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Úvod 

 Pro pekárny v České republice na počátku 21. století není vůbec jednoduché 

udržet své místo na trhu. V posledních letech se neustále zvyšuje počet velkých 

obchodních řetězců, které zásobují potravinami a spotřebním zbožím více než 40 % 

obyvatel. Tyto velké obchodní řetězce udržují na přání zákazníků ceny běžného 

pečiva na úrovni výrobních nákladů. Na druhé straně stojí zemědělci, pro které je 

mnohem výhodnější pěstovat řepku olejnou, která je vysoce výnosná a ze zákona 

přidávaná do pohonných hmot, než obiloviny, které jsou náchylné na napadení 

biologickými činiteli, jako jsou například škůdci a různé plísně. Dalším problémem je 

nevyzpytatelnost počasí. To všechno dohromady zapříčiňuje každoroční růst ceny 

mouky. Tento souhrn příčin, má za následek, že mnohé pekárny, aby si udrželi své 

tržní postavení, jsou nuceny prodávat velké množství své produkce pod cenou. 

 Výše popsané příčiny jsou důvodem pro výběr společnosti J.L.N. spol. s.r.o. – 

Slezská pekárna Opava pro tuto bakalářskou práci. Bude zde aplikován jeden 

z nových trendů řízení podniku a to Teorie omezení, kterou vynalez a popsal ve své 

knize The Goal Eliyahu M. Goldratt.  

 Hlavním cílem práce je provedení analýzy podniku, nalezení úzkého místa, 

které je omezením celého systému a návrhu řešení vedoucí k jeho odstranění tak, 

aby bylo dosaženo co nejvyššího stupně plynulosti a návaznosti jednotlivých procesů 

a tím také úspory času a energie. K dosažení cíle bude použita Teorie omezení. 

V první kapitole bakalářské práce budou představena teoretická východiska 

nutná pro zdárnou aplikaci Teorie omezení v podniku, doplněné o další pomocné 

metody, které budou následně použity v aplikační části.  

V kapitole charakteristika společnosti bude představen podnik a jeho historický 

vývoj až do současnosti. V další části této kapitoly bude popsán současný stav, 

organizační struktura podniku a také sortiment, který nabízí. 

Aplikační část práce bude obsahovat výrobní postup a charakteristiku 

jednotlivých oddělení. Poté bude provedena analýza a identifikace úzkého místa, 

které bude následně detailně popsáno.  
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Poslední kapitola pak bude věnována návrhům na odstranění úzkého místa a 

doporučením na zlepšení jednotlivých procesů, vedoucí k plynulému průtoku celého 

systému. Na konci práce jsou přiloženy přílohy k jednotlivým kapitolám. 
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2. Teoretická východiska k teorii omezení 

2.1Logistika 

 Dříve se tento pojem využíval v armádě. V dnešní době byl tento termín 

převzat do ekonomiky a existuje nespočet verzí definice, co je to logistika od mnoha 

autorů. Každý z nich vnímá logistiku jiným pohledem. Někteří vidí logistiku jako 

samostatnou službu, jiní spíše jako obor podnikové ekonomiky. Z tohoto důvodu je 

zde uvedeno více definic od různých autorů.  

 „Logistika je vymezena jako nauka o toku v logistických sítích, který se 

uskutečňuje při uspokojování požadavků po produktech.“ Macurová a Klabusayová 

(2002, s.7) 

  „Logistika je disciplína, která se zabývá celkovou optimalizací, 

koordinací a synchronizací všech aktiv v rámci samoorganizujících se systémů, 

jejichž zřetězení je nezbytné k pružnému a hospodárnému dosažení daného 

konečného (synergického) efektu.“ Pernica (1998, s.8) 

 „Logistika je řízení materiálového, informačního i finančního toku s ohledem 

na včasné splnění požadavků finálního zákazníka a s ohledem na nutnou tvorbu 

zisku v celém toku materiálu. Při plnění potřeb finálního zákazníka napomáhá již při 

vývoji výrobku, výběru vhodného dodavatele, odpovídajícím způsobem řízení vlastní 

realizace potřeby zákazníka (při výrobě výrobku), vhodným přemístěním 

požadovaného výrobku k zákazníkovi a v neposlední řadě i zajištěním likvidace 

morálně i fyzicky zastaralého výrobku.“ Sixta a Mačát           (2005, s.25) 

 Jak uvádí Daněk (2004 s.11) „Podstatou všech definic je vždy organizace toků 

od zdroje surovin ke spotřebiteli a uspokojení požadavků trhu. Zjednodušeně řečeno, 

organizování těchto toků tak, aby požadovaný materiál (zboží) v požadované kvalitě, 

v požadovaném množství byl dodán na dohodnuté místo v požadovaném čase 

s vynaložením vyhovujících (pokud možno optimálních) nákladů.“ 
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2.2 Teorie omezení 

Teorie omezení (TOC – TheoryofConstraints) je logistická technika, založená 

na řízení a trvalém zlepšování podniku (Mabin, Balderstone 2000). 

 

2.3 Počátky TOC 

Koncem 20. století se značně změnila situace v mnoha podnicích. Začaly se 

používat nové technologie, zaváděly se nové výrobky a změnily se i nároky a způsob 

chování zákazníků. Tyto změny způsobovaly zpožďování termínů zakázek, 

překračování rozpočtů, zvyšování zásob rozpracovanosti a jiné a vyvolaly potřebu 

nového pohledu na přístup k řízení (Basl, Majer, Šmíra 2003).  

Jako reakci na tyto změny izraelský fyzik Eliyahu M. Goldratt aplikoval 

fyzikální metody na vytvoření nového konceptu řízení podniku, což se ukázalo jako 

velký přínos pro průmysl. Dále se snažil změnit předsudky lidí a zařadit fyzikální 

myšlení do každodenního života (Thomas, McMullen Jr.1999) 

 To se mu podařilo v roce 1979, kdy zavedením počítačového plánovacího 

systému dokázal, že finální plánování funguje.  Problémem bylo, že pouhé zavedení 

nového softwaru nestačilo a mnozí manažeři správně nepochopili jeho podstatu, 

proto Goldratt teorii omezení popsal ve své knize TheGoal.  

Tato kniha je psána formou románu, kde se ředitel závodu snaží za pomoci 

svého přítele fyzika zachránit továrnu před krachem. Kniha byla přeložena do 21 

jazyků a prodalo se více než 2 miliony výtisků. Stala se moderní „učebnicí“ pro 

mnoho manažerů. Podle knižní předlohy byl natočen stejnojmenný film TheGoal.  

Goldratt založil v roce 1986 Ústav Avrahama Y. Goldratta, pojmenovaný po 

jeho zesnulém otci, kde začal produkovat vzdělávací hry a další knihy zabývající se 

TOC a zlepšováním podnikových procesů (Goldratt, Cox 1999). 

 

2.4 Určení cíle dle TOC 

 Vnímání cíle podniku je velice individuální. Pro vlastníka je cílem růst tržní 

ceny akcii podniku, oproti tomu manažer vidí cíl v  minimalizaci nákladů a celkovou 
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optimalizací controllingových ukazatelů. Zaměstnanec požaduje pravidelný, trvalý 

příjem a možnost karierního růstu. Zákazník předpokládá dodávky, které jsou 

v pořádku, kvalitní a cenově přijatelné. 

 V názoru na to co je cíl, se jednotlivé skupiny rozcházejí, ale jedno mají 

společné a to jsou peníze, které podnik vydělává, protože bez nich by se nedaly 

jednotlivé dílčí cíle plnit (Basl, Majer, Šmíra 2003).  

 Jak definuje Goldatt (2012) určení cíle je v TOC zásadní krok. Od jeho 

stanovení se dále odvíjí veličiny, kterými je tento cíl plněn. Ve své knize zpochybňuje 

dosavadní a ordinérní cíle většiny podniků, jako je přidaná hodnota, efektivita, 

produkce výrobků a jiné. „Goldratt tvrdí, že cílem výrobního podniku je vydělávat 

peníze a vše ostatní co dělá je prostředkem k dosažení tohoto cíle“ (2012, s. 64). 

 Levinson uvádí ve své publikaci (2007), že při stanovení cíle je také důležitá 

jeho měřitelnost. Měření cíle (výkonu) je z velké části ovlivněno chováním. Pokud 

něco management společnosti chce, tak to dostane, ale ne vždy je to o co žádal. 

Proto je důležité nastavit správné ukazatele podle kterých, se výkon a cíl společnosti 

měří.  

 

2.5 Soustava tří základních ukazatelů dle TOC 

 Stanovení cíle podniku bylo popsáno v předešlé kapitole, proto je nyní důležité 

zajistit způsob, jak ho dosáhnout a kontrolovat jeho plnění (Goldratt, Cox 2012). 

 Obvyklými způsoby měření efektivnosti podniku jsou finanční ukazatelé. 

