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Abstrakt:  

 

Předložená diplomová práce je zaměřena na problematiku operativního systému řízení 

zakázkové výroby ocelových konstrukcí v podmínkách společnosti Strojírny a stavby Třinec, 

a.s. a možnou integrací duplicitních výkonů výrobních procesů dvou provozů společnosti. 

 

V aplikační části diplomové práce je kladen důraz na nedostatky a příliš složité 

postupy při realizaci zakázek. Na základě zjištěných faktů jsou navržena doporučení, opatření 

a metody, které by společnosti pomohly využít jejího potenciálu ke zvýšení 

konkurenceschopnosti v tomto strojírenském oboru 

 

Klíčová slova: 
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Abstract: 

 

This diploma thesis is focused on operational management system custom 

manufacturing of steel structures in terms of Machinery and buildings, a.s., Třinec and 

possible integration of duplicate performance of manufacturing processes two plants of the 

company. 

 

In the application part of the thesis is to focus on deficiencies and overly complicated 

procedures for execution of contracts. On the basis of established facts are proposed 

recommendations, measures and methods that would help the company take advantage of its 

potential and increase competitiveness in the engineering field 
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System management, production management, production planning, custom manufacturing, 

profitability. 
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1 ÚVOD   
 

Strojírenství je pokládáno za hegemona střední Evropy a již od počátku 19. století je 

charakteristickým průmyslovým odvětvím jak v Československu, tak i později v  České 

republice, kdy v rámci privatizace státního majetku na počátku 90. let zažily mnohé 

strojírenské firmy tvrdou zkoušku konkurenceschopnosti na nejen tuzemském, ale i 

zahraničním trhu. I v současnosti musí firmy k získání nových zakázek velmi flexibilně 

reagovat na požadavky nejen stávajících, ale i potenciálních zákazníků a k jejich splnění se 

musí soustředit na efektivnost výroby, což v podstatě znamená operativně řídit a plánovat 

výrobu v krátkých časových intervalech. 

 

Podstatným procesem pro efektivní operativní řízení výroby je detailní plánování, 

které nejen určuje rytmus výroby, ale také poskytuje konfrontaci reálného stavu řízení výroby 

s plánem výroby. Cílem operativního řízení výroby je zajištění vlastního průběhu výroby, 

včetně optimálního věcného, časového i prostorového uspořádání a také efektivního využití 

všech výrobních faktorů. Z ekonomických a společenských aspektů by ve výrobě mělo být 

cílem dosažení efektivního využití všech výrobních zdrojů s vyloučením plýtvání s nimi či 

nevyužívání, jsou-li k dispozici. Je zcela běžné, že v praxi dochází ke střetům mezi výrobou, 

preferující minimální náklady s co nejjednodušším výrobním sortimentem, a marketingem, 

usilujícím o maximální objem prodeje a požadavky na velkou variabilitu výrobního 

sortimentu, ovšem vždy je to otázka míry kompromisu, který by neměl ovlivnit tvorbu zisku 

či celkovou strategii firmy.  

  

 Cílem této diplomové práce je analyzovat současný proces plánování a řízení výroby 

ocelových konstrukcí provozů Zámečnické dílny a Mechanické dílny ve společnosti Strojírny 

a stavby Třinec, a.s., včetně návrhu integrovaných opatření ke zlepšení současného stavu.  
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2 SPOLEČNOST STROJÍRNY A  STAVBY TŘINEC, a. s.  

           Servisně dodavatelský komplex Strojírny a stavby Třinec, a.s. vznikl v roce 2013 

spojením dceřiných společností Strojírny Třinec, a.s., a D5, a.s. a je stoprocentní dceřinou 

společností TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. Společnost, kterou dnes tvoří šest výrobních 

provozů a jejich organizační schéma je zachyceno na obrázku 1, má dlouholetou tradici a 

během svého působení na trhu prošla mnoha organizačními změnami. Výroba se datuje od 

roku 1885, kdy vznikly Mechanické dílny, ovšem dnes se firma orientuje na výrobu strojně-

technologických celků, jednoúčelových strojních zařízení, technologických svařenců, včetně 

opracování na CNC strojích, dále strojních součástí i náhradních dílů, ocelových svařovaných 

konstrukcí, včetně mostů, výrobu a renovaci hutních válců, ale také na opravy hlavních 

hutních agregátů v rámci strojních, elektro a stavebních prací. Tato servisně dodavatelská 

společnost disponuje zámečnickou, elektrotechnickou, stavební a žárotechnickou dílnou., ale i 

vlastní projekční a konstrukční kanceláří, což jí umožňuje nabízet své výrobní kapacity, 

především průmyslové a občanské stavby na klíč a výstavbu komunikací, včetně oprav i 

dalším zákazníkům v celé České Republice. [15]. 

          Strojírny a stavby Třinec, a.s. jsou členy Národního strojírenského klastru, o. s., Svazu 

podnikatelů ve stavebnictví v ČR a České asociace ocelových konstrukcí. 

 

Obr. 1 Organizační schéma Strojíren a staveb Třinec, a.s. [15]. 

http://www.nskova.cz/
http://www.sps.cz/index.asp
http://www.sps.cz/index.asp
http://www.caok.cz/
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2.1 Provozy Strojíren a staveb Třinec, a.s. 

2.1.1 Mechanické dílny  

          Výrobní program provozu je orientován na zakázkovou výrobu strojírenských 

technologických celků, ocelových konstrukcí, výkovků a strojních náhradních dílů. 

Výrobky jsou určeny hlavně pro hutní průmysl, energetiku a loďařský průmysl.  

V kooperaci s dalšími provozy jsou zajišťovány opravárenské a údržbářské činnosti, 

především na výrobních zařízeních hutních firem jako jsou strojně-technologické celky, 

včetně montáže podsestav a sestav, montáže hydrauliky, pneumatiky, elektro a stavebních 

prací, ale i svařence a ocelové konstrukce vč. opracování, povrchových úprav a montáže. 

Výroba probíhá ve vlastních výrobních halách na moderních obráběcích NC a CNC strojích, 

včetně vlastního proměřování výrobků. Mechanické dílny zároveň poskytují služby týkající se 

tepelného zpracování, iontové nitridace či indukční kalení. Zajišťují ale především povrchové 

úpravy kovů jako je soustružení, obrážení, frézování, broušení, tváření a lisování, ohraňování, 

ohýbání, skružování, stříhání, řezání, natěračské práce, nástřiky, tryskání, svařování, pálení, 

elektroerozivní řezání apod. i s požadovanou přesností což garantují i termovizním měřením. 

Dílny rovněž nabízejí služby konstrukčního a vývojového charakteru. 

2.1.2 Soustružna válců 

          Hlavní výrobní aktivitou provozu Soustružna válců je výroba a renovace hutních válců 

navařováním pro válcování “za tepla”. Hutní válce se zhotovují kompletní, včetně kalibrace 

na moderních CNC obráběcích strojích.  Rovněž pro TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. tepelně 

zpracovává válcovaný materiál. Součástí provozu jsou Opravny hutních vozů a Hrubovna, 

kde je prováděno broušení vývalků, bram a sochorů.  

  2.1.3 Zámečnické dílny   

        Zámečnické dílny jsou hlavně zaměřeny na výrobu a montáž ocelových konstrukcí, 

včetně mostů pro České dráhy a Slovenské dráhy, jeřábů a jeřábových drah. Provoz poskytuje 

servis ručních zdvihacích mechanizmů, opravy a kalibrace všech druhů vah, opravy prasklých 

kovových částí procesem METALOCK. Součástí provozu jsou Vulkanizační dílny, kde se 

provádí renovace a opravy pryžových dopravních pásů, pogumování válečků a výroba 

pryžových výlisků za tepla. Technické vybavení dílen umožňuje operace atypických rozměrů 

u zakružování válcovaných profilů a plechů, ohýbání plechů, přesné dělení plechů pálením, 

strojní obrábění vodorovně, strojní řezání materiálu, ale i svařování náročnými metodami.  
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2.1.3 Elektrotechnické dílny  

          Nosným programem Elektrotechnických dílen jsou opravy všech typů motorů, přičemž 

v návaznosti na poskytnutí komplexních služeb pro zákazníky jsou zajišťovány i opravy 

transformátorů až do výkonu 1,6MVA, taktéž opravy rotačních i statických svářeček, 

dynamických startérů a alternátorů, hydraulických odbrzďovačů, speciálních převodovek. V 

rámci komplexních služeb provoz poskytuje navařování hřídelí a opravy strojních částí 

motorů, jejichž rotační části lze dynamicky vyvážit na zařízení SCHENK dle ČSN 01 1410. 

V nabídce střediska jsou i opravy břemenových elektromagnetů, výroba a opravy spouštěcích 

odporníků, opravy ručního elektrického nářadí a rovněž i výroba rozvaděčů nízkého napětí, či 

montáže osvětlení dle požadavku zákazníků.  Dílny dále realizují montáž a údržbu 

elektropožární signalizace, montáže rádiového dálkového ovládání jeřábů, montáž 

hromosvodů i servis a opravy výtahů. Veškeré činnosti jsou zajišťovány komplexně od 

zpracování výkresové dokumentace, montáž, vystavení revizní zprávy až po předání uživateli 

i s možností realizace zakázky na klíč v rámci kapacit celé firmy. Technické vybavení 

zaručuje širokou škálu zkoušení a revizí, programování logických automatů, kalibrace 

elektrických měřících přístrojů, zajišťovaných akreditovanou kalibrační laboratoří, ale i 

určování kabelových tras nebo zaměření místa poruchy. 

2.1.5 Stavební dílny 

          Provoz Stavební dílny je dodavatelem nabízejícím komplexní služby v oblasti 

stavebnictví. Podílí se jak na investičních akcích spojených s hutní výrobou, tak na stavebních 

zakázkách jako např. občanské bytové výstavby, opravy komunikací či pokládky živičných 

směsí. Pro zákazníky zajišťuje komplexní služby, včetně poradenství, od projektu až po 

předání hotového díla. Proto jsou zde zařazené opodstatněné činnosti týkající se 

vzduchotechniky a inženýrských síti, výroby nábytku a stolařství, natěračské a sklenářské 

práce i nákladní doprava a mechanizace. Jejich reference svědčí o vysoké kvalitě, příkladem 

je nové Barrandovské studio v Praze.  

2.1.6 Žárotechnické dílny  

              Žárotechnické dílny se především podílejí na údržbě a opravách hutních agregátů, 

mezi něž patří vysoké pece, konvertory, pánve, mezipánve apod., kde využívají 

jednoúčelového robota ROMAN 02. Participují na výkopových a zemních pracích, bourání 

hydraulickým kladivem i opravách vysokozdvižných vozíků, multikár, nákladních vozidel a 

traktorů. 
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2.1.4 Konstrukce  

          Samostatný útvar Konstrukce má dlouhodobé zkušenosti s vývojem, tvorbou a 

zpracováním realizační dokumentace strojně technologických zařízení hutí a válcoven, 

modernizací technologických linek a zařízení. V oblasti vývoje se útvar zaměřuje na 

projektování strojírenských technologií, vývoj jednoúčelových strojů a složitých strojních 

zařízení, včetně elektrických, pneumatických a hydraulických prvků. 

2.2 Certifikace 

 Součástí strategického rámce pojetí podnikání, kterým společnost dává najevo, že 

chce být společností, která si váží nejen svých zákazníků, ale i životního prostředí používá 

technologie, materiály a prostředky ve výrobě s ohledem na Integrovaný systém 

managementu kvality EMS a BOZP. Strojírny a stavby Třinec, a.s., jež mají níže uvedené 

certifikáty, proto prosazují ve všech procesech dodržování zásad jakosti dle mezinárodních 

norem ČSN EN ISO 9001, 14001 a 10006, což je směrnice pro management jakosti projektů. 

Nejnověji byl zaveden systém bezpečný podnik dle OHSAS 18001 pro cca 1500 

zaměstnanců.  

2.3 Informační systém  

          Základní struktura IS je postavena na 3 nakupovaných SW a celé uspořádání je 

provázáno, jak je zobrazeno na obrázku 2, včetně komunikace mezi systémy i s centrálními 

výpočetními systémy.  Tato struktura byla zvolena k ucelení a sjednocení:   

 řešení kancelářského software, 

 rozšíření postupu nasazování groupware, 

 rozvoj systému řízení podniku s návazností na integraci a automatizaci velkého 

množství procesů. 

