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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

IHNÁT M., Logistický přístup k řešení systému řízení výdejen nářadí. 

Ostrava: Katedra mechanické technologie – 345, Fakulta strojní 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2009, 40s. Diplomová 

práce, vedoucí Kočiščáková P. 

 

Diplomová práce se zabývá logistikou v systému řízení výdejen nářadí. 

V úvodu práce je popsán vznik a charakteristika firmy Siemens s.r.o.,  

je zde popsána její historie, současnost a organizační struktura. Dále se 

seznámíme o začlenění výdejen nářadí do struktury výroby podniku, jeho 

význam, následuje analýza současného systému řízení výdejen nářadí. 

V další části jsou popsány vlastní návrhy práce, vydávání nářadí pomocí 

identifikační čipové karty a zavedení materiálových čísel na vyčleněných 

vysokoobrátkových položek. V závěru je provedeno celkové zhodnocení 

práce. 

 

ANNOTATION OF THE THESIS 
 

IHNÁT,M   Logistics in the Management System of Tool Ctibs. Ostrava: 

Department of Mechanical Technology – 345, Faculty of 

Mechanical Engineering,  VŠB - Technical University of 

Ostrava, 2009, 40s p. Head KOČIŠČÁKOVÁ, P. 

 

 Thesis deal with logistics  of system  administration  issue  equipment. 

In the fist part is described a beginning SIEMENS s.r.o. and a 

characterization of  this company. There is  described its history and 

organization of the company in the thesis. Another deal treat of  incorporate 

issue equipment into conformation fabrication company, its relevancy and as 

follows an analyse of the current system administration issue equipment. 

There are design of  the  issuing tools by identification chip card and a 

implementation of the materil numbers for selected high-pitched items.  

In the end of the thesis is noted the appreciation proposed resolution. 

 

http://slovnik.seznam.cz/?q=high-pitched&lang=en_cz
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I. Seznam použitých symbolů a označení 

 

CO.…………………………………………………..…………..…útvar Controlling 

GP.…………………………………………………………………..…útvar Nákupu 

IT……………………………………………………………..…….útvar Informatiky 

LOG………………………………………………………………......útvar Logistika 

LOG2…………………………………………………………..…dispozice a nákup 

P/R……………………………………………………………….……Řízení výroby 

P/R2………………………………………………………….oddělení Příjem zboží 

P/P…………………………………………………………………útvar Předvýroby 

PT……………………………………………………..……...útvar Příprava výroby 

PT1……………………………………………………..Příprava výroby – obrobna 

PT2……………………………………………………..Příprava výroby  -   lisovna 

PT4………………………………...…….Příprava výroby – předmontáž, montáž 

PT9…………………………………………..….…..Příprava výroby - nástrojárna 

PT91…………………………………………………..……….Zakázková kancelář 

QM …………………………………………………....………..útvar Řízení jakosti 

QM4……………………………………………..……..kontrolní měrové středisko  

QM modul……………….…modul útvaru QM v informačním systému SAP/R3 

ŘZ………………………………………………………....………...Ředitel závodu 

SAP R3.................................................................................informační systém 
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 Úvod 

Na začátku nového tisíciletí je logistika stále důležitější kategorií  

a důležitým polem působnosti v oborech hospodářské činnosti. Je zřejmé,  

že pilíře ekonomické prosperity nebudou jen takové momenty, jako je 

stabilita, velikost, úspory z rozsahu striktní hierarchie atd. Pro úspěšné 

podnikání nebudou stačit ani takové atributy, jako je tradice, dobrý plánovací 

systém či dobře zavedené praktiky výzkumu trhu. Směrodatné se stávají jiné 

skutečnosti, než tomu bylo před padesáti, ale i dokonce před deseti lety.  

Rostoucí vliv informačních, komunikačních a moderních logistických systémů 

ve svém důsledku vede hospodářství ke zkracování časů, vzdáleností  

a úspoře nákladů.  

Prvořadým zájmem každého podniku je účelné snižování nákladů, a to 

cestou optimálním výběrem základních výrobních činitelů a snížením 

spotřeby základních činitelů. 

Požadavky na výdejny nářadí a měřidel trvale roste ve všech 

oblastech průmyslové výroby. Perfektní organizace a přehled jsou garancí 

minimalizace nákladů. Tento stav je dán především rostoucí cenou stále 

dokonalejších a složitějších nástrojů. Již není v praxi možné vytvářet značné 

skladové zásoby drahých nástrojů. 

Výdejny nářadí je nezbytnou součástí každého podniku. Siemens 

Elektromotory s. r. o. závod Mohelnice disponuje se čtyřmi výdejnami nářadí.  

Uvedená firma patří k největším výrobcům asynchronních motorů 

v České republice.  

Jejím cílem je vyvíjet a vyrábět elektromotory vybavené všemi 

funkcemi, které nejefektivnějším způsobem přemění elektrickou energii na 

mechanickou a umožní zákazníkům její všestranné využití ve všech jimi 

požadovaných aplikacích.  
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1.   Charakteristika firmy Siemens 

 

       Firma Siemens AG vznikla již před více než 150 lety a v současné 

době patří mezi největší světové elektrotechnické koncerny na světě. 

Siemens pokrývá jako jediná firma na světě prakticky celé spektrum 

elektrotechniky a elektroniky. Do jedné z jeho hlavních oblastí průmyslu 

spadá i výroba asynchronních elektromotorů firmou Siemens Mohelnice s.r.o 

Firma Siemens má společnosti a pobočky ve 193 zemích světa,  

ze kterých dodává veškerou elektrotechnickou výzbroj, silnoproud  

i slaboproud, jak pro komplexní investiční projekty, tak pro dílčí řešení. 

      Historie mohelnického závodu se začala psát 30. září 1904, kdy byla 

založena společnost Ludwig Dozcekal Comp – podnik pro výrobu 

elektrických zařízení se sídlem v Mohelnici. Po prvotním úspěchu se výrobní 

sortiment rozšířil na výrobu všech druhů elektrických strojů a aparátů, 

elektroinstalačního materiálu, výstavbu elektráren a provádění všech druhů 

elektrotechnických prací. Závod v průběhu dvaceti let bojoval o přežití.         

V roce 1924 bylo uzavřeno zájmové společenství s pražským podnikem 

Siemens za účelem zlepšení a zlevnění výrobků a také zjednodušení 

odbytové organizace. Postupně se specializovala na výrobu točivých strojů  

a koncem třicátých let se v tomto oboru podílela již plnou čtvrtinou na celkové 

výrobě v ČSR. 

      Od roku 1939 byla Mohelnice začleněna do území Sudet a v témže 

roce byl mohelnický podnik začleněn do obrovského koncernu Siemens-

Schuckertwerke A. G. V průběhu dalších dvou let byla jeho výroba dále 

specializována, zmodernizována a podstatně rozšířena. Výrobky z Mohelnice 

pod značkou Siemens byly na vysoké úrovni a měli dobrou pověst nejen 

doma, ale i v řadě evropských a zámořských zemí. Mimo produkci 

elektromotorů, pak byla v Mohelnici zavedena výroba generátorů 2000W  

pro letectvo, stejnosměrných motorů GL pro ponorky, měničů kmitočtu a 

dalších drobných přístrojů motorářského charakteru, pro různé válečné účely.          

Od začátku roku 1945 se výroba a zaměstnanost postupně snižovaly a 

koncem dubna1945 se podnik zastavil. 
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      V roce 1950 byl n. p. MEZ Mohelnice se sídlem v Mohelnici 

osamostatněn a postupně rozšířen o pobočné závody v Olomouci – Holici, 

Vitošově, Šumperku a krátce i o provoz v Bedřichově. Do roku 1972 pak 

podnik zvýšil využitím svých kapacit založených v letech 1960 objem výroby 

2,9krát, při současném zvýšení produktivity téměř na dvojnásobek. 

V rámci České republiky se Siemens může pochlubit dlouholetou 

tradicí. První zastoupení otevřel v Praze a Brně již v roce 1890. Od začátku 

století začala tato firma budovat širokou síť zastoupení a výroby, ve které 

bylo ve 30. letech zaměstnáváno téměř 2000 lidí. Nové potřeby a možnosti 

českého trhu po roce 1989 vedly Siemens k založení vlastních samostatných 

firem, popřípadě společných podniků a to jak výrobních, tak prodejních a 

servisních. 