Základními jsou čistý zisk, který se zjišťuje z výkazu zisku a ztráty, dále návratnost 

investic (ROI – Return on Investment) o jehož výši čerpáme informace z rozvahy a 

výsledovky a posledním je ukazatel peněžního toku neboli cashflow, který je 

zachycen ve stejnojmenném výkazu. 

 Výše uvedené ukazatele jsou vhodné pro měření výkonnosti z pohledu 

vlastníků a členů managementu podniku, kteří se s nimi pravidelně setkávají. 

S klesající úrovní řízení, ale také klesá úroveň chápání těchto ukazatelů a nejhorší je 

u zaměstnanců přímo ve výrobě. V praxi se ukázalo, že tyto ukazatele se zcela 
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nevážou na rozhodnutí zaměstnanců a mají pro ně nepřesnou vypovídající 

schopnost ohledně plnění cíle a úspěšnosti firmy.  

 Z tohoto důvodu si můžeme podnik představit jako „black box“ ze kterého 

proudí prostředky neboli peníze potřebné k plynulému zajištění vstupů a jejich 

přeměny na výstupy. Tyto výstupy dále slouží k získání potřebných peněz od 

zákazníků, které zajistí plynulý chod podniku a přispívají k tvorbě zisku, popřípadě 

ztráty. Právě podle tohoto principu stanovuje teorie omezení soustavu 3 ukazatelů, 

které jsou odlišné od uvedených v předchozím textu a budeme je dále nazývat jako 

provozní ukazatele (Basl, Majer, Šmíra 2003). 

Obr. 2.1: Provozní ukazatele 

 

 Zdroj: (Basl, Majer, Šmíra 2003). 

 V tomto ohledu TOC vyřešila problém většiny společností, které se snažily 

měřit dopad lokálního rozhodnutí na systém jako celek. Goldratt vytvořil velmi 

jednoduchý vztah mezi jednotlivými veličinami, které určují efekt, jež mají jednotlivé 

lokální veličiny na pokrok, který tvoří systém jako celek plněním cíle. Každá akce je 

hodnocena dle jejího efektu na systém 3 provozních ukazatelů (Dettmer, 1997) 

Těmito ukazateli jsou: 

 průtok, 

 zásoby, 

 provozní náklady. 
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Průtok 

Jsou to peníze, které podnik získá z prodeje výrobků a služeb, po odečtení 

všech variabilních nákladů (Basl, Majer, Šmíra 2003). „Neboli jak tvrdí Goldratt je to 

tempo, jakým systém vytváří peníze prostřednictvím tržeb“ (2012, s. 66). V angličtině 

se průtok označuje jako throughput. 

Zásoby 

 „Jak uvádí Goldratt jsou to veškeré peníze, které systém vložil do nákupu věcí, 

které má v úmyslu prodat„ (2012, s. 66). V angličtině se zásoby překládají jako 

inventory. 

Provozní náklady 

 Jedná se o peníze, které jsou v podniku potřebné k přetvoření zásob na průtok 

(Basl, Majer, Šmíra 2003). 

2.5.4  Který z ukazatelů je nejdůležitější? 

 K nápravě systému je nutné soustředit úsilí na správném místě. Jelikož nelze 

dosáhnout  Jak můžeme vyčíst z grafu níže, teoretický limit pro snižování zásob a 

provozních nákladů je nula.  Je samozřejmé, že systém nemůže produkovat více 

výstupů bez jakýchkoli zásob a výdajů. Takže v praxi je limit zásob a provozních 

výdajů kousek nad nulou. Dále teoreticky neexistuje hranice, která by omezovala růst 

průtoku.  Z praktického hlediska je však průtok omezen tržním prostředím, ve kterém 

společnost působí. Přesto je pravděpodobnější potencionální nárůst průtoku, než 

snížení zásob a provozních nákladů. Proto je logické se soustředit v první řadě na 

maximalizaci průtoku a až poté se pokusit snížit zásoby a provozní náklady. U 

většiny společností to však funguje přesně naopak. První se snaží snížit provozní 

náklady, pote zásoby a až v poslední řadě přemýšlí o zvýšení průtoku (Dettmer, 

1997). 
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Graf 2.1: Teoretický limit provozních nákladů, zásob a průtoku 

 

Zdroj: (Dettmer, 1997) 

 

2.6. Srovnání finančních a provozních ukazatelů 

 Závislost mezi jednotlivými ukazateli je naznačená na obrázku 1.1.  Pokud 

současně roste čistý zisk, rentabilita investic a cashflow, tak podnik plní svůj cíl, nebo 

se k němu alespoň přibližuje. Jestliže se alespoň jeden z ukazatelů změní, je potřeba 

provést náročnou finanční analýzu k zjištění zda je cíl stále plněn, nebo jestli se 

podnik ocitá ve ztrátě.  

 Pokud u provozních ukazatelů průtok stoupá a zároveň se snižují zásoby a 

provozní náklady, pak podnik vydělává peníze. Pokud nastane situace a jeden ze tří 

ukazatelů změní svůj směr, tak podnik také vydělává peníze.  

 Finanční a provozní ukazatele se přímo ovlivňují a pomocí poměrně 

jednoduchého propočtu, lze rychle vyhodnotit situaci v podniku.  Proto TOC využívá 

provozní ukazatele. 

Dalším důvodem proč TOC využívá provozních ukazatelů je, že průtok jako 

jediný může trvale narůstat. Cílem podniku je tedy především maximalizovat průtok 

(Basl, Majer, Šmíra 2003). 
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Obr. 2.2: Srovnání finančních a provozních ukazatelů 

 

Zdroj: (Basl, Majer, Šmíra 2003) 

 

2.7 Úzké místo 

 Jak už bylo zmíněno v předešlé části, neexistuje podnik s neomezeným 

průtokem a tím pádem neomezeným zdrojem příjmů. To znamená, že každý systém 

má svá omezení, která růst průtoku brzdí. Dle TOC v každém podniku existuje 

nejméně jedno omezení, které brání růstu průtoku.  TOC nabízí řešení této situace, 

které se liší od všeobecně uznávaného a využívaného Paretova  principu tzv. 80:20.  

To znamená, že je potřeba se zaměřit na 20 % podnikových procesů, které zajišťují 

80 % efektu. Toto pravidlo se využívá především u podniků, kde existuje určitá 

opakovatelnost činností. Se snižující se opakovatelností, se snižuje také účinnost 

tohoto pravidla.  Proto je v některých případech vhodnější použití principů TOC. 

 Při průtoku produktů podnikem, které musí projít zpracováním na více 

pracovištích, nebo strojích, zpravidla ne všechny mají stejnou propustnost, neboli 

výrobní kapacitu. Pracoviště s nejnižší výrobní kapacitou se stává omezením celého 

systému, protože na něj musí ostatní pracoviště čekat. To je důvodem, proč nelze 

dosáhnout neomezeného průtoku.  
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Obr. 2.3: Úzké místo 

 

Zdroj: (Basl, Majer, Šmíra 2003). 

 Vlastností úzkého místa je to, že určuje průchodnost neboli průtok 

celého systému.  Takže navýšením kapacity tohoto místa, se navýší kapacita celého 

podniku. To však platí i v opačném případě, takže pokud úzké místo, nemůže 

z jakéhokoliv důvodu pracovat, dojde k omezení průtoku celého podniku (Basl, 

Majer, Šmíra 2003). 

 „Tato situace je někdy v TOC popisována slovy“ Minuta ztracená na úzkém 

místě, je ztrátou celého systému. Na druhé straně ale platí, že minuta ušetřená na 

tzv. neúzkém místě, které není omezením podniku, nemá vliv na jeho průtok a je pro 

podnik bezvýznamná“ Basl, Majer, Šmíra (2003, str. 36). 

 Pokud si podnik představíme jako řetěz a budeme na něj působit neustále se 

zvětšující  silou, tak se nakonec přetrhne. Místo, kde se přetrhne je jeho nejslabším 

článkem. Takové místo se v řetězci vyskytuje pouze jedno, představuje jeho omezení 

a určuje pevnost celého řetězce. Dále si úzké místo můžeme představit jako hrdlo 

lahve, které určuje průtok celého obsahu. Z tohoto příkladu vyplívá, že jakákoliv 

inovace nebo vylepšení nepomůže systému jako celku, pokud bude aplikována na 

jiném než úzkém místě, protože nezáleží na tom, jak ostatní články vylepšíme, řetěz 

se nám pokaždé přetrhne v tom nejslabším článku (Dettmer, 1997). 

 Dále lze o omezení uvažovat, jako o příčině, která zpomaluje, nebo dokonce 

znemožňuje dosažení cíle, neboli vydělávání peněz. To však neznamená, že se dá 

metoda TOC aplikovat pouze u organizací založených za účelem vykazovat zisk. 

