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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

 
KORNETA, J. Moderní systém řízení skladového hospodářství. Ostrava: Katedra 

mechanické technologie, Fakulta strojní VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2009, 50 s. 

Diplomová práce, vedoucí: Novák, J. 

 

Diplomová práce se zabývá současnou situací v systému skladování nástrojů, 

přípravků a pomocného materiálu v podniku VITKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

nákladového střediska 370, Těžká mechanika obrobna. V diplomové práci je provedena 

důkladná analýza současného systému skladování. Na základě analýzy jsou navržena 

opatření pro vylepšení stávajícího systému. V konečné části diplomové práce, jsou uvedeny 

poznatky, doporučení a postřehy, které mohou sloužit jako hlavní prvky pro zavedení 

nového systému skladování nástrojů. 

 

 

 

ANNOTATION OF THESIS 
 

 
KORNETA, J. Modern Management System of in – Store Economy. Ostrava: Department of 

Mechanical Technology, Faculty of Mechanical Engineering VŠB – Technical University of 

Ostrava, 2009, 50 p. Thesis head, vedoucí: Novák, J. 

 

Thesis deal with contemporary situation in system holding in storage tools, 

preparations plus supplies on the premises VITKOVICE HEAVY MACHINERY Inc . lg. 

370, heavy mechanics machining shop. Thesis is effected thorough analysis contemporary 

system holding in storage. On the grounds analysises are designed procuration for 

improvement current system. In final parts diploma work, are mentioned piece of 

knowledge, recommendation plus perceptions that the they may serve as main element for 

introduction new system holding in storage tools. 
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Seznam použitého označení 
 
 
obr.    obrázek 

tab.    tabulka 

a.s.   akciová společnost 

ns   nákladové středisko 

ČSN   Česká státní norma 

ks   počet kusů 

V   volt – jednotka napětí 

VHM   Vítkovice Heavy Machinery 

DHPMp  drobný hmotný podnikový majetek 

min   minuta – jednotka času 

cca   přibližně 

RO   rychlořezná ocel 

SK   slinutý karbid 

GKS   grafický konstrukční systém 

ORACLE  databázový systém 
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Úvod 

 
 Organizace a řízení výroby a nákupu je v průmyslové praxi zákonitě jeden ze 

stěžejních pilířů podnikatelských zájmů a úspěchů. Nová nastupující generace podnikatelů a 

manažerů má často za představu, že nabízené informační technologie často vyřeší problémy 

bez jejich vlastního přičinění. 

 

„Práce v oblasti výroby je jakousi špinavou částí v podnikání doprovázenou řadou 

nepříjemných okolností.“ 

 

 V oblasti výroby se musí potýkat s nefunkčními výrobky, řešit problémy 

s nedodaným materiálem a nástroji, čelit poruchám zařízení, brát riziko na neopatrné 

dělníky, odpovídat za neukázněné dodavatele a kooperanty i za vlastní nefungující pomocné 

a obslužné složky atd. Se všemi problémy by se měli manažeři vypořádat, tak aby se dostali 

do prostředí, kdy bude výroba probíhat hladce, za minimálních nákladů a při momentální 

nepříznivé hospodářské situaci maximálně úsporná konkurenceschopná. Dalším důležitým 

faktorem při řízení výroby je potřeba odborných informací, neboť nic by nebylo tak 

nehospodárné a rizikové, jako zřeknutí se existujících odborných znalostí, vědomostí a 

zkušeností. Ale nejenom to. Je také důležité tyto znalosti prohlubovat a existují – li nové 

nebo lepší postupy, postupně znalosti doplňovat, popřípadě vymýšlet a následně inovovat. 

 

 Tuto práci jsem si vybral protože, mám možnost proniknout do výrobního, ale hlavně 

skladového systému firmy, která na trhu působí už několik desítek let s možností analýzy 

tohoto systému a získání jak praktických tak i teoretických dovedností v této oblasti.  

 

 Nejprve čtenáře seznámím se samotným podnikem VITKOVICE HEAVY 

MACHINERY a.s. Jakou má strukturu, a funkci v řízení. Seznámení se skladovacím 

systémem nástrojů je podrobně popsáno v analýze a následně zhodnoceno a posouzeno. Jsou 

zde provedeny praktické výzkumy a pozorování systému a jeho funkcí. Na závěr se 

zaobírám zjištěnými problémy a uvádím návrhy na jejich zlepšení. [1] 
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1 Všeobecné informace 
 

1.1  Historie a vznik společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 
 

V polovině dvacátých let 19. století se olomoucké arcibiskupství rozhodlo 

modernizovat a rozšířit své železárny ve Frýdlantě. Součástí projektu rekonstrukce 

železáren, vypracovaného profesorem na vídeňské polytechnice Františkem Xavierem 

Rieplem, bylo vybudování pudlovny s válcovnou, kde by se novou technologií zkujňovalo 

surové železo a vyráběly železniční kolejnice pro stavbu severojižní železnice, později 

nazvané Severní dráha Ferdinandova. 

 
Od konce šedesátých let 19. století se datuje začátek společného podnikání 

Rothschildů s bratry Davidem a Wilhelmem Gutmannovými, obchodníky s uhlím. Zprvu 

byli společníky v důlních společnostech, později při výstavbě Žofínské huti, až v roce 1873 

vytvořili Vítkovické horní a hutní těžířstvo. 

 

V devadesátých letech se vydělila z mechanických dílen samostatná provozní 

oddělení: mostárna, kotlárna a strojírna. Přední místo mezi evropskými železářskými 

podniky zajistilo Vítkovickým železárnám zahájení provozu v nové ocelárně a válcovně, 

postavené v  

Ostravě -  Hulvákách v letech 1909-1912. 

 

V roce 1919 byla uvedena do provozu továrna na benzol a o rok později válcovna za 

studena. Prodej výhybek, litinových odlitků a výkovků řídila vítkovická ústřední prodejní 

kancelář a kotlárna, mostárna, strojírna a šamotárna prodávaly své výrobky přímo 

zákazníkům. Výrobní program byl ve strojírně rozšířen o zařízení pro hlubinné vrty, jeřáby, 

zařízení pro válcovny, hutě, koksovny a doly, válce pro papírny, převodové skříně a důlní 

nástroje. 

 

Po válce byla v železárnách ustanovena národní správa a v prosinci roku 1945 

vyhlášeno znárodnění Vítkovického horního a hutního těžířstva. S platností od 1. 1. 1946 

byl zřízen národní podnik Vítkovické železárny. V polovině padesátých let začala 

rekonstrukce a modernizace podniku. Šlo především o přestavbu ocelárenských pecí a 

opravu všech tratí ve válcovnách, postavení nové kyslíkárny a zavedení pásové dopravy 
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zavážky do vysokých pecí. Zvláště v šedesátých letech se uskutečnila rozsáhlá investiční 

výstavba. 

 

V polovině padesátých let začala rekonstrukce a modernizace podniku. Šlo 

především o přestavbu ocelárenských pecí a opravu všech tratí ve válcovnách, postavení 

nové kyslíkárny a zavedení pásové dopravy zavážky do vysokých pecí. Zvláště v šedesátých 

letech se uskutečnila rozsáhlá investiční výstavba. 

 

Do konce osmdesátých let byly uskutečněny rozsáhlé investice zaměřené na 

modernizaci technologického zařízení v hutních i strojírenských provozech. Od poloviny 

sedmdesátých let se budovala výrobní základna jaderné energetiky a následně výrobní 

základna pro opravárenství a výrobu zařízení jaderné energetiky. 44 % objemu 

strojírenského vývozu činily kusové dodávky. Pokračoval také rozvoj zemědělského a 

ekologického programu zahájeného v polovině šedesátých let. 

 

Po rozpadu koncernu a zřízení státního podniku VÍTKOVICE nastalo bouřlivé 

období organizačních a personálních změn ovlivněné i politickým děním. V první etapě byly 

zrušeny závody a struktura podniku byla tvořena sektory a podnikatelskými jednotkami.  

 

V polovině roku 1990 byl zpracován podnikatelský program podniku, s cílem změnit 

dosavadní stereotypy a nasměrovat vývoj k tržní ekonomice.  

 

Organizace podniku se neustále přetvářela i po založení akciové společnosti v únoru 

1992. Z podniku byly vyčleněny činnosti, které přímo nesouvisely s výrobou.  

Z podnikatelských jednotek a nákladových středisek vznikly samostatné dceřiné společnosti. 

Řada z nich byla externalizována a přešla do vlastnictví nových majitelů. To se projevilo 

rovněž ve změně výrobního programu společnosti. Založením dceřiné společnosti 

VÍTKOVICE - Strojírenství, a.s. na konci roku 2002 byl završen proces přeměny akciové 

společnosti VÍTKOVICE na společnost holdingového charakteru. 

 

V rámci transparentního označení jednoznačné příslušnosti ke skupině VÍTKOVICE, 

podpory značky a cíleného oslovení klientů změnila společnost od 1. 6. 2005 název na 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. [2] 
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1.2   Organizace a uspořádání holdingu VÍTKOVICE a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1.1 Schéma holdingu Vítkovice a.s. 
 
 

Na dalším schématu Obr. 1.2, bude uvedena organizační struktura podniku 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. ve kterém se bude analýza systému skladování 

nástrojů, přípravků a pomocného materiálu provádět. Jelikož ani další schéma, není 

dostatečně názorné, bude na obrázku Obr. 1.3, zobrazena organizační struktura samotného 

nákladového střediska ns 370. Ze všech postupně navazujících struktur by mělo být patrno, 

kde se bude analýza provádět. Ke dni 31. 12. 2007 evidovala společnost celkem 3067 

zaměstnanců z toho 711 ve vedení společnosti a 2356 ve výrobních jednotkách.
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Obr. 1.2 Organizační struktura VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.
organizační složka

ve Slovenské republice

DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI

HUTNÍ MONTÁŽE a.s.

