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ABSTRAKT 
 

 
Diplomová práce se zabývá problematikou operativního systému řízení zakázkové 

výroby v podmínkách společnosti Hon-kovo spol. s r.o.  

Teoretická část práce se věnuje typologii řízení, přičemž pozornost je upřena zejména na 

oblast operativního řízení a na důležitost sběru a zpracování informací pro řízení podniku. 

Praktická část práce analyzuje současný stav systému operativního řízení v dané společnosti a 

zkoumá možnosti, jež by mohly zefektivnit dosavadní stav.  

Hlavním cílem diplomové práce je navrhnout nový systém operativního řízení, který by 

zjednodušil a urychlil činnosti v předvýrobních etapách procesu výroby podnoží a kovových 

dílů pro kancelářský nábytek. 

 

Klíčová slova: 

analýza, systém řízení, řízení výroby, operativní management, plánování výroby, zakázková 

výroba, model operativního řízení. 

 
 
 

ABSTRACT 
 
 
This thesis deals with the topic of operative system of management of custom 

manufacturing in the Hon-kovo spol. s r.o. company. 

Theoretical part of the thesis is aimed at typology of management focusing particularly 

on the area of operative management in a company and importance of information gathering 

and processing. Practical part analyzes current operative system of management in the given 

company and explores the possibilities of making this more effective. 

The aim of the thesis is to devise a new system of operative management that would 

simplify and speed the activities in pre-manufacturing stages of the production of legs and 

other metal components of the office furniture. 
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1 Úvod 

 Nově založené podniky či malé společnosti jsou v této době existenčně závislé na 

získávání nových zakázek. V jejich případě musí velmi pružně reagovat na požadavky 

stávajících i potenciálních zákazníků. Pro splnění takových požadavků je nutné operativně 

řídit a plánovat výrobu v krátkých časových intervalech.  

 Důležitým procesem pro efektivní operativní řízení výroby je důkladné plánování. Nejen, 

že udává rytmus zadávání jednotlivých zakázek do výroby, avšak také umožňuje porovnaní 

skutečného stavu řízení výroby s původním plánem výroby. Úkolem operativního řízení 

výrobního procesu je zabezpečit, aby vlastní průběh výroby a její věcné, časové i prostorové 

uspořádání byly optimální a využívání všech výrobních faktorů efektivní. Zásadním 

předpokladem je výroba takových výrobků nebo služeb, které budou na trhu úspěšné. Výroba 

by měla být organizována tak, aby byla flexibilně zajištěna požadovaná kvalitativní úroveň i 

při stále se měnících požadavcích zákazníků a zkracujících se životních cyklech výrobků. 

  Je dosti pravděpodobné, že v tomto případě bude docházet ke střetům mezi výrobou, 

která preferuje minimalizaci nákladů a co nejjednodušší výrobní sortiment na jedné straně, a 

marketingem, který s cílem zajistit maximální objem prodeje požaduje velkou variabilitu 

výrobků na straně druhé. Ovšem vždy je potřebné najít při konečném rozhodování určitou 

míru kompromisu. 

  Všechny výše uvedené základní požadavky je nutné zajistit v souladu s celkovou 

strategií firmy, která je reprezentována především předpokládaným objemem výroby, 

velikostí trhu, který chce společnost obsáhnout, úrovní cen nebo šíří nabízeného sortimentu. 

Je to jeden z hlavních úkolů řízení výroby. 

 

Dnešní doba je „závislá“ na informačních systémech, tudíž je samozřejmostí, respektive 

nutností mít ve společnosti zaveden kvalitní informační systém a nejlépe nastavený přímo na 

míru dané společnosti tak, aby se usnadnilo a zefektivnilo celkové řízení v podniku.  

Cílem této diplomové práce je analyzovat současný systém operativního řízení zakázkové 

výroby v prostředí společnosti Hon-kovo spol. s r.o. (dále jen Hon-kovo) a na základě této 

analýzy zpracovat návrh nového systému operativního řízení zakázkové výroby. Ráda bych 

v této práci podrobněji rozebrala zásadní rozdíly mezi jednotlivými typy řízení výroby, dále 

bych upozornila na důležitost sběru a zpracování informací v operativním řízení a jejich 

automatizaci, která by měla vést především k odstranění únavných a rutinních činností 

pracovníků. 
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2 Typologie řízení  výroby 

V odborné literatuře se často objevuje klasifikace vlastního řízení výroby ve třech 

úrovních: 

I. Strategické řízení výroby  

II. Taktické řízení výroby 

III. Operativní řízení výroby 

 

Strategické řízení výroby – stejně tak jako ostatní sféry managementu – nelze řešit bez 

ohledu na úkoly strategie firmy jako takové. A stejně ani taktiku výroby bez souvislostí 

s celkovými taktickými záměry a konečně obdobně i oblast operativního řízení [16]. 

V následujících subkapitolách budou stručně definovány zásadní rozdíly mezi jednotlivými 

typy řízení výroby. 

 

2.1 Strategické řízení  

Strategické řízení výroby přísluší vrcholovému managementu firmy. Úkolem 

vrcholového vedení je stanovení cílů firmy v relativně dlouhém časovém horizontu (často se 

uvádí 10 až 20 let) [5]. Takovéto řízení podniku je třeba chápat jako vytváření firemní 

strategie, která je východiskem tvorby cílů, plánování strategických opatření a vytváření 

základních předpokladů pro fungování firmy.  

 

Významné postavení představuje strategie výroby. Strategické řízení výroby se odvíjí 

z celé řady dalších strategických záměrů, které z hlediska priority výrobních úkolů mají 

postavení infrastrukturních opatření. Tento dlouhodobý způsob řízení se dá charakterizovat 

následujícími třemi aspekty [16]: 

§ koncepce výrobek/trh 

§ koncepce zdrojů 

§ koncepce vytváření konkurenční pozice. 

 

Nedílnou součástí strategie je rovněž koncepce rozvoje a strukturálních změn v oblasti 

pracovních sil i organizace firmy. Dalším z důležitých koncepčních rozhodnutí je určení 

strategických záměrů z hlediska dosahování konkurenční výhody a její vazby na tržní 

segment. V dnešním konkurenčním prostředí však nestačí zaměřit se pouze na nízké ceny 
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nebo vysokou kvalitu, popřípadě krátký vývojový cyklus. Je potřeba dosáhnout optimálního 

skloubení všech parametrů [9, 16]. Základní akční parametry strategického řízení výroby jsou 

dle Tomka a Vávrové [16] definovány takto: 

§ strategie nových výrobků, 

§ strategie nových trhů, 

§ strategie odbytových cest, 

§ strategie nových technologií, 

§ budování konkurenční přednosti. 

 

K tomu je pochopitelně nutná široká analýza, která zahrnuje analýzu okolí, šancí, rizik, 

možností a zdrojů. Výsledkem strategického řízení výroby je určení strategického směru 

úderu. Výrobní strategie je tedy dána řadou okolností. Jde-li o určení směru úderu, pak lze 

hovořit o dvou typech strategie, a to ofenzivní a defenzivní strategii [16]. Ofenzíva jako 

taková znamená útok a pomocí inovací výrobků, standardizace výrobkového systému, 

organizace výroby, atd. je nastavená ofenzivní strategie. Pojem defenzíva lze vyjádřit jako 

obrana nebo spíše ústup. Takto zvolená strategie využívá nejčastěji eliminaci výrobkového 

systému, umrtvení kapacit a snížení nákladů na výrobní systém. 

 

2.2 Taktické řízení 

Úkolem taktického řízení produkčního procesu je rozpracování strategie, která byla 

vytyčena na vrcholové úrovni, do konkrétních podmínek výroby. Konkretizace je záležitostí 

středního managementu, podílí se na ní zejména manažeři oddělení konstrukce, technologie a 

materiálně – technického zásobování, případně také personalisté. Cílem řízení výroby na 

taktické úrovni je definování výrobního programu a rozpracování vytyčených strategických 

cílů [5]. 

 

Cílem taktického řízení výroby je uskutečnění strategie, která by umožnila konkurenční 

výhodu v daném systému výrobků a v požadovaném výrobním systému. Taktické řízení 

výroby se zabývá následujícími rozhodnutími [16]: 

• rozhodnutí o výrobku – realizace výrobkové politiky, 

• rozhodnutí o projektu vybavení výrobního systému, 

• rozhodnutí o projektu organizace výrobního procesu. 
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Z hlediska managementu zahrnuje taktické řízení výroby další tvorbu cílů pro odbornou 

oblast řízení, a to na úrovni plnění úkolů strategického řízení. Vzhledem k zásadnímu přístupu 

ke konkurenční výhodě, kterou výroba realizuje, a vzhledem k možnostem základních typů 

strategického rozhodování, co do směru hlavního náporu, lze hovořit o dvou přístupech 

k taktickému řízení výroby. 

a) Taktické cíle při zajištění vedoucího postavení v nákladech, kde jde především o 

minimalizaci proměnných nákladů na jednotku výroby v relaci zajištěné jakosti 

výrobku. To lze spojit s hospodárností výroby. Princip hospodárnosti lze chápat buďto 

jako zajištění určitého výstupu s nejmenším možným vstupem tzv. princip minima, 

nebo jako zajištění co největšího výstupu při daných vstupech tzv. princip maxima.  

b) Taktické cíle při zajištění vedoucího postavení diferenciací, kde výhru v kvalitativní 

soutěži musíme chápat v nejširších souvislostech, tedy jako komplexní výraz stupně 

plnění potřeb zákazníka [16].  

 

 

 

 

 
 

Obr. 1 Obsah hierarchických úrovní řízení výroby [16] 
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Základní obsah jednotlivých hierarchických úrovní managementu odbytu, výroby a 

nákupu je možné vyjádřit podle obrázku 1. Současně jsou zde naznačeny hlavní 

problematické okruhy zvládání rizika, které tomuto hierarchickému řízení odpovídají [16].  

Tato práce se bude nadále zabývat především nejnižší úrovní řízení, tedy operativním 

řízením.  

 

2.3 Operativní řízení 

Operativní řízení výroby představuje nejnižší úroveň řízení výrobního procesu. Jeho 

úkolem je rozpracování strategického i taktického plánu až do podmínek vlastní výroby do 

prostředí produkčních provozů a dílen. Tvoří nedílnou součást vnitropodnikového řízení a je 

souhrnem činností, které představují relativně uzavřený subsystém řízení podniku. Operativní 

řízení výroby využívá informace a data v jejich základní, neagregované podobě, jak to 

vyžaduje bezprostřední řízení výroby. Tím se z hlediska šíře a podrobností využívaných dat 

odlišuje od ostatních druhů řízení, které využívají informace až po jejich agregaci a výběru 

podle potřeb vyšší řídící úrovně [5]. Operativní řízení je také charakteristické tím, že usiluje o 

splnění stanovených cílů při optimálním využití zdrojů, které jsou v daném okamžiku právě 

k dispozici. 

 

Jedná se taktéž o řízení významné části podnikového hospodaření, která tvoří jádro 

vazby na odběratele i na dodavatele, realizuje tedy spojení firmy s trhem odbytovým i 

nákupním. Přitom je třeba zajistit ekonomicky účinnou konfrontaci výstupů a vstupů, které 

uvedenému spojení na trh dodavatele a odběratele odpovídají. Tento proces vyžaduje i 

eventuelní kooperační vztahy na jiné výroby. Operativní řízení výroby má své specifické 

úkoly, které navazují na úkoly strategického a taktického  řízení výroby [16]: 

o určení sortimentu výroby pro dané období, 

o stanovení průběhu výroby z hlediska časového a prostorového, 

o zajištění opakovaných výrobních faktorů včetně zajištění všech pomocných a 

obslužných procesů. 

 

2.3.1 Funkce operativního řízení výroby 

Operativní řízení výroby představuje souhrn řídících činností, jejichž cílem je zajistit 

optimální průběh výroby při maximálně hospodárném využití všech vstupů. Konkretizuje 
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výrobní úkoly (tedy zakázky) přijaté výrobní jednotku z hlediska prostoru (místa výroby) a 

času, tzn. určuje, co, kdo, kde a kdy má vyrábět. Pod pojmem operativního řízení výroby jsou 

v současné době zahrnovány především dvě skupiny činností a to [5]: 

§ operativní plánování výroby, 

§ řízení průběhu výroby. 

 

a) Operativní plánování výroby 

Základní činitelé ovlivňující metodiku operativního plánování výroby a standardní 

metody jsou [12]: 

• kusová, sériová, hromadná výroba, 

• přerušovaná nebo plynulá výroba, 

• automatizovaná či nikoli, 

• opakovaná nebo vysloveně otevřená změnám výrobního programu. 

 

Operativní plánování výroby spočívá v postupném rozpracování výrobních úkolů 

(zakázek) do dílčích úkolů s určením objemu, místa a lhůt výroby a dále v jejich postupném 

zpřesňování, koordinaci a kontrole. Je základním nástrojem řízení vnitropodnikových útvarů, 

jehož prostřednictvím dochází na daném stupni řízení k přeměně strategického plánování 

v operativní. Zatímco strategické plánování stanoví cíle a prostředky hospodářské činnosti a 

jejich vztah globálně a na delší časové období, operativní plánování určuje průběh realizace 

těchto cílů stanovenými prostředky velmi podrobně a na krátká časová období (zpravidla do 1 

roku). Určuje úkoly všem složkám zajišť ujícím výrobu. Dovádí konkrétní podnikové úkoly do 

dílen a na pracoviště, stejně jako do útvarů zásobování, dopravy, hospodaření nářadím, 

údržby apod. [5, 13]. Východiskem operativního managementu výroby je samozřejmě plán, 

který je třeba chápat jako subsystém plánovacího systému výrobní organizace. 

 

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

okolností, z nichž nejvýznamnějšími jsou [5]: 

• typ a charakter výroby, 

• průběžná doba výrobku, 

• předstih, s nímž je nutno znát požadavky zákazníků, 

• předstih, potřebný pro spolehlivé zajištění všech vstupů, především však materiálu. 
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Systém operativního plánování musí plně zabezpečovat cíle pro dané období při zajištění 

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

být postupně dosahováno komplexních cílových úkolů nejen jednotlivých složek řízených 

operativním plánem, ale i vyšších cílů až po základní úkol firmy. Proto je třeba v postavení 

operativního plánu výroby a ostatních plánů uplatňovat myšlenku, že jsou nedílnou součástí 

celého systému operativního řízení výroby [16, 17]. 

 

Standardními délkami období operativních plánů výroby jsou čtvrtletí, měsíce, dekády, 

týdny, dny, příp. směny. Stále více se však uplatňují způsoby plánování na různě dlouhá 

období tak, aby operativní plán výroby co nejvíce odrážel momentální stav zdrojů (kapacit, 

materiálů) a odpovídal skutečné situaci v rozpracování výroby. Z hlediska formálního 

zpracování operativních plánů jsou v současné době používány systémy vyhovující různým 

způsobům řízení středisek – nejčastěji však pomocí počítačů propojených do sítě. Operativní 

plány výroby však musí být vždy dostatečně reálné a podrobné. Soustava operativního 

plánování musí vždy respektovat dále uvedené základní principy [5]: 

§ princip postupného zpřesňování plánu, 

§ princip úplnosti plánovacích funkcí, 

§ konkrétnost plánu a jednoznačné určení odpovědnosti, 

§ princip závislosti délky plánovacího období na průběžné době výrobku, 

§ princip reálnosti plánu, 

§ princip souladu plánu se skutečností, 

§ princip nahrazování rezerv v rozpracovanosti rezervami v kapacitách. 

 

b) Řízení průběhu výroby 

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

procesu, určením pracovních funkcí lidí a způsobu provedení jednotlivých operací, se 

označuje jako řízení průběhu výroby, resp. řízení vlastního výrobního procesu. Cílem by mělo 

být především [5]: 

§ splnění úkolů operativního plánu výroby při rovnoměrném vytížení výrobních 

kapacit, 

§ eliminace časových ztrát, způsobených technicko-organizačními nedostatky během 

výrobního procesu, 

§ zabezpečení vysoké produktivity všech procesů, 
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§ zajištění optimálního objemu rozpracované výroby při minimální vázanosti 

oběžných prostředků,  

§ zkracování průběžné doby výroby. 

 

Útvary zabezpečující řízení výrobních procesů musí vytvářet podmínky pro nerušený 

chod výrobního zařízení a plynulou práci dělníků, zadávat práci pracovištím v souladu 

s rozpisem úkolů operativního plánu, odstraňovat a řešit vzniklé odchylky (poruchy) ve 

výrobě a kontrolovat plnění příslušných krátkodobých plánů výroby [5, 16]. 