V mnohých příkladech byla TOC použita u neziskových organizací jako jsou 

nemocnice, univerzity, různé nadace atd.  
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 Úzká místa se dle podnikové praxe dají dělit podle 2 kriterii a to jsou: 

1) Pozice omezení vůči hranici podniku. 

2) Fyzická reálnost omezení. 

 Ad 1) Dle tohoto kritéria existují vnitřní (interní) omezení a vnější (externí) 

omezení. Vnitřní omezení jsou ta, která způsobuje naše kapacita (stroje) a zde lze 

aplikovat různé podnikové změny. 

 Externí omezení pocházejí z vnějšího prostředí podniku a jsou to dodavatelé, 

zákazníci, ale také legislativní opatření. 

 Ad 2) Dle fyzické reálnosti omezení se člení na hmotná a nehmotná. 

Nehmotné omezení jsou například způsob řešení problémů, nebo nesprávně 

definované podnikové procesy. Příkladem hmotného mezení jsou především stroje 

s nedostatečnou výrobní kapacitou. 

 Nejčastější překážkou aplikace TOC jsou právě nehmotná omezení, 

která bývají nejhůře odstranitelná a zbraňují trvalému zlepšování (Basl, Majer, Šmíra 

2003). 

Jako příklad tohoto omezení uvádí Goldratt  (2012) že většina manažerů je 

zvyklá neustále upravovat výrobní kapacitu tak, aby byly neustále využity všechny 

zdroje a nabídka kopírovala poptávku a tím se snaží docílit vyváženého podniku. 

Jenže v tomto případě rostou zásoby, což způsobuje růst nákladů a pokles průtoku. 

Růst zásob je způsoben čekáním na zpracování před úzkým místem. Z tohoto 

důvodu je tento styl řízení nepříliš vhodný. 

 

2.8 Princip pěti kroků 

 Goldratt (2012) uvádí ve své publikaci Cíl podrobnou cestu k nalezení 5 kroků, 

které se používají jako jedna z metod ke hledání omezení.  

 „Identifikovat systémové omezení. 

 Rozhodnout jak využít systémové omezení. 

 Podřídit všechno ostatní výše uvedenému rozhodnutí.  

 Pozvednout systémové omezení. 
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 Upozornění! Jestliže se při předchozím kroku některé omezení 

odstraní, vrať se ke kroku 1, ale nedovol aby systémové omezení 

způsobila setrvačnost.“ Goldratt, Cox (2012 s. 295) 

 Těchto 5 kroků se dají aplikovat jak ve výrobě, tak v ostatních oblastech 

podniku jako jsou marketing, finance, prodej a jiné průtok (Basl, Majer, Šmíra 2003). 

 Základem je identifikovat úzké místo, které může být fyzické, nebo způsobené 

špatně nastavenou vnitropodnikovou politikou.  

 Dalším krokem je snažit se toto omezení co nejvíce využít, avšak za 

předpokladu, že nebudou provedeny žádné nákladné změny. Jinými slovy je 

zapotřebí se snažit vytěžit z tohoto místa co nejvíce, avšak při zachování jeho 

současného stavu.  

  Poté co je úzké místo nalezeno a jsou učiněna opatření, díky kterým je 

využito na maximum nastává třetí krok a to podřídit okolní systém tomuto úzkému 

místu, aby mohlo pracovat co nejefektivněji. To znamená, že je potřeba některé části 

systému jako by „utlumit“ a jiné naopak podpořit. Poté je nutné provést analýzu, jak 

na tyto provedené změny reaguje úzké místo a v případě negativního výsledku, je 

potřeba postup opakovat na jiné části, do té doby než je výsledek pozitivní a vše je 

podřízeno úzkému místu. Pokud se nám problém s úzkým místem podaří zcela 

vyřešit, vynecháme čtvrtý krok a začneme aplikovat pátý krok.  

 Pokud se dostaneme ke čtvrtému kroku, znamená to, že druhý ani třetí krok 

neodstranili omezení, a že k jeho nápravě je zapotřebí více než jen seřizování 

jednotlivých částí systému, ale je nutné podniknout výraznější změnu. Tou může být 

zakoupení dalšího stroje za účelem navýšení kapacity, případně zreorganizovat 

systém. Tento krok je zpravidla velice časově a kapitálově náročný a proto je potřeba 

opravdové jistoty, že omezení se nedá napravit předchozími třemi kroky. Poté co je 

tento krok kompletní a správně provedený, úzké místo je vyřešeno (Dettmer, 1997). 

 Jakmile jsou všechny čtyři předchozí kroky úspěšně aplikovány, nastává pátý 

a poslední krok, a to zopakovat celý proces znovu a hledat další omezení systému. 

Tento krok je velice důležitý a není vhodné jej zanedbat. V okolí podnikového 

prostředí dochází neustále ke změnám, a proto neexistují ani permanentní a 

definitivní řešení. Není proto vhodné se spokojit s tímto řešením a nesnažit se hledat 
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a aplikovat nová zlepšující opatření pomocí hledání dalších omezení (Basl, Majer, 

Šmíra 2003). „V metodě TOC je obecně kladen velký důraz na to, aby se právě určitá 

setrvačnost nestala tím hlavním podnikovým omezením.“ Basl, Majer, Šmíra (2003, s 

38). 

 Tento princip pěti kroků je velice důležitým základem při rozhodování, ale není 

vhodné zapomenout, že první je potřeba si nadefinovat cíl a to jak budeme měřit jeho 

plnění, jak už bylo zmíněno v předchozích kapitolách. Tento dovětek upozorňuje na 

důležitost provázanosti mezi hledáním omezení a učením cíle, protože bez jasného 

cíle by nebylo možné změřit jeho plnění a tím pádem ani snaha o určení omezení, 

které tomu brání (Basl, Majer, Šmíra 2003). 

 

2.9 Plánování a řízení výroby pomocí metody DBR 

 Jak uvádí Basl a kolektiv (2003) plánování je velice složitý a důležitý proces. 

Nejdříve je potřeba si uvědomit co vlastně od plánu očekáváme a určit jaká kritéria 

by měl plán plnit. Dále je nezbytné, aby byl plán realizovatelný. Z tohoto důvodu je 

nutné nezapomínat na omezení systému a zahrnout ho do plánování. Samotné 

zahrnutí omezení do plánu však nestačí. Může nastat situace, kdy různá omezení 

budou ve vzájemném konfliktu. Z tohoto důvodu se musí zajistit vytížení úzkého 

místa a podřízení zbytku tomuto omezení. 

Dobře sestavený plán dle TOC je: 

„Realistický – lze podle něj vyrábět, protože bere v úvahu všechna systémová 

omezení. 

Produktivní -  za produktivní plán považuje TOC každý plán, který zaručuje nárůst 

průtoku a současně pokles zásob a provozních nákladů.  

Imunní vůči problémům – neočekávané narušení plánu nezpůsobí jeho kolaps.“ 

Basl, Majer, Šmíra (2003, s. 95). 

 Všechny tyto podmínky splňuje plán sestavený pomocí metody Drum – Buffer 

– Rope (buben – zásobník – lano). Tuto metodu můžeme jednoduše charakterizovat 

v následujících krocích: 
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1) „Vytvořit hlavní plán výroby pro kritické místo výroby (drum, buben). 

2) Ochránit propustnost výroby před nevyhnutelnými problémy umístěním 

časových zásobníků práce před relativně malé množství pracovišť ve výrobě 

(buffer, zásobník). 

3) Odvoď práce všech nekritických pracovišť od kritického pracoviště (rope, 

lano).“  Basl, Majer, Šmíra (2003, s. 97) 

2.9.1 Buben  

 Buben lze definovat jako úzké místo výroby a určuje tak její rytmus. Dle tohoto 

úzkého místa se tvoří plán, který by měl být v souladu s přáním zákazníků a taktéž 

s fyzickým omezením továrny. Z tohoto důvodu je žádoucí počítat s kritickými zdroji 

výroby. Pokud tak není učiněno nastává situace, kdy zatížení kritických pracovišť 

přesáhne kapacitu a to zapříčiní ohrožení toku následujícími pracovišti a dále 

nastane celkové zpoždění oproti plánovanému toku a následnému opoždění 

dodávek zákazníkům, což snižuje dodavatelskou spolehlivost podniku. Z tohoto 

důvodu je nutné vymezit si kritické zdroje a dle nich sestavit hlavní plán výroby. Při 

výrobě plánu je proto třeba brát v úvahu tyto tři faktory, které v různých kombinacích 

určují výkonnost továrny (Basl, Majer, Šmíra 2003).  

Těmito faktory jsou: 

1) „Určení priorit výroby 

2) procesní velikost dávek 

3) přepravní velikost dávek.“ Basl, Majer, Šmíra (2003, s. 97) 

Priority výroby 

 Jak tvrdí Basl, Majer, Šmíra (2003) jestliže na úzkém místě neexistuje nutnost 

kooperace s jinou procesní dávkou, prioritu práce na tomto místě určuje termín 

dokončení zakázek a dodací lhůta zákazníkovi v závislosti na počtu pracovišť a čase, 

který zakázka stráví v podniku. Je nutné, aby úzké místo pracovalo v prioritách, které 

určují zákazníci.  

