje - lisy Rok pořízení Stroje - lisy 

1996 QUASI 100 2003 Battenfeld +350/75 Unilog 

1996 QUASI 100 2003 Invera 195/100 

1997 Invera CS 47/32 2005 Engel ES 600/100 BT 

1997 Invera CS 500/320 2005 Battenfeld HM 160/750 

1998 Invera CS 371/160 2006 Battenfeld HM CDC 600 

1999 Invera CS 195/100 2008 Battenfeld HM 1300/750 

2001 Invera 88/63 2012 Battenfeld TM 1300/540 

2002 Invera 88/63 2013 Hchen Hsong JM 98Ai-SVP/2 

2002 Battenfeld 350 2014 Krauss Maffei 

2002 Battenfeld 350     
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 Z tabulky je patrné, že společnost začala své podnikání na dvou lisech,  

ke kterým o rok později pořídila dva nové. V letech 1998, 1999 a 2000 přibylo vždy  

do výroby po jednom lisu. V roce 2002 společnost pořídila 3 ks lisů a 2 ks lisů v roce 

2003. S novými pořízeními také souviselo vyřazování (viz další kapitola) starých lisů, 

aby bylo kam umístit lisy nové. Společnost v průběhu let své původní prostory zvětšovala, 

takže místa pro nové stroje přibývalo i tímto způsobem. V roce 2005 byly pořízeny další 

2 ks nových lisů a 1 ks v roce 2006. V roce 2007 nebyl pořízen žádný nový stroj  

a s následujícím rokem pouze 1 ks. V roce 2008 přišla ekonomická krize, která měla  

na svědomí malou poptávku, propouštění zaměstnanců a nízké zisky, proto od roku 2009 

do roku 2011 nebyl pořízen žádný nový stroj. Po zlepšení situace byl v roce 2012 a 2013 

pořízen další nový stroj. Stejně tak tomu bylo v roce 2014, kdy se kupoval nový stroj  

do nových a větších výrobních prostor. V následujícím grafu je pořízení majetku  

dle jednotlivých let vyjádřeno procentně. Nejvíce majetku bylo pořízeno v roce 2002  

a to 16 %. 

 

Graf 6: Procentní vyjádření vývoje majetku dle jednotlivých let (Vlastní zpracování dle: HALVA, 2015, Vnitřní 

dokumenty podniku) 

3.2.3 Vývoj vyřazování dlouhodobého hmotného majetku 

 Společnost v průběhu let svůj strojový park obměňovala. Tyto výměny měly řadu 

důvodů, např. zařízení bylo již fyzicky opotřebeno, změnil se výrobní program, 
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či ekologicky nezpůsobilé, atd. (LEGÁT, 2013, s. 334). Lisy pořízené v letech  

1996 – 1998 byly postupně vyřazeny. Další vyřazený stroj z majetku společnosti byl 

pořízen až v roce 2005 (Engel). Ostatní lisy společnost v současné době stále využívá 

(HALVA, 2015). V následující tabulce je přehled veškerých lisů, které byly společností 

vyřazeny spolu s jejich způsobem vyřazení. V roce 2000 byly vyřazeny 2 ks strojů,  

které byly pořízeny do společnosti jako první. V roce 2004 byly vyřazeny také 2 ks  

a 1 ks v roce 2006. Poslední vyřazení strojů spadá do roku 2011 a 2013 a to vždy po 1 ks. 

Tabulka 10: Vývoj a způsob vyřazení DHM (Vlastní zpracování dle: HALVA, 2014) 

Rok vyřazení Stroje zařízení - lisy Způsob vyřazení 

2000 QUASI 100 Sešrotování 

2000 QUASI 100 Sešrotování 

2004 Invera CS 47/32 Prodej 

2004 Invera CS 500/320 Sešrotování 

2006 Invera CS 371/160 Prodej 

2011 Engel ES 600/100 BT Sešrotování 

2013 Invera 195/100 Sešrotování 

 

Většina lisů společnosti nebyla při pořízení zcela nová, proto bylo nutné je 

obměňovat po kratší době. V následujícím grafu je procentně zaznamenáno, kolik procent 

lisů z vyřazeného majetku bylo prodáno a kolik sešrotováno.  

 

Graf 7: Procentní rozdělení způsobu vyřazení majetku (Vlastní zpracování dle: HALVA, 2015) 
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3.2.4 Stáří dlouhodobého hmotného majetku 

Pro tuto kapitolu byly z dlouhodobého hmotného majetku vybrány pouze 

vstřikovací lisy, u kterých je jejich stáří velmi důležité. Stáří majetku ovlivňuje jeho 

bezporuchový chod, výskyt poruch, nároky a náklady na údržbu a opravy, přizpůsobivost 

nové výrobě, ekonomickou efektivnost zařízení a mnoho dalších. Za stáří lisů je 

považován pouze čas, po který vyráběly nebo vyrábějí pro společnost H&P plast.   

Na jejich použití u předchozích vlastníků není brán zřetel. První výroba je datována  

do roku 1996, kdy také byly pořízeny první dva stroje. Současný stav počítání stáří končí 

v roce 2015. 

Do současné doby společnost nevyužívala žádný vstřikovací lis déle než 15 let. 

V následující tabulce jsou lisy rozděleny na již vyřazené a současné a na dvě kategorie 

 se stářím do 10 let a nad 10 let. 

Tabulka 11: Stáří majetku (Vlastní zpracování dle: HALVA, 2015) 

Vyřazené lisy Současné lisy 

do 10 let 6 ks do 10 let 6 ks 

nad 10 let 1 ks nad 10 let 6 ks 

 

Z již vyřazených lisů využívala společnost k výrobě 6 ks lisů v kategorii  

do 10 let a pouze 1 ks v kategorii nad 10 let. Lisy, které společnost v současné době 

využívá má shodně v obou kategoriích po 6 kusech. U některých lisů je zřejmé,  

že v blízké budoucnosti překročí hranici 15 let používání. Na následujícím grafu je vidět, 

kolik procent současných lisů vyrábí ve společnosti méně a kolik více než 10 let. 

 

Graf 8: Průměrný počet současných lisů v jednotlivých kategoriích v procentech (Vlastní zpracování dle: HALVA, 

2015) 
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3.2.5 Odpisování dlouhodobého hmotného majetku 

Tato kapitola se věnuje odepisování dlouhodobého hmotného majetku. Společnost 

má v účetnictví stanoveno za dlouhodobý hmotný majetek ten, který má pořizovací cenu 

vyšší než 40 000 Kč stejně jak tomu je z daňového hlediska v zákoně č. 586/1992 Sb.,  

o daních z příjmů. Veškerý dlouhodobý hmotný majetek, který je předmětem této práce 

je dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů zařazen v druhé odpisové skupině  

s dobou odepisování 5 let. Společnost využívá u veškerého majetku způsob 

rovnoměrného odepisování. Účetní odpisy se počítají přesně na jednotlivé měsíce  

a účtují se do nákladů (TUŠLOVÁ, 2015). Předmětem této kapitoly budou především 

účetní odpisy, které představují životnost majetku, a veškerý dlouhodobý majetek,  

který si společnost sama odepisovala, což znamená, že byl pořízen za hotové, na úvěr  

či jinou formou splátek mimo leasingu. Leasingové smlouvy jsou uzavírány  

na dobu pěti let, což je stejný počet let jako doba odepisování. Stroje, které byly 

předmětem leasingové smlouvy, byly v celé částce odepsány jeho vlastníkem, 

pronajímatelem tohoto majetku. Společnost H&P plast byla pouze nájemcem stroje  

po celou dobu jeho odepisování. Po ukončení leasingu se majetek převedl do vlastnictví 

nájemce.  

 V současné době odepisuje společnost pouze dva lisy a to lis Battenfeld TM 

1300/525 a lis Krauss Maffei, ostatní lisy jsou již zcela odepsány. V následující tabulce 

jsou zobrazeny všechny současné stroje, které společnost sama odepisovala. Dále je 

zobrazen stav účetního odepisování k 31. 12. 2014.  

Tabulka 12: Účetní odpisování DHM – lisů k 31. 12. 2014 v Kč (Vlastní zpracování dle: 

Vnitřní dokumenty podniku – přehled dlouhodobého hmotného majetku dle SKP) 

Strojní zařízení - lisy PC MO Oprávky ZC Odepsáno 

Lis Battenfeld BA 350 635 760 0 635 760 0 100 % 

Lis Battenfeld 350 Plus 195 000 0 195 000 0 100 % 

Lis Battenfeld +350/75 Unilog 688 432 0 688 432 0 100 % 

Lis Battenfeld CDC 600 345 840 0 345 840 0 100 % 

Battenfeld HM 1600/750 1 755 840 0 1 755 840 0 100 % 

Lis Battenfeld HM 130 1 621 425, 38 0 1 621 425, 38 0 100 % 

Lis TM 1300/525 č. 5574 258 424, 20 2 692 64 608 193 816, 20 25 % 

LIS-Krauss Maffei 312 340 5 206 0 312 340 0 % 
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Z lisu Battenfeld TM 1300/525 je odepsáno 25 % majetku a z lisu Krauss Maffei 

je v současné době odepsáno 0 %, protože byl tento majetek pořízen a zařazen do majetku 

až na konci roku 2014. 

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek kromě lisů, které byly rozebrány 

v předcházející části, společnost odepisuje majetek zobrazený v následující tabulce. Jsou 

zde opět zobrazeny pořizovací a zůstatkové ceny, měsíční odpis, oprávky a kolik procent 

majetku je k 31. 12. 2014 odepsáno. Žádný z tohoto majetku nebyl předmětem leasingové 

smlouvy. 

Tabulka 13: Účetní odpisování ostatního DHM k 31. 12. 2014 v Kč (Vlastní zpracování 

dle: Vnitřní dokumenty podniku – přehled dlouhodobého majetku dle SKP) 

ostatní DHM PC MO Oprávky ZC Odepsáno 

 Temperační přístroj 65 431,10 0 65 431,10 0 100 % 

Temperační přístroj REGLOPIA 40 950 0 40 950 0 100 % 

Mlýn na drcení RAPID 95 650 0 95 650 0 100 % 

Sušička SIMAR v. č. 1113 249 641,70 0 249 641,70 0 100 % 

Mlýn RAPID 1521 - 205.33 95 650 0 95 650,00 0 100 % 

Univerzální čistící přístroj 49 100 0 49 400 0 100 % 

Řetězový kladkostroj 51 446,30 536 45 024 6 422,30 88 % 

El. vysokozdvižný vozík 135 000 1 407 118 188 16 812 88 % 

Chladící zařízení - LIS 239 767,82 2 498 187 350 52 417,82 78 % 

Vysokozdvih Jungheinric 175 800 2 930 8 790 167 010 5 % 

Vstřikovací forma Krytka UZ 350 000 5 834 0 350 000 0 % 

 

 Polovina majetku z této tabulky je v plné výši odepsána. Řetězový kladkostroj  

a vysokozdvižný vozík jsou odepsány z 88 %, chladící zařízení ze 78 %. Další 

vysokozdvih Jungheinric a vstřikovací forma Krytka UZ byly pořízeny po přestěhování 

do nových prostor, proto je vysokozdviz odepsán pouze z 5 % a vstřikovací forma  

z 0 %. 

3.2.6 Oceňování a evidence dlouhodobého hmotného majetku 

Společnost H&P plast zpracovává účetnictví společnosti v účetním programu 

EKO-SOFT, kde je také evidovaný veškerý dlouhodobý hmotný majetek. Každý výrobní 

stroj – lis má svoji katru stroje, která obsahuje veškeré technické informace  

o stroji, které byly dodány společně s pořízením stroje od dodavatele. Mezi tyto technické 
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informace patří např. popis stroje, mazací plán, plán údržby, technické údaje, návod 

k obsluze, návod k údržbě, katalog náhradních dílů, nákresy pro demontáž, bezpečnostní 

předpisy a normy, schéma zařízení, atd. (LEGÁT, 2013, s. 83). Tyto karty jsou v papírové 

formě uloženy v blízkosti strojů, aby bylo možné do nich kdykoliv nahlížet. Majetek 

společnosti je oceňován jeho pořizovací cenou včetně nákladů na jeho pořízení  

dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (TUŠLOVÁ, 2015). 

3.2.7 Zhodnocení ekonomické efektivnosti majetkové struktury 

Pojem efektivnost může být také označován jako účinnost či efektivita,  

což obecně znamená účinnost vložených zdrojů a užitek z nich získaný. Jinak řečeno  

v efektivnosti jde o poměr výstupu a vstupů nějaké činnosti či systému. Jedná  

se o takové použití zdrojů, kterými je dosahováno maximálního objemu a kvality 

produktů. Pod pojmem efektivnost je třeba si představit snahu o minimalizaci nákladů  

a maximalizaci užitku. Snaha o zvyšování efektivnosti je cílem každého podniku 

manažera a běžně se hovoří o tzv. ekonomické efektivnosti (Managementmania,  

2011 – 2013b). 

Důležitým bodem této práce je zhodnotit ekonomickou efektivnost majetkové 

struktury společnosti H&P plast. Toto zhodnocení se provádí na základě stanovení míry 

opotřebení majetku a je nutné, protože veškerý majetek zastarává a to z technického  

i morálního hlediska. Proto je důležité ve společnostech stroje po určité době obměňovat  

a přizpůsobovat nové a modernější výrobě. Míra opotřebení se vypočítá jako podíl 

oprávek a pořizovací ceny. 

Tabulka 14: Míra opotřebení DHM v Kč (Vlastní zpracování dle: Vnitřní dokumenty 

podniku – přehled dlouhodobého hmotného majetku dle SKP) 

DHM Oprávky PC Procenta 

Lisy 3 685 480  3 933 212 94 % 

Ostatní DHM 956 075 1 548 437 62 % 

Celkem 4 641 555 5 481 649 85 % 

 

 Z tabulky je patrné, že u vstřikovacích lisů je míra opotřebení vysoká a to 94 %, 

proto by bylo třeba důkladně zvážit výměnu některých kusů. U ostatního DHM je míra 

opotřebení nižší, 62 %. Celková míra opotřebení DHM ve společnosti činí 85 %,  
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což je dle mého názoru velmi vysoké číslo. Míra opotřebení se blíží k 100 % hlavně díky 

výrobním lisům, které jsou již téměř všechny celkově odepsány. 

3.3 Péče o dlouhodobý hmotný majetek ve společnosti 

 Nejdůležitějším dlouhodobým hmotným majetkem společnosti H&P plast jsou 

veškerá výrobní zařízení, což jsou převážně lisy plus některý další majetek, který byl 

vymezen v předešlých kapitolách. Proto by pro společnost měla hrát důležitou roli údržba. 

Společnost H&P plast je menší podnik, čítající přes dvacet zaměstnanců, proto údržba 

nemá svůj management a útvar, který se specializuje pouze na ni. Podle mého názoru 

společnost zatím nebere údržbu jako jednu z hlavních věcí ke zvyšování produktivity 

práce a zefektivnění výroby. Neprovádí detailní údržbu veškerých zařízení a pravidelně 

detailně nesleduje přesný stav strojů. Spíš se zaměřuje na údržbu, která se provádět musí. 

Společnost nemá v této oblasti jasně stanovenou organizaci, cíle a strategie, kterých  

by se držela. Je určitě ale otázkou času, kdy bude tento moderní přístup řízení údržby 

v této společnosti prosazován na přední místa ve výrobě. Na druhou stranu by bylo zcela 

neadekvátní říci, že má společnost údržbu až na posledním místě a začne jednat, až pokud 

dojde k poruše stroje nebo se něco stane.  