  SW HW 
Manažerský IS BW,BSC, konsolidace, 

IBM 

MIS kalkulace 

Řídicí systém podniku SAP R/3 

ERP Lotus Notes 

  i2 

Řídicí systém provozů VIS,Delfín 

MES sledování toku materiálu, HP 

  zkušebny (DIGITAL) 

Přímé řízení technologie SW pro řízení a vizualizaci technologie 
SIEMENS, ABB… 

PLC (STEP7) 

   Obr. 2 Struktura informačních a řídících systémů  
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Tento integrovaný systém zabezpečuje potřeby koncových uživatelů v procesech, což 

umožňuje propojení nejen v rámci všech společností skupiny TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY-

MORAVIA STEEL, ale i s externími partnery. 

2.3.1 Software SAP 

Celý systém funguje na centrálním software, který je propojen autonomními 

decentralizovanými aplikacemi SAP R/3, čímž lze integrovat např. modul personalistiky 

s modulem finančního účetnictví, modul objednávek s výrobními nebo údržbářskými 

zakázkami apod. 

2.3.2 Komunikační model Lotus Notes 

 IBM Lotus Notes/Domino je softwarový produkt společnosti IBM, který se orientuje 

do oblasti groupware, což je programové vybavení, které umožňuje dvěma a více lidem 

navzájem komunikovat, kooperovat na společném díle a koordinovat jejich aktivity. Lotus 

Notes přitom zahrnuje systém pro správu dokumentů a každý uživatel tak má přístup 

k dokumentům, které byly vytvořeny. Systémy pro správu dokumentů poskytují nejen 

konkurenční přístup k jednomu dokumentu a řízení přístupu podle rolí pro jednotlivé skupiny 

uživatelů, ale též nabízí hlídání přístupu, archivaci, správu verzí dokumentu, včetně mnoha 

dalších funkcí [13].  

2.3.3 Ostatní software 

           Společnost Strojírny a stavby Třinec, a.s. používá z důvodu velmi specializovaných 

činností i jiné systémy, jako je např. SITE LINE – k evidenci a vyřizování zakázek, AutoCad 

Inventor 2014 (3D modelář) k návrhům a vývoji strojních i elektro  zařízení a AutoCad 

Mechanical 2014 (2D Cad), který se používá k návrhům větších strojních celků, konstrukcí 

apod.  

2.4 Ekonomická pozice  

Hlavní strategií společnosti Strojírny a stavby Třinec, a.s. jako člena skupiny 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., a MORAVIA STEEL, a.s. je dynamické zvyšování výroby 

ocelových konstrukcí s vysokým podílem složitých, strojně opracovaných konstrukcí 

investičních celků a s maximálním využitím válcovaných výrobků mateřské společnosti 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., a MORAVIA STEEL, a.s., která dlouhodobě pracuje na 

finalizaci svých výrobků jak v oblasti šířky portfolia výrobků, tak v oblasti tepelného 
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zpracování hotových výrobků, které jsou vstupním materiálem strojních součástí ocelových 

konstrukcí. 

 

Tato strategie vyplynula ze snahy uspět ve velmi silném konkurenčním prostředí, 

které je dáno geografickou polohou, kde ve stejném regionu působí další velké či středně 

velké podniky, zabývající se strojírenskou činností.  

 

Výroba svařovaných ocelových konstrukcí je závislá na dovozu vstupních polotovarů 

a spotřebovává poměrně hodně investičních zdrojů, což vyžaduje alokaci velkého objemu 

finančních prostředků při realizaci klíčových strategických a marketingových rozhodnutí, 

které určují a ovlivňují konkurenceschopnost i vývoj firmy na mnoho let dopředu. V tomto 

směru je velmi příznivá informace zahájení výstavby silničního obchvatu Třince, která 

zásadním způsobem ovlivňuje konkurenceschopnost v daném segmentu průmyslu. 

 

          Hospodářské ukazatele za období r. 2009 – 2012 firmy prezentuje tabulka 1, která byla 

převzata z výroční zprávy Strojíren a staveb Třinec, a.s. a v níž jsou zahrnuty i výsledky 

hospodaření společnosti D5, a.s. Třinec, jakožto nástupnické společnosti i když nejsou plně 

srovnatelné s údaji roku 2013 [15].   

    

Tab.1 Vybrané hospodářské ukazatele [15]           
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2.4.1  SWOT analýza  

 Analýza SWOT, jejíž podstatou je identifikovat rozhodující silné a slabé stránky 

podniku, významné a rozhodující příležitosti a hrozby vnějšího prostředí, byla vytvořena 

autorem a zde je použita pro zpřehlednění pozice firmy, jejího působení na trh, využití 

možností a příležitostí, eliminaci slabin a hrozeb, které by v budoucnu mohly mít vliv na 

potenciál podniku. 

 

SILNÉ STRÁNKY                                                SLABÉ STRÁNKY 

▀ produkty na úrovni konkurenčních firem   ▀ nekoordinovanost informačních vstupů   

▀ kvalifikovaná pracovní síla                                  mezi nákladovými středisky 

▀ vlastní vývoj                                   ▀ mzdové náklady 

▀ znalostní kapitál                                                ▀ daňové zatížení  

▀ komplexní plnění dodávek                                ▀ investičně nákladná obnova zastaralého  

▀ know how                                                             výrobního zařízení 

▀ ekonomická stabilita                                         ▀ geografická poloha 

▀ dynamický růst                                                 ▀  nedostatečná kapacita vlastních  

▀ unikátní strojní vybavení                                      personálních zdrojů 

▀ softwarové a hardwarové vybavení 

▀ ojedinělý sortiment výroby 

▀ certifikáty a oprávnění 

 

PŘÍLEŽITOSTI                                               HROZBY 

▀ celosvětová konjuktura ve stavebnictví            ▀ zvýšení cen materiálových vstupů    

▀ využití výrobní kapacity                                   ▀  posilující kapacity konkurence 

▀ nová pracovní místa                                          ▀ měnová politika - kurz EUR 

▀ průnik na zahraniční trhy                                  ▀ odliv pracovních sil - zajímavější                                                                                    

▀ využití systému procesního řízení ve                   zaměstnavatel v regionu   

   skupině TŽ – MS                                             ▀  penalizace za nízkou kvalitu a nedodržení  

▀ další rozvoj a aplikace strategického IS               termínu  

                                                                             ▀ špatná vymahatelnost dlouhodobých      

                                                                                 závazků 

                                                                             ▀  vysoké režijní náklady - ztráta příležitosti 
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3 PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ VÝROBY 

3.1 Plánování výroby  

 
          Plánování výroby zahrnuje především výrobní program, což se týká sortimentní 

skladby a objemu výroby pro dané období, a výrobní proces, kdy se řeší výběr vhodné 

technologie výroby, surovin a materiálů. Účelem a podstatou výrobního plánu je systematické 

rozhodování o prosperující výrobě na základě optimální kombinace výrobních faktorů s cílem 

co nejnižších nákladů. K úspěšnému zvládnutí řízení výroby je nutno vymezit přesná pravidla 

a přiřadit odpovědnosti. Základním prvkem plánování je vytýčení cíle, kterých může být i 

více. Z velké části se jedná o určení termínu dodání výrobku, optimální využití zdrojů a 

zajištění dat pro plánování materiálu. V průběhu sestavení plánu může dojít k přizpůsobení a 

aplikaci další podmínek pro zefektivnění pořadí výrobních zakázek. 

          

           Je nezbytné, aby proces plánování garantoval odpovědi na zásadní otázky a ty neustále 

aktualizoval a distribuoval útvarům obchodu, nákupu, personalistice, operativě výroby. Je 

snadné se utopit v záplavě možností plynoucí z nerozhodnosti a neznalosti všech relevantních 

vnitřních i vnějších faktorů, a proto musíme přesně vědět, co je pro nás skutečně důležité a co 

ovlivňuje úspěšné dosažení cílů nebo cílových hodnot.  

 
         Při plánování výroby v žádném případě nelze opominout jakost a její řízení, jež je 

jedním z rozhodujících faktorů stabilního ekonomického růstu organizací v konkurenčním 

prostředí trhu. V každém případě při plánování výroby je důležité stanovit cíle a specifikace 

nezbytných provozních procesů a souvisejících zdrojů pro splnění nastavených cílů jakosti. 

Plánování jakosti je většinou soustředěno do předvýrobních etap životního cyklu výrobku, 

především pak návrhu a vývoje produktu respektive procesu. Pro efektivní průběh plánování 

jakosti je nutné použít vhodné metody a nástroje, které jsou již dost rozšířeny, ale bohužel ne 

všechny jsou aplikovány v dostatečné míře nebo nejsou plně využity jejich možnosti, čímž by 

se daly odhalit negativní vlivy a výroba ve špatné kvalitě, vznik chyb, příliš velká rizika či 

náklady. Příkladem může být vysoce efektivní metoda FMEA (Failure Mode and Effect 

Analysis) používaná pro analýzy způsobů a důsledků poruch se zaměřením na zvyšování 

spolehlivosti u jakostních vlastností výrobku nebo poskytování služby [7].          
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3.2. Řízení výroby  

 
          Řízením výroby se rozumí působení manažerů na výrobní systémy s cílem zabezpečit 

jejich optimální fungování a rozvoj. Nutnost řízení vyplývá zejména z potřeby koordinovat 

činnosti vzniklé dělbou práce [2]. V podniku zahrnuje řízení výroby všechny řídící procesy a 

činnosti související s řízením výrobních systémů a postupů. Většinou bývá velmi úzce 

provázáno s řízením dalších sfér podniku, především s oblastí marketingu, s materiálně 

technickým zásobováním, technickou přípravou produkce, řízením lidských zdrojů, řízením 

jakosti a vnitropodnikovou ekonomikou. 

 

          Z funkčního hlediska prezentuje řízení výroby ve větších firmách souhrn funkcí, které 

musí být zajišťovány organizačními útvary různých úrovní. Souhrn nejvýznamnějších z těchto 

funkcí i těch, které s řízením výroby úzce souvisí, znázorňuje obrázek 3. Přiřazení zde 

zobrazených funkcí organizačním útvarům se může odlišovat dle konkrétních podmínek, 

například co do velikosti podniku, rozdílnou povahou výroby, eventuálně i různou úrovní 

centralizace či decentralizace řízení. 

 

Obr. 3 Přehled nejdůležitějších funkcí souvisejících s řízením výroby [4] 
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           V odborné literatuře se často vyskytuje členění řízení výroby v těchto třech úrovních: 

          1. strategické řízení výroby, 

          2. taktické řízení výroby, 

          3. operativní řízení výroby. 

 

          Strategické řízení výroby, stejně tak jako ostatní oblasti managementu, nelze řešit bez 

ohledu na cíle strategie firmy, a právě tak ani proces výroby bez kontextu se souhrnnými 

taktickými plány a konečně obdobně i oblast operativního řízení [11]. V následujících 

subkapitolách budou souhrnně definovány hlavní diference mezi jednotlivými typy řízení 

výroby.  

3.2.1 Strategické řízení výroby  

          Strategické řízení výroby spadá do kompetencí vrcholového managementu firmy. 

Úkolem vrcholového vedení je stanovení cílů firmy v relativně dlouhém časovém horizontu, 

který se může pohybovat v rozmezí 10 až 20 let [2]. Řízení podniku tímto stylem je základem 

koncepce firemní strategie, která je výchozím bodem pro tvorbu cílů, plánování strategických 

postupů a vytváření základních podmínek pro fungování podniku. 

 

          Významnou funkci má strategie výroby, protože strategické řízení výroby se odvíjí z 

celé řady strategických cílů, které z hlediska preference výrobních úkolů mají funkci 

infrastrukturních opatření. Tento dlouhodobý způsob řízení se dá charakterizovat 

následujícími třemi aspekty [11]:  

 koncepce výrobek / trh, tj. určení rozsahu výkonů a vymezení základních trhů, 

 koncepce zdrojů, tj. základní určení zdrojů a jejich rozsahu z hlediska určeného 

            rozsahu výkonů, 

 koncepce vytváření konkurenční pozice, tzn. určení strategických záměrů 

     z hlediska konkurenční výhody, její vazby na tržní segment.  