Mohelnický výrobní závod společnosti Siemens Elektromotory, s.r.o. 

na domácí a zahraniční trhy dodává jednofázové asynchronní elektromotory 

o výkonu 0,09 – 3 kW, trojfázové asynchronní elektromotory o výkonu  

0,06 – 18,5 kW a trojfázové brzdové asynchronní elektromotory o výkonu 

0,12 – 18,5 kW. V současné době je celková roční produkce závodu asi  

1 300 000 kusů elektromotorů. Navíc mohelnický závod dodává komponenty 

pro motory v rámci koncernu SIEMENS AG, viz graf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1.  Podíl výrobků na celkovém objemu 
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Závod Siemens Mohelnice je v organizační struktuře: 

 

 

                                MM                          BA 
 

                       Ředitel závodu                Ředitel závodu 

 

 
    Konstrukce                       Montáž 160 – 200             Controling a Kalkulace       

        

 
 
  
 Příprava výroby                        Montáž 63 – 132         Logistika 

    

 
 
   Řízení jakosti           Montáž 56 – 132     Ceny a nabídky 

 

 
 
  Obsluha výroby            Komponenty         Informatika 

  

 

 

       Ekologie                Slévárna      Komponenty 

                   BA 

 
 

       Ostraha                            Slévárna 

                    BA 

 

  Personalistika 

     

 

Obr. č. 2.  Organizační struktura Siemens Mohelnice 
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2 Začlenění výdejen do struktury výroby podniku 

 

2.1 Organizační struktura výdejen nářadí 

 

V Siemensu Mohelnice je výdejna nářadí zařazena do programu 

projektů na optimalizaci výroby a snižování práce vhodné pro osoby 

zdravotně znevýhodněných, vyvstala potřeba zřízení samostatně řízeného 

střediska – chráněné dílny. 

Chráněná dílna zaměstnává pracovníky se změněnou pracovní 

schopností a pracovníky se zkrácenou pracovní dobou. Chráněná dílna 

zabezpečuje chod výdejen nářadí, telefonní ústředny a zodpovídá za práce 

přípravného charakteru na provozech.  

 

Hlavní zásady pro zřízení Chráněné dílny: 

 
   samostatné nákladové středisko se samostatným řízením  

ve struktuře řízení výroby 

   vyčlenění vhodných pracovišť a operací do tohoto střediska v rámci 

celé výroby na jednotlivých provozech předvýroby, navijárny, montáže  

a slévárny a využití těchto pracovišť jen pro osoby zdravotně znevýhodněné 

    zajištění schopnosti fy Siemens nabídnout do budoucna 

pracovníkům ZZ možnost práce v chráněné dílně 

 
 

Přínosy chráněné dílny 

 

Stávající provoz chráněné dílny již dostatečně dokázal svůj přínos 

odstraněním hodin, proplácených zaměstnancům se ZPS v případech, kdy 

pro ně nebyla zajištěna pracovní činnost, odpovídající jejich pracovnímu 

omezení. 

Druhý nezanedbatelný přínos je v úlevách, vycházejících ze zákona 

„O zaměstnanosti“ č. 4352004Sb v platném znění: 

  1. V případě nenaplnění povinného podílu zaměstnávání osob  

ze ZPS /pro nás 4% z celkového počtu zaměstnanců/ činí roční odvod 2,5 
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násobku průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za každého 

nenaplněného zaměstnance. 

  2. Za každého zaměstnance se ZPS je daňová úleva ve výši 18 000,- 

Kč/rok a za zaměstnance s TZP je úleva 60 000,- Kč/rok. 

Třetí přínos také vychází ze zákona „O zaměstnanosti“ a týká se 

příspěvku na provoz chráněné dílny. Podle současně platné smlouvy tento 

příspěvek činí ročně cca 26 000,- Kč na jednoho zaměstnance se ZPS 

pracujícího na chráněné dílně. V tomto případě se jedná o fakultativní částku, 

která může činit až desetinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství.    

A ten čtvrtý, také nezanedbatelný přínos je v image firmy – v tomto 

roce již byla firma Siemens 2x za chráněnou dílnu oceněna. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Obr. č. 3. – organizační struktura chráněné dílny 
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Obr. č. 4. – Uspořádání pracovišť v Chráněné dílně 
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3  Analýza současného systému řízení výdejen činností 
 

3.1     Význam a činnost výdejen nářadí 

 

Výdejna nářadí slouží pro oblast plánování potřeby, předávání 

požadavků a objednávání, výdeje normálního (komunálního) nářadí, měřidel 

a brusiva, upravuje systém pro zajištění stálé způsobilosti výrobního procesu 

a to programem preventivní údržby.  

 

 Činnost hospodáře nářadí: – hospodář nářadí je pracovník, který je 

zodpovědný za sortiment a provoz výdejny. 

 
- objednává komunál na základě nastaveného min. množství, 

- objednává komunál na základě požadavků středisek a 

technologie, 

- zadává termíny dodávek spec. a výměnného zařízení a 

komunálu, 

- odebírá objednaný komunál ze skladu, 

- kontroluje a stvrzuje faktury komunálu, 

- měsíčně provádí uzávěrku a formou hlášení předává účtárně, 

- koordinuje průběh problematických dodávek, 

- průběžně aktualizuje všechny dostupné kmenové záznamy 

v R3, 

- odpovídá za činnost výdeje komunálního a spec. nářadí a 

přípravků, 

- operativně řeší problémy spojené s výrobou přímo  

na střediscích, 

- při náběhu nových výrobků konzultuje s technologií výrobu 

nových speciálních nářadí a přípravků, 

- vyřizuje reklamace, 

- odpovídá za činnost výdeje komunálního a speciálního nářadí a 

přípravků. 
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Činnosti výdejce nářadí: – výdejce nářadí je pracovník, který ve 

výdejně vydává požadovaný materiál. 

 

- vydává a přijímá normální (komunální) nářadí a měřidla, 

- kontroluje stav provozuschopnosti komunálu, 

- zadává opravy a revize elektrického nářadí a AKU nářadí, 

- zadává opravy zkušebních hlavic, 

- provádí denní běžnou údržbu komunálu, 

- eviduje a vyřazuje opotřebený (zničený) komunál, 

- eviduje vydaný komunál přes osobní karty a známky v reálném 

čase, 

- eviduje status nutné kalibrace měřidel, 

- aktualizuje přehled klientů, 

- eviduje a provádí příjem měřidel pro měrové středisko, 

- eviduje a provádí výdej a příjem komunálu pro brusírnu, 

nástrojárnu, 

- veškerý výdej a příjem eviduje v R3 v reálném čase  

od pracovníků. 

 

3.2    Třídění nářadí 

 

 Nářadí se v Siemensu dělí: 

 

  Komunální nářadí  

 

 Má tvary a velikosti určeny ČSN. Vyrábí se sériově nebo 

hromadně a je dodáváno do závodů většinou dodavatelskými 

firmami. Např.: vrtačky, pneumatické utahováky, kleště atd. 

 

  Vysokoobrátkové nářadí 

 

 Používá se běžně ve výrobě a jeho doplňování se řídí jeho 

spotřebou. Např.: břitové destičky, spirálové závitníky, atd. 
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  Speciální nářadí 

 

 Konstruuje se a zhotovuje zvlášť pro splnění určitých úkolů 

(operací) při výrobě určitého výrobku. Jeho tvar a rozměry 

nejsou normalizovány, ale může se skládat z některých 

normalizovaných dílců nebo z normálního nářadí upraveného 

dle výkresů. Zhotovuje se podle výkresové dokumentace 

v nástrojárně. 

   

  Měřidla 

  

 Měřidla jsou pevná, stavitelná, měřící přístroje, měřící přístroje 

elektro, speciální měřící přístroje a ostatní. Měřidla mohou být 

nakupována od dodavatelských firem nebo vyráběna v závodě. 

Měřidla pevná, stavitelná a speciálně určená pro výrobu 

obhospodařují výdejny – v kategorii komunální nářadí. Měřící 

přístroje a speciální přístroje obhospodařují jednotlivé útvary. 

 

3.3  Objednávaní komunálního a speciálního nářadí 

 

 Objednávky na komunální a speciální nářadí vystavuje útvar GP  

pro celý závod na základě požadavků jednotlivých útvarů – vnitřní 

objednávka. 

 Vnitřní objednávky spolu s posouzením nabídky a průvodním listem 

vystavuje budoucí uživatel/hospodář speciálního nářadí – obnova nebo 

zajišťovatel větší investiční akce, ve které je potřeba objednání nových forem 

nebo speciálních nástrojů a nářadí (inovace elektromotorů). 

 Vnitřní objednávka musí být po stránce technické a formální řádně 

vyplněna ve všech předepsaných kolonkách. U objednávaného nářadí musí 

být uvedena ČSN, příp. objednací číslo výrobce či dodavatele a tyto údaje: 

 
- ve sloupci cena uvádí žadatel přibližnou odhadní cenu, 
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- vnitřní objednávku v celkové hodnotě do 10.000,- Kč potvrzuje 

P/R, 

- vnitřní objednávku v celkové hodnotě nad 10.000,- Kč potvrzuje 

ŘZ, 

- vnitřní objednávku na nová měřidla potvrzuje nejdříve závodní 

metrolog a dále viz předchozí body, 

- o příchodu zboží informuje žadatele nákupce nebo zaměstnanec 

P/R2  (příjem zboží). Zboží je nutno odebrat v co nejkratším 

termínu. 