3.3.1 Údržba dlouhodobého hmotného majetku 

Na celkový systém údržby neexistuje žádný univerzální recept, každá společnost 

si musí najít ten svůj. Společnost H&P plast provádí nutnou preventivní údržbu tak, aby 

snižovala rizika v provozu, zabezpečovala bezpečnost práce, správný chod strojů a 

dodržovala všechny zákonem stanovené požadavky. Společnost pro oblast údržby 

nevyužívá žádných plánovačů s podporou speciálních softwarů, ani nemá speciální 

údržbářské dílny. Má pouze jednu základní údržbářskou dílnu v rohové části výrobny. 

Ve výrobně jsou všechny stroje na vstřikování termoplastů, proto je jejich údržba 

z velké části zcela shodná. Společnost tedy provádí veškeré revizní prohlídky, které jsou 

stanoveny zákony, vládními nařízeními, bezpečnostními normami atd. (LEGÁT, 2013,  

s. 73).  Revizní prohlídky jsou prováděné revizním technikem. Ve společnosti jsou 

pravidelné revize prováděny dle technické normy ČSN EN 33 1500 a určení vnějších 

vlivů dle ČSN 33 2000-6, další revizí je revize kontroly elektrického ručního nářadí  

dle ČSN 33 1500. Při těchto kontrolách se vyhotovuje zpráva o pravidelné revizi 
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elektrického zařízení, jejíž formulář je k nahlédnutí v příloze č. 11. Společnost bude 

v budoucnosti také provádět revize jeřábu, který v tomto roce pořídila do nové výrobny 

(HALVA, 2015). 

Základní údržba ve společnosti začíná čištěním strojů. Základní nepořádek  

se odstraňuje každý den, stejně tak jako zametání výrobních prostor. Vždy po konci týdne 

poslední směna provede čistění strojů důkladněji. Další údržbou je mytí a odmašťování 

strojů, které se provádí pravidelně jednou do roka a využívá se k němu chemických 

přípravků. Někdy je tato údržba prováděna častěji z důvodu nutnosti či výjimečné 

příležitosti. Stroje se umývají většinou z venku, vnitřní čistění si společnost sama 

neprovádí. Mezi nutnou údržbu neboli pravidelný servis strojů patří plnění mazacích 

plánů, což jsou výměny olejů a různé nutné mazání, které provádí příslušný pracovník 

společnosti. Tato údržba se provádí nepravidelně a měla by se zaznamenávat do karty 

stroje. Chybou je, že termíny provádění nejsou vždy v intervalu, ve kterém by měly,  

a na jejich zapisování je také často zapomínáno. V mazacích plánech je přesně vyznačené 

schéma zařízení s místy, kde je olejová náplň nebo kde je nutné mazat či olej doplňovat 

(LEGÁT, 2013, s. 103). Nutnou každoroční údržbou je také celkové vyčištění olejových 

a dalších částí strojů, které jezdí provádět externí společnost jedenkrát za rok. Dle ISO 

normy jsou externí společností prováděny jedenkrát za rok kalibrace měřidel, vah, atd. 

(HALVA, 2015). Další údržba, která se ve společnosti často vyskytuje, je údržba  

po poruše, která je důležitá pokud se porouchá nějaké zařízení.  

Společnost stroje také seřizuje. K této činnosti však dochází většinou vždy  

při výměně formy na novou výrobu, při vylaďování výrobku do přesných parametrů  

či odstranění nedolitých nebo přelitých částí výrobku. Stroje se musí speciálně seřizovat 

pro každý typ výroby a materiálu. V následující tabulce je přehled veškeré údržby  

ve společnosti s rozdělení na vlastní a cizí. U každé údržby je odhad počtu hodin,  

který je ve společnosti vlastní i cizí údržbě věnován za období jednoho roku. 
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Tabulka 15: Přehled údržby včetně počtu prováděných hodin za 1 rok (Vlastní zpracování 

dle: HALVA, 2015) 

Vlastní údržba Hod. za rok Cizí údržba Hod. za rok 

Čištění strojů 70 - 75 Revizní prohlídky 0 - 5 

Mytí a odmašťování strojů 15 - 20 Vnitřní čistění olejových částí strojů 6 - 8 

Mazací plán - výměny olejů, atd. 3 - 5 Kalibrace měřidel, vah, atd. 3 - 5 

Seřizování strojů denní záležitost Stroje v pronájmu (leasing) 5 - 10 
 

U strojů, které jsou ve vlastnictví leasingové společnosti, jezdí provádět údržbu 

jejich pracovník (HALVA, 2015), který stroj kontroluje a poskytuje základní technickou, 

diagnostickou či inspekční prohlídku. Cena za tyto služby je připočítána k ceně stroje.  

Po ukončení leasingu přechází základní údržba do kompetencí společnosti H&P plast. 

Z procentuálního hlediska je odhadem ve společnosti provádění údržby rozděleno 

poměrem 80 % vlastní údržby ku 20 % cizí údržby. Vlastní údržba má velké zastoupení 

z důvodu jejího častějšího provádění. Ve společnosti vzhledem k její malé výrobě 

nedochází k detailnímu plánování a rozvrhování výroby, kromě nutného plnění mazacích 

plánů a plánů základní údržby. Tyto dva plány má každý výrobní stroj ve své kartě stroje. 

Veškerá dříve zmíněná údržba a servis zařízení mají vliv na celkovou spolehlivost strojů.  

Ve společnosti H&P plast je forma organizace údržby spíš centralizovaná. 

Vedoucím údržby je zde pracovník, který je zaměstnán jako elektrikář. Kromě jeho 

specializace provádí sám veškerou základní údržbu strojů a je za ní zodpovědný. 

Specializované činnosti údržby jsou prováděny externími firmami. Využití outsourcingu 

je nutné z důvodu, že jsou jednou za čas prováděny specializované činnosti. Činnosti, 

které mohou z legislativního hlediska vykonávat pouze oprávněné organizace nebo je 

k nim třeba drahých a jedinečných zařízení (LEGÁT, 2013, s. 60). Společnost vlastní 

základní diagnostické vybavení v oblasti údržby a to především pro starší stroje,  

se kterým diagnostikuje pouze základní poruchy. Ostatní diagnostiku provádí externí 

společnost se svými diagnostickými přístroji většinou pouze v případě vzniku poruchy. 

V této oblasti se také neprovádí žádné speciální školení pro zaměstnance. Jde pouze  

o základní údržbu, proto není potřeba žádných speciálních znalostí. Všechny potřebné 

informace má pracovník získané dlouhodobou praxí ve společnosti. Údržbář  

je samozřejmě proškolený stejně jako ostatní zaměstnanci v oblasti bezpečnosti práce  

dle legislativy BOZP. Pro práci je způsobilý, ví, co dělá a dodržuje veškerá pravidla  
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a chová se tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a vzniku úrazu při práci (HALVA, 

2015). 

Management kvality v údržbě 

 Základem celkového managementu kvality je v současné době soubor ISO norem, 

které pomáhají zvyšovat spokojenost zákazníků a zkvalitňovat produkci. Požadavky  

na údržbu jsou však v těchto normách pouze minimální (LEGÁT, 2013, s. 190 - 192). 

Společnost H&P plast nevlastní žádnou certifikaci podle normy ISO (management 

kvality, environmentální management) a ani v bližší budoucnosti neuvažuje o získání 

těchto certifikátů.  

 Společnost ze své strany neprovádí žádné audity, ani audity managementu údržby, 

proto není zcela jasné na jaké úrovni údržba je. Pomocí těchto auditů by bylo jasné jaké 

využít opatření pro zlepšení kvality v této oblasti. Audity výroby si ale jezdí do výrobních 

prostor společnosti provádět její zákazníci. Nikdo ze zákazníků nežádá analýzy údržby 

výrobních zařízení, na kterých se pro ně vyrábějí výrobky (HALVA, 2015). 

3.3.2 Opravy dlouhodobého hmotného majetku 

Opravy jsou následkem jakékoliv poruchy stroje. Společnost neuplatňuje 

počítačovou evidenci dat z řízení výroby, takže nemá možnost žádným zvláštním 

způsobem či analýzou zkoumat poruchovost zařízení a její příčiny tak, aby mohla 

provádět nápravná opatření a omezovat výskyt poruch. Poruchy nijak nemonitoruje  

ani neeviduje, stejně tak jako spotřebu náhradních dílů. Informace o poruchách zůstávají 

většinou pouze v paměti zaměstnanců. Mezi nejzákladnější opravy v průběhu výroby 

patří oprava zastaveného stroje, která je způsobena různými důvody. Tato oprava bývá  

z 99 % odstraněna ihned po jejím způsobení a to seřízením stroje, čištěním trysek, 

nahřáním oleje, odstraněním zaseknutého výlisku ze stroje, nahozením motoru, atd. Tyto 

základní opravy trvají cca od 3 – 15 minut, dle toho jak rychle stroj reaguje (HALVA, 

2015). Stroj si ve většině případů dokáže poruchu vyhodnotit sám a zastaví se.  

Ve výjimečných případech je zastaven pracovníkem např. z důvodu nenormálního zvuku, 

zápachu či chvění (LEGÁT, 2013, s. 383). Pracovníci - seřizovači dokáží správně 

diagnostikovat, kdy je nutné stroj zastavit a kdy ne. Některé poruchy také vznikají 

v častějším intervalu díky stárnutí stroje.  
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Mezi nejčastější opravy ve společnosti patří opravy úniku oleje, drtičů,  

a to konkrétně převodovky a mlecích nožů, které se brousí nebo se kupují přímo nové. 

Většina oprav probíhá přímo na pracovišti v místě daného stroje. Pokud dojde k jakékoliv 

větší poruše, zavolá se servisní společnost, která následně přijede a poruchu opraví 

(HALVA, 2015). 

V následujícím grafu je zaznamenán počet oprav u dlouhodobého hmotného 

majetku v jednotlivých letech, které má společnost evidované v papírové formě. Jsou  

to především opravy u vstřikovacích lisů a temperačních přístrojů. Jednoduché  

a primitivní opravy nejsou ve společnosti zaznamenány a ani v následujícím grafu 

evidovány.  

 

Graf 9: Počet oprav u DHM v jednotlivých letech (Vlastní zpracování dle: Vnitřní evidence oprav) 

 

Z předcházejícího grafu je patrné, že nejvíce oprav proběhlo v roce 2008 a 2011, 

nejméně pak v roce 2007 a 2009. Mezi opravy lisů patří například výměna tyčí, filtru, 

šroubu, ventilu, oprava čerpadla, komory, centrálního mazání, motoru, šneku, těsnění, 

spojky, čepů, kompresoru. U temperačních přístrojů proběhly opravy čerpadla, chladícího 

šneku a ventilů. Mezi další opravy, které nejsou zaznamenány v grafu, také patří opravy 

forem, které je nutné opravovat, pokud jsou výlisky nedolité či přelité.  

Společnost nepostihla žádná zásadní havárie, která by měla dlouhodobé důsledky 

pro výrobu a celkový chod společnosti. Jedinou velkou poruchou se v poslední době stal 

v nových prostorách výpadek dodávky elektrické energie. Protože se tato porucha stala 

v noci, bylo nutné výrobu zastavit. Vada byla odstraněna vlastním pracovníkem 

0

1

2

3

4

5

6

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

P
o

če
t 

k
s

Roky



55 

 

(elektrikářem) společně s přivolanou externí společností v následujících ranních hodinách 

(HALVA, 2015). 

Většinu oprav, které společnost na strojích provedla, neznamenaly technické 

zhodnocení stroje, ale pouze opravu. Za technické zhodnocení vstřikovacího lisu je 

možné považovat tzv. repas, který pro společnost prováděla společnost Invera,  

která jim repasovala stroj původní výroby TOS. Stroj, který byl repasován v průběhu jeho 

využívání ve společnosti H&P plast je již z majetku společnosti vyřazen. Ostatní stoje 

byly zařazeny do majetku společnosti až po jejich repasování. Společnost má v současné 

době tyto lisy tři (HALVA, 2015). 

3.3.3 Náklady na údržbu a opravy 

 Náklady na údržbu lze odvozovat pouze nepřímo, protože nejsou samostatně 

evidovány. Odhaduje se, že celkové roční náklady na údržbu v průmyslu jsou  

cca 3 % z ročních tržeb, což je velmi vysoká částka, převyšující 120 miliard Kč (LEGÁT, 

2013, s. 17). V některých zdrojích se také uvádí, že jsou náklady na údržbu v podnicích 

někde mezi 20 – 35 % výrobních nákladů (LEGÁT, 2013, s. 346). Je tedy nutné,  

aby se všechny podniky zamyslely nad svými náklady na údržbu a snažily se je snižovat 

stejně jako ostatní náklady.  

 Společnost H&P plast nemá samostatně evidované náklady na údržbu,  

protože nevyužívá žádný informační systém údržby (ISÚ). Veškeré informace jsou 

evidovány pouze v papírové formě, proto je prakticky nemožné přesné náklady vyčíslit  

a stejně tak nějakým způsobem kontrolovat.  

 Jedinými důležitými materiálovými zdroji pro tuto oblast jsou náhradní díly,  

které jsou potřeba pro výměnu poškozených součástí. Jelikož jsou náhradní díly nákladné, 

nejsou společností nakupovány předem na sklad, protože každý stroj je svým způsobem 

originál a potřebuje jiné typy součástek. Nakoupené jsou pouze náhradní díly,  

které se na strojích či nářadí často vyměňují a jejich pořizovací cena je minimální. Může 

jít například o nějaké filtry, podložky, těsnění, atd. Ostatní náhradní díly se objednávají 

v nutnosti potřeby. S tím samozřejmě souvisí doba čekání na náhradní díl a prostoj 

zařízení.  

 V následující tabulce jsou vyčísleny náklady na nejdůležitější opravy 

v jednotlivých letech, které jsou dle počtu kusů znázorněny na grafu 9. Tyto náklady byly 
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vytvořeny expertním odhadem, nejsou tedy zcela přesné, ale pouze přibližné. Náklady 

zahrnují jak ceny náhradních dílů, tak práci, kterou v některých případech vykonávaly 

externí společnosti.  

Tabulka 16: Odhadované náklady oprav v jednotlivých letech (Vlastní zpracování  

dle: HALVA, 2015) 

Roky Náklady na opravy  

2007 21 000 Kč 

2008 34 000 Kč 

2009 17 000 Kč 

2010 26 000 Kč 

2011 29 000 Kč 

2012 24 000 Kč 

2013 23 000 Kč 

2014 20 000 Kč 

 

 Mezi náklady na údržbu patří oleje, maziva, kapaliny a různé filtry,  

které se využívají při plnění mazacích plánů. Jejich náklady jsou každoročně  

cca 4 000 Kč. Zaměstnanci také využívají přípravky na čištění forem, na které jsou 

náklady ve výši cca 8 000 Kč ročně. Nálady na cizí údržbu jsou vždy ve výši dle aktuální 

sazby externích společností. Častějším nákladem jsou mlecí nože do drtičů, které se musí 

vyměňovat. Cena jednoho z nich je cca 8 000 Kč. 

 Za další náklady při údržbě je také možno považovat prostoje strojů při jejím 

provádění, protože veškerá údržba se provádí v plném provozu dílny. V širším slova 

smyslu je nákladem společnosti na údržbu také mzda pracovníka plus další menší 

náklady. 