 

          Charakteristickým znakem strategického řízení výroby jsou obecně formulované cíle a 

záměry, vysoká míra nejistoty, nepřesnosti i rizika, časový horizont na více než jeden rok. 

Strategické řízení výroby spočívá především na odborných znalostech a externích zdrojích 

poznatků a informací. [1]. Typická rozhodování realizovaná v rámci strategického řízení 

výroby jsou [4]: 
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 výrobní program – podíl na rozhodování o stěžejních směrech rozvoje výrobního 

programu, posuzování a spoluúčast na rozhodování o zakázkách velkého rozsahu, 

 kapacity a zařízení – zásadní směry rozvoje a racionalizace, rekonstrukce, objem a 

dislokace zdrojů (investic), 

 plánování a řízení výroby – koncepce a metody plánování a řízení výroby, koncepce 

využití informačních technologií v řízení výroby, 

 řízení jakosti – koncepce řízení jakosti výroby (například rozhodnutí o akreditaci dle 

ISO), dlouhodobé trendy vývoje a opatření v oblasti jakosti výroby, 

 řízení zásob – způsob zajišťování, rozhodování o klíčových dodavatelích, objem a 

dislokace, racionalizace, 

 pracovní síla – zvyšování kvalifikace, motivace, mzdová politika, vztahy s odbory, 

 organizace – organizační struktura, centralizace nebo decentralizace řízení, typ 

organizace výroby, role, pravomoci, odpovědnosti, 

 integrace – systém vnitřního ekonomického řízení, vztahy se zákazníky, dodavateli 

atd.  

 

           Strategické řízení podniku je tedy především nutno posuzovat jako budování strategie, 

která je podkladem tvorby cílů, plánování strategických postupů i opatření a vytváření 

základních předpokladů pro fungování podniku. Strategie má dlouhodobý význam a dosah, 

přesto však je nástrojem dynamickým, což znamená, že musí být flexibilní a především v 

průběhu realizace dílčích cílů a záměrů musí být nepřetržitě aktualizována. Strategie se týká 

především koncepce výkonů (výrobků – služeb) a z tohoto hlediska představuje nejen určení 

základní palety výrobků a služeb, kde chce firma podnikat, ale postupně zpřesňované 

naplňování tohoto prostoru konkrétními požadavky zákazníků, zejména s dlouhodobým 

předstihem a dlouhodobou znalostí potřeb trhu [1], [11]. 

 

          Integrální součástí strategie je rovněž plán rozvoje a strukturálních změn ve sféře 

pracovních sil i organizace firmy. Důležitým koncepčním rozhodnutím je také určení 

strategických záměrů z hlediska získávání konkurenční výhody a její vazby na tržní segment. 

V současném konkurenčním prostředí ovšem nestačí orientovat se výlučně na nízké ceny 

nebo vysokou kvalitu, popřípadě krátký vývojový cyklus. Je nezbytné dosáhnout optimálního 

skloubení všech parametrů [5], [11]. Základní akční kritéria strategického řízení výroby jsou 

dle Tomka a Vávrové definovány takto[11]: 

      strategie nových výrobků, 
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      strategie nových trhů, 

      strategie odbytových cest, 

      strategie nových technologií, 

      budování konkurenční přednosti. 

 

K tomu je samozřejmě nezbytná rozsáhlá analýza, která zahrnuje analýzu okolí, šancí, 

rizik, možností a zdrojů. Výsledkem strategického řízení výroby je vymezení strategického 

směru. Výrobní strategie je tedy dána řadou faktorů. Při určení směru úderu rozlišujeme dva 

typy strategie, a to ofenzivní a defenzivní strategii [11]. Ofenzíva, znamenající útok, se 

vyznačuje především snahou po dosažení vedoucího postavení na trhu pomocí špičkových či 

inovovaných výrobků, standardizací výrobkového systému, organizací výroby apod.[12]. 

Pojem defenzíva vyjadřuje obranu či spíše ústup a v případě takto zvolené strategie je jedná o 

udržení konkurenční pozice zejména eliminací výrobkového systému, umrtvením kapacit či 

snížením výrobních nákladů, což někdy může vést ke zvýšení podílu na trhu. 

3.2 .2 Taktické řízení výroby  

          Hlavním úkolem taktického řízení výrobního procesu je rozpracování strategie, která 

byla stanovena na vrcholové úrovni, do konkrétních podmínek produkce. Zpřesnění a 

doplnění je záležitostí středního managementu, kdy se na něm podílí hlavně manažeři 

oddělení konstrukce, technologie a materiálně technického zásobování, eventuálně i 

personalisté. Cílem řízení výroby na taktické úrovni je definování výrobního programu a 

rozpracování vytýčených strategických cílů [2]. 

 

          Cíl taktického řízení výroby je v realizaci strategie, která umožní konkurenční výhodu v 

daném systému výrobků a v požadovaném produkčním systému. Taktické řízení výroby se 

zabývá následujícími rozhodnutími [10]: 

  rozhodnutí o výrobku – realizace výrobkové politiky, 

       rozhodnutí o projektu vybavení výrobního systému, 

       rozhodnutí o projektu organizace výrobního procesu. 

 

Nejdůležitější funkcí taktického řízení výroby je střednědobé plánování, které by mělo být 

realizováno metodicky tak, jak znázorňuje obrázek 4. 
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Obr. 4 Metodika tvorby střednědobých plánů výroby [4]. 

 

3.2.3 Operativní řízení výroby  

          Nejnižší úroveň řízení výrobního procesu prezentuje operativní řízení výroby, jehož 

hlavním úkolem je detailně zapracovat strategický i taktický plán do podmínek vlastní 

výroby, kdy konkretizuje výrobní zakázky z hlediska prostoru a času, určuje a zabezpečuje 

co, kdo a jak se bude vyrábět až na úroveň výrobních dílen i strojů. Tvoří integrální složku 

vnitropodnikového řízení, která je souhrnem činností představující relativně uzavřený 

subsystém řízení firmy. Operativní řízení výroby využívá informace a data v jejich primární, 

neagregované formě, jak to vyžaduje přímé řízení výroby. Tím se z hlediska šíře a 

podrobností využívaných dat odlišuje od ostatních druhů řízení, které využívají informace až 

po jejich agregaci a výběru podle potřeb vyšší řídící úrovně [2]. Operativní řízení je také 

charakteristické snahou o splnění stanovených cílů při optimálním využití zdrojů, jež jsou 
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momentálně k dispozici, což znamená řešit každý podstatný faktor výroby zcela individuálně 

a zajišťovat konkrétní úkoly od začátku až do jejich ukončení. 

 

          I když u operativního řízení výroby jde o primární aktivitu, je významnou součástí 

firemního hospodaření tvořící jádro vazby na odběratele i na dodavatele, realizuje tedy 

spojení firmy s odbytovým i nákupním trhem. Současně je nutné zajistit ekonomicky účinnou 

konfrontaci vstupů a výstupů, které uvedenému spojení na trh dodavatele a odběratele 

odpovídají. Tento proces vyžaduje také potenciální kooperační vztahy na jiné výroby. 

Operativní řízení výroby má své specifické úkoly, které navazují na úkoly strategického a 

taktického řízení výroby [11]: 

     vymezení sortimentu výroby pro dané období, 

     stanovení průběhu výroby z časového a prostorového hlediska, 

     zajištění opakovaných výrobních činitelů včetně zabezpečení kooperace všech  

          pomocných a obslužných procesů. 

3.2.3.1 Funkce operativního řízení výroby 

          Operativní management musí konkrétně znát a rozumět řízenému objektu a mít 

možnost okamžitých zásahů do struktury řízeného procesu. To vyžaduje zcela podrobný 

informační tok dílčích dat a jejich přesné cílení, rozsah, srozumitelnost a jednoznačnost 

usnadňují řízení na všech úrovních i činnostech. Management musí nepřetržitě výrobní 

systém přizpůsobovat reálným požadavkům, podmínkám a situaci. Řízení není možné pojímat 

pouze jako prosazování vůle, jeho součástí je i bezprostřední řešení všech problémů, které se 

v průběhu přípravy i realizace procesu vyskytnou. Do systému operativního řízení výroby je 

nutno v současnosti zahrnout především dvě základní složky, a to [2]: 

     operativní plánování výroby, 

     řízení průběhu výroby. 

 

a) Operativní plánování výroby 

Východiskem operativního managementu výroby je samozřejmě plán, který je třeba 

chápat jako subsystém plánovacího systému výrobní organizace, přičemž vliv na metodiku 

operativního plánování výroby a standardní metody mají tyto základní faktory [8]: 

 kusová, sériová či hromadná výroba, 

 přerušovaná anebo plynulá výroba, 

 automatizovaná či nikoli, 
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 opakovaná eventuálně fakticky otevřená změnám výrobního programu. 

 

          Operativní plánování výroby tkví v postupném rozčlenění a zpracování výrobních 

zakázek do dílčích úkolů se stanovením objemu, místa a termínů výroby a kromě toho i v 

jejich dalším postupném zpřesňování, koordinaci a především kontrole, která má zde funkci 

jištění, korekce a analýzy odchylek. Má funkci základního nástroje řízení vnitropodnikových 

útvarů, jehož prostřednictvím dochází na příslušné úrovni řízení k transformaci strategického 

plánování v operativní. Zatímco strategické plánování stanoví cíle a prostředky podnikového 

hospodaření a jejich vztah globálně a na delší časový úsek, operativní plánování vytyčuje 

průběh realizace těchto cílů určenými prostředky velmi detailně, na krátká časová období a 

stanoví úkoly všem složkám, které se podílejí na výrobě. Implementuje konkrétní úkoly až na 

pracoviště, stejně i na úsek zásobování, dopravy, hospodaření nářadím, údržby apod.[9]. 

 

          Délka plánovacího období, na které je operativní plán sestavován, závisí na řadě 

okolností a podmínek, z nichž nejvýznamnějšími jsou [2]: 

 typ a povaha výroby, 

 kontinuální doba výrobku, 

 včasnéa přesné požadavky zákazníků, 

 předstih, nutný k bezpečnému zajištění všech vstupů, zejména surovin a materiálu. 

 

          Systém operativního plánování musí zcela zabezpečovat cíle pro daný časový úsek při 

zajištění zpětné vazby, umožňující nejen kontrolu jeho plnění, ale i operativní regulaci tak, 

aby bylo postupně dosahováno komplexních cílových úkolů nejen jednotlivých složek 

řízených operativním plánem, ale i vyšších cílů až po základní úkol a strategický cíl firmy. 

Proto je nutné v postavení operativního plánu výroby a ostatních plánů prosazovat myšlenku, 

že jsou neoddělitelnou částí celého systému operativního řízení výroby [9]. 

 
          Standardní délkou období operativních plánů výroby je čtvrtletí, měsíc, dekáda, týden, 

ale i den, případně i směna. Větší měrou se však uplatňují metody plánování na různě dlouhá 

období tak, aby operativní plán výroby co nejvíce prezentoval bezprostřední stav zdrojů, 

využití kapacit, zajištění materiálů a odpovídal reálné situaci v rozpracování výroby. Z 

hlediska formálního zpracování operativních plánů jsou v současnosti aplikovány systémy 

vyhovující různým stylům řízení středisek – nejčastěji však prostřednictvím počítačů 

integrovaných do sítě. Operativní plány výroby ale musí být v každém případě dostatečně 
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reálné a podrobné, bez zbytečných jistících „polštářů“ a musí vždy respektovat uvedené 

základní principy [2]: 

     princip postupného zpřesňování plánu, 

     princip úplnosti plánovacích funkcí, 

     konkrétnost plánu a jednoznačné určení odpovědnosti, 

     princip závislosti délky plánovacího období na průběžné době výrobku, 

     princip reálnosti plánu, 

     princip souladu plánu se skutečností, 

     princip nahrazování rezerv v rozpracovanosti rezervami v kapacitách. 

