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Anotace 
 

Diplomová práce se zabývá problematikou výroby automobilových komponentů 

a její konkurenceschopností. První část diplomové práce je věnována celkovým 

problémům tohoto odvětví a jejich vlivům na hospodářkou situaci. Následující části  

charakterizují firmu Eaton s.r.o. Chomutov  vyrábějící komponenty pro klimatizační 

jednotky automobilů. Z ekonomické analýzy  firmy navrhuji řešení na snížení nákladů, 

které spočívá ve využití moderních metod řízení výroby. Konkrétním příkladem z praxe 

dokazuji, že tyto metody vyvinuté z  dlouholetých japonských zkušeností našli své 

uplatnění i v našem prostředí. 

 

Summary 
 

This thesis puts mind to the problems of automotive productions and its 

competitiveness. The forepart of the thesis is devoted to the universal problems inside 

of the lay and its influence on the economic situation. Next parts describe the company 

Eaton s.r.o. Chomutov producing the components for the automotiv air conditioning.  I 

suggest  the solution for the cost reduction from  economic analyses incumbent on the 

modern method of production control. I prove  the concrete example of the use in this 

country. These methods were developed by Japanese experience. 
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Seznam použitých zkratek 
 
 
 
5 S - Program dokonalého úklidu a pořádku 

HDP- Hrubý domácí produkt 

SAP-Sdružení automobilového průmyslu 

TQM- Total quality management = Absolutní řízení kvality. Cílem zavádění TQM  v    

podniku je obvykle  zabezpečování dlouhodobé ekonomické prosperity firmy díky 

kvalitě 



Jaroslav Kout : Výroba automobilových komponentů a její konkurenceschopnost 
 

2009                                                                                                                                                1 
 

 
 
 
 
 
 

1. Úvod 
 

Automobilový průmysl patří mezi klíčové odvětví naší ekonomiky. Podílí se 

značnou měrou  na tvorbě hrubého domácího produktu a je hnacím motorem celého 

ekonomického systému. Díky návaznosti na další průmyslové segmenty podléhá vlivům 

hospodářských cyklů a ve velké míře je ovlivněn cenou ropy na světových trzích. Výroba 

automobilových komponentů čelí tlakům velké konkurence mezi tuzemskými i 

zahraničními výrobci, proto je nutné odstraňovat neproduktivní činnosti . Jen efektivní a 

moderně řízená výroba automobilových dílů má v dnešní době šanci uspět na trhu ve 

vysoce konkurenčním prostředí. 

V dnešní době existuje celá skupina metod pro zeštíhlení výroby. Mezi 

nejvýznamnější patří metoda 5S, které obsahuje pravidla pro implementaci programu 

dokonalého úklidu a udržování pořádku na pracovišti , Poka-Yoke se zaměřením na 

automatické upozornění na chyby, Kaizen, která je metodou úspornější výroby a další  

nástroje tzv. štíhlé výroby.Tyto metody a systémy jsou implementovány ve stále větší míře 

do téměř všech oborů průmyslové výroby. Jejich velký význam spočívá v jednoduchých 

krocích směřujících k postupnému zdokonalování procesů výroby. Oproti složitým 

analýzám poradenských firem, založených na ekonomických teorií a obtížných výpočtech, 

vyžadují  daleko menší náklady s okamžitým viditelným výsledkem. 

Průkopníky v oblasti zavádění metod štíhlé výroby jsou japonští výrobci. Filozofie 

vycházející z japonských zkušeností  řízení podniku je založena na neustálém zlepšování 

kvality a procesů. Ve své podstatě se jedná o generování dobrých nápadů v celém podniku. 

Zapojením všech zaměstnanců, kteří neustále hledají i nepatrné nedostatky, dochází 

k postupnému zdokonalování  činností ve všech úsecích podniku. 

Rozbor stávající situace na trhu bude dokládat význam a rizika automobilového 

průmyslu a jeho návaznosti na celou ekonomiku. Součástí této problematiky je i aktuální 

ekonomická situace, která má značný vliv na celkový odbyt v tomto odvětví. 
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Cílem diplomové práce je provést ekonomickou analýzu nákladů výrobního závodu 

Eaton s.r.o Chomutov. Na jejím základě navrhnout varianty řešení pro snížení nákladů a 

identifikovat zlepšovací metody a provést jejich finanční vyhodnocení. Při práci využiji 

praktické zkušeností z realizovaných projektů výše zmiňovaných moderních metod řízení, 

které byli realizovány v oblasti výroby klimatizačních jednotek. Systém optimalizace 

výrobních činností bude založen na hledání výrobních rezerv v podnikových procesech, 

který můžeme chápat jako zamezení plýtvání.  

2. Současná situace na trhu 
 

Automobilový průmysl patří mezi nejcitlivější odvětví hospodářství. Výroba 

automobilů, včetně dalších  činností závislých na konečném prodeji plně kopíruje aktuální 

ekonomickou situaci. 

2.1 Všeobecné globální problémy 
 

V současné době se projevuje vliv celosvětové finanční krize, proto je nezbytné 

hledat veškeré možné výrobní rezervy. Téměř všichni výrobci automobilů zaznamenávají 

velký pokles odbytu, který má konečný dopad na celkovou hospodářskou situaci v České 

republice. Výroba autokomponentů v naší zemi za posledních 10 let dosáhla nebývalého 

rozšíření. Zaměření na tento průmysl je vhodná volba v období stabilní ekonomické 

situace, ale jaké mohou následovat hospodářské dopady v časech  finanční nejistoty zatím 

nikdo nedokáže přesně definovat. Ve všech krajích nalezneme nové průmyslové zóny 

specializované na výrobu autodílů, jako jsou plasty, čalounění, světla, autoskla, baterie, 

převodovky, autoklimatizace a jiné produkty určené především na export do západní 

Evropy k největším výrobcům dopravních prostředků. Ročně se ve světě vyrobí kolem 

padesáti milionů aut a Evropa je s podílem 32 procent největším výrobcem na světě, 

přitom Česko nehraje v autoprůmyslu malou roli.  Počet vyrobených aut za rok 2009 

zřejmě přesáhne milionovou hranici.  

Kromě globální krize má vliv na výrobu i nestabilní koruna snižující 

konkurenceschopnost. Kombinace těchto dvou negativních vlivů má za následek pokles 

výroby a následné propouštění zaměstnanců téměř ve všech firmách závislých na 

automobilovém odvětví. 



Jaroslav Kout : Výroba automobilových komponentů a její konkurenceschopnost 
 

2009                                                                                                                                                3 
 

 

 

2.2 Automobilový průmysl v ČR 
 

Zájem zahraničních firem o velké investice do automobilového průmyslu není  

náhodný. Výroba motorových vozidel  na našem území má velkou tradici již od konce 

19.století . V  průběhu dvacátých a třicátých let 20.století se dostala výroba automobilů na 

světovou úroveň a plně konkurovala tehdejším nejznámějším značkám. Díky této dobré 

výchozí pozici z dob první republiky se podařilo některým značkám zachovat výrobu 

automobilů a  autodílů do současné doby. Další výhodou je strategická poloha v centru 

Evropy. Umožňuje rychlý export finálních produktů směrem na západ a efektivní dovoz 

jednoduchých komponentů a surovin z východu.  

Česká republika se za posledních deset let stala automobilovou velmocí jak ve 

výrobě samotných aut, tak dílů. České automobilky a jejich dodavatelé přímo zaměstnávají 

kolem sto dvaceti tisíc lidí a další stovky tisíc lidí nepřímo(viz tabulka č.1). 

  

Tabulka č.1:  Počet zaměstnanců v automobilovém průmyslu k 31.12. 2007 

 

  Finální výrobci vozidel   32 966 osob 

 Výrobci dílů (dodavatelé)    87 528 osob 

 Ostatní firmy Sdružení AP         946 osob 

CELKEM  k 31.12.2007: 121 440 osob 

průměrný počet zaměstnanců na 1 firmu:         794 osob 

. 

Zdroj: Sdružení automobilového průmyslu 

 

 

V současné době mají čeští výrobci aut a autodílů nemalé problémy. Výroba 

dopravních prostředků je jedno z nejvíce postižených odvětví průmyslu. Dopady globální 

finanční krize se projeví i na konečném výsledku HDP celé ČR.  Zájem o nová auta v 
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Evropě  klesá. V některých zemích až o desítky procent. Pětina našeho hrubého domácího 

produktu vzniká právě výrobou vozů  a jejich dílů.  

Pokles růstu autoprůmyslu přitom rychle pociťují i další obory, například dopravní 

firmy. Některé regiony jsou  na autech do značné míry závislé, zejména v okolí Mladé 

Boleslavi. V České republice působí tři hlavní výrobci osobních automobilů :  Škoda Auto 

a.s. , TPCA (Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o.) , nově od října 2008 

Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. v průmyslové zóně Nošovice. Výroba 

automobilů od poloviny 90. let neustále stoupá (viz graf č.1). Podle odhadů Sdružení 

automobilového průmyslu (dále jen SAP) by  počet vyrobených automobilů  v roce 2009 

měl překročit  jeden milion.  

