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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na sledování průběhu zakázky ve vybrané strojírenské 

firmě. Zakázka se svými požadavky od zákazníka liší svou atypičností oproti sériově 

vyráběným výrobkům. Zakázka je sledována od podání poptávky zákazníkem, až po 

expedici hotových výrobků zákazníkovi. Je předložen rozbor náročnosti zakázky a 

návrh na zlepšení. 

 

 

 

Abstract 

This bachelor thesis is aimed at monitoring the phases of contract over a period of time 

in a chosen engineering company. The contract is atypical and differs from the contracts 

for usual serial products. The contract is monitored throughout all phases, from its 

acceptance by a customer until the end phase, namely the delivery  of the product to the 

end client. An analysis of the complexity of the contract and a proposal for 

improvement are presented. 
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ÚVOD 

V České republice neustále roste poptávka po zakázkách spojených se strojírenstvím 

jako takovým. Ať už se jedná o výrobu či prodej materiálů, polotovarů, různých druhů 

nástrojů či strojních zařízení. Bakalářská práce je zaměřena na sledování zakázky při 

výrobě vrtacích nástrojů, které jsou však svými požadavky od zákazníka atypické, na 

rozdíl od velkoobjemové, katalogové výroby daného podniku. 

V dnešní době velké konkurence ve strojírenství, kdy mnoho firem vyrábí vrtací 

nástroje s téměř totožnými, normovanými parametry, hrají roli při zákazníkově výběru 

dodavatele sebemenší detaily v nabídce. Výrobci, kteří se dokáží co nejlépe orientovat 

na zákazníka, skloubit výhodnou cenu při zachování vynikající kvality, bývají 

zákazníky logicky upřednostňováni. 

Vrtání je dnes jednou z nejčastěji používaných operací ve strojírenství. S velkým 

množstvím materiálů, do kterých je možno vrtat různé otvory o různých průměrech, 

však stoupá také množství požadavků, které zákazníci poptávají u výrobců vrtacích 

nástrojů. 

V praxi se často vyskytují případy, kdy jsou požadavky zákazníka tak specifické, že je 

nelze uspokojit výrobky, které firma produkuje v sériové výrobě. V tomto případě je 

nutná komunikace mezi zákazníkem a výrobcem, která obsahuje několik předvýrobních 

etap. A to poptávku, nabídku a ekonomické vyhodnocení, ve smyslu stanovení odhadu 

úplných vlastních nákladů na nový druh výrobku. Při vzájemné shodě obou stran 

dochází k závazné objednávce zákazníka. 

Následuje nezbytná komunikace mezi několika odděleními ve firmě, průchod 

výrobními procesy, značení a balení výrobků, uskladnění a následná expedice hotových 

výrobků k zákazníkovi. 
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1 CÍL A METODIKA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Hlavním cílem bakalářské práce je rozbor průběhu atypické strojírenské zakázky 

výrobním podnikem M&V, spol. s r.o., divize STIMZET. Jsou předloženy rozbory, 

návrhy a odlišnosti oproti sériové výrobě. Jsou popsány také specifické požadavky 

zákazníka na vyráběný nástroj. 

První část bakalářské práce pojednává o důležitých teoretických východiscích 

souvisejících s výrobou, popisem procesů zajišťujících chod výroby a také o technologii 

vrtání jako samostatné obráběcí technice. Jsou uvedeny vzorce a teorie, nezbytné 

k pochopení této problematiky v širším kontextu. 

V další části jsou popsány výrobní a nevýrobní procesy, které probíhají v podniku, od 

objednání a skladování materiálu, až po expedici hotových výrobků zákazníkovi. 

Důležitá je také specifikace jednotlivých druhů zakázek, které v podniku probíhají. Je 

zde popsán všeobecně průchod zakázky firmou a jednotlivé dílčí činnosti, které jsou 

nezbytné pro úspěšné zhotovení zakázky. 

V části „Vlastní návrhy řešení“ je vybrána konkrétní atypická zakázka a její rozbor, 

z hlediska technického i ekonomického. Zda je firma vůbec schopna zakázku vyrobit a 

v čem se liší výrobní postup oproti sériově vyráběným nástrojům. 

Následuje doporučení pro další řízení zakázky tohoto typu a závěrečné zhodnocení celé 

atypické zakázky. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Teoretická východiska se zabývají celkovou problematikou zakázky ve strojírenské 

výrobě. Je důležité objasnění určitých oblastí, s kterými se výrobek potýká při průchodu 

výrobou.  

Budou zde uvedeny pojmy jako výroba, technologie výroby, řízení výroby a veškeré 

souvislosti výše uvedených pojmů se samotným strojírenstvím. Jako další teoretická 

východiska bude uveden například samotný proces komunikace se zákazníkem, různé 

typy komunikačních médií a zpětná vazba zákazníka. Z technického hlediska patří 

k východiskům zejména samotná technologie vrtání, druhy vrtacích nástrojů, jejich 

materiál a úprava, ve vazbě na vybraný druh atypické zakázky. 

V oblasti výrobních podniků je potřeba objasnit také řízení nákladů v podniku a řízení 

jakosti. Dále je nutné, zmínit se o informačním systému podniku, který významnou 

měrou přispívá k úspěšnému průchodu zakázky podnikem. 

V určitých podkapitolách této části bakalářské práce, jsou uvedeny pouze pojmy a 

definice, jež souvisí s konkrétním podnikem, ve kterém byla bakalářská práce 

zpracovávána. 

 

2.1 Výroba 

Definice výroby: 

Výrobní proces nebo výroba všeobecně je definována jako transformace a 

přizpůsobování zdrojů, které vstupují do výroby a pomocí transformačních procesů 

získáváme následně služby, nebo hmotné statky. Cílem výroby je produkovat výrobky a 

služby, které firma může realizovat na trhu zboží nebo služeb s odpovídajícími výnosy 

– ziskem. Transformace vstupů na výstupy musí probíhat co nejefektivněji, při 

optimální spotřebě výrobních vstupů, vynaložení přiměřených nákladů, vhodné volbě 

výrobního postupu atd. (1, s. 7). 

 

Výroba z technického hlediska, je typická tím, že v jisté posloupnosti operací dochází 

k účelnému technickému propojení všech výrobních faktorů – vstupů, přičemž 

využíváním výrobních zařízení za účasti pracovníků, ať už přímé či nepřímé, dochází k 
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přeměně především materiálových zásob na hmotné statky (ať už mění svůj tvar, 

fyzické či chemické složení, vlastnosti a jiné), (1, s. 7). 

 

Obrázek 1-Výrobní systém (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 2, s. 3) 

 

Tabulka 1- Fáze výroby (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 3, s. 27) 

Fáze výroby Popis Účel 

1. Zajištění materiálu 
Zajištění potřebného materiálu, 

pracovníků a výrobních zařízení. 

2. Skladování materiálu 

Skladování většího množství 

materiálu než je potřeba pro 

momentální výrobu a jeho 

uskladnění. 

3. Vyhotovení výrobku 
Finální fáze výrobního procesu, 

zhotovení samotného výrobku. 

 

2.1.2 Organizace výroby 

Různé způsoby uspořádání výrobních procesů v prostoru a čase, takto lze 

charakterizovat pojem organizace výroby. Organizace výroby do jednoho celku 

propojuje základní výrobní prvky a vstupy, prioritně tedy pracovníky, výrobní stroje a 

zařízení, suroviny, materiál a také informace (1, s. 19). 
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Při analyzování organizace výrobních systémů a jejich řízení je nutno vycházet 

z rozlišnosti dvou typů zadávání výrobních programů: 

a) Výroba podle zakázek – o tomto druhu výroby, dle požadavků zákazníka, se 

rozhoduje na základě jednotlivých zakázek (1, s. 20). 

b) Výroba na sklad – je dimenzována na předem známou a dostatečnou poptávku 

po výrobku, charakteristika a parametry jsou určovány samotnými výrobci 

(1, s. 20). 

 

2.1.3 Typologie výroby 

Typologie se dělí dle typu výroby, kde typ výroby je dán množstvím a počtem druhů 

vyráběných výrobků (4, s. 26). 

Dále je možné výrobu dělit dle formy organizace výrobního procesu, významnou roli 

zde hraje vybavení a uspořádání výrobního procesu a také řízení materiálových toků (4, 

s. 26). 

 

Tabulka typologie výroby, viz Příloha 1. 

 

2.1.4 Řízení strojírenské výroby 

Pod pojmem řízení výroby si lze představit například metody výroby a metody 

zpracování. Neexistuje žádné univerzální rozdělení, avšak na základě určitých principů 

mohou být zařazeny do různých skupin: 

 dle metod a cílů, na které se zaměřují, 

 dle materiálu obrobku a stavu, ve kterém se nachází v různých stádiích výroby 

(5, s. 1). 

 

2.1.5 Konstrukční příprava výroby 

Organizace přípravy výroby se zabývá konstrukční dokumentací výroby neboli 

projektem, jehož součástí jsou následující dokumenty: 

 výrobní výkresy, 

 konstrukční kusovník, 
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 technické podmínky, 

 patenty, 

 katalog náhradních dílů, 

 výpočtové listy, 

 konstrukční kniha 

 schvalovací protokol (6, s. 42). 

 

Výrobní výkresy – určují kvalitu používaného materiálu, tvar a uspořádání komponent 

ve všech montážních skupinách. Spolu s technologickými postupy a kusovníky vytváří 

hlavní technickou dokumentaci, která je důležitá pro vytvoření dalších dokumentů pro 

přípravu výroby (6, s. 43). 

Konstrukční kusovník – slouží jako podklad u plánování výroby a kompletaci 

výrobku, jedná se o druhý nejdůležitější dokument konstrukční přípravy výroby. 

Zahrnuje soupis všech komponent, součástí, strojních jednotek a materiálů, které jsou 

využívány při výrobě daného výrobku (6, s. 45). 

Technické podmínky – určují funkční vlastnosti výrobku a také metody, kterými jsou 

testovány technickoekonomické parametry, které udávají jakost výrobku (6, s. 46). 

Patenty – jedná se o průmyslově právní ochranu u nových technických řešení, jež byly 

vyvinuty pro určitý výrobek (6, s. 46). 