NÁKLADOVÁ STŘEDISKA

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.
organizační složka
v Ruské federaci

Jan Světlík
předseda představenstva

Michal Pastušek
místopředseda představenstva

Milan Juřík
člen představenstva

405
Výběrová řízení a

supervize nákup. činností

409
Právní vztahy

402.1 - Systémy zabezpeč.
jakosti a environmentu
402.2 - Kontrola jakosti
- NS 320
402.3 - Kontrola jakosti
- NS 330, 370, 371
a přejímky
402.7 - Kontrola jakosti
NS 340, 350

402
Ředitel pro jakost

432
Personalistika
a odměňování

430
Personální ředitel

441
Operativní strojírenská

technologie

442.1
Odborní garanti
442.2 - Investice
a rozvoj výrobní
základny

442
Technický rozvoj

443
Technika a servis

444.1 - Rozvoj
materiálů a TZ
444.2 - Rozvoj a operativ.
 metalurgie NS 320
444.3 - Rozvoj a operativ.
 metalurgie NS 330
444.4 - Rozvoj a operativ.
 metalurgie NS 340

444
Operativní metalurgická

technologie

440
Technický ředitel

445.10
Technický servis
445.11
Reprografické
středisko
445.40
Projekce
445.50
PaK zařízení
oceláren a válcoven

445
Ředitel

projekce a konstrukce

450.1
Rozvoj informačního
systému
450.2
Audit nákladů

451
Controlling

455.2 - Správa
pohledávek a závazků
455.3 - Finanční plán
a platební styk

455
Financování

450
Finanční ředitel

460.1
Zastupitelská síť
OTK Čína

410
Expedice a celní
řízení, servis

461
Strojírenská metalurgie

462
Lodní díly

463.1
Prodej zařízen
oceláren
463.2
Prodej zařízení
tvářecích strojů
463.3
Realizace
a koordinace
463.4
Řízení a realizace
výrobních zakázek

463
Engineering -

Metalurgické procesy

460
Obchodní ředitel

471
Hutní materiál

a suroviny

472
Kooperace

a služby

473
Strojírenské

dodávky

474
Nákup

engineering

470
Ředitel nákupu

484.1
Logistické projekty
a výkonná logistika
484.2
Dlouhodobý plán

484
Logistika výroby

a plánování

320
Ocelárna

330
Slévárna

340
Kovárna

370
Těžká mechanika

Obrobna

371
Těžká mechanika

Montáž

480
Výrobní ředitel

400
Generální ředitel



 
Obr. 1.3 Organizační struktura střediska 370 (Těžká mechanika) 
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1.3  Skladování, inovace, informační základna 
 

Z předchozího bodu 1.2 vyplývá, kde se bude analýza, rozbor a následné 

vyhodnocení skladovacího systému nástrojů, přípravků a pomocného materiálu provádět. A 

bude záviset na mnoha okolnostech, neboť se zde jedná o jedinečnou kusovou výrobu 

výrobků, a kde nelze uplatnit tradiční systémy zásobování a vydávání nástrojů, přípravků a 

ostatního materiálu. Kusová výroba vyrábí velký počet různých druhů v jednotlivých kusech 

nebo malých množstvích. Opakuje se nepravidelně a v některých případech se vůbec 

neopakuje. Tato ojedinělost si vynucuje velkou univerzálnost strojů a vysokou kvalifikaci 

pracovníků. Vyrábí se především na zakázku a jde většinou o velmi složité výrobky. 

Závisí zde na celé řadě faktorů, jako jsou specifické stroje, jejich provoz, návrh výrobků, 

časová proveditelnost, nákladová stránka z hlediska prostojů atd.  

 

1.4   Racionalizace 
 

Dynamický rozvoj výrobních organizací a tím i národního hospodářství není možno 

zabezpečit bez řady kvalitativních změn v podnicích i v ekonomice jako celku. Jejich 

účelem musí být uvedení celého výrobního systému do souladu se soudobým 

vědeckotechnickým rozvojem a rozvojem řízení v celosvětovém měřítku. 

 

Na racionalizaci se kladou stále větší a náročnější požadavky. Hledají se možnosti ke 

zvýšení efektivnosti pracoviště, kanceláře, závodu, podniku i celého výrobního systému. 

 

Racionalizaci můžeme chápat jako součást řízení zdokonalování stávajícího stavu. 

 

Na úrovni řízení je závislé využívání jednotlivých činitelů výroby, schopnost 

výrobního systému rychle a pružně přizpůsobit výkon každého článku změnám v technice, v 

odbytu, ve výrobě. Srovnáme-li mezi sebou dva podniky pracující ve srovnatelných 

technicko-organizačních podmínkách, pak nesporně bude mít lepší hospodářské výsledky 

ten podnik, jehož řízení je na vyšší úrovni. [3] 
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1.4.1 Podstata a cíle racionalizace 

 
Podstatou racionalizace je nepřetržité zdokonalování výrobního systému. 

 

Podnikatelské subjekty by se měly snažit o neustálé zvyšování produktivity práce v 

zájmu zlepšování ekonomických výsledků i zvyšování konkurenceschopnosti systému. V 

podstatě jde o to, aby se výrobní proces uskutečňoval na stále vyšší úrovni techniky, 

technologie, organizace práce, výroby i řízení. Spotřeba práce na jednotku výroby u nás 

stále zaostává při srovnání s úrovní průmyslově vyspělých zemí. Je dosahováno nižší úrovně 

produktivity, podniky pracují s nižší efektivností. Racionalizace by měla být jedním z 

konkrétních opatření podnikového vedení směřující ke změně tohoto nevyhovujícího stavu. 

 

V obecném smyslu se racionalizace jeví jako rozumové vládnutí pracovnímu úseku. 

Jejím základem je vyloučení zbytečných ztrát a využití existujících rezerv. Racionalizace 

zároveň směřuje k zavádění nových technických a organizačních opatření. V pracovní 

oblasti směřuje racionalizace též k vytvoření takových podmínek, při nichž se pracovníci 

mohou na své úkoly soustředit, pracovat s vysokým výkonem a zároveň šetřit svou pracovní 

sílu. 

Racionalizace se ve všech případech podkládá ekonomickou kalkulací, směřuje k 

rentabilitě a hospodárnosti. Důležitým rysem racionalizace je její praktické zaměření. Je 

nástrojem nejen dalšího rozvoje poznávání, nýbrž nástrojem k ověření a aplikování všech 

praktických změn. Tradičním oborem racionalizace je racionalizace práce. Technické 

normování může být účinné jen tehdy, je-li pojato nikoliv jako náhrada za racionalizaci 

práce, nýbrž je-li důsledně spojováno s racionalizací práce a fixuje-li pokroková řešení 

technologie, organizace, fyziologie a psychologie práce v normě výkonu. Racionalizace 

práce nadále zůstává nejširším a nejobecnějším polem racionalizačního úsilí. 

 

Významnou oblastí je racionalizace produktivního fungování základních výrobních 

fondů. Řeší přípravu práce, přísun a odsun zařízení, obsluhu, udržování a opravy strojů, 

budov a staveb. 

 

Další oblastí racionalizace je materiálové hospodaření a pohyb materiálu. Pohyb 

materiálu, manipulace s materiálem, představují rostoucí podíl práce i nákladů. 

Racionalizace dopravy vede k vylučování zbytečné přepravy, volí nejkratší cestu pro 
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přepravu, zvyšuje plynulost přepravy materiálu a zavádí ekonomické skladování. 

Racionalizační úsilí je zde tedy třeba zaměřit především na snížení materiálových 

reprodukčních nákladů a na zlevnění manipulace. 

 

Značné možnosti racionalizace jsou v administrativní oblasti ve vlastní sféře řízení. 

 

Cílem racionalizace je maximální zvýšení produktivity za minimálních investic. Hranice 

dosaženého zvýšení produktivity práce jsou těžko stanovitelné, jedná se o proces neustálého 

zlepšování. [3] 

 

Základní nástroje racionalizace: 

• Optimalizace provádění pracovních operací 

• Ergonomie pracoviště - uspořádání a vybavení pracoviště 

• Technické úpravy pracovišť - přípravky, držáky, mechanismy 

• Technologičnost konstrukce 

• Uspořádání pracovišť 

 

Základní postup racionalizace: 

• Poznání (analýza) pracovního systému 

• Posouzení funkce současného pracovního systému 

• Generování racionalizačních opatření 

• Realizace opatření 

• Vyhodnocení přínosů 

 

 

1.5   Řízení výroby a nákupu 
 

Řízení výroby je neprodyšně spojeno s nákupem potřebných nástrojů a skladovacím 

systémem. Každý kdo se totiž zabýval, i jen částečně řízením výroby a nákupu, resp. 

Implementací různých metod a softwarových systémů v této oblasti bez váhání potvrdí, že 

problém nelze řešit nastavením převzatého informačního systému či metody. Každá výroba 

je jiná! Řešení se musí přizpůsobit realitě. 
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Všem výrobním systémům je však společná množina východisek, znaků, nástrojů a 

principů, které tvoří masivní základnu pro tvůrčí skládání mozaiky, která může formovat 

úspěch firmy za předpokladu vytvoření nového specifického systému. Fundamentální 

znalost výchozí stavebnice je nezbytná. Což je v souladu s diskursivním myšlením, kdy 

postupně pochopíme předmět a postupujeme pak vpřed od jednoho pojmu k druhému, až 

složíme požadovaný výsledek. K rozmanité topologii výroby lze přiřadit různé metody 

s velmi omezeným aplikačním rozsahem. Metody vznikají, mění se a zanikají. Základní 

články podstaty, na které řízení výroby a nákupu stávají, trvají. 