 

b) Řízení průběhu výroby 

 

          Ta část řízení výroby, která je již vymezena organizací hmotné stránky výrobního 

procesu, určením pracovních zařazení lidí a způsobu realizace jednotlivých operací, se 

označuje jako řízení průběhu výroby neboli řízení vlastního výrobního procesu. Cílem by 

mělo být zejména [3]: 

     splnění úkolů operativního plánu výroby při rovnoměrném vytížení výrobních 

kapacit, 

     eliminace časových ztrát, vyvolaných technicko-organizačními nedostatky v 

průběhu výrobního procesu, 

     zabezpečení vysoké produktivity a efektivnosti všech procesů, 

     zajištění optimální míry rozpracované výroby při minimální vázanosti oběžných 

prostředků, 

     zkracování kontinuální doby výroby. 

 

          Útvary zabezpečující správu a řízení výrobních postupů musí vytvářet podmínky pro 

nepřerušovaný provoz výrobního zařízení a plynulou práci dělníků, zadávat práci pracovištím 

v koordinaci s rozpisem úkolů operativního plánu, řešit a odstraňovat vzniklé anomálie či 

poruchy ve výrobě a kontrolovat plnění příslušných krátkodobých plánů výroby [3]. 

3.2.3.2 Postup a chronologie operativního řízení výroby. 

          Složitost vztahů při plánování výroby a řízení jejího chodu je ovlivněno celou řadou 

činností, které se liší časovým horizontem, adresností a podrobností údajů. Časový horizont je 

závislý zejména na typu výroby, komplikovanosti výrobku a technologie a organizací jeho 
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výroby, které zároveň s technickou úrovní strojního vybavení mají výrazný vliv na délku 

průběžné doby výroby. Adresnost a detailní údaje v plánech jsou navíc také předurčeny 

organizačním uspořádáním firemních liniových složek, nainstalovanou výpočetní technikou, 

metodami operativního plánování a způsobem řízení průběhu výroby [9]. Zpracování 

operativních plánů a řízení průběhu výroby zpravidla zahrnuje: 

     plánování časového průběhu zakázek, 

     plánování úkolů výrobních středisek na krátké časové úseky. 

 

          Operativní řízení výroby je těsně svázáno s charakterem a typem výroby. Z toho plyne, 

že i při stejném přístupu a dodržování základních principů může mít operativní řízení výroby 

naprosto odlišné formy a může používat rozdílné metody v různých průmyslových výrobách, 

což lze porovnat u velmi propracovaných systémů operativního řízení strojírenských výrob 

s velice odlišným operativním řízením v chemických, farmaceutických či potravinářských 

výrobách. K činnostem zařazeným do problematiky operativního řízení výroby náleží i 

zabezpečení potřebných zásob, které sice firmu zatíží finančně v co nejmenší míře, nicméně 

bez nich by výrobní proces nemohl fungovat [11]. 

 

          Úkolem operativního plánování zásobovacích činností je [4]: 

    kalkulace spotřeby jednotlivých položek materiálu na dané období, 

    zajištění a udržování nezbytného stavu zásob na potřebné úrovni, 

    propočet dodávek jednotlivých položek materiálu v množství a dodacích lhůtách, 

    kontrola zabezpečení jednotlivých položek objednaného materiálu. 

 

3.2.3.3 Operativní evidence výroby 

          Úlohou operativní evidence je komplexní sběr údajů, jejich třídění a primární 

zpracování, přičemž je základem dalších evidenčních agend. Prostřednictvím operativní 

evidence lze sledovat průběh výroby v určených jednotkách, spotřebu surovin a materiálu, 

pracnost atd. Pro evidenci musí být vybudován jednotný systém s vhodnou a jednoznačnou 

vypovídací schopností, přičemž splňuje nutnost sledování výrobního procesu z hlediska 

kvantitativního i kvalitativního. 

 

Systémy operativní evidence výroby fungují na základě registrace provedené práce, 

opracovaných polotovarů nebo hotových výrobků, ale i na pracovních výkonech jak 
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pracovníků, tak strojního zařízení. Zpravidla jsou v praxi aplikovány tři typické soustavy 

operativní evidence výroby anebo jejich kombinace. 

a) Systém průvodek 

Průvodky zachycují a sledují všechny operace předepsané technologickým postupem na jedné 

součásti postupně za sebou. Systém průvodek se uplatňuje ve výrobě sériové i kusové, pokud 

je doba vyhotovení jednotlivých operací krátká a počet opracovaných výrobků zůstává ve 

všech operacích stejný [9]. 

b) Systém pracovních dokladů 

U velkého počtu rozdílně dlouhých operací se využívá systém pracovních lístků. Ke každé 

operaci je nutné vystavit samostatný pracovní lístek. Pro úplné vyrobení a dokončení výrobku 

je vytvořeno více samostatných pracovních lístků, které zároveň mají funkci pracovních 

příkazů, záznamů o odpracované době. Současně slouží jako podklad pro výpočet mezd i 

k identifikaci celkového stavu rozpracovanosti. Realizace výkonu se registruje podle 

vráceného pracovního lístku. Pracovní lístek je prvotním dokladem, předepsané údaje se musí 

shodovat s údaji v technologickém postupu a v kalkulačním listě, a jsou vystavovány ve 

shodě s operativním plánem výroby. Systém pracovních lístků je používán především 

v kusové výrobě, při komplikovaných výrobních operacích s dlouhou průběžnou dobou a tam, 

kde je výhodné používat tohoto systému z hlediska operativního plánování a rozvrhování 

práce [9]. 

c) Systém výrobních výkazů 

Výrobní výkazy jako primární doklady dílny zahrnují údaje o pracovních výkonech strojů i 

pracovníků dílny za směnu, eventuálně den. Jedná se o souhrnný plánovací doklad o chodu 

pracoviště, který ve většině případů je propojen s předpisem operativního plánu či jiných 

plánovacích kalkulačních údajů. Výrobním výkazem je v záhlaví tiskopisu určen výrobní 

úkol, většinou ve formě [9]:   

     přesné identifikace výrobku, 

     plánovaného počtu kusů, 

     plánu spotřeby materiálu, 

     plánované pracnosti v normohodinách. 
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          Dále výrobní formuláře zahrnují především údaje o odpracované době a prostojích 

pracovníka či stroje, počtu výrobků bez vady a zmetků, množství výrobků převzatých 

technickou kontrolou do skladu, včetně jejich hodnoty. Co se týče změn, které jsou způsoby 

pouze dočasně rozdílnými parametry a jsou nezbytné vzhledem k objektivním podmínkám 

výroby, nezachycují se trvale v dokumentaci. Tyto jsou řešeny formou odchylky, tj. jako 

přechodná úprava technologických a konstrukčních podkladů, která se povoluje pro dočasné 

použití (např. použití náhradního materiálu apod.) [11]. 

d) Kombinované systémy 

          V praxi se mnohdy aplikují kombinace výše zmiňovaných systémů, eventuálně se 

střídají v závislosti na charakteru výroby a systému řízení. 

3.2.3.4 Standardizace a technická normalizace 

Vstupem pro operativní plánování jsou nejen údaje jak o výrobku, což může být 

kusovník, ale i data týkající se standardních normativů, jako jsou normy, pracovní postupy, 

normy spotřeby apod., a především požadavky trhu, které předává odbyt. Standardizace 

rozhodujícím způsobem redukuje rozličnosti a nahodilosti ve všech činnostech a tedy i ve 

výrobním procesu. Standardizace a technická normalizace je velké pozitivum pro 

organizování výrobní, technické, ekonomické, obchodní, personální i jiné činnosti firmy. 

Standardizace umožňuje unifikaci informací a dat s jednoznačnou vypovídací schopností, 

čímž dochází ve výrobě ke zvýšení zejména technické úrovně, jakosti i ekonomické stránky 

výroby. 

 

Technická normalizace určuje zásadní parametry a charakteristické údaje o výrobku, 

činnosti a všeobecné normy definují i názvy, pojmy, veličiny apod. Bez technické 

normalizace by byla nemožná mezinárodní spolupráce, kooperace a dělba práce [8]. 

Stanovování norem ve výrobě je velmi podstatná činnost, které může rozhodujícím způsobem 

ovlivnit vlastní průběh výrobního procesu, především jeho náklady a výnosy, tudíž ziskovost. 

Především u zásob jsou normy velmi podstatné, jelikož zásoby mohou vázat vysoké finanční 

objemy, které by se daly použít v jiné sféře firmy. Podobně to platí i u norem kapacit 

výrobních ploch, norem pracnosti a dalších.  

3.3 Proces rozhodování 

          Rozhodování tvoří jednu ze zásadních manažerských aktivit, ovlivňujících do 

významné míry účinnost a efektivnost chodu organizace. Existuje celá řada přístupů 
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k rozhodování, jež závisí zejména na charakteru problémů, čase a na schopnostech i 

povahových vlastnostech manažera. Rozhodování lze pokládat snáze za prostředek než 

požadovaný výsledek. Je to proces, jehož prostřednictvím hodlá manažer dosáhnout 

požadovaného stavu [1]. 

          Jakékoliv rozhodnutí je výsledkem dynamického procesu, jenž je ovlivňován hodně 

činiteli v rámci organizačního prostředí, manažerských dovedností, motivace atd. Dle způsobu 

rozhodování o dalším vývoji výrobního procesu se rozlišují dva způsoby řízení průběhu 

výroby[2]: 

     dispečerské řízení (regulování podle odchylek), 

      přímé řízení (pro výrobu s nízkou mírou opakovatelnosti). 

          U neprogramovaného rozhodování se nejčastěji uplatňují obecné rozhodovací postupy 

jako např. úsudek, intuice i kreativita, ale to vše na základě odpovídajících znalostí a 

zkušeností. Je to nutné z důvodu neexistujících žádných jiných technik a metod na podporu 

rozhodování jako u programovaného rozhodování [14]. Racionalizací výrobního procesu, 

která je nezbytnou složkou řízení výroby, lze dosáhnout velmi efektivních úspor v nákladech. 

Především inovace jsou správným pohonem pro ekonomiku firmy, kdy se převážně jedná o 

větší změny řešené specialisty. Ke zlepšování ale může docházet i postupnými malými kroky, 

což je podstatou metody KAIZEN, jejímž dalším charakteristickým rysem je zapojení všech 

pracovníků do neustálého procesu zlepšování [6]. 

3.4 Informace a jejich role v podniku 

          Informace jsou zásadním a nezbytným požadavkem pro správná manažerská 

rozhodnutí. Dobře zvládnutý, zavedený a osvojený informační systém, může odhalit ve firmě 

skryté rezervy, šetří čas i prostředky při správě společnosti. 

          Důležité je ujasnit si diferenci mezi pojmy informace a data, u kterých lze nabýt dojmu, 

že se jedná o totožný význam, ale opak je pravdou, protože mezi nimi existuje podstatný 

rozdíl. Data jsou tvrzení vyjadřující svět kolem nás, zkráceně jde o konstatování skutečnosti. 

Pouhá data jen těžko lze použít k manažerskému rozhodování, avšak jsou značně podstatná 

pro samotný vznik informací. Transformace dat na informace nastane okamžikem přiřazení 

nějaký smyslu či zasazení do určitého kontextu. Velkým oříškem současnosti je kvalita 

informací z hlediska zastaralosti či nepřesnosti, čímž může být výrazně ovlivněn úspěch 
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manažerského rozhodování, u něhož je prioritou včasnost, dostupnost a spolehlivost 

informace.  

          Pracovníci na operativní úrovní řízení podnikových informací by měli mít stanoveny 

pravidla, směrnice či návody s jejich nakládáním, zpracováním a archivací, z důvodu 

neustálého nárůstu objemu informací v denním pracovním styku. Na zformování a dodržování 

pravidel zacházení s informacemi by se měl klást značný důraz, protože jimi lze značně 

navýšit pracovní výkonost a produktivitu zaměstnanců. 

V současnosti snad již neexistuje ani malá firma, která by nevedla svou agendu 

v nějakém informačním systému. Především k plánování výroby a jejímu řízení je potřeba 

velké množství údajů a informací, a to vede firmy k zavádění těchto informačních systémů, 

ovšem výběr software by měl být přizpůsoben právě potřebám té konkrétní firmy. Často se 

stává, že je poptáván a nakoupen všehoschopný systém, komplexní „softwarově-personální 

univerzum“, které sice pojme celou výrobu, vše zoptimalizuje a řídí, ale místo očekávaného 

úspěchu nakonec zavedení systému občas končí minimálně s rozpaky, protože sice systém 

dokáže vše, ale firma nedokáže vše využít, ačkoliv za to zaplatila.  