 

2.3.2 Postup a chronologie operativního řízení výroby. 

Složitost vztahů při plánování výroby a řízení jejího průběhu má za následek, že 

operativní řízení výroby se uskutečňuje řadou činností, které se liší časovým horizontem, 

adresností a podrobností údajů. Časový horizont je závislý především na typu výroby, 

složitosti výrobku a technologii a organizaci jeho výroby, které spolu s technickou úrovní 

strojního vybavení podstatně ovlivňují délku průběžné doby výroby. Adresnost a podrobnost 

údajů v plánech jsou navíc ještě předurčeny organizačním uspořádáním podnikových 

liniových složek, instalovanou výpočetní technikou, metodami operativního plánování a 

způsobem řízení průběhu výroby [5, 15]. Zpracování operativních plánů a řízení průběhu 

výroby většinou zahrnuje [5]:    

Ø  Plánování časového průběhu zakázek. 

Ø  Plánování úkolů výrobních středisek na krátká časová období. 

 

Operativní řízení výroby je těsně spjato s charakterem a typem výroby. Z toho plyne, že i 

při stejném pojetí a dodržování základních principů může mít operativní řízení výroby zcela 

odlišné formy a využívat odlišné metody v různých průmyslových výrobách. Od 

nejpropracovanějších systémů operativního řízení strojírenských výrob se nejvíce liší 

operativní řízení v chemických, farmaceutických a potravinářských výrobách. Mezi činnosti, 

které patří do problematiky operativního řízení výroby se řadí i zabezpečení nezbytných zásob, 

které budou finanční hospodaření firmy zatěžovat sice co nejméně, avšak bez nichž by 

produkční proces nemohl fungovat [5].  
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Úkolem operativního plánování zásobovacích činností je [13]: 

• propočet spotřeby jednotlivých položek materiálu na dané období, 

• udržování potřebného stavu zásob na požadované úrovni, 

• propočítat potřebu dodávek jednotlivých položek materiálu v objemu a termínech, 

• kontrola zajištění jednotlivých položek materiálu. 

 

2.3.3 Operativní evidence výroby 

Systémy operativní evidence výroby jsou založeny na registraci vykonané práce, 

opracovaných polotovarů nebo hotových výrobků. Dále pak na pracovních výkonech jak 

pracovníků, tak strojního zařízení. V praxi jsou nejčastěji používány tři typické systémy 

operativní evidence výroby, a nebo jejich kombinace. 

 

a) Systém průvodek  

Systém průvodek se osvědčuje ve výrobě sériové i kusové, pokud je doba zpracování na 

jednotlivých operacích krátká a počet zpracovávaných výrobků zůstává ve všech operacích 

stejný [5].  

 

b) Systém pracovních lístků 

U velkého množství různě dlouhých operací se používá systém pracovních lístků. Pro 

každou operaci je nutné vydat samostatný pracovní lístek. Pro celkové zhotovení výrobků je 

vydáno více samostatných pracovních lístků, které slouží zároveň jako pracovní příkazy, 

záznamy o odpracovaném čase. Jsou podkladem pro výpočet mezd pro získání přehledu o 

celkovém stavu rozpracovanosti. Provedení operace se zaznamenává podle vráceného 

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

s údaji v technologickém postupu a v kalkulačním listě. Pracovní lístky jsou vypisovány ve 

shodě s operativním plánem výroby. Systém pracovních lístků se používá zejména v kusové 

výrobě, při složitých výrobních operacích s dlouhými průběžnými časy a tam, kde je výhodné 

používat tohoto systému z hlediska operativního plánování a rozvrhování práce [5]. 

 

c) Systém výrobních výkazů 

Výrobní výkazy jako prvotní doklady dílny obsahují údaje o pracovních výkonech strojů a 

pracovníků dílny za směnu, případně den. Jedná se o souhrnný plánovací doklad o činnosti 



11 
 

pracoviště, který se ve většině případů spojuje s předpisem operativního plánu nebo jiných 

plánovacích kalkulačních údajů. Výrobním výkazem je v záhlaví formuláře stanoven výrobní 

úkol, zpravidla ve formě [5]: 

- přesné identifikace výrobku,  

- plánovaného počtu kusů, 

- plánu spotřeby materiálu, 

- plánované pracnosti v normohodinách (Nh.). 

 

Dále výrobní výkazy obsahují zejména údaje o odpracovaném čase a prostojích 

pracovníka či stroje, počtu bezvadných výrobků a zmetků, množství výrobků převzatých 

technickou kontrolou na sklad a o hodnotě vyrobených produktů. 

 

Pokud jde o změny, které jsou vyvolány pouze dočasně odlišnými parametry a jsou nutné 

vzhledem k objektivním podmínkám výroby, nezaznamenávají se trvale v dokumentaci. Tyto 

jsou řešeny formou odchylky, tj. jako přechodná úprava technologických a konstrukčních 

podkladů, která se povoluje pro dočasné použití (např. použití náhradního materiálu apod.) [5]. 

 

d) Kombinované systémy 

V praxi se často používají kombinace výše uvedených systémů, případně se střídají 

v závislosti na charakteru výroby a systému řízení. 

 

2.3.4 Proces rozhodování  

Rozhodování představuje jednu ze základních manažerských aktivit, ovlivňujících do 

značné míry efektivnost fungování organizací.  

Existuje řada přístupů k rozhodování, které závisí především na charakteru problémů, 

čase a na schopnostech manažera. Rozhodování lze považovat  spíše za prostředek než 

požadovaný výsledek. Je to proces, s jehož pomocí chce manažer dosáhnout požadovaného 

stavu [20]. 

 

Výsledkem rozhodování je rozhodnutí. Každé rozhodnutí je výsledkem dynamického 

procesu, který je ovlivňován mnoha faktory (organizační prostředí, manažerské dovednosti, 

motivace,atd.). 
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Podle způsobu rozhodování o dalším průběhu výrobního procesu se rozlišují dva způsoby 

řízení průběhu výroby[5]: 

§ dispečerské řízení (regulování podle odchylek) 

§ přímé řízení (pro výrobu s nízkou mírou opakovatelnosti). 

 

S rozhodováním souvisí i řešení problémů. Je potřeba zvolit vhodnou variantu řešení 

problému, případně hledat nové způsoby provádění prací.  

 

Jakmile se vyskytne problém, určuje manažer postup jeho řešení. Pokud lze použít běžný 

nebo rutinní, opakovatelný postup, jedná se o programované rozhodování. Těch dělají 

manažeři mnoho a neměli by na ně vynakládat nadbytečné úsilí a čas. Pokud se jedná o 

problém nový, tzn. specifický a do určité míry neopakovatelný, který není nijak vázán s 

problémy minulými, je potřeba najít odlišné, ojedinělé řešení. Výsledky těchto řešení se 

nazývají neprogramovaná rozhodnutí.  

Pro neprogramované rozhodování se nejčastěji užívají obecné rozhodovací postupy jako 

např. úsudek, intuice a tvořivost. Také je nutné mít odpovídající znalosti a zkušenosti. Je to 

potřeba proto, že neexistují žádné jiné techniky a metody na podporu rozhodování jako u 

programovaného rozhodování [20]. 

 

2.3.5 Informace a jejich důležitost v podnicích 

Informace jsou základním požadavkem pro dobrá manažerská rozhodnutí [2]. Dobře 

zvládnutý a zavedený informační systém, dovoluje odkrýt ve firmách některé skryté rezervy, 

šetří čas i prostředky při správě společnosti. 

 

Důležité je ujasnit si rozdíl mezi pojmy informace a data. Někdo může nabýt dojmu, že je 

to jedno a to samé, ale opak je pravdou, neboť  mezi nimi existuje značný rozdíl. Data jsou 

výroky, jenž popisují svět kolem nás, jde tedy o holé konstatování skutečnosti. Strohé data 

jsou těžce využitelné k manažerskému rozhodování, jsou však velmi důležitá pro samotný 

vznik informací. Z dat se stávají informace v okamžiku, kdy jím je přiřazen nějaký smysl 

nebo jsou nasazena do určitého kontextu [2]. Velkým problémem současné doby je kvalita 

informací, neboť  některé informace mohou být zastaralé a nepřesné. V odborné literatuře jsou 
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často zmiňovány atributy informací, které jsou potřebné ke správnému využití informací pro 

manažerské rozhodování. Jedná se o včasnost, dostupnost a spolehlivost informace. 

 Zaměstnanci na operativní úrovní řízení firemních informací by měli mít určeny 

především pravidla, směrnice nebo návody, jak s nimi nakládat. Mělo by v nich být alespoň 

naznačeno, jak je ukládat a zpracovávat. Toto je velmi důležité hlavně proto, že objemy 

informací s nimiž přichází denně do styku, neustále narůstají. Na vytvoření pravidel zacházení 

s informacemi by měl být kladen velký důraz. Tyto pravidla mohou totiž značně navýšit 

pracovní výkon zaměstnanců. 

 

2.3.6 Automatizace operativního řízení výroby 

Automatizace v této oblasti má za cíl odstranění únavných a rutinních činností pracovníků 

a zahrnuje [5]: 

Ø  proces snímání a přenosu poznávacích informací o okamžitém stavu řízených 

výrobních soustav a v nich probíhajícího výrobního procesu, 

Ø  proces zpracování poznávacích a plánovacích informací a jejich transformace 

v informaci řídící, 

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

 

 

Stupeň automatizace zpracování poznávacích informací a informací o plánu výroby závisí 

na konkrétních podmínkách a začíná od automatizovaného zpracování podkladů pro řídícího 

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

řízení v operativní oblasti je ve světě používán termín CAM (Computer Aires Manufacturing), 

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

využívání těchto systémů závisí na úrovni řízení a automatizace všech předvýrobních a 

výrobních etap [5, 17]. 
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3 Profil společnosti Hon-kovo spol. s r.o. 

3.1 Historie společnosti HON a.s. 

Společnost HON a.s. je firma s téměř stoletou historií. Navazuje na rodinnou tradici firmy 

založené v roce 1924. Je spojením minulosti s přítomností a vizí do budoucnosti. Z původně 

malé stolařské dílny se firma postupem vyprofilovala jako přední český výrobce 

kancelářského nábytku a interiérových doplňků. Dnes se ve firmě HON a.s. vyrábí produkty 

odborně kvalifikovanými pracovníky pomocí nejmodernějších technologií a softwarové 

vybavenosti, která se díky vlastnímu vývojovému oddělení stále zdokonaluje.  

 

Společnost je vlastníkem dvou dceřiných závodů [6]: 

1. Hon - nábytek s.r.o., ve kterém je ve Skřipově a v Opavě vyráběn kancelářský 

nábytek HOBIS a kancelářský nábytek tradiční značky EXNER. 

2. Hon – kovo spol. s r.o. je nový kovozpracující závod v Opavě, jenž vyrábí všechny 

kovové součásti a díly pro značky HOBIS a Hon-nábytek s.r.o. 

Sortiment značek HOBIS a EXNER je s úspěchem prodává v České republice, na 

Slovensku, v Rakousku, Německu, Maďarsku, Švédsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, 

Bulharsku, Skotsku i v africké Mali. Společnost HON – nábytek a.s. zaměstnává 170 

pracovníků a její celkový obrat přesahuje 350 mil. Kč. [6] 

 

3.2 Charakteristika současného stavu společnosti HON – KOVO  

Společnost je pod křídly mateřské společnosti Hon a.s. (viz příloha č. 1), pro kterou je 

podstatným dodavatelem kovový podnoží a dalších kovových dílů určené pro sestavy 

kancelářského nábytku. 

 

Firma Hon-kovo je vybavena moderními výrobními technologiemi a v současné době má 

24 zaměstnanců. V roce 2007 byla společnost Hon-kovo zapsána do Obchodního rejstříku, 

avšak skutečně začala fungovat až od listopadu 2008 po dostavění a vybavení výrobní haly. 

Za poměrně krátkou dobu fungování dosáhla společnost Hon-kovo velmi dobrého postavení 

na trhu kovovýroby. Její organizační uspořádání je uvedeno v příloze č. 2. 

 



15 
 

3.2.1 Výrobní možnosti společnosti 

Společnost poskytuje služby v oblasti zakázkového pálení tvarových dílců na CNC 

laserech, CNC přesného ohýbání plechů, zakázkové výroby malých a středně velkých sérií 

výrobků, výroby prototypů a zkušebních sérií, vývojové a konstrukční činnosti v oblasti 

kovovýroby a zakázkového lakování práškovými barvami na vlastní lince. 

 

Jednotlivé služby, které společnost poskytuje [7]: 

• Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů. 

• Povrchová úprava a zušlechť ování kovů. 

• Obrábění. 

• Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n. 

• Výroba kancelářského nábytku a zařízení obchodů. 

 

Předměty činnosti [7]: 

o zakázková kovovýroba,  

o sériová výroba dle dokumentace zákazníka, 

o laserové obrábění dutých profilů,  

o laserové řezání plechů,  

o výroba prototypů a zkušebních sérií,  

o vývojová a konstrukční činnost,  

o prášková lakovna. 

 

Konstrukce a vývoj 

Ve společnosti Hon-kovo jsou možnosti vývojové a konstrukční práce z oblasti 

kovovýroby, osobní konzultace, poradenství v oblasti technologií, zhotovení referenčních 

vzorků, vývoj a výroba prototypů, 3D simulace (konstrukční a vývojové práce jsou prováděny 

v 3D kreslícím konstrukčním softwaru Autodesk Inventor).  

 

Produkty 

Jak už bylo výše zmíněno, společnost Hon-kovo vyrábí všechny kovové součásti a díly 

pro značky HOBIS a EXNER, tj. výškově stavitelná stolová podnoží, centrální nohy, kryty 

kabeláže, PC nosiče, perforované clony, stolové paravány a rámové konstrukce.  
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Některé z produktů lze shlédnout na obrázku 2, kde jsou navíc zobrazeny aplikace 

jednotlivých kovových dílů. V příloze č. 12 je pak uvedeno schéma celé výrobní haly 

společnosti Hon-kovo. 

 

 

           A              B 

 

Obr. 2  A) Aplikace kovových dílů;  B) Finální produkty [7] 

 

 

3.2.2 Technologie používané ve společnosti a ostatní pracoviště 

 
ADIGE  LT-120 – CNC laserový automat pro opracování dutých profilů. 

Profily  

kruhový – D min. 12 mm / max. 120 mm  

čtvercový - min. 12 mm / max. 100 mm (strana)  

obdélníkový a “D” profil – ty, které se vejdou do kružnice opsané průměrem 140 mm, 

 s min. délkou strany 10 mm a max. délkou strany 120 mm a max. rozdílem v délkách stran 

100 mm. 

 

Řezný výkon  

konstrukční ocel - t max. 7 mm  

nerezová ocel - t max. 3 mm  

hliníkové slitiny - t max. 3 mm  
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  Toto zařízení je určeno k vyřezání libovolné geometrie do dutých profilů. Slučuje 

několik výrobních postupů do jednoho. Technologie je vhodná pro výrobu tvarově složitých 

výrobků a také na rychlé, přesné a čisté dělení materiálu. Vysoká kvalita řezných hran - 

nepotřebuje další opracování. Umožňuje popisování materiálu - marking. Technologie je 

vhodná pro kusovou i sériovou výrobu a flexibilní pro provádění změn na výrobku. Přináší 

možnost skvělých konstrukčních řešení. Minimální programovatelná míra - 0,01 mm, 

maximální výrobní odchylka + / -  0,1 mm  [7]. Na obrázku 3 je zobrazen skladovací prostor 

dutých profilů pro toto zařízení. 

 

 

ADIGE  Adilas - CNC laserový automat pro opracování plechů. 

Řezný výkon  

konstrukční ocel - t max. 15 mm  

nerezová ocel - t max. 8 mm  

hliníkové slitiny - t max. 6 mm  

max. rozměr plechu - 1500 x 3000 mm  

 

Tento stroj slouží především k řezání tvarových výpalků z plechu. Technologie je vhodná 

pro výrobu tvarově složitých výrobků z plechu. Výhodou je, že slučuje několik výrobních 

postupů do jednoho. Vysoká kvalita řezných hran - nepotřebuje další opracování. Technologie 

umožňuje ve společnosti rozjíždět kusovou i sériovou výrobu. Dále umožňuje popisování 

materiálu - marking. Je možno vyřezat jakýkoliv tvar včetně křivek, což je nespornou 

výhodou této technologie. Zajišť uje rychlé zhotovení velkého množství dílců, zároveň je 

flexibilní pro provádění změn na výrobku. Široké využití pro výrobu libovolných plechových 

výrobků. Nejmenší programovatelná míra 0,01 mm, maximální výrobní odchylka + / - 0,1 

mm [7]. Na níže uvedeném obrázku 4 lze vidět CNC-laser Adilas, který provádí řezání 

tvarových výpalků z ocelového plechu. 
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Obr. 4 Řezání tvarových výpalků z plechu CNC-laserem Adilas 

 

 

SAFAN E- BRAKE – plechy, CNC přesné ohýbání výrobků z plechu 

Přesnost úhlu + / - 0,1 mm.  

Libovolné úhly ohybu.  

Délky ohybů až do 3 000 mm.  

Lisovací síla až 100 t.  