 

Graf č.1 :  Počet vyrobených vozidel v období od roku 1989 až do roku 2008 

 

 

Zdroj: Sdružení automobilového průmyslu 
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2.3 Investice a rozmístění firem zaměřených na výrobu autodílů 
 
 

Investice do automobilového průmyslu jsou realizovány především v nových 

průmyslových zónách , které se vznikají od konce 90.let na okrajích velkých měst, 

v blízkosti hlavních dopravních tahů. Pojem průmyslová zóna je všeobecně vysvětlován 

jako ucelený soubor kompaktních univerzálních objektů vhodných pro lehkou, ekologicky 

nezávadnou výrobu s účelně vyřešenou dopravou a velkým podílem zeleně mezi 

jednotlivými objekty. Provoz v těchto zónách je kompletně situován uvnitř objektů. 

Průmyslová zóna je tedy uceleným komplexem průmyslu a služeb s řadou integrovaných 

funkcí odborného charakteru. Průmyslové zóny vznikají ve většině případech v místech 

určených pro zemědělskou výrobu s velmi kvalitní půdou. Často bývají zdrojem konfliktů 

mezi zemědělci, ochránci životního prostředí a velkými investory. Zkušenosti během 

posledních 10 let ukázaly, že nejde neustále zabírat kvalitní ornici, proto je nutné využít 

areály starých zaniklých průmyslových podniků či nepotřebné vojenské objekty, které 

souhrně označujeme jako tzv. brownfieldy. 

 Stát od roku 1998 investoval do vybudování 103 průmyslových zón s celkovou 

plochou 3129 hektarů už bezmála 8,9 miliardy korun, přičemž investoři obsadili zhruba 70 

procent takto připraveného území. Do průmyslových zón zamířilo 520 investorů, kteří se v 

nich zavázali investovat 192 miliard korun a vytvořit 119 000 pracovních míst. Vyplývá to 

ze statistik agentury Czechinvest, která byla založena Ministerstvem průmyslu a obchodu 

České republiky a od roku 1998 působí na trhu průmyslových nemovitostí s cílem 

podporovat podnikání a investice v České republice. Převahu automobilového průmyslu 

v těchto zónách dokazuje následující graf (graf č.2). 
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Graf č.2 : Investice do jednotlivých sektorů 

Výše investic zprost ředkovaných CzechInvestem v 
jednotlivých sektorech
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45%
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12%
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5%

informační 
technologie

1%

strojírenský, 
kovozpracující

9%

potravinářský
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Centrum 
sdílených služeb

1%

sklářský
1%

textilní
2% ostatní

11%

 

Zdroj: Czechinvest 

 

2.4 Současné výrobní strategie firem v autoprůmyslu 
 

Výroba automobilů a automobilových součástek je velmi technologicky a finančně 

náročná, proto je třeba zvolit správnou výrobní strategii. Nejmodernější ekonomické studie 

ukazují, že je velmi nevýhodné zaměřovat se na jeden  konkretní produkt  pro úzký okruh 

odběratelů. Silné tlaky konkurence nutí výrobce autokomponentů pružně reagovat na 

požadavky zákazníka ( v našem případě výrobci dopravních prostředků) a vyrábět různé  

finální produkty. Jen málokterý výrobce je úzce specializován na konkrétní díl, proto se 

nelze jen v diplomové práci  specializovat na výrobu autoklimatizací (podrobněji v dalších 

kapitolách DP) , ale je vhodné zmapovat problematiku autoprůmyslu jako celek (viz 

přílohy č.1 a 2). V dnešním velmi dravém konkurenčním prostředí nestačí jen nabídnout 

příznivou cenu. Důležitým hlediskem je požadovaná kvalita splňující kritéria 

nejpřísnějších norem a auditů. Dalším faktorem ovlivňující konkurenceschopnost je 
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rychlost zpracování zakázky, například díl vyrobený ráno v Chomutově je večer 

namontován do automobilu v Mladé Boleslavi. 

 

2.5 Vliv finanční krize na omezení výroby  
 

Finanční krize vzniklá v druhé polovině roku 2008 má za následek omezení výroby 

ve všech odvětvích průmyslu a nejvíce zasáhla automobilový průmysl (tabulka č.2 ; podle 

odhadů výsledky za rok 2009 budou daleko pesimističtější). Následkům této celosvětové 

špatné ekonomické situace se nevyhnul ani závod Eaton. Pokles odbytu byl sice 

kompenzován přenesením výroby z dceřinné firmy ve Španělsku do České republiky, a to 

za cenu uzavření tamního závodu společnosti Eaton, přesto produkce výroby klesla ke 

kritickým hodnotám, které  vyžadují rázná opatření. Jedním z hlavních a nejméně 

oblíbených kroků je snížení počtu zaměstnanců. V první etapě se firma zbavila, tak jako i 

v jiných podobných závodech , agenturních zaměstnanců, kteří pracovali převážně se 

smlouvou na dobu určitou. Ukončit s nimi pracovní poměr z hlediska zákoníku práce nebyl 

příliš velký problém. V současné době firma řeší problém jak překonat finanční krizi co 

nejméně bolestivým způsobem. Podnik Eaton zatím omezil pouze páteční výrobu .Provoz 

podniku je třísměnný (ranní, odpolední, noční), střídající se v týdenním cyklu. Další kroky 

vedoucí k zachování podniku budou vyžadovat především operativní řešení včetně 

snižování počtu zaměstnanců. 
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Tabulka č.2 : Údaje o výrobě automobilů v ČR v roce 2008 

 

 

 

   

Zdroj: Sdružení automobilového průmyslu 

3. Charakteristika a zhodnocení aktuální situace firmy 
 

Ve své diplomové práci se konkrétně zaměřuji na produkty a výrobu firmy Eaton, 

která patří mezi největší světové koncerny . Svým širokým zaměřením výroby zasahuje 

téměř do všech oblastí lidské činnosti. 

 

3.1 Historie a zaměření firmy Eaton 
 

Vznik společnosti Eaton se datuje již od roku 1911 kdy J.O. Eaton (po němž je 

společnost pojmenována) založil s dalšími dvěma společníky společnost Torbensen Gear 

and Axle Co.. Jméno Eaton se do názvu dostalo později  v  r. 1953 a dnešní podobu názvu 

Eaton Corporation akcionáři schválili v r.1971. Joseph Eaton viděl velkou příležitost 

v novém segmentu silniční přepravy. Společnost se postupem času neustále rozrůstala . Od 

původní výroby  pro trucky se rozšířila na dnešní čtyři hlavní divize -  Fluid Power, 

Electrical, Automotive a Truck. 
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Hlavní světová centrála společnosti sídlí v USA, ve státě Ohio v Clevelandu. 

Společnost zaměstnává 60 0000 zaměstnanců ve 200 závodech ve 30 státech na pěti 

kontinentech. V České republice se rozhodla korporace investovat a rozšířit své aktivity 

v průmyslové zóně Nové Spořice u Chomutova. Továrna se začala stavět v říjnu 2003 a 

byla dokončena v květnu 2004 pod názvem Eaton Industries s.r.o. Chomutov. V současné 

době zaměstnává závod kolem 450 lidí a je pevnou strategickou základnou 

podnikatelských aktivit  korporace  Eaton pro střední a východní Evropu. Výroba 

v Chomutově je zaměřena na výrobu dílů do autoklimatizací, tvořící podstatnou část 

veškeré produkce. Další část produkce tvoří autokomponenty určené pro brzdové soustavy. 

 

 

 

3.2 Zjednodušený popis  autoklimatizace 
 

Na jakém principu je klimatizace v autě založena? V první řadě je potřeba si 

uvědomit, že klimatizace chlad nevyrábí, pouze předává teplo z jednoho prostředí do 

druhého. Princip se dá přirovnat k ledničce. Využívá vlastností chladícího média, které v 

závislosti na tlaku a teplotě přechází mezi kapalnou a plynnou fází. Tento přechod mezi 

kapalinou a plynem je spojen s velkým množstvím tepla. Za normálního tlaku teploty je 

chladící médium v plynném stavu. Jestliže chladivo stlačíme na vysoký tlak, dojde k jeho 

značnému zahřátí, proto se musí ochladit v chladiči klimatizace (tzv.kondenzátoru). Tím 

předáme teplo okolí a chladící médium přechází do kapalného stavu. Jestliže do okruhu 

zařadíme trysku, která zajistí nejužší místo v okruhu klimatizace, dojde za tryskou k 

prudkému poklesu tlaku, a chladící médium přechází zpět do plynného stavu a rapidně 

klesá teplota. To je využito k ochlazení vzduchu uvnitř vozidla v tzv.výparníku. Ve 

výparníku je plynné chladivo zahřáto na "normální" teplotu a vstupuje zpět do kompresoru 

( obrázek č.1). 
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Obrázek č.1 : Princip a složení autoklimatizace 

 

 
 
 

Zdroj:  Interní materiály firmy Eaton s.r.o Chomutov 
 
 
 

Autoklimatizace je vysokotlaké zařízení. O vysoký tlak v okruhu klimatizace se 

stará kompresor. Ten je přes elektromagnetickou spojku spojen s motorem, který jej 

roztáčí. Kromě chladiva je v okruhu obsaženo přesné množství speciálního oleje 

zajišťujícího dokonalé mazání kompresoru. Bez něj se kompresor už po několika 

okamžicích poškodí a může to skončit jeho úplným zadřením. Chladící médium a vlastně 

celý okruh klimatizace je velmi náchylný na čistotu. Chladivo je speciální plyn, který je 

velmi škodlivý pro životní prostředí. Ačkoliv se velmi často uvádí, že jde o ekologické 

chladivo. Tato „ekologická“ chladiva sice už nepoškozují ozónovou vrstvu jako dřívější 

„neekologická“ tzv. freony, ale tuto kladnou vlastnost bohužel vyvažují svým zařazením 

mezi tzv. skleníkové plyny. To znamená, že značnou měrou přispívají k ohřívání planety. 