 

 Vycházíme ze skutečnosti, že výroba musí zajistit nejen požadavky zákazníků, ke 

kterým se upíná úsilí firmy, ale současně i konkurenční výhodu. Pro samotnou výrobu by po 

zvážení hledisek makro a mikroprostředí mělo být pro moderní firmu rozhodující: 

 

• realizace požadavků trhu, 

• kapacitně vyhovující, 

• vybavení vhodnou technologií, 

• schopnost zajistit žádanou jakost 

• organizace výroby pro přizpůsobivost, 

• zajištění výrobních faktorů (kvalita, množství, čas), 

• vybavení kvalifikovanými pracovníky, 

• dosahovat potřebné produktivity, 

• inovace. 

 

To vše vyžaduje specifický přístup k výkladu problematiky. Především je třeba 

vycházet ze slučitelnosti či neslučitelnosti marketingové koncepce podnikání a výroby, 

nákupu, případně odbytu. Jde o závažné podnikové skutečnosti, kterými výrobní podnik 

realizuje své cíle. Je třeba vycházet z toho, že jednotlivé činnosti se rozvíjejí především na 

základě principů managementu jako takového. Důležitá je citlivost, plánování, organizace, 

kontroling a vzájemná komunikace. Vztah marketingu a managementu výroby je možno 

analyzovat na všech úrovních hierarchie managementu. Jak na úrovní strategické a taktické, 

tak operativní. Právě ne této operativní úrovni dochází ke střetávání dvou směrů 

v představách o plnění požadavků firmy vůči trhu. [1]  
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2 Analýza současného systému skladování nástrojů 
 
2.1 Současný skladovací systém – pracoviště 
 
2.1.1 Sklad nářadí 

 
Sklad nářadí a pomocného materiálu je vstupním článkem 90% všech nástrojů, 

nářadí, ochranných pomůcek a jiného provozního materiálu důležitého pro výrobu. Sklad je 

oddělen od výdejny stěnou s průchozími dveřmi. Zboží přijaté na sklad se buď uskladní 

anebo v 64% převede na sklad výdejny, kde se vydává podle potřeb dílny. 

 

Ve skladu zůstává uskladněno zboží především: 

• cennějšího charakteru, (uzamykání do skříněk) 

• ochranné pomůcky, režijní materiál 

 

 
2.1.2 Výdejna nářadí  

 
Výdejna nářadí je situovaná v jednom skladu a má tři výdejní místa, rozdělené podle 

způsobu obrábění: 

 

• zámečnická výdejna, 

• výdejna frézovacího nářadí, 

• výdejna soustružnického nářadí. 

 

Ve výdejně nářadí, je regálový systém uspořádání nástrojů. Nástroje jsou uloženy 

v regálech podle normy ČSN u novějšího nářadí podle norem podnikových vytvořených při 

přejímce zboží, aby byly vyhovující a snadno dohádatelné ve skladovém systému. 

 

U každého výdejního okna existuje skladový evidenční sešit, ve kterém jsou uvedeny 

stavy nástrojů, nářadí a ochranných pomůcek. Zároveň jsou u každého stanoviště tzv. 

„evidenční tabule pracovníků“ které slouží k evidenci a k rychlému přehledu zapůjčeného 

nářadí, nástrojů. Jako kontrolní postup stavu zásob může sloužit, porovnání stavu 

v evidenčním sešitu s počtem kusů požadovaného nástroje v regálech a zapůjčených 

známek, které jsou zavěšeny pod patřičným nástrojem. 
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Řezné destičky jsou ve skladu umístěny v přehledném systému skříní s šuplíky, které 

nejsou uzamykatelné. Tyto destičky jsou vydávány pouze na lístky lomu.  

 

Výdejna je zodpovědná za: 

• kvalitu nářadí (ostření, kontrola, kvalita), 

• správnou evidenci zapůjčeného nářadí, 

• včasnou přípravu nástrojů, pro provoz v dílně, 

• revize elektrického nářadí, 

• aktuální stav nářadí a nástrojů nutných pro výrobu, 

• rozhodnutí nepoužitelných nástrojů k odpisu. 

 

Součástí výdejny je i pracoviště kontroly nástrojů, kde kontrolují: 

• zda je nutné nástroj přebrousit,  

• je – li možné nástroj přebrousit, 

• jestli byl nástroj správně přebroušen, 

• určují, zda může být nástroj použitý v dalším procesu obrábění. 

 

Ve výdejně nářadí, jsou taktéž naskladněny například málo používané nože s RO, 

jelikož se změnila technologie výroby, požadavky na kvalitu obrábění a neposlední řadě 

rychlost, úspora času a materiálu při obrábění.  

 

Jedná se o pracoviště spíše čisté. Provádí se zde velký úklid jednou za 6 měsíců. 

Pracoviště je udržované v relativním pořádku a přehlednosti. 

 

2.1.3 Brousírna 

 
Brousírna je součástí skladovacího systému jako opravárenské středisko nástrojů 

používaných při provoze na dílně. V samotné brousírně nejsou uskladněny nástroje. 

Opravují se zde nástroje, které jsou určené kontrolou k opravě. Po opravě nástrojů jsou 

nástroje předány opět ke kontrole a po schválení jsou znovu naskladněny do výdejny 

nástrojů nebo při nemožné opravě jsou pracovníky kontroly odeslány na odpis a následnou 

likvidaci. 
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2.1.4 Výdejna měřidel 

 
 Čisté pracovní prostředí na odloučeném pracovišti. Výdejna měřidel, je prostor 

udržovaný v čistotě, dle všech přepisů o skladování měřidel. Je zde jednosměnný provoz. Na 

dalších směnách pracovníci výdejny nářadí jsou oprávněni vydávat měřidla, ne však 

přijímat. Měřidla se pravidelně musí přeměřovat podle stanovených zkoušek o měřidlech, 

aby byla zajištěna jejich přesnost a tím i zvýšená kvalita samotné výroby. 

 

Nejčastější mi typy měřidel ve skladu jsou: třmenové kalibry, válečkové kalibry, 

posuvná měřidla aj. Pracoviště má vedený vlastní skladovací systém měřidel v programu, 

který je síťově dostupný a lze do něho nahlédnout z jakéhokoliv počítače v podniku 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. Nástroje jsou zavedeny podle příslušného 

skladovacího čísla, které je tvořeno názvem měřidla, jeho rozměry popř. jeho funkcí.  

 
 
2.1.5 Sklad přípravků 

 
 Je pracoviště odloučené od skladu a výdejny skladu. Pracoviště je zajištěné pouze 

plechovým ohrazením s uzamykatelnými dveřmi.  

 

Hlavní druh skladovaného materiálu je: 

• lana, 

• řetězy, 

• provozní režijní spotřebiče (bojlery, ledničky aj.), 

• brusivo do brusek. 

 

Veškerá evidence těchto položek je vedena ve skladovém sešitě na tomto pracovišti a 

mezi skladem a dílnou probíhá komunikace pomocí převodek a lístky lomu.  

 
2.1.6 Mezisklad 

 
 Mezisklad nepatří primárně do skladovacího systému nástrojů. Na mezisklad se 

objednávají primárně nástroje na zakázku, které jsou určeny speciálně z technologického 

postupu a nástroje zde jsou převážně objednávány pro specifické a nutné operace na 

obrobcích. Převážně na těch, které nejdou obrobit tradičními obráběcími nástroji. 
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 Mezisklad je z hlediska nástrojů odpovědný za: 

 

• správné přijetí nástroje určeného na zakázku do podniku 

• jeho vstupní kontrolu a zavedení na stav skladových zásob 

• předání nástrojů podle časového harmonogramu k požadovanému obrobku a stroji 

• nebo u nepoužitých nástrojů z důvodu opracování jinými nástroji nebo pozdní 

dodávkou objednávky za jejich zavedení na sklad nebo výdejnu nástrojů. 

 

Mezisklad spadá pod jiného vedoucího a používá svůj vlastní skladovací systém, 

který je založený na systému ORACLE a je dostupný v intranetové síti pro lidi s patřičným 

oprávněním.  

 

2.1.7 Administrace 

 

Administrace má k dispozici nákupní software (Aplikační rozhraní) a taky je to 

jediné pracoviště kde je skladovací systém nástrojů (Nářadí). Zde se přepisují lístky lomu, 

převodky mezi sklady, aby byl v systému uvedený současný stav nástrojů na skladech. Na 

pracovišti probíhá jednosměnný provoz na rozdíl od ostatních pracovišť.  

 

 
2.2 Současný skladovací systém – personál 
 
2.2.1 Nákup a skladování 

 
 Tato pracovní jednotka se skládá ze dvou pracovnic a mistra. Je zde jednosměnný 

ranní provoz. Pracovnice mají v náplni práce zanesení údajů do skladového systému 

záznamů, odpisy nástrojů, vydávání pomocného materiálu, přejímání nástrojů na sklad a do 

výdejny atd. Dále pak kontrola a zápis všech transakcí vnitropodnikových aktivit ohledně 

skladování nástrojů z evidenčních materiálů jako jsou převodky nebo lístky lomu. Další 

náplní práce je přijetí všech požadavků z dílny, a výdejny popřípadě ostatních pracovišť 

zajišťujících výdej nástrojů, nebo kontrolních měřidel, k dalšímu zpracování pro případné 

objednávky nutné pro plynulou výrobu. Tyto se předávají potom mistrovi. 
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2.2.3 Výdejna nářadí 

 
 Výdejna nářadí má 8 pracovníků nasazených v třísměnném provozu. Na hlavní 

směně jsou 4 pracovníci. Tři z nich mají na starost jednotlivé úseky výdejny rozdělené na 

frézování, soustružení a zámečnictví. Jeden pracovník, tzv. „zásobovač dílny“ jezdí po dílně. 

Na odpolední a noční směně, jsou zde dva pracovníci, kteří si další práci rozdělují. 

Pracovníci na ranní směně, si střídají povinnosti, podle aktuální potřeby aby byla zachována 

hlavně včasná dodávka potřebných nástrojů. 

