
 
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

Abstrakt 
 

 

Vymezenou problémovou oblastí diplomové práce je koncept tzv.”štíhlé výroby”          

a jeho teoretická aplikace do výrobního provozu OKD, PILA-SALMA.  Diplomová práce se 

zabývá návrhem štíhlé výroby a expedicí důlního dříví. Cílem práce je praktické zpracování 

problematiky a navržení řešení slabých míst a opatření v optimalizaci materiálového toku            

k dosažení ekonomické efektivnosti. 

 

Abstract  

 

Defined problem area of this Diploma thesis is concept of "lean production" and its 

theoretical aplication to the production site of OKD, PILA-SALMA. 

Thesis deals with a design of lean production and expedition of mining timber. The aim of 

this thesis is practical treatment of the problem and propose solutions to the vulnerabilities 

and measures in the optimization of material flow to achieve economic efficiency. 
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Úvod 
 
 
 Má diplomová práce je zpracovaná na téma návrh štíhlé výroby a expedice důlního 

dříví v podniku OKD Pila Salma, a.s. 

 

 V průběhu uplynulých třicetipěti let byly v průmyslově vyspělých západních 

zemích postupně vyvinuty ucelené koncepty řízení výroby vycházející z učitých principů    

a filozofických přístupů k výrobnímu managementu, realizovatelných a uznávaných         

 v dané době. Jejich společným znakem je, že byly vyvinuty za účelem eliminace 

neefektivnostií dříve používaných systémů řízení. 

 

 Koncept “štíhlé výroby“ znamená výrobu pružně reagující na požadavky zákazníka 

a poptávku, výroba je řízena decentralizovaně prostřednictvím flexibilních pracovních 

týmů. 

 V první kapitole se věnuji charakteristice provozu PILA-SALMA jako celku 

doplněn o obrázky, zaznačenou lokalitou v mapě i leteckým snímkem. V druhé kapitole 

zmiňuji výrobní proces v provozu PILA-SALMA, který je doplněn nákresy i fotografiemi. 

Kapitola je ukončena modelovým příkladem plánu výroby důlního dříví, nákupem                  

a expedicí důlního dříví. 

 

 Třetí kapitola pojednává o konceptu štíhlé výroby (lean production), její 

charakteristikou, univerzálností, zabývám se jednotlivými nástroji a technice tohoto 

konceptu a druhům plýtvání. 

 

 V další kapitole se dostávám k zavedení modelu JUST IN TIME do provozu              

PILA-SALMA a identifikuji a rozpoznávám překážky vzniklé při této teoretické aplikaci.

 Poslední část je věnována detailnímu popisu návrhu na zlepšení ekonomické situace 

a možného způsobu řešení. 

 

 Diplomová práce je zakončena závěrem, kde provádím stručné zhodnocení                    

a shrnutí zjištěných poznatků. 
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Cílem mé diplomové práce je analyzování materiálového toku v podniku OKD,                 

PILA-SALMA a dále návrh na opatření a následná predikce účinnosti v optimalizaci 

materiálového toku a ekonomické efektivnosti. 
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1. Charakteristika provozu PILA SALMA 

1.1. Historický vývoj 

 

Pila Salma vznikla v roce 1950 jako centrální dřeviště OKR, OŘ, Ostrava pro výrobu 

a sklad dřeva sloužící k potřebám dolů OKR. Po roce 1960 došlo k hlavní výstavbě 

průmyslových hal. Dřeviště organizačně patřilo pod Důl Petr Cingr a  poté pod Důl 

Heřmanice. Následně došlo k vytvoření koncernové účelové organizace Ústřední dřeviště 

k.ú.o. řízené koncernem OKD. V roce 1994 samostatná společnost OKD, PILA-SALMA, 

a.s. byla ke dni 27.1.1994 zapsána do Obchodního rejstříku. Od 1.7.2006 byla                  

PILA-SALMA provozem začleněným do VOJ Zásobování, OKD, a.s. a od 1.7.2008 byla 

PILA-SALMA provozem začleněným do VOJ Centrum servisních služeb,  OKD, a.s. 

Tento stav trvá dosud. 
[1] 

 

1.2. Charakteristika podniku 

 

Provoz PILA-SALMA VOJ Centra servisních služeb, OKD, a.s. je dřevozpracující 

výrobní podnik sloužící k zabezpečení komplexního zpracování dřevní hmoty. Výrobky 

PILY-SALMA nacházejí uplatnění jak u důlních podniků OKD, tak i u desítek dalších 

zákazníků, kterými jsou domácí stavební firmy, obchodní společnosti, ale i občané, kteří si 

mohou výrobky zakoupit v prodejně Dřevoservisu v areálu provozu. Hlavní výrobní 

program je manipulace doloviny a tyčoviny v celých délkách na důlní výřezy, důlní tyčové 

výřezy, vlákninové dříví a palivové dříví. Výroba ploštin a resp, výroba opracovaného 

a neopracovaného řeziva, výroba obložení a hoblovaných výrobků a sušení řeziva. 

 

Pro realizaci těchto hlavních výrobních programů je výhodou optimální poloha 

společnosti uprostřed ostravsko - karvinské aglomerace s  dobrou infrastrukturou 

(příjezdová dostupnost, železniční vlečkové propojení, dostatečné skladové prostory, 

zabezpečení vykládky a nákladky strojním zařízením železničních vagonů i kamionové 

dopravy). 
[1] 
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1.3. Umístění provozu PILA-SALMA 

 

Provoz PILA-SALMA (obr.1) je umístěn v  katastrálním území Slezská Ostrava 

o celkové výměře 112 206 m
2
. Nevyužívaná část pozemku je umístěna v  katastrálním 

území Radvanice o výměře 5 232 m
2
. Výměra provozu PILA-SALMA je celkem 117 438 

m
2
 viz obr.2,3. 

Skladovací prostory určené pro surovinu k  výrobě důlního dříví mají kapacitu až 

12 000 m
3
 dřevní hmoty (obr. 4,5). 

 

 

Obr.1  OKD, PILA-SALMA 

 Zdroj: autorka 
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   Zájmové území  

 

Obr. 2 Vyznačená lokalita provozu PILA-SALMA 

Zdroj: http://www.mapy.cz 

 

Obr. 3 Letecký snímek provozu PILA-SALMA 

 Zdroj: http://www.mapy.cz 
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Obr. 4  Dolovina 

         Zdroj: autorka 

 

Obr.5 Skladovací prostory 

      Zdroj: autorka 
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1.4. Zařazení provozu PILA-SALMA do struktury OKD, a.s. 

 

Provozovna PILA-SALMA je zařazena do obchodní firmy OKD, a.s. Předmět 

podnikání vymezují stanovy akciové společnosti OKD.  Je řízena představenstvem akciové 

společnosti a výkonným řídícím orgánem v čele s generálním ředitelem. OKD, a.s. se člení 

na vnitřní organizační jednotky (VOJ), tj. složky nezapsané do obchodního rejstříku, na 

odborné úseky řízení a dceřinné akciové společnosti.  

 

Základními stupni řízení OKD, a.s. jsou:  

 

1. Valná hromada    

2. Představenstvo    

3. Generální ředitel 

4. Odborní ředitelé a bezpečnostní manažer 

5. Ředitelé vnitřních organizačních  jednotek 

 

Samotný provoz PILA-SALMA je zařazen pod VOJ Centrum servisních služeb (VOJ 

SC), byl založen 1.7.2008 s cílem centralizovat povrchové činnosti důlních VOJ mimo 

úpravárenského komplexu.  

 

Centralizace povrchových činností obsahuje především oblast strojních a elektro oprav, 

provozy povrchových služeb. Samostatnou částí VOJ SC jsou technické provozy 

skladového hospodářství, provoz PILA-SALMA, provoz hospodaření kovového odpadu 

(HKO) a provoz vnitřní osobní dopravy. 
[1] 
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1.5. Organizační a funkční schéma provozu PILA-SALMA 

 

Organizační diagram 1. Funkční schéma provozu PILA-SALMA 
    

Zdroj: Interní zdroj OKD, PILA-SALMA 
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2. Výroba důlního dříví 
 

Výroba sortimentu důlního dříví (důlní výřezy, ploštiny, respy, důlní tyčové výřezy) je 

v  podmínkách provozu PILA-SALMA zajišťována na jednotlivých pracovištích 

technologicky k tomu vybavených. 

2.1. Vyráběný sortiment 

2.1.1. Důlní dříví 

 

1. Důlní výřezy (důlní stojky) v různých délkách a průměrech. 

2. Ploštiny slouží pro obkládku stropu nad posuvnými výztužemi a na úvratích porubů 

v nízkých slojích jako nosníky stropu. 

3. Respy slouží jako nosníky stropu na úvratích porubů pro zajišťování stropu     

     v nízkých slojích a podpůrná výztuž v devastovaných chodbách. 

4. Důlní tyčový výřez (DTV) slouží jako obkladový materiál TH výztuže při  

     ražení chodeb pro rozfáravku porubů.         

5. Odkory se využívají pro obkládku stropu v porubech a na úvratích porubů. 

2.1.2. Ostatní výrobky 

 
Řezivo v různém sortimentu – prkna, fošny, hranoly, pražce. Tyto výrobky              

(obr.6) se vyrábí na vlastních strojích provozu PILA-SALMA ze suroviny, která pro svůj 

průměr a tím i hmotnost se již nedá použít pro výrobu důlního dříví a je součástí všech 

dodávek suroviny kmenů v celých délkách. Je to především efektivní zhodnocení zbytků 

suroviny, která by se jinak se  ztrátou odprodávala celulózce Paskov a zajišťuje tak vlastní 

výrobu části řeziva pro potřeby dolů.
 [1] 

 

                                             Obr.6  Ostatní výrobky     

Zdroj: autorka 
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2.2. Výroba důlních výřezů a důlních tyčových výřezů 

 

Vstupní surovinou je dolovina a tyčovina v celých délkách a výstupním produktem 

jsou důlní výřezy (DV), nebo důlní tyčové výřezy (DTV) na požadovanou délku a tloušťku 

(středový průměr) dle požadavků jednotlivých VOJ OKD, a.s.. 