3.5 Automatizace operativního řízení výroby 

          Integrace a automatizace v této oblasti má za cíl odstranění únavných a rutinních 

činností pracovníků a zahrnuje [2]: 

      proces snímání a přenosu poznávacích informací o okamžitém stavu řízených 

výrobních soustav a v nich probíhajícího výrobního procesu, 

      proces zpracování poznávacích a plánovacích informací a jejich transformace v 

informaci řídící, 

      přenos řídících informací na jednotlivé prvky (např. pracoviště) řízeného objektu.  

Stupeň automatizace zpracování poznávacích informací a informací o plánu výroby 

závisí na konkrétních podmínkách a začíná od automatizovaného zpracování podkladů pro 

řídícího pracovníka až po plnou automatizaci informačních a rozhodovacích procesů. Pro 

automatizaci řízení v operativní oblasti je ve světě používán termín CAM (Computer Aires 

Manufacturing), popřípadě termín CAM/CAST (Computer Aires Storage and Transportation). 

Efektivnost využívání těchto systémů závisí na úrovni řízení a automatizace všech 

předvýrobních a výrobních etap [2]. 
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4 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ 

VÝROBY 

Od vzniku v září 2013 servisně dodavatelského komplexu Strojíren a staveb, a.s. 

Třinec, ze společností Strojírny Třinec, a.s., a D5, a.s., Třinec nedošlo k žádné podstatné 

restrukturalizaci či reorganizaci provozů ani jejich činnosti, které se evidentně v některých 

případech překrývají. Jednou z těchto činnosti je plánování a řízení výroby ocelových 

konstrukcí, které je ponecháno v gesci vedení jednotlivých provozů, tj. Zámečnických dílen a 

Mechanických dílen. Impulsem pro změnu stávající situace už by měla být i ekonomická 

nehospodárnost, chybějící jednotný přístup k plánování a výrobě a především konkurence na 

trhu z vlastních řad. 

4.1 Sběr a analýza poptávek  

 

Tato činnost probíhá na obchodním oddělení centrály SaS, kde referenti obchodu 

registrují a třídí jednotlivé poptávky získané na základě dlouhodobé spolupráce s firmami, 

které se zabývají podnikáním ve stavebnictví a strojírenské výrobě, ale i na základě 

marketingové činnosti a vyhledáváním veřejných zakázek ve věstnících. Další oblastí 

získávání poptávek jsou elektronické aukce, což je poměrně nová metoda výběru dodavatele 

zaměřená na nejnižší cenu v on-line režimu. 

 

4.1.1 Externí poptávky, elektronické aukce  

          Externími poptávkami se zabývá oddělení vnějšího obchodu. Při příjmu poptávky a 

zevrubném prozkoumání přiřadí pracovník obchodu poptávce registrační číslo a vytvoří 

poptávkový list.  Vytiskne sestavy výkresů a v případě zahraniční poptávky provede základní 

překlad důležitých podmínek pro zpracování cenové nabídky. V poptávkovém listu dále 

doplní základní informace o charakteru a rozsahu poptávky, požadovaný termín realizace 

zakázky. Všechny tyto základní informace jsou následující pracovní den předloženy a 

interpretovány na obchodním dispečinku SaS.  

 4.1.2 Interní poptávky 

          Interní poptávky se evidují a připravují pro obchodní dispečink stejným způsobem jako 

externí poptávky.  
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4.1.3 Obchodní dispečink 

          Každodenní ranní porada, na které pracovníci externího i interního obchodu předkládají 

připravené poptávky týmu odborníků, který tvoří: 

 vedoucí ekonom provozu Mechanických dílen a jeho zástupce, 

 vedoucí normovač Mechanických dílen,  

 technolog Mechanických dílen,  

 vedoucí technolog strojního opracování Mechanických dílen, 

 zástupce vedoucího provozu Mechanických dílen, 

 vedoucí plánování výroby Mechanických dílen,  

 technolog Zámečnických dílen. 

 

 Cílem a výsledkem obchodního dispečinku je:  

 rozhodnutí, zda poptávku zpracuje a následnou realizaci zakázky zajistí 

Mechanické nebo Zámečnické dílny, 

 vyjádření k proveditelnosti zakázky, k hmotnosti dílců, k výrobním možnostem 

jednotlivých strojů, což jsou lisy, pálicí a skružovací stroj, vyvrtávačka, 

soustruh, ale také vyjádření ke kvalifikaci svářečů a výrobkové kvalifikaci dle 

platných tuzemských i zahraničních norem, 

 vyjádření k termínu zpracování nabídky a realizace akce. 

 

V případě, že předmětná poptávka vykazuje parametry, které překračují výrobní 

možnosti SaS, obchodní oddělení zajistí sepsání omluvného dopisu, případně v rámci dobrých 

obchodních vztahů hledá jiného vhodného dodavatele, který by celou zakázku, nebo alespoň 

její část realizoval ve spolupráci se SaS.  

 

Obchodní dispečink má také v kompetenci řešení již zpracovaných nabídek, které byly 

vráceny zákazníky z důvodu úpravy ceny, či termínu realizace.   

4.2 Tvorba cenových nabídek 

Cenové nabídky jsou tvořeny na obou provozech, tj. Mechanických i Zámečnických 

dílnách samostatně, bez jakékoliv centrální koordinace. Nezřídka se jedná o tvorbu cen 

velkých investičních celků či strojních zařízení, jako jsou výrobní linky, jeřáby a zařízení 

hutních podniků, jejichž nedílnou součástí jsou ovládací prvky měření a regulace s prvky 

ovládání nejmodernější technologie. 



25 

 

4.2.1  Provoz Mechanické díly  

  Zpracování cenových nabídek v provozu Mechanických dílen má v kompetenci 

technické oddělení, jehož vedoucí referent normování přidělí pověřeným pracovníkům 

poptávky dle charakteru, to znamená, zda se jedná o externí, či interní. Poptávky jsou běžně 

k dispozici v elektronické podobě, v případě rozsáhlé a náročné poptávky je zajištěn tisk 

výkresové dokumentace oddělením konstrukce. Poptávka je dále zpracovávána vedoucím 

referentem normování, který ji zhruba rozčlení dle místa realizace na: 

 ocelové konstrukce, 

 úpravnu – strojní opracování, 

 konstrukci a úpravnu. 

 

Z poptávky je taktéž vyčleněna kooperace, tj. činnosti, které svou povahou nelze 

provést vlastními silami a požadavek je předán oddělení nákupu k výběru dodavatele dané 

kooperace. Dále je poptávka předána příslušnému pracovníkovi normování podle toho, zda se 

jedná o ocelové konstrukce strojních celků nebo pouze o svařence a výpalky. Dotyčný 

normovač ocelových konstrukcí stanoví cenu za materiál, jeho dělení, provede výpočet 

spotřeby svařovacího drátu a elektrod v kilogramech, spočítá nátěrovou plochu určenou pro 

protikorozní ochranu, včetně jejího nacenění. Dále vystaví požadavek na učení ceny za strojní 

opracování svarových hran a montáž do celku v dílně úpravny, kterou doplní normovač 

úpravny do poptávky. Jednotlivé kalkulace jsou postoupeny vedoucímu normovači ke 

stanovení celkové ceny, které ještě předchází kontrola kusovníků s ohledem na nakupované 

položky, např. motory a převodovky. 

Následnou kontrolu cenové nabídky provádí vedoucí ekonom provozu, který ji 

postupuje k vyjádření k termínu s výstupem na plánování kapacit vedoucímu přípravy výroby. 

Po celém koloběhu cenová nabídka končí na obchodním oddělení a s podpisem 

ředitele společnosti je odeslána zákazníkovi. 

4.2.2  Provoz Zámečnické dílny  

 V provozu Zámečnických dílen zajišťuje tvorbu cenových nabídek ekonomické 

oddělení ve spolupráci s pracovníkem technického oddělení dle zavedeného postupu, kdy 

technolog provede kontrolu výkresové dokumentace co do náročnosti ocelové konstrukce a 

veškerých aspektů, úskalí a požadavků na výrobu. Výstupem této kontroly je vyjádření a 

zpráva technologa, na jehož základě a dle výkresové dokumentace ekonomické oddělení 

zpracuje kalkulaci ceny, do které jsou zahrnuty náklady na:  
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 materiál, včetně odpadu, 

 dělení materiálu, 

 práce týkající se ohýbání, skružování, vrtání otvorů, 

 kooperaci, 

 manipulaci, 

 sestavení a stehování dílců, 

 sestavení do celku, 

 svařování, 

 rovnání plamenem, 

 nedestruktivní kontrolu svarů, 

 opracování a očištění dílců, 

 tepelné zpracování, pokud je předepsáno, 

 spojovací materiál, 

 předmontážní sestavení, 

 tryskání, 

 protikorozní ochranu, 

 supervizi, 

 balení a expedici, 

 dopravu k zákazníkovi. 

 

K součtu výše uvedených položek je taktéž zakalkulován krycí příspěvek a zisk.  

 

 Takto zpracovanou cenovou nabídku odsouhlasí svým podpisem vedoucí provozu 

Zámečnických dílen a následně je postoupena obchodnímu oddělení ke kontrole a po podpisu 

ředitelem společnosti SaS je odeslána zákazníkovi. 

4.3   Analýza obchodních případů  

Obchodní oddělení SaS vede velmi pečlivě evidenci obchodní případů, včetně 

statistiky poměru získaných zakázek k počtu zpracovaných nabídek jednotlivým obchodním 

partnerům. Základním parametrem porovnání je celkový roční objem zakázek a podíl 

ziskovosti. V současné době činí podíl získaných zakázek k počtu cenových nabídek 1: 10, 

což je velmi nepříznivý poměr. 
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Statistika úspěšnosti získání zakázky je dalším z parametrů pro rozhodnutí o prioritě 

zpracování nabídky v případě nahromadění velkého počtu poptávek do krátkého časového 

horizontu. O prioritě zpracování nabídek rozhoduje vedoucí obchodního oddělení SaS, 

případně obchodní ředitel. 

4.3.1 Získané zakázky 

V případě, že se zákazník rozhodne na základě vyhovující ceny, garantované kvality a 

požadovaného termínu zakázku objednat, zašle objednávku, kterou přijme obchodní referent 

SaS a zaregistruje ji do knihy objednávek a současně zavede do elektronického sytému SAP. 

Obchodní oddělení přidělí zakázce pracovní číslo, na které pak v průběhu výroby nabíhají 

veškeré náklady, které mají s předmětem díla souvislost a jsou impulsem pro zahájení 

přípravy výroby.  

 Na základě charakteru zakázky obchodní oddělení se zákazníkem uzavírá smlouvu o 

dílo, případně kupní smlouvu. 

Smlouva o dílo se uzavírá v souladu s občanským zákoníkem potvrzenou zhotovitelem a 

zákazníkem, v němž se zavazuje zhotovitel k provedení určitého díla a objednatel se zavazuje 

k zaplacení ceny za jeho provedení.  

Kupní smlouva je doklad potvrzený dodavatelem a zákazníkem, na jehož základě dodavatel 

realizuje dodávku a zákazník se zavazuje zaplatit kupní cenu.  

U zakázky s malým finančním objemem do 100 000,- Kč stačí pro realizaci 

obchodního případu pouze objednávka od zákazníka. 

4.3.2 Nerealizovatelné zakázky 

O neúspěšnosti ve výběrovém řízení, které probíhá velmi často ve více kolech, kdy 

vždy převládá tlak na snížení ceny, informuje zákazník obchodní oddělení písemně, pokud 

v předmětu poptávky zákazník neuvede, že si vyhrazuje právo neoslovit neúspěšného 

uchazeče. 

 Po informaci o neúspěšnosti probíhá podle závažnosti a důležitosti obchodního 

případu analýza, kde je nabídka znovu detailně rozebírána a hledá se příčina neúspěchu. 