Procesní dávky 

 Goldratt (2012), tvrdí že by měl průtok úzkým místem byt o něco slabší než 

poptávka zákazníků, aby z důvodu poklesu poptávky nepřišel podnik o peníze. 
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 Na toto tvrzení navazují Basl, Majer, Šmíra (2003) tím že optimální velikost 

dávky se může lišit výrobek od výrobku a také se může postupem času různit. Pokud 

je tato dávka nastavena dle velikosti objednávky zákazníka (poptávky) může nastat 

situace, kdy dochází k nadměrnému seřizování strojů, a následného zpoždění, které 

může u následujících zakázek vzrůst do neúnosné míry.  

 Naopak větší procesní dávky snižují celkové seřizovací časy a navyšují 

průtok. Tento přístup však také není ideálním řešením, protože je nutno sloučit 

jednotlivé zakázky do jedné velké a tím narůstá pravděpodobnost, že některé 

zakázky budou vyrobeny pozdě a jiné předčasně. Druhým negativním faktorem je, že 

s velkou výrobní dávkou se váže větší množství prostředků vázaných v zásobách 

rozpracovanosti a delší průběžná doba výroby. 

Výpočet optimální dávky 

 Jak uvádí Macurová (2010) optimální dávka je taková, která minimalizuje 

celkové relevantní náklady v danem období. Relevantními náklady dle tradičního 

pojetí optimální dávky jsou náklady na přípravu a za končení, náklady na držení 

zásob a objednávací náklady. 

Přepravní dávky 

 Dalším krokem je nastavení správné velikosti přepravní dávky. U menších 

přepravních dávek klesá úroveň zásob a průběžná doba, což vede k plynulejšímu 

toku materiálu. Avšak při použití menších dávek je potřeba s materiálem více 

manipulovat, což vede k větší časové zátěži pracovníku i strojů k tomu určeným. Při 

určení optimální přepravní dávky je nutné hledat kompromis mezi náklady 

způsobenými častější manipulací s materiálem a rychlejším a plynulejším průtokem, 

který zaručují menší dávky. V neposlední řadě je nutné pamatovat na to, že menší 

dávky mají také svůj dopad na zlepšení kvality, protože díky nim nastává rychlejší 

objevení zmetků (Basl, Majer, Šmíra 2003). 

Vzájemná závislost 

 Priorita výroby, procesní a přepravní dávky jsou navzájem závisle a při 

sestavování hlavního plánu výroby je nutné hledat řešení, které je pro daný typ 

výroby a podniku optimální a zajišťuje plynulý průtok. Vzájemná provázanost existuje 
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především mezi procesní dávkou a prioritou výroby, protože změna uskutečněná ve 

velikostech procesní dávky se následně odráží ve změně priorit. 

  Takže jak už bylo řečeno velikost procesní dávky a prioritu výroby určuje 

poptávka neboli zákazník, zbývá nastavit velikost přepravní dávky tak, aby byl 

zajištěn plynulý průtok. 

Další faktory ovlivňující výrobní priority 

 Určení priorit ovlivňuje mnoho faktorů. Jedním z nich je složitost seřizování, 

která se může měnit v závislosti na různých typech výrobku. Dále existence dílů, 

které musí projít zpracováním na úzkém místě vícekrát. Nebo výrazný nepoměr mezi 

dobou strávenou na úzkém místě a celkovou průběžnou dobou. A nakonec více typů 

dílů, které je nutno zpracovat na úzkém místě a jsou použity na výrobu jednoho 

produktu. 

 

Analýza plánu 

 Po sestavení hlavního plánu výroby a jeho následné implementaci je nutné 

provést analýzu, která ověří správnost a proveditelnost tohoto plánu. Při analýze je 

nutné přistupovat k plánu z pohledu výroby jako celku. Důležité zjistit jestli podnik 

uspokojuje poptávku, zda nejsou zásoby příliš velké, jestli se nevyskytují problémy 

při seřizování, atd. Pokud se vyskytne chyba je nutno analyzovat ji a poupravit plán. 

Jakmile je hlavní plán výroby kompletní a funkční je možné přejít k následujícím 

krokům metody DBR 

2.9.2 Zásobník 

 V první řadě je důležité vyjasnit si pojmy zásoba a zásobník a dále časový a 

kusový zásobník a porozumět jaký je mezi nimi rozdíl. Protože nastává problém, 

pokud podnik tyto pojmy nerozlišuje. Zásobníky, ať už jde o časové nebo kusové 

nenavyšují celkové zásoby podniku a neprodlužují průběžnou dobu výroby. Je tomu 

právě naopak, použití zásobníků ve většině případů snižuje zásoby a urychluje 

průběžnou dobu (Basl, Majer, Šmíra 2003). 

Kusový zásobník 
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 Jsou to zásoby hotové výroby, rozpracované výroby a materiálu, které zajišťují 

plynulý průtok a umožňují flexibilní reakci na změnu poptávky. Zásobníky by měly být 

umístěny před úzká místa, tak aby zaručovaly jejich nepřetržitý a chod a zajistili 

plynulý průtok. Ten může být narušen například poruchou jiných strojů, zmetkovitostí, 

nebo lidským faktorem. Jejich velikost je určena dvěma faktory a to jsou 

předpokládaná doba doplnění zásob a očekávaná spotřeba (Goldratt, 2006) a 

(Goldratt, Cox 2012). 

Časový zásobník 

 Je to časová rezerva, která se umisťuje před místa, které jsou omezením 

systému z toho důvodu, aby v případě neočekávaných komplikací zajistila plynulost 

průtoku. Jinak řečeno časový zásobník znamená, že zásoby nebo materiál jsou 

dostupné dříve, než je plánováno jejich zpracování na úzkém místě. V mnoha 

případech jsou časové zásobníky postačující a lepší řešení, něž kusové zásobníky. 

Velikost tohoto zásobníku se určuje na základě výkyvů výroby a její směrodatné 

odchylky. To je však v praxi velice složitě proveditelné a proto se běžně doporučuje 

nastavit časový zásobník jako polovinu průběžné doby.  

 Tak jako buben i zásobníky se musí analyzovat a případně upravovat dle 

potřeb výroby (Basl, Majer, Šmíra 2003). 

2.9.3 Lano  

 Účelem lana je zajistit synchronizaci u nekritických výrobních zdrojů neboli, že 

zdroje které nemají omezení, budou sloužit zdrojům, které omezení mají. Vytváří 

plán pro tyto zdroje. Funkce lana je velice důležitá, protože zamezuje tvorbě 

vysokých zásob, jelikož určuje kdy, a jak dlouho by měly jednotlivé neúzké místa 

pracovat, tak aby jejich průtok byl v souladu s průtokem úzkého místa a úzké místo 

mělo vždy dostatek komponentů, na kterých pracuje, a na druhou stranu, aby 

nerostly zásoby.  

 Při tvorbě plánu se vychází z hlavního plánu výroby, který určuje úzké místo 

(buben). Dle tohoto plánu se nastavují výrobní dávky a čas kdy se bude materiál 

uvolňovat do výroby. Dále se nastavují přepravní dávky. Tak jako u hlavního plánu 

výroby by měly být spíše menší, aby byl zajištěn plynulý průtok. Je potřeba dodržovat 

velikosti zásobníků. V tomto případě se priorita výroby určuje dle podle toho, jestli je 
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výrobek určen pro zpracování na úzkém místě. Pokud ano má vyšší prioritu (Basl, 

Majer, Šmíra 2003). 

 

2.10 Výrobní kapacita 

 „Výrobní kapacita je maximální objem produkce, který může výrobní jednotka 

(podnik, dílna, závod, stroj) vyrobit za určitou dobu (obvykle rok, den hodina)“ 

(Synek, 2007). Jak uvádí Kašík a kolektiv (2013) je to teoretická a ideální veličina. 

Kapacita výrobní jednotky je závislá na více činitelích, kterými jsou zejména 

technická úroveň přístrojů a zařízení, dále na době jejich činnosti, organizaci výroby 

a práce, kvalifikaci pracovníků a v neposlední řadě na použitých surovinách a jejich 

kvalitě. 

 Obecně vyjadřujeme výrobní kapacitu jako výsledek výkonu výrobní jednotky 

a doby, po kterou je v činnosti, tuto dobu vyjadřujeme pomoci časových fondů.  

Časové fondy dělíme na: 

 Kalendářní časový fond (Tk) – je určen počtem dní v roce (365 nebo 366), 

tento fond se používá především k výpočtu výrobní kapacity u nepřetržitých 

výrob.  

 Nominální časový fond (Tn) – vypočítá se odečtením nepracovních dnů. 

