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Abstrakt  

Bakalářská práce se zabývá studií průběhu zakázky vybraným podnikem, konkrétně 

podnikem Slévárna Kuřim, a.s.. Je zaměřená na zmapování současného stavu průběhu 

zakázky společnosti, od přijetí poptávky od zákazníka až po expedici konečného 

výrobku. Na základě tohoto stavu uvádí návrhy na zlepšení, které by měly vést 

k celkovému zlepšení, zefektivnění průběhu zakázky a v konečném důsledku ke zvýšení 

spokojenosti zákazníků.  

 

 

Abstract 

The bachelor’s thesis deals with the study of order processing in a selected company, 

concretely in Slévárna Kuřim, a.s. It is focused on mapping of current status of order 

processing in the company, since the adoption of demand from a customer until the 

shipment of the final product. Based on that, it gives suggestions for improvement 

which should lead to an overall improvement, streamlining of order processing and in 

the final consequence to increased customer satisfaction. 
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ÚVOD 

Bakalářská práce se zabývá analýzou průběhu zakázky ve společnosti Slévárna Kuřim, 

a.s.. Jedná se o společnost s dlouholetou tradicí, jejímž hlavním předmětem podnikání je 

výroba odlitků z šedé a tvárné litiny. Z důvodu velkého množství konkurenčních 

podniků je firma nucena neustále zvyšovat kvalitu svých výrobků, díky které dochází 

k uspokojování potřeb zákazníků. Podnik by se měl snažit zjišťovat o zákaznících co 

nejvíce informací, aby dokázal uspokojovat jejich požadavky, a tím docházelo k jejich 

spokojenosti a další spolupráci. Aby si firma udržovala dobré vztahy s odběrateli, je 

nezbytně nutné dbát na dodržování termínů dodávek, kvality nabízeného zboží a na 

další požadavky, které zákazníci požadují. Tyto faktory jsou často rozhodující při 

rozhodování zákazníka, zdali znovu využít nabídky produktů společnosti. K udržení  

a získání nových potencionálních zákazníků je zapotřebí odstranit problémy se kterými 

se podnik potýká při běžném provozu. Tyto problémy souvisí i s průběhem zakázky  

a můžou se odrazit na kvalitě a dodacích termínech.   

Práce je rozdělena do tří částí. V první části bakalářské budou popsány teoretické 

poznatky, které souvisejí s problematikou zakázky. Tato část obsahuje základní pojmy 

jako zakázková výroba, výroba a její řízení a cíle, dále také výrobní proces nebo systém 

řízení kvality výrobků.  

V analytické části je popsána současná situace průběhu zakázky, kde je do detailů 

popsán celý proces začínající poptávkou od zákazníka, přes nabídku, kalkulaci ceny, až 

po objednávku. Po přijetí objednávky dochází k zadání požadavku do výroby, dále ke 

kontrole kvality, naskladnění výrobku. Poslední části procesu, před odesláním 

zákazníkovi je kontrola kvality vyrobeného výrobku. V případě, že výrobek splňuje 

požadovanou kvalitu, může výt vyexpedován konečnému zákazníkovi a celý proces 

končí. V této části je také popsána výroba odlitků, z důvodu největšího podílu na 

podnikatelské činnosti společnosti. Tento proces výroby začíná výrobou jader, následně 

výrobou formy, dále následuje odlévání, vytloukání, otryskání, broušení  

a kontrolní operace spolu s balením. Po analýze všech základních činností výroby 

odlitků budou vytyčeny případné nedostatky ve výrobě, se kterými se společnost 

potýká.  
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V návrhové části budou na základě těchto nedostatků navrženy možná řešení, která by 

měla vést ke zlepšení a zkvalitnění výroby v podniku a tedy celkově k zefektivnění 

průběhu zakázky v podniku.  
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1 CÍL A METODIKA PRÁCE 

Cílem mé bakalářské práce je popsat současný stav průběhu zakázky ve vybraném 

výrobním podniku, konkrétně v podniku Slévárna Kuřim, a.s. (dále jen SLK), 

zabývajícím se výrobou odlitků, modelů a opracováním odlitků. Na základě zhodnocení 

současného stavu a zjištění případných nedostatků při průběhu zakázky podnikem se 

pokusím tyto nedostatky identifikovat a navrhnout možná zlepšení v tomto procesu, 

která by vedla k jejich odstranění, čímž by došlo k celkovému zlepšení a zkvalitnění 

výrobního procesu.  

Bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první části jsou popsány 

teoretická východiska, dále analýza současného stavu a poslední část práce je návrhová 

část. V úvodu Vám přiblížím pojmy související s problematikou průběhu zakázky. Do 

detailů popíši průběh zakázky začínající zákaznickou poptávkou, následuje odeslání 

nabídky, objednávka a její přezkoumaní, zaplánování do výroby, následná výroba, 

expedice a konečný zákaznický servis. Jelikož největší podnikatelskou činností 

společnosti je výroba odlitků, zaměřím se detailněji na tuto oblast a popíši celý průběh 

výroby odlitků. Na základě tohoto stavu navrhnu možná opatření, která by mohla vést 

ke zlepšení výroby.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této kapitole se zaměřím na teoretické vysvětlení základních pojmů, které souvisí 

s průběhem zakázky. Jejich znalost nám umožní lépe porozumět dalším částem 

bakalářské práce. Objasníme si pojmy, jako je zakázková výroba, výroba, rozdělení 

výroby a výrobní proces. Také si řekneme něco o řízení výroby a jejím členění. Dále se 

seznámíme s pojmem nákup materiálu a s faktory, které nákup materiálu ovlivňují. 

Vysvětlíme si také technickou přípravu výroby a na závěr si řekneme něco o systému 

řízení kvality výrobků.  

2.1 Zakázková výroba 

Zakázková výroba nebo také výroba na zakázku je uskutečňována na základě 

konkrétních přání zákazníků. Jedná se především o speciální nebo atypické produkty. 

Tato výroba se musí v co největší míře přizpůsobit požadavkům zákazníků. Zákazník 

musí samozřejmě počítat s tím, že výroba na zakázku vyžaduje určitý čas. Výrobky jsou 

ve většině případů dražší než při výrobě na sklad z důvodu vyšších nákladů na 

zhotovení. Pro kvalitní zakázkovou výrobu je nezbytná odbornost a specializace 

pracovníků.  Je typická spíše pro kusovou či malosériovou výrobu. Zakázková výroba je 

typická pro společnosti, jejichž strategie je zaměřena na odlišení od ostatních 

společností (Keřkovský, 2009). 

Zakázková výroba reaguje zcela nebo částečně na obchodní objednávku konkrétním 

výrobním příkazem. V tomto případě je nudné se zabývat otázkou adresné výroby, která 

se odráží od požadavku na identifikaci, specifikaci použitého materiálu nebo třeba 

způsobu balení přímo ve výrobním procesu. Mezi výrobními příkazy a obchodními 

požadavky (zákaznické zakázky) vznikají vazby dvojího typu. Jedná se o pevné  

a dynamické vazby. Přičemž pevné vazby vznikají na základě adresné výroby  

a dynamické vazby se mění v čase na základě změny termínu či priority té které 

zakázky zákazníka (Jurová, 2013). 
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2.2 Výroba 

Výrobu lze definovat jako přeměnu výrobních faktorů do ekonomických statků  

a služeb, které se dále spotřebovávají. Výrobní faktory jsou zdroje používané v procesu 

výroby.  

Rozlišují se čtyři hlavní skupiny výrobních faktorů:  

 přírodní zdroje (půda), 

 práce, 

 kapitál, 

 informace (Keřkovský, 2009). 

Pod pojmem půda si můžeme přestavit veškeré přírodní zdroje, ornou půdu, vodu, 

vzduch, lesy a zdroje nerostných surovin. Práce zahrnuje veškeré lidské zdroje, které 

mohou být uplatněny ve výrobním procesu. V průběhu výroby vznikají výrobní faktory, 

které nazýváme kapitál.  

Cílem výroby z ekonomických a společenských hledisek by mělo být dosažení stavu, 

kdy dochází k efektivnímu využívání všech výrobních zdrojů. Efektivnost výroby 

znamená zamezení plýtvání s omezenými zdroji a jejich využívání ve výrobě tak, aby 

bylo dosahováno zisku (Keřkovský, 2009).  

 

 

Výrobní 

faktory: 

 

-půda 

-práce 

-kapitál 

-informace 

-kvalita  

managementu 
 

Obr.  1: Koloběh výrobních faktorů zboží, služeb a kapitálu ve firmě. (Zdroj: vlastní zpracování podle 

Keřkovský, 2009, s. 2) 

 

FIRMA 

Výstupy: 

    -zboží 

    -služby 

Kapitál 
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2.3 Řízení výroby 

Řízení výroby v podniku zahrnuje všechny řídící procesy a funkce, které souvisí s řízení 

výrobních systémů. Obvykle je úzce provázáno s řízením ostatních oblastí podniku, 

jako je oblast marketingu, technické přípravy výroby, materiálně-technickým 

zabezpečení, vnitropodnikovou ekonomikou, řízením kvality a lidských zdrojů. Řízení 

výroby v podniku je zaměřeno na dosažení optimálního fungování výrobního systému 

s ohledem na stanovené cíle. Zároveň zahrnuje všechny činitele, kteří se účastní 

výrobního procesu. Jedná se například o: provozní prostory, suroviny, energie, 

informace, pracovníky podílející se na výrobě, rozpracované a hotové výrobky  

a energie (Keřkovský, 2009). Řízení výroby jde rozdělit na tři úrovně: strategické, 

taktické a operativní řízení výroby (Heřman, 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  2: Řídící veličiny řízení výroby. (Zdroj: vlastní zpracování dle Tomek, Vávrová, 1999, s. 57) 

 

2.3.1 Strategické řízení výroby 

Strategické řízení je chápáno jako vytváření strategie firmy, která je východiskem pro 

vytváření cílů, plánování zásadních opatření a vytváření předpokladů pro fungování 

Strategické řízení výroby 

Operativní řízení výroby 

Taktické řízení výroby  

Koncepce výrobku, 

koncepce zdrojů 

 

Ekonomické a sociální 

důsledky výrobní strategie  

Výrobní program, 

lidské a strojní kapacity 

Ekonomické a sociální 

důsledky taktiky 

Využití kapacit, stav zásob, 

dodací pohotovost 

Vyráběné množství, 

nákup, termíny 
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firmy. Strategické řízení výroby má na starost vrcholový management firmy (Heřman, 

2001).  

Mezi charakteristické rysy strategického řízení můžeme zařadit: široký záběr, obecné 

cíle a plány, dlouhý časový horizont (více než rok), vysoký stupeň nejistoty a rizika 

(Keřkovský, 2009).  

Ke strategickým cílům podle Heřmana, 2001 patří zejména: 

 určení produktů, se kterými se chce firma prosadit na trhu, 

 rozvoj nových výrobních technologií, 

 výběr trhů, na kterých chce firma oslovit zákazníky, 

 stanovení a realizace výhody na trhu, 

 stanovení harmonogramu rozvoje.  

Úkolem výrobní strategie je formulovat zásady a principy, podle kterých bude výroba 

v konkrétní firmě organizována. V rámci této strategie si podnik volí jeden ze tří 

způsobů uspořádání výroby: 

 Make-to-stock (výroba na sklad) představuje organizaci výroby tak, že hotové 

produkty jsou dodávány do skladů, ze kterých jsou v případě potřeby dodávány 

zákazníkům. Výhodou je maximální uspokojování požadavků zákazníků. 

V případě, že zákazník požaduje speciální provedení výrobku, není již tento 

způsob vhodný, z důvodu, že na skladě není udržováno příliš velké množství druhů 

výrobků. Dále je nutné, aby byla poptávka po produktech vyráběných na sklad 

předvídatelná. Při make-to-stock výrobě jsou lepší podmínky pro plynulý průběh 

výroby ve větších objemech. V rámci toho dochází k úsporám výrobních nákladů.  

 Make-to-order (výroba na objednávku) jedná se o výrobu uskutečňovanou na 

základě individuálních objednávek zákazníků, která se musí v co největší míře 

přizpůsobit konkrétním požadavkům zákazníků.  