 

1. Technologické zařízení 

- 2 ks manipulační linky ML-25V ovládané elektricky a pneumaticky 

 

2. Technologické obsazení pracoviště pro jednu manipulační linku 

- operátor pořezu   1 

- nakulovač    1 

- ukladač, svazkovač   2 

 

3. Směnový výkon (výrobní kapacita) linky  

- při pořezu doloviny v c.d.  72,50m
3
/sm. 

- při pořezu tyčoviny v c.d.  49,00m
3
/sm. 

 

2.2.1. Technologický postup výroby výřezů 

 

Vstupní surovina (dolovina, nebo tyčovina v  celých délkách) je přepravována 

zdvihacím zařízením (jeřáb MB 1645 P2, jeřáb MB 110 B) na nakulovací rampu  KD-80, 

ze které je pracovníkem obsluhy dávkována po jednom kuse na podélný vstupní válečkový 

dopravník s přísunem ke zkracovací pile. 

Na základě denního směnového příkazu (výrobní sortimenty) jsou jednotlivé kmeny 

vyhodnocovány obsluhou (operátor pořezu) pro optimální krácení dle požadované délky 

a tloušťkových stupňů. 

 

Po vykrácení kmene jsou jednotlivé výrobky (důlní výřezy, vlákninové výřezy, 

důlní tyčové výřezy) unášeny podélným válečkovým dopravníkem a  následně 

pneumatickými vyražeči vyráženy do jednotlivých odsunových dopravníků nebo 

pneumatických tvarovačů. Po zaplnění části odsunovacích dopravníků (vázanky) je tato 

produkce odtěžována zdvihacím zařízením k uložení do skladovacího prostoru, nebo přímo 
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k expedici na dopravní prostředek. Část výrobků (důlní tyčové výřezy, důlní výřezy 

slabších dimenzí) jsou ukládány do tvarovacích kolib a následně pneumaticky svazkovány 

ocelovou páskou o rozměrech 32 x 1 mm do jednotlivých paketů. Odsun a svazkování 

výrobků provádí 2 pracovníci obsluhy.
 [1] 

 

2.2.2. Nákres pracoviště 

 

1. nakupovací kaskádový dopravník KD 80  8. pneumatický vyražeč 

2. TH dopravník + válečkový dopravník  9. pneumatická zarážka 

3. budova úpravny I.     10. odsun. TH dopravník pro svazky 

4. pila ML-25V     11. skluzy pro odvoz vys. vozíky 

5. měřící zarážky     12. krokovací dopravník  

6. kabina pilaře     13. pneumatický tvarovač 

7. ruční nakupovací skládka    14. odsun palivového dříví 

       X- bezpečnostní tlačítka 

 

 

 

 

Obr.7 Pracoviště výroby důlních tyčových výřezů 

Zdroj: Interní zdroj OKD, PILA-SALMA 

  1 

 7 
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                                       Obr.8 Linka 1, linka 2 

Zdroj: autorka 

2.2.3. Členění pracoviště jednotlivých linek 

 
 
 
 

Obr. 9 Nákres jednotlivých linek 
 

       Zdroj: Interní zdroj OKD, PILA-SALMA 

 
1 – KD 80 pro linku 1   4 – linka 1 – ML 25V  6- budova Úpravny I. 

2 – KD 80 pro linku 2   5 – linka 2 – ML 25V 

 

1 

2 

4 

5 

6 



17 
 

 

2.3. Výroba ploštin 

 

Vstupní surovinou je vykrácená dolovina v podobě výřezů požadované délky 

a průměru. Výstupním produktem je podélně středem rozřezán důlní výřez.  

 

 

Obr.č. 10 Ploštiny 

Zdroj: autorka 

 

1. Technologické zařízení 

- vertikální kmenová pásová pila Bratstvo 

 

2. Technologické obsazení pracoviště 

- pásovkář   1 

- skulování, odkládání  2 

 

3.    Směnový výkon   63 m
3
/sm. 
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2.3.1. Technologický postup výroby ploštin 

 

Vstupní surovina v podobě výřezů je nakulována pracovníkem obsluhy na podélný 

řetězový dopravník, kterým je výřez dopravován k následnému podélnému rozřezání na 

kmenové pásové pile. Po rozřezání jsou výrobky (ploštiny) dopravovány podélným 

odsunovým dopravníkem na příčný dopravník (nakladač) a následně dopravovány buď do 

železničního vagónu, nebo tvarovacího oplenu. Přesun a uložení výrobku provádějí 

pracovníci obsluhy (skulovač, ukladač). 

 

2.4. Výroba opracovaného a neopracovaného řeziva 

 

Při manipulaci doloviny v celých délkách na pracovišti výroby důlního dříví 

(manipulační linky ML 25V) napadají vedle sortimentu důlních výřezů i výřezy silnějších 

dimenzí, které nejsou odbytelné na jednotlivé důlní podniky OKD.  

Z tohoto důvodu, pro zpracování těchto přesílených výřezů, je v podmínkách provozu 

PILA SALMA zřízeno pracoviště výroby neopracovaného a opracovaného řeziva. 

 

Vstupní surovinou jsou přesílené výřezy z manipulace v c.d. a výstupním produktem je 

řezivo. V podmínkách provozu PILA-SALMA se jedná o jehličnaté řezivo.
 [1] 

 

1. Technologické zařízení 

- kmenová pásová pila  KPP 900 H 

- rámová pila RP 50.2 

 

2. Technologické obsazení pracoviště 

- pásovkář   1 

- rámovkář   1 

- pomocníci pořezu  2 

 

3. Směnový výkon 

- pásová pila  8-10 m
3
/sm. 

- rámová pila  4-5 m
3
/sm. 
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2.4.1. Technologický postup výroby opracovaného 
a neopracovaného řeziva 

 

Vymanipulované výřezy silnějších dimenzí jsou uloženy zdvihacím zařízením na 

přísunový dopravník před pásovou pilu. Z tohoto zařízení jsou výřezy dávkovány                   

(po jednom kuse) na upínací dopravník pásové pily.  

 

Podélným řezáním kusu vznikne polotovar (prizma) a boční řezivo ve formě prken 

a odkorů. Polotovar (prizma) je obsluhou pily uložen buďto na příčný řetězový dopravník, 

kde je vytvořena zásoba pro další zpracování, nebo je přesunuta přímo k rámcové pile, kde 

je prizma podélně rozřezána na výstupní sortimenty (hranoly, prkna…). 

 

Po rozřezání a výstupu z rámcové pily jsou výrobky ukládány do paketů (vázanek) 

a následně vysokozdvižným vozíkem odváženy do skladu. 

Při pořezu na pásové pile vzniká tzv. neomítané řezivo, které je nutno následně vykrátit 

a omítnout na požadovanou délku a šířku. Takto zpracované řezivo (výstupní produkt) je 

uskladněn do paketů a odtěžen vysokozdvižným vozíkem do skladu k expedici.
 [1] 

 

2.5. Výroba resp 
 

Vstupní surovinou jsou stejné výřezy jako pro výrobu ploštin. Výstupním produktem je 

podélně excentricky rozmítnutý výřez s oddělením odkoru. 

 

1. Technologické zařízení 

- vertikální kmenová pásová pila Bardet 

 

2. Technologické obsazení pracoviště 

- pásovkář   1 

- odebírání odkoru 1 

- ukládání resp  1 

 

3. Směnový výkon 63 m
3
/sm. 
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2.5.1. Technologický postup výroby resp 

 

Vymanipulovaný výřez požadované délky a středového průměru je pracovníkem 

obsluhy (pásovkář) nakulován a vystředěn na podélný řetězový vstupní dopravník, který 

jednotlivé kusy přivádí k pásové pile. Zde je výřez excentricky rozřezán, přičemž vzniká 

výsledný produkt v podobě hlavního výrobku (respa) a vedlejší produkt (odkor)(obr.11). 

Pracovníkem obsluhy (odebírač) je odkor odebrán a dle kvality uložen do předem 

stanovených boxů. Z výstupního podélného řetězového dopravníku je respa vyvážena na 

příčný dopravník (nakladač), který tento produkt přesune buďto do železničního vagonu, 

nebo tvarovacího oplenu.
 [1] 

 

2.5.2. Nákres pracoviště – výroba resp 

 
1. nakulování skládky 

2. řetězový dopravník 

3. skládky pro podslabené nebo přesílené DV 

4. pásová pila Bardet 

5. nakladač 

6. skládka pro odkory 

7. železniční kolej 

8. x – bezpečnostní tlačítka 

 

Obr. č. 11 Nákres výroby resp 

1 1 1 

   3    3 

2 

4 

5 

6            6        6 

  7 
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Obr.12  Odkory, respy 

Zdroj: autorka 

 
Obr.13  Výroba resp 

Zdroj: autorka 
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2.6. Modelový příklad plánu výroby důlního dříví a potřeba            
pracovníků 

 

   Předpokládaná výroba (odbyt)/rok 

 

- Odbyt do OKD  Důlní výřezy………..................12 000 m3 

    Ploštiny……………………...........15 000 m3 

    Respy......................................5 000 m3 

    Důlní tyčové výřezy…………......5 000 m3 

                                                     OKD celkem                      37 000 m3 

 

- Odbyt cizí odběratelé 

 

    Důlní tyčové výřezy a důlní výřezy…...........................400 m3 

    Vlákninové dříví……………………………………….................800 m3 

    Cizí odběratelé celkem                               1 200 m3 

 

    Palivové dříví……………...................1 800 m3 

    Odbyt celkem        40 000 m3 

 

Pořez na manipulačních linkách ML-25V 

 

Při pořezu doloviny a tyčoviny v celých délkách je průměrné zastoupení 

jednotlivých tloušťkových stupních přibližně následující : 

 

∅ 20 +……………cca 3% 

∅ 14/19…………..cca 55% 

∅ 10/13…………..cca 15% 

∅ 4/9……………. cca 15% 

vláknina…………cca 4% 

palivo……………cca 6% 

ztráta (piliny)……cca 2% 
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Při plánovaných výkonech (plnění výkonových norem) na jednotlivých 

manipulačních linkách bude zpracováno : 

 

- linka č.1 a linka č.2    130m3/sm. (včetně pořezu tyčí) 

- počet pracovních dní   239 

 

tj.       130m3/sm. x 239 sm.= 31 070 m3/rok 

z toho: 

 

Důlní výřezy ∅ + 20     932  m3 

Důlní výřezy ∅ 14/19 17 089 m3 

Důlní výřezy ∅ 10/13 4 661  m3 

Důlní výřezy ∅  4 661  m3 

vláknina 1 243  m3 

palivo 1 864  m3 

ztráta      620 m3 

          celkem     31 070 

 

Pro výrobu důlních výřezů, ploštin a  resp bude použit celý objem 

vymanipulovaných  DV ∅ 14/19 a také část produkce DV ∅ 10/13 (cca 40 000m
3) tj. 