3.4 SWOT analýza  

Po předchozí celkové analýze společnosti H&P plast byly identifikovány její 

silné, slabé stránky, příležitosti a hrozby v oblasti dlouhodobého hmotného majetku  

a péče o něj. Na základě této SWOT analýzy jsou poté v následujících kapitolách 

zpracovány návrhy na zlepšení hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem, které 

vychází ze slabých stránek společnosti a je nutno je eliminovat.  
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Tabulka 17: Vnitřní vlivy – silné a slabé stránky (Vlastní zpracování) 

 

  

Tabulka 18: Vnější vlivy – příležitosti a hrozby (Vlastní zpracování)) 

 

 

 Díky provedení SWOT analýzy ve společnosti bylo odhaleno velké množství 

slabých stránek, na které je nutné se radikálně zaměřit, začít je eliminovat a snažit  

se je přeměnit na stránky silné. Společnost by se také měla co nejvíce chytit výsledných 

příležitostí a dávat pozor na případné hrozby.  

Špatná organizace práce v údržběRozmanitá výroba

Nesledování nákladů na údržbu a opravy

Neexistence informačního systému na údržbu

Většina strojů a zařízení účetně odepsána

Zastaralé výrobní zařízení

Prostoje strojů

Papírová evidence některých oprav

Dlouholeté zkušenosti seřizovačů v oboru

Kvalitní výrobky

Dobrá finanční situace

Dlouhodobá zkušenost na trhu

Zrekonstruované nové výrobní prostory

Vyhovující výrobní prostrory

Dlouholetá praxe vedoucích pracovníků v oboru

Nevlastnění certifikátů ISO

Nedostatečná evidence údržby a oprav

Neexistence systému plánování údržby

Silné stránky (Strengths) Slabé stránky (Weaknesses)

Častá fluktuace zaměstnanců (dělníků)

Minimální údržba

Dobré jméno společnosti

Stálí zákazníci

Zvýšení konkurenčního tlakuTrendy na trhu

Tlak na ceny ze strany zákazníků

Nepřizpůsobení forem na stroje společnosti

 

Modernizace strojního vybavení

Důraz na reklamu

Zvýšení počtu zaměstnanců v údržbě

Plánování údržby

Příznivé podmínky na trhu

Levnější zboží z jiných trhů

Nepříznivý vývoj kurzu koruny

Rychlý vývoj technologií

Změny v legislativě

Pořízení softwaru na opravy a údržbu

Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats)

Certifikáty ISO

Nové výrobní zařízení

Expanze na zahraniční trhy

Prostoje strojů při čekání na opraváře

Zvýšené náklady na opravy a údržbu

Zvýšení cen materiálů
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4 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ HOSPODAŘENÍ 

S DLOUHODOBÝM HMOTNÝM MAJETKEM 

Na základě provedení analýzy současného stavu ve společnosti H&P plast  

a výsledků SWOT analýzy je nutné odstranit podstatnou část slabých stránek v oblasti 

dlouhodobého hmotného majetku a péče o něj. Této problematice bude věnována tato 

část této diplomové práce, kde budou předneseny veškeré návrhy na zlepšení hospodaření 

v této oblasti. Návrhy, které považuji za nutné realizovat ihned, budou navrženy na konec 

roku 2015. Všechny ostatní návrhy včetně údržby a oprav budou rozvrhovány až od roku 

2016. 

4.1 Návrhy na vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 

Pro společnost H&P plast jsou, jak již bylo dříve uvedeno nejdůležitějším 

dlouhodobým hmotným majetkem výrobní stroje  - lisy. Tyto lisy, stejně jako ostatní 

dlouhodobý hmotný majetek zastarávají a v průběhu své živostnosti se opotřebovávají. 

Velký vliv má na výrobní proces také technologický pokrok. Ve společnosti jde 

konkrétně např. o to, že novější formy nelze přizpůsobit na každý výrobní lis  

např. z důvodu jejich velikosti, technických parametrů, atd.  

Společnost má většinu lisů již účetně odepsaných, což znamená, že dosáhly 

nejvyššího stupně opotřebení. Některé lisy byly také pořízeny jako stroje starší,  

což znamená, že byly již z části opotřebovány před zařazení do majetku společnosti. 

V současné době společnost využívá 6 lisů méně než 10 let a šest lisů déle než 10 let.   

Po provedení analýzy současného stavu společnosti a zjištění předešlých skutečností 

doporučuji v letech 2015 – 2020 vyřadit následující výrobní stroje. 

Tabulka 19: Návrhy na vyřazení lisů v letech 2015 – 2020 (Vlastní zpracování) 

Rok pořízení Výrobní lis Opotřebení Stáří Rok vyřazení 

2001 Invera CS 88/6 100 % 14 let 2016 

2002 Invera CS 88/6 100 % 13 let 2018 

2003 Invera 195/100 100 % 12 let 2020 

2004 Battenfeld 350 Plus 100 % 13 let 2015 
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V roce 2015 doporučuji vyřadit lis Battenfeld 350 Plus, který je mezi zbývajícími 

lisy jedním z nejstarších, je opotřebován ve výši 100 % a v době využívání měl sklony 

k větší poruchovosti. V současné době není tento lis ve výrobě, ale je uložen ve skladu, 

což znamená, že je pro společnost nepotřebným. Dále dle předchozí tabulky doporučuji 

vyřadit následující lisy. Lisy od společnosti Invera jsou nejstarší stroje společnosti. Jejich 

míra opotřebení je rovna 100 %. Tyto stroje byly pořízeny jako stroje repasované. Jejich 

datum původní výroby je tedy ještě o hodně starší a jejich technologie neodpovídají 

současným požadavkům, proto doporučuji vyřadit v roce 2016 a 2018 - Invery CS 88/6, 

které jsou používány již jen částečně, protože na nich lze vyrábět pouze určité výrobky. 

Jsou technicky zastaralé a v době využívání ve výrobě na nich neproběhly žádné zásadní 

opravy či modernizace. Jako první navrhuji vyřadit tu Inveru, která je více opotřebovaná 

a má větší poruchovost. V roce 2020 doporučuji vyřadit lis Invera 195/100 ze stejných 

důvodů jako předchozí lisy. Pořadí vyřazení je určeno podle současného stavu strojů. 

Uvedené vyřazované stroje nemá smysl modernizovat či technicky zhodnocovat.  

Z důvodu jejich technického stavu je lepší variantou stroje vyřadit a pořídit nové. Ostatní 

lisy je nutné nechat ve výrobě, i když jsou ze 100 % opotřebovány, protože není možné 

z hlediska situace společnosti měnit veškeré stroje v tak krátkém časovém úseku. Tyto 

stroje prozatím také dostačují plánované výrobě a jejich technický stav je způsobilý 

užívání. 

Ostatní dlouhodobý majetek (kromě lisů) má celkově míru opotřebení 62 %  

oproti lisům, které mají 94 %. Proto není nutné tento majetek obměňovat v tak velké míře. 

Z tohoto majetku doporučuji vyřadit pouze formu na přepravky, protože již není k ničemu 

potřebná. Lis, na kterém mohla tato výroba probíhat je již vyřazen. Forma je pouze  

ve výjimečných případech pronajímána, což celkově znamená její neefektivní využívání. 

Tabulka 20: Návrh na vyřazení ostatního DHM (Vlastní zpracování) 

Rok pořízení Ostatní DHM Opotřebení Stáří Rok vyřazení 

2002 Forma na přepravku 100 % 13 let 2015 

  

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek není nutné v nejbližších letech vyřazovat. 

Některý není ještě zcela opotřebený. Ten, který je účetně odepsaný ze 100 % má však 
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stále výborný technický stav a bezporuchovost. K vyřazení by mohlo být v následujících 

letech přistoupeno pouze v případě velké poruchy, která by nešla odstranit opravou. 

Nejde však jenom o lisy a ostatní dlouhodobý hmotný majetek, který je nutné  

ve společnosti obměnit. Další důležitou věcí jsou především zastaralé sušící skříně  

a mlýny na drcení. Tento majetek je povětšinou evidovaný jako drobný majetek. Podle 

mého názoru je nutné zmínit se o něm právě v souvislosti s návrhy na jeho vyřazení  

a také proto, že místo něho budou pořizovány nové sušící skříně a mlýny na drcení, které 

již určitě budou splňovat podmínky pro zařazení do dlouhodobého hmotného majetku. 

Ostatní drobný majetek není předmětem této práce. V následující tabulce jsou vypsány 

sušící skříně a mlýny na drcení, které doporučuji v následujících letech vyřadit především 

z důvodu jejich zastarání, vysokého odběru energie, poruch a neefektivního využívání. 

Tabulka 21: Návrh na vyřazení ostatního DHM v jednotlivých letech (Vlastní zpracování) 

Rok pořízení Dlouhodobý DRM Stáří Rok vyřazení 

1997 Sušící skříň 18 let 2018 

1999 Mlýnek na drcení 16 let 2017 

1999 Mlýnek na drcení 16 let 2017 

2000 Mlýnek na drcení 15 let 2017 

2004 Sušící skříň GERCO 11 let 2018 

 

V následující tabulce jsou uvedeny způsoby vyřazení majetku včetně výnosů, 

které byly získány na základě jejich vyřazení. Většinu vyřazovaného majetku navrhuji 

sešrotovat, protože majetek již není způsobilý k dalšímu prodeji. Prodat navrhuji pouze 

formu na přepravku. Výnosy z vyřazení jsou v případě sešrotování odhadnuty z hmotnosti 

stroje a sazby za cenu suroviny ve sběrném dvoře. Výnosy z prodeje majetku nelze 

jednoduše stanovit, cena bude stanovena dohodou. 
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Tabulka 22: Způsob vyřazení a výnosy z vyřazeného majetku (Vlastní zpracování) 

Vyřazovaný majetek Způsob vyřazení Výnos z vyřazení 

Invera CS 88/6 Sešrotování 15 500 Kč 

Invera CS 88/6 Sešrotování 15 500 Kč 

Invera 195/100 Sešrotování 19 000 Kč 

Battenfeld 350 Plus Sešrotování 11 000 Kč 

Sušící skříň Sešrotování 2 300 Kč 

Mlýnek na drcení  Sešrotování 950 Kč 

Mlýnek na drcení  Sešrotování 950 Kč 

Mlýnek na drcení  Sešrotování 870 Kč 

Sušící skříň GERCO Sešrotování 1 570 Kč 

Forma na přepravku Prodej dohodou  

celkem VÝNOSY    67 640 Kč 

 

Celkové výnosy z vyřazení tohoto majetku odhaduji bez započítané formy  

na 67 640 Kč. 

4.2 Návrhy na pořízení dlouhodobého hmotného majetku 

V předešlé kapitole byly vypsány návrhy na vyřazení dlouhodobého hmotného 

majetku společnosti H&P plast. S těmito návrhy úzce souvisí návrhy na pořízení nového 

dlouhodobého hmotného majetku, protože je nutné vyřazený majetek nahradit novým  

a modernějším, který bude více přizpůsoben současným potřebám společnosti  

a současně pokryje plánovanou výrobu. 

Tabulka 23: Návrhy na pořízení lisů v jednotlivých letech (Vlastní zpracování) 

Výrobce  Typ stroje PC (v Kč) Rok pořízení 

Invera Intec 88 M 620 000 2016 

Battenfeld HM 160/750 900 000 2017 

Toshiba EC100SX 1 250 000 2020 

 

V roce 2016 považuji za nutné nahradit vyřazený stroj Invera CS 88/6 z důvodu 

pokračování výroby, která na něm probíhala. Navrhuji pořídit vstřikovací lis Intec 88 M, 

což je modernizovaný stroj od společnosti Invera z původního stroje CS výroby TOS. 

Tento lis plně nahradí výrobu lisu CS 88/6, protože je prakticky stejný. Má pouze nové  
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a modernější některé technické parametry a jeho cena je oproti úplně novým strojům 

nižší, protože byl repasován ze staršího stroje. Další výhodou je také pořizovaní stroje  

od společnosti Invera, protože společnost H&P plast má s tímto dodavatel dlouhodobé  

a výborné zkušenosti. Další pořízení nového lisu doporučuji v roce 2017 i přes to, že další 

lis bude vyřazen až o rok později. Investovala bych do stroje Battenfeld HM 1600/750, 

který již společnost má. Problémem je, že na tomto stroji probíhá většina výroby velkých 

kusů výrobků. Formy jsou proto často měněny z důvodu dodržování termínů zakázek,  

a proto takto vzniklé prostoje občas způsobují opoždění některých zakázek. Tento 

problém tedy navrhuji vyřešit pořízením stejného stroje, ovšem ne nového,  

ale repasovaného nebo již jinde využitého z důvodu finančních možností společnosti 

H&P plast. Stroj však musí být v podstatně lepším technickém stavu než stroj 

vyřazovaný. V roce 2020 navrhuji pořídit z důvodu vyřazení stroje Invera CS 195/100 

zcela nový stroj EC100SX od japonské společnosti Toshiba, jehož prodejem se v České 

republice zabývá již zmiňovaná společnost Invera. Tento stroj je dle technických 

parametrů podobný stroji Invera CS 195/100, proto plně nahradí výrobu, která probíhala 

na tomto stroji. Všechny nově pořízené stroje jsou výborně využitelné pro celou výrobu 

společnosti. Návrh na jejich pořízení také bere v úvahu možné rozšíření výroby 

v budoucnosti, což znamená, že veškeré stroje společnosti pokryjí možnou zvýšenou 

výrobu v budoucích letech.  

Pořizovací ceny navrhovaných vstřikovacích lisů jsou pouze orientační, jejich 

skutečná výše závisí na dohodě s dodavateli, uzavřených smlouvách, podmínkách  

či přesných parametrech strojů. Celková investice do vstřikovacích lisů je v následujících 

letech orientačně odhadována na 2 770 000 Kč. 

Dále navrhuji v následujících letech pořídit následující technologicky modernější 

ostatní dlouhodobý hmotný majetek, který plně nahradí vyřazené sušící skříně  

a mlýny na drcení. 

Tabulka 24: Návrh na pořízení ostatního DHM v jednotlivých letech (Vlastní zpracování) 

Ostatní DHM Výrobce PC (v Kč) Rok pořízení 

Vícekomorová sušící skříň Gerco 480 000 2018 

Nožový drtič RAPID Rapid 95 000 2017 

Nožový drtič RAPID Rapid 95 000 2019 
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Pořizovací ceny tohoto majetku jsou stanoveny odhadem jako orientační. 

Skutečná cena závisí především na výběru přesného typu majetku. Celkové nálady  

na pořízení tohoto DHM odhaduji na 670 000 Kč. Výrobce opět doporučuji takové,  

se kterými má společnost dobré zkušenosti a jejichž produkty v současné době využívá. 

Mezi další majetek, který by společnost mohla nutně potřebovat v následujících letech 

nový, řadím temperační přístroje. Prozatím nejsou zahrnuty v návrzích, protože lze jen 

těžko odhadnout jejich potřebu. V současné době všechny temperační přístroje fungují 

dobře a není tak důvod plánovat jejich obměnu. Ta ale může přijít s pořízením nových 

lisů a ostatního majetku. 

Na trhu vstřikovacích lisů i ostatního dlouhodobého majetku potřebného  

pro výrobu plastových výrobků existuje spousta výrobců, kteří mají nejrůznější nabídky 

nových technologií, doporučuji však zůstat u osvědčených a známých strojů a zařízení, 

které mají malou poruchovost, nejsou náročné na údržbu, nákup a výměnu náhradních 

dílů a jejich využívání ve výrobě probíhá bez vážnějších problémů. 