Dělené nástroje. 

 

Přesně ohýbací stroj Safan je často využívanou technologií ve společnosti Hon-kovo. 

Proces tváření (ohýbání) se provádí mezi ručně nastavitelnými matricemi a raznicemi. 

Naprogramování jednotlivých ohybů je snadné a relativně rychlé pro kvalifikovaného 

pracovníka, který prošel příslušným školením.  
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Svařovna - MIGATRONIC Mig / Mag / Tig 

 

 

Obr. 5 Svařování v ochranné atmosféře CO2 plynu 

 

Ve společnosti Hon-kovo jsou zařízeny 3 svařovací boxy, kde lze vyrábět středně velké 

svařence. Používá se stehové svařování pomocí CO2 plynu (viz obr. 5) a technologie TIG 

(Tungsten Inert Gas), která symbolizuje svařování wolframovou elektrodou v ochranné 

atmosféře inertního plynu. V jednotlivých boxech svařovny jsou nainstalovány odsávací 

ramena, která odvádějí škodlivé výpary vznikající při svařování. Kromě samotného svařování 

disponuje společnost bodovacím zařízením. Navíc vyvíjí nové typy spojnic pro svařování, 

které zefektivňují práci svářečům. 

 

Tryskáč - KOVO STANĚK TZ 3 - 5.5 - tryskání 

- max. průměr rotujícího závěsu 1100 mm  

- max. délka závěsu 2100 mm 

Zařízení pro tryskání ocelových, litinových nebo nerezových odlitků, výkovků, svařenců 

a tepelně zpracovaných ocelových dílů slouží především k odstraňování rzi, k odjehlování, 

zpevňování povrchu atd. Princip tryskání je ve vrhání kovového tryskacího materiálu na 

tryskané obrobky. Otryskávané díly jsou zavěšeny jednotlivě nebo tzv. „do stromečku“. 

Během tryskání se hák s díly v kabině otáčí a zároveň posunuje tam a zpět před turbínami, což 

zajišť uje rovnoměrné otryskání materiálu.  Zařízení je určeno pro tryskání ocelovým 
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granulátem (abrazivo). Tryskání patří k nejúčinnějším metodám předúpravy výrobků před 

práškovým lakováním. Zařízení nesmí být použito pro tryskání výrobků z hliníku, hořčíku a 

jejich sloučenin a/nebo jiných materiálů, jejichž prach je hořlavý nebo výbušný.  

 

 

Lakovna 

Prášková barva je v lakovně nanášena ručím stříkáním elektrostatickou (viz obr. 6), nebo 

elektrokinetickou pistolí v odsávací kabině, což umožňuje velice kvalitní stříkání výrobků 

rozdílných rozměrů. Používají se práškové barvy různých značek. Společnost postupně zkouší 

nové vzorky zajímavých, lukrativních barev a odlesků. Nejdůležitějším vybavením lakovny je 

vytvrzovací pec, která po uplynutí dané doby práškovou barvu speče a utvoří požadovanou 

strukturu povrchu produktu. 

 
 

 

Obr. 6 Práškové lakování 

 

 

Balírna 

Prostory určené pro balení finálních výrobků jsou posledním místem, kde lze zabránit 

postupu neshodných výrobků až k zákazníkovi. Balící materiály jsou použity dle požadavků 

zákazníka. Pro sériovou výrobu slouží tzv. balicí listy, kde se nachází přesná identifikace 

výrobku, počet kusů do balení, balící materiály, seznam kompletačních komponentů a 

montážní návody. 
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3.3 Ekonomický přehled o společnosti 

Společnost Hon-kovo je právnickou osobou se základním kapitálem 200 000 Kč, který je 

v plné výši splacen. Mezi jeho významné dodavatele patří DAVING Opava, FAVEX TRADE, 

OCEL-PROFIL, COLOR PRODUCTS, STALINPEX.EU, aj.  

Největším odběratelem je v současné době mateřská společnost Hon a.s. Ze zahraničí je 

to francouzská firma Vergne Innovation. Významnými tuzemskými odběrateli jsou například 

společnosti KLASSA plus s.r.o., INGE OPAVA spol. s r.o., Ganeko spol. s r.o., ISOTRA a.s., 

a mnoho dalších. 

 

Na obrázku 7 je znázorněn graf s přehledem tržeb společnosti za rok 2009, kde je na 

první pohled patrné, že nejvyšších tržeb společnost Hon-kovo dosahovala v měsících září a 

listopad, a to přes 2 miliony Kč. Na první pohled je evidentní, že tržby společnosti mají 

sezónní charakter.  

 

Jedná se o tržby získané především od mateřské společnosti Hon a.s. Za to tuzemské 

tržby se během roku nijak výrazně neměnily a pohybují se v průměru okolo 180 tisíc 

Kč/měsíc. Tržby získané od zahraničních zákazníků byly prozatím pouze v měsících červen, 

srpen a listopad. Nejvyšší zahraniční tržby společnosti Hon-kovo byly v měsíci listopad 2009 

a to celkem 360 tisíc Kč. 

 

Z následujícího grafu na obr. 7 lze konstatovat, že nejvýznamnějšími měsíci ohledně 

utržení peněz byly srpen, září a listopad. Je tedy dosti pravděpodobné, že se budou tržby 

v  roce 2010 opět výrazně lišit  v těchto měsících. To však záleží na mnoha faktorech. 
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Obr. 7 Tržby společnosti Hon-kovo s.r.o. vzniklé v roce 2009  [18] 
 
 
 

Když se rozhodla mateřská společnost pro vznik nové dceřinné společnosti Hon-kovo, 

její existence pohltila investici 70 milionů Kč. Společnost Hon-kovo začala produkovat 

výrobky od listopadu 2008 a od té doby se dokázala dostat – nejprve prostřednictvím 

mateřské společnosti Hon a.s. – na trh s kancelářským nábytkem, dále také na 

trh  kovovýroby a navíc poskytuje poradenské služby. Níže na obrázku 8 jsou procentuálně 

znázorněny taktéž tržby za rok 2009, kdy společnost Hon-kovo utržila 79% od mateřské 

společnosti Hon a.s. vyrábějící značku HOBIS, 2% tržeb vyrábějící značku EXNER, dále pak 

16% tržeb od tuzemských zákazníků a 3% ze zahraničních zakázek. 
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Tržby za rok 2009
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Obr. 8 Procentuální vyjádření tržeb za rok 2009 [18] 
 
 
 

Společnost Hon-kovo se pravidelně účastní pětkrát do roka mezinárodních obchodních 

setkání firem a světových výstav. Třikrát ročně připravují na českých veletrzích expozici 

kovových  podnoží a výškově nastavitelných podnoží pro kancelářský nábytek. Postupně se 

snaží prosadit na evropském trhu a momentálně pracují na projektech, které umožní budoucí 

spolupráci se severskými zeměmi. 

 

3.3.1 Cíle společnosti   

Při volbě podnikové strategie je třeba vycházet z toho, že důvěra trhu k podniku je stále 

více pod tlakem kritiky široké veřejnosti, ve které sílí zájem právě o takové oblasti, jako je 

zdraví či ekologie [16]. 

 

Nelze však přehlížet systémové vazby, které existují ve vztahu k taktickému a 

operativnímu managementu. Je to proto, že tyto nižší úrovně řízení na strategickou 

bezprostředně navazují a přestavují detailnější rozpracování dlouhodobého plánu či 

strategického záměru. 
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Výhled společnosti Hon-kovo na rok 2010 

1) Spuštění sériových výrob nově vyvinutých výrobků. 

2) Rozvoj poskytování služeb vývoje a konstrukce v oblasti kovovýroby. 

3) Prohloubení dodavatelsko – kooperačních vztahů s tuzemskými firmami. 

4) Rozšíření aktivit na trzích EU v oblasti subdodávek a navázání dlouhodobých 

dodavatelských vztahů. 

 

Každá společnost by měla mít definovány strategické cíle. Společnost Hon-kovo má 

vytvořeny pouze výhledové plány na konkrétní rok. Tyto plány lze nazývat cíly společnosti, 

nikoli však strategickými cíly. Navíc jsou zformulovány velmi obecně a nedrží se pravidel pro 

stanovování cílů.  

 

Pro stanovení kvalitních cílů může společnost Hon-kovo využít například metodiku 

SMART, která je velmi známá a často v různých společnostech využívána. Nově stanovené 

cíle, by potom měly zpětně odpovídat pravidlu SMART- níže uvedená tabulka 1 uvádí 

seznam, který slouží pro sepsání jasných a dosažitelných cílů.  

 

Tab. 1 Pravidlo SMART pro stanovení cílů [19] 

Specifické (Specific) K věci, nezahrnují četné úkoly. 

Měřitelné (Measurable) Poznáte, kdy se cíle dosáhne. 

Odsouhlasené (Agreed) 
Příslušné strany souhlasí s danou potřebou a s tím, že pro její 

naplnění něco udělají. 

Zajištěné (Resourced) Má dostatečné prostředky. 

Termínované (Timescaled) Slučují se s časovým harmonogramem a plánem. 
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3.4 Informační systém ESO9 Start 

ESO9 Start je podnikový informační systém, který je schopen díky své univerzálnosti 

obsáhnout veškeré oblasti činností, které provádí každá menší firma, a jejichž průběh 

potřebuje automatizovat a zefektivnit. Je určen společnostem se standardizovanými procesy, 

které potřebují již rozsáhlejší informační systém, který je však možno rychle a efektivně 

implementovat. Výhodou řešení na bázi ESO9 Start je jednoduchý a efektivní přechod 

společnosti na ERP systém ESO9 Profi, který je určen pro střední a větší firmy; tedy přechod 

bez nutnosti nové implementace nového informačního systému. Produkt ESO9 Start ve 

standardu zahrnuje řešené oblasti [4]: 

• Účetnictví     

• Finance  

• Saldokonto  

• Majetek  

• Prodej  

• Nákup  

• Sklad  

• Montáže   

• Manažerské výstupy. 

 

ESO9 Start využijí společnosti s rozsahem 5 až 10 současně pracujících uživatelů a to 

včetně případného připojení vzdálených pracovišť  bez nutnosti budování VPN sítě. 

Standardní funkcionality aplikace ESO9 Start je možné rozšířit o následující oblasti [4]: 

• Mzdy  

• Personalistika  

• Plánování  

• Interní evidence (úkoly)  

• Kasa - off line (registrační pokladny). 

 
Společnost Hon-kovo má od svého vzniku k dispozici informační systém ESO9 Start. 

V jeho možnostech řízení a zpracovávání dat jsou oblasti vyznačené kurzivou a tučně.  Ve 

společnosti Hon a.s. jsou 4 instalace ESO9 Start a dále pak ESO9 PAM, který slouží pro 

mzdy. ESO9 Start se používá pro účetnictví, sklady a výrobu. Z těchto 4 instalací, pouze Hon-

kovo má licencován systém ESO9 Start pro evidenci skladu a na výrobu. Ostatní závody mají 
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tento informační systém jen pro zpracovávání účetnictví. V dnešní době mateřská společnost 

Hon a.s. využívá ESO9 PAM pro zpracování mezd a na ostatní oblasti má implementován 

systém ERP SyteLine. 

 
 

4 Analýza současného stavu systému operativního řízení 

Celá praktická část je věnována analýze systému operativního řízení ve společnosti Hon-

kovo. Analýza neboli rozbor je vědecká metoda založená na dekompozici celku na 

elementární části [8]. Obecně cílem analýzy je identifikovat podstatné a nutné vlastnosti 

elementárních částí celku, poznat jejich podstatu a zákonitosti.  

 

4.1 Analýza časového průběhu dokumentů zakázkové výroby 

Tato analýza se zaměřuje na časový sled dokumentů zakázkové výroby. První část 

analýzy byla provedena v měsících listopad a prosinec 2009, druhá část pak následně 

v měsících leden a únor 2010. Pro jednodušší zpracování a implementaci byly spojeny dva 

měsíce do jedné části analýzy. Společnost momentálně vyrábí sériové výrobky pouze pro 

mateřskou společnost Hon a.s. Ostatní zakázky jsou různorodé a nepravidelné, lze je tedy 

zařadit do zakázkové výroby. 

 

Postup zpracování analýzy lze shrnout do dvou fází. V tabulce 2 jsou tyto fáze jasně 

znatelné. V první fázi bylo zapotřebí shromáždit výrobní příkazy (dále VP), které poskytovaly 

základní informace o požadavcích zákazníka na zadané produkty. V průběhu měsíce listopadu 

a prosince 2009 bylo zpracováno 342 VP zakázkové výroby. Výrobní příkaz (viz příloha 5) 

obsahují konkrétně tyto informace: číslo VP, zákazníka, číslo nákupní objednávky, termín 

dokončení, termín vyhotovení dokladu, název výrobku, termín dodání materiálu, kontaktní 

osobu, počet kusů, cena, povrchová úprava, způsob balení. Před zpracování analýzy jsem 

přidala jednoduchou tabulku pro sledování průběhu dokumentů v předvýrobní etapě. Díky 

této tabulce se evidovalo, kdo převzal daný dokument společně s datem a časem převzetí.  

 

V příloze č. 3 jsou tabulky se základními údaji, které byly sledovány. V první fázi se 

jedná především o data: číslo VP, zákazník, datum přijetí nákupní objednávky, datum 

požadovaného dokončení zakázky a celkový počet dní průběhu dokumentace v předvýrobní 
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etapě. Bylo potřeba brát v potaz pouze ty zákazníky, kteří si v nákupních objednávkách přímo 

určují datum dokončení zakázky. Zákazníky neuvádím, dle přání vedení společnosti. 

 

Díky filtraci zákazníků, určujícím si datum dodání zakázky, vnikl soubor 274 položek, 

kde bylo následně zjištěno - podle Dodacích listů - celkem 95 případů nesplnění zakázky 

v termínu. To znamená, že každá 3 zakázka nebyla dodána zákazníkovi v požadovaném 

termínu. Z celkového počtu 95 nesplněných zakázek v termínu nastalo 14 případů, kdy uběhla 

doba na výrobu zakázky již při zpracování dokumentace v předvýrobní etapě, což dělá 15%. 

Docházelo tak k několika denním zpožděním zahájení výroby. 

 

Druhá fáze tkví v odhalení důvodů nesplnění zakázek. K odůvodnění těchto zpožděných 

zakázek sloužily výrobní příkazy polotovaru (dále VPP), díky nimž se dalo snadno zjistit jaká 

byla příčina dle poskytnutých informací ve výrobních etapách. Nejčastěji se jednalo o 

zpožděné zadávání zakázek do výroby, což způsobila ze 62,11% špatná technologická 

příprava výroby (dále TPV). Ta je často zapříčiněna špatnou organizací práce, nedostatkem 

potřebného  materiálu, nesprávným naplánováním výroby či dalšími faktory. Všechny zjištěné 

příčiny nesplnění zakázek jsou uvedeny v tabulce 2 a následně na obrázku 5 je jejich grafické 

znázornění v procentech. 

 

Tyto faktory vedou postupně k tomu, že výroba není ucelená a plynulá. Vznikají tudíž 

prostoje na některých pracovištích, které zapříčiňují  6,32% z celkového počtu nesplněných 

zakázek v termínu. Zaměstnanci jsou nuceni přerušit plánovanou výrobu kvůli zakázkám, 

které náhle spěchají. Tímto dochází k časovým ztrátám způsobeným neplánovaným 

přenastavením daného zařízení. 
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Tab. 2 Výsledky za měsíc listopad – prosinec 2009 

Barevní 
označení 

Příčiny nesplnění zakázek 
Počet 

nesplněných 
zakázek 

Procenta 

oranžová Nesplněné zakázky v termínu 95 
 

100% 
růžová Dokumentace prošla do výroby po termínu 14 15% 

červená Špatná TPV 59 
 

62,11% 
modrá Zákazník si vyzvedl zakázku později  16 16,84% 

šedá Vyfakturováno, ale dodáno později 11 
 

11,58% 

žlutá Prostoje ve výrobě 6 6,32% 

fialová Krátký termín splnění zakázky 2 2,11% 

zelená Technologicky náročná zakázka 1 0,01% 
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Obr. 5 Procentuální vyjádření jednotlivých důvodů nesplnění zakázek 
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Druhá část analýzy časového průběhu dokumentace byla zpracována za měsíce leden a 

únor 2010. Postup zpracování byl obdobný jako u první části analýzy, tedy opět dvoufázově. 

V průběhu měsíců ledna a února bylo zpracováno 293 VP zakázkové výroby a pomocí filtrace 

zákazníků, určujících si datum dodání zakázky, vnikl soubor 241 položek. Tento soubor 

položek je uveden v příloze č. 4, a to v podobě tabulek.  