K získání nominálního časového fondu v hodinách vynásobíme počet dní 

tohoto fondu počtem směn v jednom dni a počtem hodin v jedné směně. 

 Využitelný časový fond (Tp) – je dán odečtením plánovaných prostojů od 

nominálního časového fondu. Plánovanými prostoji se rozumí přemístění 

zařízení, plánované opravy a podobně, které se provádí během pracovní 

doby. 

Výkon výrobního zařízení  

 Představuje maximální množství výrobků vyrobené za jednotku času, obvykle 

za jednu hodinu nebo směnu, při dodržení normované jakosti surovin a precizním 

dodržení výrobního postupu a následné jakosti výrobků. Skutečný objem výroby je 

vždy nižší, nebo stejný jako je výrobní kapacita. Důvodem je, že výrobní kapacita je 
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definována jako maximálně možný objem produkce za jednotku času. Využití výrobní 

kapacity je definováno jako poměr mezi skutečným objemem výroby a výrobní 

kapacitou, je vyjádřen koeficientem který nabývá hodnot od 0 do 1.  

Vzorec pro využití výrobní kapacity  

           (2.1) 

Qs …skutečný objem výroby 

Qp …výrobní kapacita 

Vzorec pro časové využití výrobní kapacity  

           (2.2) 

ke …koeficient časového využití výrobní kapacity 

Ts …skutečná doba výroby 

Tp …využitelný časový fond 

 

2.11 Srovnání TOC, JIT a TQM 

 Metoda TOC se poprvé objevila v polovině 80. let, kdy spolu s JIT (Just in 

Time) a TQM (TotalQuality Management) zaujala přední místo mezi manažerskými 

přístupy v průmyslové oblasti.  Všechny tyto metody jsou komplexní a nezaměřují se 

pouze na výrobu, ale na podnik jako celek a na jeho okolí. Klíčové principy těchto 

metod jsou využitelné i v jiných oblastech lidské činnosti (Basl, Majer, Šmíra 2003). 

2.11.1 Charakteristika metod řízení 

 JIT je nejznámější logistickou metodou, která byla vyvinuta na počátku 80. let 

v Japonsku, později se tato metoda rozšířila do USA a posléze i do Evropy.  

V dnešní době je metoda hojně využívaná po celém světě především 

v průmyslových podnicích.  Podstatou této metody je, uspokojení potřeby 

a dodání právě v čas určitého materiálu ve výrobě, nebo výrobku 

v distribučním systému. Dodávky jsou velmi časté a dodávané množství je co 
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nejmenší. Dodávka probíhá v co nejpozdějším možném okamžiku. Z tohoto 

důvodu dochází k návaznosti jednotlivých článků v logistickém řetězci a je 

možno držet jen minimální pojistnou zásobu.  Existují případy, kdy je zásoba 

pouze na 20 - 30 minut (Pernica,1998). 

 

 TQM se poprvé objevila v USA v 60. Letech minulého století a byla nazývána 

jako TQC neboli TotalQualityControl. Byla založena na technické kontrole na 

operativních místech výroby. Později ji se pod vedením odborníků z USA 

začala využívat v Japonsku. Okolo roku 1980 se po prokazatelných výsledcích 

v japonsku a také v USA vzniklo TQM jako nový směr kontroly a řízení kvality.  

 TQM je metoda, která se zaměřuje zejména na kvalitu výrobku. 

Zkoumá především to, jaké plynou ztráty z nekvalitních výrobků a jaká je jejich 

optimální jakost (Blecharz, 2011). 

 

 TOC se zaměřuje především na omezení systému neboli úzké místo. Je to 

nový a neortodoxní způsob jak řešit problémy, který si zakládá na úsudku 

zdravého rozumu a způsobu myšlení (Basl, Majer, Šmíra 2003). 

2.11.2 Základní přístupy jednotlivých metod 

 JIT se soustředí především na nalezení a odstranění ztrát v celém výrobním 

procesu. Hlavním cílem je neustále zlepšování. Tato metoda je velice náročná 

na projekci, zavádění a řízení. Důležité je, aby byly všechny články 

koordinovány a to od dodavatelů, přes distributory až k odběratelům. Z tohoto 

důvodu je nutnosti kvalitní dopravní infrastruktura, a spolehliví dopravci.  

 

  Dále se JIT zaměřuje na odstranění všech činností, které nemají 

přidanou hodnotu v rámci celého dodavatelského řetězce.  Z tohoto důvodu 

rostou náklady na přepravu, protože se snižuje přepravované množství a 

celkově se rychlost přepravy zvyšuje. Naopak náklady na skladování klesají 

v závislosti na snižování přepraveného množství na jednu dávku a vázanosti 

kapitálu v závislosti na nárůstu rychlosti přepravy. Z toho vyplívá, že náklady 

na dopravu musí být nižší než úspora vzniklá z menšího množství skladových 

zásob, nebo likvidace skladu.  
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 Aplikace JIT je vhodná v prostředí, kde existuje stabilní poptávka a 

odběratel je v dominantním postavení k dodavateli a mezi všemi 

zúčastněnými stranami funguje dokonalý a bezchybný informační systém 

(Sixta, Mačat 2005).  

 

 TQM svým přístupem usiluje o zvýšení kvality u všech prvků v systému. Toho 

chce dosáhnout optimalizací všech procesů, které přináší kvalitu nebo, 

eliminací těch procesů, která způsobují nekvalitu. Tím dochází ke snížení 

zásob rozpracovanosti, ale také ke zvýšené kontrole a snížení 

pravděpodobnosti vzniku zmetků. To má za následek snížení plýtvání 

materiálem, zdroji a lidskou prací a tím pádem také snížení provozních 

nákladů.  

 Dalším efektem způsobeným kontrolou kvality je zvýšení průtoku, které 

je zapříčiněno tím, že se nezpracovávají zbytečně kusy, které nemají 

dostatečnou jakost.  Vedlejším efektem se stává snižování zásob (Basl, Majer, 

Šmíra 2003). 

 

 TOC se zaměřuje především na maximalizaci průtoku úzkým místem a tím 

maximalizuje průtok celým systémem. Naopak nevěnuje tolik pozornosti 

optimalizaci průtoku neúzkými místy a vyvažování kapacit. Od ostatních metod 

se liší především tím, že nepohlíží na nečinnost nekritických pracovišť jako na 

ztrátu, ale jako na přínos.  Metoda TOC uplatňuje umístění pojistných zásob 

před úzká místa a zde se také věnuje se jejich řízení (Basl, Majer, Šmíra 

2003). 

Shrnutí 

  U všech výše popsaných metod dochází k návratnosti investic a růstu čistého 

zisku. Tento jev je způsoben růstem průtoku a snižováním provozních náklad a 

zásob. Rozdíly mezi jednotlivými metodami tkví v různosti pohledu na možnosti a v 

budoucím vývoji jednotlivých trendů do budoucnosti.  
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3. Charakteristika společnosti 

3.1 Historie pekárny 

 Historie firmy J.L.N. spol. s.r.o. – Slezská pekárna Opava sahá až do roku 

1948, kdy docházelo k postupnému rušení malých soukromých pekáren. Větší 

pekárny byly postupně začleněny do výrobního družstva Jednota a zůstaly pod jeho 

vedením až do roku 1960. V tomto roce došlo k rozšíření sortimentu a nastala 

nutnost pekárenskou výrobu specializovat a řídit týmem odborníků.  

 Tím pádem vznikl specializovaný závod s působností v celém 

severomoravském regionu, který přiřadil také cukrárenskou výrobu, s názvem 

Severomoravské pekárny a cukrárny se sídlem v Ostravě – Martinově. V opavském 

regionu pak dále vznikl druhý závod, s několika provozovnami v Opavě, Dolním 

Benešově, Vítkově a Dolních Životicích. Tyto provozovny však používaly zastaralé 

technologie parních pecí, které byly vytápěny tuhými palivy (uhlí, koks) a formovaly 

veškeré výrobky ručně. 

 Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o výstavbě nové velkopekárny v Opavě. 

Stavba započala v roce 1970 a byla zprovozněna v roce 1972. Hlavní úlohou této 

pekárny bylo nahradit výrobu základních pekárenských výrobků malých zastaralých 

pekáren a to především chleba a rohlíků. Po otevření velkopekárny zůstal zachován 

provoz pouze v jedné z původních malých pekáren v Opavě, kde se specializovali na 

výrobu tyčinek. 

 Závod takto pokračoval beze změny až do roku 1989, kdy nastaly velké 

změny jak v ekonomice, tak v řízení státu a celé národní hospodářství vstoupilo do 

privatizačního procesu. V procesu malé privatizace byly prodány provozovny 

v Dolním Benešově, Vítkově a výrobna tyčinek v Opavě. Později v roce 1993 byla 

v procesu velké privatizace prodána také velkopekárna v Opavě a došlo k zániku 

závodu č.2 Severomoravských pekáren a cukráren  Ostrava – Martinov v Opavě. 