 



Jaroslav Kout : Výroba automobilových komponentů a její konkurenceschopnost 
 

2009                                                                                                                                                11 
 

 

3.3 Proces výroby dílů do autoklimatizace a hlavní odběratelé 
 

Jak dokazuje obrázek č.1, autoklimatizace je  složité zařízení, proto není příliž 

efektivní vyrábět kompletní sestavu jako celek pro každý model nového vozu. Vhodné je 

rozdělit jednotlivé komponenty mezi více dodavatelů a snažit se o co největší univerzálnost 

pro více automobilů. Tato zvolená výrobní strategie má za následek zvýšení 

konkurenčního prostředí a zároveň má  vliv na snížení konečné ceny. Rozdělení 

komponentů mezi více výrobců je především výhodné pro hlavní odběratele 

(automobilky),  výpadek jednoho dodavatele lze snadno nahradit jinou firmou. 

       Na principu dělby výroby mezi více dodavatelů je založen i závod Eaton 

Industries s.r.o Chomutov. Hlavní výrobní náplní je základní soustava vedení chladících 

médií v autoklimatizacích (trubky spojující hlavní zařízení v klimatizaci; viz obr.1). Proces 

montáže  chladící soustavy v této základní fázi nějak příliž neohrožuje životní prostředí ani 

zdraví zaměstnanců, protože se zde nepracuje s chladícími médii, které jsou nějvětší 

hrozbou. Jedná se téměř o čistou výrobu, možné překročení hygienikých norem může 

nastat jen v limitech hlučnosti a prašnosti, které se bez problémů dají vyřešit použitím 

osobních ochranných pomůcek. 

    Výroba klimatizační  jednotky se  skládá ze dvou základních částí. První fází je 

výroba podsestav. Jedná  se o základní části, které se kompletují v jeden hlavní celek  

(druhá fáze, kterou nazýváme finální montáž). Výroba podsestav je založena na třech 

základních výrobních linkách : 

a) válcování  

b) pájení                                                    finální montáž 

c) ohýbání 

 

    Hlavními materiály jsou hliníkové trubky o šířce 18, 16 a 10 mm, které se po 

příjmutí od dodavatele vyválcují a vytvarují na požadovaný tvar a délku. Dále  výrobní 

proces pokračuje na lince pájení. Na tomto úseku se připájí úchytky a ventily. Poslední fází 

výroby podsestav je ohýbání,  na kterém se díly ohnou  na speciálních strojích do 

konkrétního tvaru. Během výroby podsestav se provádí stoprocentní kontrola pomocí 

kalibrů  a měřidel, neboť sebemenší nepřesnosti způsobují velké problémy při finální 
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montáži. V závěrečné části výroby se kompletují veškeré díly na finálních linkách 

určených pro jednotlivé odběratele (automobilky). V současné době podnik vyrábí díly pro 

automobilky Škoda, Volkswagen, Seat, Audi, Ford, Volvo a Mercedes. 

4. Ekonomická analýza, optimalizace výrobních činností 
 

Proces výroby , materiálovou náročnost  ukazuje následující podrobná analýza 

firmy.  Z těchto údajů je patrné, že výroba vyžaduje značnou materiálovou spotřebu, 

energetickou náročnost a poměrně velký počet pracovníků, protože proces automatizace 

jednotlivých kroků výroby je možný aplikovat jen v omezeném množství. 

 

4.1 Ekonomická analýza nákladů 
 

Strukturu ročních nákladů firmy  vyjadřuje graf č.3, ze kterého je patrné, že 

nejvyšší položkou  výdajů je nákup materiálu (podrobněji v kapitole 6). Rozbory objemu 

produkce a nákladů jsou obsaženy v tabulkách č.3 a č.4. 

 

 

Tabulka č.3 : Průměrná měsíční produkce a náklady 

 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Interní materiály firmy Eaton s.r.o. Chomutov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

měsíční tržba                  80 mil. Kč
prům.měsíční  výroba                        100 tis. ks
prům.cena výrobku                               800Kč
náklady na mzdy                      8 mil. Kč
ostatní náklady                     7,2 mil. Kč
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Tabulka č. 4 :  Stručná charakteristika nákladů za rok 2009 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Interní materiály firmy Eaton s.r.o. Chomutov 
 
 

Graf č.3:  Roční náklady za rok 2009 

 

Roční náklady firmy Eaton 
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Zdroj: Interní materiály firmy Eaton s.r.o Chomutov  
 
 
 

Detailnější informace o finanční situaci podniku poskytuje tabulka č.5 s komplexní 

analýzou hospodaření podniku. Tato analýza potvrzuje silné konkurenční prostředí a velké 

tlaky odběratelů na koncovou cenu, která způsobuje podniku problém s rentabilitou (viz 

tabulka č.5). 

 

Položky za rok  v mil.Kč 
Přímý materiál 303,4
Přímé mzdy 75,6
Výrobní režie 270
Správní režie 29
Zásobovací režie 81,4
Odbytové náklady 88,2
Ostatní 87,4
Celkem 935
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Tabulka č.5 : Komplexní analýza podniku 

 

 
 

Zdroj: Interní materiál firmy Eaton s.r.o Chomutov 
 

 

Důležitou částí ekonomické analýzy je vývoj průměrných hrubých mezd ve výrobě 

od roku 2005. Následující graf č. 4 znázorňuje postupný růst. Velký skok v nárůstech 

hrubých mezd v roce 2008 souvisí s dobrou hospodářskou situací v 1. polovině tohoto 

roku. Firma čelila tlakům nově vznikajícím průmyslovým zónám (Triangle Žatec). Jednalo 

se o masivní zahájení výroby elektrotechnického průmyslu vyžadující velký nábor 

kvalifikovaných zaměstnanců z okolí měst Mostu, Chomutova a Žatce. 

2006 2007 2008 

 
Údaje roku 

 
Údaje roku 

 
Porovnání 

 
Údaje roku 

 
Porovnání Rok 

mil.Kč % 
mil.K
č 

% mil.Kč % mil.Kč % mil. Kč % 

Výkony 749,8 99,90 840 99,90 90,2 12,03 935 99,90 95 11,31 
Tržby za prodej vlastních 

výrobků 
749,8 99,90 840 99,90 90,2 12,03 935 99,90 95 11,31 

Výkonová spotřeba 509,8 67,97 520 69,33 10,2 2,00 573,4 61,33 53,4 10,27 
Spotřeba materiálu a energie 506,2 67,49 515,2 68,69 9 1,78 568,5 60,80 53,3 10,35 

Služby 4 0,53 4,8 0,64 0,8 20,00 4,9 0,52 0,1 2,08 
Přidaná hodnota 241 47,25 320 62,75 79 32,78 361,6 70,90 41,6 13,00 

Správní režie 15 2,00 19,1 2,55 4,1 27,33 29 3,10 9,9 51,83 
Mzdové náklady 59 7,87 68,3 9,11 9,3 15,76 75,6 8,09 7,3 10,69 

Náklady na soc.zabezpečení 27,6 3,68 29,4 3,92 1,8 6,52 33,3 3,56 3,9 13,27 
Daně a poplatky 5,4 0,72 8,6 1,15 3,2 59,26 9,9 1,06 1,3 15,12 
Odpisy nehm.a 

hmot.invest.majetku 6 0,80 4,2 0,50 -1,8 -30,00 4,1 0,44 -0,1 -2,38 

Ostatní provozní náklady 127 16,94 188,2 22,41 61,2 48,19 206,5 22,09 18,3 9,72 

Provozní výsledek 
hospodaření 

1 90,91 2,2 115,79 1,2 120,00 3,2 110,34 1 45,45 

Ostatní finanční výnosy 0,3 0,04 0 0,00 -0,3 -100,00 0,1 0,01 0,1 0,00 
Ostatní finanční náklady 0,2 0,03 0,3 0,04 0,1 50,00 0,4 0,04 0,1 33,33 

Finanční výsledek 
hospodaření 

0,1 0,01 -0,3 -0,04 -0,4 -400,00 -0,3 -0,03 0 0,00 

Výsledek hospodaření za 
běžnou činnost 

1,1 100,00 1,9 100,00 0,8 72,73 2,9 100,00 1 52,63 

Výsledek hospodaření před 
zdaněním 

1,1  1,9  0,8 72,73 2,9  1 52,63 

Náklady celkem 749,8  840  90,2 12 935  95 11,31 
Výnosy celkem 750,9  841,9  91 12,11 937,9  96 11,40 
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Graf č.4 : Hrubá mzda pracovníků ve výrobě 

 

Zdroj: Interní materiál firmy Eaton s.r.o Chomutov 

 

Předchozí analýza dokazuje, že hospodářský výsledek firmy není dobrý a brání 

dalšímu rozvoji podniku, včetně investic do nových technologií. Východiskem jak zlepšit 

hospodaření spočívá především v přesné identifikaci výrobních ztrát. Klíčem k úspěchu 

může být definování 7 nejčastějších ztrát ve výrobním podniku. 