Katalog náhradních dílů – pomocí skladového čísla umožňuje rychle objednat, dodat 

a vyhledat požadovaný náhradní díl (6, s. 46). 

Výpočtové listy – slouží pro ověření funkčních vlastností výrobků (6, s. 46). 

Konstrukční knihy – aby se zamezilo opakování chyb z minulosti. Konstrukční knihy 

obsahují data o vazbách konstrukčních prací a o průběhu prací na výrobku (6, s. 46). 

Protokoly o zkouškách prototypu – v kladném případě se jedná o potvrzení úspěšného 

dokončení vývoje výrobku, na který se navazuje zahájením technologické přípravy 

výroby (6, s. 46). 
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2.1.6 Plánování výroby 

Plánování výrobního procesu a následná realizace výrobního rozhodnutí mohou 

rozlišovat různě dlouhá časová období. Součástí analýzy nákladů a výroby v ekonomii 

rozlišujeme tři časová období: 

 Dlouhé období - kdy je možné měnit všechny variabilní a fixní faktory, 

využívány firmou, včetně práce, materiálu a kapitálu (1, s. 17-18). 

 Krátké období - jedná se o časový úsek, v němž lze určitou část variabilních 

vstupů přizpůsobit, například materiál nebo práci, tento časový úsek je však 

nedostatečný ke změnám všech vstupů. V tomto krátkém časovém období nelze 

plně přizpůsobit nebo jakkoliv modifikovat fixní faktory, jako jsou například 

budovy či výrobní zařízení (1, s. 17-18). 

 Velmi krátké období – jedná se o velmi krátký úsek, ve kterém není možno 

dojít k žádným podstatným změnám výroby (1, s. 17-18). 

 

 

2.3 Zásobování 

Jednou z nejdůležitějších činností v podniku je zásobování. Nákup je proces, který 

předchází všem operacím zásobování. Jedná se o základní funkci podniku, ať už se 

jedná o podniku výrobní, obchodní nebo zprostředkovávající služby. Nákup zajišťuje 

hmotné statky a služby, zásobuje a opatřuje, představuje krytí potřeb společnosti (7, s. 

4-7). 

 

2.4 Skladování 

Skladování lze dělit na skladování materiálu a polotovarů potřebných pro výrobu, dále 

také na skladování hotových výrobků. Výrobce a zákazník jsou propojeni společným 

zájmem o produkci zboží nebo služeb a uspokojení potřeb. Mezikrokem v uspokojení 

poptávky je téměř vždy uskladňovatel zboží. Výroba produkuje zboží v čase, kdy je 

možno výrobky produkovat, ale zákazník požaduje výrobky v čase, kdy to má pro něj 

smysl. V tomto ohledu je skladování zásadním mezikrokem v uspokojení potřeb 

zákazníka, řeší otázku nejen prostoru, ale také času (8, s. 34). 
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2.5 Komunikace se zákazníkem 

Velmi důležitým prvkem ve všech činnostech organizace je komunikace. Jedná se o 

velmi podstatnou úlohu v určování, či uspokojování sociálních požadavků, ať už se 

jedná o skupiny či jednotlivce. V pracovním procesu tvoří komunikace významnou a 

rozhodující roli. Je využívána pro sdělování informací, vysvětlování úkolů nebo cílů, 

řízení problémů, volbě vhodných strategií, monitorování zaměstnanců, poskytování 

zpětné vazby či k manažerskému řízení (9, s. 9). 

2.5.1 Komunikační média 

Mezi komunikační média zahrnujeme nejrůznější komunikační prostředky, například: 

 telefon, 

 e-mail, 

 fax, 

 psaný dopis, 

 kurýrní služba, 

 www rozhraní, … (9, s. 16). 

 

Při volbě správného komunikačního média je důležité, brát v úvahu určité faktory, které 

mohou případnou komunikaci ovlivnit. Jedná se například o přesnost komunikace, její 

rozsah, náklady, rychlost, charakter příjemce atd. Úspěšný komunikační proces by měl 

zvládat techniku poslouchání, aktivního naslouchání a zpětné kladení otázek (9, s. 16). 

 

2.6 Technologie vrtání 

Pod pojmem vrtání si lze představit téměř všechny způsoby obrábění, které jsou 

používány ke zhotovování válcových děr v obrobku, při použití řezných nástrojů. 

Obrobený povrch je výrazně ovlivněn tvarem a dalšími technologickými parametry 

nástrojů (10, s. XI-2). 

Vrtání má velký význam v moderním obrábění a patří mezi nejběžnější operace. Vrtání 

lze porovnávat se soustružením a frézováním, ale požadavky na utváření třísky a její 

odvádění jsou u vrtání podstatně vyšší (10, s. XI-3). 
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Technologie vrtání souhrnně označuje různé technologie, které mají mnoho společných 

charakteristik. Jedná se například o vrtání, vyhrubování, vystružování a zahlubování 

(11, s. 71). 

 

2.6.1 Kinematika vrtání 

 

Obrázek 2 - Kinematika vrtacího procesu při vrtání šroubovitým vrtákem (Zdroj: 12, str. 10) 

 

 

Řezná rychlost vc (m/min) je při vrtání určována počtem otáček a průměrem nástroje 

(10, s. X). 

 

𝑣𝑐 =
𝜋 . 𝐷 . 𝑛

1000
  

 

[2.1] 

Kde:  vc [ m. min-1] – řezná rychlost, 

 D [ mm] – průměr nástroje, 

 n [ min-1] – otáčky nástroje 
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Rychlost posuvu vf (mm/min) je posuv nástroje vůči obrobku, případně posuv obrobku 

vůči nástroji, vyjádřený délkou dráhy za časovou jednotku. Tento údaj je znám také 

jako strojní posuv, nebo posuv stolu (10, s. X). 

 

𝑣𝑓 = 𝑓 . 𝑛  

 

[2.2] 

 

Kde: vf [ mm. min-1] – rychlost posuvu, 

 fr [ mm ] – posuv na otáčku, 

 n [ min-1] – otáčky nástroje. 

 

2.7 Vrtací nástroje 

Pod pojmem vrtací nástroj si lze představit takový nástroj, který je opatřen jedním nebo 

několika čelně obrábějícími břity a který má jednu, nebo několik šroubovitých nebo 

přímých drážek pro odchod třísek. Společným problémem všech vrtacích nástrojů je to, 

že pracují za extrémních podmínek (10, XI-41). 

 

Vrták  

Jedná se o dvojbřitý nástroj se šroubovitými drážkami pro odvod třísek a přívod chladicí 

kapaliny. Při práci se zpravidla otáčí kolem své osy a v jejím směru se posouvá 

k obrobku (13, str. 59). 

 

Výhrubník 

Jedná se o několikabřitý nástroj, který se při práci zpravidla otáčí kolem své osy a 

v jejím směru se posouvá k obrobku. Výhrubník ubírá třísku a tím dodává předvrtaným 

nebo předlitým válcovým dírám vhodný rozměr (13, str. 67). 
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Výstružník 

Nástroj je svou geometrií a vykonávanými pohyby obdobný výše uvedeným nástrojům. 

Používá se v případě, kdy je požadováno zaručení přesných rozměrů, vysoké jakosti 

povrchu a geometrické přesnosti (13, str. 67). 

 

Záhlubník 

Nástroj patří do skupiny tvarových vrtáků. Slouží k zahlubování hlav šroubů, 

zarovnávání čel nálitků, či jiné tvarové plochy. Zásady konstrukce úzce souvisí 

s ostatními nástroji pro vrtání (13, str. 71). 

 

Pro účely této bakalářské práce je uveden nákres šroubovitého vrtáku a jeho názvosloví 

viz Příloha 2. 

 

2.7.1 Způsob ostření nástroje 

Při volbě ostření je důležité vycházet z požadavků příznivého výkonu vrtání 

jednotlivých druhů obráběných materiálů. Nejpoužívanějším ostřením špičky 

šroubovitých vrtáků je ostření na kuželovou plochu (14, str. 73).  

Z praxe i teorie, se ze základního ostření na kuželovou plochu vyvinula celá řada 

zvláštních druhů broušení šroubovitých vrtáků (14, str. 73). Jsou to:  

FORM N – podbroušená kuželová plocha, 

FORM A – podbroušená kuželová plocha se zkrácením příčného břitu – typ A, 

FORM B – podbroušená kuželová plocha se zkrácením příčného břitu s korekcí úhlu 

čela – typ B, 

FORM C – podbroušená kuželová plocha se zkrácením příčného břitu – typ C, 

FORM D – podbroušená kuželová plocha, lomený břit – typ D, 

FORM E – ostření s vrcholovým úhlem 180° a středícím hrotem – typ E, 

FORM M – podbroušená rovinná plocha, 

FORM S – speciální ostření (14, str. 73). 

 

Grafické znázornění způsobu ostření vrtáků viz Příloha 3. 
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2.7.2 Materiál nástroje 

Správné zvolení nástrojových materiálů a jejich zpracování je základním požadavkem 

pro kvalitní a spolehlivou práci konstruovaného nářadí. Volba závisí na způsobu jeho 

namáhání. Je nutné, aby měl používaný materiál velkou tvrdost a stálost za vysokých 

teplot, odolnost proti opotřebení, co nejmenší deformace při kalení a spolehlivost při 

tepelném zpracování. Zároveň, co nejnižší nákupní cena má své ekonomické 

opodstatnění (13, str. 3). 

 Na průběh řezného procesu mají vliv vlastnosti materiálu. K vlastnostem materiálu 

patří různé fyzikální jevy. Tyto jevy jsou ovlivňovány různými faktory, ke kterým 

dochází v průběhu řezného procesu: 

 deformační zpevnění, 

 změna struktury materiálu, 

 tvrdost základního materiálu, 

 adhezivita, 

 odolnost vůči deformaci apod. (5, s. 12-13). 

 

Důležitým pojmem je také jakost materiálu. V dnešní době již není jakost totéž, co 

kvalita. Nejedná se jen o shodu technických vlastností výrobku s určitou normou, či 

předpisem. Jedná se o souhrn všech vlastností, kterými produkovaná služba nebo 

výrobek uspokojují zákazníkovi potřeby (15, s. 167). 