 V roce 1992 vznikla společnost J.L.N. s.r.o. a skládala se z provozovny 

Slezské pekárny na Otické ulici a správní budovy na Ostrožné ulici v Opavě. Správní 

budova byla posléze v roce 1993 prodána Československé obchodní bance a.s. 
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 Zlatá léta pekárny nastala v 90. letech minulého století, kdy pekárna 

zásobovala zhruba 65% obyvatel opavského regionu. Avšak v této době začalo 

vznikat silné konkurenční prostředí, které bylo ojedinělé v celé České republice. 

Slezská pekárna se s ním však dokázala úspěšně vrovnat.  

 

3.2 Současnost 

 V současnosti je  J.L.N. s.r.o.  moderní potravinářskou firmou, která patří 

k předním producentům potravinářských výrobků v opavském regionu. Společnost 

zaměstnává 124 zaměstnanců. Jak lze pozorovat v grafu níže, v roce 2007 klesl 

počet zaměstnanců ze 140 na 122. Tento pokles byl způsobem nákupem nové 

technologie, která umožňuje větší automatizaci výroby chlebů. V posledních 6 letech 

se počet zaměstnanců nika dramaticky nezměnil. ¨ 

Graf 3.1: Celkový počet zaměstnanců 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 Svou produkcí pokrývá region Opavský, Krnovský, Bruntálský a Vítkovský. 

Společnost má tradiční obchodní vazby s obchodníky v daných regionech, ale také 

s velkými obchodními řetězci jako jsou AHOLD Czech Republick, a.s. a Kaufland 

v.o.s. K dalším již tradičním partnerům pekárny patří také Jednota Opava, SD. 
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Společnost nespoléhá pouze na spolupráci s uvedenými obchodními partnery, ale 

také sama buduje síť prodejen pekařských výrobků. 

 Provozní hospodářský výsledek společnosti od roku 2007, kdy došlo k jeho 

poklesu z důvodu investice 6 milionů Kč do technologie výroby chleba, plynule rostl 

až do roku 2011, kdy nastalo oslabení poptávky pekárenského zboží v opavském 

regionu. V loňském roce tržní postavení společnosti opět posílilo a znovu dochází 

k postupnému nárůstu EBIT.  

Graf: 3.2: Provozní hospodářský výsledek (EBIT) v tis. Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 V neposlední řadě se společnost věnuje investicím do nových technologií. 

Používáním těchto nejnovějších technologii a neustálým vylepšováním stávajících 

postupů se značně zvyšuje produktivita na osobu.  
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Graf 3.3: Roční produktivita v tis. Kč na osobu 

 Zdroj: Vlastní zpracování  

 Nynější politika společnosti se soustředí především na a kvalitu nabízeného 

zboží, jehož počet je v současnosti 140 druhů1. Do sortimentu patří chléb, běžné 

pečivo, jemné pečivo, cukrářské, trvanlivé a vařené výrobky a také řemeslné 

pekařské výroby. Společnost je členem Podnikatelského svazu pekařů a cukrářů 

v České republice. 

 

3.3 Organizační struktura firmy 

 Organizační struktura firmy zůstala zachována z předešlého centrálního 

systému, aby byl dodržen systém systém řízení a zpětné vazby, tj. odpovědnost za 

vykonanou činnost. Úpravy jsou pouze v detailním rozdělení řízení na úseky 

výrobního ředitele, výkonného ředitele a ekonomického ředitele, které tvoří hlavní 

management společnosti. Tato struktura řízení se nazývá liniová.  

 

 

 

                                            
1
 Seznam pečiva je v přílohách. 
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Obr. 3.1: Organizační struktura firmy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

3.5 Sortiment 

 Jak je uvedeno v předešlém textu pekárna vyrábí 140 druhů pečiva. Toto 

pečivo se dále dělí podle technologického postupu výroby na Chléb, běžné pečivo a 

jemné pečivo. V prodeji je nejvíce zastoupeno běžné pečivo a to 55%. Poté 

následuje chléb, který tvoří 25% celkového prodeje a nejméně tedy 20% zastupuje 

jemné pečivo.  
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Graf 3.4 Zastoupení druhů pečiva v prodeji 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Pokud uvažujeme produkci v tunách tak má největší zastoupení běžné pečivo a to 

52% z celkové produkce, dále chléb 35% celkové produkce a nejméně zastoupené je 

jemné pečivo, které tvoří pouze 13% celkové produkce pekárny. Celý seznam pečiva 

a jeho jednotlivých druhů je uveden v příloze. 

Graf 3.5: Podíl pečiva na produkci v tunách 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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4. Aplikační část  

4.1 Popis činnosti 

 Pekárna se skládá z hlavní budovy výroby, dále z budovy skladu, sila a 

zásobníku oleje. Přímo v oddělení výroby pracuje 72 zaměstnanců a v oddělení 

dopravy pracuje 26 zaměstnanců. V provozovně pekárny je zavedený jednosměnný 

každodenní provoz a to od 22 hodin večer do 5 hodin ráno.  V první fázi přijdou 

objednávky od jednotlivých odběratelů, které se zpracují v informačním systému a 

určí se potřebné množství surovin. 

 Základní surovinou všech pekařských výrobků je mouka. Ta se skladuje 

v silu. Kvalita mouky je neustále pod přísným dohledem. Největší problém nastává 

v letních měsících, kdy z důvodu vysoké vlhkosti vzduchu vzrůstá také vlhkost mouky 

a je potřeba přizpůsobit recepturu novému stavu mouky. Poté se ze sila odebere 

potřebné množství. Další ze základních surovin je olej. Ten se skladuje v zásobníku, 

odkud je pomocí potrubí přidáván přímo do jednotlivých sekcí výroby. Zbylé suroviny 

jsou uloženy ve skladu. Z tohoto skladu se denně odebírají přesná množství dalších 

ingrediencí potřebných pro každodenní výrobu a přesouvají se do přípravného 

skladu, kde dochází k jejich rozdělení podle jednotlivých druhů výrobků, k jejichž 

přípravě jsou určeny. Chléb a běžné pečivo se vyrábí na kontinuálních výrobních 

linkách. U jemného pečiva probíhá mísení, dělení a tvarování poloautomaticky. 

Následně se vytvarované výrobky sazí do boxových pecí. 

 Po upečení prochází veškeré pečivo kontrolou a prvním počítáním a dále se 

přemisťuje do oddělení výstupní kontroly kvality a balírny. Zde se zjistí množství 

vadného a chybějícího pečiva a poté je předán požadavek zpět do výroby na 

doplnění těchto ztrát.  Dalším krokem je přemístění do oddělení expedice. V oddělení 

expedice probíhá druhé počítání a vychystávání pečiva dle jednotlivých objednávek. 

Nakonec se objednávky rozdělí do jednotlivých boxů. Zde probíhá nakládání do 

nákladních automobilů rozvážejících pečivo k odběratelům a poslední přepočítávání 

pečiva.   

 

 



33 
 

Obr. 4.1: Schéma pekárny 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování  

 

4.2 Popis jednotlivých oddělení 

Doprava 

 Společnost vlastní 14 nákladních automobilů, které denně jezdí na 14 linkách a 

zásobují odběratele. Součástí dopravního úseku je také autodílna, která má na 

starosti běžnou údržbu vozů a řeší případné poruchy.  

Provozní oddělení 

 Odpovídá za plynulý chod výroby. Provádí každodenní kontrolu strojů před 

začátkem směny. Jejich náplní práce je údržba strojů, která zahrnuje 

především promazávání a seřizování. V případě poruchy zasahují okamžitě 

v jakoukoliv denní dobu.  

Ekonomické oddělení 

Linka chléb 

Linka běžné 



34 
 

 Zajišťuje hospodaření s financemi, finanční a ekonomické plánování. Stará se 

o účetnictví a daňové odvody. Dále do jeho kompetencí patří výplata mezd, 

placení jiným firmám za jejich dodávky a služby, pojištění, inkaso apod. 

Prodejní oddělení 

 Hlavním úkolem tohoto oddělení je získávat zákazníky a dále o ně pečovat. 

Náplní jejích práce je účastnit se různých výběrových řízení na dodávku 

pečiva, např. v domovech důchodců, nemocničních a firemních bufetech a 

kantýnách atd. Jednají se zákazníky o cenách a případných množstevních 

slevách. Dále pravidelně navštěvují své stávající zákazníky s novými výrobky a 

provádí průzkum spokojenosti zákazníků. 

Objednávací služba 

 Dostává každodenní objednávky od zákazníků a to buď elektronicky, 

telefonicky, nebo v tištěné formě od řidičů dopravního oddělení. Po ukončení 

objednávek v 15:00 generuje celkovou objednávku a posílá ji vedoucímu 

výroby. Dále vystavuje dodací listy, které předává do expedice. V neposlední 

řadě řeší reklamace a nesrovnalosti v objednávkách.  