4.2 Optimalizace a zefektivnění výroby 
 

V ekonomické teorii se používá pojem efektivnost k popsání situace, ve které jsou 

zdroje ekonomiky rozmístěny optimálním způsobem. Fixní množství zdrojů bude 

v ekonomice efektivně rozmístěno tehdy, jestliže nebude možné vyrobit více jednoho 

statku, aniž by bylo nutné omezit výrobu jiného statku. Příkladem z úseku ohýbání může 

být výroba podsestav pro vozidla Mercedes, Škoda a Audi v průměru 3000 ks za směnu 

pro každou automobilku. Pokud zákazník zvýší požadavky a je nutné vyrobit 6000 ks za 

směnu pro Mercedes a není nutné omezit produkci pro ostatní odběratele můžeme potvrdit, 

že výroba je neefektivní. K dosáhnutí maximální efektivnosti je třeba identifikovat 

neproduktivní čínnosti. 
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4.3 Sedm druhů zrát 
 

Zamezení plýtvání je nejdůležitějším úkolem šetrného způsobu výroby. Plýtváním 

rozumíme vytváření zbytečných aktivit , které neslouží  k tvorbě hodnot. Tím dochází k 

vynaložení zbytečných nákladů, které mohou ohrozit konkurenceschopnost výrobku na 

trhu. Výrobní ztráty můžeme rozdělit do následujících kategorií (viz obrázek č.2) . 

 

Obrázek č. 2 : 7 druhů ztrát ve výrobním podniku 

 

 

 

 

 NADPRODUKCE                        TRANSPORT 

ČEKÁNÍ                                                                                                        

 

 

                                                                                                                  ZMETKY 

   

  

SLOŽITÉ PROCESY 

 

  SKLADOVÁNÍ 

 POHYB 

 

Zdroj : Interní materiály firmy Eaton s.r.o. Chomut ov 
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4.3.1 Čekání  
            

Nejčastější čekací prostoje vznikají při změně modelu výrobku, kdy většina strojů 

vyžaduje přestavbu. Přestavba je proces změny ve výrobě z jednoho   výrobku na jiný. 

Během této změny ani stroj ani operátor nezvyšují hodnotu výrobku. Je potřeba 

mezioperační zásoba, aby ostatní pracoviště mohla pokračovat v práci. Redukcí času 

přestavby se zmenšují mezioperační zásoby, zmenšují prostoje a rozšiřuje se množství 

variant produktů. 

 
      

4.3.2 Nadprodukce 

 

Naprodukce se převážně projevuje v nadměrných zásobách. Stojí nemalé finanční 

prostředky, zabírají zbytečně pracovní plochu a překážejí. Nadměrné zásoby často 

zakrývají problémy jako jsou např. vysoké výpadky strojů. 

 

4.3.3 Transport 

 

Transport zboží a materiálu vyžaduje především co nejefektivnější trasu z bodu A 

do bodu B jak uvnitř závodu, tak od různých dodavatelů. Hlavním úkolem podnikové 

logistiky je naplánování dodávky materiálu v takovém časovém plánu, aby bylo  omezeno  

zbytečné skladování a zajištěno dostatečné množství putující rovnou do výroby (metoda  

,,just in time“). Umístění hlavního skladu materiálu by mělo být co nejblíže k závodu. Pro 

zrychlení transportu zboží a materiálu je třeba zajistit dostatečné množství techniky 

(vysokozdvižné vozy, paleťáky, manipulační vozíky). 
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4.3.4 Složité procesy 

 

Složité procesy zpomalují výrobu, zvětšují spotřebu energie a vyžadují větší počet 

pracovníků. Zjednodušení pracovních procesů  je hlavním úkolem výrobních inženýrů, 

protože v tomto bodě  dochází  k největšímu úniku finančních prostředků. 

 

4.3.5 Pohyb 

 

             Pracovní pohyb nesmí především ohrožovat bezpečnost a zdraví pracovníků. Místo 

zvedání těžkých břemen by měl používat  pracovník výhradně manipulační vozíky. 

Umíštění pracovních regálů s materiálem musí být co nejblíže ke stroji, který je určen 

k jeho zpracování. Výrobní procesy v závodě vyžadují kontinuální návaznost. 

 

4.3.6 Skladování 

 

Skladování vyžaduje místo, způsobuje zbytečné hledání a ztěžuje princip FIFO. 

Vyžaduje mezisklady a pohyb materiálu po celém závodě . Díly se mohou poškodit nebo 

zničit. 

 

   

4.3.7 Zmetky 
  

Zmetky vedou k plýtvání časem a finančními prostředky. Vyžadují dodatečnou 

přepravu a kontrolu. Pro provádění oprav se musí zřizovat  úsek na přepracování vadného 

materiálu, který stojí podnik nemalé finanční částky. 
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4.4 Teorie 5S 

 
Nejmodernější metody vychází převážně z japonských zkušeností, které jsou 

založené na jednoduchosti, čistotě, úklidu, přehledu a dobré komunikaci. Jedním 

z hlavních nástrojů efektivní produkce je systém 5S- program dokonalého úklidu a 

pořádku. Základem úspěchu je pečlivý úklid a udržování pořádku na pracovišti. 5S 

znamená zkratku pěti japonských slov: 

 
1.Setřídit (Seiri / Sort) 

2.Srovnat (Seiton / Straighten) 

3.Sklidit (Seiso / Shine) 

4.Standardizovat (Seiketsu / Standardize) 

5.Setrvat (Shitsuke / Sustain) 

 

SEIIRI 

 

 Seiri v praxi se dá aplikovat jako vyloučení nepotřebných položek na pracovišti 

včetně těch , které by se mohli někdy hodit. Veškeré pracovní nářadí sloužící všem 

spolupracovníků  a všechno, co není nutné používat denně se uskladňuje mimo pracoviště.  

 

SEITON 

 

Seiton znamená  zorganizování věcí tak, aby byly lehce k dispozici. Nástroje  

používané každou hodinu se umísťují u stroje. Méně často užívané věci uchováváme 

v blízkosti stroje. Občasně využívané pracovní nástroje umístíme mimo pracoviště. 

Důležitým krokem správného setřídění nástrojů je pečlivé označení místa pro uložení (viz 

příloha č.3), aby bylo snadné v případě  potřeby je lehce najít. 
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SEISO 

 

Seiso můžeme chápat jako dokonalý úklid pracoviště. Na pracovišti by měly 

převažovat bílé, žluté nebo světlemodré barvy. Na těchto barvách se jasně zviditelňují 

znečištění a jejich příčiny. 

 

SEIKETSU 

Analyzujeme příčiny znečištění a odstraňujeme je. Neustále hledáme i malé na první 

pohled nevýznamné nedostatky, které se snažíme co nejrychleji napravit. 

 

 

SHITSUKE 

  

Shitsuke se překládá jako disciplína. Musíme udržovat dokonalý pořádek na 

pracovišti v čase. Cílem je, udržet pracoviště tak čisté a zorganizované, jako při 

slavnostním otevření firmy. 

 
 
Požadavky na 5S ve výrobní hale 

 

Kritéria: 

• nepoužívané nástroje a pracovní pomůcky před uložením očistit, případně nakonzervovat  

• žádný materiál nesmí být ve stroji nebo na stroji po skončení výroby  

• materiál uložený v regálu nebo na stolku (stojanu)musí být vždy s řádným označením 

• dokumentaci vždy vrátit na své místo 

• osobní věci odložit ve skříňce na osobní věci 

• žádné potraviny na pracovišti, pití pouze v uzavřených nádobách 

  

 

Teorie 5S je dobře nastaveným prostředkem k dosažení ideálního pracovního 

prostředí, ale jak praxe dokazuje nelze japonskou mentalitu aplikovat do českého prostředí. 

5S slouží především jako motivace k dosažení lepších výsledků za předpokladu dodržování 

pěti pravidel, které můžeme do češtiny volně přeložit  jako  setřídit, systematizovat, stále 

čistit, standartizovat, sebedisciplína.             
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5. Varianty řešení pro snížení nákladů a zefektivnění výroby  
 

Automobilový průmysl existuje již přes 100 let. Hlavní zlom automobilového 

průmyslu nastal v roce 1913 kdy Henry Ford zavedl ve svém závodě revoluční pásovou 

dopravu, která dokázala uspokojit  poptávku po automobilu Ford model T za velmi 

příznivou cenu.  Henry Ford dokázal, že koupě nového vozu nemusí být jen výsadou 

nejbohatších vrstev. Od té doby se podstata výroby příliš neliší, jen se postupem času více 

zdokonaluje. Existuje mnoho teorií a způsobů řízení výroby, které byly aplikovány 

v různých závodech.  