 Assemble-to-order (montáž na objednávku) je uspořádání výroby přihlížející na 

jedinečné požadavky zákazníků za použití standartních součástí. Jedná se  

o kombinaci předchozích dvou způsobů. Je uplatňována zejména v automobilovém 

průmyslu a ve stavebnictví (Keřkovský, 2009). 
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2.3.2 Taktické řízení výroby 

Taktické řízení výroby by mělo navazovat na strategické řízení výroby. Mezi 

charakteristické vlastnosti patří: užší záběr, časový horizont maximálně rok, menší 

stupeň nejistoty a větší podrobnost. Taktické řízení je typické pro podniky na úrovni 

nižších organizačních jednotek, jako jsou závody, provozy. Mezi hlavní úlohy patří 

příjem zakázek, výběr dodavatelů a následná spolupráce, inovace strojního vybavení, 

střednědobé výrobní plány a plánování pracovní síly (Keřkovský, 2009).   

2.3.3 Operativní řízení výroby 

Operativní řízení výroby podle (Keřkovský, 2009) představuje ,,souhrn řídících 

činností, jejichž nejdůležitějším cílem je zajistit plánovaný průběh výroby při 

maximálně hospodárném využití vstupů“.  

Mezi charakteristické vlastnosti můžeme zařadit krátký časový horizont řízení  

a plánování, vysoká úroveň detailního plánování, uskutečňování výroby na co 

nejnižších organizačních jednotkách. Operativní evidence výroby slouží nadřazeným 

řídícím složkám jako zpětná vazba o skutečném průběhu výroby (Keřkovský, 2009). 

2.4 Výrobní proces 

Heřman (2001, s. 10) definuje výrobní proces takto: ,,výroba začíná vstupem materiálu 

do procesu zpracování a končí vytvořením konečného produktu, určeného k expedici 

zákazníkovi. Tyto konkrétní činnosti, vedoucí k určitému výrobku, jsou označovány 

jako výrobní proces. Výrobní proces je tedy postupná nebo jednorázová přeměna 

výchozího materiálu nebo polotovaru na hotový výrobek.“ 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  3: Schéma procesu. (Zdroj: vlastní zpracování podle Grasseová, 2008, s. 7) 
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2.4.1 Proces a jeho zlepšování 

Zlepšování procesů se obvykle orientuje na následující oblasti: 

 úzká místa, 

 redukce variability nestabilních procesů, 

 redukce plýtvání v procesech, 

 výrobky a procesy, se kterými je zákazník spokojen, 

 změny procesů s ohledem na nové výrobky, 

 pracoviště nezatěžující člověka, 

 neproduktivní procesy. 

2.4.2 Rozdělení výroby 

Výrobní proces lze rozdělit podle různých hledisek. Níže jsou uvedeny ty nejzákladnější 

členění výroby.  

Z hlediska opakovatelnosti rozlišujeme výrobu: 

 Kusová - je pro ni charakteristická výroba velkého počtu různých druhů 

výrobků v malém množství. V kusové výrobě se vyrábí výlučně na zakázku. 

V kusové výrobě se jedná o výrobu složitých výrobků.  

 Sériová - je pro ni charakteristická výroba většího či menšího množství výrobku 

stejného druhu. Toto množství výrobků je nazýváno výrobní dávka (série) a je 

zadáváno do výroby najednou. Sériová výroba se pravidelně opakuje.  

 Hromadná - je typická ni typická výroba jednoho nebo několika málo druhů 

výrobků ve velkém množství. Vyznačuje se vysokou mírou opakovanosti  

a výrobou týchž výrobků. V hromadné výrobě nemusí být pracovníci vysoce 

kvalifikování jak v kusové výrobě (Novák, 2007). 

Podle charakteru technologie rozlišujeme výrobu: 

 Mechanickou - v této výrobě se nemění vlastnosti látkové podstaty 

opracovaných materiálů a polotovarů. Materiál nebo polotovar mění svůj tvar  

a jakost. Typická pro strojírenskou, stavební výrobu apod. 
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 Chemickou - vyvolává změny vlastností látkové přeměny. 

 Biologickou a biochemickou - využívá přírodní procesy jako je zrání, kvašení, 

látková podstata surovin se mění (Jurová, 2013). 

Z hlediska plynulosti výrobního procesu rozlišujeme výrobu: 

 Plynulá výroba - je charakterizována svojí nepřetržitostí (nepřerušení procesu 

ani ve dnech pracovního klidu), hromadnou výrobou (výrobou velkého množství 

jednoho nebo malého počtu druhů výrobků) a vysokým stupněm automatizace. 

Z důvodu vysokých nákladů spojených se zastavením a následným rozběhem 

výroby dochází k zastavení výroby jen velmi zřídka. Tato výroba je typická pro 

chemický, hutní průmysl apod. 

 Přerušovaná výroba - je pro ni charakteristická různorodost a složitost výroby. 

Do technologického procesu vstupuje řada netechnologických procesů (např. 

doprava materiálu, upnutí a vyjmutí obrobku apod.) Oproti plynulé výrobě 

nejsou náklady na zastavení a následné spuštění výroby tak vysoké. (Heřman, 

2001) 

2.4.3 Cíle výroby  

Stanovení cílů je pro podnik velice důležité, jelikož by bez nich nevěděl, kam chce 

směřovat.  

Mezi dva základní širší cíle patří: 

 maximální uspokojení zákazníků, 

 efektivní využívání zdrojů (Keřkovský, 2009). 

Od těchto hlavních cílů se odvíjí další cíle: 

 kvalitní a spolehlivé dodávky, 

 vysoká flexibilita výroby, 

 zkracování průběžných dob výroby, 

 snižování nákladů, zásob a rozpracované výroby,  

 vysoká produktivita,  

 plynulost a rychlost materiálových toků,  
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 efektivní využití výrobních kapacit,  

 zabezpečení informačních procesů (Keřkovský, 2009).  

2.5 Nákup materiálu 

Nákup patří mezi nejdůležitější aktivity podniku. Nenadál (2006, s 21) definuje pojem 

nákup jako ,,proces, ve kterém nakupující - odběratelé získávají pro účely dalšího 

využití hmotné výrobky, služby, informace apod.“  

2.5.1 Faktory ovlivňující nákup materiálu  

Mezi nejčastější faktory ovlivňující nákup materiálu dle (Tomek, Hofman, 1999) patří 

podmínky dodávky, jakost, množství, cena, čas a volba vhodného dodavatele. Níže jsou 

jednotlivé atributy podrobněji popsány: 

 Podmínky dodávky - každá dodávka musí být realizována za určitých 

smluvních podmínek uvedených v kupní smlouvě.  

 Jakost - souvisí se zvolením vhodného materiálu pro konkrétní účel.  Cílem je 

nakoupit suroviny v co nejvyšší kvalitě a za co nejnižší cenu.  

 Množství - Každý chce dosáhnout úspor, které závisejí na velikosti slev od 

dodavatele materiálu. Avšak, s velkým množstvím nakupovaného materiálu roste 

množství zásob, které může být spojeno s možností zkažení, zastarání nebo 

dalšího znehodnocení. Současně také tímto vznikají nemalé náklady na delší 

skladování.  

 Cena - Nejnižší nákupní cena není vždy nejlepší cena. Firma nabízející nejnižší 

cenu nemusí nabízet požadovanou kvalitu sortimentu nebo různé poprodejní 

služby. Z toho vyplývá, že za nejlepší materiál lze považovat ten, který splňuje 

požadované parametry za co nejnižší cenu.  

 Čas - Mezi velmi důležité rozhodnutí patří v jakém okamžiku materiál nakoupit. 

V případě, že se podniku rozhoduje na základě očekávané poptávky po 

produktech, je nezbytně nutné určit dodací lhůtu materiálu tak, aby mohl podnik 

reagovat i na příležitostnou poptávku. Dodací lhůtou rozumíme čas, který uplyne 

mezi vystavením objednávky a dodáním požadovaného zboží. Jestliže podnik 

objednává na delší dobu dopředu, váže svůj provozní kapitál v zásobách. Na 
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druhou stranu nedostatečně velké objednávky často vedou ke zpožděné výrobě 

finálního výrobku, což může mít za následek odmítnutí dodávky odběratelem. Ta 

pak zůstane na skladě a přináší s sebou další náklady a ztráty a proto je třeba se jí 

zbavit. Je důležité, aby byl materiál k dispozici právě ve chvíli, kdy je potřeba ve 

výrobním procesu, výrobě nebo dokončení výrobku. Důležitou roli zastává 

nákupní manažer, jehož úkolem je vyhnout se problémům nadměrných  

a nedostatečných zásob. K těmto problémům dochází zejména z důvodu špatného 

plánování. 

 Dodavatel - Předpokladem dobrého nákupu je bezpodmínečně správný výběr 

dodavatele. Jejich výběr by měl být pečlivě zvážen, jelikož výběrem 

nekompetentního dodavatele může být i ta nejlepší obchodní strategie zmařena.  

2.6 Technická příprava výroby 

Technická příprava výroby (označovaná jako TPV) je soubor činností v podniku, které 

jsou vzájemně spjaté a jejichž cílem je připravit technicky i ekonomicky výhodný  

a efektivní návrh výrobku, technologie a organizace jeho výroby. TPV je předpokladem 

pro:  

 zahájení nové výroby, 

 zavádění nových výrobků, 

 zavádění progresivnějších technologií, 

 zdokonalování stávajících výrobních technologií (Novák, 2007). 

Úkoly technické přípravy výroby závisí na druhu a rozsahu výroby, stupni složitosti, 

technologické povaze předmětu a na výrobní struktuře závodu. 

Obecné úkoly: 

 zdokonalování a zefektivňování výroby produktů, 

 vypracování a zdokonalování výrobních postupů, 

 zhotovení nářadí, 

 seřízení a vyzkoušení výrobních postupů (Novák, 2007). 
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Technicko-ekonomická dokumentace, která je výstupem z TPV musí zajistit podklady 

pro efektivní průběh výrobním procesem, efektivní průběh přípravy. Dále, aby byla 

zajištěna konkurenceschopnost výrobku při požadované kvalitě, která vede k uspokojení 

požadavků uživatele.  

Vzhledem k rozsahu činností dochází k členění TPV na:  

 konstrukční, 

 technologickou, 

 organizační přípravu výroby.  

2.6.1 Konstrukční příprava výroby 

Konstrukční příprava výroby navazuje na průzkum trhu, díky kterému máme již 

představu o novém výrobku, jeho funkcích, tvaru, rozměrech a použitém materiálu. Při 

správné volbě všech parametrů konstrukce i materiálu je zajištěna spolehlivost 

budoucího výrobku a jeho ekonomicky efektivní výroba. V této části TPV je třeba 

zajistit tzv. technologičnost konstrukce, která umožňuje výrobu v požadované kvalitě  

a co nejhospodárnějšími výrobními postupy. Výsledkem je zhotovení konstrukční 

dokumentace, která se skládá z výrobních výkresů jednotlivých součástí, z montážních 

sestav výrobků a z konstrukční rozpisky neboli kusovníku. Výstupem jsou také 

podmínky pro výrobu, provoz, zkoušení a přejímání výrobku a také návod k použití, 

obsluze atd. (Heřman, 2001).  

2.6.2 Technologická příprava výroby 

Další částí TPV je technologická příprava výroby, která stanoví, jakým způsobem 

budou provedeny jednotlivé operace. Určuje také posloupnost operací, strojů a zařízení, 

na nichž bude výroba probíhat. Dále také nástroje, přípravky, měřidla a kontrolní 

stanoviště. Součástí je také zajištění bezpečnosti, hygieny a kultury práce. Výstupem 

této etapy jsou technologické postupy, které uvádějí doporučené normy spotřeby 

materiálu a normy spotřeby času. Technologická příprava výroby má tedy za úkol 

připravit potřebné podklady pro zajištění: 

 požadované jakosti, 

 efektivní využití surovin, materiálů a energií s minimálními ztrátami, 

 minimální náklady, 
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 optimální využití výrobního zařízení, 

 co nejmenší průběžné doby výroby a stupně rozpracovanosti (Heřman, 2001). 

2.6.3 Organizační příprava výroby 

Cílem je sladit všechny přechozí etapy, tak aby vlastní výroba produktu probíhala 

plynule, nepřerušeně a co nejefektivněji. Výstupem je stanovení materiálového toku 

mezi jednotlivými pracovišti, dále jeho intenzita a rychlost na základě množství, které 

se má vyrobit. Na konci této etapy přípravy výroby se ověřuje navrhnuté řešení výrobou 

a odzkoušení ověřovací série (Heřman, 2001). 

KANBAN - je to tzv. výrobní informační systém, který slouží pro řízení toku výrobků. 

V japonštině slovo ,,kanban“ znamená ,,štítek“. Ten obsahuje veškeré informace, které 

jsou potřebné, aby byla zajištěna plynulost výroby (Heřman, 2001). ,,Štítek“ je připojen 

ke konkrétní části výrobní linky, kde udává dodávku určitého množství. Až jsou 

všechny díly použity, stejný KANBAN se vrátí zpět na původní místo, kde pak slouží 

jako objednávka na další díly (Masaaki, 2004). 