 

Vedoucí pracovník výdejny (skupinář) 

Náplní pracovní činnosti vedoucího pracovníka je:  

• příprava rozpisu směn na výdejně, 

• vyplnění požadavků na výrobní operace prováděné ve Vítkovicích, 

• organizační provedení požadavků mistra, 

• kontrola nářadí na strojích podle evidenčních karet a řešení případných nedostatků. 

• zajištění základního vybavení pro nový stroj. 

• zajištění informačního toku mezi vedením a výdejnou. 

 

Pracovník výdejny soustružnického nářadí: 

• kontrola stavu zásob nejvíce používaného nářadí a požadavky na jeho objednávku, 

• úklid pracovní plochy výdejny 

• vydávání nástrojů na lístky lomu nebo na známky, 

• administrativní činnost, (vyplnění listu lomu, skladové knihy, evidenčních listů) 

• přejímka zboží, jeho zařazení a případné označení, 

• vyřazení opravených nástrojů, které neprošly kontrolou. 

 
Pracovník výdejny zámečnického nářadí: 
 

• vydávání zámečnického nářadí, 

• kontrola vráceného nářadí, případné předání k jeho ostření, 

• pravidelné kontroly elektrického nářadí, na 200 a 220 V, neustále 

• uklízení pracovní plochy výdejny, 

• evidence zámečnického nářadí, pomocí známek, (pouze elektrické) nebo převodky a 

evidenční sešit ostatní. 
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Pracovník výdejny frézovacího nářadí: 

 

• kontrola stavu zásob nejvíce používaného nářadí a požadavky na jeho objednávku, 

• úklid pracovní plochy výdejny 

• vydávání nástrojů na lístky lomu nebo na známky, 

• administrativní činnost, (vyplnění listu lomu, skladové knihy, evidenčních listů) 

• přejímka zboží, jeho zařazení a případné označení, 

• vyřazení opravených nástrojů, které neprošly kontrolou. 

 

Servisní pracovník rozvozu nástrojů ke strojům: 

 

• objížďka strojového parku, 

• sběr požadavků na nástroje, plátky aj. 

• sběr poškozeného nářadí a nástrojů, pro následnou opravu nebo likvidaci, 

• příprava nástrojů a jejich rozvoz po strojovém parku, 

• kontrola 

• plnění požadavků na převoz drobného materiálu po dílně. 

 

2.2.4 Opravy 

 
 Personál opravny, pracuje ve dvou-směnném provozu v případě nutnosti v tří-

směnném provozu, (pohotovostní noční služba). Norma pracovníků jsou 4 opravené nástroje 

za hodinu. V průměru se zde opraví měsíčně 3500 nástrojů převážně frézařského charakteru, 

probíhá zde případné ostření destiček, které se mohou použít pro méně namáhavou výrobu 

popř. doplňkové operace. 

 
2.2.5 Kontrola 

 

 Pracovníci kontrolního střediska mají za povinnost zkontrolovat nástroj, zda je 

vhodný k opravě a jeho následné předání. Po opravě se nástroj z ostřírny vrací zpět, na 

pracoviště kontroly kde po přezkoušení se rozhodne o jeho opětovném zařazení do výroby 

nebo k jeho likvidaci. Probíhá zde jednosměnný provoz na ranní směně na dva až tři 

pracovníky.   
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2.3 Současný skladovací systém – funkce, evidence 
 
 Jelikož, je v podniku více skladů a skladovacích systémů, jejich vedení, zápis, atd. 

Budu se zabývat proto analýzou a popisem funkcí skladovacího systému skladování 

nástrojů. Sledováním materiálových toků nástrojů, administrační procedury a v dalších 

bodech analýzu výpočetních podpůrných systémů a časové studie pracovníků. 

 

2.3.1 Evidenční karta známek 

 

Závod 3/370 Evidenční karta známek nářadí 

Jméno: 

Číslo kontrolní známky: Počet známek: 

Profese: 

Poznámka: 
 

Obr. 2.1 Evidenční karta 

 Tato karta je vydávána při nástupu nového zaměstnance do pracovního poměru na 

funkci dělníka, nebo mistra na dílně. Do této karty se zapisují základní evidenční údaje, jako 

jsou: 

• jméno, 

• profese, 

• přidělené číslo kontrolních známek a jejich počet, 

 

Po vyplnění této evidenční karty a přidělení čísla, dostává zaměstnanec, přidělený 

počet známek podle profese, kterou bude ve své práci vykonávat. Známky dělíme do tří 

skupin, podle zařazení pracovníka na: 

 

• zámečnické (zelená barva, 25 ks), 

• soustružnické (modrá barva, 25 ks), 

• frézařské (červená barva, 35 ks). 

 



V závorce je uvedená barva přidělení známky a jejich počet přidělených 

pracovníkovi. Na tyto známky se může vypůjčovat nářadí, potřebné pro vykonávání jeho 

práce v jakémkoliv okně výdejny. 

 

 

 

 
Číslo kontrolní 

známky  

 
Číslo kontrolní 

známky VHM a.s.  

 

VHM a.s.  
Číslo kontrolní 

známky  

 
VHM a.s.

 

 

 Obr. 2.2 Kontrolní známky zaměstnance 

Po přidělení známek, a vypsání evidenční karty, je zaměstnanci, vypsán další 

dokument evidenční karta. 

 

2.3.2 Evidenční karta (osobní list) 

 

 Evidenční karta (osobní list) slouží k vedení údajů o dlouhodobě zapůjčeném nářadí 

pracovníkovi. Vyhotovuje se ve dvou kopiích, z níž jedna je vydána zaměstnanci a druhá je 

uložena ve výdejně, pro kontrolu a vedení záznamu zapůjčeného nářadí. Na karty se zapisují 

především základní nástroje, jako jsou klíče, matice, přípravky nebo specifické nástroje 

potřebné pro chod stroje, na který je pracovník přidělen.  
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Osobní list 
trvale přiděleného nářadí pro různá řemesla 

Evidenční číslo: 

Výdejna 

NS  Pracoviště 

Jméno  Číslo známky 
Vydal  Převzal 

dne  podpis  podpis 

   

   

   

Číslo skříňky  Počet vypůjčených známek 

Poučení 
Při nástupu: 

Při nástupu do dílny Vám výdejna nářadí přidělí s tímto seznamem: 
a) nářadí při stálou potřebu, 
b) výpůjční známky s Vaším číslem na vypůjčování dalšího nářadí, potřebného pro 

přidělenou práci, 
c) Klíče, případně visací známky ke skříňce u stroje a v šatně. 

 

Jaké nářadí – taková práce 
Po dobu zaměstnání: 

Pamatujte,  že  ručíte  za  veškeré  vypůjčené  nářadí.  Ztrátu  anebo  poškození 
vlastní  vinou  jste povinen nahradit. Proto  se u  výdejny  ihned přesvědčte,  zda 
jste vše v pořádku obdrželi. 
Občas  překontrolujte  počet  kusů  zapůjčeného  nářadí  s počtem  známek. 
Případnou ztrátu  ihned nahlaste. Nářadí mějte v pořádku a přehledně uloženo. 
Otupené  řezné  nástroje  vyměňte  ve  výdejně  včas  za  ostrá.  Poškodí  –  li, 
popřípadě zničí –  li se nářadí při práci, oznamte  to  ihned mistrovi anebo  jeho 
zástupci, který zjistí na místě příčinu a vyplní „Protokol o poškození – vyřazení 
nářadí“.  Bez  tohoto  protokolu  Vám  výdejna  poškozený  –  zničený  nástroj 
nevymění.  

 
Při odchodu: 

Při výstupu ze zaměstnání, přeložení na jiné pracoviště, odchodu na delší dobu 
apod. odevzdejte  výdejně  veškeré  zapůjčené nářadí,  výpůjční  známky  a  tento 
seznam. Výdejna Vám jejich příjem potvrdí na stvrzence, bez níž by Vám účtárna 
nevyplatila mzdu.  
 

Ko
nt
ro
lo
va
l 

datum     

podpis     

datum     

podpis     

Obr. 2.3 Evidenční karta (osobní list) 



Po vyplnění přední strany, je na dalších stranách vyplněn evidenční list v následující 

tabulce: 

Evidenční číslo  Sloní název nástroje  Počet kusů  Cena 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

Tab. 2.1 Tabulka evidenčního listu dlouhodobě zapůjčeného nářadí. 

 Je zde uvedeno evidenční číslo nástroje a pro upřesnění i jeho slovní popis a 

zapůjčený počet kusů, poslední sloupec „cena“ pracovníci již nevyplňují.  

2.3.3 Kartička příjmu nástrojů 

 

 Pro krátkodobý záznam zapůjčení nářadí a nástrojů se používá tato kartička 

v kombinaci s kontrolní známkou.  

 
Kartička příjmu nástrojů 

Kontrolní číslo Výdejní číslo

Potvrzuji příjem těchto nástrojů

 

 

 

 

Datum: 
 
Podpis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.4 Karta příjmu nástrojů 
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 Při příchodu pracovníka se vypíše karta příjmu nástrojů, která se pověsí na evidenční 

tabuli, která je u každého okna výdejny. Na základě známek předaných do výdejny a karty je 

dělníkům vydáno nářadí nebo nástroje. Následně jsou kontrolní známky pověšeny k regálu, 

odkud byl nástroj vydán. Veškeré vydané nářadí je poté ještě zapsáno do evidenční knihy, 

která je přítomna u každého výdejního okna. 

 

2.3.4 Evidenční kniha 

Kniha eviduje, veškerý nástrojový materiál, nástroje, přípravky atd., které opustily 

výdejnu. Je ručně psaná. Evidence je prováděna podle evidenčních čísel, nicméně, je zde 

zavedena v nespořádaném pořadí a často se zde také přepisují údaje, kde může nastat hodně 

nepřesností a také se v ní vyznají jenom pracovníci výdejny. Tato kniha zobrazuje tok 

nástrojů „výdejna – dílna“ bohužel nikde dále údaje z ní nejsou zpracovány.  