5.1  Eliminace 7 druhů ztrát pomocí  metody 5S  
   

Metody 5S můžeme považovat jako nejúčinnější  prostředek k odstranění největších 

výrobních ztrát definovaných v předchozí kapitole. Metody 5S jsou především založené na 

dokonalém úklidu  a přehledném uspořádání pracoviště. Dodržováním pravidel 5S (setřídit, 

srovnat, sklidit, standartizovat, setrvat) se vytvořily podmínky pro odstranění zbytečného 

plýtvání ve všech  sedmi případech ztrát. Největší úspěchy byly zaznamenány 

v odstraňování složitých procesů a výrobních prostojů. Přehlednější, čisté a  uklizené 

pracoviště ušetří značné množství času v hledání dokumentace, nářadí,přípravků, nástrojů 

a materiálu. Na základě těchto jednoduchých opatřeních se zrychlily přestavby strojů, které 

se projevily ve zvýšeném objemu denní produkce.  

Z praktických zkušeností mohu potvrdit, že prostoje jsou hlavní příčinou nízkého 

objemu produkce. Jedná se zejména o prostoje způsobené automatickou operací stroje, 

které trvají v určitých případech až 2 minuty. Během této doby je operátor nevyužitý. 

Tento volný časový úsek může operátor vyplnit jednoduchou manuální činností např. 

navlékání těsnících kroužků, navlékání ochranných pryží, přišroubování ventilků  apod. . 

Zefektivnění výrobního procesu přinese rázem zvýšení produktivity a úsporu pracovní síly. 
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5.2 Využití moderních metod řízení výroby 
 

 

Účinnými nástroji pro odstranění neproduktivních činností se v současné době 

stávají japonské systémy řízení výroby. Značný vliv na jejich rozšíření do celého světa 

měla japonská firma Toyota, která je v automobilovém průmyslu vzor dokonalosti řízení 

výroby, bezpečnosti a kvality. 

 

5.2.1  Metoda Kaizen 
 

Kaizen1) je japonský systém kontinuálního zlepšování v osobním, sociálním i 

pracovním životě zahrnující jak dělníky, tak manažery. Neustálá zlepšení v podniku se 

však nerealizují jednorázovými velkými inovačními skoky, ale zdokonalováním i těch 

nejmenších detailů.  Myšlenka tohoto systému spočívá v tom, že všichni lidé v podniku 

musí používat svůj rozum stejně dobře jako svaly a ruce. 

 

 
                 KAI  ZEN 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Kaizen znamená neustálé zlepšování, do kterého je zapojený každý - od manažerů 

až po dělníky. Neustálá zlepšení v podniku se však nerealizují jednorázovými velkými 

inovačními skoky, ale zdokonalováním i těch nejmenších detailů. Někdy se o tomto 

systému hovoří ve spojení Gemba Kaizen. Gemba je místo, kde se vykonává daná činnost 

                                                 
1) V Japonsku se používá pro zlepšování slovo Kaizen, které zpopularizoval prof. Masaaki Imai v roce 1986. 
V Německu se pro název Kaizen vžil jeho volný překlad Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP) - 
proces neustálého zlepšování a v USA se pro koncepty kaizenu používá označení CIP (Continuous 
Improvement Process) nebo OIP (Ongoing Improvement Process). 

      ZMĚNA     DOBRÝ       

ZMĚNA K LEPŠÍMU 
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nebo proces, který se má zlepšovat. Ve výrobním podniku je to dílna v nemocnici 

ordinace, v hotelu jídelna. 

Kaizen, stejně jako jiné metody zlepšování, potřebuje pro svoje fungování jasně 

definovanou organizační strukturu s určením pravomocí a odpovědností(viz obr.2). Pro 

firmu, která má cca 400 zaměstnanců, je ideální 1 Kaizen manažer (který řídí kaizen 

trenéry), 5 Kaizen trenérů (každý má pod sebou 4 Kaizen praktikanty), 20 Kaizen 

praktikantů (každý má pod sebou 20 lidí). Kaizen manažer je člověk, který by se měl 

věnovat zlepšování v rámci svého celého pracovního úvazku. Kaizen manažer by měl být 

členem top managementu firmy a ze své pozice bude schopný zlepšovací a optimalizační 

aktivity navrhovat, řídit a rozhodovat o dalších postupech. Kaizen trenér vykonává svou 

funkci paralelně se svou pracovní pozicí a zlepšování věnuje cca 40 % svého pracovního 

času. Většinou je to člen středního managementu (vedoucí divize, oddělení, apod.). Kaizen 

praktikant by měl věnovat cca 5 až 10 % svého pracovního času aktivitám zlepšování. Měl 

by to být člověk, který je nejblíže ostatním zaměstnancům a je s nimi v denním kontaktu.  

Má dobrou znalost jejich práce a přirozenou autoritu. Dále by měl mít základní znalosti o 

nástrojích a metodách zlepšování (plýtvání, metoda 5S, řešení problémů, vizualizace, 

principy TPM). 

Obrázek č.3 : Organizační struktura Kaizen 

 

 

                   Manažer KAIZEN 

 

  1:400 

 Trenér KAIZEN 

                                      1:4      5:400 

    

 1:20                    20:400 Praktikant KAIZEN 

 

 

                                       Zdroj:  Masaaki Imai 
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Pro implementaci filozofie Kaizen v oblasti služeb je nejvhodnější použít tzv. TSM 

(Total Service Management), který naznačuje cestu, jak postupovat, čeho se vyvarovat a co 

dělat, abychom byli s implementací úspěšní. Je to zatím jediný známý systematický 

přístup, který popisuje logickou následnost jednotlivých konkrétních akcí s cílem 

vybudovat konkurenceschopnou firmu. Prvním krokem a základem zlepšování je naučit se 

chápat a vnímat procesní nedostatky a problémy částí procesů, které nazýváme plýtvání. V 

oblasti služeb rozlišujeme několik základních druhů plýtvání (japonsky Muda) jako jsou 

např. nadměrná výroba, nepřiměřené zásoby, zmetky, zbytečný pohyb, zpracování, 

prostoje, doprava, čas atd. . 

 

 Existují různé způsoby jak naučit své zaměstnance vidět a následně eliminovat 

plýtvání. Nejjednodušší je tzv. Muda kolečko a Muda banka.  Muda kolečko je  30 až 60 

min. „pochůzka“ po pracovištích. Během této doby zaměstnanci zaznamenávají druhy 

plýtvání, které vidí.. Cílem je definovat všechny mezery, které se vyskytují a upozornit i na 

malé nedostatky. Všechny záznamy se sesbírají a zapíšou do tzv. Muda banky. Tou může 

být sešit, který je přístupný všem zaměstnancům. Zaměstnanci z daného záznamu 

nedostatků vybírají ty, které je nejvíc aktuální a snaží se je vyřešit. Pomocí metod a 

nástrojů filozofie Kaizen postupně odstraňujeme existující nedostatky a tento proces si řídí 

a realizují samotní zaměstnanci.. Filozofie Kaizen je charakterizována malými kroky každý 

den. Průběžně se řeší drobné problémy a výsledky je vidět hned, což je pozitivní motivace 

pro všechny zaměstnance.    

Příklad: Proč tisknout dokumenty jednostránkově, když je možné tisknout z obou 

stran? Výsledný efekt se projeví v úspoře kancelářského papíru i ve větší přehlednosti a 

zjednodušení daného dokumentu. 

 

5.2.2  Six sigma 

Program je založen na principu omezení počtu nedostatků a poruch (3,4 defektů na 

1 milión příležitostí ) a využívá pro uskutečnění  cílů  statistické metody, které jsou určeny 

hodnotami násobku sigma. Program přináší úsporu nákladů, zvýšení jakosti a výkonnosti. 

Six Sigma je metodika pro neustálé zlepšování procesů. Shrnuje některé známé postupy a 
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nástroje jakosti, které jsou známy již z dřívějška jako např. TQM2) , ale přináší samozřejmě 

i nové postupy a přístupy. Metodika 6 Sigma je přizpůsobena potřebám reálné podnikové 

praxe, nejde jako v některých případech o postupy, které jsou vhodné spíše pro teoretické 

úvahy. Je použitelná pro všechny typy organizací, nejen tedy pro organizace zabývající se 

výrobou. Dosažení úrovně 6 Sigma znamená, že se podnik dostává na špičkovou úroveň v 

oblasti kvality a výkonnosti. Kromě spokojených zákazníků to v důsledku znamená i 

dramatické snižování nákladů, zvýšení prodeje a zisku. Six Sigma však má pozitivní  vliv i 

v nehmotné oblasti (lepší komunikace, zainteresovanost vzhledem ke kvalitě, aj.). Six 

Sigma je v současnosti nejvíce využívána v automobilovém průmyslu, ale v poslední době 

se prosazuje také i v jiných odvětvích. Dokonce je tato metodika využívána i ve službách. 

Jde zejména o banky, orgány státní správy, ale  i jiné organizace poskytující služby 

(hotely, cestovní kanceláře). 