 
 
 

 
                                      Hospodář    Nástrojárna 
                                     
 
 
 
                              Vnitřní objednávka        Objednávka nástroje 
                                                          
 
 
 
 
                                           P/R 
 
 
 
 
                                                                   Nad 10.000 Kč     Obnova nástroje 
 
         
      Do 10.000 Kč        Měřidla                  
                                                                                                         

                    RZ         PT 91 

 
 
                                                                                       
                                                                                                            
 
                                               GP 
 
 

 

 Obr. č. 5. Schéma objednávání nástrojů a měřidel do výdejny nářadí 
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3.4 Předávání požadavků na zajištění nářadí 

 
Požadavky na potřebné nářadí se provádí pomocí: 
 
- výdejny nářadí, 

- PT61 – Zakázková kancelář, 

- PT – Příprava výroby, 

- QM – Řízení jakosti, 

- provozy motorové výroby. 

 

3.4.1   Výdejny nářadí 

 

            Nářadí vedené ve výdejně je vedeno v systému SAP v R/3.              

Při vystavení objednávky nářadí je nutno uvést počet kusů, název nářadí, 

přibližnou cenu, ČSN (příp. jinou normu), příp. výrobce či dodavatele. 

  Vnitřní objednávky předává vedoucí výdejny kompletně vyplněny a 

schváleny na útvar GP.  

  Objednávání speciálního nářadí a měřidel se provádí  

přes hospodáře speciálního nářadí u útvaru PT61 – Zakázková kancelář 

nástrojárny. 

 

3.4.2  PT61 -  Zakázková kancelář 

 

 Polotovar pro výrobu potřebného spec. nářadí předá se provádí přes 

útvar PT61 na požadavku (vnitřní objednávka), který musí obsahovat  název 

nářadí, ČSN, rozměr, počet kusů, termín dodání, útvaru PT63. 

          Provádí specifikaci normálního a speciálního nářadí, měřidel a brusiva 

na nové dílce. 

         Současně s vydaným výrobním postupem na nový dílec vystaví 

požadavek na normální a speciální nářadí, měřidla a brusivo. 
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Požadavek musí obsahovat: 

 

            Název a číslo výkresu dílce, typ elektromotoru, název nářadí, ČSN 

nebo č. v., rozměr a předpokládanou spotřebu nářadí a měřidel na množství 

výrobků. 

   Přehled předá útvar PT1, PT2 příslušnému vedoucímu výrobního 

úseku a útvaru GP.  

   Při změně výrobního postupu, kdy se mění nářadí a měřidla, vystaví 

technolog požadavek. 

  Při požadavku na zajištění nového druhu nářadí, měřidel nebo 

brusiva musí být na požadavku jasně uvedeno, který provoz nebo oddělení 

bude nářadí používat a platit a na jaký typ el. motoru a operaci bude nářadí 

použito. Tento požadavek musí být odsouhlasen podpisem vedoucího 

příslušného útvaru.  

 Veškeré změny a požadavky v oblasti komunálního nářadí předá 

útvar PT vedoucím výdejen. 

    Zavádění nových měřidel a měřících přístrojů konzultuje útvar PT se 

závodovým metrologem. 

Při vystavení požadavku na nové nástroje a měřidla spolupracuje 

technolog PT1, PT2 s vedoucím výdejny – hospodářem nářadí jednotlivých 

výrobních provozů. 

 

3.4.3  QM – Řízení jakosti 

 

  Požadavky na zajištění měřících přístrojů a měřidel předá útvar QM 

útvaru GP vnitřní objednávkou minimálně 3 měsíce před požadovaným 

termínem dodání. 

 

           Požadavek musí obsahovat: 

 

            Přesný název, ČSN, typ nebo označení, počet kusů, výrobce nebo 

dodavatele a předběžnou cenu.  

           Měřidla a měřicí přístroje objednané útvarem QM nejsou brána  

do příjmu skladu nářadí. Úhradu provede útvar CO proplacením faktury a 
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dodané zboží si útvar QM odebere z útvaru P/R2. Útvar QM vede 

samostatně evidenci a sledování spotřeby měřících přístrojů a měřidel. 

Požadavky na opravy měřících přístrojů předává útvar QM vnitřní 

objednávkou útvaru GP. Objednávku na opravu vystaví útvar GP. Úhradu 

faktur za opravy měřících přístrojů provede útvar CO. 

 

3.4.4  Provoz prototypové dílny 

 

 Požadavek na nářadí, brusivo a měřidla musí být předložen ke 

schválení útvaru PT. Brusivo si výrobní provozy objednávají přímo přes útvar 

GP, nářadí a měřidla objednávají přes výdejny nářadí. 

 

           Požadavek musí obsahovat:  

 

          Typ elektromotoru, operaci, název nářadí, ČSN, rozměr, termín dodání 

a dále informaci, zda se jedná o jednorázovou dodávku (počet ks) nebo 

trvalou potřebu (předpokládaná roční spotřeba) a dále jaký druh nářadí bude 

tímto nahrazen. 

 

3.5     Ukončení výroby  

 

           Dojde-li k ukončení výroby určité typové velikosti elektromotoru musí 

útvar LOG2 ve spolupráci s útvarem PT4 minimálně 3 měsíce předem 

písemně uvědomit úseky Výroby a útvar PT o ukončení výroby. 

           Útvar PT společně s vedoucím výdejny a vypracuje seznam nářadí, 

měřidel a brusiva, která budou s ukončením výroby určitého typu 

elektromotoru zrušena. Vedoucí výdejny zajistí zrušení (storno) objednávek 

nového nářadí a měřidel. Likvidaci nepotřebného nářadí a měřidel provádí 

výdejna nářadí ve spolupráci s útvarem PT. 
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3.6     Odebírání nářadí z P/R2 

 

           Nářadí a brusivo dodané do skladu na základě požadavku, musí 

vystavovatel požadavku co nejdříve odebrat. K odběru nářadí bude vyzván 

zaměstnanci skladu telefonicky.  

 

3.7      Evidence odebraného nářadí z P/R2     

       

             Vedoucí útvaru, který odebral nářadí ze skladu, je odpovědný  

za vedení řádné evidence o přidělení nářadí do užívání, za bezvadný stav a 

uložení nářadí podle bezpečnostních předpisů a ČSN. U el. přenosného 

nářadí též za dodržování ČSN 331610. U nářadí vyžadujícího speciální 

kvalifikaci musí též zajistit, aby s tímto nářadím pracovala pouze oprávněná 

osoba. 

           Na útvarech, kde se provádí pravidelná inventarizace a dále      

ve výdejnách nářadí musí být nářadí evidované v SAP R/3. 

 

3.8    Připravení podkladů hospodářem nářadí 

 

    Hospodář nářadí je zodpovědný za přesnou evidenci speciálního 

nářadí a přípravků dle inventurního soupisu – počítačové seznamy na svém 

středisku. 

  

3.9     Způsob preventivních prohlídek speciálního nářadí 

 

     Preventivní prohlídku speciálního nářadí provádí nástrojárna PT. 

Preventivní prohlídka je, že výdejce nebo hospodář při vrácení nářadí  

do výdejny provede prohlídku, jestli vrácené nářadí není poškozené nebo 

znečištěné. 

  

1.  Vizuální kontrola 

 

 Přípravky a speciální nářadí, které by bylo obtížné přesně 

přeměřit nebo z rozměrových důvodů převést, budou 
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kontrolovány přímo na dílnách vizuální kontrolou. Tuto kontrolu 

provede určený zaměstnanec (seřizovač, mechanik z údržby, 

hospodář). 

 

2.  Fyzická kontrola 

 

 Hospodář nářadí zajistí převoz vybraných přípravků speciálního 

nářadí na údržbu nářadí a dohodne s mistrem útvaru P/PT 

Údržba nástrojů termín kontrolní prohlídky. Určení zaměstnanci 

útvaru P/PT provedou fyzickou kontrolu v dohodnutém termínu. 

 

3.10  Řád metrologie 

 

Základní úkoly metrologie  

 

- Organizovat, zajišťovat a kontrolovat v souladu s platnými zákony a 

předpisy jednotnost a přesnost (správnost) měřidel a měření ve firmě.  

Zajišťovat dozor nad dodržováním měrového řádu.  

 

 Metrolog  

 

- Plní úkoly pod vedením QM a odpovídá za provádění všech opatření 

k zajištění povinností vyplývajících pro závod ze zákona o metrologii  

č. 110/97, prováděcích vyhlášek.  

Organizuje závodní metrologii. Schvaluje objednávky nových měřidel 

externě nakupovaných pro potřebu výroby. Rozhoduje o vhodnosti použití, 

zajištění kalibrace a servisu. Zajišťuje výstupní kontrolu při výrobě a 

opravách měřidel.  