 

Za měsíce leden a únor bylo evidováno více případů nesplnění zadaných zakázek než 

v předchozí části analýzy, a to celkem 124 případů nesplněných zakázek. Výrazným 

zlepšením oproti měsícům listopad a prosinec bylo nezaznamenání žádného případu, kdy 

uběhla doba na výrobu zakázky již při zpracování dokumentace v předvýrobní etapě. Oproti 

tomu se však v druhé fázi objevuje 28,23% případů, kdy nebyly dané VPP – potřebné k této 

analýze – nalezeny či vyplněny. Nejčastějším důvodem neplnění daných zakázek v termínech 

je opět špatná technologická příprava výroby, která činí 33,87% a konkrétně se jedná o  

pozdní zadávání zakázek do výroby, což souvisí také s plánováním výroby.  

 

 

V tabulce 3 jsou uvedeny výsledky druhé části analýzy za měsíce leden a únor 2010 a 

následně na obrázku 6 je jejich grafické znázornění v procentech. 

 

 

Tab. 3 Výsledky za měsíc leden – únor 2010 

Barevní 
označení 

Příčiny nesplnění zakázek 
Počet 

nesplněných 
zakázek 

Procenta 

oranžová Nesplněné zakázky v termínu 124 
 

100% 

červená Špatná TPV 42 
 

33,87% 

tyrkysová Nenalezen VPP 35 28,23% 

modrá Zákazník si vyzvedl zakázku později 24 
 

19,35% 

žlutá Prostoje 16 
 

12,90% 

fialová Nevyplněný VPP 3 2,42% 

šedá Reklamace 2 1,61% 

zelená Náročná zakázka 2 1,61% 
 
 
 
 

2. fáze 

1. fáze 
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Důvody nesplnění zakázek za leden-únor 2010
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Obr. 6 Procentuální vyjádření jednotlivých důvodů nesplnění zakázek 
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4.2 Popis průběhu dokumentace ve společnosti Hon-kovo  

Obrázek 10 a 11 definuje stávající systém operativního řízení, doplněný o průběh 

dokumentace od předvýrobních etap přes výroby až po expedici. Tomu předchází obrázek 9, 

kde je vysvětlena symbolika použitých znaků.  

 

Vše je započato poptáváním výrobků zákazníkem, a to nejčastěji na základě e-mailu, což 

je vstup pro vytvoření ucelené nákupní objednávky (viz příloha č. 10). Na základě požadavků 

zákazníka ohledně použitého materiálu a náročnosti výroby je provedená kalkulace výrobku. 

Následuje rozhodovací proces, kdy zaměstnanec musí určit zda se jedná o sériovou zakázku. 

Zda-li se jedná o zakázku pro sériovou výrobu, byli tedy poptávané výrobky ve společnosti již 

vyráběny a v evidenci existuje výkresová dokumentace. Na základě této evidence pracovník 

vyhledá výkres pro daný výrobek a postupuje dále procesem. Nejedná-li se o sériovou výrobu, 

může se jednat dále o atypickou výrobu, výrobu prototypů či zakázkovou , resp. kusovou 

výrobu.  

 

Vyvstává otázka, jaký je vlastně rozdíl mezi atypem a prototypem? Do firmy přichází 

celá řada zakázek na výrobky atypických rozměrů. Samotný Atyp vychází ze sériové výroby, 

kde se liší především změnou rozměrů výrobku. Co se týče dokumentace, tak vstupem pro 

atypickou výrobu je „sériový výkres“ výrobku a je tedy nutné konstrukční výkres upravit pro 

jednotlivé atypické varianty. To je záležitost oddělení konstrukce, kde se tím zabývají. Na 

základě požadavků zákazníků lze vytvořit prototyp, který je pro konstruktéra nejnáročnější z 

časového hlediska, neboť  musí vymyslet konstrukční řešení, a taktéž vytvořit nový výkres 

požadovaného prototypu. Zde se musí zohlednit, zda je společnost schopna uspokojit 

požadavky zákazníka ohledně vyrobitelnosti, a zda bude následná výroba při větších 

objemech rentabilní. V těchto fázích – vytvoření nového výkresu a upravení původního 

výkresu – byly zjištěny značné časové prodlevy (viz příloha 3 a 4 – Dny v předvýrobní etapě), 

které vychází z provedené analýzy časového průběhu dokumentace zakázkové výroby. 

 

Ohledně zakázkové výroby je nutné zjistit, zda byla společně s nákupní objednávkou 

zaslána i výkresová dokumentace požadovaného výrobku. Pokud se tak nestalo, musí opět 

oddělení konstrukce vytvořit výkres nový, na základě něhož může být produkt vyroben. Ten 

se samozřejmě zakládá pro případné opakování zakázky. 
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Nákupní objednávku je nutné zadat do informačního systému společnosti, to je náplní 

firemní účetní. Pro výrobu jednotlivých položek nákupní objednávky se ručně vypisují 

výrobní příkazy, které postupují na oddělení konstrukce. Tam si všechny příchozí výrobní 

příkazy třídí pracovník, který má na starosti kusovníkový rozpad zadaného produktu na 

jednotlivé polotovary (komponenty, díly),  následné plánování vstupu do výroby, vytváření a 

nahrávání programů pro oba CNC – lasery (podrobný popis je uveden v kapitole 3.2.2 

Používané technologie ve společnosti). Taktéž v této předvýrobní fázi dochází k časovým 

prodlevám postupu dokumentu.  

 

Z provedené analýzy (viz výsledky uvedené v kapitole 4.1 Analýza časového průběhu 

dokumentace zakázkové výroby) vyplývá, že nejčastěji se jedná o špatnou TPV: 62,11% za 

listopad-prosinec a 33,87% za leden-únor. Z následného pozorování se jedná převážně o 

zpožděné nahrávání programů (občas až po uplynutí termínu dodání zakázky). Příčinou je 

špatná organizace práce, nesprávné naplánování výroby, chybějící materiál zapříčiněný buďto 

špatnou komunikací nebo  nesprávně naprogramovanou výrobou na CNC – laserech, a tudíž 

musí následovat opětovná výroba dané zakázky. Je zřejmé, že výše uvedený proces je výrazně 

ovlivňován lidským faktorem. Ovšem z mého pozorování usuzuji, že zaměstnanci 

předvýrobních etap se nemohou věnovat více operacím současně, a proto poměrně běžně 

dochází k časovým prodlevám, které zapříčiňují zpoždění či nestihnutí termínů přijatých 

zakázek.  

 

Když je vytvořen správný program, uvedený v příloze č. 9, v systému pro dané CNC-

lasery, technolog získá přehled o potřebném množství materiálu a musí si ověřit dostatek 

materiálu na skladě. V případě nedostatku informuje nákup, který daný materiál objedná. Po 

vytvoření programu, který slouží pro kontrolu operátorům CNC-laserů, putuje program i s 

výrobním příkazem k mistrovi, který výrobek na základě požadavků z VP rozfázuje ve 

výrobním příkazu polotovaru (viz příloha č. 6) na jednotlivé výrobní etapy. To pomáhá 

pracovníkům na jednotlivých pracovištích určit směr toku polotovaru ve výrobě. Následně 

VPP podává zpětnou vazbu mistrovi o provedení práce (zaměstnanec, datum, vyrobené 

shodné kusy, vadné kusy, případně poznámka). V současné době se zavedlo barevné rozlišení 

VPP, tedy pokud se jedná o sériovou výrobu je vyplněn bílý VPP, pro atypickou výrobu – 

červený VPP (viz příloha č. 7) a na prototyp – žlutý VPP (viz příloha č. 8). To pomáhá 

v orientaci a identifikaci výroby přímo ve výrobní hale. 
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Následuje předání vyhotovené dokumentace do výroby. Konkrétně se jedná o dokumenty 

- výrobní příkaz, výkresová dokumentace, výrobní příkaz polotovaru a program pro CNC-

lasery. Takto je dokumentace předána do výroby operátorovi na  CNC-laseru (Adilas nebo LT 

120), kde si ponechají program a zbytek dokumentace prochází dalšími fázemi výroby. 

Důležitost těchto dokumentů je v jednotlivých fázích výroby různorodá. Například pro 

svářeče je nejdůležitější výkresová dokumentace, která jim poskytuje informace o správném 

místě provedení sváru. Díky rozfázování jednotlivých výrobních kroků ve VPP, každý 

zaměstnanec ví, kam bude daný polotovar dále následovat.  Zato na lakovně se zajímají 

především o typ a číslo požadovaného laku uvedeného ve výrobních příkazech a v balírně o 

způsob balení výrobku. K tomu jim pomáhají balící listy, ve kterých je popsáno o jaký typ 

výrobku se jedná, po kolika kusech se balí, potřebné balící materiály, seznam kompletačních 

komponentů atd.  

 

V případě výroby podnoží a výrobků určených především pro mateřskou společnost Hon 

a.s. (sériová výroba) jsou výrobky baleny dle balícího listu, poté se vytisknou identifikační 

štítky s čárovým kódem (viz příloha č. 11) a nalepí se na všechny kartónové obaly obsahující 

výrobky určené pro expedici. Před odvozem si zaměstnanec skladu eviduje pomocí čtečky 

množství zabalených výrobků. Díky takto zavedenému systému má pracovník expedice 

přehled o poměru vyrobeného množství ku požadovanému množství dle nákupní objednávky. 

Jestliže je vyrobeno všechno požadované množství výrobků z objednávky, může dojít 

k expedici a posléze i k vystavení faktury. 

 

Co se týče využití informačního systému ESO9 Start ve společnosti Hon-kovo, je tento 

systém využit v této předvýrobní etapě (tedy v průběhu dokumentace) pouze ve 

dvou případech. Nejprve při zadávání nákupní objednávky do tohoto systému, což umožňuje 

získaní přehledu o obratu a tržbách společnosti. A dále pak při vrácení dokumentace z výroby. 

Tyto nazpět putující dokumenty zpracovává účetní, která zadává vyrobené zakázky do 

systému a získává tím přehled o stavu rozpracovaných a hotových zakázek, díky nímž může 

informovat čekající zákazníky. Informační systém ESO9 Start je především využíván v účetní 

sféře. 
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Obr. 11  Schéma současného stavu systému operativního řízení výroby – 2. část  
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5 Návrh nového systému operativního řízení  

Hlavním cílem návrhu nového systému operativního řízení je především úspora času v 

předvýrobní etapě a správné plánování výroby. Informační systém ESO9 Start není téměř 

vůbec využíván v TPV ani k plánování výroby, proto často dochází ke zdlouhavému a občas i 

chybnému zpracování předvýrobních úkonů často zaviněným lidským faktorem. Zpracováním 

úkonů se myslí vypisování velkého množství VP a VPP pro přípravu výroby, provedení 

kusovníkového rozpadu výrobku ručním způsobem, fyzické sledování skladových zásob, 

popřípadě objednávání materiálu a následné naplánování výroby technologem. Většinu těchto 

činností by bez obav měl zvládat právě podnikový informační systém, tím spíš, když to 

zdržuje zaměstnance od skutečné pracovní náplně. Společnost Hon-kovo vyřešila momentální 

stav přijetím pomocné síly v předvýrobní přípravě, ovšem tím se pouze zmírnila část 

problému s nestíháním zakázek. Jedná se především o vytváření VP a VPP na základě 

nákupní objednávky. Takový stav bude únosný pouze do doby, než společnost získá mnohem 

větší a náročnější zakázky, o které stále usiluje.  

 

Návrh nového systému operativního řízení tkví v tom, jak by měl ve společnosti Hon-

kovo současný informační systém dle výrobních a kapacitních možností správně fungovat, 

popřípadě zvolit takový informační systém, který by byl efektivně využíván především 

v předvýrobní a výrobní sféře.  

 

Mezi očekávané přínosy patří: 

§ odstranění hlavních příčin nestíhání zakázek, 

§ odstranění únavných a rutinních činností pracovníků, 

§ rychlejší tok informací ve společnosti, 

§ správné plánování výroby, 

§ odhalení skrytých rezerv, 

§ sledování efektivnosti využití času zaměstnanců, 

§ dostupnost dat pro statistické zpracování. 
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Obr. 12  Návrh nového systému operativního řízení – 1. část  
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5.1 Popis navrhování systému operativního řízení  

Základním předpokladem pro fungování tohoto navrhovaného systému operativního 

řízení je propojení počítačů těch zaměstnanců, kterých se bude systém operativního řízení 

týkat. Prvním krokem při již zavedeném informačním systému ESO9 Start je správně 

sestavený formulář pro elektronické objednávání. Tento krok nebude složitý, jelikož 

společnost momentálně dokončuje nový e-shop, kde bude elektronická objednávka více než 

vhodná. Taková objednávka musí především obsahovat informace, které by systém mohl 

samostatně zpracovat až po podání požadavku pro vytvoření či úpravu výkresu (viz Obr. 12). 

Podmínkou pro celkové fungování navrhovaného systému operativního řízení je databáze 

s evidencí čísel výkresů a klasifikace výroby na sériovou, kusovou, atypickou či výrobu 

prototypu (popřípadě alespoň na výrobu tuzemskou a zahraniční). Na základě takového 

rozhodnutí již samotný informační systém zvládne vyhledání správného výkresu, popřípadě 

vygeneruje číselné označení pro nový zákazníkem poslaný výkres, a nebo pošle požadavek na 

vytvoření nového či upravení sériového výkresu (pro atyp) přímo konstruktérovi.   

 

Důležitým krokem pro technologickou přípravu výroby je vygenerování 

kusovníkového rozpadu pro daný výrobek. Z něhož následně vystupují jednotlivé VP a VPP. 

Následuje vytvoření výrobního programu v systému pro CNC-lasery (viz příloha č. 9). Na 

základě spotřeby materiálu informační systém v předvýrobní etapě zhodnotí, zda má dle 

skladové evidence dostatek požadovaného materiálu a popřípadě vygeneruje požadavek  na 

materiál přímo technologovi, který zajistí objednání potřebného materiálu. Do doby kdy se 

nenaskladní potřebný materiál, informační systém operačního řízení výroby neumožní 

naplánování výroby daného  polotovaru či výrobku. Na závěr stačí vytisknout výrobní 

dokumentaci a dle výrobního plánu ji zařadit do výroby. Celý tento proces by měl - při 

ideálních podmínkách - proběhnout v intervalu jedné hodiny. Ideální podmínky jsou myšleny 

od zadání objednávky – zpracování kalkulace – sériová zakázka – vyhledání čísla výkresu – 

vygenerování kusovníkového rozpadu – vytvoření VP a VPP – vytvoření výrobního programu 

pro CNC lasery – došel požadovaný materiál – naplánování zakázky do výroby. Tato cesta je 

zvýrazněna zelenými toky informací ve výše uvedeném obrázku 12 a 13 a dané činnosti jsou 

vyznačeny kurzívou. 
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6 Ekonomické zhodnocení  

Z provedené analýzy časového sledu zakázek vyplývá, že v předvýrobních etapách 

docházelo až k několika denním zpožděním konkrétních zakázek. Po nástupu pomocné síly 

do předvýrobní přípravy výroby došlo k výraznému snížení zpoždění průběhu 

dokumentace do výroby, neboť  se zapříčinila o vyplňování výrobních příkazů a výrobních 

příkazů polotovaru, které ještě před nedávnem vyplňovali, nad rámec svých pracovních 

povinností, někteří pracovníci. Z následného  pozorování usuzuji, že došlo k 50% snížení 

zpoždění průběhu dokumentace z předvýrobní etapy do výroby. I přesto jsou zaměstnanci 

zavaleni úkony, které by za ně snadno provedl lépe využívaný systém ESO9 Start.  

 

Podle obrázku 10 a 11, tedy schématu současného stavu systému operativního řízení, 

lze s jistotou tvrdit, že zaměstnanci podílející se na předvýrobní etapě využívají možnosti 

systému ESO9 Start sotva na 30%. Společnost má zájem o kvalitnější sladění lidského 

faktoru s informačním systémem, avšak z časového hlediska není tento zájem mnohdy 

důrazně prosazován. 

 

Přesná ekonomická zhodnocení efektivnosti navrhovaného systému budou známa až 

po plánovaném zavedení a ověření systému v praxi. Usuzuji, že společnost Hon-kovo by 

díky intenzivnějšímu využívání informačního systému ESO9 Start zefektivnila práci TVP 

minimálně  o dalších 50%. Nejen, že by byly všechny kroky prováděny snadněji a rychleji, 

avšak navíc by se výroba mohla efektivně plánovat. V případě, že by se společnost 

rozhodla zvolit takový informační systém pro přípravu a řízení výroby, který by splňoval 

zásadní kroky a funkce navrhovaného modelu operativního řízení, musí počítat s vyšší 

investicí nejen na zakoupení takového informačního systému, ale i na proškolování 

zaměstnanců, kteří s ním přijdou do styku. Pořízení nového informačního systému je sice 

výraznou investicí, ale v případě jeho dobrého nastavení a správného využití se stává 

velkým přínosem pro společnost. 
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7 Závěr 

Plánování růstu společnosti znamená i plánování rozvoje informačního systému. 