5.2.3   Poka-Yoke 
 

Poka-Yoke můžeme definovat jako odolnost vůči vadám. Metoda je využitelná pro 

hledání možností, jak zabránit vadám. Cílem je najít a realizovat jednoduchá technická 

řešení v konstrukci výrobku či v průběhu procesu. Zaměřuje se na náhodné , neúmyslné 

chyby, které  mohou nastat při výrobě i při používání výrobků. Technické řešení je 

schopné zachytit chybu a napravit ji dříve, než nastane vada. V procesech mohou být 

využívána nejrůznější signalizační zařízení (světelná, zvuková), automatické pojistky pro 

vypínání strojů, vizuální značení. 

 
 
 
Zdroje vad 
 

Za vadu je považována každá odchylka od předepsaného technologického 

(pracovního) postupu, konstrukčních (výkresových) požadavků nebo sebemenší odchylka 

od správné funkce výrobku. Existují různé druhy vad. Podle pořadí důležitosti to jsou:  

 

a) Vynechaná montážní operace  

                                                 
2)  Total quality management = Absolutní řízení kvality. Cílem zavádění TQM v podniku je obvykle  
zabezpečování dlouhodobé ekonomické prosperity firmy díky kvalitě. TQM má podporovat dlouhodobý 
strategický rozvoj podniku. Přístupy TQM byly koncipovány během druhé poloviny dvacátého století 
zejména v Japonsku, následně v USA a v Evropě. 
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b) Vadná montáž  

c) Nesprávné zakládání (upínání) kusu 

d) Chybějící díly  

e) Špatné díly 

f) Zpracování špatného kusu  

g) Nesprávné provedení operace  

h) Zařízení nenastaveno, neseřízeno  

i) Díl nedotažený, uvolněný, vypadlý  

j) Nástroje a přípravky nesprávně připravené  

 

Lidské chyby jsou obvykle neúmyslné. Prostředky Poka-Yoke zabrání vzniku vady, 

i když k těmto chybám dojde, tzn. napomáhají zabudovat jakost do procesů. 

     

Základní funkce metody  

 

Vada existuje v jednom ze dvou stavů: Buď by mohla nastat nebo již nastala.  

Poka – yoke má tři základní funkce:  

 

           1. vypnutí 

2. kontrola  

3. varování  

 

Predikce – (před provedením operace) vada by mohla nastat.  

Detekce – (po provedení operace) vada již nastala.  

 

Systémy Poka – Yoke poskytuje 100 % kontrolu parametrů dílů vstupujících do 

výrobního procesu.  Neshodné komponenty procházejí neustálou detekcí, která vytváří 

rychlou zpětnou vazbu tak, že protiopatření mohou být provedena okamžitě. Zařízení Poka 

– Yoke, v případě zjištění neshody, nespustí výrobní operaci, popř. vypne zařízení a 

upozorní obsluhu. Rozpozná abnormalitu výrobku, rozdíly vzhledem k určené hodnotě, 

nebo vynechanou výrobní operaci. Aplikací Poka-Yoke prostředků je snížena 

vnitropodniková zmetkovitost a počet možných reklamací od zákazníka. 
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5.3 Aplikace Kaizen v praxi 
 

Konkrétní příklad na úseku Audi B8, který je součástí finální linky Audi  dokazuje 

jak lze pomocí metody Kaizen dokázat  zvýšit produktivitu a zároveň snížit počet 

pracovníků. Hlavním úkolem  firmy je splnit požadavky zákazníka (firma Audi). 

Vzhledem tlakům silné konkurence bylo nutné zásadně přehodnotit náklady a využít 

všechny možné skryté rezervy ve výrobě. Postup  jak dosáhnout vytýčeného cíle se skládá 

z následujících kroků. 

 

 

1. Plán nákladů 
 
 

 
Tabulka č. 6 : Plán nákladů pro úsek Audi B8 

 
 CZK EUR 
Připrava energií + vzduchu 70000 2800 
Příprava plynu + revize 10000 400 
Příprava pro Helium 46000 1840 
Výroba stojanu před Riester 6000 240 
Výroba stojanu za Riester 6000 240 
Držák na Pin-presser 4000 160 
Držáky na KLT - ohýbací stůl - 2x 10000 400 
Držáky na KLT - finální stůl - linka 3 6000 240 
Držák po pájení 6000 240 
Total CZK 164000   
Total EUR 6560   

 

Zdroj: Interní materiály firmy Eaton s.r.o. Chomuto v 
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2.Definování všech požadavků a možností řešení 
 
 

Tabulka č.7: Očekávané cíle projektu 

 

Zdroj: Interní materiály firmy Eaton 

 

Typ události     Kaizen – Audi B8, díly 710, 707 

1. Oblast 
Definovat oblast,stroje,procesy, ve 
kterých  se vyskytuje možnost 
problému 

 

Audi B8 – finální linka 1, 3; díl 710. P řehodnocení  finální linky 4( final cell 4) – 
díl 707Q. 

 

2. Popis problému 
Popsat problém nebo možnosti řešení 

Zvýšení odb ěrů zákazníka  (550000ks/rok, 11000ks/týden) a zlepšen í 
technologického procesu 

3. Přehled stanovených cíl ů 
Popsat očekávané cíle projektu 

1. Zvýšení produkce dle požadavk ů zákazníka 

2. Ověření kapacity pro výrobu podsestav 

3. Plán se řízení stroj ů pro výrobu podsestav a finální montáž 

4. Revize stroj ů 

5. Identifikace možných rizik p ři výrob ě  

6. Nákladová kalkulace 

Údaje 
počáteční stav 

 cíl jednotky 

výroba produktu 710 ; 
AUDI B8 Linka 1, 3 

99 120 ks/hodin
a 

počet operátor ů na výrobu 
produktu 707; AUDI B8 
Linka 4 

4 3 Operáto ři
/směna 

4. Údaje 
Počáteční stav a konečný výsledek  

    

5. Možnosti 
Úspory a předpoklady 

• Akční plán všech výrobních linek 

• Návrhy na zlepšení 

• Definování řešení a vypracování listu standartních operací pro AUDI B8 

• 707Q –  Výroba  88 ks za hodinu se  3 operátory, snížení počtu operátorů 

ze 4 na 3 

Start            Konec       počet dní 6. Plán realizace 
. 

26.1.2009 29.1.2009 4  
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3.Akční plán a průběh realizace 
 

Tabulka č.8 : Akční plán 

Zdroj:Interní materiály firmy Eaton s.r.o.Chomutov 

 

  
Dodržení termínu 

---- Akční plán / Action plan: AUDI B8 KAIZEN AUDI B8 - 710 family 

  
Účinost vy řízených 

67,6 

Datum: 
 
27.1. - 29.1. 2009 (Dead line_21.-22.2.2009) 

  
Stav ke dni 

17.3.2009 

  
Vyřízeno 

23 

  
Řešeno 

5 

  
Překro čen termín 

11 

Zápis :  

  
Počet akcí 

33 

Číslo Tém
a / 

 
Cíl  

 
Akce  

Termín do   Termín 
vyřízení 
 

1 707Q Držák na kusy před QM08. Hotovo.      27.1.09  27.1.09 
2 707Q Věšák nad kontejner.        27.1.09  27. 1.09 
3 707Q Věšák nad He-tester        27.1.09  27.1.09 
4 707Q Přesun Weber + přípojení 220V, vzduch. Změna LSO - není potřeba přesouvat.   21.1.09  21.1.09 

5 71O 
Zjistit možnost použití ohýbačky z AUDI TT CN14 (pravá), popř. 
výměnna za levou z ohýbání??? 

Lze použít pouze levá. Lze prohodit s levou ohýbačkou na 
ohýbání 1 (č. 877). 

4.1.09  4.1.09 

6 710 Nastroje pro ohýbačku Zatím nejsou potřeba, stačí 3ohýbací stroje. 4.1.09  4.1.09 
7 710 Zrychlení taktimu ohýbaček … CN26, CN12, 877. Takttime zrychlen. Tři ohýbačky - 120ks/hod MAX. 6.1.09  6.1.09 

8 710 Přastavba IR pece SW07 - možnost více dílů. 3díly. Přípravky jsou k dispozici. Pec není přestavěná. 13.1.09    

9 710 SW03 - pryč z linky. Při přestavbě linky dojde k jejímu odstranění. 21.1.09    

10 710 PR42 - pryč z linky. Z linky nepůjde pryč, bude používán pro pinování dílů 710L. 21.1.09  6.1.09 

11 710 úprava svěrek na CN26. Lepší zakládání. vylepšení uchycení. 13.1.09  13.1.09 
12 710 Lepší pinovač pro 710L.   21.1.09    

13 710 Pájecí stanice + operátor na finální linku. Stanice bude přesunuta na Training centrum při přestavbě 
linky. Operátor a pájecí stanice vyčleněny. 

21.1.09  21.1.09 

14 710 úprava PR41 - možnost smačkávání s EPDM na hadici. Vyfrézovány drážky pro EPDM údržbou. 13.1.09  9.1.09 
15 710 úprava klempu pro VDH - Pin!!!!   13.1.09  15.1.09 

16 710 LSO - 2x 710H, 710L. LSO přpraveny pro vydání - 710H i 710L. Bude formálně 
vydáno až po náběhu nové linky. 