Zajišťuje vstupní kontrolu jakosti při přejímce nakupovaných měřidel.  

Ve spolupráci s odbornými pracovišti určuje lhůty kontrol a zařazení měřidel 

do jednotlivých skupin dle zákona č. o metrologii.  

Zajišťuje provedení potřebných měření jinými specializovanými 

pracovišti, pokud nelze toto měření zajistit ve vlastním závodě. Archivuje 

kalibrační postupy všech kalibrovaných druhů měřidel. 
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3.10.1 Zaměstnanec odpovědný za daný obor měření 

 

Zajišťuje jednotnost a správnost ve svěřeném oboru měření a 

pracovní podmínky pro kalibraci (teplota - obor měření délka 20°C±1°C,        

± 2°C, obor měř. el. veličiny 23°C± 2°C).  

Zpracovává sám nebo ve spolupráci s příslušnými odbornými 

pracovišti kalibrační postupy na měřidla, která se nevyráběla v závodu, nebo 

tyto postupy nebyly součástí dodávky měřidla (součástí těchto kalibračních 

postupů je i způsob značení data poslední kalibrace na měřidlech). 

Kalibrační postupy pro zajišťovaný obor měření archivuje.  

Stanovuje způsob návaznosti pracovních měřidel svého oboru měření. 

Zajišťuje kalibrace etalonů a ověřování stanovených měřidel pro daný obor 

měření tak, aby tato měřidla měla dobu platnosti v souladu s ustanovením 

metrologického orgánu. V případě nezbytnosti nebo ekonomické výhodnosti 

zajišťuje externí kalibraci pracovních měřidel.  

Při zjištění nedostatku a při změnách seznamuje vedoucí útvaru,  

v nichž se používají měřidla daného oboru, s organizací závodní metrologie, 

zejména s lhůtami kalibrace a způsoby zacházení s měřidly.  

Navrhuje lhůty kalibrace pracovních měřidel, kontrolních měřidel 

(pracovních etalonŧ) a zařízení a tyto lhůty předkládá závodnímu metrologovi 

k odsouhlasení.  

Vede evidenci v rozsahu název měřidla, číslo dle metrologické 

evidence, jmenovitý rozměr (rozsah), tolerance, datum a výsledky poslední 

kalibrace, zajištění návaznosti, lhůty kalibrace. Kopii seznamu pracovních 

měřidel předává závodnímu metrologovi a nejméně 1x ročně provádí 

aktualizaci s uvedením data a podpisu, ve své evidenci provádí všechny 

změny neprodleně.  

Vyžaduje-li měřidlo zvláštní zacházení a péči nebo při zjištění 

nedostatku v provozování ostatních měřidel, stanovuje podmínky provozu a 

skladování měřidel svého oboru, prokazatelně s nimi seznamuje uživatele a 

toto dává na vědomí metrologovi.  
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3.10.2 Uživatelé měřidel  

 

Uživatelem může být jednotlivec nebo útvar, za který nese 

odpovědnost jeho vedoucí. Nedodržení řádu metrologie se posuzuje jako 

porušení pracovních povinností, v závažném případě jako hrubé porušení 

pracovních povinností.  

Odpovídají za prováděná měření, svěřené měřidlo, jeho uložení a 

správné zacházení s ním.  

Odpovídají za používání pouze stanovená měřidla (SM) s platným 

ověřením nebo pracovní měřidla (PM) zkalibrovaných ve stanovených 

lhůtách označených. 

Používají PM a SM tak, aby nevhodným provozem, údržbou nebo 

skladováním nemohlo dojít k jejich poškození nebo snížení přesnosti 

prováděných měření. PM a SM, u nichž došlo k poruše nebo snížení 

přesnosti nebo u kterých vznikla pochybnost o jejich správnosti či platnosti 

metrologické konfirmace, vyřazují z používání a předávají co nejdříve ke 

kalibraci nebo opravě. Pokud je měřidlo nepřenosné, provede se žádost 

formou sdělení.  

Nepoužívají se měřidla, u nichž platnost kalibrace či ověření zanikla, nebo 

měřidla nezkalibrovaná. 

 

3.10.3 Rámcové povinnosti výdejny nářadí při zajišťování měrového 

pořádku  

 

a)    Zajišťují hospodářskou evidenci všech měřidel na PC. Všechny změny 

hned zapracovávají do systému.  

b)    Jsou povinny zajišťovat v souladu s plánem periodických kontrol 

předkládání neznečištěných měřidel a po kalibraci je včas odebrat  

(z hlediska řádného temperování měřidla doporučujeme předání 

měřidel koncem ranní směny a zároveň vyzvednutí zkalibrovaných 

měřidel).  

c)    Při vracení vypůjčených měřidel provádí vizuální kontrolu (poškození, 

kompletnost, znečištění, prošlá kalibrační nebo výpůjční lhůta.          
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Na nedostatky ze strany uživatelů upozorňuje vedoucí výdejny 

vedoucího dílny.  

d)    Zajišťují dostatečnou zásobu měřidel a měřících přípravků. Nová, 

popř. opravená měřidla, která nejsou v oběhu, ukládá odděleně 

(zásoba).  

e)    Zajišťují opravy měřidel a měř. přípravků. Opotřebovaná, poškozená a 

nepřekontrolovaná měřidla ukládají odděleně tak, aby nedocházelo 

 k neoprávněnému použití. 

f)     Odpovídají za správné skladování a ošetřování měřidel tak, aby 

nedocházelo k jejich znehodnocení vadným skladováním nebo 

manipulací.  

g)    Zajišťují oddělené uskladnění vyřazených měřidel před šrotací, aby 

nemohlo dojít k omylu nebo zneužití měřidla.  

h)    Upozorňují uživatele na včasné vrácení měřidel.  

i)    Při předkládání přípravků a ostatních nestandardních měřidel  

na měrové středisko je nutno předložit i výkresovou dokumentaci, 

pokud předmětnou dokumentaci nevlastní měrové středisko (MS) 

nebo konstrukce nástroje ve svém archivu, popřípadě pokud nebylo se 

zaměstnanci MS dohodnuto jinak.  

j)     Předává útvaru technologie výroby minimálně 1x ročně seznam 

nepoužívaných měřidel k posouzení dalšího využití.  

k)   Výdejna vede prostřednictvím "PM modulu" záznam o zapůjčení 

měřidla uživateli. Záznam musí obsahovat jméno zaměstnance, datum 

půjčení, vrácení, a evidenční číslo. Tento záznam je třeba uchovat  

po dobu 1 roku od data vrácení měřidla.  

l)    Měřidla, která se dočasně nepoužívají, vyjímá ze sledované 

metrologické evidence pracovních měřidel a zařadí je do stavu 

BLOKOVANÁ ZÁSOBA. V případě potřeby se opět zařadí  

do metrologické evidence (kalibrace). Před použitím však musí být 

měřidlo předloženo ke kalibraci!  
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3.11 Postup při vyřazování opotřebeného, poškozeného, zničeného 

a  ztraceného nářadí 

  

 Nářadí opotřebené 

 

 - U nástrojů normálně otupených nebo opotřebených se ve výdejnách 

nářadí provádí výměna za vrácené nástroje. 

 

 Nářadí poškozené, zničené nebo ztracené 

 

 - Poškozené, zničené nebo ztracené nářadí je nutno likvidovat tím 

způsobem, že zaměstnanec, který nástroj používal, je povinen hlásit      

ve výdejně nářadí poškození, zničení nebo jeho ztrátu. Výdejce nářadí 

vystaví spotřební lístek nástroje. 

            Při poškození, zničení nebo ztrátě běžného nářadí zaměstnanec vrátí 

poškozené nebo zničené nářadí do výdejny, podepíše spotřební lístek 

nástroje a zaměstnankyně výdejny mu vydá provozuschopné nářadí. 

Spotřební lístky zůstávají ve výdejně a mistři jsou povinni je přijít podepsat, 

nejpozději do 28 dne v příslušném měsíci. Mistři na spotřebním lístku určí 

příčinu vyřazení a v případě viny zaměstnance určí ve spolupráci s výdejci 

nářadí výši úhrady. 

 Při ztrátě nebo zničení nářadí se při určování výše úhrady vychází  

z ceny nářadí. 

              Dojde-li ke zničení nářadí, příčinu zničení nářadí vyšetří mistr  

ve spolupráci s inspektorem strojů, nebo s údržbáři strojů, popř. 

s hospodářem nářadí. Po zjištění příčiny poškození nářadí mistr doplní 

spotřební lístek nástroje.  

 

3.12  Hlášení spotřeby a zásob 

 

 Hlášení spotřeby a zásob nářadí zpracovávají vedoucí jednotlivých 

výdejen a předávají ho vždy nejpozději do 3. následujícího měsíce na 
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sekretariát vedoucího příslušného provozu. Vedoucí (sekretariát) předá 

hlášení na útvar CA2 nejpozději do 5. pracovního dne po skončení měsíce. 