 

2.3.5 Převodové listy (převodky) 

 Skladovací systém má svůj systém převodových listů (převodky). Největší využití 

převodek podle sestupnosti jsou: 

• mezi skladem a výdejnou, 

• mezi výdejnou a skladem, 

• mezi meziskladem a skladem, 

• mezi meziskladem a výdejnou, 

• mezi výdejnou a dílnou (ojediněle) 

Převodový list je sám o sobě velký a nese sebou veliké procento zbytečných 

informací, které se postupem času přestaly vyplňovat. Veškeré transakce provedené 

v interním skladování pomocí převodek jsou zavedeny do počítače, ale zase zde bývá dlouhá 

prodleva 2 i více dnů než jsou změny zavedeny v programu. 

 

2.3.6 Lístek lomu 

 Posledním dokumentem, na který se zaznamenává a v hojné míře používá především 

pro výměnu zničených nástrojů, nebo pro odpis nástrojů atd. je lístek lomu. Tento lístek 

lomu se vyplňuje a opět se vše zavádí do evidenčního skladového systému, bohužel také 

s několika denním zpožděním. 
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Sklad‐výdejna 
Protokol  

o poškození – vyřazení 
DHPMp 

Číslo 
Měsí
c 

73‐78 
79‐
80 

4  8             
Jméno pracovníka:  Osobní číslo: 

Množství  Název, druh, rozměr  ČSN – č. pořadí 

Rozsah příčin 
o poškození 

n. 
zničené 

norm. 
opotřebované 

vina  
dílny – p. v. 

vina  
dělníka 

vadný  
stroj 

n.  
vadné 

vadný  
obráběný kus 

ostatní 
n.  

zrušené 
n.  

ztracené 

opravit  vyřadit   Vyhotovil:  Datum:  č. tel: 

  1  2  3  4  5  6  7  8 9  10  11  12‐20 21‐24 25 Výdejce:  Datum: 
                         

Pozn. o zúčtování (lístkovnice) 
                         

    Vydávající 
sklad 

Č. nářadí  Množství 
 

  29‐33  34‐45  47‐53 54‐62  63‐72

                                         

                                         

Obr. 2.5 Lístek lomu (přední strana) 

Získaný použitelný odpad 

Skladní číslo  Název 
Měrná 
jedn. 

Množství  Cena za jednotku Částka 
Číslo přejímacího 

dokladu 
         

         

         

         

Příčina, odůvodnění poškození – vyřazení a na vrub koho 
Celkem 

  

 

 

 

Pracovník uhradí  Kč  Podpis pracovníka: 

Schválil:  Odpad převzal: 

Datum:  Datum: 

Obr. 2.6 Lístek lomu (zadní strana) 



 Lístek lomu má sloužit jako evidenční tak i kontrolní aparát, pro spotřebu materiálu. 

Jak se dobře vidět je zde hodně položek a kolonek k vyplnění, bohužel i jako v ostatních 

případech jejich vyplňování je náročné a značně nepraktické, navíc pokud jsou dobře 

vyplněny není z dalšími údaji nijak nakládáno. Pouze jsou zpracovány údaje: počet nástrojů, 

druh nástroje a jejich evidenční číslo. Poté je lístek lomu založen a uskladněn.  

 Lístek lomu vypisuje na dílně mistr, na jeho základě si pracovník vyžádá, nové 

nářadí nebo jeho výměnu. Společně s lístkem musí také donést na kontrolu zničený kus.  

Nebo je lístek lomu použit přímo k odpisu nástrojů, které byly předány na opravu, ale nešly 

opravit a jsou určené k likvidaci.  

2.4 Současný skladovací systém – výpočetní podpora, nákup, evidence 
 

 Vedení skladování v elektronické podobě je pouze na pracovišti skladu. Z hlediska 

objednávek nástrojů pro, který je používán většinou systém od dodavatele, není potřeba se 

těmito systémy z hlediska skladování a logistiky zabývat, tyto systémy jsou většinou dobře 

propracované, a na celkový skladovací systém mají minimální význam. 

 

 Samotná evidence nástrojů, kterés pohybují ve skladě, výdejně a dílně je vedena 

v programu „Nářadí“. 
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Obr. 2.7 Evidence v programu „Nářadí“ 
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 Jak je z náhledu programu patrno, že veškerý skladovací materiál je veden pod 

normou ČSN na kterou, byl tehdejšími pracovníky navržen. Jsou zde uvedeny u každého 

nástroje v horní části jeho název, norma, rozměr, cena, celkový počet kusů a počet kusů na 

jednotlivých pracovištích výdejny, skladu a dílny.  

 

 Evidence pomocného materiálu, oblečení atd. je vedena v jednoduché databázi na 

serveru Oracle. 

 
2.5 Současný skladovací systém – časové studie 
 

Snímek pracovního dne zaznamenává veškeré spotřeby pracovního času během 

směny formou nepřetržitého pozorování. Výhodou je získání podrobných informací o 

průběhu práce. Nevýhodou naopak časová náročnost analýzy, stejně tak jako jisté psychické 

zatížení pozorovatele i pozorovaných. Pro tento typ zaznamenávání můžeme použít různé 

druhy snímků: 

 

• snímek pracovního dne jednotlivce, 

• snímek pracovního dne čety, 

• hromadný snímek pracovního dne, 

• vlastní snímek pracovního dne, 

 

I přes pracnost pozorování je stále nejvíce odpovídající časovou analýzou práce díky 

tomu, že přesně zachycuje činnosti a jejich časy. Pozorovatel je navíc v blízkém kontaktu s 

pracovníky a samotnými procesy, zároveň tak rozpoznává nedostatky a problémy v 

procesech. [4] 

 

2.5.1 Postup analýzy pracovního snímku dne 

 

• Výběr pracovníka 

• Seznámení s pracovištěm 

• Vymezení sledovaných dějů 

• Stanovení počtu snímků 

• Měření 

• Vyhodnocení snímku 



32  

Pro tento účel analýzy byli vybráni pracovníci na ranní směně. Provedl jsem analýzu 

pracovníků, na pracovišti výdejny u všech okýnek a pracovníka, který rozváží nářadí. Dále 

pak jsem provedl pracovní snímek, pracovníků skladů. V posledním případě jsem provedl 

pozorování stráveného času pracovníka dílny u okénka výdejny. 

 Veškeré činnosti, jsem zaznamenával a zapisoval, na předem připravený vlastní 

formulář. Formulář byl navržen tak aby obsáhl činnosti v netypickém provoze, jelikož se 

nejedná o typické pozorování a vyhodnocování pracovníků u stroje. 

 

Pracovní list pro pozorování pracovního dne a průběhu práce 

Pracoviště: Pozorovatel: 
Datum: Směna: Pozorovaný: 
Od do:  
 Výpočet času Popis (poznámka) 

 od do čas (min)  

     
     
     
     

Tab. 2.2 Pracovní list 

 

 Hlavní cíle časových studií bylo: 

• zpracovat snímek pracovního dne pracovníka, 

• zachytit a vyhodnotit časy procesu nepřidávající hodnotu – ztrátové časy, 

• zpracovat a popsat činnosti jednotlivých pracovníků, 

• vyhodnotit, pracovní činnosti s ohledem na současný skladovací systém. 

 

U každé analýzy je provedeno vysvětlení, a popis všech pracovních činností. Jelikož 

jde o obslužný provoz, je těžké definovat v určitých případech, o jakou činnost se jedná, 

nebo vzhledem k celkovému obrazu jsou tyto činnosti nepodstatné, byly tyto činnosti 

spojeny pod jednu činnost. Jejich vysvětlení s obsahem činností je rovněž uvedeno dále. 

 

Vyplněný časový snímek pracovního dne pracovníka pro názornost přikládám 

v příloze č. 1.  
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Popis jednotlivých činností: 

 

• Obsluha u okna – zahrnuje dobu, kterou stráví pracovník u okénka výdejny. 

Vyřízením požadavku pracovníka, převzetím jeho známky, kontrolou opotřebeného 

nářadí, převzetí lístku lomu, vyhledání požadovaného nářadí, jeho předání, řešení 

jiných provozních problémů atd. 

• Administrace – převodky sebou nese čas strávený, za stolem při vyplňování 

převodek mezi pracovišti, jejich kontrolu a následné odeslání do administračního 

střediska skladu. 

• Administrace – (příjem – výdej) nese sebou administrační záležitosti ohně, 

vystavování faktur, jelikož je opět dvojitě vedeno účetnictví materiálů. 

• Administrace – ostatní jsou administrativní činnosti ať už typické pro normální 

provoz jako je zápis do evidenční knihy, nebo úpravy v údajích evidenční knize, 

administrace s evidenčními listy popřípadě jejich přepisování v případě jejich 

ztracení.  

• Příjímání do skladu – jsou činnosti spojené s vyhledáním materiálu ze skladu 

potřebného do výdejny, jeho následné přenesení, označení a uložení do regálu nebo 

skříně podle skladovacího řádu. 

• Úklid – je průběžně prováděn pracovníkem během celé směny, jelikož není na tento 

úsek přidělená úklidová služba. 

• Ostatní činnosti – zde se řadí, záskoky u jiných oken výdejny v případě potřeby, 

kontroly regálů, kontroly nástrojů, při předávání nebo přebírání z opravy, 

vyhledávání nástrojů podle předem zadaných požadavků, komunikace s technology 

řešící výrobní problémy přímo na místě atd. 

• Komunikace s vedením – Slovní předávání úkolů a informací ohledně objednávek, 

pracovních činností aj.  

• Rozvoz po dílně – zahrnuje čas cesty k jednotlivým pracovištím obrobny, 

komunikace s pracovníky a mistry. Kontrolu nástrojů v místě pracoviště jejich 

rozvoz a svoz.  