Rychlořezná ocel 

Jedná se o druh oceli, určený pro výrobu obráběcích nástrojů. Slitina železa s mnoha 

dalšími legujícími prvky, které ovlivňují mechanické vlastnosti tohoto řezného 

materiálu. Jsou to přísady karbidotvorné (W, Cr, V, Mo, Ti atd.) a takové, které karbidy 

netvoří (Co, Ni apod.). Rychlořezná ocel obsahuje zpravidla méně jak 1% uhlíku (13, 

str. 7).  

Typické provedení vrtacích nástrojů je takové, že řezná část je z rychlořezné oceli a 

upínací část z konstrukční oceli. Nástroj nemusí být v každém případě monolit. 

Rychlořezná ocel spadá do kategorie nástrojových ocelí (20). 
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Tabulka 2 - Materiály používané pro výrobu nástrojů značky M&V STIMZET (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle: 16, str. 31). 

 

Veškeré technické specifikace materiálů Böhler S 600, Böhler S 705 a Böhler S 500 viz 

Příloha 4, Příloha 5 a Příloha 6. 

 

2.7.3 Výrobní technologie používané při výrobě vrtacích nástrojů 

Níže jsou specifikovány pouze ty výrobní technologie, které jsou uvedeny ve firemní 

dokumentaci M&V s. r. o., divize STIMZET, která je použita v této bakalářské práci. 

Soustružení 

Jedná se o obrábění řeznými nástroji, při kterém se většinou pomocí jednobřitých 

nástrojů různého provedení, zhotovují součástky válcovitého tvaru. Rotační pohyb zde 

vykonává obrobek, přičemž řezný nástroj zůstává ve většině případů pevný. Soustružení 

je z mnoha hledisek nejjednodušší formou obrábění kovů (10, s. VI-2). 

 

Materiály používané pro výrobu nástrojů značky M&V STIMZET 

Böhler S 600 Böhler S 705 Böhler S 500 

Číslo materiálu: 

W. Nr. 1.3343 

Vlastnosti: 

Rychlořezná ocel legovaná 

W a Mo s vysokou tažností 

a dobrými střižnými 

vlastnostmi, univerzálně 

využitelná. 

Použití: 

Spirálové vrtáky, 

závitníky, výstružníky, 

protahovací trny atd. 

 

Číslo materiálu: 

W. Nr. 1.3243 

Vlastnosti: 

Uhlíkem legovaná W-Mo 

rychlořezná ocel s velmi 

dobrými střižnými 

vlastnostmi, tvrdostí za 

zvýšených teplot a tažností. 

Použití: 

Rotační a hoblovací stroje 

všeho druhu, spirálové a 

závitové vrtáky atd. 

Číslo materiálu: 

W. Nr. 1.3247 

Vlastnosti: 

Rychlořezná ocel legovaná 

Co a Mo s vysokou 

tvrdostí, s výbornými 

střižnými vlastnosti 

s vysokou tvrdostí za 

zvýšených teplot a dobrou 

tažností. 

Použití: 

Frézy, spirálové vrtáky a 

závitníky, protahováky atd. 
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Frézování 

Frézování je obrábění kovů, které je prováděno dvěma na sebe vázanými pohyby. Jedná 

se o rotační pohyb nástroje a posuvný pohyb obrobku. Fréza má obvykle větší počet 

zubů, z nichž každý zub odebírá určité množství materiálu (10, s. X-2). 

Kalení 

Rychlořezná ocel patří mezi materiály, které se tepelně zpracovávají. Kalení je proces 

tepelného zpracování feritických ocelí. Dochází k zahřívání oceli na takzvanou kalící 

teplotu, následně se materiál prudce ochladí. Výsledkem je zlepšení mechanických a 

fyzikálních vlastností materiálu (13, str. 9). 

Odmašťování 

Jedná se o proces, při kterém jsou odstraňovány tuky a oleje, kterých používá převážně 

prvovýroba. Jsou-li tyto mastnoty rostlinného nebo živočišného původu, zmýdelňují se 

nebo emulgují v alkalických vodních roztocích (17, str. 76).  

Broušení 

Při broušení dochází k hrubému obrušování povrchů přitlačováním brousícího nástroje 

k základnímu materiálu. Sjednocuje se kvalita povrchu materiálu, odstraňuje se 

nepravidelnost, nežádoucí oxidové vrstvy a rez. Broušení se obvykle dělí na ruční nebo 

strojní (18, s. 18). 

Pasivace 

Pasivaci řezných nástrojů ve společnosti M&V s. r. o. STIMZET se využívá pro 

zlepšení kvality povrchu materiálu a jeho odolnosti vůči oxidaci. Působením plynných 

látek (přehřátá pára destilované vody o teplotě 560°C) v uzavřeném prostoru, získává 

pasivovaný materiál specifické vlastnosti. Zejména tedy ochrannou vrstvu vůči korozi 

(20).  

Pískování 

Jedná se o velmi rozšířený a produktivní způsob čištění povrchu materiálu, působením 

proudu písku z trysky. Touto technologií se odstraňuje jak rez, tak okuje. Pojem 

pískování jez značně nepřesný, jelikož se v dnešní době používá místo křemičitého 

písku převážně ocelová drť s různou zrnitostí (17, s. 29). 
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Konzervace 

Konzervace je proces, při kterém je výrobek nebo polotovar ukládán do lázně roztoku, 

za účelem zlepšení odolnosti povrchu materiálu např. vůči korozi. Konzervace se ve 

společnosti M&V s. r. o. divize STIMZET dělí na dva druhy, mezioperační a finální 

(20). 

 

2.8 Řízení jakosti v podniku 

Pro úspěšné fungování podniku v náročném tržním prostředí, je podstatné, aby byl 

podnik lepší než konkurence v následujících ukazatelích: 

 jakost, 

 náklady (cena), 

 čas (dodací lhůta, spolehlivost dodávek), (21, s. 3). 

Pro účely této bakalářské práce jsou níže uvedeny pojmy, které zajišťují dosažení co 

nejvyšší možné jakosti výrobků v podniku: 

 vstupní kontrola,  

 mezioperační kontrola, 

 výstupní kontrola (20). 

Nejdůležitější mezioperační kontrola v podniku je kontrola tvrdosti materiálu po kalení 

(20). 

Měření tvrdosti 

Tvrdost materiálu je mechanická vlastnost definována jako odpor, který klade materiál 

proti vnikání cizího tělesa. Podstata metod měření tvrdosti se tedy zakládá na vtlačování 

malého tělíska (indentoru) do povrchu zkoušeného materiálu, určitou silou, za 

definovaných podmínek, podle nichž mají zkoušky tvrdosti své názvy (Rockwell, 

Brinell, Vickers). Výhodou měření tvrdosti je možnost zkoušení hotových výrobků bez 

jejich destrukce nebo znehodnocení (22, s. 125). 
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2.9 Řízení nákladů 

„K nákladům se v současnosti upíná pozornost převážné části podnikatelské sféry, 

neboť dokonalá znalost nákladů spolu se zjištěním příčin, které působí na jejich výši, 

jsou pro úspěšné vedení podniku nezbytné (23, s. 6).“ 

2.9.1 Kalkulace 

Pod tímto pojmem se skrývá v podstatě jiný název pro výpočet nebo také výpočetní 

postup. V podnikové hospodářské praxi si pod pojmem kalkulace lze představit výpočet 

zaměřený speciálně na zjištění nákladů, které je potřeba vynaložit na vznikající výkon. 

Tento výkon lze vyjádřit jak ve fyzických jednotkách (kusy, kg, t, kWh atd.) tak 

v peněžních jednotkách (Kč), (23, s. 10).  

2.9.2 Dělení kalkulace 

Z časového hlediska: 

 Kalkulace předběžná – před provedením výkonu, vychází z kalkulačních údajů 

minulého období, přebírá informace o nákladech již vyrobených výrobků, tedy 

výsledné kalkulace z předcházejícího období (23, s. 11). 

 Kalkulace následná (výsledná) – po provedení výkonu, přejímá informace o 

vynaložených nákladech z účetnictví (23, s. 12). 

 

2.10 Podnikový informační systém 

Informační systém je chápán jako systém sběru dat, zpracování a prezentaci dat. 

Představuje uspořádanou množinu prvků (lidí, informačních zdrojů, procedur jejich 

zpracování a odpovídajících vztahů mezi nimi), která slouží k dosažení stanovených 

cílů organizace (podniku), (24, s. 9). 

Pro informační systém je velice důležitý pojem dat a informací. Data lze chápat jako 

rozpoznané signály (údaje), které vypovídají o situacích a stavech sledovaných a 

řízených objektů, tedy reálného světa. Data jsou podkladem pro další zpracování, ve 

kterém se mění na informace. Informace jsou tedy taková data, která užívá uživatel pro 

další rozhodování, vedoucí k dosažení podnikových cílů (24, s. 9). 
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2.10.1 ERP systém 

Název ERP je zkratkou anglického názvu Enterprise Resource Planning. Jedná se o 

integrovaný softwarový systém, který podporuje plánování a řízení všech hlavních 

procesů v podniku (24, s. 2). 

ERP systém zpravidla obsahuje následující podsystémy: 

 Nákup, 

 výrobu, 

 prodej, 

 financování, 

 lidské zdroje (personalistiku a mzdy), (24, s. 19). 
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3  ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

 

3.1 O podniku 

 

Obrázek 3 - Logo podniku (Zdroj: 25) 

 

„Výrobní divize STIMZET společnosti M&V s. r. o. vznikla na začátku roku 2010 

odkoupením bývalé firmy STIMZET a.s. velkoobchodní firmou M&V s. r. o. Firma se 

sídlem ve Vsetíně je největším velkoobchodem s nářadím a nástroj. Byla založena roku 

1991 a již o dva roky později zahájila svou vlastní výrobní činnost (25).“ 

„Tradice výroby nástrojů na otvory a cesta k současnému úspěchu značky STIMZET 

zasahuje až do roku 1937, k bývalé firmě Zbrojovka Vsetín. Společnost díky 

dlouholetým zkušenostem s využíváním moderních technologií, neustálým inovacím a 

vysoce kvalifikovaným pracovníkům dosahuje vysoké kvality nástrojů značky 

STIMZET, čemuž také odpovídá spokojenost dnes již několika set zákazníků firmy 

(25).“ 

 

3.1.1 Předmět podnikání 

Výrobní divize STIMZET, společnosti M&V, s. r. o. se zabývá výrobou a prodejem 

nástrojů a nářadí značky STIMZET. Hlavním cílem společnosti je nabízet zákazníkům 

z řad průmyslových podniků a profesionálů, ale také obchodním organizacím, vysoce 

kvalitní nástroje pro obrábění otvorů (19). 