Výroba 

 Vedoucí výroby dostane každý den elektronickou objednávku od objednávkové 

služby. Vytváří výrobní plán, který následně pošle do skladu. S pomocí mistrů 

rozdělí úkoly jednotlivým zaměstnancům, a po dodávce surovin ze skladu 

započne samotná výroba. 

Sklad surovin 

 Pracovníci skladu každý den dostávají výrobní plán od vedoucího výroby. 

Podle něj nachystají potřebné množství surovin. Jejich další povinností je 

průběžná kontrola materiálu a zboží, jejich kvality a data spotřeby. K jejich 

každodenním povinnostem také patří kontrola a udržování optimální zásoby, 

která je potřebná pro plynulý chod celé výroby. Provádí nákup surovin, jednají 

s dodavateli o cenách a slevách. V případě změny, nebo potřeby nového 

dodavatele, vypisují výběrové řízení.  
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Výstupní kontrola a balírna 

 Pracovníci tohoto oddělení přebírají pečivo přímo z výroby a přepočítávají, zda 

se shoduje reálný a plánovaný stav. Následně kontrolují kvalitu výrobků a 

rozhodují, zda mohou být odeslány zákazníkům. V případě vadných kusů 

zadávají požadavek do výroby o znovu vyrobení chybějících kusů. Hotové 

výrobky se zde krájí, třídí a balí. Nakonec dochází označení výrobků štítky 

udávajícími dobu trvanlivosti, složení a název. Tisk těchto popisných štítků si 

oddělení zajišťuje samo. 

Expedice 

 Oddělení má na starost vychystávání jednotlivých objednávek do boxů, odkud 

je nákladní automobily odváží přímo k odběratelům. Při vychystávání dochází 

k přepočítání veškerých výrobků a připojuje se k nim dodací list.  

 

4.3 Identifikace úzkého místa 

 K identifikaci úzkého místa bylo požito více metod. Jako první proběhlo 

pozorování celkového chodu pekárny a pak zvlášť jednotlivých oddělení. Poté 

následoval strukturovaný rozhovor s výrobním a ekonomickým ředitelem. 

Z rozhovorů byly následně společně vyvozeny návrhy na to, co je omezením. 

Následně byly tyto návrhy podrobeny analýze, ve které se zkoumala především 

návaznost jednotlivých procesů.  

Postupným zkoumáním bylo vyvozeno, že následující oddělení jsou plynule 

návazná a dokáží pokrýt kapacitu i potřebnou kvalitu požadovanou zákazníkem.  

- Linka chléb, 

- linka běžné pečivo, 

- příprava surovin, 

- mísení, tvarování a dělení jemného pečiva, 

- výstupní kontrola a balírna, 
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- expedice, 

- objednávková služba. 

Pouze jedno oddělení bylo shledáno jako nevyhovující a to boxové pece 

určené k pečení jemného pečiva. Jelikož jsou všechna oddělení na sebe návazná a 

tedy i na sobě závislá musí čekat na nejpomalejší a tím pádem i nejslabší článek 

celého řetězce, kterým jsou boxové pece na plyn. Ve výrobě se vyskytují 3 takové to 

pece. 

 

4.4 Boxová pec 

 

Obr. 4.2 Boxová pec 

 

Zdroj: Technoservis spol. s.r.o.  

,  

Vnitřní rozměry: 1100 x 1100 x 1800 mm. 

Pečící plocha: cca 10 m2. 

Kapacita: 20 plechů. 
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Plech: 400 x 625 mm. 

Hořák: plynový. 

Výkon: 250 kW. 

Spotřeba: 15 m3/hodinu. 

V těchto pecích se peče jemné pečivo. To se dále dělí na malé, střední a 

velké. Po zahájení práce na předchozím pracovišti, což je mísení, dělení a tvarování 

jemného pečiva, kde dochází k výrobě tohoto pečiva a umisťování na plechy. Tyto 

plechy se poté umisťují na pekařský vozík, který má kapacitu 20 plechů. Po zaplnění 

se celý vozík přemístí do pece. Ve většině případů nebývá vozík zcela zaplněn. 

Popis výroby 

Výroba probíhá tak, že po příchodu na směnu se zaměstnanec obsluhující 

pece nejprve převlékne do pracovního oděvu a poté rozehřeje první pec, s postupem 

času jak přibývá výrobků na předchozím pracovišti, které jsou umístěny ve vozících, 

pracovníci začínají rozehřívat druhou pec a jako poslední třetí pec. Než dosáhne pec 

na požadovanou teplotu 170°C až 200°C uplyne přibližně 20 minut. V pecích proudí 

horký vzduch, čímž je zajištěno optimální propečení všech kusů uvnitř.   

Popis výrobků  

V tabulkách níže jsou výrobky rozděleny na malé, střední a velké pečivo. Je to 

z důvodu, jak dlouho je potřeba jednotlivé kusy péct. Jako malé pečivo se uvažují 

kusy od 25g do 100g. Pečivo této velikosti je potřebné péct 18 minut. Střední pečivo 

má hmotnost od 100g do 250g. Tento druh pečiva je potřeba v peci ponechat 30 

minut. Velké pečivo má od 250g do 400g a peče se přibližně 70 minut. Na jeden 

plech se vleze 25 ks malého pečiva, nebo 15 kusů středního pečiva, a nebo 6 kusů 

velkého pečiva. Vždy se v peci peče pouze jedna velikost pečiva.  
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Tabulka 4.1: Malé pečivo – denní výroba v kusech 

Pečivo malé 25g - 100g 
denní výroba v 
kusech 

Šáteček se zelím a slaninou 26 

Banketka tuková 247 

Koláč svatební makový 38 

Koláč svatební tvarohový 112 

Makovka 63 

Rohlík sladký 224 

Koláč svatební povidlový 51 

Šáteček s ovocnou náplní 114 

Šáteček s povidlovou náplní 45 

Šáteček s tvarohovou náplní 116 

Croissant 169 

Croissant s polevou s nutellou 484 

Šáteček listový povidlový 282 

Šáteček listový tvarohový 177 

Hřeben listový makový 98 

Hřeben listový ořechový 410 

Rolka jablečná 53 

Šáteček mini 68 

Croissant s vanilkovou náplní 34 

Vdolek 64 

Koule maková 28 

Koule povidlová 26 

Koule ořechová 31 

Koláček tvarohový 52 

Koláček povidlový 24 

Karlovarský rohlík 92 

Croissant slaný 74 

Croissant s polevou s nutellou 
balený 77 

Tolar s tvarohem a skořicí 75 

Piroh s masovou směsí 75 

Koláček makový 20 

Piroh s tvarohem 125 

Koláček ořechový 34 

Celkem kusů 3607 

počet plechů  160 
 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Tabulka 4.2: Střední pečivo – denní výroba v kusech 

Pečivo střední 100g - 250g 
denní výroba v 
kusech 

Závin makový malý 53 

Šáteček s ovocnou náplní balený 23 

Šáteček povidlový balený 33 

Šáteček tvarohový balený 59 

Závin s jablkovou náplní 84 

Závin s tvarohovou náplní 16 

Celkem kusů 266 

počet plechů  21 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Tabulka 4.3: Velké pečivo – denní výroba v kusech 

pečivo velké 250g - 400g 
denní výroba v 
kusech 

Buchtičky dukátové balené 17 

Vánočka s náhradním sladidlem 9 

Vánočka tuková s rozinkami balená 47 

Závin makový 123 

Závin jablkový 33 

Závin tvarohový 86 

Závin ořechový 23 

Vánočka tuková s drobenkou s 
rozinkami 17 

Vánočka s rozinkami a mandlem 90 

České buchtičky s tvarohovou 10 

České buchtičky s náplní 
povidlovou 9 

Celkem kusů 464 

počet plechů 81 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Z uvedených tabulek vyplívá, že v běžný den se upeče 160 plechů malého 

jemného pečiva, 21 plechů středního jemného pečiva a 81 plechů velkého jemného 

pečiva. V jedné směně jsou pece v provozu 4 hodiny. Zbytek času je použit pro 

nahřívání pecí a po upečení všech výrobků k následné distribuci. Využitelný časový 

fond pro tyto 3 pece je 720 minut. Kapacita pecí se plně nevyužívá.  

Male pečivo se peče 160 minut, střední 30 minut a velké 280 minut. Podle dob 

pečení jednotlivých druhů pečiva by mělo upečení běžné denní zakázky trvat 470 

minut, ale v reálném stavu je to téměř 720 minut, což je využitelný časový fond pecí. 

Časové využití pecí je tedy 65,28 %.  