 

3.13.    Provádění revizí a kontrol elektrického nářadí 

 

3.13.1    Rozdělení nářadí podle používání 

 

              Podle pracovního využití (četnosti délky doby používání) se nářadí 

zařazuje do tří skupin: 

  

 skupina A – s nářadím se pracuje jen občas (do 100 

provozních hodin za rok); 

 skupina B – s nářadím se pracuje často krátkodobě (od 100 

do 250 provozních hodin za rok); 

 skupina C – s nářadím se pracuje často delší dobu (více 

než 2050 provozních hodin za rok). 

 

Revize nářadí se provádějí: 

 

a) pravidelně nejpozději ve lhůtách stanovených v tabulce 1; 

 

Tabulka č. 1 – Lhůty pravidelných revizí nářadí 

Skupina Nářadí třídy ochrany Nejméně jednou za 

A 
I 6 měsíců 

II a III 12 měsíců 

B 
I 3 měsíce 

II a III 6 měsíců 

C 
I 2 měsíce 

II a III 3 měsíce 
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             b) při každé předpokládané nebo zjištěné závadě (například  

při podezření z poškození proudem, nárazem, tekutinou nebo jinými vlivy). 

 Kontroly nářadí se provádějí před každým výdejem a po každém 

vrácení nářadí. Má-li pracovník nářadí v užívání po delší dobu (více než 1 

směnu), provede se kontrola také vždy před zahájením práce s nářadím ve 

směně a po skončení práce s nářadím v této směně. 

             Má-li nářadí vlastní samostatný transformátor a /nebo používá-li se 

k napájení nářadí prodlužovaní pohyblivý přívod, podrobí se revizi a kontrole 

ve smyslu této normy i transformátor a prodlužovaní pohyblivý přívod. 

 

3.14 Škodní řízení 

 

 Ke škodě může dojít např. krádeží, vloupáním, podvodem, 

zpronevěrou, poškozením, neoprávněným vlastním zvýhodněním, úmyslně 

nebo hrubou nedbalostí. 

 

3.14.1 Druhy škod, které jsou předmětem interního škodního řízení a 

hlášení o škodách 

 

 škody na dlouhodobém majetku, 

 škody na zásobách (materiál, nedokončená výroba, polotovary vlastní 

výroby, výrobky a zboží), 

 škody na penězích a ceninách, 

 škody na majetku vedeném v operativní evidenci, 

 škody vyplývající z porušení povinnosti ze závazkového vztahu  

(§ 373÷386 Obchodního zákoníku), 

 škody spočívající v zániku majetkových práv, zejména pohledávek, 

aniž by došlo k jejich uspokojení (např. odpis nedobytné pohledávky v 

důsledku promlčení), 

 škody spočívající ve zvýšení nákladů (náklady na opravu, náklady 

spojené s prostojem, odškodnění pracovního úrazu, penále, poplatky 

apod.), 

 škody spočívající ve snížení výnosů (ušlý zisk, sleva z ceny apod.), 
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 škody spočívající z nevýhodně uzavřené smlouvy, 

 podezření na vznik jakékoli výše uvedené škody. 

 

3.14.2 Druhy škod, které nejsou předmětem interního škodního řízení 

 

 škody způsobené zaměstnancem zaměstnavateli vyrobením zmetku, 

 škody způsobené zaplacením penále, úroků z prodlení nebo smluvní 

pokuty, jestliže příčinou, 

 vzniku těchto škod byla platební neschopnost závodů SEM. 

 

3.14.3 Projednání škody způsobené závodu 

 

Vznikne-li v kterémkoliv útvaru závodů SEM škoda, je povinen ten, 

kdo škodu zjistil, oznámit vznik škody svému nejblíže nadřízenému a 

vedoucímu útvaru, kde škoda vznikla. 

Vedoucí útvaru, ve kterém škoda vznikla, je povinen vystavit formulář 

„Protokol o škodě“ (POŠ). Pokud dojde ke sporu o místě vzniku škody, určí 

zaměstnance zodpovědného za vystavení POŠ příslušný vedoucí 

jednotlivých útvarů nebo ředitel příslušného závodu SEM. 

Škody, u nichž je důvodné podezření, že byly způsobeny v souvislosti 

se spácháním trestného činu, hlásí vedoucí útvaru ihned vedoucímu HR 

Praha v příslušném závodě SEM, který v rámci své odpovědnosti dále řeší 

případné nahlášení události orgánům činným v trestním řízení. 

POŠ musí být vypsán do tří pracovních dnů od doby, kdy se vedoucí 

útvaru o škodě dozvěděl. Za včasný a řádný průběh řízení o náhradě škody 

zodpovídá vedoucí útvaru, ve kterém škoda vznikla. Dojde-li nedodržením 

povinností tohoto pracovníka k promlčení nároku na náhradu škody vůči 

zaměstnanci, který za škodu zodpovídá, zodpovídá za ni sám. Pokud 

promlčení způsobili i jiní zaměstnanci, zodpovídají za škodu společně podle 

míry zavinění. 

Je žádoucí, aby zaměstnavatel sdělil zaměstnanci, odpovědnému  

za škodu, výši požadované náhrady škody nejpozději do jednoho měsíce ode 
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dne, kdy bylo zjištěno, že škoda vznikla a že za ni odpovídá příslušný 

zaměstnanec. 

 

3.14.4 Škoda na strojích a zařízeních 

 

Vzhledem k tomu, že charakter škody a jejich četnost u strojů a 

zařízení je jiná, než u ostatních druhů škod, je postup při vyplňování 

protokolu o škodě (POŠ) následující: 

Dojde-li na pracovišti k poškození stroje nebo zařízení, musí sám 

zaměstnanec toto ohlásit ihned svému přímému nadřízenému. Do jeho 

příchodu musí zůstat stroj nebo zařízení v poloze, ve které došlo k poruše. 

Není-li možné určit výši škody na místě, je nutno vyčkat s jejím 

vyčíslením až po provedení potřebné opravy. Škoda je tak dána skutečnými 

náklady na provedení opravy poškozeného stroje nebo zařízení a další 

škodou, která tímto vznikla závodu (např. v důsledku prostoje apod.). 

 

3.14.5 Vymáhání náhrady škody 

 

Náhradu škody formou srážek ze mzdy ve smyslu „Záznamu o 

projednání škody a způsobu její náhrady“ – část G POŠ provádí HR Praha  

v příslušném závodě SEM, které tak zajišťuje věcné i časové plnění náhrady 

škody. Tento útvar kontroluje provedené srážky, a pokud zaměstnanec 

ukončí pracovní poměr před vyrovnáním závazku, písemně s ním dohodne 

způsob úhrady zbývajícího dluhu. Tuto dohodu předá útvaru MF CA, který  

v případě jejího neplnění zajistí vymáhání prostřednictvím právníka. 

V případě, že zaměstnanec neuzná svůj závazek splatit náhradu 

způsobené škody „Záznam o projednání škody a způsobu její úhrady“ POŠ, 

zajistí vedoucí útvaru vymáhání náhrady škody prostřednictvím právníka 

příslušného závodu. Musí tak učinit neprodleně, aby nedošlo k promlčení 

nároku zaměstnavatele na náhradu škody. 
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4.  Analýza současného stavu z hlediska sortimentu, 

systému řízení, organizace práce, ekonomiky a dalších 

vstupních informací 

 

4.1 Sortiment ve výdejně nářadí 

 

 Sortiment se skládá: 

 z komunálního nářadí, 

  vysokoobrátkové nářadí,  

 měřidel  

  elektronářadí.  

 

Mezi komunální nářadí patří vrtačky, šroubováky, vzduchové mašinky, 

kladiva, kleště, měřidla, frézy a další. Tento sortiment má svoje materiálové 

čísla a jsou vedená v přesné evidenci v systému SAP R3. Hospodář nářadí a 

výdejce má přehled o každém odebraném zboží pracovníkem a přesně ví, 

kde se dané nářadí nachází. Toto nářadí je evidováno na osobní kartě 

zaměstnance, na měrovém středisku (zde se posílají měřidla, u kterých končí 

jejich kalibrace), u externí firmy (broušení vrtáků, fréz.) a nářadí, které je  

na opravě. 

K nejvíce odebíraným položkám patří vysokoobrátkové nářadí např. 

výměnné břitové destičky, strojní spirálové závitníky, brousící kotouče FLEX, 

brusná tělíska, vrtáky s válcovou hlavou, nástavce pneušroubováků, bity, 

telefonní kleště, boční štípačky, řemeslnické nůžky a další. Pro znázornění 

jsem vybral 6 druhů materiálu, ve kterých máme největší objem, co se týče 

v kusech a v korunách. V tabulce č. 2. je znázorněna spotřeba nářadí  

za obchodní rok říjen 2007 – září 2008.  Siemens Elektromotory Mohelnice 

s.r.o. se řídí jako německá firma, kde obchodní rok začíná od začátku října a 

končí koncem září, kde se provádí poslední tři dny inventury.  