Výrobním sortimentem firmy jsou především standardní nástroje z rychlořezné oceli, 

vrtáky, výhrubníky, výstružníky a záhlubníky. Firma nabízí také výrobu dle speciálních 

požadavků zákazníka a poskytuje uživatelům servis technického poradenství. 

V současnosti je společnost jedním z nejvýznamnějších evropských producentů těchto 

nástrojů. Jako další služby nabízí zákazníkům například svařování třením, kalení 

rychlořezné oceli v solných lázních, přebrusy, ostření, pasivaci, nízkoteplotní oxidaci a 

povlakování (25). 
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3.1.2 Vedení podniku 

Jak již bylo zmíněno výše, výrobní divize STIMZET spadá pod velkoobchodní firmu 

M&V, s. r. o. Za výrobní divizi je zodpovědný vedoucí divize. Řeší například 

problematiku výsledků procesů a interní audity, má však také možnost rozhodovací, o 

určitých záležitostech výrobní divize, avšak jen do určité míry důležitosti, respektive 

závažnosti. Pokud se jedná o rozhodnutí, která souvisí například s využíváním 

finančního kapitálu, jsou kompetence vedoucího divize omezeny určitou výší tohoto 

kapitálu. Při zásadnějších otázkách fungování výrobní divize STIMZET přebírá 

zodpovědnost při rozhodování jednatelé společnosti M&V, s. r. o. 

3.1.3 Slabé a silné stránky podniku 

Slabé stránky: 

 nutnost přizpůsobovat se výrobě malých objemů, 

 průběžná potřeba obnovy a celkové údržby strojních zařízení, 

 konkurence levnějších nástrojů ze zahraničí, bez ohledu na kvalitu. Jako 

příklad této slabé stránky poslouží srovnání cen vrtáků u jednotlivých prodejců. 

Na jedné straně nespecializované prodejny, prodávající levné nástroje vyrobené 

v Číně a na druhé straně kvalitní nástroje značky STIMZET, kde se cena 

levných nástrojů rovná zhruba ceně materiálu, z nichž jsou nástroje značky 

STIMZET vyráběny. Nezkušený zákazník logicky upřednostní levnější variantu 

(26). 

 Předpoklad růstu cen materiálu (ocelí), z celosvětového měřítka, 

 nízká automatizace výroby, nutnost spoléhání se na lidské zdroje, 

 v krátkodobém časovém horizontu není možnost rozšíření výroby (26). 

Silné stránky: 

 velká různorodost vyráběných produktů, jedinečnost na trhu, 

 pevné postavení na trhu s nástroji pro opracování otvorů, 

 konkurenceschopné ceny, 

 výroba specializovaných vrtacích nástrojů, dle požadavků zákazníka. Jako 

příklad silné stránky podniku je v Příloze 7 uveden speciální nástroj – 

výstružník, který byl vyroben přesně dle požadavků zákazníka, v počtu jednoho 

kusu (26). 
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 Jeden z nejvýznamnějších evropských producentů specializovaných vrtáků, 

 poskytování technického servisu uživatelům, 

 vysoká zkušenost a odbornost zaměstnanců, 

 přizpůsobení se požadavkům zákazníka, 

 vysoká kvalita vyráběných nástrojů, 

 výhodná cena skloubena se zachováním vynikající kvality, 

 několik set spokojených zákazníků v ČR i ve světě, 

 certifikát ISO 9001:2015 (26). 

 

3.1.4 Organizační struktura 

Jak již bylo výše zmíněno, za výrobní divizi společnosti M&V, s. r. o. STIMZET 

zodpovídá vedoucí divize. Pod vedoucího divize spadají jednotlivá oddělení zajišťující 

celkový chod výroby. 

Jedná se například o: 

 Oddělení správy majetku - které zajišťuje nejen správu majetku, což znamená 

především zajištění seznamu, strojů, přístrojů a nářadí, plány údržby a jejich 

záznamy, sledování stavu zařízení, jejich revize a kontroly, ale také například 

energetiku, pomocné dílny, či údržbu. 

 Oddělení technické přípravy výroby - které řeší technologické parametry 

výroby, ať už se jedná o výkresovou dokumentaci, či normy, ale také kalkulaci 

úplných vlastních nákladů výrobků. Řídí se požadavky obchodního oddělení, 

řeší realizovatelnost zakázky, nové výrobky a nové technologie.  

 Oddělení řízení kvality - které zajišťuje dodržování stanovených norem 

z oblasti jakosti, OTK, vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu. Zajišťuje 

taktéž neshody, reklamace a řešení nápravných opatření, dále také ekologii, 

řízení rizik a interní audit.  

 Oddělení výroby - má na starosti dílčí operace celé výroby, zajišťuje plánování 

výroby v rozsahu jednotlivých dílen výroby a celého podniku, ve vazbách na 

požadavky prodeje. Dále také výdej nářadí a metrologii. Je nezbytně nutné, aby 

konkrétní pracoviště disponovala kvalifikovanými pracovníky v oboru, z důvodů 

vysoké efektivity výroby a kvality. Výstupem je hotový výrobek či polotovar. 
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 Oddělení obchodu - má v kompetenci řadu procesů, ať už se jedná například o 

samotný kontakt se zákazníkem, přijímání objednávek, jejich realizaci a 

kontrolu včasného uhrazení, či prodej výrobků. Dále má v kompetenci také 

balírnu, sklad a značení hotových výrobků. 

 Oddělení personální - které zajišťuje lidské zdroje, respektive požadavky na 

kompetence a počty pracovníků, obsazování plánovaných míst, obsah školení a 

popis pracovní náplně. Dále pod tento úsek spadá také úklidová služba. 

 

Dále ve firmě působí kvalifikovaní pracovníci, kteří nespadají přímo pod některé z výše 

uvedených oddělení, ale jsou samostatní a zodpovídají se přímo vedoucímu divize. 

Jedná se například o: 

 nákupčí – má v kompetenci nákup nejen výrobního materiálu, ale také režijních 

položek (spotřební materiál, hygienické potřeby, pracovní oděvy atd.), na 

základě požadavků z jednotlivých oddělení, 

 účetní – zajišťuje účetní agendu výrobní divize, 

 systémový inženýr – zajišťuje správu podnikových IS. 

 

VEDENÍ DIVIZE

SPRÁVA 
MAJETKU

TPV
ŘÍZENÍ 

KVALITY
VÝROBA

OBCHODNÍ 
ÚSEK

PERSONÁLNÍ 
ÚSEK

 

Obrázek 4 - Organizační schéma výrobní divize STIMZET (Vlastní zpracování). 

 

3.1.5 Procesy ve firmě 

Hlavním procesem ve výrobní divizi STIMZET je prodej a realizace výroby. 

Pro potřebu této bakalářské práce je realizace výroby dále uvedena v tomto rozdělení do 

podprocesů: 
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 Výroba nářadí 

 Výroba vybrušovaných vrtáků 

 Výroba kuželového nářadí 

 Výroba tvářených vrtáků 

 Výroba speciální 

Mezi řídící procesy patří: 

 Vedení podniku 

 Řízení rizik 

 Interní audit 

 Řízení neshod 

 Nápravná opatření 

Mezi podpůrné procesy patří: 

 Zajištění lidských zdrojů 

 Řízení infrastruktury 

 TPV 

 Návrh a vývoj 

 Řízení neshod 

3.1.6 Informační systém v podniku 

Výrobní divize společnosti M&V, s. r. o. STIMZET využívá pro úspěšné řízení podniku 

informační systém ERP. V současné době výrobní divize disponuje informačním 

systémem DIALOG 3000S. Tento informační systém sjednocuje a zaznamenává v jedné 

platformě několik důležitých oblastí, které napomáhají efektivnímu a kvalitnímu řízení 

celého chodu podniku. 

Jedná se například o tyto oblasti: 

 požadavky obchodního oddělení, 

 bilance zásob – zachycuje stav skladu a rozpracované výroby (hotový označený 

výrobek, hotový neoznačený výrobek, polotovar ve výrobě, polotovar na skladě) 

 plánování/zadávání do výroby – plánuje požadavky na výrobu výrobků, které 

nejsou na skladě, zadána minimální výrobní dávka, 

 požadavky na materiál, 
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 technologický postup standardních výrobků, cenotvorba, 

 evidence reklamací, zmetků a neshod – vykazuje kód vady, příčiny a nápravu. 

3.2 Průchod zakázky podnikem 

 

3.2.1 Komunikace se zákazníkem 

Poptávka 

Prvním krokem při uspokojování potřeb zákazníků v podniku je komunikace mezi 

oběma subjekty. Tato komunikace obvykle probíhá buď slovně, při návštěvě zákazníka 

v podniku, nebo telefonicky. Častým komunikačním nástrojem je také elektronická 

pošta, v mnoha případech dochází ke kombinaci výše uvedených komunikačních prvků. 

Zákazníkovi se věnuje pracovník obchodního oddělení, který sjednotí veškeré 

požadavky zákazníka, aby mohly být v podniku dále zpracovány. Se stálými zákazníky 

má již firma stanoveny určité podmínky, respektive benefity, díky nimž může 

komunikace probíhat efektivněji, ke vzájemnému prospěchu obou stran. 