470 / 7,2 = 65,28 % 

Tento stav je způsoben především špatnou organizací práce, jako je pozdní 

nahřívání pecí, neefektivní přemisťování rozpracované výroby, plnění pecí jen 

z části, nedostatek pekařských vozíků a kvalifikovaného personálu.  
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5. Shrnutí a doporučení 

 V aplikační části byla popsána celá činnost pekárny doplněná o schéma viz 

obrázek 4.1. Následně byla popsána jednotlivá oddělení. Po provedení 

strukturovaných rozhovorů s ekonomickým a výrobním ředitelem bylo dospěno ke 

společnému závěru, že úzké místo je oddělení boxových pecí.   V tomto oddělení se 

vyrábí jemné pečivo, které se dále dělí na malé střední a velké. Po důsledném 

prozkoumání tohoto oddělení bylo zjištěno, že dostatečně nevyužívá svou kapacitu a 

tím zpomaluje následující pracoviště. Časové využití pecí je jen 65,28 %. To je 

způsobeno zejména nedostatečnou synchronizací s předchozím pracovištěm.  

Z předešlých výpočtů vyplývá, že pece nebývají často zcela zaplněny. Kdyby 

se časové využití pecí zvýšilo alespoň na 85 %2, vznikla by časová úspora 170 

minut. Každá pec za hodinu spotřebuje 15 m3 plynu.  Za 170 minut by došlo k úspoře 

42,5 m3 plynu. Cena za 1m3 plynu je 16,96 Kč3. Tato úspora by činila měsíčně 

21611,25 Kč a ročně 259 335 Kč. Tyto peníze by pokryly náklady na koupi nových 

pekárenských vozíků, které by usnadnily manipulaci s rozpracovanou výrobou a tím 

umožnili efektivnější a rychlejší výrobu. Také by bylo možno přijmout více 

objednávek, a to především na trvanlivé pečivo. 

K dosažení této úspory je nutné změnit výrobní program. Pece by se měly 

začít nahřívat ihned po příchodů pracovníků na směnu a to všechny tři zároveň. Tím 

se uspoří čas potřebný pro nadcházející pečení. Poté by se měly začít péct malé 

výrobky. Technologie jejich výroby nevyžaduje kynutí těsta, a proto jsou připravené 

k pečení okamžitě po vytvarování. Také teplota jejich pečení je nižší, než u kynutých 

výrobků, jako je například vánočka. Dále je těchto výrobků nejvíce kusů a tím, že 

budou první hotovy, budou mít následující pracoviště dostatek času na jejich kontrolu 

a rozdělení dle jednotlivých objednávek. Po upečení malého pečiva přijde na řadu 

velké pečivo, které při pečení malého pečiva dostatečně nakynulo. Jako poslední 

přijde na řadu pečivo střední velikosti, kterého je nejméně kusů. 

                                            
2
 Úplné zaplnění pecí, a tím i využití časového fondu není vždy možné z důvodu rozdílných teplot a časů pečení 

jednotlivých druhů pečiva.  
3
 Cena zjištěna z vnitropodnikového účetnictví. 
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Každý plech by měl před umístění do pekařského vozíku projít vizuální 

kontrolou, díky které se zamezí výrobě vadných kusů, a tím vyvolaných nákladů na 

čas strávený jejich opětovné vyrábění.  

Jako další opatření by bylo vhodné umístit před každou pec vozík s výrobky 

určenými k pečení, aby nedocházelo k čekání při přemisťování vozíků z oddělení 

mísení, dělení, tvarování a tím by došlo ke zkrácení průběžného času a zamezení 

čekání. Toto oddělení je vzdálené 50 metrů. Zaměstnanci musí z bezpečnostních 

důvodů chodit pomalou chůzi, aby se vyhnuli zranění. Přibližné tempo jejích chůze je 

3 km za hodinu. Tuto vzdálenost společně s manipulací s vozíkem zvládne 

zaměstnanec přibližně za 2,5 minuty. Jelikož je denně přemístěno nejméně 13 

pekařských vozíků4 vznikne úspora nejméně 32,5 minut. Za tuto dobu se dá upéct 

jedna pec malého nebo středního pečiva.  Z tohoto důvodu je vhodné koupit více 

pekárenských vozíků. Jak bylo zmíněno v předešlém textu. Jeden pekárenský vozík 

stojí přibližně 10 000 Kč5. 

Jako další opatření by se dalo koupit další zařízení na výrobu těsta, které by 

urychlilo výrobu a umožnilo lepší využití časového fondu pecí. Toto zařízení se 

vyrábí v linkovém provedení společně s kynárnou. Investice do tohoto zařízení by 

byla přibližně 2 miliony Kč a musely by být provedeny úpravy ve výrobní hale, 

protože by byla potřeba k němu zajistit přívod mouky ze sila. Také by bylo potřeba 

zaměstnat 6 zaměstnanců, kteří by zajišťovali obsluhu tohoto zařízení. Toto zařízení 

má životnost přibližně 10 let. Bohužel v momentální situaci, není pořízení možné, 

protože společnost má desetiletý investiční cyklus a v roce 2007 byla koupena nová 

linka na výrobu chleba. Proto je toto doporučení realizovatelné nejdříve v roce 2017.  

Dalším problém je, že směna probíhá v noci. Zaměstnanci nejsou dostatečně 

koncentrovaní. Problémem je také fluktuace zaměstnanců, protože tato noční práce 

je velice náročná. Bylo by vhodné změnit systém odměňování. V současné době je 

zaměstnancům vyplácená časová mzda. Z důvodu větší motivace zaměstnanců 

a zefektivnění práce by bylo vhodné sledovat jejich výkony a jako motivaci udělit 

nejvýkonnějšímu zaměstnanci osobní ohodnocení.  

                                            
4
 Reálně bývá přemístěno okolo 16 pekařských vozíků z důvodu, že pece nebývají zcela zaplněny.  

5
Na dodavatele pekárenských vozíků je nutné vypsat výběrové řízení a výsledná cena může být odlišná. 
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Jako znepokojující se dá také označit to, že většina pracovníků pekárny není 

v tomto oboru řádně vyučena. Tento problém je však globální a není v možnostech 

společnosti jej odstranit, protože je způsoben poklesem zájmu o pekařské řemeslo.  
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6. Závěr 

 Tato práce byla zaměřena na Teorii omezení a její použití ve výrobní 

společnosti. Teorie omezení hledá v systému úzké místo. V každém podniku existuje 

nejméně jedno úzké místo. Toto omezení se následně snaží odstranit a tím 

dosáhnout vyšší výkonosti a plnit cíl. Určení cíle je v TOC velmi důležité. Od jeho 

stanovení se dále odvíjí veličiny, kterými je tento cíl plněn. Cílem výrobního podniku 

je vydělávat peníze a veškerá jeho ostatní činnost je prostředkem jak tohoto cíle 

dosáhnout. Po odstranění omezení je důležité proces znovu opakovat a hledat nové 

úzké místo, protože v okamžiku kdy je jedno úzké místo odstraněno objeví se nové. 

 V teoretické části byl popsán vznik TOC a její historie, dále její základní 

principy jako jsou určení cíle, vysvětlení co je to úzké místo, soustava tří ukazatelů, 

které měří výkonnost podniku při použití TOC, princip pěti kroků k hledání a 

odstranění omezení a nakonec plánování a řízení výroby a srovnání s jinými 

metodami řízení podniku jako jsou TQM a JIT. 

V kapitole charakteristika společnosti byla představena historie firmy J.L.N. 

spol. s.r.o. – Slezská pekárna Opava od roku 1948. Následně byl popsán současný 

stav, ve kterém se společnost nachází včetně organizační struktury a sortimentu, 

který vyrábí.  

 V aplikační části byla nejprve popsána činnost, kterou se pekárna zabývá a 

následně představeny všechna její oddělení. Tato oddělení byla podrobena analýze 

a poté bylo identifikováno úzké místo. Tímto úzkým místem je oddělení boxových 

pecí, kde se peče jemné pečivo. Toto oddělení bylo poté detailně popsáno a 

prozkoumáno. 

 Další kapitola byla věnována shrnutí a doporučení. Zde byly nejprve shrnuty 

poznatky z aplikační části práce a následně uvedeny doporučení na odstranění 

úzkého místa a vypočítána vzniklá úspora času na tomto místě. Také bylo navrhnuto 

jak tuto úsporu využít.  

Cílem této bakalářské práce bylo provedení analýzy podniku a nalezení 

úzkého místa. Tento cíl byl splněn. Jako námět na další rozšíření práce by bylo 
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vhodné zpracovat novou marketingovou strategii, protože prodej se jeví jako 

potencionální nové úzké místo.   
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Seznam zkratek 

a.s.  Akciová společnost 

DBR  Drum-Buffer- Rope  

I  Inventory  

IT  Informační technologie 

JIT  Just in Time  

OE  Operating expenses  

ROI  Return of invesment  

s.r.o.  Společnost s ručením omezením 

T  Troughput (průtok) 

TQM  Total Quality Management  

TOC  Theory of Constraints  

VČF  Využitelný časový fond  

v.o.s.  Veřejná obchodní společnost 
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 Seznam příloh 

Příloha č.1: druhy pečiva 