 

 

 

 



2.5.2 Analýza jednotlivých pracovníků 

 

 

19%

14%

16%
6%

19%

2% 1%

23%

Poměr pracovních činností ‐ okno výdejny 
soustružna

Obsluha u okna

Administrace ‐ převodky

Administrace ‐ ostatní

Přestávky

Příjímání do skladu

Úklid

Komunikace s vedením

Ostatní činnosti

Graf. 2.1 Znázornění snímku pracovníka výdejny (soustružna) 
 

 
 

 
 

13%

11%

23%

6%
14%

6%

27%

Poměr pracovních činnsotí ‐ okno výdejny zámečník

Obsluha u okna

Administrace ‐ převodky

Administrace ‐ ostatní

Přestávky

Příjímání do skladu

Úklid

Ostatní činnosti

Graf. 2.2 Znázornění snímku pracovníka výdejny (zámečník) 
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17%

18%

27%

6%

22%

1%
9%

Poměr pracovních činností ‐ okno výdejny frézarna

Obsluha u okna

Administrace ‐ převodky

Administrace ‐ ostatní

Přestávky

Příjímání do skladu

Úklid

Ostatní činnosti

Graf. 2.3 Znázornění snímku pracovníka výdejny (frézárna) 
 

 

 
 

5%
10%

61%

14%

4%
6%

Poměr pracovních činností pracovníka výdejny v 
terénu

Jiné činnosti

Administrace

Rozvoz po dílně

Příprava a uložení nástrojů

Vracení a úklid nástrojů

Přestávka

Graf 2.4 Znázornění snímku pracovníka výdejny (terén) 
 
 Následující graf, mapuje pracovní činnosti na pracovišti skladu. Rovněž 

znázorňuje procentuální využití a činnosti během pracovní doby. 
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1%
6% 6%

Poměr pracovních činností pracovnice skladu
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Úklid

Přestávka

Komunikace s vedením

Graf. 2.5 Znázornění snímku pracovníka skladu. 
 
 
 Na následujícím grafu je uvedeno pozorování výdejních oken a strávený čas 

pracovníka dílny u okna z pohledu jeho pracovní směny. Pozorované období 1 týden ranní a 

odpolední směna. 

 

stroj návštěvy směnově minut 
4212 13 7 
3879 11 6 
2182 7 4 
4271 7 4 
5366 7 4 
4047 6 3 
5327 6 3 

13167 6 3 

Tab. 2.3 Počet návštěv obsluh strojů u okna výdejny a strávený čas. 

 
K času strávenému u okýnka výdejny připočteme průměrný čas chůze od stroje (ze 

snímků) a dostaneme se na ztrátový čas jedné návštěvy ve výši cca 8 minut. V grafu je 

znázorněný stroj, který měl návštěvnost největší. Ze 110 strojů bylo u více, než 80 % 

evidovali pouze 1-3 návštěvy za 14 směn. 
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Výdejna

Zbytek směny

Graf. 2.6 Poměr času stráveného výdejem nástrojů z času směny 
 
 

2.5.3 Zhodnocení analýz pracovníků 

 
 Jak je vidět na pracovních snímcích pracovníků výdejny, je na první pohled patrno, 

že ve stávajícím systému skladování a evidence, je administrativní činnost velice náročná, 

neboť zabírá v průměru až 45% jejich pracovní doby. Dále na časových snímcích je vidět 

minimální komunikace s vedoucími pracovníky, kteří by v současném systému měli působit 

jako komunikační most mezi skladem, výdejnou, technology a managementem firmy. 

Obsluha u okna, která tvoří v průměru 16% z pracovní směny je momentální ekonomickou 

situací trochu zkreslena, neboť výroba v podniku neběží na plné výrobní kapacity. 

 

 Z grafů je patrno, že pracovníci tráví asi 4% své pracovní doby úklidem pracoviště, 

což odpovídá potřebě k udržení poměrně čistého pracovního prostředí. Ostatní činnosti 

pracovní doby tvoří průměrně 23%, to odpovídá hledisku, že se jedná o obslužný provoz a 

jednotlivé pracovní činnosti nejdou přesně naplánovat. Daly by se určité postupy do jisté 

míry normovat.  
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3. Komplexní posouzení funkce současného systému 
 

3.1 Posouzení toku nástrojů (příjem – výdej) 
 

Mezisklad

Sklad

Výdejna nářadí

Výdejna měřidel

Dodavetelé

Sklad přípravků

Výroba

Kontrola měřidel

Obr. 3.1 Tok nástrojů současným systémem 

 

 Označení jednotlivých cest: 

• šedá – téměř vyhovující, 

• zelená – nezávislá na skladovém systému nástrojů, 

• modrá – zakázková, 

• červená – nevyhovující, duplicitní 
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Na obrázku je naznačena současná cesta nástrojů od příjmu do podniku od 

dodavatelů až po samotnou distribuci po dílně. Je patrno, že systém příjmu zboží není 

vyvážený, a mnohdy zbytečně komplikovaný. Zde se dá pěkně vyjádřit, kde se dají udělat 

chyby, že mezi jednotlivými odděleními chybí dostatečná komunikace. Zároveň jde vidět, 

pozůstatek starých systémů, které by se v dnešní době nemělo používat. Důležité je si 

uvědomit, že na jeden výrobek se provádí objednávky z hlediska nástrojů několika pozic, 

počínaje technickou přípravou výroby (normovači, technologové, atd.) a v neposlední řadě 



z druhého konce požadavky dílny, které mají specifické stroje a zařízení. To může vést často 

ke zbytečnému zdvojení nákupu nástrojů, nebo zbytečnému nakupování nástrojů na výrobu 

součásti.  

 

Podnik se samozřejmě v tomto směru snaží držet krok s technologickými trendy 

v oblasti obrábění, snižování nákladů na výrobu apod. zaváděním nových technologií 

obrábění, nových nástrojů, strojů, norem atd. Bohužel jak na následujícím obrázku uvidíte, 

tento krok v několika posledních letech nebyl nejšťastnějším řešením, neboť se na skladě 

v důsledku nekomunikativnosti mezi jednotlivými složkami, které mají na starost 

objednávání nástrojů, veliké skladové zásoby nepoužitelných nástrojů, ať už rychlořezných 

ocelí (RO) nebo SK destiček. Z tohoto hlediska má svůj podíl i neucelenost v informačních 

systémech a jejich vedení.  

 

3.2 Posouzení informačních toků evidence v současném systému 
skladování 

Obr. 3.2 Posouzení a skladového řízení záznamu 
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 Na obr. 3.2 je názorně zobrazeno i zdůvodněno, proč právě pracovnice výdejny a 

skladnice se věnují převážnou část pracovní doby administrativní činnosti. Systém je veden 

ještě v papírové podobě kde pouze na jednom pracovišti se shromažďují data a ta jsou rychle 

dostupná. Mezi všemi středisky s vlastními styly způsobu záznamu musí probíhat hladká 

komunikace, nikoliv složité papírování. Navíc do skladového systému skladu jsou data 

zanášená se zpožděním, takže není nikdy přesně uvedený stav, jaký panuje ve skladu nebo 

ve výdejně. Skladový systém „podpůrných zařízení, nástrojů a přístrojů“ se sám jako 

vyčleňuje s celého systému skladování nástrojů, proto bych neviděl jinou možnost, než 

samotné celky nechat rozděleny na: 

• sklad měřidel, 

• sklad, 

• výdejnu nářadí a skladem přípravků. 

 

Takto rozdělené pracoviště by měly vlastní informační systém nezávisle na sobě, ale 

pod jedním vedením. Je zbytečné, aby bylo udržováno složité členění a papírování mezi 

jednotlivými celky.  

 

3.3 Posouzení systému objednávek nástrojů a tok informací 
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Obr. 3.3 Zjednodušené schéma vyjádření procesu objednávek 
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 V diagramu jsou barevně odlišené šipky, které znázorňují: 

 

• červená – komunikace, 

• modrá – zvážení návrhů a vyhledání nejvhodnějšího dodavatele, 

• zelená – tok objednávky a nástrojů. 

 

Jak jsem již uvedl diagram je zjednodušený proto, aby bylo znázorněno, jak probíhá 

samotný systém objednávek nástrojů na sklad. Červenou šipkou je vyznačen komunikační 

tok mezi přípravou výroby a samotným skladem. V tomto případě naprosto nevyhovující 

jelikož komunikace je zde minimální, důsledkem toho dochází k: 

 

• objednávky neustále nových nástrojů, bez využití stávajících skladových zásob, 

• nakupování nástrojů do skladových zásob bez vědomí, že další výrobní proces je 

navržen na jiné technologie, 

• zabírání skladových prostor nepoužitelnými nástroji. 

 

Tyto skutečnosti, vedou potom dále k mnoha problémům, času, úsilí atd., které musí 

být vynaložení na jeho odstranění. 

 

3.4 Posouzení skladových zásob, jejich umístění, dostupnost a manipulace 
 

 Skladové zásoby jak ve skladu a ve výdejně jsou uloženy přehledně v regálovém 

systému uložení popřípadě, jedná – li se o destičky v bezpečnějším skříňovém uložení. 

Samotné uložení všech nástrojů si řídí personál samostatně, není zde žádná vyhláška nebo 

předpis. Vyjádření skladových položek (cena) a jejich umístění v procentech: 

 

• 55% skladové zásoby pasivní (většinou již dnes nepoužitelné rychlořezné oceli, 

nože atd.), 

• 30% nástroje na dílně (nástroje, držáky, přípravky atd. potřebné k provozu stroje 

nebo k občasnému obrábění), 

• 9% skladové zásoby aktivní (vypůjčení na známku, většinou opravitelné a znovu 

použitelné), 

• 6% skutečný současný obrat nástrojů ve skladu a dílně. 
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Jak je vidět, je zde velký problém s nástrojovým materiálem, o velké hodnotě podle 

pořizovací ceny, nicméně v dnešní době prakticky nepoužitelný. Jednak tyto zásoby zabírají 

místo ve skladech a zadruhé indikují problém označený v předchozím bodě. Že z mnoha 

příčin, které jsou způsobeny především komunikaci mezi středisky, narostl sklad do 

neuvěřitelných rozměrů nepotřebných nástrojů, je to plýtvání penězi a chybí zde dostatečná 

kontrola. Bohužel to není problém několik měsíců, ale let kdy se nástroje hromadily a 

nikomu to téměř nevadilo. Důvodu bylo několik, neboť výroba jela na plnou kapacitu, 

nebyla v podobném odvětví konkurence a tak se objednávalo a zlepšovalo, šetřilo se na 

časech a tím rostly náklady na nástroje.   