Zpětná vazba 

Po prvotním kontaktu zákazníka s pracovníkem obchodního oddělení, kde jsou sepsány 

požadavky na výrobek, následuje v závislosti na složitosti požadovaného výrobku 

komunikace mezi oběma subjekty. Řeší se zejména technické parametry, z pohledu 

výrobce se jedná především o schopnost požadovaný výrobek vyrobit, z pohledu 

zákazníka jde především o to, zda je ochoten přistoupit na určitý kompromis, například 

delší dobu výroby, drobnou změnu požadovaných parametrů (rozměry) apod. Tento 

mezikrok v některých případech není vůbec nutný, zakázka je schválena a objednána již 

při prvním kontaktu (sériová výroba). 

Závazná objednávka 

Pokud dojde k vzájemné shodě zákazníka s pracovníkem obchodního oddělení, dochází 

k závazné objednávce a sjednání platebních podmínek. Objednávka je navedena do 

systému, který stanovení předpokládaný termín realizace. Zákazníkovi je odesláno 

potvrzení objednávky, včetně týdne ve kterém se předpokládá expedice výrobků. 
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3.2.2 Druhy zakázek v podniku 

V podniku existují v podstatě tři druhy zakázek a to: 

 Obchodní zakázky – Jedná se o zakázky, kdy zákazník kontaktuje obchodní 

oddělení s tím, že by rád nakoupil výrobky z katalogu, tudíž se jedná o sériovou 

výrobu. Tyto zakázky, jsou zadávány do plánovacího systému, který dle 

požadovaného počtu kusů vyhodnotí další postup zakázky. Pokud zákazník 

požaduje velké množství výrobků, které přesahuje množství hotových výrobků 

na skladě, navádí plánovač výroby do oběhu novou výrobní dávku. Jelikož 

výroba trvá určitý čas, řeší se se zákazníkem pouze to, za jak dlouho bude 

schopna firma výrobky k zákazníkovi dopravit a také za jakou cenu. Ve většině 

případů je cena jednoho kusu výrobku pevně daná, náklady výrobku byly 

spočítány již v minulosti dle kalkulačních schémat a tyto náklady se v určitých 

intervalech přepočítávají v závislosti na různých aspektech (změna ceny 

materiálu, hodinová mzda pracovníků atd.). Ke každému konkrétnímu 

zákazníkovi má firma individuální přístup. V určitých případech je možno 

poskytnout množstevní slevu zákazníkům, záleží na mnoha faktorech, které tuto 

slevu ovlivňují, ať už se jedná o konečného uživatele, překupníka, či 

velkoodběratele. Rozhodování o přidělení slevy má na starosti obchodní 

oddělení, v ojedinělých případech majitel podniku, který tyto záležitosti 

schvaluje, respektive zamítá (26).  

 Speciální úprava výrobků – U tohoto typu objednávek je postup obdobný, jako 

u klasické obchodní objednávky. Rozdíl spočívá například v tom, že zákazník 

sice požaduje sériově vyráběný výrobek, avšak pro jeho potřeby požaduje, aby 

byl změněn ať už jeden, či více technických parametrů výrobku dle jeho 

potřeby. Může se jednat o jednu jednoduchou operaci, například když zákazník 

požaduje, aby jím objednané výrobky měly odlišné značení než sériově 

vyráběné kusy. V častých případech se však jedná o kombinaci více požadavků 

na parametry výrobku, čímž vzniká jakýsi atypický výrobek, složitější na 

výrobu. Cena těchto výrobků vychází z prodejní ceny standardního výrobku, 

k němuž se přičítají náklady na úpravu. Pokud chce obchodník poskytnout 

zákazníkovi určitou slevu, vztahuje se tato sleva pouze na základní prodejní 
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cenu vycházející ze standardního výrobku, na samotnou úpravu se sleva již 

neposkytuje. Cena za kus je ovlivněna také požadovaným počtem kusů, čím 

větší je počet vyráběných kusů, tím nižší je cena (26). 

 Speciální zakázky – Zakázky tohoto typu jsou velice specifické. Jedná se o 

nový výrobek, který vstupuje do výroby úplně od začátku (není vyráběn 

z polotovaru). Prvotní kroky jsou obdobné jako u výše zmíněných typů zakázek. 

Zákazník kontaktuje obchodní oddělení podniku, ať už telefonicky či 

elektronickou poštou. Dále je nutné zaslání požadavků na konkrétní typ nástroje, 

jeho technickou specifikaci, materiálové požadavky a požadovaný počet kusů, 

může taktéž zaslat již konkrétní výkres (ve většině případů), kde jsou údaje o 

požadovaných rozměrech výrobku. Na základě toho oddělení technické přípravy 

výroby zpracuje celkovou výrobkovou dokumentaci, podle které by byl výrobek 

vyráběn, a také dle specifického kalkulačního schématu vypočítá úplné vlastní 

náklady výrobku, poté zástupce obchodního oddělení konzultuje s pracovníkem 

plánování, za jak dlouho je podnik schopen zakázku zhotovit. Tyto informace 

jsou zaslány k odsouhlasení zákazníkovi. Na základě odsouhlasení zákazníkem 

se navádí nová výrobní dávka do systému plánování výroby. Prodejní cena, jak 

již bylo zmíněno, vychází z kalkulací nákladů a určení zisku na jeden kus 

výrobku. Důležitou roli zde hraje opět požadované množství výrobku (26).  

 

3.2.3 Stanovování ceny výrobku 

Stanovování ceny konečného výrobku ve výrobní divizi STIMZET společnosti M&V, s. 

r. o. probíhá pomocí přednastavených parametrů v podnikovém informačním systému 

DIALOG 3000S. S touto základní nákladovou kalkulací výrobku dále pracuje obchodní 

oddělení.  

Součinnost těchto dvou subjektů funguje tak, že dle konkrétního typu výrobku, zadává 

pracovník TPV požadované údaje do informačního systému, který spočítá, jaké budou 

úplné vlastní náklady výrobku. Dále jsou připočteny určité marže, nebo také odečteny 

slevy, v závislosti na velikosti objednaného množství a také v závislosti na výše 

uvedeném druhu zakázky (obchodní zakázka, speciální úprava, speciální zakázka). 

Dle zjištěných údajů o stanovování ceny konečného výrobku, lze při stanovování ceny 

vycházet z následujícího kalkulačního schématu, dle kterého pracuje informační systém 
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DIALOG 3000S (tarif stroje, počet kusů) a následně obchodní oddělení dopočítává 

konečnou prodejní cenu výrobku: 

Tabulka 3 - Kalkulační schéma výrobku (Vlastní zpracování) 

 

3.2.3 Plánování výroby 

Plánování výroby ve výrobní divizi STIMZET společnosti M&V, s. r. o. probíhá opět 

pomocí informačního systému DIALOG 3000S, do kterého jsou zadávány údaje o 

požadavcích na výrobu, dle obchodního oddělení. Pokud požadovaný výrobek není na 

skladě, systém dle standardní doby výroby osmi týdnů, rozplánuje výrobní operace. 

Tato výrobní doba může být kratší, v závislosti na způsobu výroby (z polotovaru, 

výroba od začátku). Systém v závislosti na konečném termínu výroby sám upozorňuje 

na možné zpoždění zakázky, poté je možné, dle priority zakázky, přeplánovat termín 

zakázky (závisí na schválení obchodním oddělením). Plánování standardní výroby 

neprobíhá pouze na základě okamžitých požadavků obchodního oddělení, ale i na 

základě pojistné zásoby. Pojistná zásoba je stanovena na rok, statistickým výpočtem. 

Tyto výpočty vycházejí z údajů obchodního oddělení, o ročních objednávkách 

jednotlivých druhů výrobků, respektive o objednávaných množstvích těchto výrobků. 

 

3.2.5 Zásobování 

Podnik disponuje pracovnicí zásobování, která řeší objednávání jakýchkoliv 

příslušenství potřebných k chodu podniku (ochranné a čisticí pomůcky apod.), ale 
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hlavně objednávání základního materiálu. Základní materiál v podniku tvoří především 

nástrojová ocel a konstrukční ocel. Objednávky základního materiálu probíhají 

prostřednictvím dodavatelských smluv. Pracovnice zásobování objednává materiál dle 

stavu zásob na skladě, pokud klesne zásoba materiálu pod minimální hranici. Dále je 

možné objednávat materiál dle specifických požadavků výrobního oddělení. 

Od jednotlivých dodavatelů se nakupují tyto druhy ocelí: 

 Böhler Edelstahl - Böhler S500, nástrojová ocel, DIN S 2-10-1-8, W.-Nr. 1.3247 

 Böhler Edelstahl - Böhler S600, nástrojová ocel, DIN S 6-5-2, W.-Nr. 1.3343 

 Böhler Edelstahl - Böhler S705, nástrojová ocel, DIN S 6-5-2-5, W.-Nr. 1.3243 

 Ferona, a.s. – konstrukční ocel, ČSN 12 010, C10E, W.-Nr. 1.1121 

 Ferona, a.s. – konstrukční ocel, ČSN 12061, C60, W.-Nr. 1.0601 

Pozn.: Společnost Böhler spadá od 1.4.2018 pod koncern VOESTALPINE AG. 

3.2.6 Skladování 

Podnik disponuje skladem materiálů a skladem hotových výrobků, respektive 

polotovarů. Sklad materiálů funguje tak, že po objednání základního materiálu (oceli), 

přijme pracovník skladu materiál, včetně dodacího listu. Dále se kontroluje fyzický stav 

materiálu, zda dorazil v požadované kvalitě a v požadovaném množství. Zásoby na 

skladě jsou v pravidelných intervalech kontrolovány. Pracovnice zásobování sepíše 

materiál, který by měl být dle dokumentace na skladě a předá tyto informace 

odpovědnému pracovníkovi, kteří zjistí aktuální stav na skladě. Tyto informace jsou 

předány zpět pracovnici zásobování, která odepíše vydané položky ze systému a zapíše 

aktuální stav na skladě do systému.  

Fyzicky probíhá skladování pomocí pojízdných regálů, ve kterých jsou umístěny 

jednotlivé druhy materiálů, dle průměru a složení. Manipulaci ve skladě probíhá pomocí 

čtyřcestného vozíku. 