Změna informačního systému je vždy strategické rozhodnutí a v okamžiku, kdy k této 

změně dochází v období procesních změn ve společnosti, vyvolaných jejím růstem, bývá 

obtížné skloubit tyto dva důležité procesy.  

 

Společnost Hon-kovo v současné době nevyužívá efektivně informační technologie, 

které má k dispozici. To je jedním z hlavních důvodů, proč se zabývat otázkou, jakým 

způsobem to změnit. Existují 2 varianty, jak vyzrát na problém spojený s operativním 

řízením ve společnosti. První možností je, že začne efektivně využívat vlastní IS 

pro plánování, pro přípravu předvýrobní etapy a brzy rozjede i elektronický obchod. 

Nákladnější, avšak inovativní možností je realizace dle návrhu nového modelu systému 

operativního řízení především s ohledem na TPV a plánování výroby.  

 
Mezi očekávané přínosy patří především odstranění hlavních příčin nestíhání daných 

zakázek v termínu dodání zákazníkovi, správné plánování výroby pomocí zavedeného 

nebo nově implementovaného informačního systému, mnohem rychlejší tok informací od 

přijetí objednávky až po předání dokumentace do výroby, odstranění únavných a rutinních 

činností pracovníků, sledování efektivnosti využití času zaměstnanců a také lepší 

dostupnost dat pro statistické zpracování či jiné analýzy dat. 

 
Z navrženého systému operativního řízení výroby vyplývá skutečnost, že ideální 

podmínky pro snadný průběh dokumentace předvýrobní etapou, její zpracování a následné 

plánování ohledně výrobních materiálů, jsou zapříčiněny „sériovou výrobou“. Společnost        

Hon-kovo by se měla zaměřit především na zákazníky, kteří se uchylují alespoň k 

malosériové výrobě. 
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Příloha č. 3: Tab. 1 Zpracovaná data pro analýzu časového sledu zakázek za listopad-prosinec 2009 

Pořadí 
Číslo 
VPP 

Datum 
přijetí 

nákupní 
objednávky 

Datum 
požadovaného 

dokončení 
zakázky 

Dny 
v předvýrobní 

etapě 

Dokumentace prošla 
do výroby v rámci 

termínu? 

Datum 
skutečného 

dodání 
zakázky 

Zakázka splněná 
v termínu? 

Důvody nesplnění zakázek 

1 1723 5.11.2009 12.11.2009 0,00 shoda 11.11.2009 shoda  

2 1724 5.11.2009 12.11.2009 0,00 shoda 11.11.2009 shoda  

3 1730 6.11.2009 9.11.2009 0,00 shoda 10.11.2009 NESHODA TPV 

4 1731 6.11.2009 9.11.2009 0,00 shoda 10.11.2009 NESHODA TPV 

5 1738 6.11.2009 13.11.2009 4,00 shoda 13.11.2009 shoda  

6 1737 6.11.2009 16.11.2009 4,00 shoda 18.11.2009 NESHODA TPV-Atyp 

7 1739 6.11.2009 18.11.2009 4,00 shoda 18.11.2009 shoda  

8 1750 9.11.2009 12.11.2009 1,00 shoda 11.11.2009 shoda  

9 1741 9.11.2009 12.11.2009 1,00 shoda 13.11.2009 NESHODA TPV-Atyp 

10 1743 9.11.2009 12.11.2009 1,00 shoda 13.11.2009 NESHODA TPV-Atyp 

11 1742 9.11.2009 12.11.2009 1,00 shoda 13.11.2009 NESHODA TPV-Atyp 

12 1744 9.11.2009 12.11.2009 1,00 shoda 13.11.2009 NESHODA TPV-Atyp 

13 1755 10.11.2009 13.11.2009 1,00 shoda 16.11.2009 NESHODA TPV-pozdě řešeno 

14 1754 10.11.2009 13.11.2009 1,00 shoda 16.11.2009 NESHODA TPV-pozdě řešeno 

15 1753 10.11.2009 13.11.2009 1,00 shoda 16.11.2009 NESHODA TPV-pozdě řešeno 

16 1756 10.11.2009 13.11.2009 1,00 shoda 16.11.2009 NESHODA TPV-pozdě řešeno 

17 1752 10.11.2009 13.11.2009 1,00 shoda 16.11.2009 NESHODA TPV-pozdě řešeno 

18 1751 10.11.2009 13.11.2009 1,00 shoda 16.11.2009 NESHODA Prodleva 5 dní 

19 1761 11.11.2009 23.11.2009 0,00 shoda 18.11.2009 shoda  

20 1781 11.11.2009 13.11.2009 0,00 shoda 12.11.2009 shoda  

21 1780 11.11.2009 13.11.2009 0,00 shoda 12.11.2009 shoda  

22 1762 11.11.2009 23.11.2009 1,00 shoda 23.11.2009 shoda  

23 1774 11.11.2009 24.11.2009 1,00 shoda 23.11.2009 shoda  

 



  

Tab. 2 Zpracovaná data pro analýzu časového sledu zakázek za listopad-prosinec 2009 

Pořadí 
Číslo 
VPP 

Datum 
přijetí 

nákupní 
objednávky 

Datum 
požadovaného 

dokončení 
zakázky 

Dny 
v předvýrobní 

etapě 

Dokumentace prošla 
do výroby v rámci 

termínu? 

Datum 
skutečného 

dodání 
zakázky 

Zakázka splněná 
v termínu? 

Důvody nesplnění zakázek 

24 1775 11.11.2009 24.11.2009 1,00 shoda 23.11.2009 shoda  

25 1778 11.11.2009 24.11.2009 1,00 shoda 23.11.2009 shoda  

26 1771 11.11.2009 23.11.2009 0,00 shoda 23.11.2009 shoda  

27 1764 11.11.2009 23.11.2009 0,00 shoda 19.11.2009 shoda  

28 1763 11.11.2009 23.11.2009 0,00 shoda 19.11.2009 shoda  

29 1769 11.11.2009 23.11.2009 0,00 shoda 20.11.2009 shoda  

30 1768 11.11.2009 23.11.2009 0,00 shoda 23.11.2009 shoda  

31 1760 11.11.2009 23.11.2009 0,00 shoda 18.11.2009 shoda  

32 1765 11.11.2009 23.11.2009 0,00 shoda 19.11.2009 shoda  

33 1766 11.11.2009 23.11.2009 0,00 shoda 20.11.2009 shoda  

34 1767 11.11.2009 23.11.2009 0,00 shoda 20.11.2009 shoda  

35 1814 11.11.2009 19.11.2009 8,00 shoda 23.11.2009 NESHODA TPV-neohlídání vyplnění VPP 

36 1813 11.11.2009 19.11.2009 9,00 neshoda 23.11.2009 NESHODA TPV-Atyp 

37 1812 11.11.2009 19.11.2009 9,00 neshoda 23.11.2009 NESHODA TPV-Atyp 

38 1777 11.11.2009 24.11.2009 1,00 shoda 23.11.2009 shoda  

39 1841 16.11.2009 18.11.2009 0,00 shoda 18.11.2009 shoda  

40 1835 16.11.2009 20.11.2009 0,00 shoda 26.11.2009 NESHODA Vyzvednutí zakázky později 

41 1840 16.11.2009 20.11.2009 2,00 shoda 26.11.2009 NESHODA Vyzvednutí zakázky později 
42 1843 16.11.2009 20.11.2009 2,00 shoda 18.11.2009 shoda  

43 1844 16.11.2009 20.11.2009 2,00 shoda 18.11.2009 shoda  

44 1838 16.11.2009 20.11.2009 2,00 shoda 26.11.2009 NESHODA Vyzvednutí zakázky později 
45 1837 16.11.2009 20.11.2009 2,00 shoda 26.11.2009 NESHODA Vyzvednutí zakázky později 

46 1842 16.11.2009 20.11.2009 2,00 shoda 18.11.2009 shoda  



  

Tab. 3 Zpracovaná data pro analýzu časového sledu zakázek za listopad-prosinec 2009 

Pořadí 
Číslo 
VPP 

Datum 
přijetí 

nákupní 
objednávky 

Datum 
požadovaného 

dokončení 
zakázky 

Dny 
v předvýrobní 

etapě 

Dokumentace prošla 
do výroby v rámci 

termínu? 

Datum 
skutečného 

dodání 
zakázky 

Zakázka splněná 
v termínu? 

Důvody nesplnění zakázek 

47 1845 16.11.2009 19.11.2009 2,00 shoda 18.11.2009 shoda  

48 1839 16.11.2009 20.11.2009 2,00 shoda 20.11.2009 shoda  

49 1862 16.11.2009 19.11.2009 2,00 shoda 19.11.2009 shoda  

50 1834 16.11.2009 20.11.2009 2,00 shoda 26.11.2009 NESHODA Vyzvednutí zakázky později 
51 1836 16.11.2009 20.11.2009 2,00 shoda 26.11.2009 NESHODA Prodleva u Safanu 9 dní 

52 1832 16.11.2009 20.11.2009 2,00 shoda 26.11.2009 NESHODA Prodleva u Safanu 7 dní 

53 1833 16.11.2009 20.11.2009 2,00 shoda 26.11.2009 NESHODA Prodleva u Safanu 7 dní 

54 1830 16.11.2009 20.11.2009 2,00 shoda 26.11.2009 NESHODA TPV 

55 1829 16.11.2009 20.11.2009 2,00 shoda 26.11.2009 NESHODA Vyzvednutí zakázky později 
56 1864 18.11.2009 19.11.2009 0,00 shoda 20.11.2009 NESHODA TPV 
57 1863 18.11.2009 19.11.2009 0,00 shoda 20.11.2009 NESHODA TPV 

58 1871 18.11.2009 19.11.2009 0,00 shoda 20.11.2009 NESHODA Vyzvednutí zakázky později 
59 1866 18.11.2009 20.11.2009 0,00 shoda 19.11.2009 shoda  

60 1868 18.11.2009 20.11.2009 0,00 shoda 19.11.2009 shoda  

61 1869 18.11.2009 20.11.2009 0,00 shoda 19.11.2009 shoda  

62 1867 18.11.2009 20.11.2009 0,00 shoda 19.11.2009 shoda  
63 1894 18.11.2009 2.12.2009 0,00 shoda 25.11.2009 shoda  

64 1896 18.11.2009 23.11.2009 1,00 shoda 24.11.2009 NESHODA TPV 

65 1875 18.11.2009 2.12.2009 2,00 shoda 26.11.2009 shoda  

66 1879 18.11.2009 2.12.2009 0,00 shoda 27.11.2009 shoda  

67 1881 18.11.2009 2.12.2009 0,00 shoda 24.11.2009 shoda  

68 1874 18.11.2009 2.12.2009 1,00 shoda 20.11.2009 shoda  
69 1873 18.11.2009 2.12.2009 1,00 shoda 20.11.2009 shoda  

70 1891 18.11.2009 2.12.2009 0,00 shoda 24.11.2009 shoda  



  

Tab. 4 Zpracovaná data pro analýzu časového sledu zakázek za listopad-prosinec 2009 

Pořadí 
Číslo 
VPP 

Datum 
přijetí 

nákupní 
objednávky 

Datum 
požadovaného 

dokončení 
zakázky 

Dny 
v předvýrobní 

etapě 

Dokumentace 
prošla do výroby 
v rámci termínu? 

Datum 
skutečného 

dodání 
zakázky 

Zakázka splněná 
v termínu? 

Důvody nesplnění zakázek 

71 1882 18.11.2009 2.12.2009 0,00 shoda 24.11.2009 shoda  

72 1877/1 18.11.2009 2.12.2009 2,00 shoda 27.11.2009 shoda  

73 1877/2 18.11.2009 2.12.2009 2,00 shoda 27.11.2009 shoda  

74 1876 18.11.2009 2.12.2009 2,00 shoda 25.11.2009 shoda  

75 1880 18.11.2009 2.12.2009 0,00 shoda 25.11.2009 shoda  

76 1890 18.11.2009 2.12.2009 0,00 shoda 25.11.2009 shoda  

77 1892 18.11.2009 2.12.2009 0,00 shoda 25.11.2009 shoda  
78 1884 18.11.2009 2.12.2009 6,00 shoda 25.11.2009 shoda  

79 1889 18.11.2009 2.12.2009 0,00 shoda 25.11.2009 shoda  

80 1885/1 18.11.2009 2.12.2009 2,00 shoda 25.11.2009 shoda  

81 1885/2 18.11.2009 2.12.2009 2,00 shoda 27.11.2009 shoda  

82 1893 18.11.2009 2.12.2009 0,00 shoda 26.11.2009 shoda  

83 1887 18.11.2009 2.12.2009 6,00 shoda 26.11.2009 shoda  

84 1886 18.11.2009 2.12.2009 6,00 shoda 26.11.2009 shoda  

85 1878 18.11.2009 2.12.2009 0,00 shoda 27.11.2009 shoda  

86 1865 19.11.2009 19.11.2009 0,00 shoda 20.11.2009 NESHODA krátký termín splnění zakázky 

87 1901 19.11.2009 20.11.2009 0,00 shoda 20.11.2009 shoda  

88 1903 19.11.2009 24.11.2009 1,00 shoda 23.11.2009 shoda  

89 1898 19.11.2009 23.11.2009 1,00 shoda 23.11.2009 shoda  
90 1904 20.11.2009 23.11.2009 0,00 shoda 23.11.2009 shoda  

91 1905 20.11.2009 9.12.2009 6,00 shoda 7.12.2009 shoda  

92 1908 20.11.2009 9.12.2009 11,00 shoda 9.12.2009 shoda  

93 1907 20.11.2009 9.12.2009 13,00 shoda 9.12.2009 shoda  



  

Tab. 5 Zpracovaná data pro analýzu časového sledu zakázek za listopad-prosinec 2009 

Pořadí 
Číslo 
VPP 

Datum 
přijetí 

nákupní 
objednávky 

Datum 
požadovaného 

dokončení 
zakázky 

Dny 
v předvýrobní 

etapě 

Dokumentace 
prošla do výroby 
v rámci termínu? 

Datum 
skutečného 

dodání 
zakázky 

Zakázka splněná 
v termínu? 

Důvody nesplnění zakázek 

94 1910 23.11.2009 27.11.2009 2,00 shoda 27.11.2009 shoda  

95 1945 24.11.2009 4.12.2009 1,00 shoda 1.12.2009 shoda  

96 1940 24.11.2009 8.12.2009 0,00 shoda 4.12.2009 shoda  

97 1928 24.11.2009 8.12.2009 0,00 shoda 4.12.2009 shoda  

98 1942 24.11.2009 8.12.2009 0,00 shoda 3.12.2009 shoda  

99 1925 24.11.2009 8.12.2009 0,00 shoda 27.11.2009 shoda  

100 1935 24.11.2009 8.12.2009 0,00 shoda 27.11.2009 shoda  

101 1926 24.11.2009 8.12.2009 0,00 shoda 27.11.2009 shoda  

102 1922 24.11.2009 8.12.2009 2,00 shoda 7.12.2009 shoda  

103 1923 24.11.2009 8.12.2009 2,00 shoda 7.12.2009 shoda  

104 1937 24.11.2009 8.12.2009 2,00 shoda 7.12.2009 shoda  

105 1941 24.11.2009 8.12.2009 0,00 shoda 7.12.2009 shoda  

106 1929 24.11.2009 8.12.2009 0,00 shoda 7.12.2009 shoda  

107 1930 24.11.2009 8.12.2009 2,00 shoda 4.12.2009 shoda  

108 1921 24.11.2009 8.12.2009 0,00 shoda 7.12.2009 shoda  

109 1927 24.11.2009 8.12.2009 0,00 shoda 3.12.2009 shoda  

110 1936 24.11.2009 8.12.2009 0,00 shoda 3.12.2009 shoda  

111 1931 24.11.2009 8.12.2009 0,00 shoda 3.12.2009 shoda  

112 1934 24.11.2009 8.12.2009 2,00 shoda 7.12.2009 shoda  

113 1924 24.11.2009 8.12.2009 2,00 shoda 4.12.2009 shoda  

114 1933 24.11.2009 8.12.2009 2,00 shoda 4.12.2009 shoda  

115 1939 24.11.2009 8.12.2009 0,00 shoda 1.12.2009 shoda  

116 1938 24.11.2009 8.12.2009 0,00 shoda 1.12.2009 shoda  



  

Tab. 6 Zpracovaná data pro analýzu časového sledu zakázek za listopad-prosinec 2009 

Pořadí 
Číslo 
VPP 

Datum 
přijetí 

nákupní 
objednávky 

Datum 
požadovaného 

dokončení 
zakázky 

Dny 
v předvýrobní 

etapě 

Dokumentace 
prošla do výroby 
v rámci termínu? 

Datum 
skutečného 

dodání 
zakázky 

Zakázka splněná 
v termínu? 