   

 

 



Diplomová práce 

                                                                   35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Tento sortiment nemá materiálové číslo a jde rovnou do 

spotřeby.  

Pracovník si může odebírat toto nářadí v libovolném 

množství a neexistuje dosud žádná kontrola, zda tento 

materiál používá ke své práci nebo ne.  

Hospodář nářadí nemá žádný přehled o pohybu tohoto 

materiálu. 

 

Tabulka č. 2 – spotřeba materiálu za obchodní rok říjen2007/září2008 

                Ks               Kč 

Výměnné břitové destičky           13 500         2 970 000 

Spirálové závitníky             2 800               392 000 

Brousící kotouče              1 800            288 000 

Frézky na drážku              1 200                  480 000 

Vrtáky( tvrdokov)                800         1 600 000 
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Obr. č. 5 – Grafické znázornění spotřeby materiálu říjen2007/září2008 v ks 
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Obr. č. 6 – Grafické znázornění spotřeby materiálu říjen2007/září2008 v Kč 
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4.2 Systém řízení a organizace práce 

 

  Výdejna nářadí je řízená přes PC, co se týká objednávek, 

odpisů spotřebovaného materiálu, výdeje měřidel, kalibrace, revize měřidel a 

elektronářadí. Výdej je prováděn obsluhou na stavové karty, na nástrojové 

známky nebo odpisem na zmetkový lístek na jednotlivá střediska. 

 Výdejny nářadí jsou lokalizované k danému provozu tak, aby byla 

zajištěna dostupnost a rychlost výdeje na příslušná pracoviště. V Siemensu 

Mohelnice máme výdejny nářadí umístěny v těchto provozech: slévárny, 

nástrojárny, montáže a navijárny. Ve výdejně nářadí pracuje 13 pracovníků, 

z toho 3 hospodáři nářadí a 10 výdejců nářadí. Všechny výdejny pracují na 

dvou směnný provoz. Na obrázku č. 7 vidíme schématické znázornění 

výdejny nářadí. 

 

 
 
 
                                        
 
    
                   
                                               

                           A         B                C                         D 
            PC                                  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  PC                 

 
  
 

- hospodář nářadí      

-  výdejce nářadí 

Obr. č. 7 – Schéma uspořádání výdejny nářadí 
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   A – místo pro ukládání vysokoobrátkový materiál 

 B – místo pro ukládání komunální nářadí 

 C – místo pro ukládání elektronářadí 

 D – místo pro ukládání měřidel 

  
4.3 Finanční hospodaření ve výdejně nářadí 

 

 Veškeré objednané nářadí pořízené hospodářem nářadí jsou vedeny  

bez hodnoty. Toto nářadí jde rovnou do spotřeby a nezhoršují hospodářský 

výsledek celého podniku. 

 Na začátku obchodního roku je přidělen od vedoucího provozu výdejci 

nářadí roční peněžní limit. S tímto peněžním limitem pracuje celý rok a snaží 

se regulovat nákupy tak, aby neohrozil potřeby výrobních provozů a zároveň 

se vešel do stanovené hodnoty. 

 

4.3.1 Nářadí s vedením zásob bez účtování hodnoty 
 
Materiál – účetní obrazovka 
 

 Druh materiálu: NAVY – toto označení se používá na veškerý 

materiál ve výdejně nářadí 

 
Pro tento druh materiálu musí být nastaveno vedení množství bez 

aktualizace hodnot, a tím se účetní obrazovka stává nerelevantní. 

(neaktualizuje se hodnota zásob, průměrná cena, ani standardní cena nemá 

význam.) 

 Objednávání materiálu 
 

Pro objednávání materiálů je možné využít veškeré metody související 

s objednáváním: 

- Informační záznamy s uvedením cen 

- Pořadače 

- Plánování potřeb materiálů s vytvářením plánovaných zakázek 

- POBJ 

- Objednávky – typ přiřazení účtu „K“ – nákladové středisko a 

příslušný účet 
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- Fakturace skutečných nákladů na účet z objednávky 

 Řízení ceny:   S – standardní cena 0,01 kč/ 10.000 ks 

Jako příklad uvádím nakupovaný materiál obr. č 4. kde celková 

zásoba tohoto materiálu je 100ks za 0,01 Kč. 

 

 

Obr. č. 8 – Účetní doklad frézky stopkové 

 
 

   Příjem materiálu  

 
Objednáno 100 ks / v ceně 10 Kč za 1ks, příjem materiálu neobsahuje 

účetní doklad, provede se pouze příjem množství na příslušný sklad uvedený 

v objednávce obr. č. 5. 

 

 objednáno 100 ks / v ceně 10 Kč za 1ks 

 příjem 100 ks / 1000 Kč->  
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Obr. č. 9 – Příjem zboží, cenová odchylka 

 

 

Přijatá faktura – účetní doklad 
 

 fakturováno 100 ks / 1309 Kč s DPH 

 DPH: 209 Kč 

 cena materiálu: 11 Kč / 1 ks-> 1100 Kč / 100 ks 

 
 

Obr. č. 10 – Faktura je v tomto případě jediný účetní doklad vztažený k evidenci nářadí. 

 

 

 Ocenění zásob 

 

V tomto případě systém nedává možnost vyhodnotit zásoby, jelikož 

příslušné ceny materiálu neeviduje. V případě potřeby je možné ocení 

zásobu nestandardním reportem s využitím případně poslední fakturované 

ceny. 
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4.3.2 Čerpání nákladů – říjen 07 – únor 08 

 

Tabulka č. 3 – čerpání nákladů říjen2007/únorí2008 

  nový účet X. 07 XI. 07 XII. 07 I. 08 II. 08 Celkem 

Slévarna            

501330 61195120 1 450 000 1 150 000 563 622 1 148 602 1 072 434 5 384 659 

501331 61195120             

Celkem   1 450 000 1 150 000 563 622 1 148 602 1 072 434 5 384 659 

Navijárna         

100120 61195120 56 548,00 198 652 89 494 69 917 270 627 685 238 

100124 61195120 456 254 498 268 357 126 178 945 488 165 1 978 758 

celkem   512 802 696 920 446 620 248 862 758 792 2 663 996 

Montáž               

100121 61195120 1 345 514 493 622 1 435 893 1 180 097 352 236 4 807 362 

100125 61195120 675 392 396 800 429 417 804 104 206 092 2 511 804 

celkem   2 020 906 890 422 1 865 310 1 984 201 558 327 7 319 167 

Nástrojárna               

100122 61195120 0 0 15 899 11 182 28 861 55 942 

100126 61195120 34 517 0 175 730 183 149 47 550 440 946 

celkem   34 517 0 191 629 194 331 76 411 496 888 

Celkem   4 018 225 2 737 342 3 067 181 3 575 997 2 465 964 15 864 709 
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Obr. č. 11 – Grafické znázornění čerpání nákladů – říjen 07/únor08 
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5.  Logistické a softwarové řešení řízení ve výdejně nářadí    

5.1  Úvod 

Výdejna nářadí a měřidel je součástí všech výrobních, ale i řady 

nevýrobních organizací. Vzhledem k trvale rostoucí složitosti, přesnosti a 

ceně nástrojů je nutno věnovat jejich uložení a správně odpovídající 

pozornost. Programové vybavení zajišťuje optimální sledování hospodaření s 

nástroji, včetně potřebných údajů pro vyhodnocování nákladů na výrobu.  

Na základě vyhodnocování těchto údajů je možno optimalizovat 

skladové zásoby, snížit náklady a hodnotit kvalitu a využití jednotlivých 

nástrojů. 

 

       Programové vybavení pro řízení výdejny a měřidel zajišťuje 

následující základní funkce: 

 

        - správa kmenových dat nástrojů a měřidel 

    - optimalizace využití řezných nástrojů 

    - zajištění oběhu nástrojů mezi výdejnou a brusírnou 

    - sledování kalibračních dob pro měřidla 

    - tvorba, zpracování a vyhodnocení zakázek 

    - výstupy a komunikace s centrálním systémem 

 

5.2  Výrobní systémy – více než jen software 

 

Moderní hospodářství staví výrobní podniky před velké úkoly. Podniky 

jsou často vystaveny kolísavému stavu zakázek a extrémně krátkým 

reakčním časům. Cykly životnosti výrobku jsou stále kratší a výrobky 

podléhají neustále dalšímu vývoji, přičemž požadavky na kvalitu se zvyšují. 