3.2.7 Výroba 

Výroba ve výrobní divizi společnosti M&V, s. r. o. STIMZET, jak již bylo výše 

zmíněno, závisí především na druhu zakázky (obchodní zakázky, speciální úpravy, 

speciální zakázky). Po zavedení zakázky do systému plánování prochází výrobek 

několika výrobními procesy, které se liší zejména druhem výrobku. Pro výrobek 

zavedený do výroby vyhotovuje informační systém DIALOG 3000S tzv. průvodku 
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dílce. Tento dokument je vyhotovován na základě konstrukční přípravy výroby, kterou 

zpracovává a zadává do systému oddělení TPV. Dokument postupuje s daným 

výrobkem celou výrobou, pracovníci na jednotlivých pracovištích výroby mají díky 

informacím, které tento dokument obsahuje, přesné instrukce, jaká je posloupnost 

jednotlivých výrobních procesů výrobku. 

Podnik disponuje několika různými pracovišti, na kterých probíhají jednotlivé výrobní 

operace. Jedná se zejména o pracoviště: 

 CNC obrábění, 

 soustružení, 

 frézování, 

 broušení, 

 pasivace, 

 kalírny, 

 odmašťování, 

 pískování, 

 konzervace, 

 laserové značení, 

 balírny, 

 kontroly. 

Kontrola 

Firma disponuje oddělením technické kontroly (OTK), které, spadá pod oddělení řízení 

kvality a zajišťuje mezioperační a výstupní kontrolu při výrobním procesu. Tuto 

kontrolu mají na starost čtyři kvalifikovaní pracovníci. Provádí se zejména namátková 

měření, dle metrologického řádu podniku. Průběžná kontrola výrobků však není jen 

úlohou pracovníků OTK, všichni pracovníci na jednotlivých pracovištích mají 

povinnost kontrolovat vystupující kusy ze svého pracoviště. 

 Vstupní kontrola – jedná se o kontrolu materiálu kdy je zjišťováno, zda 

materiál dorazil od dodavatele v pořádku a s parametry (složení materiálu, 

množství atd.) dle objednávky. Tuto kontrolu má na starost příjemce materiálu 

na skladě. 
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 Mezioperační kontrola – probíhá mezi jednotlivými operacemi výroby, jsou 

kontrolovány především viditelné technické závady polotovaru, které mohly 

vzniknout při předchozích výrobních operacích. Měří se například úhel ostření, 

úhel výbrusu, výška špičky, fazetka. Z hlediska povahy konkrétního výrobku – 

vrtáku, je velmi důležité měření tvrdosti materiálu. 

 Výstupní kontrola – dle velikosti výrobní dávky a požadavků zákazníka, se 

provádí buď stoprocentní kontrola, nebo namátková kontrola. Provádí se 

kontrola, jak je výše zmíněno, různých parametrů (úhel ostření, úhel výbrusu 

atd.). Poměr počtu kontrolovaných kusů, závisí na celkovém počtu výrobní 

dávky, dle metrologického řádu podniku. 

 

3.2.8 Značení, balení a expedice 

 

Značení 

Po průchodu výrobku výrobními procesy, se výrobky značí laserem, buď logem firmy, 

nebo dle požadavků zákazníka. 

Balení 

Dále následuje balení do obalů, které záleží na počtu kusů v balení (dle 

vnitropodnikových předpisů, nebo dle přání zákazníka). Balením jsou buď plastové 

tubusy, nebo sáčky, při větším počtu výrobků jsou dále vkládány do krabic, pro lepší 

manipulaci.  

Expedice 

Zabalené výrobky jsou předány na sklad hotových výrobků, značeny dle firemních 

předpisů, nebo dle požadavků zákazníka. Po zadání zakázky do systému (pokud je 

zakázka na skladě), je zboží vychystáno. Obchodní oddělení vystaví dodací list a 

fakturu, společně se zbožím. Zboží je zákazníkovi zasíláno pomocí přepravní služby, 

nebo si zákazník zajistí přepravu sám, či zvolí osobní odběr. 
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4  VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Část vlastní návrhy řešení se zabývá rozborem konkrétní zakázky, jež má být dle 

požadavků zákazníka vyrobena. Bude uveden rozbor ve vazbě na požadavcích 

zákazníka, s doporučením, jak postupovat při případné další objednávce tohoto typu. 

 

4.1 Příjem poptávky od zákazníka 

Pro účely této bakalářské práci byla vybrána jedna ze zakázek, která se zabývá úpravou 

standardizovaného vrtáku a v různých aspektech se liší od sériově vyráběných nástrojů. 

Zákazník poptává tento druh vrtáku v průběhu celého roku několikrát, v nepravidelných 

intervalech. Díky různým objednávkám z předchozích období, jsou vztahy mezi 

zákazníkem a podnikem velmi dobré a usnadňují průběh celé zakázky.  

 

4.1.1 Požadavek od zákazníka  

Zákazník požaduje vrták s válcovou stopkou o rozměrech 4,2mm x 75mm z rychlořezné 

oceli HSS, který odpovídá DIN 338 RN a standardně se vyrábí ve formě PN 2913, a to 

v počtu 50 kusů. Zákazník však požaduje, aby byl vrták v určitých parametrech upraven 

dle jeho požadavků.  

 

 

Obrázek 5 - Standardní vrták PN 2913 (Zdroj: 19, s. 17) 

 

 

 

 



 39   

 

4.1.2 Specifikace požadavků 

1) Zkrácení příčného břitu dle DIN 1412 FORM „C“. Na obrázku lze vidět 

oranžově zbarvenou část vrtáku, která značí oblast zkrácení příčného břitu 

 

Obrázek 6 - Rozdíl druhu ostření (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 19, s. 3). 

 

2) Povrchová úprava pasivací. Na obrázku lze vidět rozdíl mezi standardním 

vrtákem PN 2913 a standardním vrtákem ČSN 221121, u kterého se povrchová 

úprava pasivací provádí. Díky povrchové oxidaci je vrták ČSN 221121 zbarven 

do tmavě šedého odstínu. 

 

Obrázek 7 - Rozdíl povrchové úprav vrtáků (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 19) 

 

3) Vlastní laserové značení. Zákazník požaduje vlastní označení vrtáku. Z důvodu 

ochrany firemních údajů není v bakalářské práci uveden přesný popis, který 

zákazník požaduje. Jedná se o logo firmy, průměr vrtáku a materiál, z kterého je 

vrták vyroben. 

4) Výběr obalu a značení, dle požadavků zákazníka. 



 40   

 

 

4.2 Rozbor náročnosti zakázky 

Oddělení technické přípravy výroby vypracuje postup výroby daného výrobku, tak, aby 

byla výroba co nejefektivnější z technického i ekonomického hlediska.  

4.2.1 Technické zhodnocení 

Zákazník požaduje vrták s válcovou stopkou normy PN 2913, z rychlořezné oceli. 

Požaduje však speciální úpravu. První úprava spočívá ve zkrácení příčného břitu FORM 

„C“, která se standardně provádí u vrtáků PN 2907. Další požadavek zákazníka spočívá 

v pasivaci vrtáku, která se standardně provádí u ČSN 221121. Dále požaduje také 

vlastní laserové značení a balení. 

 Zkrácení příčného břitu FORM „C“ - zásadním problémem, z technického 

hlediska, je ostření FORM „C“, které se provádí na brusce příčných břitů 

NORMAC SP7S. Tento stroj je nutné seřídit, dle průměru vrtáků a dle 

vrcholového úhlu, které je potřeba brousit. Je nutné efektivně řešit seřizování 

stroje, aby se nezvyšovaly náklady na výrobu (hodinový tarif stroje), je tedy 

důležité dbát na to, aby při menším množství vrtáků se zkrácením příčného břitu 

FORM „C“, byly výrobní dávky stejných průměrů efektivně řazeny na ostření 

„za sebou“. Dle pracovníků TPV bylo zjištěno (dlouhodobé zkušenosti ve 

výrobě), že seřízení stroje NORMAC SP7S na jiný průměr je z ekonomického 

hlediska efektivní až od výrobní dávky 100ks. Díky tomuto zjištění nedochází 

k prodražení výrobní dávky a k celkové nevýhodnosti výroby pro podnik. 

Jelikož zákazník požaduje malé množství vrtáků (50ks), je efektivní, aby byl 

vrták vyráběn z polotovaru PN 2913 (hotový vrták, neznačený), u kterého 

následně dojde k přeostření vrcholového úhlu na 118° a zkrácení příčného břitu 

FORM „C“. Požadovaná výrobní dávka polotovarů PN 2913, bude přiřazena 

k ostření s výrobní dávkou PN 2907 se stejným průměrem. Jelikož vrtáky PN 

2907 mají vrcholový úhel 128° a vrtáky PN 2913 mají vrcholový úhel 118°, je 

nutné seřídit výrobní zařízení na požadovaný úhel. Čas na toto seřízení je dle 

pracovníků TPV stanoven na 10 minut. 
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Obrázek 8- Bruska příčných břitů NORMAC SP7S 

 

Takto naostřený vrták dále postupuje na pracoviště pasivace – pasivační pec RSHZM. 

 Pasivace - s ohledem na požadovaný počet kusů, není pasivace až tak náročnou 

operací, jelikož k pasivaci není zapotřebí seřizovat pracoviště v závislosti na 

průměru vrtáku. Je tudíž možné pasivovat jakékoliv množství vrtáků (dle 

kapacity pasivační pece), přičemž náklady na operaci zůstávají stejné. Pasivace 

je prováděna pouze za předpokladu naplnění maximální kapacity pasivační pece, 

bez ohledu na druhy vrtáků a jejich průměry, výrobní dávka podstupuje tuto 

operaci společně s jinými výrobními dávkami. Pasivace se provádí v podniku 

denně, jedná se o zavedení vrtáků do pasivační pece, kde za působení přehřáté 

páry destilované vody o teplotě 560°C získává pasivovaný materiál ochranné 

vlastnosti. Před pasivací je nutné, aby byl vrták odmaštěn na odmašťovací lince. 
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Obrázek 9 - Pasivační pec RSHZM 

 

Hotový vrták postupuje dále na laserové značení. 