Důvody nesplnění zakázek 

117 1920 24.11.2009 8.12.2009 0,00 shoda 2.12.2009 shoda  

118 1958 25.11.2009 3.12.2009 1,00 shoda 2.12.2009 shoda  
119 1969 26.11.2009 4.12.2009 4,00 shoda 8.12.2009 NESHODA Vyzvednutí zakázky později 
120 1967 26.11.2009 4.12.2009 4,00 shoda 8.12.2009 NESHODA Vyzvednutí zakázky později 
121 1968 26.11.2009 4.12.2009 4,00 shoda 8.12.2009 NESHODA TPV 

122 1983 27.11.2009 4.12.2009 3,00 shoda 9.12.2009 NESHODA Vyzvednutí zakázky později 
123 1970 27.11.2009 4.12.2009 3,00 shoda 9.12.2009 NESHODA Vyzvednutí zakázky později 
124 1984 27.11.2009 4.12.2009 3,00 shoda 9.12.2009 NESHODA Vyzvednutí zakázky později 
125 1978 27.11.2009 4.12.2009 3,00 shoda 8.12.2009 NESHODA Vyzvednutí zakázky později 
126 1982 27.11.2009 4.12.2009 3,00 shoda 14.12.2009 NESHODA Vyzvednutí zakázky později 
127 1979 27.11.2009 4.12.2009 3,00 shoda 14.12.2009 NESHODA Vyzvednutí zakázky později 
128 1985 27.11.2009 4.12.2009 3,00 shoda 14.12.2009 NESHODA Vyzvednutí zakázky později 
129 1981 27.11.2009 4.12.2009 3,00 shoda 14.12.2009 NESHODA TPV 

130 1971 27.11.2009 4.12.2009 3,00 shoda 9.12.2009 NESHODA TPV 
131 1975 27.11.2009 4.12.2009 3,00 shoda 9.12.2009 NESHODA TPV 

132 1973 27.11.2009 4.12.2009 3,00 shoda 9.12.2009 NESHODA TPV 
133 1977 27.11.2009 4.12.2009 3,00 shoda 9.12.2009 NESHODA TPV 

134 1980 27.11.2009 4.12.2009 3,00 shoda 14.12.2009 NESHODA TPV 

135 1976 27.11.2009 4.12.2009 3,00 shoda 9.12.2009 NESHODA TPV 
136 1974 27.11.2009 4.12.2009 3,00 shoda 9.12.2009 NESHODA TPV 

137 1972 27.11.2009 4.12.2009 3,00 shoda 8.12.2009 NESHODA TPV 
138 2043 30.11.2009 1.12.2009 0,00 shoda 1.12.2009 shoda  

139 2036 30.11.2009 1.12.2009 0,00 shoda 1.12.2009 shoda  



  

Tab. 7 Zpracovaná data pro analýzu časového sledu zakázek za listopad-prosinec 2009 

Pořadí 
Číslo 
VPP 

Datum 
přijetí 

nákupní 
objednávky 

Datum 
požadovaného 

dokončení 
zakázky 

Dny 
v předvýrobní 

etapě 

Dokumentace 
prošla do výroby 
v rámci termínu? 

Datum 
skutečného 

dodání 
zakázky 

Zakázka splněná 
v termínu? 

Důvody nesplnění zakázek 

140 2037 30.11.2009 1.12.2009 0,00 shoda 1.12.2009 shoda  

141 2038 30.11.2009 1.12.2009 0,00 shoda 1.12.2009 shoda  
142 2039 30.11.2009 1.12.2009 0,00 shoda 1.12.2009 shoda  

143 2040 30.11.2009 1.12.2009 0,00 shoda 1.12.2009 shoda  
144 2041 30.11.2009 1.12.2009 0,00 shoda 1.12.2009 shoda  

145 2031 30.11.2009 1.12.2009 0,00 shoda 1.12.2009 shoda  

146 2042 30.11.2009 1.12.2009 0,00 shoda 1.12.2009 shoda  
147 2032 30.11.2009 1.12.2009 0,00 shoda 1.12.2009 shoda  

148 2034 30.11.2009 1.12.2009 0,00 shoda 1.12.2009 shoda  
149 2033 30.11.2009 1.12.2009 0,00 shoda 1.12.2009 shoda  

150 2035 30.11.2009 1.12.2009 0,00 shoda 1.12.2009 shoda  
151 2030 30.11.2009 1.12.2009 0,00 shoda 1.12.2009 shoda  

152 2029 30.11.2009 1.12.2009 0,00 shoda 1.12.2009 shoda  

153 2028 30.11.2009 2.12.2009 0,00 shoda 3.12.2009 NESHODA TPV 
154 2048 30.11.2009 4.12.2009 2,00 shoda 3.12.2009 shoda  

155 2050 30.11.2009 4.12.2009 2,00 shoda 7.12.2009 NESHODA TPV 
156 2027 30.11.2009 4.12.2009 2,00 shoda 3.12.2009 shoda  

157 2051 30.11.2009 4.12.2009 2,00 shoda 7.12.2009 NESHODA TPV 

158 2049 30.11.2009 4.12.2009 2,00 shoda 3.12.2009 shoda  
159 2047 30.11.2009 4.12.2009 2,00 shoda 3.12.2009 shoda  

160 2044 30.11.2009 4.12.2009 2,00 shoda 7.12.2009 NESHODA TPV 
161 2046 30.11.2009 4.12.2009 2,00 shoda 7.12.2009 NESHODA TPV 

162 2045 30.11.2009 4.12.2009 2,00 shoda 7.12.2009 NESHODA TPV 



  

Tab. 8 Zpracovaná data pro analýzu časového sledu zakázek za listopad-prosinec 2009 

Pořadí 
Číslo 
VPP 

Datum 
přijetí 

nákupní 
objednávky 

Datum 
požadovaného 

dokončení 
zakázky 

Dny 
v předvýrobní 

etapě 

Dokumentace 
prošla do výroby 
v rámci termínu? 

Datum 
skutečného 

dodání 
zakázky 

Zakázka splněná 
v termínu? 

Důvody nesplnění zakázek 

163 2026 30.11.2009 10.12.2009 3,00 shoda 9.12.2009 shoda  

164 2025 30.11.2009 10.12.2009 3,00 shoda 9.12.2009 shoda  

165 2024 30.11.2009 10.12.2009 3,00 shoda 9.12.2009 shoda  

166 2057 1.12.2009 7.12.2009 0,00 shoda 4.12.2009 shoda  

167 2056 1.12.2009 7.12.2009 0,00 shoda 4.12.2009 shoda  

168 2103 1.12.2009 7.12.2009 3,00 shoda 4.12.2009 shoda   

169 2093 1.12.2009 7.12.2009 1,00 shoda 7.12.2009 shoda  

170 2094 1.12.2009 7.12.2009 1,00 shoda 7.12.2009 shoda  

171 2095 1.12.2009 7.12.2009 1,00 shoda 7.12.2009 shoda  

172 2092 1.12.2009 7.12.2009 1,00 shoda 11.12.2009 NESHODA Prodleva u Safanu 5 dní 

173 2097 1.12.2009 7.12.2009 1,00 shoda 11.12.2009 NESHODA TPV 

174 2091 1.12.2009 7.12.2009 1,00 shoda 7.12.2009 shoda  

175 2096 1.12.2009 7.12.2009 1,00 shoda 7.12.2009 shoda  

176 2105 1.12.2009 7.12.2009 3,00 shoda 7.12.2009 shoda  

177 2104 1.12.2009 7.12.2009 8,00 neshoda 11.12.2009 NESHODA TPV 

178 2066/1 1.12.2009 15.12.2009 1,00 shoda 9.12.2009 shoda  

179 2066/2 1.12.2009 15.12.2009 1,00 shoda 9.12.2009 shoda  

180 2085 1.12.2009 14.12.2009 1,00 shoda 14.12.2009 shoda  

181 2077 1.12.2009 14.12.2009 0,00 shoda 14.12.2009 shoda  

182 2076/1 1.12.2009 14.12.2009 0,00 shoda 14.12.2009 shoda  

183 2076/2 1.12.2009 14.12.2009 0,00 shoda 14.12.2009 shoda  

184 2077 1.12.2009 14.12.2009 1,00 shoda 14.12.2009 shoda  

185 2081 1.12.2009 14.12.2009 1,00 shoda 11.12.2009 shoda  



  

Tab. 9 Zpracovaná data pro analýzu časového sledu zakázek za listopad-prosinec 2009 

Pořadí 
Číslo 
VPP 

Datum 
přijetí 

nákupní 
objednávky 

Datum 
požadovaného 

dokončení 
zakázky 

Dny 
v předvýrobní 

etapě 

Dokumentace 
prošla do výroby 
v rámci termínu? 

Datum 
skutečného 

dodání 
zakázky 

Zakázka splněná 
v termínu? 

Důvody nesplnění zakázek 

186 2078 1.12.2009 14.12.2009 0,00 shoda 10.12.2009 shoda  

187 2079 1.12.2009 14.12.2009 1,00 shoda 10.12.2009 shoda  
188 2060 1.12.2009 15.12.2009 0,00 shoda 9.12.2009 shoda  

189 2063 1.12.2009 15.12.2009 7,00 shoda 15.12.2009 shoda  
190 2062 1.12.2009 15.12.2009 1,00 shoda 15.12.2009 shoda  

191 2064 1.12.2009 15.12.2009 1,00 shoda 11.12.2009 shoda  
192 2059 1.12.2009 15.12.2009 0,00 shoda 11.12.2009 shoda  

193 2086/1 1.12.2009 14.12.2009 0,00 shoda 10.12.2009 shoda  
194 2086/2 1.12.2009 14.12.2009 1,00 shoda 10.12.2009 shoda  

195 2066 1.12.2009 15.12.2009 0,00 shoda 11.12.2009 shoda  
196 2088 1.12.2009 14.12.2009 1,00 shoda 14.12.2009 shoda  

197 2089 1.12.2009 14.12.2009 1,00 shoda 14.12.2009 shoda  
198 2074 1.12.2009 15.12.2009 1,00 shoda 11.12.2009 shoda  

199 2087 1.12.2009 14.12.2009 1,00 shoda 14.12.2009 shoda  
200 2073 1.12.2009 15.12.2009 1,00 shoda 11.12.2009 shoda  

201 2083 1.12.2009 14.12.2009 0,00 shoda 10.12.2009 shoda  
202 2084 1.12.2009 14.12.2009 0,00 shoda 10.12.2009 shoda  

203 2075 1.12.2009 14.12.2009 0,00 shoda 9.12.2009 shoda  
204 2080 1.12.2009 14.12.2009 1,00 shoda 10.12.2009 shoda  

205 2071 1.12.2009 15.12.2009 7,00 shoda 15.12.2009 shoda  
206 2070 1.12.2009 15.12.2009 7,00 shoda 15.12.2009 shoda  

207 2069 1.12.2009 15.12.2009 7,00 shoda 15.12.2009 shoda  
208 2068 1.12.2009 15.12.2009 7,00 shoda 15.12.2009 shoda  



  

Tab. 10 Zpracovaná data pro analýzu časového sledu zakázek za listopad-prosinec 2009 

Pořadí 
Číslo 
VPP 

Datum 
přijetí 

nákupní 
objednávky 

Datum 
požadovaného 

dokončení 
zakázky 

Dny 
v předvýrobní 

etapě 

Dokumentace 
prošla do výroby 
v rámci termínu? 

Datum 
skutečného 

dodání 
zakázky 

Zakázka splněná 
v termínu? 

Důvody nesplnění zakázek 

209 2067 1.12.2009 15.12.2009 7,00 shoda 15.12.2009 shoda  

210 2072 1.12.2009 15.12.2009 7,00 shoda 15.12.2009 shoda  

211 2065 1.12.2009 15.12.2009 7,00 shoda 15.12.2009 shoda  

212 2139 2.12.2009 9.12.2009 5,00 shoda 14.12.2009 NESHODA ojedinělá zakázka 

213 2159 3.12.2009 9.12.2009 6,00 shoda 11.12.2009 NESHODA vyfakturováno dříve 

214 2156 3.12.2009 9.12.2009 6,00 shoda 12.12.2009 NESHODA vyfakturováno dříve 

215 2157 3.12.2009 9.12.2009 6,00 shoda 13.12.2009 NESHODA vyfakturováno dříve 
216 2160 3.12.2009 9.12.2009 6,00 shoda 14.12.2009 NESHODA vyfakturováno dříve 

217 2161 3.12.2009 9.12.2009 6,00 shoda 15.12.2009 NESHODA vyfakturováno dříve 

218 2158 3.12.2009 9.12.2009 6,00 shoda 16.12.2009 NESHODA vyfakturováno dříve 

219 2163 3.12.2009 15.12.2009 1,00 shoda 11.12.2009 shoda  

220 2169 4.12.2009 4.12.2009 0,00 shoda 4.12.2009 shoda  

221 2168 4.12.2009 4.12.2009 0,00 shoda 4.12.2009 shoda  

222 2167 4.12.2009 4.12.2009 0,00 shoda 7.12.2009 NESHODA TPV 

223 2166 4.12.2009 4.12.2009 0,00 shoda 4.12.2009 shoda  

224 2165 4.12.2009 4.12.2009 0,00 shoda 7.12.2009 NESHODA TPV 

225 2170 4.12.2009 10.12.2009 4,00 shoda 11.12.2009 NESHODA TPV-Atyp 

226 2186 7.12.2009 10.12.2009 1,00 shoda 10.12.2009 shoda  

227 2198 8.12.2009 11.12.2009 1,00 shoda 11.12.2009 shoda  
228 2202 8.12.2009 9.12.2009 2,00 neshoda 11.12.2009 NESHODA TPV-pozdě řešeno 

229 2201 8.12.2009 9.12.2009 2,00 neshoda 11.12.2009 NESHODA TPV-pozdě řešeno 

230 2200 8.12.2009 9.12.2009 2,00 neshoda 11.12.2009 NESHODA TPV-pozdě řešeno 

231 2199 8.12.2009 9.12.2009 2,00 neshoda 11.12.2009 NESHODA TPV-pozdě řešeno 



  

Tab. 11 Zpracovaná data pro analýzu časového sledu zakázek za listopad-prosinec 2009 

Pořadí 
Číslo 
VPP 

Datum 
přijetí 

nákupní 
objednávky 

Datum 
požadovaného 

dokončení 
zakázky 

Dny 
v předvýrobní 

etapě 

Dokumentace 
prošla do výroby 
v rámci termínu? 

Datum 
skutečného 

dodání 
zakázky 

Zakázka splněná 
v termínu? 

Důvody nesplnění zakázek 

232 2194 8.12.2009 11.12.2009 1,00 shoda 11.12.2009 shoda  

233 2191 8.12.2009 15.12.2009 0,00 shoda 11.12.2009 shoda  

234 2190 8.12.2009 15.12.2009 0,00 shoda 14.12.2009 shoda  

235 2193 8.12.2009 11.12.2009 7,00 neshoda 17.12.2009 NESHODA TPV 

236 2196 8.12.2009 11.12.2009 7,00 neshoda 17.12.2009 NESHODA TPV 

237 2217 10.12.2009 14.12.2009 1,00 shoda 11.12.2009 shoda  

238 2219 10.12.2009 14.12.2009 2,00 shoda 11.12.2009 shoda  

239 2218 10.12.2009 14.12.2009 2,00 shoda 11.12.2009 shoda  

240 2220 10.12.2009 14.12.2009 1,00 shoda 15.12.2009 NESHODA TPV 

241 2061 1.12.2009 15.12.2009 1,00 shoda 18.12.2009 neshoda PROSTOJE 

242 2206 10.12.2009 16.12.2009 4,00 shoda 15.12.2009 shoda  

243 2222 10.12.2009 14.12.2009 5,00 neshoda 17.12.2009 NESHODA TPV 

244 2221 10.12.2009 14.12.2009 5,00 neshoda 17.12.2009 NESHODA TPV 

245 2224 14.12.2009 15.12.2009 0,00 shoda 16.12.2009 NESHODA krátký termín splnění zakázky 

246 2226 14.12.2009 16.12.2009 0,00 shoda 15.12.2009 shoda  

247 2238 14.12.2009 15.12.2009 0,00 shoda 16.12.2009 NESHODA TPV 

248 2225 14.12.2009 16.12.2009 0,00 shoda 15.12.2009 shoda  

249 2237 14.12.2009 15.12.2009 1,00 shoda 16.12.2009 NESHODA TPV 

250 2236 14.12.2009 15.12.2009 1,00 shoda 16.12.2009 NESHODA TPV 

251 2235 14.12.2009 15.12.2009 1,00 shoda 15.12.2009 shoda  

252 2234 14.12.2009 15.12.2009 1,00 shoda 15.12.2009 shoda  

253 2229 14.12.2009 18.12.2009 0,00 shoda 16.12.2009 shoda  

254 2247 16.12.2009 18.12.2009 0,00 shoda 18.12.2009 shoda  

 



  

Tab. 12 Zpracovaná data pro analýzu časového sledu zakázek za listopad-prosinec 2009 

Pořadí 
Číslo 
VPP 

Datum 
přijetí 

nákupní 
objednávky 

Datum 
požadovaného 

dokončení 
zakázky 

Dny 
v předvýrobní 

etapě 

Dokumentace 
prošla do výroby 
v rámci termínu? 