Rozlišují se dva druhy ,,štítků“: 

a) výrobní KANBAN (objednávka), který se vztahuje k jedné operaci 

b) dopravní KANBAN (dodací list), kolující mezi dvěma po sobě následujícími 

operacemi 

Fungování systému je založeno na několika zásadách. Povinnosti mají obě dvě strany  

v ,,dodavatelsko-odběratelských vztazích“.  

Mezi povinnosti odběratele patří:  

 pracoviště má povinnost objednané díly odebrat 

 zasílá v předstihu svému ,,dodavateli“ KANBAN kartu, která mu slouží jako 

objednávka pro výrobu dalšího množství výrobků 
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Mezi povinnosti dodavatele patří: 

 požadovaný materiál připravit a v požadovaném množství jej uložit do 

přepravního systému (paleta, vozík apod.), 

 přiložit kartu, 

 přepravnímu systému dát signál na převezení materiálu ,,zákazníkovi“, 

 pracoviště nesmí vyrábět, pokud k tomu nemá objednávku, 

 zákaz předzásobování zákazníka (Heřman, 2001). 

 

Díky počtu karet přítomných v systému umožňuje princip KANBAN kontrolovat a řídit 

rozpracovanost výroby. Je vyžadován rovnoměrný a jednosměrný materiálový tok  

a synchronizace jednotlivých operací. Z tohoto důvodu je nejvhodnější zavést tento 

systém pro opakovanou výrobu stejných součástí (Heřman, 2001). 

 

JUST IN TIME - zkráceně JIT, je podniková filozofie, která umožňuje firmám 

zvyšování produktivity při uspokojování požadavků zákazníků s ohledem na kvalitu  

a včasnost dodávky (Heřman, 2001). Metoda představuje princip, v němž se vyrábí jen 

tolik, kolik je nutné, kolik požaduje trh a zákazník. Systém výroby JIT řídí plynulost 

toku materiálu, aby se dostal k zákazníkovi právě včas. Dochází ke zkracování průběžné 

doby výroby redukováním času čekání (Jurová, 2013).  

Podmínky nutné pro aplikaci JIT: 

 spolehlivost dodavatelů, 

 minimální zásoby,  

 vysoká úroveň komunikace mezi pracovníky na všech úrovních, 

 spolehlivé zařízení, 

 totální řízení jakosti (Heřman, 2001). 

Přínosy JIT: 

 zvýšení kvality, 

 zkrácení průběžné doby,  
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 vyšší využití výrobních zdrojů, 

 snížení zásob a rozpracované výroby (Heřman, 2001). 

2.7 Systém řízení kvality výrobků  

Kvalita podle Vebera (2007, s. 67) „se stala samozřejmým atributem výrobků a služeb. 

Aby byla na výstupu garantována, musí být zabezpečeno řízení kvality ve všech stádiích 

vzniku výrobku, tedy od okamžiku prvních kontaktů se zákazníkem, přes přípravu 

výrobku či služby, nákup, vlastní výrobu, až po realizaci a servis“. 

V systému managementu jakosti se uplatňuje sedm základních nástrojů, které byly 

rozvinuty v Japonsku. Tyto nástroje se používají zejména při řešení problémů 

operativního řízení jakosti a slouží také k zlepšování jakosti (Plura, 2001). 

 vývojový (postupový) diagram - slouží ke grafickému zobrazení návaznosti 

všech kroků v určitém procesu, Je také důležitým východiskem zlepšování 

procesů a jakosti,  

 diagram příčin a následků - známý také jako Ishikawův diagram neboli diagram 

rybí kost, slouží pro analýzu příčin určitého následku (problému s jakostí), 

slouží k řešení všech problémů vyvolanými více příčinami, 

 formulář pro sběr údajů - tyto formuláře jsou určeny ke shromažďování údajů 

pro zlepšování jakosti, které jsou východiskem pro hodnocení stávajícího stavu 

procesů a dalšímu zlepšování   

 Paretův diagram - stanovuje priority při řešení problémů s jakostí, diagram také 

předpokládá, že většina problémů s jakostí je způsobena malým podílem 

činitelů, proto se také označuje jako pravidlo 80/20 (80% problémů/20% 

činitelů), 

 histogram - diagram, který znázorňuje rozdělení četnosti hodnot ve zvolených 

intervalech, 

 regulační diagram - umožňuje odlišit rozdílnost procesu vyvolanou zvláštními 

příčinami od variability vyvolané náhodnými příčinami. Je velmi důležitý pro 

nalezení aktivit, vedoucí ke zlepšování jakosti. 

 bodový diagram - slouží ke zkoumání vztahů mezi dvěma proměnnými, např. 

vzájemná závislost dvou znaků jakosti. 
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2.7.1 Kvalita výrobku 

Kvalitní výrobek musí splňovat určité požadavky, které jsou následující: 

 

1. funkčnost výrobku - základní funkce výrobku se mění. Každý výrobek je vyráběn 

pro konkrétní účel a uspokojuje základní představu zákazníka o smyslu nákupu.  

2. estetická působivost výrobku - každý výrobek má svoji vnější formu 

reprezentovanou tvarem, barvou a vzhledem. Velmi často bývá podstatným 

motivem při rozhodování o koupi. Zároveň je ale splnění této vlastnosti výrobku 

jedním z nejobtížnějších úkolů.  

3. nezávadnost výrobku - výrobek musí vykazovat bezvadný stav již při optické 

prohlídce při rozhodování o koupi. 

4. ovladatelnost výrobku - výrobek nesmí zatěžovat svého uživatele zvýšenými 

nároky na jeho schopnosti.  

5., 6. opravitelnost, udržovatelnost  - u zákazníků je vyžadována snadná a jednoduchá, 

     v nejlepším případě žádná údržba výroku 

7. spolehlivost - výrobek je schopen plnit všechny funkce v určitém okamžiku, aniž by 

nastala nějaká závada. Spolehlivost výrobku je v dnešní době považována zákazníky 

za samozřejmou.  

8. Trvanlivost - v minulosti byly výrobky zhotovovány tak, aby vydržely co nejdéle. 

Avšak v dnešní době dochází ke zkracování životnosti z důvodu upřednostňování 

levnějších matriálů, vědeckotechnický rozvoj nebo také díky vysoké inovaci (Veber, 

2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  4: Požadavky na kvalitu produktu. (Zdroj: vlastní zpracování podle Veber, 2007, s. 22) 
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2.7.2 Důvodu zájmu o jakost 

V dnešní době vyspělých ekonomik vede management podnikatelských subjektů z řady 

důvodů k zájmu o jakost.  

Konkurenční tlaky - V současnosti se vedle tuzemských výrobců objevují  

i zahraniční konkurenti. Z tohoto důvodu se zájem o jakost produktů zvyšuje. 

Společnosti musí hledat cesty ke zvyšování jakosti a ke snižování jejich cen. 

Náročnější zákazníci - Změny procesů, nové technologie, inovace staví před 

spotřebitele pestřejší možnosti volby produktů. Zákazník disponuje více informacemi, 

má představu o tom co je pro něho výhodnější a zodpovědněji si vybírá. Zákazníci tedy 

upřednostňují produkty, které kromě očekávání poskytnou i něco navíc. 

Jakost vede k ziskům - Jakost je možno sledovat jak z pohledu nákladů tak výnosů 

organizace. 

Náklady: placení sankcí zákazníkům z důvodu nekvalitních dodávek, snížení ztrát 

z vadné produkce, menší počet kontrol atd.  

Výnosy: rozšíření prodejů u stávajících i nových zákazníků, zvýšení podílu na trhu, 

zvýšení zisku, loajalita a spokojenost zákazníků apod.  

Mohutná osvěta - vzniká mnoho organizací, které poskytují informace o řízení jakosti. 

Mezi vhodný motivační nástroj můžeme zařadit různé certifikáty, které zvyšují důvěru 

zákazníků u konkrétního dodavatele.  

 

Regulace kvality - povinností státu je prosazovat zájmy občanů, chránit je před 

nebezpečnými výrobky a také chránit jejich zdraví a majetek a dbát na zajišťování 

vhodného životního prostředí prostřednictvím legislativy (Veber, 2007).  

2.7.3 Zásady systému jakosti, smyčka jakosti 

Systém jakosti se vztahuje a působí na všechny činnosti, které jsou s jakostí výrobků 

spojené. Tento systém zahrnuje všechny fáze od identifikace úkolů až po uspokojení 

požadavků zákazníka. Všechny tyto fáze zahrnuje smyčka jakosti: 

a) marketing a průzkum trhu, 

b) přesná specifikace a vývoj výrobku, 
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c) zásobování, 

d) plánování a vývoj procesů, 

e) výrobu, 

f) kontrolu a zkoušení, 

g) balení a skladování, 

h) prodej a distribuci, 

i) uvedení do provozu, 

j) technickou pomoc a údržbu, 

k) likvidaci po použití (Hruška, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Obr.  5: Smyčka jakosti. (Zdroj: vlastní zpracování dle Hruška, 2001, s. 77) 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU  

3.1 Základní údaje o společnosti  

Společnost SLK byla zapsána do obchodního rejstříku 1. září 2011. Sídlo firmy je 

v Kuřimi na ulici Blanenská 157/93. Jedná se o akciovou společnost. Předmětem 

podnikání je výroba odlitků a další činnosti spojené s podnikáním. Nejvyšším orgánem 

je valná hromada. Dalšími orgány jsou představenstvo a dozorčí rada (Justice, 2015). 

 

 

Obr.  6: Pohled na celý objekt Slévárny Kuřim. (Zdroj: Slévárna Kuřim, 2012) 

 

3.2 Historie společnosti 

SKL je firma s dlouholetou tradicí výroby odlitků z šedé a tvárné litiny. Firma má 

vlastní modelárnu a je schopna rychle realizovat nové zakázky. Slévárna je komerční, 

odlévá odlitky dle objednávek zákazníků a přizpůsobuje se zvyšujícím se nárokům, jak 

v kvalitě odlitků, tak v termínech dodávek a uspokojení dalších požadavků zákazníků. 

Nabídka služeb se neustále rozšiřuje a zkvalitňuje. 

Historie společnosti sahá až do roku 1949, kdy byla započata výstavba podle projektu 

firmy LESTER B. KNIGHT ASOCIATES - CHICAGO v areálu původního závodu 

Zbrojovky Brno, který byl později osamostatněn pod názvem TOS Kuřim.  
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Dne 1.1.1950 vznikl samostatný podnik TOS KUŘIM. Protože kapacita slévárny 

Vaňkovka přestávala stačit rozvíjející se výrobě, byla zahájena výstavba slévárny  

v Kuřimi. Pravidelná výroba byla zahájena v roce 1953. Do slévárny byla převedena 

výroba odlitků pro obráběcí stroje. Společně s výrobou byla do Kuřimi přeložena  

i velká část kvalifikovaných slévačů, modelářů a techniků z brněnské Vaňkovky. V roce 

1990 došlo k transformaci TOS Kuřim na akciovou společnost. 

V roce 1992 došlo v rámci privatizace k osamostatnění slévárny a vzniku samostatné 

společnosti SLÉVÁRNA KUŘIM, a.s.. V roce 2012 vzniká prodejem firma SLK. 

Slévárna v Kuřimi patřila v průběhu své existence k významným představitelům 

slévárenské výroby v Československu a nemalou měrou se podílela na technickém 

vývoji zavádění samotvrdnoucích formovacích směsí na bázi vodního skla, na 

intenzifikaci tavení v kuplovnách a později na výrobě litiny s kuličkovým grafitem 

modifikací plněným drátem apod. (,,Kuřim 1226-1996“, 1997). 

3.3 Organizační struktura 

Nejvyšším orgánem SLK je představenstvo společnosti. Dozorčí rada kontroluje činnost 

představenstva. Představenstvo jmenuje ředitele akciové společnosti, kterému podléhají 

jednotlivé odborné úseky. Jednotlivé úseky jsou následně řízeny odbornými řediteli, 

kteří mají na starosti jednotlivé pracovní úseky. Ty jsou dále členěny na jednotlivá 

pracovní oddělení (Kadlčíková, 2015). Kompletní organizační struktura společnosti je 

uvedena v příloze III.  

3.4 Předmět podnikání 

Hlavním předmětem podnikání je výroba odlitků ze šedé a tvárné litiny. K tomu 

samozřejmě navazují další činnosti podnikání a to je výroba modelů a opracování 

odlitků (Justice, 2015). Ostatní uvedené aktivity v obchodním rejstříku nedosahují 

takového významu jako tyhle tři. V budoucnu má SLK rozšířit své podnikání i o služby 

v oblasti kontroly a defektoskopie, popřípadě vlastní dopravy. 