17 089+4000 = 21 089m
3
. Tzn. na celkovou expedici důlních výřezů, ploštin a resp (32 

000) je potřeba přikoupit (32 000-21 089=10 911) 10 911 m
3
 hotových výřezů. 

 

Technologická potřeba pracovníků 

1. Linka č.1 a linka č.2    nakulování                 2 pracovníci 

     pilař(operátor pořezu)                2 pracovníci 

     svazkování                 4 pracovníci 

     vysokozdvižný vozík                1 pracovník 

2. Pořez ploštin a resp   pásovkář                 1 pracovník 

     ukládání                 2 pracovníci 
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Při směnovém výkonu 63 m
3
 bude na pracovištích resp a ploštin vyrobeno  

63 m
3
x 239 sm.= 15 057 m3. Tj. 20 000-15 057= 4 943m

3 
bude nutno zajistit výrobu na 

pracovišti Bratrstvo II.  

Při výkonu 48 m
3
/sm. ploštin to představuje 103 směn/rok. ( 4 943: 48).

 [1] 

 

3. Obsluha (vykládka a nakládka) jeřábů 

Jeřáb č. 3, 4, 8    jeřábník a vazač                 6 pracovníků 

Jeřáb č. 10    jeřábník                  1 pracovník 

4. Výroba řeziva         4 pracovníci  

5. Hoblování          2 pracovníci 

 

Technologická potřeba pracovníků celkem     25 

Plánovaná absence cca 12%        3 

Celková potřeba pracovníků pro výrobu     28 

 

 

2.7. Nákup suroviny a expedice 

 

Surovina se nakupuje ve 3 sortimentních skupinách a to dolovina v celých délkách, 

tyčovina v celých délkách a výřezy v délkách 3 a 4 m. Nakupuje a zpracovává se výhradně 

jehličnaté dřevo – smrk, jedle, borovice a modřín v minimálním množství (cca 20 m
3
 

měsíčně) listnaté dřevo pro potřeby Dolu Staříč, Dolu Darkov, Dolu Paskov, Dolu ČSM, 

Dolu Karviná – závod Lazy. 

 

Společnost OKD musí získávat dřevní surovinu v co nejkratší vzdálenosti s cílem mít 

co nejnižší náklady u položky dopravy dříví. Nákup je realizován z lokalit v okruhu 100 

km, Ostravsko, Frýdecko-Místecko a  Opavsko a  v  případech nedostatku i z lokalit 

vzdálených až 100-150 km, jako jsou Jeseníky, Střední a Jižní Morava, vše je závislé na 

možnosti těžby dřeva přidělované státním podnikem Lesy České republiky, jehož činnost 

v posledních pěti letech je ochromena neustálými změnami koncepcí a garancí těžby. 

Největším vlastníkem a producentem dřevní hmoty je státní podnik Lesy České republiky. 

Tento největší vlastník s částí dříví obchoduje ve vlastní režii a část dříví prodává svým 
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obchodním partnerům, kteří pro státní podnik vyhovují službám v lesnictví, kde dřevní 

hmota je v některých případech součástí smlouvy. Tyto lesnické a dřevařské společnosti 

poté s dřevní surovinou obchodují ve vlastní režii a s těmito firmami jedná a obchoduje 

také společnost OKD. 

 

Převládá nákup doloviny a tyčoviny v celých délkách z důvodů levnějšího nákupu 

oproti výřezům v přesných délkách a hlavně z důvodu získávání vlastní suroviny pro 

výrobu DTV. Tento sortiment výrobků se prakticky nedá nakoupit, protože tyto průměry 

dřeva při dnešním způsobu strojní těžby se již ponechávají v lese. 

 

Dalším důvodem pro nákup v celých délkách je i ziskání suroviny pro vlastní výrobu 

odkorů. Tento výrobek je rovněž zajišťován příkupem velkého množství malých 

soukromých pil v okolí do 100 km, protože potřebný objem expedice nelze z objemu 

vlastní suroviny vyrobit. Velké pily tento sortiment nevyrábějí, jelikož je pro ně výhodnější 

tento segment výroby realizovat do výroby štěpky, kterou prodávají celulózkám podstatně 

výhodněji. 

 

Z tohoto důvodu je vlastní výroba DTV a odkorů v provozu PILA-SALMA 

v součinnosti s příkupy naprosto nezastupitelná, a nabývá tak strategického významu. 

Nákup je realizován také na základě smluv u zásadních dodavatelů (LDF Rožnov, 

Metalimex a.s., DŘEVO Málek, Kloboucká lesní, a.s., firma Kuča a FM Proles) v objemu 

cca 80% roční potřeby. Zbývajících 20% nákupu je realizováno u menších soukromých 

vlastníků lesů a soukromých těžařů. Tento objem je adekvátní výkyvům ve spotřebě 

důlního dřeva a vytváří prostor pro reálné řízení zásob suroviny v provozu PILA-SALMA. 
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3. Štíhlá výroba 

3.1.  Charakteristika štíhlé výroby 

 

Štíhlá výroba – Lean Production nebo také Lean Manufacturing - je systematický 

přístup, který identifikuje a zamezuje plýtvání formou neustálého zlepšování výrobních 

procesů. Plýtvání se v tomto kontextu rozumí veškeré činnosti, které nepřinášejí další 

přidanou hodnotu. 
[2] 

Štíhlá výroba nebo také Lean Production je metoda, kterou vyvinula firma Toyota po 

2.světové válce jako Toyota Production System.
 [3]

 Duchovními otci této metody je Taichi 

Ohno a Shingeo Shingo. Jedná se o přístup k výrobě způsobem, kdy se producent snaží 

uspokojit v maximální míře zákazníkovy požadavky tím, že bude vyrábět jen to, co 

zákazník požaduje. Snaží se vytvářet produkty v co možná nejkratší době a pokud možno   

s minimálními náklady, bez ztráty kvality a nikoliv na úkor zákazníka. Dosáhne toho 

minimalizací plýtvání. 

Tato metoda se snaží řídit heslem "náš zákazník náš pán". Její princip spočívá v náhledu na 

rovnici zisku, a to následujícím způsobem: 

 

Náklady + Zisk = Tržby 

mění na: 

Tržby - Náklady = Zisk  

 

Změna rovnice dle filozofie této metody by měla způsobit, že zákazník neplatí 

chyby a náklady firmy, jako v první rovnici. 

Štíhlá výroba je o přechodu od jednoho výrobního způsobu, který dominoval po většinu 

20.století, k novému, vyššímu výrobnímu způsobu.  

 

Na počátku prvního přechodu byl Henry Ford se svou uniformní pásovou výrobou, 

na počátku druhého přechodu je Toyota se svou zakázkovou pružnou výrobou. 

Pojem „výrobního způsobu“ v sobě zahrnuje charakter produktivních sil, jakými jsou 

vyrábějící lidé, dělníci a inženýři, technické prostředky, od nářadí po strojní kombajny 

(složené strojní sestavy), metody přetváření surovin v konečné výrobky, technické 

a sociálně ekonomické vztahy ve výrobě.
 [4] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Toyota
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Toyota_Production_System&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Taichi_Ohno&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Taichi_Ohno&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Shingeo_Shingo&action=edit&redlink=1
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3.2. Univerzálnost štíhlé výroby 

 

Ať už přijímáme výraz štíhlé výroby s porozuměním, nebo s kritickým odstupem, její 

historicky přetvářecí vliv roste. Původně ji přijalo automobilové a elektronické odvětví. 

Vytvořila tak dvě základní formy štíhlé výroby. Automobily (ve skutečnosti zpočátku jen 

osobní) vypěstovaly štíhlou výrobu pro velké výrobky se skladebnou konstrukcí 

a množstvím objemných skladových subdodávek z jiných závodů. Elektronika zase pro 

složité skladebné výrobky, ale malých rozměrů a se zásobami povětšině na místě (často 

přímo na pracovišti). Mezi nimi vzniklo mnoho přechodových forem. 

Štíhlou výrobu osobních automobilů následuje výroba nákladních automobilů (zvláště 

lehčích), traktorů, zemědělských strojů, stavebních strojů, obráběcích                     

a tvářecích strojů, diesel-motorů, elektromotorů a transformátorů, užitkového skla                

a porcelánu, nábytku, konfekce, obuvi a rukavic atd. 

 

Za štíhlou elektronickou výrobu následuje výroba vakuová, optická (opticko-

mechanická), široký sortiment jemné mechaniky a drobné kovovýroby, ruční zbraně, 

bižuterie, tužky, hračky, cukrovinky atd. 

Celá řada výrob používá prvků průmyslové štíhlosti, třebaže přiřadit ji  rovnou k jedné 

nebo druhé větvi se jeví sporně. Například moderní výroba v „minihutích“ je přímou 

aplikací průmyslové štíhlosti, i když vnější podoba to hned nenapovídá. 

Podobně je tomu s  intenzivními chemickými, papírenskými, sklářskými                      

a potravinářskými provozy. A vůbec s  kontinuálními průmyslovými provozy, které mohou 

splňovat požadavky štíhlé výroby, pokud mají charakter hlubokého chemického přetváření 

(transsubstanciace), úsporného vynaložení energie, zhutnělého prostoru atd. 