V mnoha případech je výsledkem analýzy zjištění, že konkurenční firmy v nabídce 

nezohlednily procesy a náklady, které zhotovitel má předpokládat a zahrnout je do své ceny. 
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Uvedené skutečnosti jsou pak podkladem pro zpracování dalších cenových nabídek pro ty 

společnosti, které jsou charakteristické nezadáváním veškerých důležitých informací do 

poptávky.  

           

4.4   Příprava výroby  

Příprava výroby a polotovarů je jedním z nejdůležitějších procesů ve výrobě nejen 

ocelových konstrukcí, ale všeobecně a ve strojírenství zvlášť. Na tom, jakým způsobem 

přípravná fáze detailně zahrnuje všechny aspekty výroby a jak kvalitně je zpracována, 

významným způsobem ovlivňuje celkovou rentabilitu zakázek. V neposlední řadě má ale také 

vliv na dodržení termínu realizace a výsledné jakosti zakázek či díla. 

4.4.1 Provoz Mechanické dílny  

Přípravou výroby polotovarů se v Mechanických dílnách zabývá úsek, složený z:  

 oddělení plánu a přípravy,  

 oddělení normování, 

 technické oddělení. 

Odsouhlasená zakázka je předána na oddělení technické přípravy výroby a její součástí musí 

být: 

 objednávka v papírové nebo elektronické podobě, 

 evidenční list zakázky, 

 výrobní příkaz, 

 technická zpráva, 

 výrobní dokumentace. 

 

     Po obdržení zakázky vedoucí referent normování rozdělí zakázku jednotlivým 

plánovačům a stanoví pořadí zpracování přípravy výroby. Plánovač musí provést kontrolu 

úplnosti podkladů, především výrobní dokumentace dle sestavních výkresů, včetně 

požadovaného počtu tří sad, potvrzených oddělením konstrukce a u opakované výroby na 

základě starších výkresů musí provést aktualizaci do platných norem. Následně je rozpis 

zakázky naveden do programu SITE LINE s nezbytnými údaji, týkajícími se přesné 

identifikace, jako je číslo a název materiálu, výchozí materiál, počet kusů a jakost vstupního 

materiálu včetně jeho kumulace, výrobek s počtem kusů a s čísly výkresů, včetně pozice a 

hmotnosti, číslo disponenta, zajišťujícího vstupní materiál a zároveň je specifikován postup 
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tepelného zpracování. Pokud v objednávce není specifikován nátěr, je zakázka postoupena 

technologovi povrchových úprav.  

 

 Změny a dodatky požadované zákazníkem u zakázek ve fázi přípravy výroby jsou 

konzultovány s vedoucím tohoto úseku, který dle rozsahu a typu změny zajistí stažení 

zakázky z koloběhu přípravy výroby nebo z dílny a vrátí ji zpět na rozpis, či zajistí úpravu 

výrobních podkladů. 

 

 Po rozpisu zakázky plánovač provede záznam do výrobního příkazu evidenčního listu 

zakázky i do elektronického záznamu v programu SITE LINE a následně předá zakázku 

vedoucímu referátu normování s vytištěnou rozpiskou normování, který v případě potřeby 

rozhodne o zpracování i více normovači, stanoví vedoucího týmu za účelem koordinace 

činnosti týmu a odpovědností za termín zpracování zakázky v oddělení normování. V případě 

nenáročné zakázky tuto zaeviduje a přidělí příslušnému normovači v databázi SITE LINE i 

s termínem zhotovení výrobních podkladů. 

 

 Normovač po kontrole, zda je výrobní dokumentace kompletní, přezkoumá údaje 

v jednotlivých položkách rozpisky ve vztahu k výrobní dokumentaci, výrobnímu příkazu a 

číslu výkresu, zkontroluje správnost a množství předepsaného materiálu a návaznost 

výkresové dokumentace. S přihlédnutím k ekonomické efektivnosti výroby a s ohledem na 

výrobní možnosti provozu Mechanických dílen stanoví technologický postup výroby, kdy 

zohledňuje následující fakta:     

 rozhodnutí o změně materiálu s cílem optimalizace výrobních nákladů za podmínky 

dodržení obchodních, technických a jakostních parametrů, které neohrozí konečnou 

funkčnost a bezpečnost zařízení, 

 v případě, že se jedná o složitý výrobek, kde je požadována vysoká míra přesnosti a 

hrozí nebezpečí zmetku, je nutno vypsat žádanku na zpracování speciálního 

kontrolního postupu, 

 tepelné zpracování, které na výkresu uvádí konstruktér, je v případě změny materiálu 

konzultováno s konstruktérem a technologem a změna musí být zaznamenaná ve 

výkresu, 

 v situaci, kdy je potřeba zhotovit pomocný přípravek, je nutno vystavit žádanku 

s požadavkem na zhotovení výkresové dokumentace daného přípravku a ta je předána 

technologovi. 
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Po zpracování technologického postupu výroby jednotlivých součástí a celků stanoví 

normovač normu spotřeby času jejich zhotovení, přičemž k tomu využívá:  

 dílenských normativů, 

 poznatků z měření času při výrobě obdobného typu konstrukce, 

 programového vybavení PC, 

 odhadových norem, 

 konzultací s mistrem nebo technologem. 

 

Po zpracování norem spotřeby času je zakázka předána referátu materiálně-

technického zabezpečení, který zajistí potřebný materiál. Takto zpracovaná dokumentace je 

plánovačem předána vedoucímu střediska ocelových konstrukcí Mechanických dílen, který 

nese zodpovědnost za výrobu. 

4.4.2 Provoz Zámečnické dílny 

Na základě přiřazení pracovního čísla, které vystavuje obchodní oddělení SaS se 

spouští proces přípravy a realizace zakázky. Podle rozsahu zakázky určuje vedoucí přípravy 

počet pracovníků, kteří se budou na této fázi podílet. V drtivé většině případů je to jeden 

pracovník ekonomického úseku, který již na této zakázce pracoval ve fázi nabídky 

s pracovníkem technického úseku. Technické oddělení zajišťuje kontrolu správnosti 

výkresové dokumentace, tvorbu technologického postupu a postupu svařování, včetně 

zpracování WPS svarů. Kontrolu správnosti výkresové dokumentace potvrzuje na výkresech 

technolog svým podpisem a razítkem s datem kontroly.  Obsahem technologického postupu 

je: 

 název akce, 

 zatřídění ocelové konstrukce do třídy provedení EXC dle ČSN EN 1090-2, 

 dělení materiálu, 

 mezioperační kontroly vizuální nebo nedestruktivní, 

 příprava položek, 

 zhotovení svarových hran, 

 postup sestavení do dílců, 

 postup sestavení dílců do celku, 

 postup kladení stehových svarů, 

 sled a postup svařování, 
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 vizuální a rozměrová kontrola,  

 kvalifikace svářečů, 

 seznam WPS, 

 informace o rovnání plamenem, 

 tepelné zpracování, 

 strojní opracování, 

 způsob odstranění nepřípustných úchylek, 

 protikorozní ochrana, 

 dílenská přejímka, supervize 

 balení a expedice. 

 

Souběžně ekonomické oddělení Zámečnické dílny zpracovává utříděný výpis 

materiálu, strojů a zařízení, které materiálový disponent prostřednictvím programu SAP 

navádí do systému a po odsouhlasení vedoucím přípravy zakázek jej odesílá na oddělení 

nákupu, kde je následně prováděn výběr dodavatele (plechy, výpalky, profilový materiál, 

přídavný materiál pro svařování, spojovací materiál, nakupované díly strojního zařízení, 

kooperace v oblasti antikorozní ochrany a geodetických prací).  

 

Zároveň zpracovává postupový list zakázky, který je podkladem pro mistra dílny 

ocelových konstrukcí k výrobě. Postupový list obsahuje seznam materiálů, které budou pro 

zakázku použity a rozpis celkového množství normohodin pro zámečníky a svářeče.    

 

Zkontrolovanou a orazítkovanou výkresovou dokumentaci předává vedoucí přípravy 

zakázek vedoucímu realizace zakázek, který je zodpovědný za kvalitu a termín realizace díla. 

 

Veškeré náklady konkrétní zakázky ekonomické oddělení eviduje na základě zatížení 

pracovního čísla a po ukončení zakázky vyhodnocuje rentabilitu. 

 

4.5     Plánování výrobních kapacit 

Plánování výrobních kapacit je dalším důležitým procesem ve výrobě ocelových 

konstrukcí. Nesprávně naplánované výrobní kapacity mají za následek skluzy ve výrobě a 

nedodržení termínů.  V mnoha případech taková situace končí smluvní pokutou, v horším 

případě pak ztrátou zákazníka či poškozením dobrého obchodního jména. 
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Klíčovým procesem ve výrobě ocelových konstrukcí je svařování, což musí provádět 

kvalifikovaní, proškolení svářeči s certifikáty dle ČSN EN  287-1 a s jejichž nedostatkem na 

trhu práce se v současnosti potýká většina firem zabývajících se tímto segmentem výroby.    

4.5.1 Provoz Mechanické díly 

 

Výroba je situována do čtyř sousedících hal s celkovou plochou 5 879 m
2
: 

1. hala – zde probíhá hlavní výroba ocelových konstrukcí. Je v ní umístěno strojní vybavení a 

dva mostové jeřáby o nosnosti 20 t a 10 t. Montážní hala je dlouhá 70 m, široká 31 m a její 

výška je 11 m, přičemž vjezd je situován z průčelí haly. 

2. hala – v tomto prostoru je realizována pomocná výroba ocelových konstrukcí, jsou zde 

instalovány skružovací stroje a mostový jeřáb o nosnosti 10 t. Rozměry haly jsou na délku 

35 m, na šířku 20 m a výšku 11 m, hala je vytápěná a nemá vjezd pro kamionovou 

dopravu, transport materiálu mezi halami je realizován manipulačními vozíky na kolejišti.  

3. hala – uzpůsobena finálnímu svařování výrobků s nezbytnými mostovými jeřáby 16 t a 5 t 

a vybavená tryskacím i lakovacím boxem. Proporce haly jsou 78 m na délku, 23 m na šířku 

a 11 m na výšku.  

4. hala – nazývána též „superhala“ určená pro hlavní výrobu ocelových konstrukcí 

s odpovídajícím strojním vybavením a dvěma mostovými jeřáby o nosnosti 20 t a 10 t a 

náležitým prostorem 81 m na délku, 15 m na šířku a výškou 11 m.  

 

Využití lidských zdrojů při výrobě ocelových konstrukcí v provozu Mechanických dílen je 

znázorněno v tabulce 2. 

                       Tab.2 Využití lidských zdrojů při výrobě ocelových konstrukcí    

                                                            v provozu Mechanických dílen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profese 
Kmenový 

pracovník 

Externí 

pracovník 

Svářeč dle ČSN EN 287-1 21 13 

Zámečník 40 0 

Mistr 3 0 

Svářečský personál 2 0 

Technolog, plánovač 2 0 

Oddělení technické kontroly 4 0 

CELKEM 72 13 
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4.5.2 Provoz Zámečnické dílny 

 

Výroba je umístěna do dvou rovnoběžných hal, třetí je postavena příčně k oběma 

halám, přičemž celková využitelná plocha všech tří hal je 3 191 m
2
. 

1. hala – zde probíhá hlavní výroba ocelových konstrukcí, je v ní umístěno strojní vybavení a 

tryskací box i mostový jeřáb o nosnosti 20 t s pomocným zdvihem 5 t.. Vytápěná hala je 

dlouhá 91 m, široká 18,5 m a její výška je 11,5 m, s celkovou plochou 1 683 m2, přičemž 

vjezd je situován přes příčnou halu tak, jak je patrné z obrázku 5. 

2. hala – v tomto areálu se uskutečňuje pomocná výroba ocelových konstrukcí, která je 

omezená nosností mostového jeřábu 12,5 t. Prostor vytápěné haly je určen rozměry délky 

91 m, šířky 18,5 m, a výškou 11,5 m a je z části zaplněn strojním vybavením, proto činí 

celková užitná plocha pouze 980 m2 s využitím vjezdu z boční strany.  