Hlavní činností SLK je výroba odlitků, která dosahuje zhruba 86 % celkové výroby. 

Ostatní činnosti jsou zanedbatelné a nedosahují takové výše. Z tohoto důvodu se budu 

v další kapitole detailně věnovat výrobě odlitků (Vyskočilová, 2016). 
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V níže uvedeném grafu jsou znázorněny všechny činnosti podnikání společnosti. 

 

Graf 1: Struktura výroby podle předmětu podnikání v %. (Zdroj: vlastní zpracování dle Vyskočilová, 

2015) 

Jednotlivé předměty podnikání nabízí slévárna Kuřim i jako samostatné výrobní 

činnosti. V předmětu ostatní jsou jednotlivé činnosti rozděleny do následujícího grafu.  

 

 

Graf 2: Detailnější rozdělení ostatních činností podnikání. (Zdroj: vlastní zpracování dle Vyskočilová, 

2015) 
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3.5 Tvoření plánu 

SKL má vždy stanoven roční plán své produkce. Základním předpokladem pro výši 

plánu je množství tekutého kovu, které je schopná slévárna v pracovní dny natavit  

a odlít. V současné době je kapacita tekutého kovu 18 000 tun ročně. Plán je však 

stanoven na 15 600 tun, což dělá přibližně 87 %. Plán se stanovuje z potřeb stávajících 

zákazníků, kteří informaci o svých požadavcích na množství dávají slévárně Kuřim 

vždy ve čtvrtém kvartále každého roku, a z těchto výhledů jednotlivých zákazníků se 

zjistí stav naplněnosti slévárny. Plán není stanoven na plnou kapacitu, protože je nutné 

zohlednit nepředpokládané výpadky ve výrobě, poruchovost, nedobrovolné odstávky 

apod. Úprava plánu též zohledňuje mimořádné objednávky a požadavky zákazníků 

anebo zkracování dodacích lhůt. Snahou slévárny Kuřim je maximálně vyjít 

zákazníkům termínově vstříc, proto jsou roční výhledy každé čtvrtletí se zákazníkem 

upřednostňovány a tato kapacita je mu rezervována i v případě, že nemá ještě předané 

objednávky.  

V plánu musí být zohledněna kritická místa ve výrobě, která v současné době omezují 

produkci odlitků, jako např. výroba jader, čištění odlitků a barvení odlitků 

(Vyskočilová, 2016).  

3.6 Vlastní výroba odlitků  

SLK je zakázkovou slévárnou a výroba odlitků probíhá pouze na základně objednávek  

a jejich potvrzení. Pro zahájení výroby odlitků je třeba zajistit dostatečné množství 

surovin podle plánu. Spotřeba jednotlivých surovin je dána technologickým postupem  

a lze z něho stanovit předpokládané měsíční nákupy pro zajištění výroby. Základní 

suroviny pro výrobu jako slévárenské písky, surová železa, nátěry, pojiva, broky, brusné 

kotouče, nátěrové hmoty atd. musí být vždy v dostatečném množství předzásobeny na 

skladě surovin. Speciální požadavky pro určitý typ výroby se generují z plánů výroby  

a oddělení nákupu je po zadání objednávky ihned informováno, které speciální 

materiály musí pro splnění objednávky dokoupit (Kadlčíková, 2015). 

Po udělení objednávky a přípravě modelového zařízení lze zaplánovat výrobu prvního 

kusu. Výroba prvního kusu je dozorována technickým úsekem a při tomto procesu jsou 
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sbírány poznatky z výroby. Zjištěné nedostatky jsou zapisovány jednotlivými pracovišti 

do tzv. ,,průvodky prvního kusu“. Základní činnosti při výrobě odlitků: 

1. plánování výroby,  

2. výroba jader, 

3. výroba forem, 

4. odlévání, 

5. vytloukání, 

6. otryskání, 

7. broušení, 

8. barvení, 

9. kontrolní operace + balení (Kadlčíková, 2015). 

3.6.1 Plánování výroby  

Z daného zásobníku práce plánař stanovuje dle termínu objednávek naplněnost pro 

jednotlivé měsíce a jednotlivá pracoviště, kterou upřesňuje po týdnech. Týdenní plány 

rozpracovávají společně mistři jednotlivých pracovišť tak, aby byla zajištěna návaznost 

a plynulost výroby. Rozpočítávání nutné výrobní úsečky je prováděno pomocí 

programu OPTI na základě technologických postupů, kde jsou dány normy pro 

jednotlivé výrobní etapy. Plánování v současné době je zpracováno počítačem tak, že ze 

zadaných termínů objednávky umí program stanovit termín, kdy je třeba výrobu zahájit 

(Vyskočilová, 2016). 

Výroba odlitků ve slévárně Kuřim je zajišťována pomocí dvou zcela odlišných 

technologií. A to sériová výroba na formovací lince a kusová a malosériová na ručním 

pracovišti. Produkce je dle plánu rozdělena cca 50 na 50 %. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o zakázkovou výrobu, dochází k nepravidelnosti objednávek a k přetížení jedné 

nebo druhé formovny. Tyto výkyvy naplněnosti formoven jsou odrazem požadavků 

evropského trhu a je s nimi nutno počítat. Zavedení výroby odlitků je poměrně 

dlouhodobá záležitost, která prochází přes výrobu modelového zařízení, výrobu odlitků 

a jeho schválení až k opakované výrobě a není možno krátkodobé výpadky nahradit 

nezavedenou prací. Proto je nutné mít se zásadními zákazníky uzavřeny dlouhodobé 

obchodní smlouvy popřípadě vytipované položky, které jsou dodávány tzv. na zavolání, 
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což slévárně umožňuje zaplánovat výrobu těchto položek dle volných kapacit 

(Vyskočilová, 2016). 

I přes tyto opatření nelze zcela výkyvy objednávek pro jednotlivé formovny vyloučit. 

V případě přetlaku jedné formovny je nutné operativně řešit možnosti výpomoci 

z formovny druhé. Tato výpomoc však nelze realizovat na všech pracovištích, pouze 

tam kde výrobní technologie jsou podobné tryskání, broušení, barvení odlitků 

(Vyskočilová, 2016). 

3.6.2 Výroba jader  

Jádra jsou pomocné výrobky pro výrobu odlitků, které pomáhají vytvářet vnitřní dutiny 

odlitků. Jsou vyrobena z rozpadavé jádrařské směsi, která vlivem teploty tekutého kovu 

snižuje svoji pevnost až na sypkou hmotu.  

Technologie výroby jader se liší podle technologie výroby forem. Pro strojní formovnu 

jsou jádra vyráběny na vstřelovacích strojích. Pro ruční formovnu ručně z furanové 

směsi. Obě jaderny ve slévárně Kuřim pracují v nepřetržitém třísměnném provozu, 

přesto nedostatek jader pro výrobu často ovlivňuje tvorbu plánu pro jednotlivé 

pracoviště. Opatření proběhlá v roce 2015, tj. rozšíření skladů hotových jader tento 

problém zcela neodstranilo. Přeplněnost obou jaderen lze řešit tzv. bezjádrovou prací. 

Pro strojní formovnu (kanálové poklopy, víka, kotouče, řemenice apod.), ale touto 

produkcí se slévárna nechce prezentovat. Pro ruční formovnu lze zvýšit kapacitu výroby 

bezjádrovou prací na polystyrénové spalitelné modely, čehož slévárna využívá dle 

svých možností.  Strojní formovna je vybavena taktem linky pro zakládání až 6 či 7 

jader a odlitky s vysokým počtem jader jsou náročnější a mají větší přidanou hodnotu. 

Přijatá opatření na rozšíření skladů ovlivnily kvalitu jader, protože jádra před založením 

do formy musí minimálně 24 hodin odpočívat, nikoliv však nezvýšily vyráběné 

množství jader (Haman, 2015).  

3.6.3 Výroba forem 

1) Popis technologie výroby 

Výroba forem probíhá ve slévárně Kuřim buď na strojní nebo ruční formovně. Na 

strojní formovně jsou formy vyráběny poloautomatickou formovací linkou Georg 
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Fisher. Zde je jednotná velikost formovacího rámu 1200 x 1000 x 350/350. Modelové 

desky jsou vkládány do tzv. nosiče a zajíždí do formovacího uzlu, kde jsou osazeny do 

formovacího rámu, naplněny pískem a zhutněny vzduchovou tlakovou vlnou o tlaku  

6 atmosfér. Formovací směs je jednotná, bentonitová a rychlost výroby forem je dána 

taktem linky tedy průměrně cca 22 forem za hodinu. Po odformování modelů jsou do 

formy založeny jádra, poloformy jsou složeny ve skládacím zařízení a posouvány 

automaticky do prostoru k odlévání. Odlité formy jsou přesunuty na tři chladící tratě  

a v taktu linky přejíždějí k vytloukacímu roštu. Doba chladnutí cca 4 hodin.  

Ruční formovna je vybavena rámovým parkem různých velikostí včetně 6 formovacích 

jam. Modelové zařízení je osazeno formovacím rámem a z misiče formovacích směsí je 

rám naplněn samotvrdnoucím pískem. Po ztvrdnutí formovací směsi je rám otočen  

a modelové zařízení vytaženo. Vždy se vyrábí dvě poloformy spodní a horní. Po 

vytažení modelu následuje nanášení penetračního nátěru proti připečení písku do 

tekutého kovu, založení jader, složení obou polovin, usazení vtokové jamky a výfuků. 

Forma je tímto připravena k odlévání (Haman, 2015).  

2) Výroba prvních kusů 

Jednotlivé fáze výroby jsou pod technologickým dohledem a v případě, že u výroby 

prvního kusu dojde k zjištění problémů u navržené technologie, musí tato skutečnost být 

zaznamenána do průvodky prvního kusu a to pro každou operaci samostatně. Na 

základě zjištěných poznatků, které jsou po skončení výroby vyhodnocovány, jsou 

navržena nápravná opatření, která jsou zavedena do platného technologického postupu. 

Realizováním zjištěných opatření, pro odstranění nedostatků, musí být zvládnuta 

technologická část výroby a její opakovatelnost. Výroba prvních kusů podléhá 

zpřísněnému technologickému dozoru, je časově upřednostněna před opakovanou 

výrobou a i v případě negativního výsledku je třeba mít dostatečnou rezervu 

k potvrzenému termínu. Zhotovený, zkontrolovaný odlitek je předkládán zákazníkovi 

k odsouhlasení a to buď fyzicky anebo pomocí rozměrových protokolů, atestů, 

fotografií a trojrozměrných scanů. Teprve po písemném schválení zákazníkem je odlitek 

uvolněn do opakované výroby (Haman, 2015).  
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3) Opakovaná výroba 

Opakovanou výrobou se rozumí výroba na objednávku pro odlitky, které již byly 

odlévány a zákazníku dodávány. Objednávky od zákazníků jsou předávány obchodním 

úsekem do úseku plánování, který z daných objednávek tvoří tzv. zásobník práce. 

Objednávky zadává do výroby podle požadovaných termínů s ohledem na délku výroby 

(nutný technologický čas). Odlitky mají dle charakteru výroby různý technologický 

nutný čas k jejich zhotovení. Velké odlitky nad 10 tun mají výrobní úsečku 21 i více 

dnů. Odlitky ze strojní formovny 2 - 5 dnů (Haman, 2015). 

3.6.4 Odlévání 

Odlévání probíhá po dodávkách nataveného tekutého kovu z pracovišť tavírna. Pro 

strojní formování jsou používány speciální pánve o hmotnosti 1,2 tuny tekutého kovu. 

Formovací linka má 7 odlévacích pozic a v průběhu odlévání je automaticky 

přisypáváno práškové ferosilicium na zjemnění struktury.  

Pro ruční formování jsou na ruční formovně používány pánve od 2 do 8 tun. Odlévání 

probíhá klasicky pomocí jeřábu (Cvrkal, 2015).  

3.6.5 Vytloukání  

Vytloukání odlitků je proces očištění produktu od formovací a jádrařské směsi po jeho 

zchladnutí. Strojní vytloukání probíhá v taktu linky. Odlitky s pískem jsou  

z formovacího rámu vytlačovány na vibrační rošt. Ruční vytloukání odlitků probíhá na 

odsávaném vytloukacím vibračním roštu. Vytlučené odlitky se třídí podle hmotnosti. 