 

Koneckonců už je jen otázkou vyzrálosti té které průmyslové výroby, kdy přijme 

jako svou hybnou sílu průmyslovou štíhlost. Zemědělské výroby mají dosud svůj přírodní 

řád, ale jejich rozmanitá průmyslová nadstavba je ke štíhlosti zcela vhodná. Ostatně ani 

základní rostlinná a živočišná výroba není ke štíhlosti lhostejná.
 [5] 

 

A co služby? Ty čeká restrukturalizace, o níž odborníci soudí, že nebude menší, než 

je restrukturalizace v průmyslu. Mnohé služební procesy jsou zdlouhavé, zabývá se jimi 
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množství pracovníků, jejich postupy bývají regulované, nepružné                                   

a neekonomické. 

Některé služební procesy už jsou vtaženy  do štíhlosti. Například maloobchodní 

a velkoobchodní prodej, skladování, některé větší tzv. materiální služby, jako prádelny 

a čistírny, veřejné stravování, některé cestovní kanceláře, procesy bankovní a pojišťovací. 

 

Štíhlá výroba se stala vodičem vysoké ekonomie času a vysokého zhodnocení 

kapitálu a práce. To jsou její konečné výsledky, a tedy i důvody jejího rozšíření. 

Je to výroba postavená na poznání ceny času, ceny tempa, ceny rychlosti. To není nové 

poznání, štíhlá výroba je nemůže reklamovat pro sebe. Vysvědčením dobré teorie bývá, že 

praxe je k ní přitahována. A to lze v daném případě tvrdit. 

Do konkurence vstupuje stále více podnikatelských subjektů a jejich konkurence 

stále roste. Zpočátku bylo hlavní konkurenční otázkou „kdo levněji“? Poté přišla jakost 

a otázka zněla „kdo lépe“? V době vědecko-technické revoluce šedesátých let „kdo 

nověji“? Nyní jsou všechny otázky kladeny najednou a k nim navíc „kdo rychleji“? 

zanedlouho navíc a s prioritou „kdo hodnotněji“? (s vyšším zhodnocením). 

Otázka rychlosti vstoupila do středu pozornosti poměrně nedávno. Zápas o pohyb v čase 

má přinejmenším dvě podoby: 

- jednak jde o to, aby se pracovalo, produkovalo, prodávalo v tempu, protože 

obrátka znásobuje síly a prostředky, 

- jednak o to, aby se pracovalo, produkovalo a prodávalo podle zásady             

just-in-time, aby se vše stihlo včas, protože zmeškání znehodnocuje 

vynaložené síly a prostředky. 
[5]

Tedy: 

           Čas 

(jako pohyb) 

 

rychlost   včasnost 

 

tempo    just-in-time 

 

Stalo se manažerským rčením opakovat, že příště se nebudou rozlišovat podniky 

bohaté a chudé, ale rychlé a pomalé, a že také celé země se budou dělit ne na bohaté 

a chudé, ale na rychlé a pomalé.
 [5] 
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Podvojné označení nové výroby jako „štíhlé/hybné“ (lean/atole) má rovněž své 

odůvodněné rozvinutí. Štíhlá výroba, je forma, jenž odpovídá řízení vybudovanému na 

čase. J. Welch, šéf General Electric, žijící legenda soudobého výkonného managementu, 

k tomu praví: aby se mohlo jednat rychle, je třeba dvojího: jednak shazovat na postupu 

zbytečná břemena z cesty a zvedat stavidla, jinými pouze přibližnými slovy zjednodušovat 

a odbyrokratizovávat, dále využívat všech možností, poznatků a informací, dávat hlavy 

dohromady a rozvíjet tvůrčí postoj k tomu, co děláme. Tuto myšlenku přibližně znázorňuje 

následující schéma: 

 

        Štíhlost/hybnost 

Zjednodušování Tvořivé variace 

Vylučovat vše, co „není k věci“, co nepřidává 

hodnotu, není plně nasazeno, je stále nevyužité 

a nadbytečné 

Sdílet informace. Shromažďovat poznatky 

vědy, výzkumu, inženýrství a uplatnit je. 

Zjednodušovat organizace, slučovat a rušit 

stupně a útvary, zkracovat cesty řízení, uvolnit 

cesty pro vůli vedení sjednocení sociální 

energie podniku. 

Srovnávat se s jinými, nezůstávat pozadu, 

dostávat se na pozici nejlepších. Neprodlužovat 

přežívající, nezlepšovat, co si zlepšení už 

nezaslouží, hledat nové začátky. 

Jednat rychle. Dodávat k věci a včas. 

              Posilovat své konkurenční výhody a tržní pozici. 

 

Jednomyslnost štíhlosti a hybnosti (přes všechnu kostrbatost obou výrazů) má 

smysl. Jsou to dvě stránky jednoho úsilí, ale není to jen jedna stránka. Obě však mají 

společný účel: pozvednout konkurenčnost podniku, posílit jeho tržní pozici. Pokud se míjí 

s tímto finálním kritériem, stává se „zeštíhlování“ jen manažerskou hříčkou, jako mnoho 

jiných předtím. 

 

Stále hledáme způsoby, jak předělat, vést jinak a jinudy výrobní a obchodní procesy 

v zájmu jejich zjednodušení a zrychlení.
 [5] 

Operační přístup vyvolal řadu prací, které z hlediska konečného výsledku ani nejsou 

potřebné, ale jeví se jako nutné, když se postupně zachycuje a „odškrtává“ postup prací. 

Tyto rozpisy, výkazy a soupisy tvoří  hlavní náplň řídících mezičlánků mezi rozhodováním 

a prováděním. Proto také právem bývají tyto pouze průchozí články, které nesou 
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odpovědnost za kancelářské vybavení, nikoli za nějaký konečný výsledek,  první „obětí“ 

při náběhu k průmyslové štíhlosti.
 [5] 

 

3.3. Just-in-time (JIT) 
 

Systém Just in time (dále jen JIT) byl vyvinut v 50. a 60. letech v Japonsku a to 

konkrétně automobilkou Toyota motor Company, proto je také tento systém často znám 

pod názvem Toyota Production System (TPS). 
[6] 

 

Princip Just In Time nepředstavuje uzavřený soubor jasně definovaných metod, 

pravidel a postupů, ale jedná se spíše o filozofii, která musí být dotvářena v souladu              

s charakteristickými podmínkami daného podniku. 

Jedná se o metodu zvyšující produktivitu práce, kde jako hlavní faktor vystupuje čas, 

změna ve výrobních systémech se opírá o myšlenku slučitelnosti rychlosti                                   

s přizpůsobivosti reakce na změny. 

Vedle snahy o minimalizaci pohybu materiálu ve skladech je zde uplatňován princip řízení 

výrobního procesu tak, že vše je řízeno aktuální potřebou.  

 

Základní filozofie JIT: 

- vyrábět jen to, co je potřebné a tak efektivně, jak je to jen možné, 

- zamezit plýtvání prostředků, času, kapacit a dalších ztrát, 

- důraz na 100 % kvalitu výrobků. 

 

Koncepce JIT se opírá o následující přístupy: 

- plánování a výroba na objednávku, 

- výroba v malých sériích, dodávají se malá množství v co možná nejpozdějším    

   okamžiku, 

- velmi časté dodávky (i několikrát v průběhu dne), 

- zajištění kvality ve výrobě, 

- motivace pracovníků, 

- eliminace ztrát, 

- udržování dlouhodobé strategické linie. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Efektivita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dod%C3%A1vka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Motivace
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Just In time je  strategie držení zásob, která napomáhá zlepšit návratnost investic tím, že 

redukuje nadbytečné zásoby, které by jinak bylo nezbytné držet. Tím jsou snižovány              

i náklady, které jsou s držením zásob spojené. Celý proces je řízen pomocí signálů, které 

například mohou startovat výrobu dalšího dílu ve výrobní lince. Většinou se jedná                      

o jednoduché signály, které mohou spočívat třeba v nedostatku daného dílu na skladě.              

V případě, že je tato strategie správně implementována, může vést ke značným zlepšením 

v podobě návratnosti investic, kvality a efektivnosti výroby či prodeje. 

 

Nové zboží je objednáváno ve chvíli, kdy množství zboží na skladě dosáhne 

předem stanovené úrovně. Tento přístup šetří prostory a peníze. Hlavní nevýhodou je, že 

úroveň pro objednání je tvořena na základě historické poptávky. V případě, že aktuální 

poptávka výrazně převýší historické údaje, tak může dojít k vyčerpání zásob. V posledních 

letech se jako nejlepší strategie určení úrovně zásob jeví držení  13týdenní spotřeby. 

 

Předpoklady zavedení JIT: - musí dojít v hluboké změně ve vztazích dodavatele                           

k odběrateli (odběratel je dominujícím článkem, jemuž se musí dodavatel přizpůsobit tím, 

že svou činnost synchronizuje s jeho potřebami), 

- přeprava musí být svěřena kvalitnímu dopravci - spolehlivost a přesnost je ceněna více 

než samotná její rychlost. 

 

Výhody JIT: 

Výrazné přínosy mohou přinést následující opatření: 

 - logistika musí zkrátit celkovou dobu doplňování zásob – výroba dosáhne  vyšší pružnost, 

- logistika a výroba musí spolupracovat v oblasti výrobního plánování – zkrátit cyklus    

plánování, 

- logistika musí uplatnit modely, které povedou ke snížení celkových dodacích dob, 

- výroba musí přijmout filozofii, že „pomalé“ výrobky se vyrábějí jen na  

   zakázku a neudržují se na skladě. 

 

Nevýhody JIT: 

-  nárůst rozsahu přepravy stále menších zásilek stále větším počtem nákladních 

automobilů, 

-     přispívá k neprůjezdnosti (kongescím) na silnicích a dálnicích, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Investice
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%A1soby&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1klady
http://cs.wikipedia.org/wiki/Popt%C3%A1vka
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Dodavatel&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Odb%C4%9Bratel&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Odb%C4%9Bratel&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Dodavatel&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dopravce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Logistika
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%A1soby&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Logistika
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pl%C3%A1nov%C3%A1n%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Logistika
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99eprava
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%A1silka&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Automobil
http://cs.wikipedia.org/wiki/Silnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1lnice
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- časová náročnost spedičního a celního odbavení na hranicích                                                     

v  mezinárodních logistických řetězcích, 

 

Bariéry zavedení JIT: 

- nedostatečně rozvinutá infrastruktura ve střední a východní Evropě. 