 Laserové značení – Značení laserem není z technologického hlediska náročnou 

operací, nezávisí na počtu kusů. Pověřený pracovník zadá do řídícího modulu 

laseru název, jakým má být označen daný výrobek. V případě této zakázky 

požaduje zákazník označení, na kterém bude logo firmy, průměr a materiál 

vrtáku, tedy HSS (rychlořezná ocel). 
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Obrázek 10 -  Laser 

 

Označený vrták postupuje na balírnu. 

 Balení – Zákazník požaduje balení po deseti kusech, v plastových zásobnících. 

Na obal se nalepí štítek, kde jsou údaje dle požadavků zákazníka, tedy opět logo 

firmy, rozměry vrtáku a materiál, z kterého je vrták vyroben. 

Po navedení výrobku do informačního systému podniku, je dle vytíženosti výroby 

určena doba výroby 2-3 týdny. 

 

4.2.2 Ekonomické zhodnocení 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 3.2.2 Druhy zakázek v podniku, podnik rozlišuje tři 

základní druhy zakázek. Tato zakázka spadá do kategorie Speciální úprava výrobku. 

Konečná cena tohoto výrobku je tedy složena ze dvou základních částí: 

 Cena standardního vrtáku, 

 náklady na úpravu. 
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Z důvodu ochrany citlivých informací podniku, nebylo výrobní divizí STIMZET 

umožněno, uvádět v rámci této bakalářské práce konkrétní částky, proto budou ceny a 

náklady na výrobu deformovány koeficientem. 

Cena na jeden kus vrtáku: 

Tabulka 4 - Cena atypického vrtáku (Vlastní zpracování) 

Cena standardního vrtáku 11,56 Kč 

Náklady na úpravu 1,083 Kč 

Prodejní cena 12,643 Kč 

 

Cena standardního vrtáku byla stanovena již v minulosti, před zahájením výroby tohoto 

druhu vrtáku, dle metod stanovování ceny výrobku v podniku. Snaha o co největší 

snížení nákladů na úpravu, byla v tomto případě dosažena přiřazením zakázky k výrobní 

dávce vrtáků PN 2907. Jelikož má vrták PN 2907 jiný vrcholový úhel (128°) než vrták 

PN 2913 (118°), je nutné seřízení stroje NORMAC SP7S na tento rozměr. Čas určený 

na seřízení, je dle pracovníků TPV 10 minut. 

Z důvodu ochrany citlivých informací podniku, nebylo výrobní divizí STIMZET 

umožněno zveřejnění hodinového tarifu konkrétního stroje NORMAC SP7S. 

Vydělením hodinového tarifu stroje, pracujícího 10 minut, počtem vyráběných kusů 

(50), jsou zjištěny náklady na úpravu jednoho kusu.  

Po konzultaci s pracovníky TPV bylo určeno, že náklady na úpravu budou počítány 

pouze z nákladů na nejsložitější operaci, a tou je zkrácení příčného břitu na stroji 

NORMAC SP7S. Operace pasivace, značení laserem a balení, nejsou až tak náročné 

operace, které by stálo za to započítávat do nákladů na úpravu, jelikož se provádí 

v podniku denně a nejsou tak nákladné. 

4.3 Komunikace se zákazníkem 

 

4.3.1 Odeslání cenové nabídky 

Náklady na objednávané množství padesáti kusů byly stanoveny již v minulosti. 

Obchodní oddělení z dlouhodobého hlediska u zakázky tohoto typu neřeší objednávaný 

počet kusů, který se u tohoto konkrétního zákazníka liší v počtech ± 10 ks. Jelikož 
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zákazník poptával stejný druh výrobku, v obdobném množství již v minulosti, cenová 

nabídka zůstává stejná jako u předchozích objednávek, díky dobrým vztahům se 

zákazníkem. K přepočtu ceny, by došlo pouze v případě, že by se změnila cena 

standardního vrtáku. Formálně se zasílá zákazníkovi informace o ceně a době výroby. 

4.3.2 Přijetí objednávky  

Zákazník odsouhlasil cenovou nabídku a podal prostřednictvím obchodního oddělení 

konkrétní závaznou objednávku. Následují výrobní procesy. 

4.4 Výroba 

Dle vyhotovení technologického postupu výroby od oddělení TPV následují výrobní 

procesy. 

Oddělení TPV vypracuje také výkresovou dokumentaci vrtáku, která postupuje výrobou 

s výrobkem. Z důvodu ochrany citlivých informací podniku, je výrobní dokumentace 

tohoto vrtáku uvedena pouze zjednodušeně. 

Zjednodušený výkres atypického vrtáku je uveden v Příloze 8. 

Jelikož je tato zakázka vyráběna z polotovaru vrtáku PN 2913, budou níže uvedeny dva 

výrobní postupy. Jeden bude pro polotovar PN 2913 a druhý pro konkrétní zakázku 

upraveného vrtáku.  

4.4.1 Polotovar PN 2913 

Pro tento druh výrobku je pomocí informačního systému DIALOG 3000S vystavena 

průvodka dílce. Průvodka postupuje s výrobkem všechny výrobní operace, obsahuje 

informace o posloupnosti operací, výrobních a seřizovacích časech, kontrolách na 

jednotlivých pracovištích a zmetkovitosti. Z důvodu ochrany citlivých informací 

podniku nejsou na průvodce dílce uvedeny konkrétní seřizovací a výrobní časy. 

Průvodka dílce je uvedena v Příloze 9.  

Po vychystání tyčoviny ze skladu materiálu následuje na příslušném pracovišti 

soustružení čela vrtáku. Následuje odmaštění na odmašťovací lince, aby byl vrták 

připraven na následné kalení. Kalení probíhá pomocí kalicích vložek, do kterých jsou 

vrtáky usazeny, následuje ponoření do solné lázně, pouze do určité délky vrtáku. Po 

kalení následuje popouštění v popouštěcích pecích a také vyvařování, aby byl materiál 

zbaven kalicích solí. Další operací v pořadí je pískování v pískovacích bubnech, kde 

pomocí tryskání ocelové drti na vrták dojde k očištění povrchu materiálu. Po této 
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operaci je nutné označit hrot vrtáku barvou, aby bylo možné vrtáky rozlišit a předat na 

další operaci. Další operací je broušení průměru vrtáku na jmenovitou hodnotu. 

Broušení se zpravidla provádí na bezhroté brusce úběrem materiálu o 0,2 mm, to 

znamená, že se tyčovina Ø 4,4 mm brousí na jmenovitou hodnotu Ø 4,2 mm. Následuje 

vybroušení drážek a hřbetů na stroji GÜHRING 336. Po vybroušení přichází na řadu 

ostření vrcholového úhlu na ostřičce SS 334. Po těchto operacích je vrták hotový, 

následuje kontrola vrcholového úhel a ostření. Kontroluje se určité procento z výrobní 

dávky, dle metrologické tabulky. Poslední úpravou před balením a uložením na sklad je 

konzervace, která zajišťuje ochranu hotového výrobku před korozí. Hotové polotovary 

vrtáků PN 2913 jsou uloženy na sklad, protože se jedná o neznačený výrobek, který 

slouží jako zásoba pro budoucí objednávky, označení polotovar je zde na místě. 

4.4.2 Úprava vrtáku dle požadavků zákazníka 

Jak již bylo výše zmíněno, vybraná atypická zakázka je vyráběna z polotovaru vrtáků 

PN 2913. Nicméně po zavedení zakázky do informačního systému je vyhotovena nová 

průvodka dílce pro tuto výrobní dávku. Průvodka obsahuje pouze operace úpravy, je na 

ní viditelné, že vstupní artikl je vrták 4,2 x 75. Z důvodu ochrany citlivých informací 

podniku nejsou na průvodce dílce uvedeny konkrétní seřizovací a výrobní časy. 

Průvodka dílce je uvedena v Příloze 10. 

Po vybalení polotovarů vrtáku PN 2913 následuje operace přeostření na stroji SS 334. 

Po přeostření podstupuje výrobek zásadní úpravu, kterou je zkrácení příčného břitu 

FORM „C“. Jak již bylo výše zmíněno, výrobní dávka je navedena ke zkrácení příčného 

břitu na stroj NORMAC SP7S spolu s výrobní dávkou vrtáků PN 2907, u kterých, se 

tato operace standardně provádí. Nutné je však seřídit stroj na odlišný vrcholový úhel, 

tedy 118°. Po zkrácení příčného břitu a kontrole postupuje výrobní dávka k pasivaci 

v pasivační peci RSHZM. Jedná se o zavedení vrtáků do pasivační pece, kde za 

působení přehřáté páry destilované vody o teplotě 560°C získává pasivovaný materiál 

ochranné vlastnosti. Po pasivaci následuje konzervace vrtáků, která zajišťuje 

dlouhodobou ochranu nepoužitého vrtáku před korozí. Takto nakonzervované vrtáky 

jsou přepraveny na pracoviště laserového značení, kde je vrták značen dle požadavků 

zákazníka, tedy logem firmy zákazníka, průměrem a výrobním materiálem. Naznačené 

vrtáky jsou přepraveny na balírnu, kde jsou vrtáky baleny do balení po deseti kusech. 

Na obal vrtáku je nalepen štítek s popisem, dle požadavků zákazníka. 

https://www.firmy.cz/detail/176223-guhring-line.html
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4.4.3 Expedice 

Hotové výrobky jsou uloženy na skladě hotových výrobků. Zákazník je informován 

elektronickou poštou, že je jeho zakázka připravena k odběru. Zákazník se při 

sjednávání zakázky dohodl s pracovníkem obchodního oddělení, že si výrobky 

vyzvedne osobně v podniku. Po dostavení se zákazníka na vrátnici firmy, je po 

nahlášení jména vyzvednut pracovníkem obchodního oddělení a je odveden na sklad 

hotových výrobků. Pracovník obchodního oddělení předává zákazníkovi fakturu 

k úhradě. 

 

4.5 Návrh a doporučení na zlepšení 

Jak již bylo výše zmíněno, zákazník tento typ atypického vrtáku objednává několikrát 

v průběhu roku, v nepravidelných intervalech. Dle informací z obchodního oddělení je 

zákazník solventní a komunikace s ním je vždy rychlá a bezproblémová. Frekvence 

objednávek zákazníka má zvyšující se charakter. V tomto ohledu by mohl nastat určitý 

problém. Při objednávce značně většího počtu kusů tohoto typu vrtáku, by mohlo dojít 

k rizikovému snížení zásoby polotovarů vrtáků PN 2913. 