 

Dnešní doba ekonomické krize ale ukázala, že i tímto ekonomickým faktorem je 

třeba počítat a synchronizovat pro další roky výrobu, nástroje, procesy, normy atd. 

Samozřejmě, že nárůst skladu nebyl způsoben jenom nedorozuměním v komunikaci, ale 

např. nákupy bez opodstatnění pro udržení dobrých obchodních kontaktů s dodavateli. 

 

Časové prodlevy na zakázce v tomto výrobním systému mohou být způsobeny i 

nedostatkem nástrojů nebo nepřipraveností stroje na danou operaci. Toto je nejčastější 

argument pro tvoření zásob, které mnohokrát nejsou použity. V ideálním případě, podle 

popisu by mělo všechno fungovat, ale podle uvedených procentuálních čísel, je vidět, že 

jsou zde mezery, které je třeba zacelit. 

 

Určitě zde hrají roli i faktory, jako jsou nákupy na „za provizi“ apod. Bohužel tuto 

informaci nelze nijak potvrdit ani vyvrátit, neboť mi nebyl umožněn přístup k prověření. 

Z tohoto hlediska doporučuji hloubkovou kontrolu všech nynějších funkcí a postupů při 

objednávání nástrojů. Zde může být jedno ze slabých míst celého systému a tj. Malá 

přehlednost a kontrolovatelnost.  

 

  



3.5 Matice zodpovědnosti 
 

Matice zodpovědnosti je uvedená v tabulce 3.1. Je v ní uvedená zodpovědnost za 

důležité činnosti ve firmě, které přímo souvisí se současným skladovacím systémem. 

 

z – zodpovídá     s – spolupracuje    ( ) – může nastat   v – vykonává    i – informuje  

funkce /činnost Ředitel 
nákupu 

Mistr 
skladu 

Mistři na 
dílně Dělníci  Skladníci  TPV Kontrola 

Objednávky na zakázku s (s)    z/v  

Objednávky průběžných 
skladových zásob s z (i)  s   

Technologická příprava 
výroby a postupy obrábění.   (s)   z/v  

Řízení skladu, evidence  z   v   

Kontrola kvality nástrojů, 
rozhodnutí o vyřazení     (s)  z 

Rozdělení pracovní činnosti 
dělníkům podle zakázkového 

listu 
  z   (i)  

Časové prodlevy na zakázce   (s) (s) (s) (s)  

Řízení pracovníků během 
provádění zakázky   z   (s)  

Komunikace mezi 
jednotlivými útvary   (i)  (i) (i)  

Bezpečnost práce  (z) (z) (s) (s)   

 

 

Z matice odpovědnosti je zřejmé, že dochází k těmto chybám v současném 

skladovacím systému.  

 

 Bezpečnost práce na dílně je vedena mistry, ale bezpečnost práce ve výdejně a 

skladu jsou zodpovědní pracovníci sami za sebe. Jsou určité postupy, předpisy o 

bezpečnosti práce, ale není vyčleněn, nebo určen pracovník za jejich kontrolu a 

dodržovaní, nebo pracovník zodpovědný. 
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 Komunikace mezi jednotlivými útvary, je prakticky minimální to platí i ze směru 

informovanosti. Pracovníci si sdělí pouze, co mají udělat, nikoliv jak by měli 

zapracovat na lepším komplexním řešení problému. Což je velice těžké v zajetém 

procesu výroby. Každý si hlídá tzv. „své hnízdo“ a nenechá si do něho mluvit. 

 

 Řízení skladu a evidenci má v plné moc mistr a skladníci, jsou sice zodpovědní, za 

nákupy, ale chybí zde kontrolní aparát navíc, tomu napomáhá neprůhlednost do 

skladovacího informačního systému, který je dostupný pouze pracovníkům skladu.  

 
 

 Technologická příprava výroby, nebere ohledy na skladové zásoby nástrojů, kterými 

by se dal výrobek opracovat za podobných technologických podmínek. Tím dochází 

ke zbytečnému objednávání nástrojů a hromadění neboť i nástroje objednané na 

zakázku, jsou poté přiobjednávány na sklad, pro případ zmetků, poškození nástroje 

apod. 

 

 V kontrolní tabulce je vyjádřeno, že mnoho situací a okolnosti, může nastat v tom 

lepším případě, bohužel se takto neděje pravidelně, neboť tím by se současný systém 

velice zpružnil a předešlo by se chybám a našlo by se lepší společné řešení při 

přípravě výroby a následné realizace. 

 
 

 Ve výrobě, je sice nastavena kontrola pomocí lístku lomu, ale i tak dochází ke 

zbytečným ztrátám nástrojů a pomocného materiálu, neboť systém lze jednoduše 

obejít a firmě můžou vznikat škody. 

 

 Zodpovědnost za nástroje, které jsou potřebné k obsluze stroje, je taky nejasná. Ze 

strany vedení jsou udány nástroje, které ke stroji patří, ale ze strany dělníka přichází 

vždy požadavky na další nástroje, poté se celá situace vyvíjí, že je hodně nástrojů na 

dílně, které se povalují ve skříňkách a nejsou pořádně evidovány ve výdejně, proto se 

některé nástroje (dražší kusy) objednávají vícekrát a vznikají tím zbytečné ztráty.  
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4 Návrh na zdokonalení současného systému 
 

Návrh zdokonalení současného systému skladového hospodářství, je 

v nejdůležitějších bodech shrnutý v následující tabulce. U podniku této velikosti nelze však 

na systém skladování pohlížet jako samostatný celek, neboť je přímo ovlivňován, mnoha 

vlivy a to jak přípravou výroby, tak samotnou výrobou. 

 

Definice problému Návrh řešení 

Tok nástrojů od přijetí od dodavatele 
až po výrobu. Uvedené řešení je ve schématu v bodě 4.1 

Systém objednávek nástrojů. 
Zapojení přípravy výroby do zodpovědnosti za 
skladové zásoby a jejich využívání a zamezit 
zbytečným objednávkám. 

Špatná komunikace mezi 
jednotlivými středisky 

Určení zodpovědné osoby, která bude zodpovědná 
za vedení dialogu mezi dílnou skladem a přípravou 
výroby. 

Neprůhlednost skladovacího systému
Zavedení databázového systému, dostupného pro 
všechny pracovníky k náhledu, aby se předešlo 
ztrátám z neinformovanosti. 

Administrativní činnost pracovníku 
skladu a výdejny. 

Zavedením systému elektronické evidence pomocí 
čipových karet, urychlí vyřízení a evidenci a 
pracovníci se mohou věnovat v ušetřené době ke 
kontrole dílny a stahování nástrojů, které dělníci 
nepotřebují a nevrací. 

Zbytečně velké skladové zásoby 
nepoužitelných nástrojů. 

Opatřit si odběratelskou firmu, která se postará o 
likvidaci zbytečných zásob a uvolnění prostoru pro 
nové. 

Systém objednávek a značení 
nástrojů a pomocného materiálu. 

Změnit systém značení nástrojů, na více značení 
podle standardizovaného vzorce, aby byla 
zaručena přehlednost a nezaměnitelnost nástrojů 

 

 

  



4.1 Navrhovaný tok nástrojů 
 

Mezisklad

Sklad

Výdejna nářadí

Výdejna měřidel

Dodavetelé

Sklad přípravků

Výroba

Kontrola měřidel

 
 
 
 

Z uvedeného schématu vyplývá, že by se mělo úplně upustit od objednávek přes 

Mezisklad, který jsem vyznačil červeně. Je to neekonomické, časově náročné a 

nevyhovující, vzniká prostor, pro nepřesnosti. Zavedením tohoto modelu se zlepší 

přehlednost v materiálovém toku a sledování nástrojů, pod jedno oddělení. Výdejnu a sklad 

přípravků bych nechal oddělenou samostatně, neboť mají své dobré zavedené systémy jak 

evidence skladu tak i jejich uložení. 

 

S tímto řešením se samozřejmě musí zavést již zmiňovaná komunikace mezi 

přípravou výroby, dílnou a sklady. To je podmíněno, zavedením průhledného skladovacího 

databázového systému a zodpovědnosti za plýtvání. Zároveň zavést přísnější kontrolu ze 

strany manažerů, aby řešení bylo provozu schopné, neboť lidé v tak velkém podniku jsou 

neochotni přistupovat na jakékoliv změny v myšlení nebo postupech práce, kterou 

vykonávali několik let. 
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5 Shrnutí a doporučení 
 

V předchozích kapitolách 3 a 4 jsem provedl podrobnou analýzu systému skladového 

hospodářství s ohledem na prostředí a všemi vlivy na něho působícími. Jelikož z důvodů 

firemních předpisů není možno v práci uvést finanční stránku věci ani propočty, soustředí se 

moje doporučení výhradně, na procesní stránku systému skladování a jakým směrem by se 

měla firma ubírat, aby zajistila úsporu na nástrojích a maximalizaci zisků. 