Financování nových investic 

Všechny podniky stojí v průběhu svého podnikání před dvěma základními 

otázkami. První je jakou formou opatřovat potřebné finanční prostředky, které jsou nutné 

pro činnost podniku. Druhou otázkou, do kterých aktiv a kolik prostředků investovat 

(RŮČKOVÁ, 2012, s. 48). 

V této kapitole bude řešena otázka finančních rozhodnutí ve společnosti H&P 

plast, jakou formou pořídit navrhovaný pořizovaný majetek v jednotlivých letech. Mezi 

možnosti společnosti patří: 

 koupě za hotové,  

 koupě na úvěr, 

 koupě jinou formou splátek,  

 leasing. 

Majetek koupený za hotové je financován například ze zisku, z rezerv  

či ze získaných finančních prostředků, které byly získané prodejem jiného majetku. 

Navrhuji také využít pro koupi nového majetku získaný finanční obnos z majetku 

vyřazeného.  
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Pro stanovení nejlepšího způsobu financování vezmeme jako příklad nejdražší 

pořizovaný lis Toshiba v částce 1 250 000 Kč.  

Financování z vlastních zdrojů  

 Za jeden z vlastních zdrojů financování je možné brát odpisy, protože pro každou 

firmu mají funkci nákladovou i zdrojovou. Pomocí nákladové funkce se postupně přenáší 

hodnota majetku do nákladů. Pomocí zdrojové funkce jsou odpisy zdrojem financí, např. 

pro nákup nových strojů, až starým skončí životnost. Pokud se při nákupu nového stroje 

odmyslí první rok pořízení, v dalších letech to znamená, že reálně nejsou vydány žádné 

peníze, avšak účetně jsou v nákladech ve výši odpisů. Takto tzv. „ušetřené peníze“  

už neprochází zdaněním, proto by bylo možné si je teoreticky odložit a šetřit tak na nový 

stroj. Hovoří se o nich jako o zdroji pro možné budoucí financování potřeb firmy 

(RŮČKOVÁ, 2012, s. 185). 

Pořizovaný vstřikovací lis bude zařazen do druhé odpisové skupiny s použitím 

rovnoměrného odpisování. Doba účetního i daňového odpisování je 5 let. Daňově 

uznatelným nákladem jsou v tomto případě pouze daňové odpisy. 

Tabulka 25: Roční daňové a účetní odpisy lisu Toshiba v Kč (Vlastní zpracování) 

Rok  PC  Daňový odpis Oprávky  ZC  Účetní odpis 

1 1 250 000 137 500 137 500 1 112 500 250 000 

2 1 250 000 278 125 415 625 834 375 250 000 

3 1 250 000 278 125 693 750 556 250 250 000 

4 1 250 000 278 125 971 875 278 125 250 000 

5 1 250 000 278 125 1 250 000 0 250 000 

  

V této formě financování jsou daňové odpisy daňově uznatelným nákladem.  

Za celou dobu odepisování dojde ke snížení daňového základu o 1 250 000 Kč a daňové 

úspoře 1 250 000 * 0,19 = 237 500 Kč. Celkové náklady na pořízení stroje tak činí 

1 012 500 Kč. Jelikož je tato investice navrhována až na rok 2020 není zcela možné říci,  

jestli bude v možnostech společnosti pořídit tento majetek koupí za hotové.  Pokud  

se bude v jednotlivých letech zvyšovat zisk společnosti, byla by tato varianta možná.  

Na druhou stranu spíše navrhuji investovat za hotové peníze v předchozích letech  

do levnějšího majetku, který je nutno pořídit. Jiná forma nákupu by byla v tomto případě 
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zbytečná. Společnost bude mít na menší částky dostatečné finanční prostředky a úroky 

navíc by byly neefektivními investicemi. 

Financování z cizích zdrojů  

První z možností financování z cizích zdrojů je koupě majetku na úvěr. 

Dlouhodobé úvěry jsou financovány především bankami a jsou brány za významný zdroj 

financování rozvoje podniku. Tato možnost financování znamená investování z cizích 

zdrojů, což znamená, že společnost nemusí mít v době pořízení majetku vysokou finanční 

hotovost a používat na financování vlastních zdrojů. Velikost úvěru a způsob jeho 

splácení je ovlivněn úroky a peněžními toky prostřednictvím splátek úvěrů. Klasickým 

podnikovým úvěrem je z hlediska podnikového financování investiční úvěr,  

který má účelový charakter a je poskytován na překlenutí časového nesouladu mezi 

tvorbou a potřebou finančních zdrojů na investice nebo přímo na investice do zařízení, 

budov či technologií, které slouží k podnikatelské činnosti (RŮČKOVÁ, 2012, s. 59). 

V následujícím příkladu vycházíme z požadavku na výši úvěru v částce lisu 

Tosbiha – 1 250 000 Kč. Doba splatnosti úvěru je 5 let (60 měsíců) s roční úrokovou 

sazbou 6 %. Způsob rozložení celkových splátek je rovnoměrný se splácením na konci 

každého měsíce. Pravidelná měsíční splátka činí 24 166 Kč, což znamená, že za rok bude 

splaceno 24 166 * 12 = 289 992 Kč. Ve sloupci splátka jsou vždy sečteny všechny měsíce 

daného roku.  

Tabulka 26: Výpočet splátek bankovního úvěru v Kč (Vlastní zpracování) 

Rok  Splátka Úrok  Úmor  ZC úvěru  

0 0 0 0 1 250 000 

1 289 992 68 988 221 004 1 028 996 

2 289 992 55 357 234 635 794 361 

3 289 992 40 885 249 107 545 254 

4 289 992 25 521 264 471 280 783 

5 289 992 9 209 280 783 0 

Celkem 1 449 960 199 960 1 250 000   

 

Z bankovního úvěru je patrné, že celková výše nákladů na danou investici bude 

ve výši 1 449 960 Kč. Celková výše úroků bude pak za 5 let (60 měsíců) činit  
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199 960 Kč. Výhodou těchto úroků je jejich daňová uznatelnost. Zvyšují společnostem 

jejich náklady a tím snižují daňovou povinnost.  

Tabulka 27: Přehled výpočtů spjatých s bankovním úvěrem v Kč (Vlastní zpracování) 

Rok Splátka  Úrok  
Daňový 

odpis  

Snížení 

daňového 

základu  

Daňová 

úspora  

Náklady  

na úvěr  

1 289 992 68 988 137 500 206 488 39 233 250 759 

2 289 992 55 357 278 125 333 482 63 362 226 630 

3 289 992 40 885 278 125 319 010 60 612 229 380 

4 289 992 25 521 278 125 303 646 57 693 232 299 

5 289 992 9 209 278 125 287 334 54 593 235 399 

Celkem 1 449 960 199 960 1 250 000 1 449 960 275 493 1 174 467 

  

U této možnosti financování by bylo vynaloženo o 199 960 Kč více než u první.  

Na druhé straně jsou však úroky daňově uznatelnou nákladovou položkou, což znamená, 

že byl ovlivněn výsledek hospodaření i výše zisku.  U této možnosti jsou také daňově 

uznatelnou položkou odpisy majetku. Při uvážení daňové úspory 275 493 Kč jsou celkové 

náklady na pořízení stroje 1 174 467 Kč. Tato forma financování je tedy o 161 967 Kč 

dražší než při koupi za hotové.  

Druhou možností financování z cizích zdrojů je pořízení na leasing.  

Za výhodnější formu a vhodný typ leasingu pro nákup nových strojů určitě považuji 

leasing finanční. Po skončení doby pronájmu bude najatá věc odkoupena nájemcem, 

v tomto případě tedy společností H&P plast. Doba nájmu je shodná s ekonomickou 

životností majetku. Stejně jako u účetních a daňových odpisů je doba nájmu stanovena 

na 5 let (60 měsíců). Cena leasingu je ve výši 1 250 000 Kč. Výška akontace (1. splátka) 

je stanovena na 15 % z pořizovací ceny, koeficient navýšení na 1,12. Odkupní hodnota 

(PC) předmětu leasingu je ve výši 5 000 Kč. Měsíční splátka činní 20 125 Kč, což je  

za rok 241 500 Kč. Výše akontace je 15 % z 1 250 000 Kč = 187 500 Kč. V prvním roce 

bude kromě roční splátky 241 500 Kč zaplacena výše akontace.  
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Tabulka 28: Přehled výpočtů spjatých s leasingem v Kč (Vlastní zpracování) 

Rok 

Výše 

leasingových 

splátek 

Časové rozlišení  

Snížení 

daňového 

základu  

Daňová 

úspora  

Náklady  

na leasing  

1 429 000 279 000 279 000 53 010 225 990 

2 241 500 279 000 279 000 53 010 225 990 

3 241 500 279 000 279 000 53 010 225 990 

4 241 500 279 000 279 000 53 010 225 990 

5 241 500 279 000 279 000 53 010 225 990 

Celkem 1 395 000 1 395 000 1 395 000 265 050 1 129 950 

  

U této možnosti financování investic bylo vynaloženo o 145 000 Kč více  

než u možnosti koupě za hotové. Na druhé straně jsou ale leasingové splátky daňově 

uznatelným nákladem. Při uvážení daňové úspory 265 050 Kč jsou celkové náklady  

na pořízení stroje 1 129 950 Kč. Tato forma financování je tedy o 117 450 Kč dražší  

než při pořízení za hotové.  

Z předchozích možností je patrné, že jako nejlepší varianta se jeví možnost koupě 

majetku za hotové. Je ale zcela jasné, že na takovouto investici by společnosti H&P plast 

neměla dostatek finančních prostředků v hotovosti, proto formu koupě za hotové vylučuji. 

Lepší variantou se pak tedy jeví možnost pořízení majetku formou leasingu. 

Pro lepší porovnání možností nákladů na úvěr a leasing použiji také převod 

nákladů na současnou hodnotu. Pro výpočet použiji úrokovou sazbu 6 % upravenou  

o zákonem stanovenou daň ve výši 19 %. Výpočet sazby je následující 0,06*(1 - 0,06)  

= 0,0564 = 5,64 %. Pro přepočítání forem investic na současnou hodnotu použiji  

tzv. odúročitele. Jeho výpočet je následující 1/(1+i)n. Veškeré vypočtené hodnoty jsou 

zobrazeny v následující tabulce.  
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Tabulka 29: Porovnání výhodnosti forem investic v Kč (Vlastní zpracování) 

Rok  Odúročitel  

Náklady 

leasingu  

po zdanění  

Současná 

hodnota 

nákladů  

na leasing  

Náklady 

 na úvěr  

po zdanění  

Současná 

hodnota 

nákladů  

na úvěr  

1 0,9466111321 225 990 213 925 250 759 237 371 

2 0,8960726355 225 990 202 503 226 630 203 077 

3 0,8482323320 225 990 191 692 229 380 194 567 

4 0,8029461681 225 990 181 458 232 299 186 524 

5 0,7600777812 225 990 171 770 235 399 178 922 

Celkem   1 129 950 961 348 1 174 467 1 000 461 

 

Z porovnání všech možností financování nové investice (lis Toshiba) navrhuji 

vyloučit možnost nákupu za hotové, protože společnost nemá na takovouto investici 

dostatek finančních prostředků. Jak u celkových nákladů na možnost financování,  

tak po výpočtu současné hodnoty je zřejmé, že jako nejvýhodnější se jeví možnost 

pořízení majetku na leasing. V případě tohoto stroje tuto možnost zcela doporučuji  

a to i z hlediska zkušenosti společnosti H&P plast s tímto druhem financování. První lis 

Intec také doporučuji pořídit na leasing. Leasingy obou lisů se nebudou překrývat, jeden 

skončí a druhý poté začne. Ostatní navrhovaný majetek doporučuji pořídit za hotové 

peníze. V souvislosti s rozrůstající se výrobou odhaduji, že zisk společnosti bude 

minimálně na úrovni toho posledního a vyšší s čímž souvisí, že společnost bude mít 

dostatek finančních prostředků na ostatní pořizovaný majetek v jednotlivých letech 

 a proto doporučuji tento majetek takto pořídit. V tomto případě by bylo zbytečné platit 

úrokové navýšení. Navíc je navrhované pořízení ostatního majetku rozloženo  

do jednotlivých let a není tak finančně zatížen pouze jeden rok. 

4.3 Návrhy na opravy dlouhodobého hmotného majetku 

Ve společnosti H&P plast je hlavně v kategorii vstřikovacích lisů většina  

ze 100 % účetně odepsána a opotřebena. Celkově jsou lisy opotřebeny z 94 %. V důsledku 

toho navrhuji provést několik oprav, které by odstranily účinky částečného opotřebení 

nebo poškození a uvedly stroj do předešlého a provozuschopného stavu. Jelikož  

se společnost H&P plast zabývá opravami většinou až ve chvíli vážnější poruchy  
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a v posledních letech prováděla pouze nutné opravy, doporučila bych u všech vstřikolisů 

provádět minimálně 1 krát za rok preventivní prohlídky kvůli celkovému přehledu 

stavu jednotlivých strojů. Společnost H&P plast je malým výrobním podnikem  

s 12 vstřikolisy, proto si myslím, že není nutné navrhovat detailní plán oprav. Stroje také 

nejsou vystavovány zcela nepřetržitému provozu, proto nejsou části tak rychle 

opotřebovávány, aby potřebovaly předem stanovené termíny větších opravy. Navrhuji 

pro tyto preventivní prohlídky stanovit určitý časový interval v každém roce,  

aby nedocházelo k zapomínání těchto úkonů. Důvodem těchto oprav je zjištění přesného 

technického stavu strojů a zabezpečení provozu před nahodilými poruchami. Mimo 

preventivních prohlídek navrhuji malé opravy u následujících strojů.   

Tabulka 30: Návrh na provedení oprav v jednotlivých letech (Vlastní zpracování) 

Rok pořízení  Lisy Opotřebení  Rok opravy Druh opravy 

2003 Invera 195/100 100 % 2015 MO 

2004 Battenfeld BA 350 100 % 2016 MO 

2005 Battenfeld +350/75 Unilog 100 % 2016 MO 

2007 Battenfeld CDC 600 100 % 2016 MO 

2009 Battenfeld HM 1600/750 100 % 2017 MO 

2011 Battenfeld HM 130 100 % 2017 MO 

 

 Všechny navrhované lisy na malé opravy jsou ze 100 % ekonomicky 

opotřebovány, proto je dle mého názoru nutné odstranit malé nahodilé poruchy a vyměnit 

rychle opotřebované součásti, aby byly stroje v dobrém technickém stavu a nehrozila 

žádná zásadní porucha, která by například znamenala prostoj stroje a vysoké finanční 

zatížení. Tyto opravy bych doporučila začít postupně provádět od nejstaršího lisu do doby 

2 let. Dále doporučuji tyto malé opravy provádět cca v 2 ročním intervalu u všech účetně 

odepsaných strojů. U ostatního majetku nenavrhuji do konce roku 2020 žádné opravy, 

zařízení prozatím nejeví známky žádné zásadní poruchovosti a není 100 % opotřebeno. 