Menší do 500 kg se ukládají na speciální rámy ostatní váhově až do 15 tun do 

vymezeného prostoru mezi roštem a brusírnou. Z důvodu nedostatku úložného prostoru 

a odkládacích rámů dochází, zvláště v noční směně, k ukládání odlitků mimo vyhrazené 

prostory což způsobuje, že odlitky menších rozměrů jsou poté těžko k nalezení. 

Vytlučené odlitky jsou převáženy k další operaci. Hmotnostně menší do komorového 

tryskače, větší odlitky nad 5 tun do kabinového tryskače, kde jsou tryskány ocelovými 

broky (Cvrkal, 2015).  
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3.6.6 Otryskání 

Otryskání je operace, kdy jsou odlitky kompletně zbaveny písku z formy pomocí 

metacích kol s ocelovými broky. Na strojní formovně brokování navazuje přímo na 

vytloukací rošt průběžným dvoukomorovým brokovým tryskačem anebo závěsným 

otočným tryskačem. Na ruční formovně jsou menší odlitky po vytlučení zaváženy do 

komorového tryskače k brokování. Těžší odlitky nad 5 tun do kabinového tryskače. 

Brokování je další problematické místo v technologickém toku, neboť kapacita 

brokoven nestačí očistit všechny vytlučené odlitky (Cvrkal, 2015).  

3.6.7 Broušení  

Broušení odlitků je operace, kdy jsou odstraňovány zbytky z dělící roviny, vtokové 

soustavy, výfuků, nálitků. Na strojní formovně jsou odlitky po obrokování převáženy 

k brousícímu stroji Koyama, který provede základní obroušení, a následně jsou odlitky 

pouze dočišťovány jednotlivými pracovníky ručními bruskami. Na ruční formovně jsou 

obrokované odlitky přidělovány jednotlivým brusičům, kteří je pomocí ručních brusek 

zbavují zateklin, popřípadě zapečených málo přístupných míst nebo zalitých otvorů. 

(Cvrkal, 2015). 

3.6.8 Barvení 

V případě požadavku zákazníka dochází před expedicí k barvení odlitku. Z důvodu 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví je povoleno ve slévárně Kuřim provádět základní 

nátěry pouze vodou ředitelnými barvami. Nejzákladnější barva je červená, ale někteří 

zákazníci požadují různé odstíny odlitků. Doba zasychání některých dvousložkových 

barev je velmi dlouhá a omezuje rychlejší manipulaci s odlitky. Náročnost zákazníka na 

kvalitu povrchu stále roste. Odlitek před barvením musí být dokonale čistý, bez 

jakéhokoliv prachu. Pokud není barva na otryskaný odlitek nanesena do cca 8 hodin, 

dochází k jemnému zaprášení odlitků a tím nepřilnavosti barvy povrchu (Vyskočilová, 

2016).  

3.6.9 Kontrolní operace + balení  

Hotové odlitky jsou předávány do prostoru výstupní kontroly, kde jsou zkontrolované 

odlitky označeny štítkem zelené barvy, které mohou být přímo expedovány do skladu. 
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Žlutý štítek označuje odlitky, které nemají provedeny všechny výstupní zkoušky 

(ultrazvuk, magnetická zkouška, polévací zkouška) a teprve pro jejich provedení  

a odsouhlasení je možné odlitky uvolnit zeleným štítkem na sklad. Odlitky, které 

nevyhoví výstupní kontrole, jsou ihned odváženy zpět do výroby k opravám. 

Skladování odlitků, balení a jejich expedice byla ve slévárně Kuřim dříve velmi 

opomíjenou součástí výroby. Realizací nového temperovaného skladu odlitků došlo 

k zajištění výstupní kvality po celou dobu skladování. Nabalené odlitky nejsou 

znečištěny anebo zkorodovány při delším pobytu ve skladu před expedicí. Současný 

stav skladování hotových výrobků je jednou z nejsilnějších stránek slévárny Kuřim  

a nově vybudované pracoviště je srovnatelné se standardem v západních zemích 

(Vyskočilová, 2016). 

3.7 Silné a slabé stránky společnosti  

Na základě osobních jednání anebo hodnocení zasílané zákazníkem je pravidelně 

zjišťována spokojenost zákazníků s dodávkami ze SLK, která pravidelně dosahuje 

hodnot nad 90 %. Slévárna je hodnocena všemi odběrateli velmi pozitivně. Mezi silné 

stránky společnosti můžeme zařadit např. kvalitu vyráběných výrobků, 

konkurenceschopnost, platební morálku vůči dodavatelům. Firma také informuje 

zákazníka o výrobním procesu jeho výrobku. Na druhou stranu má firma problémy 

s dostatkem zaměstnanců pro dokončovací práce, nejvíce v čištění odlitků. Slabou 

stránkou je také nízká jazyková vybavenost odborných pracovníků (Haman, 2015). 

Tab. 1: Silné a slabé stránky společnosti. (Zdroj: vlastní zpracování dle Vyskočilová, 2016) 

Silné stránky Slabé stránky 

Bonita společnosti Nízká jazyková vybavenost pracovníků 

Investiční politika-modernizace  

výrobních technologií 

Nedostatek zaměstnanců  

pro dokončovací práce 

Informovanost zákazníka  

o výrobním procesu jeho výrobku 

Nekomfortnost zadávání speciálních 

požadavků na výrobu do programu OPTI 

Kvalita, konkurenceschopnost  

Dodržování potvrzených termínů dodávek  

Stabilita a kvalifikovanost zaměstnanců   
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3.8 Průběh zakázky podnikem 

Počáteční činností průběhu zakázky podnikem je bezpodmínečně poptávka od 

zákazníka. Následuje nabídka případná objednávka od zákazníka. Dále je zapotřebí 

zkontrolovat shodu nabídky s objednávkou, zaplánovat zakázku do výroby, potvrdit 

objednávku. Po zpracování kupní smlouvy je zapotřebí odsouhlasení od zákazníka. 

Zakázka postupuje do výrobního procesu. Poté následuje kontrola kvality, naskladnění 

výrobku jeho balení a expedice zákazníkovi. Certifikace ISO 9001:2008 stanovuje 

přesné podmínky výrobního procesu, kterými se musí firma řídit.  

3.8.1 Zákaznická poptávka a zpracování nabídky 

Průběh zakázky podnikem začíná vždy poptávkou od zákazníka, po níž následuje 

případné zpracování nabídky. Detailní popis této části procesu je popsán níže. 

K přehlednějšímu zobrazení jsem zpracovala procesní diagram řízení poptávky  

a nabídky, který je uveden v příloze I. 

1. Výběr poptávek provádí vedoucí odbytu, který posoudí poptávku z hlediska 

výrobních a kapacitních možností slévárny a předloží ji k poptávkovému řízení či 

nikoliv. 

2. Je-li poptávka ihned zamítnuta, opatří ji vedoucí odbytu razítkem ,,zamítnuto“. 

V případě, že doporučí poptávku ke zpracování, opatří ji razítkem ,,zpracovat“. 

Každá poptávka, která projde výběrem, je zaevidována v programu OPTI  

a vygeneruje se jí evidenční číslo, která se skládá z pořadového čísla a roku. Jedná-li 

se o poptávku se shodným sortimentem, jaký je již vyráběn, může ji vedoucí odbytu 

zpracovat na základě stávajících poznatků.  

3. V případě, že vedoucí odbytu nedoporučí poptávku ke zpracování, zašle 

poptávajícímu odmítavé stanovisko včetně uvedení důvodu. Je-li poptávka pro 

slévárnu Kuřim z výrobního i kapacitního hlediska zajímavá a chybí-li některé ze 

základních údajů, rozhodne vedoucí odbytu o zpracování poptávky pro optimální 

technologii výroby a odborným posouzením doplní chybějící údaje. Tuto poptávku 

zadá technologii ke zpracování jako ,,nezávaznou“,  

4. Zaevidovaná poptávka se zobrazí v odděleních, kterých se zpracování nabídky týká, 

včetně požadovaného termínu a specifických požadavků zákazníka. 
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5. Oddělení technologie zpracuje poptávku po stránce výroby odlitků, modelů  

a technologie opracování (podle požadavků zákazníka), stanoví normy spotřeby 

materiálu a práce. Zpracovaná poptávka vrátí zpět k dopracování do obchodního 

úseku. 

6. Není-li poptávka doporučena, posoudí vedoucí odbytu, zda poptávku zamítnout 

nebo zda ji zaslat do zakázkové komise k přehodnocení. O zamítnutí poptávky musí 

vedoucí odbytu písemně informovat zákazníka, včetně udání důvodu zamítnutí 

poptávky.  

7. Rozhodne-li vedoucí odbytu posoudit důvod zamítnutí poptávky v zakázkové 

komisi, předá kompletní poptávku obchodnímu řediteli - vedoucímu zakázkové 

komise. Zakázková komise posoudí, zda lze při vytvoření požadovaných 

předpokladů výrobu poptávaných odlitků zajistit či nikoliv.  Konečné rozhodnutí 

zakázkové komise je v pravomoci obchodního ředitele popř. vedení podniku. 

8. Rozhodne-li zakázková komise o zamítnutí poptávky, oznámí vedoucí odbytu 

rozhodnutí písemně zákazníkovi.  

9. Na základě zpracování odborných útvarů a zadání potřebných údajů je v programu 

stanovena nákladovost výroby, režie a optimální doporučená cena.  

10. Z vypočtených nákladů stanoví vedoucí odbytu cenu samostatně pro model, odlitek 

a opracování na základě svých znalostí o cenách na trhu s odlitky. Cenový návrh 

předloží obchodnímu řediteli k odsouhlasení. 

11. Vyžaduje-li splnění požadavků zákazníka zajistit některé výrobní operace mimo 

firmu Slévárna Kuřim a.s., zašle technický pracovník odbytu poptávku do 

vytipovaných podniků, které tyto činnosti nabízejí. Z došlých nabídek vybere 

z hlediska ceny, kvality a termínu tu nejvýhodnější, připočte náklady firmy a stanoví 

cenu, která je pak součástí nabídky odběrateli.  

Podklady o hodnocení a výběru subdodavatelů kooperačních služeb jsou uloženy 

společně s celou poptávkou k archivaci.  

12. Po zadání cen do programu OPTI je vygenerována nabídka pro zákazníka, která 

obsahuje: 

 evidenční pořadové číslo, 

 cenu poptávaného výrobku, 

 termín zhotovení, 
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 materiál výrobku, 

 technicko-dodací podmínky, dle požadavků zákazníka např. žíhání, barvení, 

balení, doprava atd. 

 dobu platnosti nabídky, 

 jméno zpracovatele. 

13. Vypracovanou nabídku předloží cenař ke kontrole úplnosti a správnosti údajů, zda 

odpovídají poptávce. Vedoucí odbytu potvrdí správnost svým podpisem.  

14. Podepsanou nabídku odešle cenař zákazníkovi e-mailem. Komunikace se 

zahraničními zákazníci probíhá v němčině nebo angličtině dle vzájemné dohody 

(Slévárna Kuřim, 2012).  

3.8.2 Nákladová kalkulace 

Nákladová kalkulace je stanovována přímo v programu OPTI. Odborní techničtí 

pracovníci zapíší do nabídky spotřeby materiálů, potřebné normy k výrobě a program 

OPTI z těchto zadaných údajů stanoví výrobní náklady. Ceny jednotlivých materiálů 

jsou zadávány do programu OPTI dle skutečných nákupních cen. Spotřeba normohodin 

je udávána normovačem firmy a režie společnosti stanovuje ekonomický úsek společně 

s controllingem 1x za rok. Na výpočet konečných nákladů v programu OPTI nemá 

pracovník obchodního úseku žádný vliv (Kadlčíková, 2015).  

3.8.3 Tvorba ceny 

Z vypočtených nákladů a návrhu ceny stanoví vedoucí odbytu návrh skutečné prodejní 

ceny s přihlédnutím ke znalostem trhu a zkušenostem z výrobního procesu pro danou 

firmu. Při tvorbě ceny je brán zřetel na skutečnost, zda se jedná o zákazníka, který je již 

odběratelem Slévárny Kuřim a.s., anebo o zákazníka nového. Na tvorbu konečných cen 

nových odběratelů mají vliv:  

 optimálnost výrobku pro danou technologii, 

 naplněnost slévárny v daném období (střídání recese a konjunktury),  

 technologická náročnost kontroly, speciální požadavky, platební podmínky. 
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Při tvorbě ceny pro stávající zákazníky je nutné, aby pracovník odbytu sledoval hladinu 

stávajících cen a udržoval nové ceny v cenovém rozpětí pásma zákazníka (Kadlčíková 

2015).  

3.8.4 Přijetí objednávky 

Po zpracování nabídky následuje přijetí objednávky. Tento proces je velice zdlouhavý 

jelikož po zadání objednávky do výroby může zákazník zaslat požadovanou změnu. 