Vzdálenost mezi úspěchem a nezdarem je nepatrná. Pro úspěch podniku je 

rozhodující plynulá kontrola výrobních procesů, optimalizovaná organizace či 

efektivní využívání zdrojů. Jednotlivé softwarové aplikace v rozdílných 

odděleních podniku jsou samozřejmě užitečné k co možná nejlepšímu plnění 

úkolů specifických právě pro daná oddělení.  
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V této oblasti je realizován úplný proces – dojde-li ke změnám  

na výrobku, bude automaticky nastavena změnová služba. Všechna 

relevantní pracoviště ve výrobním procesu mají okamžitě obdržet změnovou 

zprávu. Bohužel, právě na tomto bodě se v systému vyskytuje enormní 

nejistota. Příprava výroby je pak často pouze „převodníkem informací“ 

k proměně digitálních informací na vytištěný papír. Jakákoliv automatizace 

zde najde svůj konec, jelikož informace musí být předávány ústně správným 

osobám, což představuje obrovský zdroj chyb. Reakční časy jsou extrémně 

zkreslené a ve výrobě jsou vytvořeny závislosti, které zabraňují úspěšnému 

průběhu procesu.  

 

5.3  Požadavky výrobního procesu 

 

Ve výrobě, kde musí mít lidé a stroje k dispozici aktuální informace, 

jsou přirozeně zapotřebí moderní softwarová řešení. Současné stroje mohou 

být dnes zásobovány informacemi prostřednictvím síťového propojení jako 

například běžná PC. Obousměrná výměna informací je ze zásady možná, 

ovšem lidé ve výrobě musí být zapojeni do informačního toku konkrétním 

způsobem a s patřičnými možnostmi. Abychom mohli zasílat výrobnímu 

personálu aktuální a včasné informace, je nutno uvažovat o vizualizačním 

konceptu. To znamená, že je třeba snažit se dosáhnout průchodného 

procesního řetězce, který splňuje jak technické (softwarové) požadavky, tak 

vizuální požadavky odpovídající potřebám obsluhy.  

Posuzujeme-li kompletní výrobní proces, musíme bezpodmínečně 

dbát na to, že je vázán nejen způsobem výměny informací, ale také možností 

dodat provozní prostředky ve správném okamžiku na správné místo  

ve výrobě, což přispívá k značnému přínosu procesní jistoty. Zatímco 

vývojáři a technologové vyrábějí „statická výrobní data“, zpracování zakázky 

a procesní plánovač přispívají k „dynamickému procesnímu aspektu“. 

Výrobní zakázka zde obdrží svůj termín dohotovení a svoje přidělené zdroje. 

Aby mohl být tento termín dodržen a limitované zdroje mohly být optimálně 

využity, je permanentní dozor nad výrobním procesem nutný.  
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5.4  Průchodný procesní řetězec 

 

Cílem výrobního podniku musí být, že všechny získané informace jsou 

centrálně v podniku k dispozici a jsou přiděleny na odpovídající místa dle 

systému oprávnění a rolí v podniku. Softwarová ostrovní řešení nebo 

částečně průchodné výrobní procesy jsou pro jednotlivá oddělení dobrými 

pomocnými prostředky, které ale nezajišťují dodržování lhůt a procesní 

jistotu. Například systém managementu nástrojů ve výdejně nářadí je 

prostředek k ulehčení roční inventury, který ovšem není ničím více než 

digitálním katalogem. V tomto případě by bylo podstatně užitečnější pořídit 

vedle kmenových dat nástroje také pohyblivá data, a to s pomocí provozního 

prostředku logistického a skladového systému. Tím bude s pomocí 

nepatrných výdajů dosaženo výrazně vyšší hodnoty softwarového systému a 

bude průchodně organizována včasná připravenost provozních prostředků až 

k místu nasazení.  

 

5.5  Sběr provozních dat 

 

Moderní stroje a zařízení nabízejí také standardizované možnosti 

k softwarově-technickému sběru dat o stavu strojů. Inovace softwarového 

řešení spočívá v zapojení pracovníků do sběru dat (pomocí lehce 

obsluhovatelných terminálů) ve spojení s rozsáhlou automatizací řízení. Díky 

časově aktuální vizualizaci procesního stavu může procesní řízení okamžitě 

reagovat na závady.  

Dojde-li například při frézování k zastavení zakázky z důvodu zlomení 

nástroje, může se procesní řízení v rámci průchodného procesního řetězce 

ihned zkontaktovat se skladem nástrojů a přednastavením nástrojů. Bude 

zadán odpovídající požadavek a zúčastněná oddělení mohou okamžitě 

sáhnout po odpovídající informaci, jako je stav zásob, skladové místo, typ 

nástroje, montážní předpis nástroje atd. Výpadek výroby bude takto 

redukován na minimum. 
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 Výdejna Navijárna         

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. č. 12 – Logistický přístup k řízení výdejen nářadí 
 

 

5.6  Workflow 

 

Modul umožňuje převést uživatele systému vybraným procesem  

na základě popisu procesu, popisu pracovních míst a jejich zapojení  

do procesu, obsazení pracovních pozic jednotlivými osobami a přepojení 

programových funkcí systému s uzly procesu. Je stejně integrální součástí 

celého systému a dokáže tak řídit všechny procesy v rámci systému i mimo 

něho. Všechny procesy je možné zobrazit a modifikovat v grafické podobě. 
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6. Vlastní návrh řešení 

 

 Neustále se zvyšující nároky na kvalitu a rychlost zpracování 

požadavků zaměstnance kladou vysoké nároky také na dodavatelskou 

společnost. Efektivní řízení skladových zásob s velkým pohybem zboží co  

do počtu položek a expedovaného objemu vyžaduje použití špičkového 

řešení. 

 

6. 1 Využití identifikační čipové karty 

 

 S jedním řešením je vydávání nářadí pomocí čipové karty 

zaměstnance.   Každý zaměstnanec pracující v Siemensu Mohelnice obdrží 

při nástupu identifikační čipovou kartu. Identifikační čipová karta je majetkem 

zaměstnavatele a zaměstnanec je povinen ji chránit před zneužitím, 

zničením, ztrátou nebo zcizením a v případě ukončení pracovního poměru ji 

vrátit zaměstnavateli. Kartu je možno potisknout v relativně vysokém 

rozlišení (běžné je barevná fotografie, logo,…)nebo polepit speciálními 

samolepkami, čárkovým kódem a tím umožnit používání karty na místo 

závodního průkazu. 

 

 Kartu lze použít: 

o k evidenci docházky,  

o otvírání dveří,  

o ve stravovacím systému, 

o odvádění výroby, 

o čerpání odebraného nářadí. 
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     Přenos dat ze čtečky do PC 
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Čipová karta zaměstnance 

 

  

       Osobní karta zaměstnance 

 

 

Obr. č. 13 – Schéma vydávání nářadí pomocí čipové karty 

 

 

 

 

Stav karty 

Množství 

Spotřeba u uživatele 

Atd...... 



Diplomová práce 

                                                                   48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

6. 2 Materiálová evidence vysokoobrátkového nářadí  

 

Základní postup pro každou výdejnu nářadí 

 

 vytvořit systémovou podporu vysokoobrátkového nářadí pro 

nákup  

 využít pro řízení zásob vysokoobrátkového nářadí standardní 

systémovou podporu SAP/R3 

 informačního záznamu nákupu 

 požadavku na objednávku 

 konverzí POBJ na objednávku 

 vytvořit podmínky pro využití komunikační podpory Workflow 

 systémovou podporu  SAP/R3  využít v budoucnu pro řízení 

automatizovaného skladovacího systému bez nutnosti pořízení 

modulu pro správu skladových míst 

 umožnit přiřazení nářadí do pracovního postupu na operaci a 

pracoviště 

 vytvořit nové číslování položek vysokoobrátkového nářadí 

(materiálové čísla) 

 umožnit standardní skladové pohledy 

 provést vyčlenění vysokoobrátkových položek ve výdejnách 

 

6. 3 Programové vybavení 

 

Každý systém je přizpůsoben pro optimální využití možností 

jednotlivých skladových jednotek. Nejedná se pouze o řídící systém 

Rotomatů nebo Lean-Liftů, ale vzniká ucelený systém aplikace pro řízení 

skladu, výdejny, archivu nebo spisovny. Vývoji programového vybavení je 

věnována trvalá pozornost, aby byla zaručena slučitelnost s moderními 

operačními systémy a byly respektovány požadavky propojení do centrálního 

logistického a informačního systému.  

            K dosažení maximálního využití systému je propojení jednotlivých 

prvků s řídícím počítačem a případná vazba na nadřízený systém. Takové 

řešení vede k optimalizaci skladu, výdejny nebo archivu.  
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Základním sortimentem aplikačního programového vybavení jsou moduly 

Řízení skladu, Výdejna nářadí a měřidel a Správa archivu a spisovny. 

Základní konfigurace je vždy přizpůsobena požadavkům uživatele.  