13.1.09  10.1.09 

17 710 Layout. Layout předán údržbě pro přípravu připojení energií. 3.1.09  4.1.09 
18 710 Plán nákladů. Plán nákladů připraven - připraven CAR k podpisu. 3.1.09  4.1. 09 

19 710 Držáky na KLT na stůl pro finální kalibr. Objednáno - fa. KARPI. Dodací termín - konec týdne KW25. 
Dodáno KW25 

18.1.09  19.1.09 

20 710 Držáky na KLT na stůl pro ohýbací kalibr. Objednáno - fa. KARPI. Dodací termín - 11.2.2009 18.1.09    

21 710 Zapojení energií + vzduch Předán layout. Připojení bude probíhat současně při 
stěhování linek. 

22.1.09    

22 710 
Přípojka plynu pro pájecí stanici. Obdržena nabídka fa.  KARPI - 10540CZK. Objednáno. 

Přípojka bude vytvořena při přestavbě linky. 
19.1.09    

23 710 Přípojka pro He-tester. Obdržena nabídka fa.  KARPI - 47630CZK 19.1.09  15.1.09 

24 710 Přestavba linky - přesun strojů. Předán layout. Připojení bude probíhat současně při 
stěhování linek. 

22.1.09    

25 710 Zkreslení stojanů - před Riester, za Riester, po ohýbačce, po 
pájení. 

  6.1.09  5.1.09 

26 710 Přehození tiskárny na LN05. Musí být demontována a přepojena až po přestavbě linky. 21.1.09    

27 710 Školení operátorů. Proškoleny předáci a mistři. 22.1.09  19.1.09 

28 710 Vytipování vhodné pájecí stanice a myčky. Vytipována pájecí stanice SO176 + ultrazvuková myčka 
WH09. 

6.1.09  4.1.09 

29 710 Operátor z pájení na finální linku. Operátor z pájení bude přesunut na nutnou dobu zaučení 
na finální linku. 

13.1.09  13.1.09 

30 710 Regál na materiál před pájecí stanici - flange, pájecí kroužky. Dodací termín 16.2.2009 19.1.09    

31 710 Změna kanbanového systému. Kanbany jsou hotové 21.1.09  19.1.09 
32 710 Změna BOM. Dojde k automatickému překlopení 28.2.2009 21.1.09  9.1.09 
33 710 Změna Routingů. Bude změněno po přestavbě linky. 21.1.09    
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4. Závěrečné hodnocení 

Realizace cílů pomocí metody Kaizen se v praxi osvědčila. Předchozí 

tabulka ukazuje průběh a výsledky realizace zefektivnění výroby na úseku B8. Konkrétním 

výsledkem je, že byl snížen počet operátorů ze 4 na 3 a zvýšení výroby ze 99 ks/h na 115 

ks/h. Cíl 120 ks/h sice splněn nebyl, ale k výraznému zlepšení produkce došlo (tabulka 

č.9). Praxe dokázala, že metoda Kaizen je vhodnou cestou směřující k zeštíhlení výroby. 

 

Tabulka č. 9: Výsledek optimalizace výroby pomocí metody Kaizen na úseku Audi B8 

 

 Stav před 

realizací 

Stav  po 

realizaci Plánovaný cíl 

Objem produkce (ks/h) 99 115 120 

Počet pracovníků 4 3 3 

  

Zdroj: Interní materiály firmy Eaton s.r.o. Chomuto v 

6. Identifikace zlepšovacích metod 
 

Předchozí kapitola dokazuje, že základem větší efektivnosti výroby je neustálé 

hledání chyb a nedostatků. Poučení se a náprava problémů vede k procesu štíhlé výroby, 

který je založen na úsporách materiálu, energie, času i lidských zdrojů. 

6.1 Úspory výrobních nákladů 
 

Konkrétním výsledkem aplikací založených na prinicipech Kaizen a 5S je snížení 

výrobních nákladů v oblasti mzdových nákladů, spotřeby energie a materiálu (viz tabulka 

č.8). Po téměř roční postupné implementaci těchto metod do všech úseků závodu lze 

s jistotou potvrdit, že byly splněny základní cíle.Výrazné úspory se projevily   ve snížení 

mzdových nákladů. Znatelným přínosem je zvýšení produktivity o 12 %, které má své 

pozitivní dopady v konečné ceně jednotlivých výrobků. V oblasti spotřeby energie došlo 

k efektivnímu využití zařízení , které mají téměř konstantní spotřebu energie během 

procesu výroby. Jedná se zejména o energeticky náročné pece, které jsou spuštěny bez 
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vypnutí celý pracovní týden. Vypnutí a znovu zahřátí těchto pecí je velmi neekonomické,  

proto s každým zvýšením objemu produkce dochází k efektivnějšímu využití. Celkové 

náklady investice do programu štíhlé výroby se pohybovaly okolo 10 mil. Kč (viz tabulka 

č.11) . Po zhodnocení všech výsledků mohu potvrdit, že návratnost realizované investice se 

vyplatila již po několika měsících v podobě celkových úspor téměř 24 mil.Kč  (viz tabulka 

č.10). 

 

Tabulka č.10 : Konečné výsledky úspor a objemu produkce za období od 1.2.2009 do 
31.1.2009 

 

  
         Počet pracovníků 
  

Objem produkce   
  

  

Počáteční stav  
pracovníků 
 
 
k 1.2.2008 

Konečný stav 
pracovníků 
 
 
k 31.1.2009 

Původní 
objem 
produkce 
(ks/rok) 
k 1.2.2008 

Konečný 
objem 
produkce 
(ks/rok) 
k 31.1.2009 

Rozdíl 
objemu 

produkce  
   

v % 

Celkové 
úspory  

 
 

v tis.Kč 

Úseky             
Válcování 39 37 6804000 7182000 5,56 2,28 
Pájení 42 40 4536000 4914000 8,33 2,23 
Ohýbání 38 36 5670000 6048000 6,67 2,24 
Mercedes 45 41 302400 340200 12,50 4,36 
PQ24 41 38 378000 453600 20,00 2,73 
Audi 56 50 302900 360200 18,92 6,79 
Ford 54 51 303100 341700 12,74 3,29 
Celkem 315 293     12,1 23,92 

 
Zdroj: Interní materiály firmy Eaton  s.r.o. Chomut ov 

 
 

Tabulka č.11 : Souhrn celkových nákladů programu štíhlé výroby 

 

 
Souhrn nákladů mil. Kč
Náklady na školení pracovníků 1,21
Náklady na software 0,79
Náklady na úpravu pracoviště 2,41
Náklady na úpravu strojů 2,13
Inovace strojů a zřízení 2,68
Služební cesty 0,21
Ostatní 0,52
Celkem 9,95

 
 

Zdroj: Interní materiály firmy Eaton s.r.o. Chomutov 
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6.2 Včasné logistické  zabezpečení materiálu 
 

Výrobní materiál z ekonomického hlediska patří mezi nejkomplikovanější složky 

výrobního procesu. Určit vyvážené množství materiálu patří k největší problémům všech 

podniků. Nedostatek materiálu ohrožuje výrobu, v nejhorších případech i zastavení celé 

výrobní linky. Nadbytek zbytečně zabírá skladovací prostory , odčerpává finační 

prostředky, které by se mohly investovat do jiných důležitých úseků firmy.  Sledování a 

plánování dostatečného množství materiálu  využívá systém kanbanových4) karet. Pomocí 

těchto karet je možné průběžně sledovat prostřednictvím vnitropodnikové počítačové sítě  

cestu  kokrétního materiálu od objednání, dodání až do konečného zpracování. Systém není 

dokonalý, protože vyžaduje pečlivé skenování a zaznamenávání do počítačové sítě. Vlivem 

chyb lidského faktoru či výpadkem počítačového systému dochází často k nesrovnalostem 

mezi realitou a stavem evidovaným v počítači. Zkušenosti a poučení  z nedostaků 

kanbanových karet vedly firmu přemístit v průběhu roku 2008 hlavní sklad materiálu 

z Rudné u Prahy přímo do Chomutova, co nejblíže k závodu.  Umístěním hlavního skladu 

do blízkosti firmy  se značně omezily náklady na dopravu. Dalším výsledkem je 

zefektivnění, zrychlení výroby a znatelné snížení prostojů vzniklých nedostatkem 

materiálu. 

6.3 Eliminace zmetkovitosti a úspora materiálu 
 

Hlavním materiálem ve  výrobě  autokomponentů včetně auoklimatizace je hliník. 

Cena této suroviny během posledních let několikanásobně vzrostla (viz graf č.5) a nutí 

firmy omezit jeho zbytečné plýtvání. Většina moderních organizací v automobilovém 

průmyslu se úzce orientuje na konkrétní požadavky zákazníka , které musí mít zaručenou 

kvalitu odpovídající normám  ISO 9000: 2000 Systémy managementu jakosti (základy, 

zásady, slovník) ; ISO 9001: 2000 Systémy managementu jakosti (požadavky); ISO 9004: 

                                                 

4)  Kanban= komunikační nástroj ve výrobě typu „právě včas" a systém kontroly zásob vyvinutý  
panemTaiichi Ohni ve společnosti Toyota. Kanban, neboli „štítek", je připojen ke specifické části 
výrobní linky, kde označuje dodávku určitého množství. Když jsou všechny tyto díly použity, stejný 
štítek se vrátí na původní místo, kde slouží jako objednávka na další díly.  
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2000 Směrnice pro zlepšování výkonosti, doplněná směrnicí pro auditování. Uvedení 

každého dílu do výroby prochází procedurou jakosti. Jedná se o vypisování povinné 

dokumentace, jako jsou záznam o prověření  kvality prvního kusu, záznam neshod do karty 

vad, popř. jiných dokumentů, které vyžaduje zákazník 

 

 

Graf č..5 : Vývoj cen hliníku v USD za posledních 15 let ( ceny jsou v USD za tunu) 

 

 

 
 

Zdroj: Colosseum, a.s. – Komoditní přehled 

 

 

Kontrola a měření kvality výrobku se provádí pomocí měřidel a speciálních kalibrů, 

které  musí být minimálně jednou za rok odborně prověřeny. Každý operátor je seznámen 

s poviností vykonávat stoprocentní konrolu : vizuální (zda se na výrobku nevyskytují ostré 

otlaky a rýhy, pomocí měřidel (ověřování ovality- minimální tloušťka trubky v ohybu). 