Jedním z řešení, které po konzultaci s pracovníky obchodního oddělení padá v úvahu je, 

vytvoření neznačené zásoby tohoto atypického vrtáku, pro potřeby konkrétního 

zákazníka. Skladové prostory disponují kapacitou na to, aby mohla být tato zásoba 

uskladněna.  

Po konzultaci s pracovníky obchodního oddělení, kteří mají s řízením zakázek 

dlouhodobé zkušenosti, by bylo vhodné vyrobit roční odběr tohoto typu atypického 

vrtáku od konkrétního zákazníka a vynásobit jej dvěma. Takto bude zjištěn počet kusů, 

který by bylo vhodné vyrobit jako zásobu pro budoucí objednávky zákazníka. 

Navrhovaný počet kusů je 1200. Prodejní cena vrtáku by však zůstala stejná. Zásadním 

plusem pro podnik by bylo zvýšení zisku z jednoho kusu vrtáku. Zásadním plusem pro 

zákazníka by bylo značné zkrácení doby výroby. Normovaný seřizovací čas stroje 

NORMAC SP7S, na kterém probíhá zkrácení příčného břitu FORM „C“, je 45 minut. 

Pokud budou náklady na 45 minut chodu stroje vyděleny počtem 1200 ks, značně se 

sníží jednotkové náklady na úpravu. 
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Tabulka 5 - Cena atypického vrtáku, při výrobě 50 ks (Vlastní zpracování) 

Cena standardního vrtáku 11,56 Kč 

Náklady na úpravu 1,083 Kč 

Prodejní cena 12,643 Kč 

 

Tabulka 6 - Cena atypického vrtáku, při výrobě 1200 ks (Vlastní zpracování) 

Cena standardního vrtáku 11,56 Kč 

Náklady na úpravu 0,203 Kč 

Prodejní cena 12,643 Kč 

 

Cena standardního vrtáku byla stanovena již v minulosti, před zahájením výroby tohoto 

druhu vrtáku, dle metod stanovování ceny výrobku v podniku. Dle výše uvedených 

tabulek lze srovnat rozdíl v nákladech na úpravu jednoho kusu vrtáku, při rozdílném 

objemu produkce. Náklady na úpravu jsou při výrobě 50 ks vrtáků značně vyšší, jelikož 

náklady na seřízení stroje jsou vyděleny menším počtem kusů. Naopak, při výrobě 

většího počtu kusů, jsou náklady na úpravu značně sníženy. Se zachováním stejné 

prodejní ceny, se zisk na jeden kus prodaného vrtáku zvýší o 0,88 Kč. 

Jak již bylo zmíněno, z důvodu ochrany citlivých informací podniku, jsou náklady a 

ceny deformovány koeficientem, stejně tak výše zisku. 

4.5.1 Výhody  

 možnost uspokojení potřeby zákazníka v značně kratším čase, 

 snížení nákladů na úpravu, čímž se zvýší míra zisku na prodejní jednotku, 

 možnost nabídnout jinému zákazníkovi tento výrobek, v situaci kdy nedojde 

k odběru veškerých zásob těchto vrtáků konkrétním zákazníkem. Tento vrták má 

přidanou hodnotu ve zkrácení příčného břitu a povrchové úpravě pasivací, jež 

znalý zákazník zcela jistě ocení (dlouhodobé zkušenosti obchodního oddělení). 

Je tedy téměř nemožné, aby zůstal podnikový kapitál vázán v neprodejných 

kusech na skladě. 
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ZÁVĚR 

Bakalářská práce je zaměřena na sledování zakázky při výrobě atypických vrtacích 

nástrojů a rozboru požadavků zákazníka. Konkrétní zakázka je rozebrána jak z hlediska 

technického, tak ekonomického. Zakázka začíná poptávkou zákazníka po určitém druhu 

výrobku, následuje komunikace mezi pracovníky obchodního oddělení a zákazníkem. 

Specifické požadavky zákazníka konzultují pracovníci obchodního oddělení 

s pracovníky technické přípravy výroby. Vzniká specifický výrobní postup pro daný 

výrobek, s kterým souvisí i jeho nákladovost. Po stanovení veškerých potřebných 

vstupních parametrů přichází na řadu samotná výroba. Několikaletá zkušenost podniku 

s výrobou nástrojů na opracování otvorů a kvalifikovaní pracovníci s několikaletou 

praxí, zajišťují, aby proběhl průchod zakázky jednotlivými výrobními operacemi bez 

komplikací a co nejefektivněji. 

Práce je rozdělena do třech hlavních částí. První částí jsou teoretická východiska práce. 

V této části je pojednáváno zejména o celkové problematice výroby. Spadá zde 

například organizace výroby, zásobování, skladování, komunikace se zákazníkem, 

technologie vrtání, vlastnosti vrtacích nástrojů a materiál, ze kterých jsou vyráběny. 

Dále jsou popsány také další procesy, které v podniku zajišťují celkovou efektivitu 

výroby. Jedná se například o řízení nákladů, řízení jakosti, nebo podnikový informační 

systém. 

Druhou částí bakalářské práce je analýza současného stavu. V této části je představena 

výrobní divize STIMZET, společnosti M&V s. r. o., vyrábějící nástroje na opracování 

otvorů, ve které je zakázka realizována. Je zde také popsán vznik podniku a jeho 

současnost, předmět podnikání, vedení podniku, organizační struktura a informační 

systém podniku. Dále je zde popsáno jakým způsobem v podniku probíhá realizace 

zakázek, zejména tedy druhy zakázek v podniku, stanovování cen výrobků a plánování 

výroby. 

Poslední část bakalářské práce, pod názvem vlastní návrh řešení, se zabývá sledováním 

konkrétní zakázky na speciální úpravu vrtacího nástroje, dle specifických požadavků 

zákazníka. Je uveden rozbor požadavků zákazníka, technické a ekonomické zhodnocení 

zakázky a výrobní postup. 
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Výrobní divize STIMZET společnosti M&V s. r. o., má několikaletou tradici ve výrobě 

nástrojů pro opracování otvorů. Z hlediska firemní filozofie by byla pro podnik 

nejvýhodnější výroba velkých objemů, avšak v dnešní době velké konkurence, je 

podnik nucen produkovat i malé objemy specifických výrobků. V tomto ohledu je 

uveden návrh na zlepšení, týkající se konkrétní zakázky.  

Pro podnik je práce přínosem díky kompletní rešerši atypické zakázky a konkrétnímu 

návrhu, který byl po konzultaci s pověřenými pracovníky v podniku navrhnut. 

Obchodní oddělení podniku přijímá denně několik různých zakázek, zejména větších 

objemů, efektivita atypických zakázek menších objemů je tedy řešena především 

jednorázově. Díky této práci je pro podnik navrhnut postup efektivnějšího řešení 

konkrétní atypické zakázky z dlouhodobého hlediska, ve vazbě na konkrétního 

zákazníka. Tento návrh byl konzultován s pracovníky TPV a obchodním oddělením a 

bude v podniku realizován. 
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Příloha 1 – Typologie výroby (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 

3, s. 26) 

Dělení Typ Popis Množství 

Dle typu výroby 

 

Kusová výroba 

Výroba velkého počtu 

různých druhů produktů. 

 

Malé 

 

 

Sériová výroba 

 

Výroba stejného druhu 

výrobků v tzv. sériích. 

Množství je určeno velikostí 

výrobní série. 

Malé 

Střední 

Velké 

 

Hromadná výroba 

Výroba jednoho nebo 

malého počtu druhů 

výrobků. 

 

Velké 

 

Dle formy 

organizace 

výrobního 

procesu 

 

Proudová výroba 

Vybavena výrobními 

linkami, vyrábí jeden 

případně několik málo 

produktů. 

 

Velké 

 

Skupinová výroba 

Vyrábí více druhů produktů, 

 z ekonomického hlediska 

nemůže být produkt vyráběn 

na lince. 

 

 

Malé 

 

Fázová výroba 

Vyráběna celá řada 

produktů, v malém množství 

u každého druhu. 

 

Malé 
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Příloha 2 – Technické názvosloví jednotlivých částí vrtáku – 

nákres (Zdroj: 19, s. 110) 

1. osa 

2. stopka 

3. vyražeč 

4. unašeč 

5. tělo vrtáku 

6. krček 

7. celková délka 

8. délka drážky 

9. drážka 

10. plocha vedlejšího 

hřbetu 

11. šířka plochy 

vedlejšího hřbetu 

12. jádro 

13. tloušťka jádra 

14. fazetka 

15. šířka fazetky 

16. vedlejší ostří 

17. odlehčení 

18. hloubka odlehčení 

19. pata 

20. hřbet 

21. čelo 

22. hlavní ostří 

23. břit 

24. vnější špička 

25. příčné ostří 

26. délka příčného ostří 

27. délka hlavního ostří 

28. průměr vrtáku 

29. průměr odlehčení 

30. zpětná kuželovitost 

31. stoupání šroubovice 

32. úhel šroubovice 

33. úhel příčného ostří 

34. úhel špičky 

35. úhel hřbetu 
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Příloha 3 – Grafické znázornění způsobů ostření vrtáků 

(Zdroj: 19, s. 111) 
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Příloha 4 – Technické parametry oceli Böhler S 600 (Zdroj: 

16, s. 31) 
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Příloha 5 – Technické parametry oceli Böhler S 705 (Zdroj: 

16, s. 31) 
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Příloha 6 – Technické parametry oceli Böhler S 500 (Zdroj: 

16, s. 31) 
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Příloha 7 – Příklad speciálního nástroje dle požadavků 

zákazníka 
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Příloha 8 – Zjednodušený výkres atypického vrtáku 
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Příloha 9 – Průvodka dílce, výrobní dávky vrtáku PN 2913 
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Příloha 10 – Průvodka dílce, speciální úprava vrtáku PN 2913 

 

 