Programové vybavení lze samozřejmě rovněž provozovat zcela nezávisle na 

prvcích automatizovaného skladu a vzhledem ke své univerzálnosti je 

použitelné prakticky u všech firem, společností nebo institucí. 

Vzhledem k tomu, že jsme tvůrci aplikačního programového vybavení a 

schopni operativně provádět požadované změny u našich zákazníků. 

           V rámci tohoto řešení je samozřejmě možné využít dalších prvků 

automatizace např. čárový kód, identifikační průkazy. 

 

 

 

 

Obr. č. 14 – Schéma vydávání nářadí pomocí přesného terminálu 

 

a)   Přenosný terminál 

 

Klíčovým prvkem při jednotlivých skladových operacích je 

přenosný terminál se zabudovaným snímačem čárových kódů. 

Regály s nářadím, 
označeným čárovým 

kódem 
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Výběr požadovaného nářadí  

Výdej nářadí 
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Terminál je vybaven pamětí, do níž lze exportovat číselník zboží a kam se 

ukládají na snímaná data.  

 

b)  Komunikátor 

 

Program zajišťující komunikaci mezi terminálem a PC. Pomocí 

komunikačního programu lze kopírovat datové soubory mezi terminálem a 

PC, konfigurovat terminál a updatovat program v terminálu. 

 

 c)  Tiskárna etiket 

 

Volitelný doplněk, pomocí něhož lze dodatečně označit zboží, 

které není dodavatelem opatřeno čárovým kódem. Vhodný typ pro tisk 

malých sérií etiket je termotransfér tiskárna DATAMAX E-4203. 

 

d) Stolní čtečka 

 

 Kódující jednotka se schopností čtení / zápis pro stolní využití. 

Připojení USB. Podporuje Legic Prime (MIM256 + MIM1024) a Legic Advant 

(ATC 128 – 2048) přicházející s aplikačním softwarem pro čtení / zápis. 

Možnost softwaru pro zápis Legic tagů. 

 

e)  Popis aplikace 

 

Do terminálu se ze systému přenese číselník skladových zásob, 

zákazníků a seznam uživatelů. Pracovník se k práci s terminálem přihlásí 

stejným heslem, jaké používá v systému a zvolí jednu z nabízených operací 

Příjem, Výdej nebo Inventura. Ze seznamu zaměstnanců vybere 

požadovaného zákazníka a následně snímá čárový kód zboží a zadává 

počet kusů z klávesnice terminálu. Tento postup se opakuje až do naplnění 

všech položek požadovaných např. na výdejce. Podle typu vybrané operace 

se vytvoří v systému dodací list (výdej), příjemka (příjem), inventurní manko 

nebo přebytek (inventura). 
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6. 4 Cenová kalkulace pro programové vybavení výdejen 

 

Tabulka č. 4 – vyčíslení nákladů na programové vybavení 

Přenosný terminál 1x        12 800,- Kč 

Komunikátor 1x          7 900,- Kč 

Tiskárna etiket 1x        15 500,- Kč 

Stolní čtečka 1x          5 800,- Kč 

Celkem        42 000,- Kč 

 

12800

7900
15500

5800

Přenosný terminál

Komunikátor

Tiskárna etiket

Stolní čtečka

 

Obr. č. 15 – Grafické znázornění nákladů na pořízení programového vybavení 

 

 Náklady na programové vybavení do všech výdejen nářadí přijdou  

na 4x42 000= 168 000 Kč. 
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7. Zhodnocení navrženého řešení 

 

 Tento navrhovaný systém přinese mezi jinými zmapování a evidenci 

materiálu z výdejny nářadí a tyto další výhody: 

 

 Vydávání nářadí pomocí identifikační čipové karty 

 Evidence veškerého nářadí v jednom programu. 

 Systém umožňuje evidenci nářadí, až na konkrétní kus, vždy přesně 

víte, kde se dané nářadí nalézá. 

 Příjmy a výdeje na ostření, opravu, kontrolu a kalibraci včetně 

záznamu naměřených hodnot. 

 Automatické hlídání datum kalibrací a kontrol  

 Návratky a převody nářadí.  

 Krátkodobé a dlouhodobé zápůjčky, přehledy zapůjčeného nářadí dle 

pracovníků a délky zápůjčky.  

 Evidence veškerých pohybů nářadí a možnost přehledů dle druhu 

pohybu.  

 Poškozenky nářadí (odpisy nářadí).  

 Likvidace nářadí zapůjčeného, likvidace skladem/výdejnou.  

 Sledování spotřeby nářadí podle pracovišť (pracovníků), středisek.  

 Inventury – možnost inventarizace v jakýkoli okamžik.  

 Sledování minimálního množství na skladě.  

 Sledování nářadí pomocí čárových kódů.  

 Mnoho informačních úloh o stavu a pohybu nářadí.  

 Kontrola regulérnosti dat s možností automatických oprav. 

 Ochrana programu vstupním heslem, definování přístupových práv  

k úlohám, definování přístupových práv ke skladům a výdejnám.  
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8. Ekonomické zhodnocení 

 

S využitím navrhovaného řešení dojde k přesnější evidenci nářadí a 

celkové skladové efektivnosti. 

 

8.1 Vyhodnocení navrhovaného řešení 

 

Roční spotřeba komunální, vysokoobrátkového nářadí, měřidel a 

elektronářadí ve výdejně nářadí je v hodnotě 42 254 000 Kč.  

Na obr. č. 16. je grafické znázornění v jakých procentech se ročně 

objednává daný materiál ve výdejně nářadí. 

Komunální, elektronářadí a měřidla, které je evidováno v systému 

SAP R3 je v hodnotě 26 909 240 Kč.  

 

42%

36%

4%

18%

Komunální nářadí

Vysokoobrátkové nářadí

Elektronářadí

Měřidla

 

Obr. č. 16 – Grafické znázornění roční spotřeby nářadí a měřidel 

 

Vysokoobrátkové nářadí, které jde přímo do spotřeby a není 

evidováno v systému SAP R3 je v hodnotě 15 344 760 Kč.  

Zavedení tohoto řešení ve výdejně nářadí dojde ke snížení 

nakupovaných nástrojů. 
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Příklad:  

 Ve výdejně nářadí jsme se zaměřili na výdej šroubových bitů. Tyto 

šroubové bity jsme začali evidovat každému pracovníkovi, který si je odebral 

z výdejny nářadí. Po dvou měsíčním sledování jsme zjistili snížení odběru 

těchto šroubových bitů o 15%. 

V případě zavedení tohoto mnou navrhovaného systému 

předpokládám snížení nákladů na nákup nástrojů o cca 8%, tedy  

1 534 760 Kč/ročně na srovnatelný objem. Vycházím z reálného příkladu 

na šroubové bity. 

 Náklady na programové vybavení výdejen nářadí 168 000 Kč 

 

 Celková úspora nákladů 1 366 760 Kč. 

 

Obr. č. 16. grafické zázornění ekonomického vyhodnocení
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Obr. č. 17 – Grafické znázornění ekonomického vyhodnocení 
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9.  Závěr 

 

V této diplomové práci jsem se zabýval možností využití zavedení 

logistického a softwarové řešení řízení ve výdejně nářadí.    

 

Úvod je věnován analýze součastného stavu, zaměřuje se na celý 

systém řízení výdejen nářadí. V dalších částech se věnuji popisu nového 

řešení a celkovému zhodnocení navrhovaného řešení. 

 

 Navrhovaný systém řešení přinese vydávání nářadí pomocí 

identifikační čipové karty všech položek, které mají přiřazené materiálové 

číslo. Zaměstnanec pomocí této identifikační čipové karty bude odebírat 

potřebné nářadí s výdejny. Tento navrhovaný systém přinese mezi jinými 

zmapování a evidenci materiálu z výdejny nářadí a tyto další výhody: 

 K evidenci nářadí až na konkrétní kus, vždy přesně víte, kde se dané nářadí 

nalézá, krátkodobé a dlouhodobé zápůjčky, přehledy zapůjčeného nářadí dle 

pracovníků a délky zápůjčky, evidence veškerých pohybů a k přesné 

evidenci každého zaměstnance v systému SAP R3, který potřebné nářadí 

z výdejny odebral. 

V případě zavedení tohoto mnou navrhovaného systému 

předpokládám snížení nákladů na nákup nástrojů o cca 8%, 

 tedy 1 534 760 Kč/ročně na srovnatelný objem. Vycházím z reálného 

příkladu na šroubové bity. 

 Náklady na programové vybavení výdejen nářadí 168 000 Kč 

 

 Celková úspora nákladů 1 366 760 Kč. 

 

Z ekonomického zhodnocení vyplývá, že dojde k evidenci veškerých 

pohybů nářadí a možnost přehledů dle druhu pohybu a tím možné k finanční 

úspoře, z důvodu odebírání pouze potřebného množství k výkonu dané 

operace zaměstnance. 
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