Datum 
skutečného 

dodání 
zakázky 

Zakázka splněná 
v termínu? 

Důvody nesplnění zakázek 

255 2251 16.12.2009 17.12.2009 0,00 shoda 18.12.2009 NESHODA TPV 

256 2249 16.12.2009 17.12.2009 0,00 shoda 18.12.2009 NESHODA TPV 

257 2250 16.12.2009 17.12.2009 0,00 shoda 18.12.2009 NESHODA TPV 

258 2259 17.12.2009 17.12.2009 18,00 shoda 7.1.2010 SHODA  

259 2258 16.12.2009 18.12.2010 1,00 shoda 7.1.2010 SHODA  

260 2257 16.12.2009 18.12.2009 1,00 shoda 7.1.2010 SHODA  

261 2256 16.12.2009 18.12.2009 0,00 shoda 5.1.2010 SHODA  

262 2255 16.12.2009 18.12.2009 1,00 shoda 7.1.2010 SHODA  

263 2254 16.12.2009 18.12.2009 1,00 shoda 7.1.2010 SHODA  

264 2253 16.12.2009 18.12.2009 1,00 shoda 5.1.2010 SHODA  

265 2252 16.12.2009 18.12.2009 1,00 shoda 5.1.2010 SHODA  

266 2243 15.12.2009 18.12.2009 1,00 shoda 6.1.2010 NESHODA vyfakturováno dříve 

267 2242 15.12.2009 18.12.2009 1,00 shoda 6.1.2010 NESHODA vyfakturováno dříve 

268 2241 15.12.2009 17.12.2009 20,00 neshoda 6.1.2010 NESHODA vyfakturováno dříve 

269 2240 15.12.2009 17.12.2009 20,00 neshoda 6.1.2010 NESHODA vyfakturováno dříve 

270 2239 15.12.2009 17.12.2009 20,00 neshoda 6.1.2010 NESHODA vyfakturováno dříve 

271 2228 14.12.2009 17.12.2009 2,00 shoda 18.12.2009 NESHODA TPV 

272 2227 14.12.2009 17.12.2009 2,00 shoda 18.12.2009 NESHODA TPV 

273 2090 1.12.2009 14.12.2009 1,00 shoda 6.1.2010 NESHODA TPV 

274 2082 1.12.2009 14.12.2009 1,00 shoda 6.1.2010 NESHODA TPV 

 

 

 



  

Příloha č. 4: Tab.1 Zpracovaná data za pro analýzu časového sledu zakázek za leden-únor 2010 

Pořadí 
Číslo 
VPP 

Datum 
přijetí 

nákupní 
objednávky 

Datum 
požadovaného 

dokončení 
zakázky 

Dny 
v předvýrobní 

etapě 

Dokumentace 
prošla do výroby 
v rámci termínu? 

Datum 
skutečného 

dodání 
zakázky 

Zakázka splněná 
v termínu? 

Důvody nesplnění zakázek 

1 1 4.1.2010 8.1.2010 2 shoda 7.1.2010 SHODA  

2 2 4.1.2010 8.1.2010 2 shoda 7.1.2010 SHODA  

3 3 4.1.2010 8.1.2010 2 shoda 7.1.2010 SHODA  

4 4 4.1.2010 8.1.2010 2 shoda 7.1.2010 SHODA  

5 5 4.1.2010 8.1.2010 0 shoda 7.1.2010 SHODA  

6 6 4.1.2010 20.1.2010 3 shoda 18.1.2010 SHODA  

7 7 4.1.2010 20.1.2010 2 shoda 18.1.2010 SHODA  

8 8 4.1.2010 20.1.2010 2 shoda 18.1.2010 SHODA  

9 9 4.1.2010 20.1.2010 2 shoda 20.1.2010 SHODA  

10 10 4.1.2010 20.1.2010 3 shoda 18.1.2010 SHODA  

11 11 4.1.2010 20.1.2010 2 shoda 18.1.2010 SHODA  

12 12 4.1.2010 20.1.2010 3 shoda 20.1.2010 SHODA  

13 13 4.1.2010 20.1.2010 1 shoda 20.1.2010 SHODA  

14 14 4.1.2010 20.1.2010 1 shoda 20.1.2010 SHODA  

15 15 4.1.2010 20.1.2010 1 shoda 20.1.2010 SHODA  

16 16 4.1.2010 20.1.2010 0 shoda 18.1.2010 SHODA  

17 17 4.1.2010 27.1.2010 0 shoda 2.2.-3.2.2010 NESHODA nenalezen VPP 

18 18 4.1.2010 27.1.2010 3 shoda 2.2.-3.2.2010 NESHODA nenalezen VPP 

19 19 4.1.2010 27.1.2010 3 shoda 2.2.-3.2.2010 NESHODA nenalezen VPP 

20 20 4.1.2010 27.1.2010 3 shoda 2.2.-3.2.2010 NESHODA nenalezen VPP 

21 21 4.1.2010 27.1.2010 3 shoda 2.2.-3.2.2010 NESHODA nenalezen VPP 

22 22 4.1.2010 27.1.2010 3 shoda 2.2.-3.2.2010 NESHODA nenalezen VPP 

23 23 4.1.2010 27.1.2010 1 shoda 2.2.2010 NESHODA TPV 



  

Tab. 2 Zpracovaná data pro analýzu časového sledu zakázek za leden – únor 2010 

Pořadí 
Číslo 
VPP 

Datum 
přijetí 

nákupní 
objednávky 

Datum 
požadovaného 

dokončení 
zakázky 

Dny 
v předvýrobní 

etapě 

Dokumentace 
prošla do výroby 
v rámci termínu? 

Datum 
skutečného 

dodání 
zakázky 

Zakázka splněná 
v termínu? 

Důvody nesplnění zakázek 

24 24 4.1.2010 27.1.2010 15 shoda 2.2.2010 NESHODA PROSTOJE 

25 25 4.1.2010 27.1.2010 3 shoda 2.2.-3.2.2010 NESHODA nenalezen VPP 

26 26 4.1.2010 27.1.2010 3 shoda 2.2.-3.2.2010 NESHODA nenalezen VPP 

27 27 4.1.2010 27.1.2010 3 shoda 2.2.-3.2.2010 NESHODA nenalezen VPP 

28 28 4.1.2010 27.1.2010 3 shoda 2.2.-3.2.2010 NESHODA nenalezen VPP 

29 29 4.1.2010 27.1.2010 3 shoda 2.2.-3.2.2010 NESHODA nenalezen VPP 

30 30 4.1.2010 27.1.2010 3 shoda 2.2.-3.2.2010 NESHODA nenalezen VPP 

31 31 4.1.2010 27.1.2010 3 shoda 2.2.-3.2.2010 NESHODA nenalezen VPP 

32 32 4.1.2010 27.1.2010 3 shoda 2.2.-3.2.2010 NESHODA nenalezen VPP 

33 33 4.1.2010 27.1.2010 3 shoda 2.2.-3.2.2010 NESHODA nenalezen VPP 

34 34 4.1.2010 27.1.2010 3 shoda 2.2.-3.2.2010 NESHODA nenalezen VPP 

35 35 4.1.2010 27.1.2010 3 shoda 2.2.-3.2.2010 NESHODA nenalezen VPP 

36 36 4.1.2010 27.1.2010 3 shoda 2.2.-3.2.2010 NESHODA nenalezen VPP 

37 38 4.1.2010 12.2.2010 28 shoda 16.2.2010 NESHODA NEVYPLNĚNÝ VPP 

38 40 4.1.2010 12.2.2010 28 shoda 15.2.2010 NESHODA NEVYPLNĚNÝ VPP 

39 41 4.1.2010 12.2.2010 28 shoda 12.2.2010 NESHODA NEVYPLNĚNÝ VPP 

40 43 4.1.2010 12.2.2010 15 shoda 4.2.2010 SHODA  

41 44 4.1.2010 12.2.2010 15 shoda 4.2.2010 SHODA  

42 45 4.1.2010 12.2.2010 15 shoda 4.2.2010 SHODA  
43 46 4.1.2010 12.2.2010 15 shoda 4.2.2010 SHODA  

44 47 4.1.2010 12.2.2010 15 shoda 4.2.2010 SHODA  

45 51 4.1.2010 5.1.2010 1 shoda 5.1.2010 SHODA  

46 52 4.1.2010 5.1.2010 1 shoda 5.1.2010 SHODA  



  

Tab. 3 Zpracovaná data pro analýzu časového sledu zakázek za leden – únor 2010 

Pořadí 
Číslo 
VPP 

Datum 
přijetí 

nákupní 
objednávky 

Datum 
požadovaného 

dokončení 
zakázky 

Dny 
v předvýrobní 

etapě 

Dokumentace 
prošla do výroby 
v rámci termínu? 

Datum 
skutečného 

dodání 
zakázky 

Zakázka splněná 
v termínu? 

Důvody nesplnění zakázek 

47 53 4.1.2010 5.1.2010 1 shoda 6.1.2010 NESHODA TPV 

48 54 4.1.2010 5.1.2010 1 shoda 5.1.2010 SHODA  

49 55 4.1.2010 5.1.2010 1 shoda 5.1.2010 SHODA  
50 56 4.1.2010 5.1.2010 1 shoda 5.1.2010 SHODA  

51 85 5.1.2010 7.1.2010 0 shoda 5.1.2010 SHODA  

52 87 5.1.2010 13.1.2010 3 shoda 14.1.2010 NESHODA TPV 

53 88 5.1.2010 13.1.2010 3 shoda 14.1.2010 NESHODA TPV 
54 89 5.1.2010 12.1.2010 0 shoda 11.1.2010 SHODA  

55 90 5.1.2010 11.1.2010 0 shoda 11.1.2010 SHODA  

56 91 5.1.2010 19.1.2010 0 shoda 13.1.2010 SHODA  

57 92 5.1.2010 19.1.2010 0 shoda 11.1.2010 SHODA  
58 93 5.1.2010 19.1.2010 0 shoda 13.1.2010 SHODA  

59 94 5.1.2010 19.1.2010 0 shoda 13.1.2010 SHODA  

60 95 5.1.2010 19.1.2010 0 shoda 11.1.2010 SHODA  

61 96 5.1.2010 19.1.2010 0 shoda 13.1.2010 SHODA  
62 97 5.1.2010 19.1.2010 0 shoda 13.1.2010 SHODA  

63 98 5.1.2010 19.1.2010 0 shoda 18.1.2010 SHODA  

64 99 5.1.2010 19.1.2010 7 shoda 18.1.2010 SHODA  

65 100 5.1.2010 19.1.2010 7 shoda 18.1.2010 SHODA  
66 101 5.1.2010 19.1.2010 0 shoda 14.1.2010 SHODA  

67 102 5.1.2010 19.1.2010 0 shoda 13.1.2010 SHODA  

68 103 5.1.2010 19.1.2010 0 shoda 14.1.2010 SHODA  

69 105 5.1.2010 7.1.2010 1 shoda 7.1.2010 SHODA  



  

Tab. 4 Zpracovaná data pro analýzu časového sledu zakázek za leden – únor 2010 

Pořadí 
Číslo 
VPP 

Datum 
přijetí 

nákupní 
objednávky 

Datum 
požadovaného 

dokončení 
zakázky 

Dny 
v předvýrobní 

etapě 

Dokumentace 
prošla do výroby 
v rámci termínu? 

Datum 
skutečného 

dodání 
zakázky 

Zakázka splněná 
v termínu? 

Důvody nesplnění zakázek 

70 107 6.1.2010 11.1.2010 1 shoda 11.1.2010 SHODA  

71 108 6.1.2010 15.1.2010 1 shoda 18.1.2010 NESHODA Vyzvednutí zakázky později 
72 109 6.1.2010 15.1.2010 0 shoda 18.1.2010 NESHODA Vyzvednutí zakázky později 
73 110 6.1.2010 15.1.2010 0 shoda 18.1.2010 NESHODA Vyzvednutí zakázky později 
74 113 6.1.2010 15.1.2010 7 shoda 22.1.2010 NESHODA TPV 

75 114 6.1.2010 15.1.2010 7 shoda 22.1.2010 NESHODA TPV 

76 115 6.1.2010 15.1.2010 0 shoda 18.1.2010 NESHODA Vyzvednutí zakázky později 
77 116 6.1.2010 15.1.2010 1 shoda 18.1.2010 NESHODA Vyzvednutí zakázky později 
78 119 6.1.2010 15.1.2010 1 shoda 18.1.2010 NESHODA Vyzvednutí zakázky později 
79 120 6.1.2010 15.1.2010 1 shoda 18.1.2010 NESHODA Vyzvednutí zakázky později 
80 121 6.1.2010 15.1.2010 1 shoda 18.1.2010 NESHODA Vyzvednutí zakázky později 
81 122 6.1.2010 15.1.2010 1 shoda 18.1.2010 NESHODA Vyzvednutí zakázky později 
82 123 6.1.2010 15.1.2010 6 shoda 22.1.2010 NESHODA TPV 

83 130 7.1.2010 15.1.2010 6 shoda 22.1.2010 NESHODA TPV 

84 131 7.1.2010 15.1.2010 6 shoda 22.1.2010 NESHODA TPV 

85 132 7.1.2010 15.1.2010 6 shoda 18.1.2010 NESHODA Vyzvednutí zakázky později 
86 133 7.1.2010 15.1.2010 5 shoda 18.1.2010 NESHODA TPV 

87 134 7.1.2010 15.1.2010 6 shoda 18.1.2010 NESHODA Vyzvednutí zakázky později 
88 135 7.1.2010 15.1.2010 5 shoda 22.1.2010 NESHODA TPV 

89 136 7.1.2010 15.1.2010 6 shoda 22.1.2010 NESHODA TPV 

90 137 7.1.2010 15.1.2010 6 shoda 18.1.2010 NESHODA Vyzvednutí zakázky později 
91 138 7.1.2010 15.1.2010 6 shoda 18.1.2010 NESHODA Vyzvednutí zakázky později 
92 139 7.1.2010 15.1.2010 6 shoda 18.1.2010 NESHODA Vyzvednutí zakázky později 

 



  

 
Tab. 5 Zpracovaná data pro analýzu časového sledu zakázek za leden – únor 2010 

Pořadí 
Číslo 
VPP 

Datum 
přijetí 

nákupní 
objednávky 

Datum 
požadovaného 

dokončení 
zakázky 

Dny 
v předvýrobní 

etapě 

Dokumentace 
prošla do výroby 
v rámci termínu? 

Datum 
skutečného 

dodání 
zakázky 

Zakázka splněná 
v termínu? 

Důvody nesplnění zakázek 

93 140 7.1.2010 15.1.2010 6 shoda 18.1.2010 NESHODA Vyzvednutí zakázky později 
94 141 7.1.2010 15.1.2010 5 shoda 22.1.2010 NESHODA TPV 

95 142 7.1.2010 15.1.2010 6 shoda 18.1.2010 NESHODA TPV 

96 148 7.1.2010 13.1.2010 5 shoda 18.1.2010 NESHODA nenalezen VPP 

97 149 7.1.2010 13.1.2010 5 shoda 22.1.2010 NESHODA nenalezen VPP 

98 152 7.1.2010 13.1.2010 6 shoda 18.1.2010 NESHODA TPV 
99 153 7.1.2010 13.1.2010 6 shoda 18.1.2010 NESHODA TPV 

100 155 7.1.2010 13.1.2010 6 shoda 18.1.2010 NESHODA TPV 

101 157 7.1.2010 8.1.2010 2 shoda 11.1.2010 NESHODA nenalezen VPP 

102 158 8.1.2010 14.1.2010 4 shoda 18.1.2010 NESHODA nenalezen VPP 

103 165 11.1.2010 15.1.2010 1 shoda 18.1.2010 NESHODA TPV 

104 166 11.1.2010 15.1.2010 1 shoda 22.1.2010 NESHODA TPV 
105 167 11.1.2010 15.1.2010 1 shoda 18.1.2010 NESHODA TPV 

106 170 11.1.2010 15.1.2010 1 shoda 22.1.2010 NESHODA TPV 

107 171 11.1.2010 15.1.2010 1 shoda 22.1.2010 NESHODA TPV 

108 191 12.1.2010 21.1.2010 2 shoda 21.1.2010 SHODA  

109 212 12.1.2010 25.1.2010 0 shoda 1.2.2010 NESHODA PROSTOJE 

110 213 12.1.2010 25.1.2010 0 shoda 1.2.2010 NESHODA PROSTOJE 
111 214 12.1.2010 25.1.2010 0 shoda 1.2.2010 NESHODA PROSTOJE 

112 215 12.1.2010 25.1.2010 0 shoda 1.2.2010 NESHODA TPV-POZDĚ DO VÝROBY 

113 216 12.1.2010 25.1.2010 0 shoda 1.2.2010 NESHODA TPV-POZDĚ DO VÝROBY 

114 217 12.1.2010 25.1.2010 0 shoda 20.1.2010 SHODA  

115 218 12.1.2010 25.1.2010 0 shoda 21.1.2010 SHODA  



  

Tab. 6 Zpracovaná data pro analýzu časového sledu zakázek za leden – únor 2010 

Pořadí 
Číslo 
VPP 

Datum 
přijetí 

nákupní 
objednávky 

Datum 
požadovaného 

dokončení 
zakázky 

Dny 
v předvýrobní 

etapě 

Dokumentace 
prošla do výroby 
v rámci termínu? 