V průběhu výroby také dochází ke kontrole objednávky.  Proces končí splněním 

objednávky. Všechny tyto kroky jsou podrobněji popsány níže. K přehlednějšímu 

zobrazení jsem zpracovala procesní diagram řízení objednávky, který je uveden 

v příloze II. 

1. Každá došlá objednávka má obsahovat: 

 číslo objednávky, 

 název firmy a adresu, 

 datum vystavení, 

 předmět objednávky: výroba modelu, výroba odlitků, mechanické opracování, 

ostatní, 

 počet kusů, 

 dodací termín, 

 dodací podmínky, 

 platební podmínky. 

Kompletnost objednávky překontroluje příslušný obchodní referent. Pokud některé 

údaje chybí, obchodní referent je se zákazníkem projedná a na objednávku doplní  

i se svým podpisem. Na kopii cizojazyčné objednávky obchodní referent předloží 

přeložené požadavky zákazníka. 

2. Kompletní překontrolovanou objednávku předá obchodní referent prodejci, který ji 

zaeviduje v IS OPTI.  

3. Jedná-li se o produkt, který se doposud ve Slévárně Kuřim nevyráběl, předá 

obchodní referent kopii objednávky cenaři k ověření, zda proběhlo nabídkové řízení 

a v případě že neproběhlo, nakládá s objednávkou dále jako s poptávkou.  
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4. Pokud již Slévárna Kuřim na daný produkt již odeslala nabídku, prověří cenař shodu 

objednávky s nabídkou.   

5. Neshoduje-li se nabídka s objednávkou, musí obchodní referent dořešit odchylky 

s odbornými útvary a se zákazníkem. Odsouhlasenou objednávku předá prodejci, 

který přidělí číslo obchodní zakázky a dále postupuje dle bodu 2.  

6. Zaevidováním překontrolované objednávky v programu OPTI se automaticky 

vygeneruje text zákazníkovi o přijetí jeho objednávky s termínem, do kdy bude 

objednávka potvrzena.  

7. Nelze-li objednávku z jakýchkoliv důvodů v požadovaném termínu vyrobit, 

informuje vedoucí plánování obchodního referenta. Je-li navrhovaný dodací termín 

zásadně odlišný od požadovaného je povinen obchodní referent projednat 

navrhovaný termín se zákazníkem. Nově smluvený termín je pak uveden 

v potvrzení objednávky.  

8. Zadané objednávky s doplněnými změnami slouží referentovi jako podklad pro 

vygenerování kupní smlouvy zákazníkovi a odeslání k zákazníkovi. Oprávnění 

k podpisu kupní smlouvy je stanoveno podpisovým řádem firmy dle hodnoty 

jednotlivých objednávek.  

9. Datum odeslání potvrzené smlouvy a datum potvrzení zákazníkem zaeviduje 

prodejce v IS OPTI a předá obchodnímu referentovi (Slévárna Kuřim, 2012).  

3.8.5 Změna objednávky po zadání do výroby  

Zašle-li zákazník jakoukoliv změnu popřípadě storno objednávky, předá ji obchodní 

referent do plánování k prověření možnosti změn. 

Změnu objednávky potvrdí obchodní referent zákazníkovi písemně. Pokud nelze 

požadavky zákazníka splnit, protože objednávka je již vyrobena nebo se vyrábí, 

informuje obchodní referent obratem zákazníka o situaci - stačí telefonicky.  

O výsledku konzultace se zákazníkem informuje obchodní referent vedoucího 

plánování, který výrobu odlitků zastaví nebo výroba pokračuje beze změny (Slévárna 

Kuřim, 2012). 

.  
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3.8.6 Kontrola objednávky v průběhu výroby  

Kontrolu průběhu objednávky ve výrobním procesu sleduje obchodně technický 

pracovník v programu OPTI. V případě nedodržení zadaných termínů je třeba projednat 

odchylky s odpovědnými pracovníky. 

Kontrola odchylek objednávek od daných termínů prování vedoucí odbytu dle 

počítačových sestav ,,Nepřipravená výroba a Výpis nesplněných objednávek“ na 

pravidelných dispečincích za účasti vedoucích pracovníků výroby. 

Dojde-li ke zpoždění termínu tak, že objednávku nebude možno v potvrzeném termínu 

splnit, informuje vedoucí plánování vedoucího odbytu a obchodní referenty.  

Ti oznámí zákazníkovi důvod zpoždění a nový, dle výrobních možností co nejkratší 

termín plnění. Nově sjednaný termín změní v IS OPTI vedoucí plánování  

a obchodní referent zašle zákazníkovi změnu smlouvy (Slévárna Kuřim, 2012).  

3.8.7 Kooperace 

Je-li k zabezpečení požadavků zákazníka potřeba nechat provést některé práce 

v kooperačních firmách, zajišťuje pracovník tuzemského odbytu.  

Pro výběr vhodné kooperační firmy slouží hodnocení dodavatelů kooperací založené na 

kvalitě, ceně a plnění objednávek.  

Po výběru vhodného dodavatele vystaví technický pracovník odbytu řádně vyplněnou 

objednávku a odešle ji k realizaci (Slévárna Kuřim, 2012). 

3.8.8 Splnění objednávky 

Vyrobené a zkontrolované kusy jsou předávány na sklad hotových výrobků. Jejich 

předání je evidováno v programu OPTI. Obchodní referent sleduje plnění jednotlivých 

výrobních zakázek a po jejich kompletním předání na sklad vystaví hlášení na expedici 

odlitků. Na základě tohoto hlášení vystaví fakturant dodací list a následně fakturu pro 

zákazníka.  

Případnou odchylku od objednávky či předem smluvené odchylky (množství kusů, 

způsob dopravy, balení apod.) projedná před odesláním obchodní referent se 
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zákazníkem. Odchylky od technicko-dodacích podmínek musí být projednány písemně 

a schváleny zákazníkem.   

Odeslané zboží zapíše obchodní referent dle dodacího listu na originál objednávky 

(uvede datum a počet odesílaných kusů). Je-li objednávka zcela vykryta, založí originál 

objednávky do pořadače zákazníka. Plnění objednávek a jejich archivace je archivováno 

dle předpisu po dobu 10 let (Slévárna Kuřim, 2012).  

3.8.9 Nákup materiálu 

Oddělení nákupu zajištuje dodávky všech materiálů nutných pro výrobu a ostatní 

materiál pro slévárnu. Materiál pro výrobu  se dělí na: 

a) Materiál se zásadním vlivem na kvalitu - u těchto dodávek je vyžadován atest  

o kvalitě, vzorky dodávek anebo laboratorní zkoušky přímo ve slévárně - hlavní 

suroviny jsou surová železa, šroty, ocelový odpad, legovací látky, nauhličovadla, 

očkovadla, písky, pryskyřice, atd..  Tyto materiály jsou z cca 90 % nakupovány 

v elektronických aukcích, které si slévárna sama zajištuje  a dosahuje tak 

optimálních cen dle trhu 

b) Ostatní materiál – za ostatní materiál jsou používány např. barvy, tryskací materiál, 

brusivo, náhradní díly, nářadí, OOPP. 

Z těchto materiálů jsou vyčleněny tzv. preliminářovi položky, což jsou položky  

u kterých je určena minimální skladová zásoba a nakupují se průběžně dle spotřeby. 

Min. zásoba by neměla být nikdy podkročena. 

Ostatní materiály se objednávají a nakupují na základě požadavku jednotlivých útvarů, 

předložením tzv. žádanky na nákup. 

Oddělení nákupu ve shodě s certifikací ISO 9001 provádí hodnocení dodavatelů, 

prostřednictvím externích  auditů u dodavatelů a jejich hodnocení kvalitativních  

a obchodních podmínek (Kadlčíková, 2015). 

3.8.10 Skladování 

Nakoupené suroviny jsou skladovány v prostorech k tomu určených: 
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 surová železa, šrot atd. v skladové lodi s přímou návazností na druhování do 

tavících pecí - obsluha jeřáby, 

 písky jsou přefoukávány přímo z cisteren do jednotlivých zásobníků, které jsou 

propojeny  s mísiči  jádrařské a formovací směsi, 

 hořlavé materiály1-3.třídy jsou skladovány v hlídaném a zabezpečeném skladu 

hořlavin s autonomním systémem ochrany, 

 ostatní materiály jsou skladovány v nových temperovaných skladech (Kadlčíková, 

2015). 

3.8.11 Výrobní proces 

Kompletní výrobní proces pro zhotovení produktu ve SLK se sestává z: výroby 

modelového zařízení, výroby odlitků a jeho opracování. Všechny tři fáze nemusí být 

součástí objednávky.  

1. Výroba modelového zařízení probíhá dle předané výkresové dokumentace 

zákazníkem a zpracované technologie výroby modelového zařízení. V případě,  

že zákazník modelové zařízení nepožaduje a dodá si vlastní, vyhrazuje si 

Slévárna Kuřim a.s. právo upravit dodané modelové zařízení dle požadavků její 

technologie. Připravené a zkontrolované modelové zařízení je předáváno do 

výrobního úseku.  

2. Výroba odlitků:  

a) strojní výroba probíhá na formovací lince Georg Fischer. Jedná se  

o malosériovou a sériovou výrobu. Maximální hmotnost odlitků je do 250 kg  

3. b) ruční výroba - rozdělena na 3 pracoviště 

 malá formovna do 500 kg, 

 střední do 2 000 kg, 

 velká do 12 - 14 tun (formovací jámy). 

c) čištění odlitků 

 brokování, 

 broušení - ruční 

                                - poloautomatické 

d) barvení - podmínkou je barvení vodou ředitelnými barvami. Jiné komponenty 

pro ředění nejsou povoleny z bezpečnostních důvodů 
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e) výstupní kontrola, balení a předání na sklad (Kadlčíková, 2015). 

3.8.12 Kontrola kvality  

 

Všechny výrobky Slévárny Kuřim jsou označovány tzv. identifikačním číslem, které 

umožňuje dodatečně vysledovat výrobní proces a jeho hodnoty.  

 

a) pro strojní výrobu je IČO ve tvaru: 

př. rok 201                  X        XX       X  

 

                                                rok      týden   den 

b) pro ruční je identifikační číslo 

                                  X        XX       XXX  

 

                                   rok       týden  pořadové číslo formy v daném týdnu 

 

Kontrola kvality se dělí na: 

1. Standartní - hodnoty určené technologem slévárny  

2. Nadstandartní - plán kvality zpracovaný oddělením kontroly kvality  

3. Prováděna nezávislým kontrolním orgánem. Na základě požadavku zákazníka a 

jeho objednání, zajišťuje pracovník kontrolu provádění přímo ve výrobním 

procesu odbornou externí firmou (Kadlčíková, 2015). 

 

Slévárna Kuřim je držitelem certifikátů: 

 TÜV - ISO 9001 : 2008 

 GL - Germaniche Loyd 

 LR - Loyd´s Register 

 ASTM 

1. Kvalitu požadovanou zákazníkem zabezpečuje SLK v rámci stávajícího systému 

kvality.  

2. Při speciálních požadavcích zákazníka je zpracován plán kvality. Plán kvality se 

skládá se seznamu odkazů na platnou dokumentaci stávajícího systému 

managementu kvality pro všechny prvky systému. Zpracovaný plán kvality 

6 
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schválí představitel vedení pro kvalitu a předá vedoucímu odbytu, který zajistí 

písemné odsouhlasení plánu zákazníkem.  

3. Po odsouhlasení plánu kvality probíhá vlastní realizace zakázky v souladu  

s platnou dokumentací.  

4. Na základě záznamů o kvalitě ředitel řízení a kontroly kvality opatří příslušnou 

zakázku dokumentem kontroly (osvědčení, atest, atd.), který deklaruje provedení 

všech činností předepsaných Plánem kvality. 

5. Plán kvality definuje: 

- cíle kvality, které je potřeba dosáhnout, 

- jednotlivé kroky procesu (vhodný je vývojový diagram), 

- odpovědnosti, pravomoci a zdroje pro jednotlivé fáze procesu, 

- specifické postupy a instrukce pro jednotlivé procesy, 

- vhodné kontrolní operace, 

- postup pro realizaci změn a úprav plánu kvality, 

- způsob vyhodnocení úspěšnosti dosažení cílů, 

- další nezbytné činnosti. 

6. Plán kvality je pro příslušný výrobek respektive zakázku nadřazen všem 

standardním dokumentům systému kvality. 

7. Plán kvality je zaevidován jako řízený systémový dokument (Kadlčíková, 2015). 

 

3.8.13 Expedice výrobků  

 

SLK je od roku 2015 vybavena novými skladovými prostory pro skladování hotových 

výrobků před expedicí.  