V současné době nenavrhuji ani žádnou generální opravu, jelikož veškerý starší majetek 

je naplánováno v následujících letech obměnit. V případě středních oprav nenavrhuji 

žádné přesně stanovené termíny, protože v současné době žádný stroj tuto opravu 

nepotřebuje. Tyto opravy budou ale určitě probíhat a to hlavně v důsledku nečekané 

poruchy dané části stroje, a proto doporučuji vyhodnocovat potřeby těchto oprav  
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na základě zjištěných nedostatků při malých opravách a údržbě lisů. Náklady těchto oprav 

na jednotlivé roky není možné zcela vyčíslit, protože přesně nevíme, kdy oprava proběhne 

a jaké náhradní díly budou potřeba. Odhaduji, že malá oprava bude u každého lisu ve výši 

cca 7 000 Kč. Tyto opravy budou v režii vlastních pracovníků. V případě střední opravy 

by pravděpodobně došlo k objednání služeb externí společnosti. 

4.4 Návrh na zlepšení organizace práce a kvalifikace v údržbě 

Provádět údržbu v jakémkoliv podniku je nemožné bez jejího řízení. Čím více je 

pracovníků a činností, tím je potřeba dokonalejší řízení a organizace práce (LEGÁT, 

2013, s. 45). V této oblasti nenavrhuji moc změn, protože je společnost H&P plast malou 

výrobní společností, není třeba vytvářet speciální útvar ani najímat více pracovníků  

na oblast údržby. Na druhou stranu v letošním roce navrhuji poskytnout speciální  

školení v oblasti údržby elektrikáři, který nastoupil do společnosti v loňském roce, a také 

navrhuji přenést celou odpovědnost základní údržby na něj. Druhý elektrikář,  

který je ve společnosti sice dlouho a má údržbu na starosti, má z důvodu nástupu  

do důchodu pouze poloviční úvazek. Proto doporučuji, aby předal všechny informace  

a proškolil mladšího kolegou a pouze v této oblasti pomáhal na základě rozdělení práce 

druhým kolegou. Také považuji za nutné, aby vedoucí pracovníci brali na vědomí,  

že přesně on je za tuto oblast zodpovědný a nechali mu v této oblasti jasné pravomoci. 

Navrhuji, aby byl údržbář odpovědný za opravy, technickou přípravu, preventivní údržbu, 

bezpečnost, plánování a rozvrhování, řízení práce, zabezpečování kvality, vedení 

záznamů, dodržování předpisů, konstrukce a změny v oblasti údržby. Dále doporučuji 

zlepšit tzv. údržbářskou dílnu, kde navrhuji vyčlenit přesné místo na dokumentaci  

o strojích a zařízeních, počítač s programem na řízení údržby a zaznamenávání oprav  

a také navrhuji vyčlenit přesné místo na veškeré přípravky potřebné k základní údržbě 

prováděné ve společnosti včetně veškerých diagnostických přístrojů. Také navrhuji 

vytvářet přesné plány údržby (viz kapitola 4. 5) a jejich bezodkladné plnění, které zcela 

jistě zlepší kvalitu výroby a sníží poruchovost zařízení.  

V oblasti kvalifikace zaměstnanců navrhuji v roce 2016 následující školení  

na vstřikování plastů od společnosti BOCO Pardubice machines, s.r.o. jehož programem 

je: 

 vliv opotřebení jednotlivých dílů na výkon stroje,  
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 typy a příčiny opotřebení dílů – vliv typu zpracovávaného materiálu  

na rychlost opotřebení dílů,  

 vliv míchání materiálů na kvalitu výroby,  

 predikce opotřebení dílů – volba optimální kvality šneků a komor  

pro zpracování jednotlivých typů materiálů, 

 možnosti úspor energií při natápění – řešení zatékání plastů mezi tryskou  

a vstupem do formy – workshop (Maxx creative, 2010). 

Toto školení považuji za velmi přínosné jak pro seřizovače, kteří by měli vědět  

o své práci co nejvíce, tak pro údržbáře, pro kterého je důležité znát přesné informace  

o strojích a údržbářských prostředcích. Délka školení je jednodenní a to v místě 

zákazníka. Cena za celé školení je ve výši 25 000 Kč pro libovolný počet osob,  

proto doporučuji, aby se tohoto školení účastnili všichni seřizovači společnosti včetně 

obou elektrikářů, ze kterých je jeden i údržbářem společnosti. 

V roce 2018 pak navrhuji další školení od společnosti BOCO Pardubice  

a to na extruzi plastů, jehož programem je: 

 vytlačování, extruze plastů,  

 nastavení stroje a vliv teplotních parametrů na vytlačování, 

 vliv chlazení na výrobek,  

 vliv rychlosti odtahu na kvalitu výrobku, 

 vliv kvality vstupního materiálu na opotřebení, 

 opotřebení nástrojů, šneků a komor, 

 příznaky a rozpoznání počínajícího opotřebení, 

 nejznámější poruchy šneků a komor,  

 jak sledovat a predikovat životnost šneků a komor,  

 praktické příklady na vlastních strojích (Maxx creative, 2010). 

Toto školení bude dvoudenní a jeho cena je ve výši 36 500 Kč pro libovolný počet 

účastníků, proto stejně jako u předešlého školení doporučuji účast všech seřizovačů  

a elektrikářů (údržbáře). 

Pro společnost doporučuji více se zaměřit na vzdělávání zaměstnanců  

do budoucna. Podle mého názoru to celkově zvyšuje kvalitu výroby, napomáhá v rozvoji 



72 

 

a zlepšování všech pracovních a výrobních procesů. Školení zaměstnanců doporučuji také 

v oblasti nově pořízených lisů, protože dochází k malým znalostem a pracovníci jsou  

pak zdržováni samoučením, čímž může být i snižována kvalita výroby. Příkladem je 

poslední pořízený lis Krauss Maffei, u kterého seřizovači často tápou a neví  

co v konkrétním případě dělat. Stejně tak tomu je u údržby, proto toto školení považuji 

za velmi nutné. Takovéto školení navrhuji absolvovat například u firmy Šmíd a spol.,  

s. r. o., která poskytuje školení v oblasti obsluh vstřikovacích lisů buď formou  

při předávání zařízení klientovi, nebo vícedenní v oblasti firmy. Školení se skládá 

z teoretické a praktické části, kde si u strojů mohou účastníci vyzkoušet své nově nabyté 

znalosti (Šmíd a spol, 2008b). Toto školení doporučuji vždy při pořízení nového  

a neznámého stroje pro hlavní seřizovače směny a údržbáře. Dle návrhů na pořízení 

nových lisů bude toto školení třeba v roce 2016 a 2020. U lisu Battenfeld není toto  

školení třeba, protože tento typ lisu již společnost vlastní. Odhaduji, že celková cena  

tohoto školení bude cca 9 000 Kč. Jako poslední vzdělávací návrh navrhuji  

od roku 2016 každoroční účast hlavních seřizovačů a údržbáře na seminářích  

od společnosti Elektroprůmysl, které se zabývají strojními zařízeními. Cena tohoto 

semináře je 605 Kč za osobu*4=2 420 Kč. 

4.5 Návrh na změny v údržbě  

Stejně jako veškerá historie má i údržba své vývojové etapy a provází člověka 

v celé jeho historii. Dlouhou dobu prováděli údržbu pouze sami uživatelé či výrobci, až 

později se začali pracovníci specializovat na údržbu, až vznikla samostatná profese 

údržbář. Později začaly vznikat také údržbářské útvary, a proto bylo nutné začít uvažovat  

o organizaci a řízení údržby (LEGÁT, 2013, s. 42). 

Vývoj údržby je možné rozdělit na 3 generace: 

 1. generace – rychlá oprava po poruše,  

 2. generace – vyšší pohotovost, vyšší ziskovost, nižší náklady, 

 3. generace – vyšší spolehlivost a pohotovost, vyšší bezpečnost, vyšší 

kvalita produkce, nepoškozování životního prostředí, vyšší životnost 

zařízení, vyšší efektivnost nákladů (LEGÁT, 2013, s. 43). 

Po provedení analýzy společnosti H&P plast je podle mého názoru úroveň údržby 

stále někde mezi první a druhou generací a dále se nerozvíjí, což je v současné době velké 
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zaostání a zdržování se v minulosti. Proto navrhuji celkově nový moderní systém 

provádění údržby.  

Za první nejdůležitější věc považuji sestavit roční plán údržby, který bude 

obsahovat plánované termíny jednotlivých preventivních údržeb (revizní prohlídky, 

rutinní preventivní údržbářské činnosti, větší plánované opravy), seznam jednotlivých 

údržbářských úkonů pro konkrétní stroje a zařízení včetně požadavků na údržbářské 

profese a požadovaný plánovaný objem finančních prostředků (LEGÁT, 2013, s. 81).  

Ve společnosti H&P plast navrhuji zaměřit se do budoucna na následující typy 

údržby: 

 preventivní údržbu dle stavu zařízení – monitorovat charakteristiky  

a parametry (hluk, přehřátí, netěsnost, zhoršení stavu povrchu) a následně 

využít činnosti údržby, k posouzení využívat lidské smysly (zrak, sluch, 

čich, hmat), 

 preventivní údržbu dle předpokládaného stavu – prediktivní údržbu  

– na základě zjištěných informací předcházet selhání výrobních zařízení tím, 

že bude společnost provádět efektivní údržbu a tím snižovat sklony 

k poruchovosti (LEGÁT, 2013, s. 48 – 49), 

 produktivní údržbu – snažit se hledat a odstraňovat veškeré příčiny vzniku 

chronických závad a poruch (DRESLER, 2011, s. 2). 

 total productive maintenance – zahrnuje věnování se samostatné údržbě, 

plánované údržbě, tréninku pracovníků, metodice hladkých přejímek, 

analýze využití strojů (viz kapitola 2. 4. 4), společnost H&P plast pomocí 

této údržby bude dosahovat nulových neplánovaných prostojů, nulových 

ztrát rychlosti strojů, nulových vad způsobených stavem strojů, a jelikož je 

tato údržba součástí firemní kultury měli by do ní být zapojeni všichni 

zaměstnanci. 

V souvislosti s preventivní údržbou navrhuji sestavit program preventivní 

údržby jednotlivých vstřikovacích lisů se všemi potřebnými informaci a termíny 

provádění. Tyto programy budou obsahovat revizní prohlídky, rutinní preventivní 

periodickou údržbu a preventivní diagnostickou údržbu. Je důležité tento program 

naplánovat tak, aby odstávka strojů způsobila co nejmenší zdržení ve výrobě.  
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Proto ve společnosti H&P plast navrhuji provádět samostatně revizní prohlídky  

a současně preventivní periodickou údržbu a preventivní diagnostickou údržbu. Tyto 

údržby navrhuji provádět dohromady z důvodu ušetření času a minimalizování odstávek.  

Revizní prohlídky jsou stanoveny zákony, předpisy, atd., což znamená, že jejich 

periodicita je odvozována od již zmíněných zákonů. Je tedy důležité, aby si společnost 

přesně hlídala jejich požadované intervaly. Do rutinní preventivní periodické údržby 

navrhuji zahrnout základní čištění strojů, které by se mělo provádět každý den včetně 

důkladnějšího čistění strojů na konci pracovního týdne. Tyto čistění jsou pouze 

povrchové a doporučuji do nich zahrnout zametání prostor, očisťování od prachu, drtí, 

odstranění popadaných částí materiálů, otření výskytů oleje a ofoukání od veškerého 

nepořádku, aby nedocházelo k dostání se nečistot do materiálů a lisů. Na základě 

provedení analýzy ve společnosti bylo zjištěno, že toto čistění je pravidelně prováděno, 

proto doporučuji v něm setrvat a brát ho jako důležitou část údržby. Dále navrhuji 

zdvojnásobit provádění mytí a odmašťování strojů, které bych tedy doporučila provádět 

dvakrát do roka s využitím chemických přípravků. Důvodem je zlepšování kvality výroby 

a vrácení do normální funkce jednotlivé mechanismy, protože jsou odstraněny nečistoty, 

nedochází tak k umazání výrobků, které často vede k nutnosti jejich likvidace. Oboje 

čistění provádí zaměstnanci společnosti. V případě odmašťování je nutné výrobu přerušit, 

proto považuji za nutné tuto údržbu velmi dobře naplánovat. Jedno čistění navrhuji 

naplánovat přibližně na polovinu roku, kdy bude nutné stroje odstavit, druhé na konec 

roku, kdy výroba končí před cca 14 denní vánoční přestávkou. Dále také navrhuji 

provádět důkladné vnitřní čistění strojů, které také znamená odmontování některých 

součástí a taktéž odstávku stroje a to ve stejném intervalu jako čistění 2 krát  

za rok. Toto čistění doporučuji naplánovat ve stejnou dobu jako mytí a odmašťování,  

aby vše proběhlo při jedné odstávce a nemusela se přerušovat výroba vícekrát. 

Velmi důležitou součástí této údržby je plnění mazacích plánů a péče o mazací 

systémy. V této oblasti navrhuji podstatně zvýšit pozornost pro tuto údržbu  

ve společnosti. Doporučuji pro údržbáře prostudovat jednotlivé mazací plány lisů, 

zakoupit vhodné prostředky a plnit tyto plány v předem stanovených intervalech. 

Společnost této údržbě věnovala minimum času, proto navrhuji provádět toto mazání 

minimálně 4 krát do roka, což zvýší počet hodin věnované této oblasti cca na 15 – 20 hod. 

Jako další část této rutinní preventivní údržby navrhuji začít provádět cca každých 14 dní 
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vnější kontrolu lisů, dotahování spojů, seřizování a kontrolu vybraných funkcí. Mezi tuto 

kontrolu například patří čistota stroje, únik provozních hmot, poloha a upevnění 

jednotlivých částí stroje (přídavná zařízení, hadice, vodiče, kryty, atd.). U dotahování 

spojů je nutné se zaměřit na často demontované a vibracemi namáhané části lisů (LEGÁT, 

2013, s. 449). V oblasti preventivní diagnostické údržby navrhuji zlepšit zkoumání 

stavu strojů diagnostickými přístroji a to dříve než nastane jakákoliv porucha. Doporučuji 

provádět tuto údržbu cca 2 krát za rok. Společnost má vlastní diagnostická zařízení pouze 

na starší typy lisů a z tohoto důvody navrhuji využít služeb externí společnosti,  

která by dokázala diagnostikovat veškeré výrobní lisy ve společnosti. Nenavrhuji 

zakoupit nová diagnostická zařízení z důvodu rozmanitosti typů lisů, protože by každý 

lis dle výrobce potřeboval jiný přístroj a tato investice by byla velmi nákladná a podle 

mého názoru i neefektivní, protože tak dobré diagnostické zařízení jako mají společnosti, 

které se na tento obor specializují, by si takto malá výrobní společnosti nemohla dovolit.  

Mezi mé návrhy zařazuji také servis zařízení vstřikovacích lisů např.  

od společnosti Šmíd a spol., s.r.o., která se zabývá preventivními prohlídkami všech typů 

zařízení jako jen např. profylaktická prohlídka vstřikovacího lisu (kontrola regulace 

teploty, měření tlaku, kontrola bezpečnostních prvků, otáček šneku, kalibrace čerpadel, 

atd. Od společnosti Šmíd a spol., s.r.o. také navrhuji provést 1 krát ročně servis sušáren 

granulátů, temperačních přístrojů a chladících zařízení (Šmíd a spol, 2008a). 

Dále navrhuji údržbu forem, kterou se společnost H&P plast zabývá pouze 

minimálně, protože se velmi často mění díky časté změně výroby a dochází tak k většímu 

opotřebování. Některé formy se mění denně, jiné jednou týdně, další ještě méně často. 