 

Klíčem k úspěšné implementaci JIT je těsná a častá komunikace založená na 

vzájemné důvěře. 

 

Pozitivní efekty zavedení JIT: 

- zvýšení produktivity, 

- snížení nákupních cen, 

- snížení zásob hotových výrobků, 

- snížení výrobních zásob, 

- snížení množství odpadu, 

- zkrácené manipulační a přepravní doby, 

- úspora výrobních a skladovacích ploch, 

- zlepšení kvality, 

- zvýšení včasných dodávek, 

- snížení celkových nákladů na materiál, 

- zrušení míst k přebalování, 

- zrušení kontrolních stanovišť a mnoho dalších.
 [7] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hranice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bari%C3%A9ra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Infrastruktura
http://cs.wikipedia.org/wiki/Komunikace
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Produktivita&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cena
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%A1soby&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%A1soby&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kvalita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dod%C3%A1vka
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1klady
http://cs.wikipedia.org/wiki/Materi%C3%A1l
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3.3.1.  Prvky JIT 

 
V následující tabulce jsou uvedeny základní prvky Toyota Production System, 

respektive štíhlého podniku. 

Tab.1  Výrobní systém Toyota 
[3] 

 

                                 Toyota Production System 
             Vyšší kvalita – nižší náklady – kratší průběžné časy 

Vyšší bezpečnost – lepší pracovní morálka zkracováním výrobního toku a eliminaci 
plýtvání 

JUST IN TIME 
“správná součástka ve 
správném množství, ve 
správném čase” 
 
Integrovaná logistika 
 
Plynulý tok 
 
Synchronizace 
Rychlé změny 
Výroba v malých dávkách 
 
Pull systém 
Kanban 
 
Práce v taktu 
Standardizovaná práce 

 
                  
                  Cíle TPS 

 
 
 

                  
 
 
                 Pilíře TPS 

 
 
 
 
 
 

           Předpoklady TPS 

Jidoka 

 Zastavení linky 
                      (andon) 

 
Kontrola kvality 

 Řešení příčin 
problému 

 
Zaměstnanci 

 Flexibilní,  

 kompetentní, 

 vysoce motivovaní 
pracovníci 

 

 Týmová práce 

 Kontinuální 
zlepšování a redukce 
plýtvání 

                              Novelizace výroby Heijunka Kaizen 
                                    Filozofie a způsob myšlení 
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3.4.  Základ výrobní přeměny 

 

Výrobní úloha průmyslu záleží v řešení dvou spojitých funkcí: co nejkratší doby 

výrobku a co nejvyššího využití výrobních zdrojů (lidí, techniky, materiálu atd.). Tedy 

růst užitné a směnné hodnoty. Výrobní úloha průmyslu v tržní ekonomice předpokládá 

ještě třetí funkci: co nejlepší využití pojítka trhu.  

Čeho dosáhla v tomto ohledu Toyota? Položila základ výrobnímu způsobu, který překročil 

minulou zvyklost a zachvacuje veškerý průmysl. Výrobní vymoženosti Toyoty nezůstaly 

osamocené. Pokračovaly v nich další japonské automobilky i jiné japonské podniky. 

Neuniklo to pozornosti jiných průrazných podniků z celého světa. Za čas už to není cesta 

pouze Toyoty, nýbrž cesta veškerého průmyslu.
 [5] 

 

3.4.1. Přípravná fáze 

 
Pro úspěch projektu musíme před zahájením štíhlé transformace svou organizaci 

připravit. Doporučují se následující kroky: 

 získání pevné podpory celého vedení,  

 seznamování se s výhodami štíhlé přemeny (školení, prezentace, návštěva podniku, 

který štíhlou transformací prošel)  

 výběr části podniku pro modelovou implementaci (může být jeden produkt, 

modelová řada, jedna celá divize, atd.)  

 volba "agentů změn", kteří budou tvořit implementační tým; tito pracovníci musí 

být nasazeni na implementaci 100% 

 komunikace o štíhlé transformaci se všemi zainteresovanými stranami (majitelé, 

zaměstnanci případně zákazníci a dodavatelé - stakeholders)  

 ve větší organizaci vytvoření řidícího výboru, kterému implementační tým bude 

pravidelně (týdně) reportovat  

 

Doba implementace přípravné fáze u malých a středně velkých organizacích je 3-4 týdnů.  

(viz organizační schéma 2.)
 [8] 
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Organizační schéma 2. Přípravná fáze
[8] 

 

3.4.2. Novost výrobního způsobu 

 

Hromadná zakázka 

Plné uspokojení konečného spotřebitele 

Zkrat mezi výrobou a spotřebou 

Vysoká výrobní rychlost a nízké výrobní vstupy 

Vyváženost v zatížení zdrojů 

Vysoké konečné zhodnocení (přidaná hodnota) 

 

To, co vnesli japonští výrobci do převratu průmyslu, nebyla nikdy jen nějaká 

jednotlivost, ale vždy celistvě promyšlený a propracovaný soubor přeměn.
 [5] 

Vedení 

Expert 

 
Seznámení se 

s lean 
procesem 

Výběr nositelů 
změn a části 

firmy k 
implementaci 

 
Řidící výbor 

 
Komunikace 



36 
 

 

3.4.3. Rejstřík hlavních komponent nového výrobního způsobu 

 
1. Zkrat mezi spotřebitelem a výrobcem 

- oslovení konečného spotřebitele 

- modulové (postupné) plánování výroby 

- pružná dodávka  

 

2. Nová výrobní organizace 

- zkrácené seřizovací časy 

- vyloučení mezioperačních přestávek just-in-time (JIT) 

- vyloučení zpětných pohybů, předělávek, dodělávek 

- vyloučení ztrát času z poruch 

- ultraspolehlivé zařízení 

- autonomní automatizace 

- zajištění proti lidským omylům 

 

3. Propojení se subdodavateli 

- ustálení subdodavatelů – stálá spolupráce 

- logistika „nulových zásob“ 

- náběhy na fraktálovou výrobu 

 

4. Personální předpoklady 

- vyrovnané zatížení pracovníků 

- výměna znalostí a informací 

- poučování se z vývoje a stálý výcvik 

- oprávnění nižších vedoucích a řadových pracovníků 

- skupinová a týmová práce 

- soutěžení 
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5. Všeobecné řízení 

- klíčový význam zakázkového řízení 

- stálé zlepšování 

- uvolňování byrokratických překážek 

- podnikové rituály
[5]

 

3.5.  Nástroje a techniky v Lean manufacturing  

 5S  

 5 Proč  

 Andon  

 SMED  

 

3.5.1. 5S 

 

  Je označení pro 5 základních pravidel, kterými by se měla řídit organizace usilující    

o zavedení štíhlé, přehledné a čisté výroby. Původ hesel je v Japonsku. 

 

1 S Seiri – Vytřídit – Projít pracoviště a vytřídit nepotřebné položky  

2 S Seiton – Uspořádat/Označit – Položky, které zůstávají přehledně a logicky uspořádat, 

popřípadě označit (např. montážní klíče velikostí...)  

3 S Seiso – Uklidit  

4 S Seiketsu – Standardize – Standardizovat  

5 S Shituke – Systematize – Systematizovat  

 

Různé společnosti si původní japonské výrazy překládají dle svých potřeb, proto je 

možné se setkat i s jinými ekvivalenty (např. úprava na Clear out, configure, clean & 

check, conform, custom & practice).
 [9] 

 

3.5.2.  5 Proč 

 

5 Whys je velmi účinná metoda zjištění skutečné základní příčiny, nejčastěji vady 

výrobku, defektu zařízení atd. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/5S
http://cs.wikipedia.org/wiki/5_Whys
http://cs.wikipedia.org/wiki/Andon
http://cs.wikipedia.org/wiki/SMED


38 
 

Rozpoznání základní příčiny (root cause) je nezbytným předpokladem k jejímu 

odstranění a tím k odstranění jejích nežádoucích důsledků. Odstraněním ne-základní 

příčiny nelze vyřešit problém beze zbytku, v takových případech dochází k opakování 

nežádoucího stavu, defektu atd. A právě opakování defektu bývá často signálem o tom, že 

odstraněná příčina nebyla právě ta základní, pomineme-li nedůslednost, selhání a jiné další 

možné faktory. 

 

Metodika 5 Whys: zřetězené kladení otázky "Proč ?" pětkrát za sebou. Praxe 

ukázala, že pět za sebou zřetězených otázek stačí k odfiltrování indukovaných, údajných, 

ale hlavně ne-základních příčin.
 [2] 

 

3.5.3. Andon 

 

Andon (z japonského アンドン, あんどん, 行灯, což je původně označení typu 

papírových lampiónů) je termín z oboru výroby, kterým se označují tabule (obvykle 

světelné) informující o aktuálním stavu pracoviště. 

Je to způsob vizuální kontroly, který ukazuje současný stav výroby. Nejčastěji rozlišuje 4 

stavy: 

zelená   - značí žádné problémy 

oranžová  -     oranžové světlo značí blížící se potíže  

červená  - značí “zachraň co můžeš”  

bílá   - nevyrábí, plánovaná odstávka
[10] 

 

3.5.4. SMED 

 

Single Minute Exchange of Die (SMED) - systematický proces pro minimalizaci 

časů, prostojů, tj. časů čekání (přípravy) kapacitní jednotky mezi opracováním dvou po 

sobě následujících různých typů výrobků (výrobních dávek). Seřizování nemusí být čistě 

výrobní záležitostí. Jestliže se budeme na pojem seřizování dívat z širšího pohledu, potom 

seřizování může představovat všechny činnosti spojené s přípravou realizace určitého 

procesu. V tomto případě procesem může být libovolný proces, například zpracování 

objednávky zákazníka, objednání materiálu, technická příprava výroby apod.
 [2] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Japon%C5%A1tina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pap%C3%ADr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lampi%C3%B3n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Term%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDroba
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sv%C4%9Bteln%C3%A1_tabule&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Minimalizace&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Proces
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Objedn%C3%A1vka&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%A1kazn%C3%ADk&action=edit&redlink=1
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3.6. Druhy plýtvání 

 

Druhy plýtvání, kterou odstraňuje metodika Lean production 

 

Výraz plýtvání, který je českým ekvivalentem anglického slova waste, jenž je 

ekvivalentem japonského  výrazu „MUDA”. Rozeznáváme sedm kategorií plýtvání : 

 

1) Vadné kusy (anglicky „defects”) vadný materiál, opravy, zmetky, chybná 

dokumentace  

 

2) Nadvýroba (anglicky „overproduction”) je nejhorším ze všech sedmi druhů 

plýtvání, neboť při nadvýrobě dochází ke všem dalším šesti druhům 

plýtvání, např.: vyrábíme více, než požaduje zákazník proto, že máme 

vysokou zmetkovitost, a tak místo 100 kusů vyrábíme 120 kusů, abychom 

měli alespoň 100 dobrých kusů, pracovník soustruhu nemá práci a proto 

zahájíme další zakázky ze vzdálené budoucnosti, abychom ho nějak 

zaměstnali, čímž zvětšujeme zásoby nedokončené výroby, vytváření 

různých reportů a zpráv, které nikdo nepotřebuje. 