Datum 
skutečného 

dodání 
zakázky 

Zakázka splněná 
v termínu? 

Důvody nesplnění zakázek 

116 219 12.1.2010 25.1.2010 0 shoda 1.2.2010 NESHODA TPV-POZDĚ DO VÝROBY 

117 220 12.1.2010 25.1.2010 0 shoda 1.2.2010 NESHODA PROSTOJE 

118 221 12.1.2010 25.1.2010 0 shoda 21.1.2010 SHODA  

119 222 12.1.2010 25.1.2010 0 shoda 1.2.2010 NESHODA TPV-POZDĚ DO VÝROBY 

120 223 12.1.2010 25.1.2010 0 shoda 21.1.2010 SHODA  

121 224 12.1.2010 25.1.2010 0 shoda 1.2.2010 NESHODA TPV-POZDĚ DO VÝROBY 

122 225 12.1.2010 25.1.2010 0 shoda 1.2.2010 NESHODA TPV-POZDĚ DO VÝROBY 

123 226 12.1.2010 25.1.2010 0 shoda 20.1.2010 SHODA  

124 227 12.1.2010 26.1.2010 0 shoda 25.1.2010 SHODA  

125 228 12.1.2010 26.1.2010 0 shoda 25.1.2010 SHODA  

126 229 12.1.2010 26.1.2010 0 shoda 25.1.2010 SHODA  

127 230 12.1.2010 26.1.2010 0 shoda 1.2.2010 NESHODA PROSTOJE 

128 231 12.1.2010 26.1.2010 0 shoda 1.2.2010 NESHODA PROSTOJE 

129 232 12.1.2010 26.1.2010 0 shoda 1.2.2010 NESHODA PROSTOJE 

130 233 12.1.2010 26.1.2010 0 shoda 1.2.2010 NESHODA PROSTOJE 

131 234 12.1.2010 26.1.2010 0 shoda 21.1.2010 SHODA  

132 235 12.1.2010 26.1.2010 0 shoda 21.1.2010 SHODA  

133 236 12.1.2010 26.1.2010 0 shoda 1.2.2010 NESHODA PROSTOJE 

134 237 12.1.2010 26.1.2010 0 shoda 21.1.2010 SHODA  

135 238 12.1.2010 26.1.2010 0 shoda 25.1.2010 SHODA  

136 239 12.1.2010 26.1.2010 0 shoda 1.2.2010 NESHODA TPV-POZDĚ DO VÝROBY 

137 240 12.1.2010 26.1.2010 0 shoda 25.1.2010 SHODA  

138 241 12.1.2010 26.1.2010 0 shoda 25.1.2010 SHODA  



  

Tab. 7 Zpracovaná data pro analýzu časového sledu zakázek za leden – únor 2010 

Pořadí 
Číslo 
VPP 

Datum 
přijetí 

nákupní 
objednávky 

Datum 
požadovaného 

dokončení 
zakázky 

Dny 
v předvýrobní 

etapě 

Dokumentace 
prošla do výroby 
v rámci termínu? 

Datum 
skutečného 

dodání 
zakázky 

Zakázka splněná 
v termínu? 

Důvody nesplnění zakázek 

139 242 12.1.2010 26.1.2010 0 shoda 14.1.2010 SHODA  

140 243 12.1.2010 26.1.2010 0 shoda 1.2.2010 NESHODA PROSTOJE  

141 244 12.1.2010 26.1.2010 0 shoda 14.1.2010 SHODA  

142 245 12.1.2010 26.1.2010 0 shoda 25.1.2010 SHODA  

143 246 12.1.2010 26.1.2010 0 shoda 25.1.2010 SHODA  

144 247 12.1.2010 26.1.2010 0 shoda 1.2.2010 NESHODA TPV-POZDĚ DO VÝROBY 

145 248 12.1.2010 26.1.2010 0 shoda 1.2.2010 NESHODA PROSTOJE 

146 249 12.1.2010 26.1.2010 0 shoda 1.2.2010 NESHODA PROSTOJE 

147 250 12.1.2010 26.1.2010 0 shoda 1.2.2010 NESHODA PROSTOJE 

148 251 12.1.2010 26.1.2010 0 shoda 25.1.2010 SHODA  

149 252 12.1.2010 26.1.2010 0 shoda 21.1.2010 SHODA  
150 253 12.1.2010 26.1.2010 0 shoda 21.1.2010 SHODA   

151 254 12.1.2010 26.1.2010 0 shoda 21.1.2010 SHODA   
152 255 12.1.2010 26.1.2010 0 shoda 1.2.2010 NESHODA TPV-POZDĚ DO VÝROBY 
153 256 12.1.2010 18.1.2010 0 shoda 14.1.2010 SHODA   

154 261 12.1.2010 19.1.2010 6 shoda 25.1.2010 NESHODA PROSTOJE 

155 262 12.1.2010 19.1.2010 6 shoda 25.1.2010 NESHODA nenalezen VPP 
156 263 12.1.2010 19.1.2010 6 shoda 25.1.2010 NESHODA nenalezen VPP 

157 264 12.1.2010 19.1.2010 6 shoda 25.1.2010 NESHODA nenalezen VPP 
158 293 14.1.2010 20.1.2010 6 shoda 21.1.2010 NESHODA TPV 

159 294 14.1.2010 20.1.2010 6 shoda 21.1.2010 NESHODA TPV 

160 295 14.1.2010 20.1.2010 6 shoda 21.1.2010 NESHODA TPV 

161 296 14.1.2010 20.1.2010 6 shoda 21.1.2010 NESHODA TPV 



  

Tab. 8 Zpracovaná data pro analýzu časového sledu zakázek za leden – únor 2010 

Pořadí 
Číslo 
VPP 

Datum 
přijetí 

nákupní 
objednávky 

Datum 
požadovaného 

dokončení 
zakázky 

Dny 
v předvýrobní 

etapě 

Dokumentace 
prošla do výroby 
v rámci termínu? 

Datum 
skutečného 

dodání 
zakázky 

Zakázka splněná 
v termínu? 

Důvody nesplnění zakázek 

162 297 14.1.2010 20.1.2010 6 shoda 21.1.2010 NESHODA TPV 

163 298 14.1.2010 21.1.2010 4 shoda 21.1.2010 SHODA  

164 313 19.1.2010 22.1.2010 1 shoda 21.1.2010 SHODA  

165 314 19.1.2010 2.2.2010 0 shoda 25.1.2010 SHODA  

166 315 19.1.2010 2.2.2010 2 shoda 25.1.2010 SHODA  

167 316 19.1.2010 2.2.2010 2 shoda 25.1.2010 SHODA  

168 317 19.1.2010 2.2.2010 6 shoda 2.2.2010 SHODA  

169 318 19.1.2010 2.2.2010 6 shoda 2.2.2010 SHODA  

170 319 19.1.2010 2.2.2010 0 shoda 2.2.2010 SHODA  

171 320 19.1.2010 2.2.2010 0 shoda 1.2.2010 SHODA  

172 321/1 19.1.2010 2.2.2010 2 shoda 1.2.2010 SHODA  

173 321/2 19.1.2010 2.2.2010 2 shoda 1.2.2010 SHODA  

174 322 19.1.2010 28.1.2010 2 shoda 1.2.2010 NESHODA NÁROČNÁ VÝROBA 

175 323 19.1.2010 28.1.2010 2 shoda 1.2.2010 NESHODA NÁROČNÁ VÝROBA 

176 333 21.1.2010 2.2.2010 0 shoda 1.2.2010 SHODA  

177 335 21.1.2010 1.2.2010 7 shoda 3.2.2010 NESHODA TPV 

178 336 21.1.2010 29.1.2010 8 shoda 1.2.2010 NESHODA TPV 

179 336 21.1.2010 29.1.2010 8 shoda 1.2.2010 NESHODA TPV 

180 340 22.1.2010 29.1.2010 6 shoda 3.2.2010 NESHODA nenalezen VPP 

181 341 22.1.2010 29.1.2010 6 shoda 3.2.2010 NESHODA nenalezen VPP 

182 342 22.1.2010 29.1.2010 6 shoda 3.2.2010 NESHODA nenalezen VPP 

183 343 22.1.2010 29.1.2010 6 shoda 3.2.2010 NESHODA nenalezen VPP 

184 344 22.1.2010 29.1.2010 6 shoda 3.2.2010 NESHODA nenalezen VPP 

 



  

Tab. 9 Zpracovaná data pro analýzu časového sledu zakázek za leden – únor 2010 

Pořadí 
Číslo 
VPP 

Datum 
přijetí 

nákupní 
objednávky 

Datum 
požadovaného 

dokončení 
zakázky 

Dny 
v předvýrobní 

etapě 

Dokumentace 
prošla do výroby 
v rámci termínu? 

Datum 
skutečného 

dodání 
zakázky 

Zakázka splněná 
v termínu? 

Důvody nesplnění zakázek 

185 364 25.1.2010 27.1.2010 0 shoda 2.2.2010 NESHODA REKLAMACE 

186 365 25.1.2010 27.1.2010 0 shoda 2.2.2010 NESHODA REKLAMACE 

187 367 26.1.2010 28.1.2010 2 shoda 1.2.2010 NESHODA nenalezen VPP 

188 372 26.1.2010 1.2.2010 2 shoda 1.2.2010 SHODA  

189 373 26.1.2010 1.2.2010 2 shoda 1.2.2010 SHODA  

190 388 26.1.2010 4.2.2010 1 shoda 1.2.2010 SHODA  

191 389 26.1.2010 9.2.2010 1 shoda 8.2.2010 SHODA  

192 400 26.1.2010 1.2.2010 1 shoda 1.2.2010 SHODA  

193 403 27.1.2010 29.1.2010 0 shoda 3.2.2010 NESHODA nenalezen VPP 

194 404 27.1.2010 29.1.2010 0 shoda 3.2.2010 NESHODA nenalezen VPP 

195 405 27.1.2010 29.1.2010 0 shoda 3.2.2010 NESHODA nenalezen VPP 

196 406 27.1.2010 3.2.2010 2 shoda 29.1.2010 SHODA  

197 409 27.1.2010 4.2.2010 1 shoda 3.2.2010 NESHODA Vyzvednutí zakázky později 
198 410 27.1.2010 4.2.2010 1 shoda 3.2.2010 NESHODA Vyzvednutí zakázky později 
199 411 27.1.2010 10.2.2010 6 shoda 12.2.2010 NESHODA Vyzvednutí zakázky později 
200 413 27.1.2010 10.2.2010 12 shoda 12.2.2010 NESHODA Vyzvednutí zakázky později 
201 414 27.1.2010 10.2.2010 6 shoda 12.2.2010 NESHODA Vyzvednutí zakázky později 
202 415 27.1.2010 10.2.2010 6 shoda 12.2.2010 NESHODA Vyzvednutí zakázky později 
203 416 27.1.2010 10.2.2010 6 shoda 12.2.2010 NESHODA Vyzvednutí zakázky později 
204 417 27.1.2010 10.2.2010 8 shoda 12.2.2010 NESHODA Vyzvednutí zakázky později 
205 419 27.1.2010 15.2.2010 5 shoda 4.2.2010 SHODA  

206 420 28.1.2010 3.2.2010 4 shoda 4.2.2010 NESHODA TPV 

207 421 28.1.2010 3.2.2010 4 shoda 4.2.2010 NESHODA nenalezen VPP 

 



  

Tab. 10 Zpracovaná data pro analýzu časového sledu zakázek za leden – únor 2010 

Pořadí 
Číslo 
VPP 

Datum 
přijetí 

nákupní 
objednávky 

Datum 
požadovaného 

dokončení 
zakázky 

Dny 
v předvýrobní 

etapě 

Dokumentace 
prošla do výroby 
v rámci termínu? 

Datum 
skutečného 

dodání 
zakázky 

Zakázka splněná 
v termínu? 

Důvody nesplnění zakázek 

208 427 28.1.2010 8.2.2010 6 shoda 10.2.2010 NESHODA Vyzvednutí zakázky později 
209 428 29.1.2010 4.2.2010 5 shoda 4.2.2010 SHODA  

210 441 1.2.2010 5.2.2010 2 shoda 5.2.2010 SHODA  

211 442/1 2.2.2010 15.2.2010 1 shoda 5.2.2010 SHODA  

212 442/2 2.2.2010 5.2.2010 1 shoda 5.2.2010 SHODA  

213 443 2.2.2010 5.2.2010 2 shoda 8.2.2010 NESHODA PROSTOJ  

214 444 2.2.2010 8.2.2010 0 shoda 5.2.2010 SHODA  

215 445 2.2.2010 15.2.2010 1 shoda 9.2.2010 SHODA  

216 446 2.2.2010 15.2.2010 0 shoda 11.2.2010 SHODA  

217 447 2.2.2010 15.2.2010 0 shoda 10.2.2010 SHODA  

218 448 2.2.2010 15.2.2010 0 shoda 10.2.2010 SHODA  

219 449 2.2.2010 15.2.2010 0 shoda 11.2.2010 SHODA  

220 450 2.2.2010 15.2.2010 0 shoda 9.2.2010 SHODA  

221 451 2.2.2010 15.2.2010 1 shoda 10.2.2010 SHODA  

222 453 2.2.2010 16.2.2010 0 shoda 9.2.2010 SHODA  

223 454 2.2.2010 15.2.2010 0 shoda 9.2.2010 SHODA  

224 455 2.2.2010 15.2.2010 0 shoda 5.2.2010 SHODA  

225 456 2.2.2010 15.2.2010 0 shoda 8.2.2010 SHODA  

226 458 2.2.2010 15.2.2010 0 shoda 8.2.2010 SHODA  

227 459 2.2.2010 15.2.2010 0 shoda 5.2.2010 SHODA  

228 460 2.2.2010 16.2.2010 0 shoda 15.2.2010 SHODA  

229 462 2.2.2010 16.2.2010 0 shoda 8.2.2010 SHODA  

230 463 2.2.2010 16.2.2010 0 shoda 8.2.2010 SHODA  

 



  

Tab. 11 Zpracovaná data pro analýzu časového sledu zakázek za leden – únor 2010 

Pořadí 
Číslo 
VPP 

Datum 
přijetí 

nákupní 
objednávky 

Datum 
požadovaného 

dokončení 
zakázky 

Dny 
v předvýrobní 

etapě 

Dokumentace 
prošla do výroby 
v rámci termínu? 

Datum 
skutečného 

dodání 
zakázky 

Zakázka splněná 
v termínu? 

Důvody nesplnění zakázek 

231 464 2.2.2010 16.2.2010 0 shoda 9.2.2010 SHODA  

232 468 2.2.2010 16.2.2010 0 shoda 5.2.2010 SHODA  

233 469 2.2.2010 16.2.2010 0 shoda 5.2.2010 SHODA  

234 471 2.2.2010 16.2.2010 0 shoda 15.2.2010 SHODA  

235 472 2.2.2010 16.2.2010 0 shoda 15.2.2010 SHODA  

236 474 2.2.2010 9.2.2010 0 shoda 9.2.2010 SHODA  

237 481 2.2.2010 9.2.2010 0 shoda 9.2.2010 SHODA  

238 483 2.2.2010 9.2.2010 0 shoda 9.2.2010 SHODA  

239 489 3.2.2010 9.2.2010 0 shoda 5.2.2010 NESHODA TPV 

240 492 3.2.2010 8.2.2010 0 shoda 8.2.2010 SHODA  

241 493 3.2.2010 4.2.2010 1 shoda 5.2.2010 NESHODA TPV 



  

Příloha č. 5:  Výrobní příkaz 

 

 



  

Příloha č. 6:  Výrobní příkaz polotovaru  

 

 



  

 
Příloha č. 7:  Výrobní příkaz polotovaru – ATYP 

 

 



  

Příloha č. 8:  Výrobní příkaz polotovaru – PROTOTYP 

 



  

Příloha č.9:   Výrobní program pro CNC-lasery 

 
 



  

Příloha č. 10: Nákupní objednávka 
 

 



  

 



  

Příloha č. 11: Čárové kódy  

 
 
 
 

Čárový kód pro značku HOBIS 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Čárový kód pro značku EXNER 
 
 

 
 
 



  

Příloha č. 12: Schéma výrobní haly 

 


