
 







 



Abstrakt 

Práce pojednává o výrobně logistických parametrech výkonnosti ve společnosti MSV Metal 

Studénka, a.s. Jejím cílem je identifikace vhodných ukazatelů a nastavení metodiky jejich 

měření, součástí práce je i úvodní vyhodnocení současného stavu vybraných metrik. V úvodu 

práce jsou popsána teoretická východiska problematiky měření parametrů výkonnosti 

výrobních podniků – jsou definovány základní pojmy, stručně je shrnuta historie této 

disciplíny, parametry jsou rozděleny do základních skupin. Samostatná kapitola je věnována 

podniku MSV Metal Studénka, a.s., kde jsou popsány základní charakteristiky společnosti. 

Závěrečná část práce hodnotí stávající stav jednotlivých parametrů výkonnosti společnosti 

MSV Metal Studénka, a.s. v oblasti provozní efektivity a v oblasti zákaznického servisu. Pro 

každý z ukazatelů je definován způsob výpočtu, zdrojová data, jejich historický vývoj a stav 

k datu získání vstupních informací. Výsledky měření jednotlivých parametrů jsou doplněny o 

krátký komentář, který zohledňuje jejich provázanost a hodnotí naměřené výsledky v 

kontextu vývoje vnějšího prostředí. 
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Abstract: 

This document deals with the production and logistics performance parameters of the MSV 

Metal Studénka, a.s.. Its goal is to identify appropriate indicators and methodology of 

measuring set up, the work also includes initial evaluation of the current state of selected 

metrics. The introduction describes the theoretical basis of manufacturing company

performance measurement – there are defined basic concepts, briefly summarized the history 

of this discipline, the parameters are divided into groups. A separate chapter is devoted to 

MSV Metal Studénka, a.s., there are described basic characteristics of the company. The final 

part assesses the current status of the various MSV Metal Studénka, a.s. performance 

parameters in the area of operational efficiency and customer service. For each of the 

indicators calculation method, source data, historical development and status on the date of 

obtaining input are defined. The results of measurements of each parameter are accompanied 

by brief commentary, which takes into account their interdependence and evaluate the 

measured results in the context of the external environment. 
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Úvod 
 
Naprostá většina podnikatelských subjektů realizuje své aktivity s cílem maximalizace zisku 

nebo alespoň své tržní hodnoty. Aby bylo možné těchto cílů dosahovat, je třeba znát aktuální 

situaci podniku, její vývoj v čase a předvídat případná ohrožení. 

 

K tomu slouží tzv. ukazatele podnikové výkonnosti. Dnes již snad neexistuje žádná 

společnost z kategorie středních a velkých podniků, která by nesledovala svou výkonnost. Ve 

většině případů však jsou sledovanými parametry jen ukazatele, které čerpají vstupní údaje 

pouze z účetních výkazů. Mezi nejběžněji vyhodnocovanými ukazateli tak najdeme parametry 

jako rentabilita kapitálu, likvidita nebo například solventnost. 

 

Praxe bohužel ukazuje, že tyto typy ukazatelů jsou dostatečné snad pouze v prostředí 

finančních institucí. V podnicích poskytujících služby a především ve výrobních 

společnostech často chybí systém měření, který by poskytoval informace týkající se hlavních 

podnikových procesů – tedy prodeje, nákupu a výroby a hodnotil tak výkonnost podniku 

z pohledu zákaznického servisu a provozní efektivity. Identifikace vhodných výrobně-

logistických parametrů výkonnosti v prostředí konkrétní strojírenské společnosti a nastavení 

metodiky jejich měření je cílem této diplomové práce. 

 

Úvodní část práce je věnována definování základních pojmů z oblasti výrobní logistiky a 

shrnuje názory na zkoumanou problematiku v odborné literatuře. Na ni navazuje kapitola 

popisující systémy měření výkonnostních parametrů. V jejím závěru jsou navrženy a 

definovány konkrétní parametry z oblasti zákaznického servisu i provozní efektivity, které 

budou aplikovány v prostředí společnosti v praktické části práce, ve které je problematika 

řešena. Stručná charakteristika tohoto podniku je obsahem následující kapitoly. 