Často se stává, že výrobek nesplňuje požadavky stoprocentní kontroly. Podle předpisů je 

každý pracovník povinen nesprávný díl  vhodit do určeného červeného boxu na šrot.  Praxe 

však dokazuje, že minimálně 50 % těchto dílů jde opravit např. ručním dorovnáním ve 

svěráku nebo dále přepracovat . Tento konkrétní příklad plýtvání je důkazem, že nelze jen 
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bezmyšlenkovitě dodržovat nastavené předpisy . Improvizace a  alternativní řešení nápravy 

vyskytnuté vady jsou jednou z cest jak ušetřit nemalé výdaje za materiál 

6.4 Standardy  kvality ve výrobě 
 

Důležitým znakem kvality je použití vhodné suroviny vykazující přesně definované 

znaky  a požadavky. Znaky kvality hotového produktu musí být  přeneseny na jednotlivé 

součásti produktu. Dále musí být zajištěno, aby vybraný dodavatel byl schopen dodat 

materiál nebo přikoupené části v požadované kvalitě. Hodnocení výkonnosti dodavatele je 

proto velmi důležitou součástí managementu kvality.Často dosáhne spolupráce takové 

úrovně důvěry, že vstupní kontrola kvality zboží před nákupem je také konečnou 

kontrolou. Tak je oběma stranám ušetřen další pracovní krok a výroba se stává výhodnější 

pro konečného zákazníka. 

 Dodržování standardů kvality se provádí pomocí kontrol kvality před, během a  po 

výrobě. Rozlišujeme mezi 100% kontrolami, ve kterých se kontrolují všechny vyrobené 

kusy a namátkové kontroly, ve kterých se kontroluje dle statistických  poznatků jen určité 

procento vyrobených kusů. 

Účinným a ověřeným způsobem jak dodržovat kvalitu je systém TQM2)(strana 25). 

Tento systém jakosti je založen na kompletní kontrole výrobku a jeho jednotlivých součástí 

od samotného příjmu materiálu od dodavatele do konečné expedice hotových produktů. 

Kontrola jakosti výrobku je prováděna taktéž pomocí občasných auditů jakosti výroby. 

Cílem firmy Eaton je dosáhnutí výsledku 0,5 % zmetkovitosti z celého objemu 

výroby. Zavedením systému TQM bylo dosáhnuto určitého zlepšení kvality, ale určeného 

cíle 0,5% jen velmi obtížné dosáhnout (viz tabulka č.12). Výsledek 1,22 % zmetkovitosti 

znamená, že při  průměrné měsíční produkci 100 tis. kusů se vyskytne cca 1200 ks , které 

nevyhovují požadavkům jakosti. Vyčíslit tyto ztráty v  korunách je obtížné, protože 

převážnou část vadných výrobků lze znovu přepracovat nebo díly použít do dalších sestav. 

Následující tabulka dokazuje, že snižování zmetkovitosti v podniku Eaton jde správným 

směrem a každoroční pokles hodnot se postupně blíží ke stanovenému cíly. 
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Tabulka č.12:  Počet zmetků z celkového objemu výroby 

 

Rok 2005 2006 2007 2008 

Počet zmetkovitosti v % 2,11 1,73 1,49 1,22 

 
Zdroj: Inerní materiály firmy Eaton s.r.o. Chomutov  

 
 
 
 
 

6.5 Soustavné vzdělávání a proškolování zaměstnanců 
 

Jedním z nástrojů efektivní výroby je průběžné vzdělávání všech pracovníků. 

V současné kritické  době musí  podnik obzvláště dbát na zvyšování kvalifikace 

pracovníků. Není důležité mít dostatek zaměstnanců specializovaných na jednu činnnost. 

Největší předností pro podnik jsou zruční, všestraně použitelní pracovníci s logickým 

uvažováním. Situace nutí operátory ve výrobě plnit nejen požadované normy, ale 

především být v pohotovosti a podle potřeby vykonávat práci i na jiných úsecích. 

Snižování stavu zaměstnanců je téměř na denním pořádku a odmítnutí nabídky rozšíření 

pracovní kvalifikace způsobí pracovníkovi  nemalé problémy. Rozšiřování pracovní 

kvalifikace by mělo především spočívat v schopnostech každého operátora dokázat 

základní přestavbu  a za přítomnosti zkušeného seřizovače se postupně seznamovat 

s hlubší problematikou stroje. Vzdělávací program vyžaduje určitý delší časový horizont, 

ale výsledný efekt splní svůj cíl v podobě nižších prostojů, zvýšení kvality a větší 

produktivity. 
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7. Závěr 
 

Cílem diplomové práce bylo provést ekonomickou analýzu nákladů výrobního 

závodu Eaton s.r.o Chomutov. Na jejím základě navrhuji varianty řešení pro snížení 

nákladů a identifikuji zlepšovací metody včetně jejich finančních vyhodnocení. 

Jako základ pro analýzu jsem provedl rozbor situace na trhu, v segmentu 

automobilového průmyslu, který se v současné době díky finanční krizi potýká se 

závažnými odbytovými problémy. Prodej  nových automobilů je náchylný k výkyvům 

poptávky, protože je ukazatelem aktuální hospodářské situace. 

V druhé kapitole diplomové práce poukazuji  na závažnost aktuální situace , neboť 

automobilový průmysl v České republice se podílí dvaceti procenty na celkovém hrubém 

domácím produktu. Upozorňuji na fakt, že na tomto odvětví jsou závislé regiony 

s několika tisíci obyvateli a další hlubší propuknutí hospodářského útlumu bude mít 

nedozírné dopady jak v oblasti hospodářství, tak i v oblasti sociální. 

Zajištění ekonomické konkurenceschopnosti výrobků je i jedním z hlavních úkolů 

firmy Eaton. Dobře zvolený přístup firmy spočívá především v hledání a odstraňování 

neproduktivních činností. Jako ideální nástroje pro zdolání nepříznivé hospodářské situace 

mohou sloužit moderní metody řízení výroby vycházející z dlouholetých japonských 

zkušeností. Tyto metody podrobněji specifikuji ve 4. a 5. kapitole.  Praktickou aplikací 

těchto teorií do výrobního procesu dokazuji, jak plní svojí úlohu při snižování výrobních 

nákladů. 

Důležitou částí  diplomové práce je provedená komplexní analýza výrobních 

nákladů. Z této analýzy vyplývá, že během minulých let rozvoj firmy nepokračoval 

správným směrem a  hospodářský výsledek se pohyboval na samotné hranici rentability. 

Díky definování 7 druhů ztrát (kapitola 4) s využitím metod Kaizen, 5S, Six sigma se 

podařilo zabránit materiálovým, energetickým ztrátám a snížil se počet  zaměstnanců. 

Postup optimalizace výrobních činností s využitím moderních metod řízení probíhal 

v průběhu roku 2008 a pokračuje do dnešních dnů. Proces zeštíhlování výroby byl 

postupně zaváděn do všech úseků výroby. Konkrétní výsledek optimalizace výroby se 

dostavil ve zvýšení objemu produkce o 12%, v redukci stavu pracovníků a bylo dosaženo 

snížení zmetkovitosti. Celková roční výše úspor se pohybuje na úrovni 24 mil. Kč. 
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Na základě identifikovaných opatření a dosažených výsledků můžeme konstatovat, 

že cíl diplomové práce byl splněn. Praktický význam práce spočívá v  komplexním 

pohledu na problematiku řízení výroby komponentů pro automobilový průmysl, v nalezení 

možných variant  řešení pro snížení nákladů. Diplomová práce může být vhodným 

podkladem pro nasazení zeštíhlujících opatření do podobných výrobních závodů. 
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Příloha č.1 : Výroba motorových vozidel v ČR v roce 2008 
 
 

Údaje za jednotlivé výrobce (tučně uvedené firmy byly v roce 2008 členy SAP) 
. 

 
 
 

Zdroj: SAP 
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Příloha č.2 : Podíl prodeje automobilových značek na našem trhu 
 

 

 I.  Osobní automobily (nové), první registrace 
15 značek s nejvyšším počtem registrací za dané období 

 
Zdroj: SAP 
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Příloha č.3 : Podlahové značení ve výrobní hale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zdroj: Interní materiály firmy Eaton s.r.o. Chomutov 
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