Většinou záleží na tom, co zrovna zákazníci požadují. Údržba forem je nutná z důvodu 

udržení provozuschopnosti a životnosti. Mezi základní údržbu forem patří čistění  

od zbytků plastů a jiných chemických produktů při vstřikování, mazání pohyblivých dílů, 

při poškození dílů zajištění jejich úpravy nebo náhrady (LABAJ, 2008, s. 41). Velmi 

důležité je také skladování forem. Podle mého názoru je skladování forem ve společnosti 

na velmi dobré úrovni, což znamená, že bych nenavrhovala nové řešení a formy dále 

skladovala na vytyčených regálech ve skladovací části společnosti. Navrhuji pro oblast 

údržby forem využívat čisticích a mazacích prostředků. 
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V následujících tabulkách jsou shrnuty celkové návrhy na vlastní a cizí údržbu  

ve společnosti H&P plast. Dle procentuálního odhadu se po nových návrzích změní 

poměr cizí a vlastní údržby na 30 % cizí a 70 % vlastní údržby. 

Tabulka 31: Shrnutí návrhů na vlastní údržbu (Vlastní zpracování) 

Vlastní údržba Kolikrát Hod. za rok 

Čištění strojů denní záležitost 70 - 75 

Mytí a odmašťování strojů 2/rok 20 - 30 

Mazací plány - výměny olejů, atd. 4/rok 15 - 20 

Vnější kontrola lisů 1/14 dní 25 - 30 

Seřizování lisů denní záležitost - 

Údržba forem dle používání 8 - 15 

 

Tabulka 32: Shrnutí návrhů na cizí údržbu (Vlastní zpracování) 

Cizí údržba Kolikrát Hod. za rok 

Revizní prohlídky dle zákona 0 - 5 

Vnitřní čištění strojů 2/rok 16 - 24 

Diagnostika lisů 2/rok 8 - 12 

Kalibrace měřidel, vah, atd. 1/rok 3 - 5 

Stroje v pronájmu (leasing) 2/rok 5 - 10 

Servis Šmíd a spol. 1/rok 8 - 15 

 

Podle mého názoru je zvýšení údržby sice nákladnější, na druhou stranu velmi 

přispěje ke zkvalitnění výroby a ke zlepšení celkového chodu společnosti a k ušetření 

nákladů při výrobě a nečekaných poruchách strojů. 

 Do budoucna bych také společnosti doporučila získat některý z certifikátů ISO, 

díky kterým bude mít možnost získat nové zákazníky, kteří tuto certifikaci požadují. 

Náklady na údržbu 

 Mezi náklady vlastní údržby patří čistící přípravky potřebné k mytí a odmašťování 

lisů, dále oleje, maziva, různé kapaliny a filtry pro plnění mazacích plánů, přípravky  

na mazání a zajištění dobré provozuschopnosti forem. Po provedení návrhů se zvýší 

celkový důraz na údržbu, rozšíří se a zvýší periodicita a v některých případech prvně 

zavede, z čehož vyplývá, že náklady na údržbu budou o něco vyšší. Náklady na údržbu 

nejsou určitě zcela přesné, jsou provedeny pouze expertním odhadem, jelikož je v tuto 
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chvíli nemožné určit přesně množství potřebných přípravků. Celkové náklady  

na přípravky potřebné pro vlastní údržbu odhaduji ve výši cca 21 000 Kč za rok. Za další 

náklady považuji různé potřebné nářadí, které bude pro navrhovanou údržbu nutné  

a navrhuji ho každoročně obměňovat a dokupovat, tyto náklady odhaduji cca na 7 000 Kč 

za rok. 

 Do nákladů na cizí údržbu je nutno zahrnout náklady pro externí společnosti,  

což je odměna pro revizního technika, poskytovatele služeb vnitřního čištění olejových 

částí strojů, diagnostiky, kalibrací, společnost Šmíd za servis strojů, atd. Tyto náklady 

odhaduji také vyšší než před předloženými návrhy a to ve výši cca 32 000 Kč za rok  

při využití všech navrhovaných služeb.  

4.6 Návrhy na evidenci údržby a oprav 

Návrh na dokumentaci v údržbě je jedním z velmi důležitých návrhů pro 

společnost H&P plast, protože údržbu prakticky vůbec neeviduje a opravy má zapsané 

pouze ty největší a to v papírovém sešitě, což je podle mého názoru velmi slabou stránkou 

společnosti.  

V předešlé kapitole byly přesně vymezeny návrhy na změny v údržbě,  

a proto navrhuji novou dokumentaci veškerých prováděných úkonů. Jelikož je společnost 

H&P plast velmi malou výrobní společností navrhuji v roce 2016 pořídit tzv. Techis, 

technický informační systém od společnosti Elvac Solutions s. r. o. S pořízením tohoto 

systému navrhuji pořídit stolní počítač, který bude umístěn na vyhrazeném místě 

v údržbářské dílně. Techis je modulární systém pro plánování, řízení a evidenci údržby 

podnikových strojů a zařízení. V případě společnosti budou data do systému zaváděny 

manuálně a to údržbářem, který bude provádět údržbářské úkony. Ten bude mít také celý 

systém na starosti. Tento systém je možno přizpůsobit na míru každé společnosti a oboru 

výroby. Společnost Elvac doporučuje použití tohoto systému i v oblasti plastové výroby. 

Elvac také nabízí školení o programu, dle mého názoru bude třeba minimální doba 

proškolení, protože celý systém je založen na aplikacích Microsoft Windows, které jsou 

pro většinu velmi známé. Jako pomoc pro proškolení bude společně se softwarem 

pořízena technická podpora programu (Elvac solutions, 2015).  Pořízení toho systému 

řízení údržby s potřenými moduly na jeden počítač včetně počítače a proškolení odhaduji 

cca na 18 000 Kč. 
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Navrhuji do nového systému nahrát všechny připravené plány údržby včetně 

periodicity a dat jejich plnění, které bude systém sám připomínat. Tyto plány navrhuji 

nahrát pro každý výrobní lis. Pro ostatní výrobní majetek navrhuji nahrát veškeré termíny 

servisních prohlídek, tzn. všechnu vlastní i cizí údržbu, jejíž plnění a kontrola bude díky 

systému přehlednější a rychlejší. Stejně tak navrhuji zaznamenávat do programu všechny 

termíny plánovaných a prováděných oprav, aby byly všechny informace a úkony ohledně 

strojů na jednom místě. Do programu také navrhuji zaznamenat všechny technické 

informace o zařízeních. Doporučuji zachovat jednotlivé karty stroje, ve kterých však 

budou uloženy pouze příručky a informace o zařízeních dodané výrobcem při jejich 

pořízení.  

V oblasti zaznamenávání vyrobené výroby navrhuji ponechat papírovou  

formu dokumentace z důvodu starší věkové kategorie dělníků, protože jejich učení  

se počítačovému programu by zabralo spoustu času a zpomalilo tak plynulý chod výroby. 
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5 VYHODNOCENÍ NAVRHOVANÝCH ŘEŠENÍ 

V této kapitole budou celkově vyhodnoceny a shrnuty náklady a přínosy 

navrhovaných řešení a jejich přínos pro společnost H&P plast, společnost s ručením 

omezeným. Zdůrazňuji, že veškeré vyčíslitelné náklady a přínosy jsou provedeny pouze 

odhadem, nejsou tedy zcela přesné ale pouze orientační. 

5.1 Náklady na realizaci návrhů 

V této kapitole je přehled veškerých nákladů na realizaci návrhů. Mezi první  

a největší náklady patří náklady na pořízení nového dlouhodobého hmotného majetku. 

Celková částka činí 3 440 000 Kč. Výše těchto nákladů je stanovena pro případ koupě  

za hotové. Rozhodnutí o formě financování je plně na úvaze společnosti. Jak již bylo 

řečeno dříve, dle mého názoru bych podle výpočtu výhodnosti forem financování 

navrhovala pro pořízení dvou vstřikovacích lisů formu leasingu, která je z hlediska 

nákladů nejvýhodnější a ostatní majetek koupí za hotové. Z toho vyplývá,  

že by se náklady ještě minimálně změnily.  

Tabulka 33: Náklady na pořízení DHM (Vlastní zpracování) 

DHM Náklady na pořízení 

Intec 88 M 620 000 Kč 

Battenfeld HM 160/750 900 000 Kč 

Toshiba EC100SX 1 250 000 Kč 

Vícekomorová sušící skříň 480 000 Kč 

Nožový drtič Rapid 95 000 Kč 

Nožový drtič Rapid 95 000 Kč 

Celkem 3 440 000 Kč 

 

Roční náklady na údržbu celkově odhaduji na cca 60 000 Kč s tím, že každý rok 

budou určitě odchylky a to z důvodu sazeb dodavatelů a cen přípravků a nářadí.  

Tyto náklady jsou rozepsány na jeden rok v následující tabulce. V období let 2016 – 2020 

budou tyto náklady v celkové výši 300 000 Kč. 
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Tabulka 34: Roční náklady údržbu (Vlastní zpracování) 

 Údržba Náklady/rok 

Přípravky na údržbu 21 000 Kč 

Nářadí 7 000 Kč 

Cizí údržba  32 000 Kč 

Celkem 60 000 Kč 

 

Mezi další náklady patří náklady na preventivní prohlídky a malé opravy,  

které odhaduji ve výši cca 7 000 Kč každé dva roky na jeden lis. Přesné provádění těchto 

oprav je rozepsáno v kapitole 4.3 a 5.4. Celkové náklady v období let 2015 - 2020 jsou 

na malé opravy ve výši 112 000 Kč. Náklady na ostatní opravy nelze přesně odhadnout, 

protože není zcela jasné, kdy budou probíhat. Mezi poslední náklady patří náklady  

na kvalifikaci, jejichž přesné rozvržení je popsáno v kapitole 4.4. Tyto náklady celkově 

odhaduji na 91 600 Kč za období let 2016 – 2020.  

Tabulka 35: Náklady na kvalifikaci (Vlastní zpracování) 

Kvalifikace Náklady/1 školení 

Školení BOCO Pardubice  25 000 Kč 

Školení BOCO Pardubice  36 500 Kč 

Semináře Elektrotrh 2 420 Kč 

Školení Šmíd 9 000 Kč 

 

Posledními náklady jsou náklady na pořízení systému na řízení údržby včetně 

počítače a licence pro jeden počítač. Tyto náklady odhaduji ve výši cca 18 000 Kč v roce 

2016. 

5.2 Přínosy z realizace návrhů 

Přínosy z předložených návrhů, které je možné vyčíslit, jsou zobrazeny 

v následující tabulce. Veškeré vyčíslitelné přínosy jsou výnosy z majetku vyřazeného 

formou sešrotování a vypočítané jako součin hmotnosti stroje a ceny za kg materiálu  

ve sběrně. Celkové výnosy odhaduji ve výši 67 640 Kč.  
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Tabulka 36: Výnosy z vyřazeného výrobního majetku (Vlastní zpracování) 

Vyřazovaný majetek Výnos z vyřazení 

Invera CS 88/6 15 500 Kč 

Invera CS 88/6 15 500 Kč 

Invera 195/100 19 000 Kč 

Battenfeld 350 Plus 11 000 Kč 

Sušící skříň 2 300 Kč 

Mlýnek na drcení  950 Kč 

Mlýnek na drcení  950 Kč 

Mlýnek na drcení  870 Kč 

Sušící skříň GERCO 1 570 Kč 

Přepravka forma dohodou  

celkem VÝNOSY  67 640 Kč 

  

 Podle mého názoru jsou také nevyčíslitelné přínosy návrhů na zlepšení 

hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem velmi důležité a přínosné pro celkový 

chod společnosti H&P plast. 

 V oblasti výroby patří mezi největší přínosy důraz na kvalitu a zkvalitnění výroby 

a to hlavně díky zlepšování celkového stavu strojů, snižování prostojů a zlepšování 

plynulosti výroby. Kvalitnější výroba také přispěje ke snižování počtu reklamací  

a spokojenosti zákazníků. Díky novým a modernějším strojů vidím přínosy ve snížení 

nákladů v oblasti energií a do budoucna ve snížení nákladů na velké opravy. Velkým 

přínosem je také celkové zavedení systému údržby, její včasné plnění, dodržování předem 

stanovených termínů a pravidelné opakování, protože je snižována rychlost opotřebení 

výrobních strojů. Díky kontrolám také nevznikají žádné velmi překvapivé poruchy,  

které by omezily chod výroby, dodržování zakázek a nečekaný finanční výdej. Veškeré 

návrhy mají také vliv na zvýšení bezpečnosti při práci. Díky zavedení informačního 

systému na údržbu se velmi zlepšila evidence údržby a oprav, díky které je o všem velmi 

dobrý přehled. Stejně tak je vše výborně organizováno z důvodu jasně stanovených 

pravomocí a odpovědnosti v oblasti údržby. Velký přínos pro výrobu i údržbu vidím také 

v investování do vzdělání a kvalifikace některých zaměstnanců, což přispívá ke všem 

podnikovým procesům. 
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Dle mého orientačního odhadu veškeré návrhy také přinesou cca 4% zvýšení 

produktivity a nárůst poptávky díky vyšší kvalitě výrobků, což do budoucna znamená 

vyšší výnosy z prodeje a dostatečné prostředky ke krytí doporučených návrhů. 

5.3 Rozložení nákladů a výnosů z realizace návrhů dle jednotlivých 

let 

Navrhuji, aby společnost H&P plast realizovala první z návrhů již v roce 2015, 

z čehož plynou okamžité výnosy a náklady. Okamžité výnosy se pohybují ve výši  

11 000 Kč plus výnos z prodeje formy, jejíž cena bude stanovena dohodou. Průběžné 

výnosy dle jednotlivých let jsou stanoveny v následující tabulce. 

Tabulka 37: Celkové výnosy z návrhů dle jednotlivých let (Vlastní zpracování) 

Rok  Celkové výnosy/rok 

2016 15 500 Kč 

2017 2 770 Kč 

2018 19 370 Kč 

2019 0 Kč 

2020 19 000 Kč 

 

 Okamžité náklady roku 2015 jsou ve výši 7 000 Kč, což je malá oprava lisu,  

kterou navrhuji provést ke konci roku, proto veškeré ostatní návrhy na údržbu  

a kvalifikaci, které se opakují každý rok, navrhuji začít realizovat až od počátku roku 

2016. Všechny náklady jsou dle průběžných let zařazeny v následující tabulce. Do těchto 

nákladů jsou zahrnuty veškeré náklady vyčíslené v předešlých kapitolách, to náklady  

na pořízení lisů, ostatního majetku potřebného pro výrobu, veškerých přípravků  

na údržbu, nářadí, cizí údržbu, náklady na kvalifikaci, opravy, pořízení informačního 

systému, atd. Náklady, které se opakují, jsou započítány ve všech příslušných letech,  

ve kterých budou vynaloženy, což je přesně popsáno v předcházejících kapitolách. 
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Tabulka 38: Celkové náklady na návrhy dle jednotlivých let (Vlastní zpracování) 

Rok Celkové náklady/rok  

2016 755 420 Kč 

2017 1 078 420 Kč 

2018 599 920 Kč 

2019 178 420 Kč 

2020 1 342 420 Kč 

 

Celkové náklady na návrhy za období let 2015 - 2020 činí 3 961 600 Kč. Největší 

investice spadají do let 2017 a 2020 a to hlavně díky novým vstřikovacím lisům. Nejméně 

zatíženým rokem z hlediska nákladů na zlepšení hospodaření s DHM bude rok 2019. 