 

Obr.  8: Skladovací prostory. (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

Obr.  7: Regály ve skladu. (Zdroj: vlastní 

zpracování). 
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Dle hlášení dodavatele si expedient připraví palety určené k dovozu, zkontroluje jejich 

stav, zda v průběhu skladování nedošlo k poškození výrobku anebo balení. Nakládka 

zboží probíhá buď pomocí retrakových vozíků do hmotnosti palet cca 1 000 kg nebo 

speciálním vozíkem s vyšší nosností a prodlouženými ližiny do hmotnosti 2 000 kg. 

Odlitky vyšší hmotnosti jsou nakládány pomocí jeřábu. Za správnost nakládky je 

zodpovědný vedoucí expedice, který konečnou kontrolu provede společně s řidičem 

kamionu a nechá potvrdit správnost nakládky podpisem.  

Většina hotových výrobků je transportována k zákazníkům nákladními automobily, 

pouze do sousední firmy TOS Kuřim jsou odlitky převáženy vnitropodnikovou opravou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  9: Nakládka do kamiónu. (Zdroj: vlastní zpracování) 
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4 NÁVRHOVÁ ČÁST  

Po analýze současného stavu průběhu zakázek ve SLK se budu v této části své 

bakalářské práce věnovat vlastními návrhy, které by měly vést ke zvýšení kapacity  

a  zkvalitnění výrobního procesu.  

Díky absolvování čtrnáctidenní praxe a několika návštěvách ve společnosti, jsem mohla 

důkladně prozkoumat průběh výroby a následně tento proces popsat v analytické části. 

Detailněji jsem se zaměřila na výrobu odlitků, která má největší podíl na předmětu 

podnikání společnosti. Na základě zjištěných poznatků, které byly popsány v analytické 

části, jsem zjistila, že Slévárna Kuřim má v současnosti několik úzkých pracovišť, které 

jí neumožňují zvýšit kapacitu výroby.  

Prvním problematickým místem je pracoviště strojní jaderny, kde je zapotřebí koupit 

další vstřelovací stroj, který by zvýšil dosavadní kapacitu výroby. Dalším řešením 

tohoto problému je možnost kooperace se specializovanými firmami zabývající se 

výrobou jader.  

Druhým úzkým místem je pracoviště ruční jaderny. Zde je potřeba zakoupit nový 

misič, který by zvýšil dosavadní produkci směsi.  

4.1 Zakoupení vstřelovacího stroje pro strojní jadernu  

Na základě analytické části bylo zjištěno, že příprava jádrařské směsi je plánována až 

pro 5 vstřelovacích strojů a SLK má v současnosti jen dva stroje. Nejjednodušším 

řešením by bylo zakoupení nového jádrařského stroje. Kapacita přípravny jádrařské 

směsi je dostačující, avšak problémem je investice do nových jádrařských strojů. Jedná 

se o několikamilionovou investici, která navíc musí být speciálně upravena dle stávající 

používané technologie tak, aby bylo možno na novém stroji využívat i současných 

jaderníků (přípravků). Toto řešení by vyřešilo problémy s nedostatkem jader pro 

výrobu, avšak tato investice je finančně a časově náročná. Koupě nového stroje se 

v nabídkách pohybuje mezi 6 až 10 miliony, a je třeba tuhle investici zaplánovat do 

plánu investic. Výběrové řízení o koupi nového stroje je časově náročné, minimálně 

jeden rok.  Z tohoto důvodu vidím jako možnost okamžitého řešení výroby v nákupu 

jader u specializovaných firem. Podmínkou by bylo zmapovat dodavatelský trh u nás  

i v zahraničí, zjistit cenovou úroveň jednotlivých dodavatelů a termíny dodávek. 
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Průzkum trhu v České republice ukázal, že zajistit ve slévárnách obdobného typu 

výrobu na stávající jaderníky je bez dalších investic nereálné. Tato alternativa řešení 

však vyžaduje určitou investici a to buď na úpravu jaderníků anebo na zhotovení 

nových. Z tohoto důvodu by bylo lepší řešit výrobu jader již primárně při realizaci nové 

práce, tzn., že součástí nabídkového řízení by byla i cena za nákup kooperačně 

zajišťovaných jader. Vzhledem k tomu, že nejvýkonnější jádrařský stroj je v provozu 

téměř 15 let je problematické zajistit výrobu jader na stejném stroji. Průzkumem jsem 

také zjistila, že tento stroj není v okolních slévárnách používán. Výrobu jader 

v kooperaci lze zajistit pouze zvýšením vícenákladů na výrobu jaderníků.  

4.1.1 Nákup nového strojního zařízení 

Na základě zjištěných potřeb ve SLK, jsem stanovila základní parametry stroje, tj. jeho 

výkon a velikost. S těmito parametry jsem oslovila výrobce těchto strojních zařízení. Na 

základě dané specifikace jsem obdržela nejvýhodnější nabídku z firmy DISA 

Industrieanlagen GmbH.  Cena tohoto zařízení byla stanovena na 8 000 000 Kč. V ceně 

je též zahrnuto: modifikace na stávající jaderníky, instalace, dopravné  

proškolení zaměstnanců, které je v případě nového stroje vždy potřeba. Co se týká 

prostoru, kde by měl být nový stroj umístěný, není nutné ho rozšiřovat nebo nějak 

upravovat, jelikož SLK má na toto zařízení dostatečné prostory. Po zavedení nového 

stroje je nutné vyčíslit hodnotu dosažené produkce, které bude díky investici dosaženo  

a také stanovit dobu návratnosti strojního zařízení (DISA, 2016).   

 

 

 

Obr.  10: Vstřelovací stroj DISA. (Zdroj: DISA, 2016) 
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Stávající produkce 

Ve SLK je maximální výrobní kapacita 345 140 kusů jader. Dva vstřelovací stroje 

pracují v nepřetržitém provozu. Celkový počet pracovních týdnů v roce je 49. Počet 

hodin týdně při třísměnném nepřetržitém pracovním provozu činí 168 hodin. Výpočet 

níže nám udává, kolik hodin ročně jsou stroje v provozu.  

 

𝐹𝑒𝑓 = 8 * 7 * 3 * 2 * 49 = 16 464 hod 

Dále je nutné vypočítat, kolik jader vyrobí dva stroje za hodinu. Ve jmenovateli je 

uvedeno, kolik hodin ročně jsou stroje v provozu. Výpočet je následující: 

 

celkový výkon = 
345 140

16 464
 = 20,96 jader/hod 

 

Z toho plyne, že za hodinu oba dva stroje vyrobí 21 jader.  

 

4.1.2 Možná dosažená produkce 

Po nákupu nového stroje by stroje již nemusely pracovat na třísměnný nepřetržitý 

provoz. Z toho důvodu by stroje pracovaly pouze ve dvousměnném provozu 

v pětidenním pracovním týdnu, což činí celkem 80 hodin týdně. Počet pracovních týdnů 

v roce zůstává stále 49. 

𝐹𝑒𝑓  = 8 * 5 *2 * 3 * 49 = 11 760 hod 

V případě, že vydělíme počet vyrobených jader ročně celkovými hodinami, ve kterém 

jsou stroje v provozu, dostaneme následující výsledek.  

celkový výkon: 
345 140

11 760
 = 29,35 jader/hod 

Z čehož vyplývá, že koupí nového stroje se nám výroba jader zvýší zhruba o 8 kusů za 

hodinu.  
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Dojde také ke vzniku časové rezervy, která by se dala využít v případě možného 

zvýšení produkce z důvodu větších objednávek od zákazníků.  

Rezerva = 16 464 - 11 760 = 4 704 hod * 29 jader/hod = 136 416 jader 

Z výpočtu je tedy zřejmé, že volná kapacita výroby jader činní 4 704 hodin.  

4.1.3 Návratnost investice 

Pro výpočet doby návratnosti je nutné si stanovit potřebné informace. Hodinová mzda 

pracovníka činní 119 Kč. V třísměnném provozu, ale mají pracovníci o průměru 25 % 

na zákonných příplatcích, což činní 148,75 Kč/hod. Detailnější přehled potřebných 

údajů pro výpočet je uveden v tabulce níže. 

 

Tab. 2: Přehled údajů k výpočtu návratnosti investice (Zdroj: vlastní zpracování) 

Stroje v provozu  2 stroje na  

třísměnný provoz 

3 stroje na 

dvousměnný provoz 

Počet hodin týdně 8*7*3=168 8*5*2=80 

Počet pracovníků/směna 4 6 

Mzda pracovníka 148,75 Kč/hod 119 Kč/hod 

Počet pracovních týdnů 49 49 

 

Výpočet mzdových nákladů: 

168 hod./týden * 4 pracovníků * 148,75 Kč/hod * 49 týdnů = 4 898 040 Kč 

80 hod./týden * 6 pracovníků * 119 Kč/hod * 49 týdnů = 2 798 880 Kč 

 

Stanovíme si rozdíl mezi vynaloženými náklady na zaměstnance při obsluze dvou strojů 

v nepřetržitém provozu a tří strojů ve dvousměnném provozu. 

 

4 898 040 - 2 798 880 = 2 009 160 Kč 

Výsledek nám udává, že ročně ušetříme na mzdových nákladech 2 009 160 Kč. 
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Návratnost investice = 
8 000 000

2 009 160
 = 3,98 let 

Posledním výpočtem bylo zjištěno, že při nákupu nového stroje, zavedením 

dvousměnného provozu a zvýšením počtu pracovníků o dva by byla návratnost 

investice pouze úsporou mzdových prostředků 4 roky.  

4.2 Nákup jader v kooperaci 

Další možností jak vyřešit problémy ve strojní jaderně je možnost kooperace s jinými 

firmami v dodávkách jader. V tomto případě je ale nutné počítat s tím, že náklady na 1 

kus jádra budou vyšší, jelikož musíme vzít v potaz náklady na dopravu a balení 

výrobku.  

4.2.1 Stávající produkce 

Strojní formovna pracuje ve dvousměnném pracovním týdnu a vyrobí 7 000 tun odlitků. 

Průměrná hmotnost odlitku na lince je 95 kg. Průměrný počet jader je 4,5 na odlitek. 

Průměrná prodejní cena odlitku je 33,40 Kč/kg. Celkový přínos činní 233 800 000 Kč. 

Fixní náklady, variabilní náklady a zisk jsou uvedeny níže. Variabilní náklady na mzdy 

a suroviny nejsou rovnoměrné.  

Tržby - 7000 tun prodaných odlitků * 33,40 Kč = 233 800 000 Kč 

Fixní náklady = 34 485 500 Kč; tj. 14,75 % z celkového přínosu 

Variabilní náklady = 182 948 500 Kč; tj. 78,25 % z celkového přínosu  

Předpokládaný zisk = 233 800 000 - 34 485 000 - 182 948 500 = 16 366 000 Kč, tj. 7 % 

 

Detailnější zobrazení jednotlivých nákladů je znázorněno v následujícím grafu.  
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Graf 3: Podíl nákladů a zisku na celkových tržbách při výrobě 7 000 tun odlitků. (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

 

Z grafu je zřejmé, že z celkové prodejní ceny, která činní 233 800 000 Kč tvoří zisk 

16 366 000 Kč ročně.  

 

4.2.2 Náklady na kooperaci  

V případě výroby jader ve SLK se cena jednoho jádra pohybuje okolo  

304 Kč. V případě kooperace s jinou společností by jeden kus jádra vyšel 379 Kč. 

V této ceně je již zahrnuto dopravné a balné odlitku. Rozdíl tedy činní 75 Kč na jeden 

kus jádra. Jelikož na výrobu jednoho odlitku je zapotřebí pokaždé jiný počet jader, 

uvažujeme, že průměrná potřeba jader na odlitek je 4,5 jádra.  

V případě navýšení o 1 000 tun odlitků, pro které by bylo potřeba si nechat vyrobit 

47 367 kusů jader, by došlo k navýšení variabilních nákladů. 

 

𝑄𝑜𝑑𝑙.  =
1 000 𝑡𝑢𝑛

95 𝑘𝑔/𝑜𝑑𝑙𝑖𝑡𝑒𝑘
 = 10 526 odlitků 

 

𝑄𝑗𝑎𝑑𝑒𝑟 = 4,5 jádra * 10 526 = 47 367 kusů  

 

VC = 4,5 jádra/odlitek * 75 Kč/jádro * 10 526 odlitků = 3 552 525 Kč 
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Variabilní náklady se nám tedy zvýší o 3 552 525 Kč.  