3. hala – funguje nejen jako sklad materiálu k daným zakázkám, ale i jako prostor určený pro 

paličské práce vybaveném palicím strojem a mostovým jeřábem o nosnosti 8 t. Obvod 

vytápěné haly je dán délkou 33 m a šířkou 16 m s výškou celé haly 11,5 m, což určuje 

celkovou pracovní plochu 528 m
2
. Hala má výhodný hlavní vjezd, který slouží pro přísun 

materiálu a zároveň i expedici hotových výrobků  

 

Obr. 5 Dílna výroby ocelových konstrukcí v provozu Zámečnických dílen 
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Níže uvedená tabulka 3 znázorňuje počet pracovníků a členění podle profesí, 

podílejících se na výrobě ocelových konstrukcí v provozu Zámečnických dílen. 

 

  Tab.3 Využití lidských zdrojů při výrobě ocelových konstrukcí 

              v provozu Zámečnických dílen  

Profese 
Kmenový 

pracovník 

Externí 

pracovník 

Svářeč dle ČSN EN 287-1 16 3 

Zámečník 52 0 

Mistr 4 0 

Svářečský personál 2 0 

Technolog  2 0 

Oddělení technické 

kontroly 
2 0 

CELKEM 78 3 

 

 

4.6     Strojní vybavení 

Výroba ocelových konstrukcí se neobejde bez profesionálního strojního vybavení, 

mezi něž patří zejména palicí stroje, ohraňovací lisy, skružovací stroje, rámové pily, 

vyvrtávačky, radiální vrtačky, svařovací zdroje, ale také ruční nářadí, jako například úhlové 

brusky, úkosovačky svarových hran apod.  

4.6.1  Provoz Mechanické díly 

         Provoz Mechanických dílen disponuje níže uvedeným strojním vybavením, potřebným 

k výrobě ocelových konstrukcí: 

 palicí stroj PIERCE 3000   1 ks 

 palicí stroj PIERCE 2500   1 ks 

 palicí stroj FOREST 2000  1 ks 

 ohraňovací lis SAFAN   1 ks 

 tryskací box 8x4,5   1 ks 
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 lakovací box    1 ks 

 skružovací stroj   1 ks 

 svařovací zdroje 500 A           15 ks 

 svařovací zdroje 400 A           10 ks 

 vyvrtávačky             11 ks 

 NC karuselový soustruh   1 ks 

 rámová pila     5 ks  

K vybavení dílny provozu Mechanických dílen patří vyvrtávačky a soustruhy, které 

nejsou umístěny v prostorách výrobních hal č. 1 – 4, ale jsou součástí vybavení dílen strojního 

parku a slouží k opracování ocelových konstrukcí pouze v případě výroby velmi přesných 

svařenců strojních zařízení. 

 

4.6.2  Provoz Zámečnické dílny 

Provoz Zámečnické dílny má k dispozici při výrobě ocelových konstrukcí následující  

strojní vybavení: 

 palicí stroj PIERCE 3000   1 ks 

 ohraňovací lis     1 ks 

 tryskací box 7,5x4   1 ks  

 skružovací stroj   1 ks 

 vodorovnou vyvrtávačku  1 ks 

 rámovou pilu    4 ks  

 svařovací zdroje 500 A            18 ks 

 

4.7 Struktura řízení výroby  

Struktura řízení výroby je v obou dílnách odlišná a vychází z historického vývoje obou 

původních firem. 

4.7.1 Provoz mechanické dílny 

Na řízení výroby se v Mechanických dílnách podílejí zaměstnanci na pracovních 

pozicích s odpovědností za: 
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Plánovač – dodání kompletně zpracované výrobní dokumentace vedoucímu střediska 

ocelových konstrukcí. 

Vedoucí střediska ocelových konstrukcí -  zapsání zakázky do „Knihy pracovních čísel“ a 

předání výrobní dokumentace předákovi určené skupiny. 

Mistr úseku ocelových konstrukcí - vypsání výrobního deníku a postoupení předákovi 

určené skupiny, zajištění přípravy svarových ploch, včetně sestavení, slícování 

a stehování ocelové konstrukce při dodržení předepsaných předpisů a 

technologických postupů a následné kontroly po stehování svařence, označení 

výrobků identifikačními štítky. 

Pracovník řízení kvality – rozhodnutí o dalším zpracování polotovarů s provedením 

mezioperační kontroly po stehování svařenců. Zajištění postupné kontroly 

v celém průběhu výroby a uvolňování rozpracované části k dalším operacím, 

což je provázeno záznamy do výrobního deníku a nakonec uvolnění k dílenské 

přejímce. 

Mistr svařovny – termín provedení svářečských prací na dané ocelové konstrukci, včetně 

kontroly čistoty svarových ploch před zahájením svařování i kvalitu provedení 

těchto prací, počítaje v to i kontrolu předehřevu a interpass teploty a především 

dodržování detailního technologického postupu svařování. 

Svářečský dozor – zajištění kompletního řešení problematiky svařovaných konstrukcí jako 

např. koordinátor nejnáročnější svářečské výroby, vypracování detailního 

technologického postupu svařování a zpracování specifikace postupu 

svařování, přičemž provádí kontrolu svářečských prací nezávisle na kontrolní 

činnosti všech zodpovědných osob. 

 

4.7.2 Provoz zámečnické dílny 

V provozu Zámečnické dílny se na řízení výroby podílejí zaměstnanci na pracovních 

pozicích s odpovědností za:  

Vedoucí realizace zakázek – výrobní kapacitu, přiřazení zakázky příslušnému mistrovi, 

včetně kompletní výrobní dokumentace a v případě většího rozsahu zakázky 

zajistí rozdělení na více výrobních úseků s ohledem na dodržení dílčího i 

konečného termínu realizace zakázky, za který je stejně jako za jakost 

provedení díla zodpovědný.   
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Mistr výroby ocelových konstrukcí – přípravu položek a dělení materiálu, taktéž i za jakost 

svarových úkosů, správnost sestavení dílců i sestavení do celku, za dodržování 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zároveň i za vedení výrobního deníku.  

Svářečský dozor – kontrolu správnosti výkresové dokumentace, vypracování 

technologického postupu výroby a svařování i zpracování specifikace postupu 

svařování, včetně parametrů procesů svařování - svařovací proud a napětí, 

kontrolu sestavených dílců a uvolnění ke svařování, dále za kontrolu hotových 

svarových spojů a správnost přiřazení svářeče s požadovanou kvalifikací.   

Koordinátor zakázky – řízení činnosti více profesí, jako výroba ocelových konstrukcí, 

stavební činnost, elektro část, přenáší veškeré požadavky zákazníka uvedené ve 

smlouvě do výrobních úseků, včetně zodpovědnosti za dodržení dílčích a 

konečných termínů díla i za fakturaci dle smlouvy a celkového předání díla 

zákazníkovi. 

Pracovník oddělení řízení jakosti – vypracování a dodržování kontrolního a zkušebního 

plánu, provádění mezioperačních kontrol a uvolnění k dílenské přejímce.   

 

4.8 Organizace  výroby 

Funkcí organizace výroby je vymezit a zajistit činnosti a vzájemné vztahy lidí a 

výrobních prostředků v organizaci pro splnění předem stanovených záměrů vytvořením 

fungující hierarchické a stabilní struktury. Tento proces významnou měrou ovlivňuje konečný 

ekonomický ukazatel ziskovosti zakázky.  

 

4.8.1 Provoz Mechanické dílny 

 V Mechanických dílnách převládá dispečerské řízení výroby, což vyplývá 

z charakteru výroby, kdy hlavním výrobním procesem není výroba ocelových konstrukcí, ale 

strojní opracování součástí a konstrukčních celků. V průběhu dne probíhá telefonický 

dispečink, řídí jej vedoucí provozu a účastní se ho mistři úpraven zajišťující strojní 

opracování, mistři ocelových konstrukcí a vedoucí úseků technologie.  

Mistři výroby ocelových konstrukcí mají ve své podřízenosti zámečnické skupiny, 

jejichž práci řídí a koordinují přímo na dílně.  Činnost svářečů organizuje mistr svařovny. 

Mistři jsou zodpovědní za jakost a termín provedení prací. Procesu organizace výroby se 

dotýká i informační systém SITE LINE, do nějž údaje vkládají na konci každé směny předáci 

jednotlivých skupin.  



38 

 

 

4.8.2 Provoz Zámečnické dílny 

V Zámečnických dílnách je hlavním procesem výroba ocelových konstrukcí, proto je 

zde aplikováno přímé řízení výroby. Na organizaci výroby se podílejí mistři jednotlivých 

úseků pod vedením vedoucího výroby a vedoucího provozu.  

 Pracovní směna začíná na všech úsecích stejně. Mistr předává na krátké poradě svého 

úseku, které se zúčastní všichni jeho podřízení, podrobné informace o průběhu výroby a 

změnách probíhající směny. Udílí pokyny k provádění prací a operativně řídí činnost svářečů, 

zejména s ohledem na okolnosti a průběh výroby na odpolední a noční směně z předchozího 

dne. Obdobné instrukce předává mistr odpolední směně, stejně jako předák skupiny poskytuje 

informace z odpolední směny skupině pokračující na noční směně. Vedoucí výroby na konci 

směny denní směny řídí výrobní poradu mistrů, které informuje o nových zakázkách, k nimž 

předává na jednotlivé úseky zpracovanou výrobní dokumentaci. Vedoucí výroby informuje 

vedení provozu o průběhu výroby na každodenní ranní operativní poradě, kterou řídí vedoucí 

provozu za účasti vedoucího přípravy zakázek a vedoucího ekonomického úseku. 

4.9  Protikorozní ochrana 

Tento operace je finálním procesem ve výrobě ocelových konstrukcí. V posledním 

desetiletí je ze strany zákazníků kladen velký důraz na správný výběr a aplikaci protikorozní 

ochrany stavebních prvků, které jsou zařazeny do stupňů agresivity korozního prostředí, a to 

od stupně C1 do stupně C5I vzestupně, což je stupeň korozního prostředí nejextrémnějších 

provozů v hutních podnicích a přímořských oblastech. 

V současné době se uplatňuje trend náhrady syntetických barev barvami na bázi 

epoxidových a polyuretanových nátěrových systémů, které při dodržení správného postupu 

provedení podkladu tryskáním na stupeň Sa 2 ½ a aplikací tloušťky nátěru až 360 mikronů 

snesou pětileté garance s dobou životnosti 15 let.  

Další z možností protikorozní ochrany je zinkování ocelových konstrukcí ponorem. 

Tato metoda je vysoce efektivní z pohledu aplikace a životnosti, má ovšem svá omezení 

z důvodu rozměrů zinkových van. Největší zinkovou vanou 14x1,8x3 m disponuje v České 

republice Zinkovna v Děčíně.  
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4.9.1 Provoz Mechanické dílny 

Provoz disponuje prostředky pro aplikaci protikorozní ochrany ve svých výrobních 

prostorách. Tryskací i lakovací box je umístěn vedle sebe v jedné řadě, přičemž lakovací box 

svými malými rozměry nevyhovuje aplikaci protikorozní ochrany rozměrnějších konstrukcí. 

Vzhledem k tomu, že při použití vysokotlakého stříkání dochází k rozptylu a odpařování 

těkavých látek, které obtěžují zaměstnance ve výrobě, probíhá tato činnost pouze na 

odpolední a noční směně v uzavřených prostorách haly, což z hygienických a zdravotních 

důvodů není ideální. 

 

4.9.2 Provoz Zámečnické dílny 

Zámečnické dílny mají pouze tryskací box, který slouží pro předtryskání polotovarů 

následně zpracovávaných ve výrobě. Lakovací box není k dispozici, a proto musí řešit 

protikorozní ochranu jako nakupovanou službu na základě výběrových řízení, kdy aplikace 

protikorozní ochrany je uskutečněna v prostorách firem, jež jsou na tuto činnost vybaveny. 
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5 ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU 
Porovnání rozdílně realizovaných procesů obsahuje celkové shrnutí poznatků a 

analýzu procesů zmíněných v této diplomové práci. Pro lepší orientaci ve složité organizační 

struktuře je uveden aktuální postupový diagram přípravy výroby a plánování v Mechanických 

dílnách na obrázku 6. 