 

3) Přeprava (anglicky „transportation”) při výrobě přepravujeme výrobek 

několikrát přes celý podnik z důvodů špatného rozložení strojů ve firmě, 

nebo proto, že  ve firmě je potřebné zařízení pouze jedno, technologické 

postupy nejsou prověřeny z hlediska pohybu výrobku ve firmě. 

 

4) Čekání (anglicky „waiting”) tento druh plýtvání tvoří největší část všech 

procesů, např.: výrobky čekají v dávce na zpracování, nebo čekají na 

součástky či čekají na zbývající výrobky z dávky, dokument čeká na 

schválení atd. 

 

5) Nadbytečné zásoby (anglicky „excessive inventory“): né všechny zásoby 

jsou plýtvání, pouze ty nadbytečné a neřízené zásoby – pokud jsou zásoby 

řízeny co do výše a druhu, nejsou plýtváním. 
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6) Zbytečný pohyb (anglicky „excessive motion“): jde o zbytečný pohyb 

pracovníků – např.: pracovník hledá nářadí na pracovišti,nebo si jej jde 

vyzvednout do výdejny několik desítek metrů daleko, pracovník hledá 

technologa, nebo jinou zodpovědnou osobu z důvodu konzultace, atd. 

 

 

7) Nadbytečné zpracovaní (anglicky „overprocessing“): jedná se o výrobní 

činnosti, ktere nejsou potřeba – např.: zabrušování svárů i když to 

nepožaduje výkres, objednávku musí schválit podpisem několik managerů, 

tepelné zpracování výrobku z důvodu technologického nezvládnutí 

předchozi operace, atd.
 [11]
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4. Implementace modelu JUST IN TIME do provozu            
PILA-SALMA 

 

Aplikováním modelu Just in time do provozu PILA-SALMA by bylo možné a to 

snížením nákladů prostřednictvím snížení skladovacích kapacit,  pokud by poptávka 

zákazníka, tj. důlních VOJ, byla na určené období s přesností alespoň 98% v takovém 

předstihu, aby bylo možno sjednat s dodavateli dřevní suroviny detailní dodávky jak 

v sortimentu, tak i v čase. Na druhé straně by bylo nutné, aby strojní zařízení pracovalo 

bezporuchově, aby byla denně zajištěna obsazenost pracovníky a v neposlední řadě, aby 

dopravce převážející hotové výrobky neměl  výpadky v obsluze. 

 

     Tím by bylo možnost zmenšit celkovou rozlohu provozu a také šetřit na daních 

z pozemků. Daň z pozemků je spolu s daní ze staveb součástí daně z nemovitostí. Obě 

daně mají odlišný způsob zdanění. Povinnost platit tyto daně vzniká na základě 

vlastnického nebo uživatelského vztahu k majetku a jejich úhrada je vyžadována bez 

ohledu na příjmy vlastníka. Dani z pozemků podléhají všechny pozemky na území České 

republiky vedené v katastru nemovitostí.
[12]

 

 

V případě, že by se zmenšila celková rozloha provozu, zároveň by došlo ke snížení 

počtu manipulačních prostředků jako jsou opravy a náklady na odpisy. Se stářím stroje se 

zvyšují náklady na opravy. Opravami se odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo 

poškození za účelem uvedení dané majetkové složky do předchozího nebo 

provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení 

opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud 

tím nedojde k technickému zhodnocení.
[13]

 Dále by odpadly náklady na el. energie.  

Vzhledem k cenám energie a sazbám ekologických daní, které neustále rostou, by se tak 

snížily aktuální provozní výdaje. Rovněž by došlo i ke snížení stavu pracovníků 

obsluhujících skladovací plochy, snížily by se tak mzdy, tedy osobní náklady zaměstnanců. 

A při současném zachování počtu pracovníků ochranné služby ke zkvalitnění jejich 

činnosti a zvýšení produktivity práce. V současné době využití tohoto systému naráží 

především  na různé potíže. Jejichž popisem se zabývám v následující kapitole. 
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4.1. Zjištěné překážky při zavedení modelu JIT do praxe 

 
Objednávky ze strany důlních VOJ jsou sice dávány cca s 10denním předstihem 

před měsícem dodání, ale provozními vlivy v rubáních a přípravách jsou upřesňovány 

v průběhu měsíce nejen v množství, ale i v sortimentu. 

 

Toto má vliv na uzavírání plnění smluv s dodavateli dřevní hmoty – je nutno držet 

určitou zásobu na provozovně. Dále dřevní hmota je živá surovina, jejíž těžbu ovlivňuje 

velké množství faktorů jako roční období, kdy mohou být škody způsobené povětrnostními 

vlivy, také škody vzniklé činností člověka, škody způsobené změnami kvality ovzduší, 

chorobami dřevin, plevely, škody způsobené hmyzem, zvěří apod. Toto je další problém, 

proč před zimním obdobím musí být na provozovně navýšeny zásoby na maximum. 

Zároveň se dále s dřevní surovinou musí manipulovat tak, aby byla přiblížena 

manipulačním linkám a aby nebyla znehodnocena dlouhým skladováním. Tím nelze 

zmenšit sklad suroviny na minimum a zavézt ostatní úsporná opatření (snížení počtu 

manipulačních prostředků a pracovníků obsluhy skladu suroviny). 

 

Dalším problémem je přeprava zboží k odběrateli, která se děje dvěma způsoby, 

a to železničními vagóny a kamionovou silniční přepravou. 

 

I přes denní nárokování určitého počtu železničních vozů na základě uzavřené 

smlouvy, tyto nejsou pravidelně a v požadovaném počtu přistavovány. Rovněž tak              

i vlastní přeprava k odběrateli se nekoná po denně naložených a odeslaných železničních 

vozech, ale většinou tak, že na seřadišti se čeká na několik vagonů, které se odešlou 

najednou. U odběratele pak dochází k prostojům ve vykládce  a  opětovnému přistavení 

železničních vozů. 

 

U silniční kamionové přepravy jsou vyčleněny přepravcem dva kamiony, které sice 

většinou dodržují stanovený harmonogram, ale vlivem povětrnostních podmínek                      

a poruchami vozidel dochází k určitým časovým skluzům, které pak výrobce není schopen 

okamžitě podle požadavku důlních VOJ odstranit. 
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Výrobní strojní zařízení je zastaralé a vyskytují se na něm poruchy, kterým 

v současné době již nelze zcela předcházet ani preventivní údržbou, která je personálně na 

zcela nejnižší úrovni za celou dobu provozování PILY-SALMA. 

 

Personální obsazení výrobních linek je pod hranicí technologické potřeby a zároveň 

není uvažováno s absencí. Tím výrobní proces jednotlivých sortimentů důlního dříví 

nemůže být plynulý, pracovníci přecházejí z pracoviště na jiná pracoviště dle potřeby              

a tím vznikají problémy s technologickou kázní i s běžnou denní údržbou. 
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5. Návrh na zlepšení ekonomické efektivnosti v provozu 
PILA-SALMA 

 

K dosažení ekonomické efektivnosti a k zajištění návratnosti investic, lze využít 

celou řadu inovací. Vše se odvíjí od budoucí těžby uhlí v hlubinných dolech v jižní části 

Hornoslezské uhelné pánve – v Ostravsko-Karvinském revíru a také na době provozu 

PILY-SALMA. 

 

Společnost OKD je jediným producentem černého uhlí v České republice. 

Vzhledem k ubývajícím zásobám ropy se uhlí v nedaleké budoucnosti stane jediným 

ekonomicky dostupným fosilním palivem. Bude muset v mnoha ohledech nahradit ropu               

i v chemickém průmyslu a dalších činnostech. OKD vyhledává, těží, upravuje, zušlechťuje 

a prodává černé uhlí s nízkým obsahem síry a dalších příměsí. Takové uhlí je vhodné jako 

palivo, lze ho využít pro koksování, chemický  průmysl a v dalších odvětvích.
 [14] 

 

 Společnost OKD zahájila investiční program „Optimalizace produkce 2010“. Jde 

  o první důlní technologii (razicí kombajn špičkových světových parametrů) instalovanou 

do podzemní šachty Důl Darkov. Tyto nové technologie i nadále vyvolávají potřebu 

důlního dříví, z čehož lze usuzovat, že provoz PILA-SALMA bude nadála fungovat a stane 

sei dlouhodobým dodavatelem důlního dříví do hlubinných dolů.  

 

Počítejme tedy s tím, že provoz PILA-SALMA bude existovat cca 20 let. 

 

Jak již bylo zmíněno, přeprava zboží k odběrateli je prováděna dvěma způsoby, a to 

železničními vagony a silniční kamionovou dopravou. PILA-SALMA využívá služeb 

soukromého dopravce. Pro silniční kamiónovou dopravu jsou vyčleněny dva kamiony, 

avšak vlivem poruch vozidel dochází k určitým časovým skluzům, které pak výrobce není 

schopen okamžitě podle požadavků důlních VOJ odstranit. Ke zvýšení ekonomické 

efektivity by bylo možné zavést do podniku vlastní silniční kamionovou dopravu. 
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5.1. Silniční kamionová doprava 

 
 

Běžnou součástí každého života, ale i nedílnou součástí každé sociální                               

i ekonomické aktivity, a tudíž i ekonomiky každého státu, je doprava a přeprava. 