 

Díky většímu počtu jader vyrobených kooperací je firma schopna vyrobit až 8 000 tun 

odlitků ročně. Průměrná cena odlitku zůstává stále 33,40 Kč/kg. Celkový přínos při této 

produkci činní 267 200 000 Kč. Fixní náklady se s objemem výroby neměnní. 

Variabilní náklady tvoří 78,25 % celkové prodejní ceny a jsou dále navýšeny  

o 3 552 525 Kč nákladů způsobených kooperací.  

 

Tržby - 8000 tun odlitků * 33,40 Kč = 267 200 000 Kč 

Fixní náklady - neměnné, tedy zůstávají i při změně produkce 34 485 500 Kč 

Variabilní náklady + navýšení o náklady za kooperaci: 209 084 000 Kč + 3 552 525 Kč 

= 212 636 525 Kč 

Zisk: 267 200 000 Kč - 212 636 525 Kč - 34 485 500 Kč = 20 077 975 Kč 

 

Detailnější zobrazení jednotlivých nákladů je znázorněno v následujícím grafu.  

 

 

Graf 4: Podíl nákladů a zisku na celkových tržbách při výrobě 8 000 tun odlitků. (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

Z grafu můžeme vyčíst, že díky kooperaci došlo k navýšení celkového obratu, která 

dosahuje hodnoty 267 200 000 Kč a také ke zvýšení zisku, který již dosahuje hodnoty 

20 077 975 Kč.  
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4.3 Návrh 3 - nákup misiče pro ruční výrobu jader   

Obdobným omezujícím místem je jaderna ruční formovny, kde obměnou sortimentu za 

posledních 24 měsíců došlo k výrobě odlitků s vyšším počtem jader a zajišťování jejich 

výroby musí být též plánováno na nepřetržitý provoz.  Slévárna si rozšířila skladované 

plochy pro vyrobená jádra, které v současné době jsou dostatečné, avšak produktivita 

jaderny není schopna vyrobit dostatek jader pro potřebné předzásobení. Omezenou 

kapacitou jaderny se prodlužuje výrobní čas celého odlitku, kdy výroba jader časově 

převyšuje několikanásobně čas pro výrobu formy. Opatření s rozšířením skladových 

ploch tento problém nevyřešilo. Z tohoto důvodu by jako možné řešení bylo přikoupit 

další misič jádrařské směsi a tím rozšířit pracoviště na výrobu jader.  

Při výrobě jader je dlouhý technologický čas, kdy od nasypání písku do jaderníku až po 

vytažení jádra je potřeba minimálně 4 hodiny pro ztvrdnutí směsi. Za jednu směnu lze 

vyrobit maximálně tři jádra stejného druhu.  

Kapacitní problémy výroby odlitků s vyšším počtem jader lze řešit zhotovením tzv. 

duplicitních jaderníků tzn. jaderníků pro shodná jádra. Náklady na tyto duplicitní 

jaderníky popř. modely nelze požadovat od zákazníka, ale musí být ze strany slévárny 

zkalkulovány tak, aby náklady na jejich výrobu byly umořeny sériovostí výrobků.  

4.3.1 Nákup nového misiče 

Po zjištění potřebných parametrů, které by měl stroj splňovat, jsem oslovila výrobce 

těchto zařízení. Na základě dané specifikace jsem obdržela nejvýhodnější nabídku 

od firmy OMEGA FOUNDRY MACHINERYY LTD, kdy cena pořízení tohoto misiče 

byla stanovena na 6 800 000 Kč. V ceně je již zahrnuta instalace, dopravné a proškolení 

zaměstnanců. Prostory potřebné pro umístnění nového stroje jsou dostatečné, čili není 

nutné je nějak rozšiřovat. Po zavedení nového stroje do výroby je nutné vyčíslit, kolik 

produkce bude dosaženo a za kolik let se nám investice do nového stroje vrátí.  
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Obr.  11: Misič. (Zdroj: OMEGA FOUNDRY MACHINERY LTD)  

 

4.3.2 Současný stav 

Stroj pracuje v nepřetržitém provozu a za hodinu vyrobí přibližně 16 tun směsi. Počet 

pracovních týdnů v roce činní 49. Počet hodin při třísměnném pracovním týdnu je  

168 hodin. Výpočet udává, kolik směsi vyrobí stroj za rok. Následující výpočet udává, 

kolik hodin ročně je stroj v provozu.  

𝐹𝑒𝑓  = 8 * 7 * 3 * 49 = 8 232 hod 

 

Dále je nutné vypočítat, kolik směsi vyrobí stroj za rok, když za hodinu mícháním 

vyrobí 12 tun formovací směsi.  

 

𝐾𝑖 = 12 t * 8 232 = 98 784 tun směsi 

 

4.3.3 Možná dosažená produkce 

Po zakoupení nového misič by tyto stroje pracovaly pouze na dvousměnný provoz, pět 

dní v týdnu, což je 80 hodin týdně. Nově zakoupený misič by za hodinu namíchal  

16 tun směsi. Dohromady by tedy vyrobily 28 tun směsi za hodinu. Počet pracovních 

týdnů v roce zůstává opět 49. 

 𝐹𝑒𝑓  = 8 * 5 * 2 * 49 = 3 920 hod * 2 stroje = 7 840 hod 
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𝐾𝑖  = (12 + 16 t) * 3 920 = 109 760 tun směsi 

 

Roční produkce při dvou strojích a dvousměnném provozu by byla 109 760 tun směsi.  

 

 navýšení produkce: 109 760 - 98 784 = 10 976 tun směsi 

 

Toto číslo nám udává, že díky zakoupení nového stroje a zavedením dvousměnného 

provozu by se vyrobilo ročně o 10 976 tun směsi více.  

 

4.3.4 Návratnost investice 

Pro výpočet návratnosti investice je nutné si stanovit potřebné informace. Hodinová 

mzda pracovníka činní 125 Kč/hod. V třísměnném provozu mají ale pracovníci 

v průměru o 25 % více z důvodu zákonných příplatků. Potřebné údaje jsou uvedeny 

v tabulce níže.  

Tab. 3: Přehled údajů k výpočtu. (Zdroj: vlastní zpracování) 

Stroje v provozu  
1 stroj na   

třísměnný provoz 

2 stroje na 

dvousměnný provoz 

Počet hodin týdně 8*7*3 = 168 40*2=80 

Počet pracovníků/směna 8 16 

Mzda pracovníka 156,25 Kč/hod 125 Kč/hod 

Počet pracovních týdnů 49 49 

 

Výpočet mzdových nákladů: 

168 hod./týden * 8 pracovníků * 156,25 Kč/hod * 49 týdnů = 10 290 000 Kč 

80 hod./týden * 16 pracovníků * 125 Kč/hod * 49 týdnů = 7 840 000 Kč 

 

Rozdíl nákladů vynaložených na zaměstnance při obsluze jednoho stroje v nepřetržitém 

provozu a dvou strojů v dvousměnném provozu udává následující výpočet. 

 

10 290 000 - 7 840 000 = 2 450 000 Kč 

Výsledek nám udává, že ročně ušetříme na mzdových nákladech 2 450 000 Kč.  
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Návratnost investice:  
6 800 000

2 450 000
 = 2,78 let 

Posledním výpočtem bylo zjištěno, že investicí do nového misiče jádrařské směsi  

o vyšším výkonu lze uspořit na mzdových prostředcích 2 450 000 Kč ročně, což by 

znamenalo návratnost investice za necelé tři roky.  

4.4 Celkové zhodnocení návrhů 

Na základě předchozích výpočtů jsou níže uvedeny přehledy možných návrhů. 

 

Nákup vstřelovacího stroje 

Tab. 4: Porovnání současné situace s možným návrhem. (Zdroj: vlastní zpracování) 

 Stávající situace Návrh 

Počet strojů 2 3 

Provoz třísměnný dvousměnný 

Počet pracovníků/směna 4 6 

Počet jader za hodinu 21 ks 29 ks 

Stroje v provozu 16 464 h 11 760 h 

Mzdové náklady 4 898 040 Kč 2 798 880 Kč 

 

V případě zakoupení nového vstřelovacího stroje nebude již třeba pracovat na třísměnný 

provoz. Slévárna bude ale muset zvýšit počet pracovníků o dva. Úsporou mzdových 

prostředků bychom investici splatili za 4 roky. V případě potřeby zvýšit kapacitu 

výroby, můžeme zvýšit směnnost. Při volné kapacitě na jádrařských strojích by se dalo 

také uvažovat o výrobě jader pro cizí podniky v rámci kooperace.  

 

Kooperace  

Tab. 5: Detailní přehled zjištěných výsledků v mil. Kč. (Zdroj: vlastní zpracování) 

Výroba Kapacita Výnosy VN FN CN Zisk 

SKL  7 000 t 233,8  182,95 34,486 217,434 16,366 

Externí  8 000 t 267,2 212,637 34,486 247,122 20,077 

Rozdíl +1 000 t  33,4  29,688     0   29,688  3,712 
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V případě navýšení tržeb o 1 000 tun odlitků ročně nám přinese zisk 3 711 975 Kč. To 

musí být ovšem podloženo množstvím objednávek, což nelze při současných výkyvech 

světového trhu zaručit. 

 

Nákup Misiče 

Tab. 6: Porovnání stávající situace s možným návrhem. (Zdroj: vlastní zpracování) 

 Stávající situace Návrh 

Počet strojů 1 2 

Provoz třísměnný dvousměnný 

Počet pracovníků/směna 8 16 

Množství vyrobené směsi  98 784 109 760 

Stroje v provozu 8 232 h 7 840 h 

Mzdové náklady 10 290 000 Kč 7 840 000 Kč 

 

Zakoupením nového misiče jádrařské směsi o vyšším výkonu, na strojní formovnu, 

nebude již třeba pracovat na třísměnný provoz, čímž dojde k úspoře nákladů 

vynaložených na mzdové příplatky. Bude ale zapotřebí zvýšit počet pracovníků o osm. 

Roční úsporou mzdových nákladů ve výši 2 450 000 Kč splatíme investici za  

6 800 000 Kč do tří let.   
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ZÁVĚR 

Cílem mé práce bylo zanalyzovat současný stav průběhu zakázky v podniku, konkrétně 

ve Slévárně Kuřim, a.s.. Jedná se o společnost, která se zabývá výrobou odlitků, modelů 

a opracování odlitků.  

V úvodní části práce jsem s použitím potřebné literatury vysvětlila důležité pojmy 

související s problematikou průběhu zakázky podnikem. Objasnila jsem pojmy výroba 

na zakázku, výroba, její řízení a cíle. Popsala jsem také řízení kvality výrobků, která je 

v dnešní době nepostradatelná, pokud chce podnik na trhu být úspěšný a uspokojovat 

zákazníky.   

V analytické části jsem popsala současný stav průběhu zakázky začínající poptávkou od 

zákazníka, přes nabídku, objednávku, samotnou výrobu až po konečnou expedici ke 

konkrétnímu zákazníkovi. Detailněji jsem se zaměřila na analýzu výroby odlitků, která 

zaujímá v podniku největší podíl. Popsala jsem celý proces a vytyčila případné 

nedostatky v průběhu zakázky.  

Výstupem mé bakalářské práce jsou návrhy a opatření pro zlepšení a zkvalitnění 

zakázky. Zjistila jsem, že největším problémem je pracoviště strojní formovny, kde je 

nedostatek strojních zařízení.  

Z tohoto důvodu jsem navrhla opatření ke koupi nového stroje, aby již stroje nemusely 

pracovat na třísměnný nepřetržitý provoz. Jako druhou variantu jsem zvolila možnost 

kooperace s jinými společnostmi, které se také zabývají výrobou odlitků. Z obou variant 

jsem jako výhodnější zvolila koupi nového strojního zařízení, z důvodu možné zvýšení 

kapacity výroby v případě větších objednávek od zákazníků.   

Druhým problematickým místem je ruční jaderna, kde se firma potýká také 

s nedostatkem strojů, čím je zapotřebí pracovat na třísměnný nepřetržitý provoz. 

Z tohoto důvodu jsem navrhla nákup nového misiče z důvodu dosažení větší produkce.  

Pořízením nových strojů by došlo k odbourání třísměnného provozu, čím by společnost 

nemusela vynakládat tak vysoké mzdové náklady na zákonných příplatcích. Jelikož tyto 

částky se pohybují docela ve vysoké výši, mohla by společnost za tyto peníze nakoupit 

nové stroje, přičemž návratnost investic by se pohybovala kolem několika let.  

Doufám, že navřená opatření budou pro firmu přínosem a povedou k prospěšným 

změnám.  
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Příloha 1: Procesní diagram řízení poptávka a nabídky  
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