 

               Obr. 6  První část postupového diagramu přípravy výroby a plánování 

                 pro Mechanické dílny 
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            Obr. 6  Druhá část postupového diagramu přípravy výroby a plánování pro  

                         Mechanické dílny 
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           Obr. 6  Třetí část postupového diagramu přípravy výroby a plánování pro  

                        Mechanické dílny 
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5.1  Tvorba cenových nabídek 

a) pracovníci: 

 V Mechanických dílnách se tímto procesem detailně zabývá skupina technicko- 

hospodářských pracovníků, kteří by měli být školení a dlouholetí pracovníci, znalí 

problémů. Ve skutečnosti je na tomto úseku značná fluktuace, což ztěžuje možnost 

rychlého zpracování nabídky na základě zkušeností. Díky výše uvedeným 

skutečnostem je jedná o časově velmi náročnou a zdlouhavou fázi. 

 V Zámečnických dílnách se tímto procesem zabývají stabilní, zkušení a dlouholetí 

pracovníci, detailně znalí problému, kteří prošli dílnou výroby ocelových konstrukcí 

v dělnické profesi, což je i garancí časově méně náročné fáze.  

b) vedení provozu: 

 Do tvorby ceny příliš nezasahuje vedení provozu Mechanických dílen a není zcela 

jasná strategie cenové politiky, která je ponechávána na nižším stupni managementu. 

Viditelně existují rozpory mezi pracovníky oddělení plánu a přípravy výroby a 

pracovníky obchodu. 

 Každá cenová nabídka je projednána s vedoucím provozu Zámečnických dílen. Je 

zachováván velmi citlivý přístup s ohledem na významnost zákazníka, výrobní 

kapacity a termín realizace. 

c) tvorba ceny:    

 Složitější tvorba ceny s ohledem na větší podíl konstrukcí s opracováním a orientací 

na zahraničního zákazníka je v Mechanických dílnách. 

 Jednodušší tvorba ceny z důvodu menšího podílu strojně opracovaných konstrukcí pro 

převážně tuzemského zákazníka na základě krátkodobě historických cen materiálu a 

odhady časové náročnosti výroby v Zámečnických dílnách. 

Slabé místo:  - dlouhá doba zpracování cenových nabídek v Mechanických dílnách, 

                      - koordinace je přenášena na jednotlivé provozy, které nabídku zpracovávají, 

což z pohledu centrálního řízení, které je v SaS zavedeno, není systémové. 
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5.2  Příprava výroby 

a) plánovaní výroby: 

 V Mechanických dílnách celý proces probíhá prostřednictvím programu pro plánování 

a sledování výroby  SITE-LINE. Navádění do systému je náročné na čas a kvalitu 

lidských zdrojů. Konečný efekt neodpovídá vynaloženému úsilí, program je vhodný 

pro opakovanou výrobu, ne pro zakázkovou. 

 V Zámečnických dílnách se uskutečňuje ruční plánování výroby komplexně 

s možností rychlé reakce na změny požadavků v jeho průběhu, sledování probíhá 

prostřednictvím programu SAP..    

b) počet pracovníků: 

 V provozu Mechanických dílen je do procesu zaangažováno mnoho pracovníků 

s úzkým rozsahem činnosti, což vede k absenci kreativního jednání a větší možnosti 

chyb na hranicích vedlejších procesů. V případě absence zpracovatele některého 

z procesů přípravy výroby chybí možnost rychlého zástupu. 

 Většinou pouze dva zaměstnanci Zámečnických dílen, což je ekonom provozu a 

technolog, kteří mají široký záběr a technické znalosti. Technolog výroby je zároveň 

technologem svařování s funkcí kvalifikovaného svářečského dozoru, čímž došlo ke 

kumulaci funkcí technicko-hospodářských pracovníků. 

Slabé místo:   - pracovníci Mechanických dílen, kteří se podílejí na přípravě výroby, nemají 

zpětnou vazbu z probíhající výroby a ani se na procesu výroby nepodílí, 

   - SITE-LINE zatěžuje předáky skupin činností navíc, což je vkládání dat na 

konci každé směny, aniž by to bylo zohledněno v celkovém fondu pracovní 

doby, určeném na danou zakázku.  

5.3  Strojní vybavení 

 Strojní vybavení obou provozů je na naprosto odlišné úrovni už z toho důvodu, že 

v Mechanických dílnách je podíl opracování strojních dílů pro externí zákazníky k výrobě 

ocelových konstrukcí zhruba v poměru 80 : 20. Naproti tomu zámečnická dílna se strojním 

opracováním pro externí zákazníky nikdy nezabývala. 
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 Provoz Mechanických dílen disponuje rozsáhlým parkem jak v oblasti třískového 

obrábění, tak i v oblasti základních strojů pro výrobu ocelových konstrukcí, což jsou 

skružovací stroje, ohraňovací lisy, svařovací zdroje. Strojní park není zastaralý, 

protože bývalá firma Strojírny Třinec, a.s., investovala do strojního zařízení značné 

finanční prostředky. 

 Naproti tomu provoz Zámečnických dílen disponuje základním strojním parkem, 

nutným pro výrobu ocelových konstrukcí. Tento strojní park je však značně zastaralý a 

mimo nákupu několika svařovacích zdrojů bývalá firma D5, a.s., za posledních 5 let 

žádnou významnější investici do strojního vybavení neprovedla. 

Slabé místo: - zastaralý strojní park v Zámečnických dílnách. 
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6  NÁVRH A VYHODNOCENÍ INTEGROVANÝCH   

OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ SOUČASNÉHO STAVU 

 Jako klíčové integrované opatření navrhuji organizačně převést výrobu ocelových 

konstrukcí z provozu Mechanických dílen do provozu Zámečnických dílen z důvodu 

možnosti optimalizace lidských a provozních zdrojů. 

6.1 Návrh podmínek pro realizaci opatření  

 Vytvořit společné cenové oddělení, které bude spadat do podřízenosti obchodního 

ředitele. 

 Určit jednoho pracovníka obchodního oddělení, který bude mít na starosti pouze 

výrobu ocelových konstrukcí bez ohledu, zda pro tuzemského či zahraničního 

zákazníka. 

 Výroba bude probíhat ve stávajících prostorách Mechanických dílen důvodu 

zachování návaznosti procesů strojního opracování a tepelného zpracování. 

 Vytvořit společný systém řízení výroby při zachování jednotlivých středisek 

s podřízeností vedoucímu provozu Zámečnických dílen. 

 Zpracovat společné postupy výrobních činností na základě porovnání stávajících 

postupů s cílem zjednodušení postupů a určení zodpovědnosti vedoucích pracovníků. 

 Zpracovat seznam strojů a zařízení v Mechanických dílnách za účelem převedení do 

majetku provozu Zámečnických dílen. 

 Zpracovat delimitaci prostor v Mechanických dílnách, včetně skladů materiálů a 

hotových výrobků. 

 Zpracovat seznam technicko-hospodářských pracovníků provozu Mechanických dílen 

s popisem činností pracovních míst za účelem výběru a začlenění do složek provozu 

Zámečnických dílen. 

 Identifikovat zdroje spotřeby energií a určit klíč pro výpočet spotřeb, které budou 

účtovány do nákladů Zámečnických dílen. 



47 

 

 Zajistit sledování zakázek pouze v programu SAP dle zvyklostí provozu 

Zámečnických dílen.   

 

6.2  Očekávané přínosy navrhovaných opatření  

 Snížení průběžné doby výroby jednotlivých zakázek. 

 Zkrácení lhůty dodávek zákazníkům. 

 Optimalizace skladových zásob. 

 Efektivnější využití lidských zdrojů. 

 Vyšší míra vzájemného využití strojního vybavení. 

 Redukce nákladů. 

 Zlepšení logistiky. 

 Zvýšení konkurenceschopnosti. 

 

Pro vizualizaci návrhu procesu plánování a přípravy výroby jsem zpracoval postupový 

diagram, znázorňující jednotlivé kroky celého nového procesu společného pro obě dílny, jak 

demonstruje obrázek 7. 

 

6.3  Rizika spojená s integrací 

 Příčinou neúspěchu integrace můžou být zejména lidské problémy a přístup k této 

integraci. Této oblasti je potřeba se dostatečně věnovat, protože u sloučení se vedení 

společnosti věnuje hlavně technické a ekonomické oblasti integrace, které považují za prioritu 

spojení. Lidé nemají rádi změny a při spojeních či fúzích se musí vyrovnat s velkým počtem 

různých, často neočekávaných změn. 

 Strategickou roli budou podle mne hrát v první fázi integrace lidské zdroje. Dalšími 

faktory případného neúspěchu pak mohou být firemní kultura, interní komunikace, ztráta 

zaměstnanců s klíčovým potenciálem a systém odměňování.  
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            Obr. 7  První část postupového diagramu nového návrhu  společného procesu   

                         plánování a přípravy výroby pro obě dílny. 
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        Obr. 7  Druhá část postupového diagramu nového návrhu společného  procesu   

                     plánování a přípravy výroby pro obě dílny. 
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7 ZÁVĚR  

Úsilí o zvýšení podnikové výkonnosti a efektivity procesů a následně i realizaci 

strategických cílů podniku vede k vytvoření různých forem a metod plánování a operativního 

řízení výroby. Organizaci plánování a operativního řízení výroby nelze řešit nastavením 

převzatého systému či metody. Každá výroba je jiná a řešení se musí přizpůsobit realitě, 

protože v praxi závisí výběr v každém případě na specifických podmínkách a situaci 

konkrétní firmy, což se týká i Strojíren a staveb Třinec, a.s. 

 

 Cílem mé diplomové práce bylo analyzovat a porovnat rozdílně realizované procesy 

plánování a řízení výroby svařovaných ocelových konstrukcí provozů Zámečnických a 

Mechanických dílen firmy Strojíren a staveb Třinec, a.s. V diplomové práci bylo postupně 

analyzováno 9 oblastí, které nejvíce ovlivňují náklady na výrobu.  

 

 V první části, zaměřené na teoretickou stránku problematiky, byla představena firma 

Strojírny a stavby Třinec, a.s., jež vznikla fúzí společností Strojírny Třinec, a.s., a D5, a.s., 

Třinec, u kterých byly čerpány údaje pro vypracování mé diplomové práce. V tomto úseku 

navazuje rovněž popis teorie základních cílů a fází týkající se rozhodujících činností 

plánování a operativního řízení výroby, včetně atributů, které ovlivňují realizaci strategie 

firmy a mají i vliv na její konkurenceschopnost. 

Praktická část diplomové práce je zaměřena na výše uvedené dva provozy, jejichž 

funkce se překrývají, a to především u plánování a řízení výroby ocelových konstrukcí. 

Podrobnou analýzou současného stavu na obou provozech byly zjištěny skutečnosti a 

nedostatky, jež jsou shrnuty v kapitole 5.  Následující kapitola je věnována návrhům a 

opatřením směřujícím k integraci některých činností a k zefektivnění výkonnosti obou 

provozů.  

 

 Vzhledem k tomu, že navržená opatření by odstranila ekonomickou nehospodárnost, 

chybějící jednotný přístup k plánování a výrobě a především konkurenci uvnitř i vně firmy, 

by tato diplomová práce mohla být seriózním podkladem pro potřebnou integraci výše 

zmíněných činností v rámci Strojíren a staveb Třinec, a.s. 
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a.s.   Akciová společnost 

BOZP   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

CNC Computer Numeric Control- číslicové řízení počítačem, nejčastěji  

 u obráběcích strojů    

ČSN  Česká státní norma 

EMS Enviromentální systém jakosti  

EN Evropská norma 

METALOCK                  systém pro opravu poškozených strojních dílů z litiny studeným  

                                          procesem   

NC                                    Numerical control – obráběcí stroj doplněný o digitální odečítání  

SAP Systems Applications – Products in data processing (Informační systém) 

SaS Strojírny a stavby, a.s., Třinec   

SITE LINE software pro plánování a sledování rozpracovanosti výroby 

SWOT  Strengths Weaknesses Opportunities Threats 

                                          (Analýza identifikace silných a slabých stránek, 

WPS Welding proces specification 

EXC dle ČSN EN 1090-2 

    Třída provedení ocelové konstrukce 

 