 

 Zavést informační systém na bázi databáze pro přístup k nahlédnutí; 

 Zřízení pracovníka, který bude dohlížet na dodržování nových pravidel a vzájemné 

komunikace; 

 Zavedení, nového označení nástrojů a zpřehlednění; 

 Investice do elektronického sledování a zapisování do skladového systému a 

následné urychlení administrace; 

 Snažit se sběrem dat a informací, pořídit celkový obraz o výrobě výrobků a spotřebě 

nástrojů uchovávat data pro pozdější použití; 

 Vyčlenit nebo přidělit pravomoci pracovníkům výdejny pro větší vymahatelnost 

nepoužívaných nástrojů, které jsou nevyužity na dílně; 

 Navrhuji spolupráci na vývoji systému GKS a jeho zdokonalení a následné zavedení 

do praxe.; 

 Skladovat data a informace o skladování, poskytnout je všem pracovníkům 

Vítkovice Heavy Machinery a.s. a tím zamezit stávající situaci „já to dělám, umím a 

nikdo se mi do toho nepleťte“.; 

 Zeštíhlit sklad od přebytečných nepoužívaných nástrojů – ušetření místa a 

přehlednost; 

 Tzv. Toolboxy nedoporučuji zavádět z důvodu rozmanitosti velkého množství druhu 

nástrojů a držáků. Neboť ve skladech se stále nachází mnoho nářadí a nástrojů, které 

potřebují pravidelné zákonné revize, tudíž pracovníci jsou zde potřeba; 

 Zmenšit objem přijímaných a propouštěných pracovních sil u dělníků a obsluh strojů 

(zaučení stojí peníze, zmetkovitost je větší); 
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6 Závěr 
 

Cílem mé diplomové práce bylo důkladně analyzovat stávající skladovací systém 

nástrojů ve firmě VITKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. a navrhnou řešení k vylepšení 

stávajícího systému a poskytnout podněty a doporučení pro zavedení nových systémů. 

 

V první kapitole jsem se seznámil s teoretickými základy historie firmy, organizační 

stránkou, potřeby vylepšovat, měnit inovovat a racionalizovat, které mi byly podnětem 

k závěrečným doporučením.  

 

V druhé kapitole jsem se zaměřil na vlastní popis skladovacího systému, který 

vycházel z vlastního pozorování. Přičemž jsem musel brát ohled nejen na systém 

skladování, na který působí mnoho ostatních vlivů. 

 

Další kapitola byla o posouzení současného systému skladování, z hlediska 

objednávek, toku materiálu, informační základny a časového využití pracovní doby. 

 

V poslední kapitole jsem provedl shrnutí celé diplomové práce do několika bodů, 

které by měly být podnětem pro management a odrazovým můstkem k provedení změn. 

 

Práce je vypracovaná na základě pozorování systému, zkušeností práce a teoretickém 

podkladu, který mi sloužil zdroj informací pro konečná doporučení. V práci nejsou použité 

výpočty z důvodu utajení podnikových informací. 
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Příloha č.1 –  Časové snímky pracovního dne pracovníka výdejny 
 

Pracovní list pro pozorování pracovního dne a průběhu práce 

Pracoviště: Výdejna – Okno soustružny Pozorovatel: Jan Korneta 
Datum: 7. 4. 2009 Směna: ranní Pozorovaný:  
Od do: 6:00 – 14:00  
 Výpočet času Popis (poznámka) 

 od do čas (min)  

 6:00  6:15  0:15  Předání informací z noční směny
 6:15  6:20  0:05  Obsluha u okna
 6:20  6:25  0:05  Komunikace s kontrolou
 6:25  7:45  1:20  Administrace ‐ ostatní
 7:45  7:58  0:13  Administrace ‐ ostatní
 7:58  8:01  0:03  Zakládání zapsaných nástrojů do skladu 
 8:01  8:17  0:16  Dopisování norem do lístku lomu
 8:17  8:25  0:08  Výdej řezných plátků
 8:25  8:29  0:04  Vyhledání a výdej řezných plátků pro kontrolu 
 8:29  9:16  0:47  Kontrola a rušení starých nástrojů
 9:16  9:26  0:10  Fasování nářadí ze skladu do výdejny 
 9:26  9:45  0:19  Ukládání nářadí
 9:45  10:15  0:30  Přestávka
 10:15  10:45  0:30  Přejímka interní zakázky na sklad
 10:45  10:52  0:07  Vydání požadavku na interní zakázku
 10:52  10:55  0:03  Obsluha u okna
 10:55  11:02  0:07  Administrace ‐ ostatní 
 11:02  11:09  0:07  Obsluha u okna
 11:09  11:28  0:19  Přepis evidenční karty
 11:28  11:40  0:12  Administrace ‐ ostatní
 11:40  12:19  0:39  Administrace ‐ převodky
 12:19  12:24  0:05  Kontrola regálů
 12:24  12:36  0:12  Kontrola a příjem náhradních dílů
 12:36  13:15  0:39  Administrace ‐ Převodky
 13:15  13:25  0:10  Obsluha u okna
 13:25  13:37  0:12  Kontrola a příjem ochranných pomůcek 
 13:37  13:48  0:11  Obsluha u okna
 13:48  14:00  0:12  Administrace ‐ Převodky
       
       
       
       
       
       
       

 



 

Pracovní list pro pozorování pracovního dne a průběhu práce 

Pracoviště: Výdejna – Okno soustružny Pozorovatel: Jan Korneta 
Datum: 8. 4. 2009 Směna: ranní Pozorovaný:  
Od do: 6:00 – 14:00  
 Výpočet času Popis (poznámka) 

 od do čas (min)  

 6:00  6:12  0:12  Obsluha u okna
 6:12  6:29  0:17  Administrace ‐ ostatní
 6:29  6:34  0:05  Obsluha u okna
 6:34  6:37  0:03  Administrace ‐ převodky
 6:37  6:47  0:10  Kontrola regálů
 6:47  7:02  0:15  Obsluha u okna
 7:02  7:05  0:03  Obsluha u okna
 7:05  7:27  0:22  Kontrola regálů
 7:27  7:36  0:09  Obsluha u okna
 7:36  7:50  0:14  Obsluha u okna
 7:50  7:57  0:07  Administrace ‐ ostatní
 7:57  8:03  0:06  Obsluha u okna
 8:03  8:07  0:04  Administrace ‐ převodky
 8:07  8:12  0:05  Obsluha u okna
 8:12  8:20  0:08  Obsluha u okna
 8:20  8:30  0:10  Obsluha u okna
 8:30  9:15  0:45  Administrace ‐ převodky
 9:15  9:51  0:36  Příjem zboží na sklad
 9:51  10:21  0:30  Přestávka
 10:21  10:29  0:08  Obsluha u okna
 10:29  10:41  0:12  Obsluha u okna
 10:41  10:50  0:09  Administrace ‐ převodky
 10:50  10:55  0:05  Obsluha u okna
 10:55  11:07  0:12  Administrace ‐ převodky
 11:07  11:20  0:13  Obsluha u okna
 11:20  11:25  0:05  Administrace ‐ převodky
 11:25  11:28  0:03  Obsluha u okna
 11:28  11:34  0:06  Příprava nástrojů
 11:34  11:35  0:01  Telefon
 11:35  12:20  0:45  Příjem zboží na sklad
 12:20  12:30  0:10  Obsluha u okna
 12:30  13:05  0:35  Administrace ‐ ostatní
 13:05  13:12  0:07  Obsluha u okna
 13:12  13:14  0:02  Administrace ‐ ostatní
 13:14  13:40  0:26  příprava podkladu pro objednávku nástrojů 
 13:40  13:44  0:04  Obsluha u okna
 13:44  14:00  0:16  Administrace ‐ ostatní
       
       



 

Pracovní list pro pozorování pracovního dne a průběhu práce 

Pracoviště: Výdejna – Okno soustružny Pozorovatel: Jan Korneta 
Datum: 9. 4. 2009 Směna: ranní Pozorovaný:  
Od do: 6:00 – 14:00  
 Výpočet času Popis (poznámka) 

 od do čas (min)  

 6:00  6:05  0:05  Předání informací z noční směny
 6:05  6:09  0:04  Obsluha u okna
 6:09  6:24  0:15  Administrace ‐ ostatní
 6:24  6:27  0:03  Obsluha u okna
 6:27  6:56  0:29  Úklid pracoviště
 6:56  7:02  0:06  Obsluha u okna
 7:02  7:43  0:41  Kontrola nástrojů
 7:43  7:47  0:04  Administrace ‐ ostatní
 7:47  7:59  0:12  Obsluha u okna
 7:59  8:55  0:56  Příjem nástrojů ze skladu
 8:55  8:57  0:02  Obsluha u okna
 8:57  9:18  0:21  Příjem nástrojů ze skladu
 9:18  9:24  0:06  Obsluha u okna
 9:24  9:41  0:17  Uložení nástrojů do regálů
 9:41  9:45  0:04  Obsluha u okna
 9:45  10:15  0:30  Přestávka
 10:15  10:27  0:12  Administrace ‐ převodky
 10:27  10:53  0:26  Administrace ‐ evidenční listy
 10:53  10:57  0:04  Obsluha u okna
 10:57  11:05  0:08  Porada s mistrem
 11:05  11:12  0:07  Obsluha u okna
 11:12  11:36  0:24  Administrace ‐ převodky
 11:36  11:41  0:05  Obsluha u okna
 11:41  12:04  0:23  Předání nástrojů k opravě
 12:04  12:11  0:07  Obsluha u okna
 12:11  12:27  0:16  Příjem nástrojů ze skladu
 12:27  12:38  0:11  Administrace ‐ ostatní
 12:38  12:40  0:02  Obsluha u okna
 12:40  13:11  0:31  Úprava skladu
 13:11  13:16  0:05  Obsluha u okna
 13:16  13:30  0:14  Administrace ‐ převodky
 13:30  13:34  0:04  Administrace ‐ ostatní
 13:34  13:47  0:13  Obsluha u okna
 13:47  13:53  0:06  Administrace ‐ ostatní
 13:53  14:00  0:07  Kontrola nástrojů
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