5.4 Harmonogram realizace návrhů  

 Pro reálné využití předcházejících návrhů ve společnosti H&P plast je důležité 

provést společností celkovou analýzu po všech stránkách a důsledně projednat realizování 

návrhů mezi vedoucími pracovníky. Za nutné považuji projednat stav strojů 

navrhovaných k likvidaci, stejně tak nutnost potřeby navrhovaného pořizovaného 

majetku včetně časté zvyšování kvalifikace některých zaměstnanců. Termíny realizací 

jsou pouze orientační, společnost si může termíny přesně přizpůsobit na základě 

provedených analýz a jejich vyhodnocení. Stejně tak je možné na základě přání 

společnosti upravit časové intervaly veškerých druhů údržeb a oprav.  

Tabulka 39: Harmonogram realizace školení a seminářů dle jednotlivých let (Vlastní 

zpracování) 

Rok Školení, seminář 

2016 

BOCO Pardubice - vstřikování plastů 

Šmíd - pořízení nového lisu 

Elektroprůmysl - strojní zařízení 

2017 Elektroprůmysl - strojní zařízení 

2018 
BOCO Pardubice - extruze plastů 

Elektroprůmysl - strojní zařízení 

2019 Elektroprůmysl - strojní zařízení 

2020 
Šmíd - pořízení nového lisu 

Elektroprůmysl - strojní zařízení 
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Tabulka 40: Harmonogram realizace pořízení a vyřazení DHM (Vlastní zpracování) 

Rok Činnost + zařízení 

2015 
Vyřazení Prodej formy na přepravku 

Vyřazení Sešrotování lisu Battenfeld 350 Plus 

2016 
Vyřazení Sešrotování lisu Invera CS 88/6 

Pořízení Lis Intec 88 M 

2017 

Vyřazení Sešrotování mlýnku na drcení 

Vyřazení Sešrotování mlýnku na drcení 

Vyřazení Sešrotování mlýnku na drcení 

Pořízení Nožový drtič RAPID 

Pořízení Lis Battenfeld HM 160/750 

2018 

Vyřazení Sešrotování lisu Invera CS 88/6 

Vyřazení Sešrotování sušící skříně GERCO 

Vyřazení Sešrotování sušící skříně 

Pořízení Vícekomorová sušící skříň GERCO 

2019 Pořízení Nožový drtič RAPID 

2020 
Vyřazení Sešrotování lisu Invera 195/100 

Pořízení Lis Toshiba EC 100SX 

 

Tabulka 41: Harmonogram realizace malých oprav dle jednotlivých let (Vlastní 

zpracování) 

Rok Malá oprava - lis 

2015 Invera 195/100 

2016 

Battenfeld BA 350 

Battenfeld +350/75 Unilog 

Battenfeld CDC 600 

2017 

Battenfeld HM 1600/750 

Battenfeld HM 130 

Invera 195/100 

2018 

Battenfeld BA 350 

Battenfeld +350/75 Unilog 

Battenfeld CDC 600 

2019 

Invera 195/100 

Battenfeld HM 1600/750 

Battenfeld HM 130 

2020 

Battenfeld BA 350 

Battenfeld +350/75 Unilog 

Battenfeld CDC 600 
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ZÁVĚR 

 Hlavním cílem této diplomové práce bylo vytvořit návrhy na zlepšení hospodaření 

s dlouhodobým hmotným majetkem společnosti H&P plast, která se zabývá výrobou 

plastových výrobků. Jelikož jde o výrobní společnost je dlouhodobý hmotný majetek 

považován za nejvýznamnější složku podniku. Mezi nejdůležitější majetek patří 

vstřikovací lisy, sušící skříně a drtiče vtoků. Především vstřikovací lisy jsou základním 

kamenem pro toto podnikání, tvorbu hodnoty a zisku. Z hlediska důležitosti ve výrobě  

je nutné věnovat tomuto majetku velkou pozornost v oblasti hospodaření a péče,  

která vede ke zvyšování efektivity a kvality výroby, snižování nákladů a zvyšování 

konkurenceschopnosti firmy. 

 Společnost H&P plast je malou výrobní společností čítající 22 zaměstnanců  

a 12 vstřikolisů. Důležitost dlouhodobého hmotného majetku ukazuje jeho 94 % 

zastoupení z celkového počtu kusů majetku v celkové pořizovací ceně 9 027 927 Kč. 

Všechny vstřikovací lisy a ostatní majetek potřebný pro výrobu je zařazen v druhé 

odpisové skupině. V současné době je většina lisů již účetně odepsána a jejich celková 

míra opotřebení je 94 %. Toto vysoké číslo ukazuje, že je ve společnosti více starých lisů, 

jejichž data pořízení jsou evidována od roku 2001. Některé lisy byly také pořízeny jako 

starší stroje, což znamená, že byly již využívány jinou společností a byly z části 

opotřebeny již před zavedením do výroby ve společnosti H&P plast. Lisy i ostatní DHM, 

které společnost v průběhu let vyřazovala, byly již na konci své životnosti, proto byly 

vyřazeny formou sešrotování. To znamená, že se společnost snaží udržet většinu strojů 

po celou dobu jejich životnosti, což může velmi ovlivňovat celkovou efektivnost. 

Současná skladba majetku ukazuje, že stáří 6 lisů je do 10 let a 6 lisů nad 10 let od data 

jejich pořízení.  

 Hlavním nedostatkem ve společnosti H&P plast je péče o dlouhodobý hmotný 

majetek, především o vstřikovací lisy, které jsou nejdůležitější pro celkový výrobní 

proces. Společnost se údržbě prakticky nevěnuje kromě základní údržby, zákonem 

stanovených kontrol a norem, jako jsou například revizní prohlídky. Mezi základní 

údržbu, kterou společnost provádí, patří čistění strojů a výrobních prostor. Dále  

pak mytí a odmašťování lisů za pomoci chemických přípravků, plnění mazacích plánů  

a seřizovaní lisů. Cizí údržba zajišťuje vnitřní čištění olejových částí stojů, kalibrace 
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měřidel, vah a stroje v pronájmu. Veškerá prováděná údržba je minimální, s malou 

periodicitou opakování a neklade se na ni patřičný důraz. Údržbu zde zajišťuje jeden 

pracovník, který je současně elektrikářem. Čištění strojů a prostor provádí všichni 

zaměstnanci. Nedostatkem je také systém provádění oprav vstřikovacích lisů i ostatního 

majetku. Stroje se průběžně nekontrolují a neprovádí se žádné malé opravy, které by 

zabezpečily plynulý chod výroby. Opravy se provádí pouze po nečekaných  

a náhodných poruchách, které velmi ovlivňují plynulý chod výroby a způsobují prostoje 

daných strojů. Proto se náklady na nečekané větší poruchy např. v roce 2008  

vyšplhaly až nad 30 000 Kč. Dalším nedostatkem je evidence oprav a údržby,  

která se ve společnosti prakticky neprovádí, z čehož vyplývá, že zde zcela chybí přehled 

o intervalu provádění péče o majetek a o výši nákladech.  

 Po celkové analýze společnosti H&P plast v oblasti hospodaření s dlouhodobým 

hmotným majetkem byla zpracována SWOT analýza, která poukázala na silné stránky 

společnosti, které dokazují její prosperitu a ziskovost. Dále byly identifikovány slabé 

stránky, jejichž eliminace byla základním cílem této diplomové práce. Důležitou roli hrají 

pro společnost také identifikované hrozby a příležitosti, které by neměla nechat  

bez povšimnutí.  

 Na základě identifikace slabých stránek jsem dospěla k následujícím návrhům. 

Mezi první návrh patří vyřazení zastaralých vstřikovacích lisů. V roce 2016 a 2018 

doporučuji vyřadit lisy Invera CS 88/6, v roce 2020 lis Invera 195/100 a okamžitě v roce 

2015  lis Battenfeld 350 Plus, který je odstaven a výroba na něm neprobíhá. Z ostatního 

dlouhodobého hmotného majetku doporučuji v průběhu let vyřadit formu na přepravky, 

dvě sušící skříně a tři mlýnky na drcení. Všechen vyřazovaný majetek je ze 100 % 

opotřebený, zastaralý a jeho využívání je neefektivní, proto také jako způsob vyřazení 

doporučuji formu sešrotování.  

 S návrhy na vyřazení majetku souvisí návrhy na pořízení nového, který nahradí 

vyřazený majetek a to s větší efektivitou, modernější technologií a zvýšenou kvalitou  

ve výrobě. V roce 2016 navrhuji pořídit lis Intec 88 M, v roce 2017 lis Battenfeld HM 

160/750 a v roce 2020 lis Toshiba EC100SX. Navrhované lisy technicky odpovídají lisům 

vyřazeným, což znamená, že na nich bude probíhat současná výroba bez jakýchkoliv 

problémů. Z hlediska finanční situace firmy doporučuji lis Battenfeld HM 160/750 pořídit 

již použitý nebo repasovaný, ovšem v dobrém technickém stavu. Dále v roce 2018 
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doporučuji pořídit novou vícekomorovou sušící skříň a v roce 2017 a 2019 nožový drtič 

Rapid. Dle porovnání forem financování se jako nejvýhodnější jeví forma leasingu,  

proto doporučuji lis Intec a Toshiba pořídit touto formou. Lis Battenfeld a ostatní majetek 

doporučuji pořídit za hotové a to z důvodu finanční situace společnosti, která bude 

schopná zaplatit tento majetek ze zisku a nebude se tak muset zatěžovat další cizí formou 

financování. 

 Mezi další důležité návrhy patří návrhy na opravy. Jelikož je společnost H&P past 

malou výrobní společností není dle mého názoru nutné propracovávat detailní plán oprav. 

Navrhuji, aby společnost minimálně 1 krát za rok prováděla preventivní prohlídky strojů 

kvůli přehledu o jejich celkovém stavu a předcházení nahodilým poruchám. Společně 

s těmito prohlídkami navrhuji u 100 % odepsaných lisů provádět malé opravy  

a to již v roce 2015 u lisu Invera 195/100, v roce 2016 u dalších tří lisů a v roce 2017  

u dalších dvou. U ostatních lisů navrhuji začít s plánem těchto oprav od roku 2021. Tyto 

opravy doporučuji provádět každé dva roky. Pro střední a velké opravy nenavrhuji přesně 

stanovený interval provádění, jejich potřebu doporučuji zjišťovat na základě provádění 

preventivních prohlídek a malých oprav.  

 Dále společnosti navrhuji zlepšit organizaci práce a kvalifikaci v údržbě.  

Pro zlepšení v organizaci práce navrhuji přenést celou zodpovědnost v oblasti údržby  

na nově přijatého elektrikáře, který bude mít v této oblasti funkci vedoucího pracovníka.  

Jelikož je společnost malá není třeba přijímat nového zaměstnance speciálně na tuto 

pozici. Obě tyto funkce je možné vykonávat současně a to kvalitně a efektivně. 

V souvislosti s lepší organizací práce navrhuji zlepšit údržbářskou dílnu. Vymezit  

zde přesné místo na veškerou dokumentaci o strojích, počítač s programem na řízení 

údržby, přípravky a přístroje na diagnostiku. V návrzích na zlepšení kvalifikace 

doporučuji proškolit údržbáře před nástupem na jeho pozici. Pro všechny seřizovače  

a údržbáře navrhuji v roce 2016 a 2018 odborný seminář od společnosti BOCO Pardubice. 

Při pořízení nových lisů navrhuji školení od společnosti Šmíd pro hlavní seřizovače směn 

a údržbáře včetně každoročního semináře od společnosti Elektroprůmysl. Veškerá školení 

a semináře se zabývající strojními zařízeními či vstřikováním plastů.  

Za nejdůležitější návrh v oblasti péče o dlouhodobý hmotný majetek považuji 

změny v údržbě. V první řadě doporučuji sestavit roční plán údržby, který bude obsahovat 

plánované termíny jednotlivých typů údržeb a seznamy konkrétních údržbářských úkonů. 
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Do údržby prováděnou společností navrhuji začlenit čištění strojů, mytí a odmašťování, 

plnění mazacích plánů, vnější kontrolu a seřizování lisů a údržbu forem. Mezi cizí údržbu 

doporučuji zařadit revizní prohlídky, vnitřní čistění strojů, diagnostiku, kalibraci měřidel, 

vah, stroje v pronájmu a servis zařízení od společnosti Šmíd. U údržby, která již byla 

prováděna, navrhuji častější periodicitu. Všechny termíny provádění údržeb a jejich 

periodicita jsou detailně popsány v kapitole 4.6.  

 Posledním návrhem je návrh na evidenci údržby a oprav, který je nutný z hlediska 

dodržování termínů, přehledu o prováděných úkonech a sledování nákladů. Dle možností 

společnosti navrhuji pořídit technický informační systém Techis od společnosti Elvac 

Solutions včetně počítače, který bude umístěn v údržbářské dílně a bude obsahovat 

veškeré informace o údržbě a opravách. 

 Celkové náklady na realizaci návrhů jsou v letech 2015 – 2020 ve výši  

3 961 600 Kč. V těchto nákladech jsou započítány náklady na pořízení nových 

vstřikovacích lisů, sušiček a nožových mlýnů, náklady na přípravky potřebné  

pro údržbu, nářadí, cizí údržbu, kvalifikaci, opravy a pořízení informačního systému. 

Celkové náklady na pořízení nového DHM jsou ve výši 3 440 000 Kč. Přesné celkové 

náklady na jednotlivé návrhy jsou podrobně popsány v předcházejících kapitolách. 

Nejvyšší náklady spadají do roku 2017 a 2020, nejmenší pak do roku 2019.  

Vyčíslitelné přínosy z realizace návrhů jsou ve výši 67 640 Kč z vyřazeného 

majetku formou sešrotování. Mezi nevyčíslitelné přínosy patří zkvalitnění výroby, 

zlepšení technického stavu strojů a zajištění plynulosti výroby. Díky modernějším 

technologií jsou přínosem snížené náklady na energie. Největším přínosem se pak jeví 

zavedení systému údržby, jeho včasné plnění, dodržování stanoveních termínů s přesnou 

periodicitou opakování. Důraz na údržbu a plánované opravy snižuje rychlost opotřebení 

strojů a eliminuje nečekané výdaje. Přínosem návrhů je také vliv na zvýšení  

bezpečnosti při práci. Zvýšená kvalifikace a organizace v údržbě přispěje ke znalosti 

podnikových procesů a porozumění jednotlivým strojům a jejich potřebám. Dle mého 

orientačního odhadu veškeré návrhy také přinesou cca 4% zvýšení produktivity a nárůst 

poptávky díky vyšší kvalitě výrobků, což zvýší výnosy společnosti a pokryje tak veškeré 

náklady na návrhy. 

Harmonogram návrhů je stanoven pro horizont let 2015 – 2020 a je časově 

rozložen a detailně popsán v předcházejících kapitolách této práce. 



89 

 

SEZNAM LITERATURY 

DOLPHIN CONSULTING, 2014. Prediktivní údržba. Dolphinconsulting.cz [online]. [cit. 

2014-12-16]. Dostupné z: http://www.dolphinconsulting.cz/sluzby/prediktivni-udrzba/ 

DRESLER, Aleš, 2011. Výzkum a vývoj totálně produktivní údržby a aplikace v praxi: 

Research and evelopment [sic] of total productive maintenance and practical 

application. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 28 s. ISBN 978-80-

248-2417-8. 

EGEN S.R.O. HP plast. Hp plast.cz [online]. [cit. 2014-12-13]. Dostupné  

z: http://www.hpplast.cz/co_nabizime.php 

ELVAC SOLUTIONS S. R. O., 2015. Technický informační systém. Techis.eu [online]. 