 

Druhá polovina práce hodnotí především strukturu a dostupnost vhodných zdrojových dat pro 

měření vybraných parametrů ve zvoleném podniku. Je provedeno vyhodnocení historických 

dat a definována metodika měření respektující aktuální stav datové základny i podnikových 

procesů. 
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Cíl práce 
 
Jak již bylo zmíněno v úvodu, řada podniků, zejména výrobních, postrádá vhodně nastavený 

systém měření výkonnostních parametrů. Identifikace vhodných výrobně-logistických 

parametrů výkonnosti v prostředí konkrétní strojírenské společnosti a nastavení metodiky 

jejich měření je cílem této práce. 

 

Zvolený systém měření bude respektovat stávající charakter výroby, zakázkový sortiment, 

objem a strukturu dat v informačním systému a další výchozí podmínky. 

 

Součástí práce bude také úvodní vyhodnocení stavu vybraných metrik. 
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1. Definice logistiky 
 

Logistiku lze chápat jako integrované plánování, formování, provádění a kontrolování 

hmotných a s nimi spojených informačních toků. 

 

Rozdělení toků: 

- od dodavatele do podniku 

- uvnitř podniku 

- od podniku k dodavateli 

 

V tomto pojetí, které je nezbytné zejména pro komplexní vytváření logistických systémů lze 

jen stěží vést pevnou dělící čáru mezi managementem výroby a managementem logistiky. 

Fyzický tok z hlediska vstupů, jejich transformace ve výrobním procesu a výstupů tvoří tedy 

jako systém řízení výroby podstatnou část logistiky. 

Do logistiky jsou zahrnuty všechny transportní procesy, skladování, udržování a obměna 

materiálu a balení. Z mnoha publikovaných definic logistiky uveďme alespoň následující tři 

příklady: 

 

Josef Sixta a Václav Mačát ve svém díle Logistika – teorie a praxe uvádějí, že: „Logistika je 

řízení materiálového, informačního i finančního toku s ohledem na včasné splnění požadavků 

finálního zákazníka a s ohledem na nutnou tvorbu zisku v celém toku materiálu. Při plnění 

potřeb finálního zákazníka napomáhá již při vývoji výrobku, výběru vhodného dodavatele, 

odpovídajícím způsobem řízení vlastní realizace potřeby zákazníka (při výrobě výrobku), 

vhodným přemístěním požadovaného výrobku k zákazníkovi a v neposlední řadě i zajištěním 

likvidace morálně i fyzicky zastaralého výrobku.“ [1] 

 

Christof Schulte považuje logistiku za „integrované plánování, formování, provádění a 

kontrolování hmotných a s nimi spojených informačních toků od dodavatele do podniku, 

uvnitř podniku a od podniku k odběrateli.“ [2] 

 

První prezident České logistické asociace doc. Ing. P. Pernica, CSc. definuje logistiku jako 

„disciplínu, která se zabývá celkovou optimalizací, koordinací a synchronizací všech aktivit 
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v rámci samoorganizujících se systémů, jejichž zřetězení je nezbytné k pružnému a 

hospodárnému dosažení daného konečného (synergického) efektu. [3] 

Shrneme-li výše citované definice, pak můžeme konstatovat, že o logistice se téměř vždy 

hovoří jako o disciplíně, která se zabývá koordinací hmotných a s nimi spojených 

informačních toků. Cílem těchto aktivit je spolehlivé plnění požadavků zákazníka při 

dosahování co možná nejvyšší úrovně vnitřní efektivity. Logistika se zabývá nejen hmotnými 

a informačními toky od podniku k zákazníkovi, ale také uvnitř podniku a od dodavatele do 

podniku.  

 

 

1.1. Novodobý vývoj logistiky 

 

Kořeny logistiky je nutné hledat ve vojenství. Primát praktického uplatnění logistiky 

v hospodářské praxi patří Spojeným státům Americkým. Vše se odvíjelo, ať to bylo v oblasti 

vojenské, či v oblasti hospodářské, od nutnosti překonat velké vzdálenosti. V těchto případech 

se začal prosazovat nový, systémový pohled na materiálové toky jako řetězec operací 

probíhají v prostoru a v čase, za pomoci fungujících toků informací. 

 

Vývoj a uplatnění logistiky  po druhé světové válce lze rozdělit do čtyř období: 

- do roku 1950 – počáteční období, je charakterizováno jako uplatňování dílčích 

realizací vzájemně málo provázaných. 

 

- do roku 1970 – druhé období je možné nazvat obdobím přípravy a formování 

logistické teorie a praxe. V tomto období bylo charakteristické, že obchod sledoval 

nákup potřebného zboží a jeho výhodný prodej. 