Přepravní služby se ve svém systémovém logistickém pojetí staly doslova hnací silou 

rozvoje a kvality celosvětové obchodní výměny. V řadě případů pak charakter                    

a dynamiku tohoto rozvoje samy velmi razantně ovlivňují a v některých případech                

o něm  i rozhodují. 

 

 Každá úspěšná ekonomika měla, má a bude mít za jeden ze svých opěrných základů 

kvantitativně i kvalitativně odpovídající dopravní soustavu. 

 

 Silniční a obvzlášť kamionová doprava celosvětově náleží k velmi progresivně se 

rozvíjejícím dopravním oborům. Její podíl na světovém přepravním trhu zatím stále 

roste. Silniční doprava v současnosti přepravuje ucelený systém komplexně 

provázaných vztahů. Ten se v důsledku hustoty dálniční a silniční sítě, technických             

a především technologických možností, ekonomické, sociální a v neposlední řadě                

i právní struktury stal jedním ze systémů umožňujících, ale zároveň vymezující 

samotnou existenci hmotného obchodu. 

 

 Patrně nejvýznamnějšími přednostmi silniční přepravy je její relativní rychlost, 

dostupnost, operativnost, rychlá přizpůsobivost změnám poptávky a schopnost 

realizovat systém přeprav “ Z domu do domu”. 

 

 Silniční doprava zejména pak kamionová doprava, prováděná našimi dopravci, je 

často tou jedinou přepravou, která v řadě případů vůbec umožňuje realizaci 

konkrétních obchodních operací s hmotným zbožím. 
[15] 
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5.2. Financování kamionové dopravy 

 
OKD, PILA-SALMA potřebuje ke svým potřebám vyčlenit 2 kamiony, tzn. dva 

tahače a dva návěsy.  

 

Společnost může majetek financovat formou leasingu. Dostupnost leasingu je 

spojená s administrativním vyřízením. Jeho nevýhoda je, že majetek není ve vlastnictví 

nájemce, ale ve vlastnictví pronajímatele. Nájemce majetek jen využívá, ale neodepisuje 

ho. Uhrazuje leasingové splátky, zahrnující splátku pořizovací ceny, taktéž i úrok                     

z refinancujícího úvěru a leasingovou marži pronajímatele.  

 

Další možností financování majetku je úvěr. Úvěr je pro společnost dostupný                 

v případě, že je dostatečně bonitní a má proto větší šanci úvěr od banky získat. Nevýhodou 

financování úvěrem je časová náročnost a administrativní náročnost. Časová náročnost je 

dána především lhůtami, ve kterých jsou schvalovány žádosti a smlouvy. Administrativní 

náročnost spočívá v dokládání dokumentů k zajištění úvěru. Dále pak splácení splátek, 

které se skládají z pevné částky úmoru a klesajícího úroku. Na druhou stranu tohoto 

úvěrového financování jsou úroky a odpisy, které jsou daňovým dokladem, a snižuje 

základ daně z příjmu o daňově uznatelné náklady. 

 

Počítejme ale, že společnost má dostatek volných finančních prostředků                    

a neplánuje jiné, vhodnější využití těchto volných peněžních prostředků. Financování                    

z vlastních zdrojů je alternativou nejméně časově náročnou. 

 

Podnikatel si vybere investici u výrobce, zaplatí ji a stává se tak ihned jejím 

majitelem. Majetek zařadí do své účetní evidence a pravidelně ho odepisuje. Odpisy si 

rozpouští v nákladech a tím si tak snižuje daňový základ pro jednotlivá účetní období               

a samozřejmě si hned nárokuje odpočet daně z přidané hodnoty z ceny pořízení. Na 

odpočet DPH má společnost nárok, protože je plátcem daně z přidané hodnoty. Nárok na 

odpočet DPH uplatňuje ve zdaňovacím období, do kterého daň na vstupu zaúčtuje.  

Volné finanční prostředky pak může využít pro další investice, či potřeby podniku. 
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Cena 1 tahače se pohybuje cca 1 167 000 Kč , cena 1 návěsu 500 000 Kč.  

 

Celková pořizovací cena 2 tahačů a 2 návěsů ......................................................3 334 000,- 

DPH 19% ................................................................................................................633 460,- 

Celkem .................................................................................................................3 967 460,- 

 

 

Obr.14  Tahač s návěsem (ilustrační foto) 

Zdroj: http://www.scania.cz 

5.2.1. Výše rovnoměrných odpisů pro jednotlivé roky 

 

Tab. 2 rovnoměrných odpisů 
[16] 

 

Sazby pro rovnoměrné odpisování 

Odpisová skupina V prvním roce odepisování  V dalších letech 

1 20 40 

2 11 22,05 

3 5,5 10,05 

4 2,15 5,15 

5 1,4 3,4 

6 1,02 2,02 

 
Zdroj: § 31 zákona o daních z příjmu 
 

Hmotný majetek jsem zařadila do 2.odpisové skupiny, v tabulce je zvýrazněno zeleně.
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       Způsob výpočtu rovnoměrných odpisů je upraven v § 31 zákona o daních z příjmů. 

 
Tab.3 Výpočet rovnoměrného odpisování 

ROK Odpisová sazba Roční odpis Zůstatková cena 

        2010                       11 366 740, 00 2 967 260,00 

        2011                  22,25 741 815, 00 2 225 445,00 

        2012                  22,25 741 815, 00 1 483 630,00 

        2013                  22,25 741 815, 00    741 815,00 

        2014                  22,25 741 815, 00   0,00 

       Celkem                                                                  3 334 000,00   0,00 

 
Výpočet: 
 
odpis 1. rok = 3.334.000 * 0,11 

odpis 1. rok = 366.740,00,- 

 

odpis 2-5 rok = 3.334.000 * 0,2225 

odpis 2-5 rok = 741.815,00,- 

 
Pro rok 2010 je lineární odpis ve výši  366 740 Kč v dalších letech je vzhledem 

k vyšší odpisové sazbě zvýšena i částka odpisů a to na  741 815 Kč. 

 

5.2.2. Výše zrychlených odpisů pro jednotlivé roky 

 

Výhodou rovnoměrného odpisování je sice jednoduchost. Nevýhodou 

rovnoměrného odpisování je nejnižší odpis v prvním roce. Majetek se však využívá                      

v prvních letech odepisování, proto jsem zvolila metodu zrychlených odpisů.  

 

Způsob výpočtu zrychlených odpisů je upraven v § 31 zákona o daních z příjmů. 

Při zrychleném odpisování hmotného majetku jsou odpisovým skupinám přiřazeny tyto 

koeficienty pro zrychlené odpisování: 
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Tab.4  Zrychlené odpisy
[16] 

Koeficient pro zrychlené odpisování 

Odpisová skupina    V 1. roce odpisování V dalších letech 

1 3 4 

2 5 6 

3 10 11 

4 20 21 

5 30 31 

6 50 51 

Zdroj: § 31 zákona o daních z příjmu 

 

Tab.5 Výpočet zrychleného odpisování 

                  ROK ODPIS Zůstatková cena 

1 666 800, 00 2 667 200, 00 

2                   1 060 880, 00 1 600 320, 00 

3 800 160, 00    800 160, 00 

4 533 440, 00    266 720, 00 

5 266 720, 00                  0,00 

 

Výpočty: 

odpis 1rok = 3.334.000/5 

odpis 1rok = 666.800,00,- 

 

odpis 2rok = 5.334.400/5 

odpis 2rok = 1.066.880,- 

 

 

odpis 3rok = 3.200.640/4 

odpis 3 rok = 800.160,00,- 

 

odpis 4rok = 1.600.320/3 

odpis 4rok = 533.440,00,- 

 

odpis 5rok = 533.440/2 

odpis 5rok = 266.720,00,- 
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Vysvětlení : 

 

Z výpočtu je zřejmé, že podle zrychleného odpisování jsou maximální odpisy 

v prvních letech. Tato situace nám velmi vyhovuje, jelikož v prvních letech má nákladní 

automobil nejlepší výkony. 

1. rok = vstupní cena / k1 pro danou skupinu  

V dalších letech se odpis vypočítá jako dvojnásobek zůstatkové ceny/ koeficient pro další 

roky – počet let, kdy byl majetek už odepsán. Vztah je znázorněn v následujícím vzorci. 

další roky = 2 x zůstatková cena / kn-n  

 

kn-n je koeficient v dalších letech odpisování 

n je počet let, během nichž byl již majetek odepisován. 

 

5.2.3. Mzdové náklady zaměstnavatele na zaměstnance 

 

Počítejme, že společnost by přijala a zaměstnala 2 řidiče pro vlastní kamionovou dopravu. 