[cit. 2015-04-12]. Dostupné z: http://www.techis.eu/o-systemu/ 

HALVA, Pavel, 2014. Interwiev. H&P plast s.r.o. Nám. Na Podkově 5, Bystré.  

15. 11. 2014. 

HALVA, Pavel, 2015. Interwiev. H&P plast s.r.o. Sulkovská 505, Bystré. 14. 2. 2015. 

HEŘMAN, Jan, 2001. Řízení výroby. Vyd. 1. Slaný: Melandrium. 167 s. ISBN  

80-86175-15-4. 

HOLÍKOVÁ, Petra, 2011. Účetní závěrka. Účtování.net [online]. 20. 5. 2011  

[cit. 2015-04-02]. Dostupné z: http://www.uctovani.net/clanek.php?t=Ucetni-

zaverka&idc=43 

H&P PLAST, 2013 – 2014. Firemní dokumentace (přehledy DHM, DRM, oprav, 

formuláře). Bystré: H&P plast, společnost s ručením omezeným. 

JUROVÁ, Marie et al., 2013. Výrobní procesy řízené logistikou. 1. vyd. Brno: BizBooks, 

260 s. ISBN 978-80-265-0059-9. 

LABAJ Lukáš, 2008. Konstrukce vstřikovací formy. Zlín. Bakalářská práce. Univerzita 

Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická. 



90 

 

LEGÁT, Václav, 2013. Management a inženýrství údržby. 1. vyd. Praha: Professional 

Publishing, 570 s. ISBN 978-80-7431-119-2. 

MANAGEMENTMANIA.COM, 2011 – 2013a. Aktiva, majetek  

(Assets). Managementmania.com [online]. [cit. 2014-11-26]. Dostupné  

z: https://managementmania.com/cs/aktiva 

MANAGEMENTMANIA.COM, 2011 – 2013b. Efektivnost. Managementmania.com 

[online]. [cit. 2015-03-20]. Dostupné z: https://managementmania.com/cs/efektivnost 

MARSH, Robert F. a Seong-Hyun NAM, 2003. The impact of increasing user 

expectations on machine replacement. IIE Transactions [online]. Informa UK Ltd, roč. 

35, č. 5, s. 457-466 [cit. 2015-05-06].  DOI: 10.1080/07408170304393. Dostupné z: 

http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.lib.vutbr.cz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=ef2bf3

5e-98a0-4828-aff8-e2dd8750861f%40sessionmgr4001&vid=1&hid=4201  

MARTINOVIČOVÁ, Dana, Miloš KONEČNÝ a Jan VAVŘINA, 2014. Úvod  

do podnikové ekonomiky. 1. vyd. Praha: Grada, 208 s. ISBN 978-80-247-5316-4. 

MAXX CREATIVE COMMUNICATION S. R. O., 2010. Odborný seminář. Boco.cz 

[online]. [cit. 2015-04-11]. Dostupné z: http://www.boco.cz/cs/produkty/divize-skoleni-

a-technicka-podpora/odborny-seminar/ 

MCIVOR, Ronan, 2010. The influence of capability considerations  

on the outsourcing decision: the case of a manufacturing company. International Journal 

of Production Research [online]. Taylor, roč. 48, č. 17, s.  

5031-5052 [cit. 2015-05-06]. DOI: 10.1080/00207540903049423. Dostupné z: 

http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.lib.vutbr.cz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=b66ded

0d-1bc5-4254-ae42-22ab78b189c3%40sessionmgr4004&vid=1&hid=4201 

MIKOVCOVÁ, Hana a Hana SCHOLLEOVÁ, 2011. Praktikum podnikové ekonomiky 

pro magisterské studium. 2., rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

255 s. ISBN 978-80-7380-319-3. 



91 

 

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY, 2012 – 2014a. Veřejný 

rejstřík a sbírka listin. Or.justice.cz [online]. [cit. 2015-01-20]. Dostupné  

z: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=111419&typ=UPLNY 

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY, 2012 – 2014b. Veřejný 

rejstřík a sbírka listin. Or.justice.cz [online]. [cit. 2015-01-20]. Dostupné  

z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=111419 

ODHADONLINE.CZ, 2012 – 2014. Odhad nemovitosti, znalecký posudek a znalci 

v obci Polička (okr. Svitavy). Odhadonline.cz [online]. [cit. 2015-01-20]. Dostupné  

z: http://www.odhadonline.cz/odhad-statistika-kriminalita-nezamestnanost-prumerna-

mzda-nemoci-znalecky-posudek-odhadce-znalec-obec-policka-okr-svitavy/#mzda 

PODNIKÁTOR.CZ, 2012. Způsob vyřazení dlouhodobého majetku. Podnikator.cz 

[online]. [cit. 2014-11-27]. Dostupné z: http://www.podnikator.cz/provoz-

firmy/ucetnictvi-a-dane/danova-evidence/n:17304/Zpusob-vyrazeni-dlouhodobeho-

majetku 

PRUDKÝ, Pavel a Milan LOŠŤÁK, 2014. Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2014: 

komentář, příklady, výklad změn. 15. aktualiz. vyd. Olomouc: Anag, 327 s. ISBN  

978-80-7263-866-6. 

RŮČKOVÁ, Petra a Michaela ROUBÍČKOVÁ, 2012. Finanční management. 1. vyd. 

Praha: Grada, 290 s. ISBN 978-80-247-4047-8. 

SINGH, Ranteshwar, Ashish M. GOHIL, Dhaval B. SHAH a Sanjay DESAI, 2013. Total 

Productive Maintenance (TPM) Implementation in a Machine Shop: A Case 

Study. Procedia Engineering [online]. Roč. 51, s. 592-599 [cit. 2015-05-06].  DOI: 

10.1016/j.proeng.2013.01.084. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com.ezproxy.lib. 

vutbr.cz/science/article/pii/S1877705813000854 

SKÁLA, Milan, 2008. Technické zhodnocení a opravy. 5., aktualiz. vyd. Ostrava: Sagit, 

351 s. ISBN 978-80-7208-707-5. 

STROUHAL, Jiří, 2012. Ekonomika podniku. 1. vyd. Praha: Institut certifikace účetních, 

176 s. ISBN 978-80-86716-83-1. 



92 

 

STROUHAL, Jiří et al, 2013. Oceňování v účetnictví. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer 

Česká republika. 417 s. ISBN 978-80-7478-366-1. 

ŠMÍD A SPOL., S. R. O., 2008a. Servis zařízení. Smid-a-spol.cz [online].  

[cit. 2015-04-12]. Dostupné z: http://www.smid-a-spol.cz/servis.php 

ŠMÍD A SPOL., S. R. O., 2008b. Školení. Smid-a-spol.cz [online]. [cit. 2015-04-12]. 

Dostupné z: http://www.smid-a-spol.cz/skoleni.php 

TUŠLOVÁ, Ludmila, 2015. Interwiev. H&P plast s.r.o. Sulkovská 505, Bystré.  

21. 2. 2015. 

VÁCHAL, Jan et al., 2013. Podnikové řízení. 1. vyd. Praha: Grada, 685 s. ISBN  

978-80-247-4642-5. 

VALENT, Ondřej. Revoluce v moderní údržbě. Cmms.cz [online]. [cit. 2014-12-15]. 

Dostupné z: http://www.cmms.cz/rizeni-udrzby/212-revoluce-v-moderni-udrzbe.html 

VALOUCH, Petr, 2012. Leasing v praxi: praktický průvodce. 5. aktualizované vyd. 

Praha: Grada Publishing, 116 s. ISBN 978-80-247-4081-2. 

VOCHOZKA, Marek et al., 2012. Podniková ekonomika. 1. vyd. Praha: Grada, 570  

s. ISBN 978-80-247-4372-1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek 1: Ukázka plastových výrobků ......................................................................... 12 

Obrázek 2: Majetková struktura podniku ....................................................................... 17 

SEZNAM GRAFŮ 

Graf 1: HV za účetní období v letech 2007 - 2013 v Kč ................................................ 37 

Graf 2: Součty pořizovacích a zůstatkových cen DHM v letech 2007 - 2014 v Kč ....... 38 

Graf 3:  PC, ZC a kusy v procentním vyjádření na jednotlivých účtech ........................ 39 

Graf 4: Počet zařazení DHM do majetku v jednotlivých letech ..................................... 42 

Graf 5: Procentní vyjádření zařazení majetku dle jednotlivých let ................................ 42 

Graf 6: Procentní vyjádření vývoje majetku dle jednotlivých let ................................... 44 

Graf 7: Procentní rozdělení způsobu vyřazení majetku .................................................. 45 

Graf 8: Průměrný počet ks současných lisů v jednotlivých kategoriích v procentech ... 46 

Graf 9: Počet oprav u DHM v jednotlivých letech ......................................................... 54 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka 1: Doba odpisování majetku dle odpisových skupin ........................................ 25 

Tabulka 2: Maximální roční odpisové sazby pro rovnoměrné odpisování ..................... 25 

Tabulka 3: Koeficienty pro zrychlené odpisování .......................................................... 26 

Tabulka 4: Dílčí výsledky hospodaření v letech 2007 – 2013 v Kč ............................... 36 

Tabulka 5: VH za účetní období 2007 – 2013 v Kč ....................................................... 37 

Tabulka 6: Vývoj DHM dle vykázání v aktivech rozvahy v letech 2007 – 2014 v Kč...38 

Tabulka 7: Přehled lisů včetně dat zařazení do DHM .................................................... 40 

Tabulka 8: Přehled ostatního DHM včetně dat zařazení do DHM ................................. 41 

Tabulka 9: Vývoj pořízení DHM .................................................................................... 43 

Tabulka 10: Vývoj a způsob vyřazení DHM .................................................................. 45 

Tabulka 11: Stáří majetku ............................................................................................... 46 

Tabulka 12: Účetní odpisování DHM – lisů k 31. 12. 2014 ........................................... 47 

Tabulka 13: Účetní odpisování ostatního DHM k 31. 12. 2014 ..................................... 48 

Tabulka 14: Míra opotřebení DHM ................................................................................ 49 

Tabulka 15: Přehled údržby včetně počtu prováděných hodin za 1 rok ......................... 52 



94 

 

Tabulka 16: Odhadované náklady oprav v jednotlivých letech ...................................... 56 

Tabulka 17: Vnitřní vlivy – silné a slabé stránky ........................................................... 57 

Tabulka 18: Vnější vlivy – příležitosti a hrozby ............................................................. 57 

Tabulka 19: Návrhy na vyřazení lisů v letech 2016 – 2019 ........................................... 58 

Tabulka 20: Návrh na vyřazení ostatního DHM ............................................................. 59 

Tabulka 21: Návrh na vyřazení DHM v jednotlivých letech .......................................... 60 

Tabulka 22: Způsob vyřazení a výnosy z vyřazeného majetku ...................................... 61 

Tabulka 23: Návrhy na pořízení lisů v jednotlivých letech ............................................ 61 

Tabulka 24: Návrh na pořízení ostatního DHM v jednotlivých letech ........................... 62 

Tabulka 25: Roční daňové a účetní odpisy lisu Toshiba v Kč ........................................ 64 

Tabulka 26: Výpočet splátek bankovního úvěru v Kč .................................................... 65 

Tabulka 27: Přehled výpočtů spjatých s bankovním úvěrem v Kč ................................. 66 

Tabulka 28: Přehled výpočtů spjatých s leasingem v Kč ............................................... 67 

Tabulka 29: Porovnání výhodnosti forem investic v Kč ................................................ 68 

Tabulka 30: Návrh na provedení oprav v jednotlivých letech ........................................ 69 

Tabulka 31: Shrnutí návrhů na vlastní údržbu ................................................................ 76 

Tabulka 32: Shrnutí návrhů na cizí údržbu ..................................................................... 76 

Tabulka 33: Náklady na pořízení DHM ......................................................................... 79 

Tabulka 34: Roční náklady údržbu ................................................................................. 80 

Tabulka 35: Náklady na kvalifikaci ................................................................................ 80 

Tabulka 36: Výnosy z vyřazeného výrobního majetku .................................................. 81 

Tabulka 37: Celkové výnosy z návrhů dle jednotlivých let ............................................ 82 

Tabulka 38: Celkové náklady na návrhy dle jednotlivých let ........................................ 83 

Tabulka 39: Harmonogram realizace školení a seminářů dle jednotlivých let ............... 83 

Tabulka 40: Harmonogram realizace pořízení a vyřazení DHM .................................... 84 

Tabulka 41: Harmonogram realizace malých oprav dle jednotlivých let ....................... 84 

 

 

 

 



95 

 

SEZNAM ZKRATEK 

DHM  Dlouhodobý hmotný majetek 

KČ  Koruna česká 

MO  Malá oprava 

PC  Pořizovací cena 

TMP  Totálně produktivní údržba 

VH  Výsledek hospodaření 

ZC  Zůstatková cena 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1: Organizační struktura společnosti H&P plast 

Příloha č. 2: Balící, kontrolní, výrobní list společnosti H&P plast 

Příloha č. 3: Výrobní list výlisku CLIPS 

Příloha č. 4: Ukázka přehledu výrobků pro Medical Technologies CZ a. s.  

Příloha č. 5: Ukázka přehledu výrobků pro společnost Hettich 

Příloha č. 6: Ukázka přehledu vyráběných uzávěrů pro všechny jejich zákazníky 

Příloha č. 7: Seřizovací a výrobní postup společnosti H&P plast 

Příloha č. 8: Výkres lisu Battenfeld TM 1300/525 

Příloha č. 9: Výkres výlisku Závěrka 

Příloha č. 10: Výkres výlisku LN 

Příloha č. 11: Zpráva o pravidelné revizi elektrického zařízení 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 1: Organizační struktura společnosti H&P plast (Vlastní zpracování dle: 

HALVA, 2014) 

 

Vysvětlivky: 

* ředitel a zároveň majitel společnosti 

3,4 počet zaměstnanců v dané funkci 

Finanční ředitel, který kromě toho, že řídí ekonomické oddělení, zabezpečuje pro firmu 

všechny činnosti, které jsou spojeny s financováním a hospodařením firmy.  
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Příloha č. 2: Balící, kontrolní, výrobní list společnosti H&P plast (Převzato z: Interní 

dokumenty podniku) 

 

 



 

 

 

Příloha č. 3: Výrobní list výlisku CLIPS (Převzato z: Interní dokumenty podniku) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 4: Ukázka přehledu výrobků pro Medical Technologies CZ a. s. (Převzato 

z: Interní dokumenty podniku) 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 5: Ukázka přehledu výrobků pro společnost Hettich (Převzato z: Interní 

dokumenty podniku) 

 

 



 

 

 

Příloha č. 6: Ukázka přehledu vyráběných uzávěrů pro všechny jejich zákazníky 

(Převzato z: Interní dokumenty podniku) 

 

 



 

 

 

Příloha č. 7: Seřizovací a výrobní postup společnosti H&P plast (Převzato z: Interní 

dokumenty podniku) 

 

 



 

 

 

Příloha č. 8: Výkres lisu Battenfeld TM 1300/525 (Převzato z: Interní dokumenty 

podniku) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 9: Výkres výlisku Závěrka (Převzato z: Interní dokumenty podniku) 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 10: Výkres výlisku LN (Převzato z: Interní dokumenty podniku) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 11: Zpráva o pravidelné revizi elektrického zařízení (Převzato z: Interní 

dokumenty podniku) 

 