Mzdové náklady na zaměstnance za rok 2010: 

 

Tab.7 Bezdětný řidič 

  Zaměstnanec Zaměstnavatel 

Zdravotní pojištění: 

Zdravotní pojištění (4,5% / 9%): 810,00 CZK 1 620,00 CZK 

Sociální pojištění: 

Nemocenské pojištění (0%/2,3%): 0,00 CZK 414,00 CZK 

Důchodové pojištění (6,5%/21,5%): 1 170,00 CZK 3 870,00 CZK 

Státní politika zaměstnanosti (0%/1,2%): 0,00 CZK 216,00 CZK 

Sociální pojištění celkem (6,5%/25%): 1 170,00 CZK 4 500,00 CZK 

Odvody celkem: 

Odvody (11%/34%): 1 980,00 CZK 6 120,00 CZK 

Daň z příjmu: 

Dílčí měsíční základ daně: 24 200,00 CZK     

Záloha na daň: 3 630,00 CZK     

                                                           Slevy na dani: 
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Slevy na poplatníka: 2 070,00 CZK     

Celková sleva na dani: 2 070,00 CZK     

                                                 Čistá měsíční mzda: 

Čistá měsíční mzda: 14 460,00 CZK     

Mzdové náklady zaměstnavatele na zaměstnance: 

Mzdové náklady zaměstnavatele na 
zaměstnance: 

    24 120,00 CZK 

 
 

Tab.8 Řidič s dvěma dětmi 
 

  Zaměstnanec Zaměstnavatel 

Zdravotní pojištění: 

Zdravotní pojištění (4,5% / 9%): 810,00 CZK 1 620,00 CZK 

Sociální pojištění: 

Nemocenské pojištění (0%/2,3%): 0,00 CZK 414,00 CZK 

Důchodové pojištění (6,5%/21,5%): 1 170,00 CZK 3 870,00 CZK 

Státní politika zaměstnanosti (0%/1,2%): 0,00 CZK 216,00 CZK 

Sociální pojištění celkem (6,5%/25%): 1 170,00 CZK 4 500,00 CZK 

Odvody celkem: 

Odvody (11%/34%): 1 980,00 CZK 6 120,00 CZK 

Daň z příjmu: 

Dílčí měsíční základ daně: 24 200,00 CZK     

Záloha na daň: 3 630,00 CZK     

Slevy na dani: 

Slevy na poplatníka: 2 070,00 CZK     

Celková sleva na dani: 2 070,00 CZK     

Zvýhodnění na deti: 

Daňové zvýhodnění na děti bez ZTP: 1 934,00 CZK     

Daňové zvýhodnění na deti spolu: 1 934,00 CZK     

Daňový bonus: 

Daňový bonus: 374,00 CZK     

Čistá měsíční mzda: 

Čistá měsíční mzda: 16 394,00 CZK     

Mzdové náklady zaměstnavatele na zaměstnance: 

Mzdové náklady zaměstnavatele na zaměstnance:     24 120,00 CZK 

 
      Zdroj://http://www.kalkulacky.idnes.cz 

 
Měsíční mzdové náklady zaměstnavatele na 2 zaměstnance by byly 48 240,- Kč. 

Roční mzdové náklady by činily 578 880,- Kč. 
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5.2.4. Měsíční kalkulace využívání vlastní kamionové dopravy 

 
Orientační vstupní údaje : 

Tab.6 Vstupní údaje pro výpočet 
 
1 tahač + 1 návěs 
 
Průměrná spotřeba kamionu        27 l/ 100 km 
     
PHM/ nafta         29 Kč/l  
 
Celková průměrná vzdálenost z bodu A do bodu B    33 km 
 
Celkový počet jízd za den 1 kamionu        3 
 
Povinné ručení (tahač + návěs)     (13 052+13 052) /rok 
 
Náklady na 1 zaměstnance (čistá mzda)za 1 měsíc    24 120/měsíc 

     

 
Výpočty : 
 
Náklady na PHM:  27 * 29 = 783 *30= 23 490,- na 1 vozidlo 

 

Povinné ručení:   26 104 / 30 = 2 175,33/měsíc 

 

1 řidič:   24 120 (mzda za 1 měsíc) 

 

Celková cena za 1 měsíc provozování jednoho vozidla je 49 785,33 Kč. Celková cena za 1 

měsíc provozování obou vozidel je 99 570, 66 Kč. 

 

5.2.5. Roční kalkulace využívání vlastní kamionové dopravy 

 
1 tahač + 1 návěs 

 

Celková spotřeba kamionu za 1 rok      201 231 Kč/rok 

Povinné ručení za 1 rok        26 104 Kč/rok 

1 řidič         289 440 Kč/rok 

 

Výpočty : 

Celková průměrná spotřeba kamionu za 1 rok:       783*257= 201 231 Kč/rok 
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Povinné ručení za 1 rok :          13 052 + 13 052 = 26 104 Kč/rok 

 

Celkové průměrné náklady za 1 rok využívání vlastního vozidla je 516 807 Kč. 

Celkové průměrné náklady za 1 rok využívání obou vlastních vozidel je 1 033 614 Kč. 

 

5.2.6. Porovnání nákladů vlastní kamionové dopravy se 
soukromým dopravcem 

 
Soukromý dopravce, který dlouhodobě spolupracuje s OKD, PILA-SALMA si za 

měsíc přepravy z bodu A do bodu B účtuje cca 150 000,- Kč. V případě 2 kamionů, se 

cena pohybuje kolem 300 000,- Kč za jeden měsíc. 

 

Celkové průměrné náklady za 1 rok využívání služeb soukromého dopravce činí 

3 600 000,-Kč. 

 

Rozdíl mezi vlastní a soukromou dopravou je 2 566 386,- Kč. Do všech těchto 

výpočtů není zahrnuto DPH, silniční daň, poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic   

a opravy, vzhledem k tomu, že neznáme přesné parametry a technické údaje vozidel. 

Na základě těchto údajů a zjištěných hrubých výpočtů je rozdíl takový, že by se do 

podniku OKD, PILA-SALMA vyplatilo do svého provozu zahrnout vlastní kamionovou 

dopravu a následně by došlo k ekonomické efektivnosti.  
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6. Shrnutí 
 
 

Z výpočtů je zcela zřejmé, že vlastní kamionová doprava je tou pravou volbou pro 

podnik OKD, PILA-SALMA, tak aby se předcházelo zpožděním dodávky k odběrateli, 

časovým skluzům a zhodnotil se vynaložený kapitál i práce a došlo tak k ekonomické 

efektivnosti. Predikce účinnosti tohoto návrhu spočívá v rychlém přizpůsobení se 

poptávkám a jejím popřípadným změnám, pohotové přípravě materiálu, flexibilitě, 

operativnosti. Dojde k upevnění dodavatelsko-odběratelským vztahům a vzájemné 

spolupráce a snížením nákladů. Z toho vyplývá, že PILA-SALMA za uspořené finanční 

prostředky může investovat do dalších problémových oblastí, jakož jsou zastaralé                        

a poruchové stroje, které jsou nezbytné pro chod plynulé výroby. Je potřeba analyzovat 

současný stav a rozšířit implementaci štíhlé transformace na další vhodné oblasti. Tedy 

vyměnit opotřebované, za nové, výkonnější, úspornější, plně fungující a splňující 

požadavky na výrobu a předejít tak zbytečným nákladům na opravy a údržbu, zamezit 

plýtváním časem,  aby efektivita výroby v podniku neustále rostla. 

  

Implementace metod štíhlé výroby je doporučována každé společnosti, i když 

nehodlá zavádět úplnou štíhlou přeměnu. Zlepšování je v lean production neustálým 

vývojem, který neprobíhá ani jednorázově, ani po etapách, ale nepřetržitě a nikdy 

nekončícím procesem, do doby, kdy jsme s dosaženou úrovní spokojeni. Na této  cestě 

nelze zastavovat, ale je potřeba se neustále přizpůsobovat novým podmínkám.  

 

Princip permanentního zlepšování určité cílové skupiny platí v lean production 

nejen pro veličiny technické kvality, ale obecně pro ústřední určující parametr úspěchu a to 

spokojenost zákazníka. Při aplikaci by se nemělo zapomínat, že metody štíhlé výroby, byly 

vyvinuty a aplikovány v průmyslově rozvinutých západních zemích, tedy v prostředí velice 

odlišném od naší přeměňující se ekonomiky. Proto principy leanu mohou sloužit jako 

inspirace při řešení mnoha překážek, či problémů, s nimiž se v oblasti řízení výroby 

můžeme setkat. Pro úspěch projektu je potřeba organizaci před zahájením štíhlé přeměny 

připravit. Je potřeba získat podporu celého vedení, seznamování se s výhodami přeměny            

a komunikovat se všemi zainteresovánými stranami. 
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ZÁVĚR 
 

 Cílem mé diplomové práce byl návrh na opatření a predikce účinnosti 

v optimalizaci materiálového toku v dosažení ekonomické efektivnosti. 

 

Během psaní diplomové práce jsem došla k závěru, že vždy se dá něco vylepšit             

a zredukovat, také si myslím, že v podniku, kde funguje štíhlá výroba, se zaměstnancům 

pracuje lépe, vzhledem k tomu, že je dbáno na jejich pracovní prostředí a jsou motivování 

k vyšším cílům a výkonům.  

Při zpracovávání diplomové práce jsem se leccos naučila a pochopila a musím říci, 

že to pro mě bylo velkým přínosem. Poznala jsem nové pracovní prostředí, seznámila jsem 

se s pracovními postupy v dřevařské výrobě, naučila jsem se metodám štíhlé výroby a blíže 

jsem se seznámila s kamionovou dopravou. 

Pokud by společnost využila lean production, může být po několika letech 

vybudovaná štíhlá společnost, která, ale bude stále na cestě po lepších výsledcích                

a zdokonalování se. V této době už můžou být náklady daleko nižší, než u kterékoliv jiné 

konkurence a prodej výrobků, na základě zlepšující se kvality, krátkých dodacích lhůt              

 a flexibilitě najednou dosáhne několika násobku toho, kde jsme byli na začátku. Tak proč 

nevyužít těchto metod? Postačilo by myslet dopředu, odstranit chyby, neustále vylepšovat 

výkonnové procesy a vytvořit si hodnoty. Plánovat dopředu, mít schopnost zabránit 

budoucím problémům a překážkám, které mohou nastat.  

 

Myšlení je podobné, jako  u šachového hráče, který si taktéž musí promyslet 

několik tahů dopředu. 

 

Koncept štíhlé výroby společnosti nevynalézá nový výrobní model, nevnucuje 

podnikům nepřirozené metody. Jde pouze o odstranění, či omezení ostatních činností, které 

nám nepřinášejí žádnou užitnou hodnotu. Je to cyklus neustálého zlepšování s cílem 

nalezení dokonalosti pomocí lean metod a redukci zbytečných nákladů. 

Každá ušetřená sekunda ve výrobě činí při správném nastavení nejen výroby, ale 

všech procesů úspory, díky nimž se nám zvýší zisk či sníží ztráta linky a celé společnosti. 

Jelikož výroba, která není efektivní, není potřebná a lidé, kteří na ní pracují, poté 

také nebudou efektivně využíváni, nebo nebudou potřební vůbec.  
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