 

V období 50. let minulého století vznikly významné podněty pro rozvoj logistiky: 

- vývoj a využití elektronického zpracování dat 

- matematické modelování 

- akceptování citlivosti na potřeby zákazníků – expanze koncepce marketingu 

- rozšíření trhu v národním a mezinárodním měřítku 

- intenzifikace konkurence, především zahraniční 

- intenzivní tlak na zisky 
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- zvýšení významu distribuce 

- růst distribučních nákladů – jejich účinků na zisk 

- rozšíření počtu variant výrobků i rychlá inovace výrobků 

- objevení systémové teorie a teorie řízení 

- výzkum a literatura v oblasti distribuce 

 

Do roku 1985 – třetí období je charakterizováno úspěšným rozvojem logistiky v USA a její 

úspěšné zavádění i v Evropě. Doprava, oběh a skladování charakterizují zejména fyzickou 

stránku oběhu. 

 

Po roce 1985 – ve čtvrtém období se začíná prosazovat systém integrované logistiky, která 

vychází z filozofie konkurenční výhody logistiky postavené na informačních tocích. [10] 

 

 

1.2. Výrobní logistika 

 

Podniková logistika se skládá z několika základních částí: pořízení materiálu, polotovarů a 

režijních materiálů, jejich skladování, v případě složitějších podnikových struktur přesuny 

mezi sklady a závody, interní výdeje na pracoviště, uskladnění hotových výrobků a jejich 

následná expedice. Všechny tyto činnosti by na sebe měly perfektně navazovat, aby byl 

splněn nejdůležitější požadavek, a to dodání zboží k zákazníkovi v dohodnutém termínu s co 

nejmenšími náklady. 

 

Tím se dostáváme k hlavním problémům, s nimiž se v této oblasti musíme vypořádat, tedy 

k nalezení kompromisu mezi zajištěním rychlého vyřízení objednávky od zákazníka a 

logistickými náklady s tím spojenými. Pokud bychom se soustředili pouze na rychlost 

vyřízení, začnou nám enormně narůstat náklady, protože budeme nuceni udržovat velké 

zásoby materiálu, polotovarů i hotových výrobků. Platí to samozřejmě i opačně. Cílem je 

zajistit dostatečně krátké a hlavně konkurenceschopné dodací lhůty s co nejnižšími náklady na 

skladování, pořízení a dopravu. [13] 
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K základním funkcím výrobní logistiky patří: 

• vytvoření výrobní struktury podniku 

• plánování a řízení výroby 

Obecným úkolem výrobního plánování je vytvoření podmínek pro zajištění technicky 

bezporuchového, hospodárného průběhu výrobního procesu při současném zabezpečení 

příznivých pracovních podmínek. 

 

Hlavní cíle výrobního plánování jsou:  

• optimální výrobní a materiálové toky 

• pracovní podmínky příznivé pro pracovní sílu 

• příznivé vytížení ploch a prostorů 

• vysoká pružnost při využití budov, staveb a zařízení 

Kritéria optimality:  

• maximální zisk 

• optimální využití zařízení 

• termínové uspokojení zákazníků 

• minimalizace výrobních nákladů, např. spotřeby energie, surovin apod. 

• dodržování požadované kvality 

Plánovací a dispoziční aktivity probíhají v logistickém řetězci v podniku většinou v rámci 

počítačem podporovaném systému plánování a řízení výroby. [8] 

 

V rámci plánování a řízení výroby jsou pokryty následující funkce:  

• plánování výrobního programu (určení výrobků, které budou vyráběny, a to podle 

druhu, množství, termínu) 

• plánování potřeby (určení cílů a sestav, které mají být vyrobeny, jakož i materiálu, 

který má být dodán) 

• plánováním termínu a kapacit (určení termínu, zadávání a odvádění) 



9 

• řízení výroby s dispozicemi ohledně zakázky (uvolnění zakázky do výroby, podle 

plánovaného termínu výroby a na základě prověrky pohotovosti nutných materiálů, 

sestav a nástrojů) 

• řízení výroby s dohledem nad zakázkou 

Výrobní proces je systém technologických, dopravních, manipulačních a skladovacích 

operací, které se na určitém výrobním úseku podílejí na výrobě určitého výrobku. Výrobní 

operace se převážně uskutečňuje na jednom stroji, pracovišti, agregátu, zařízení. 

 

Výrobou rozumíme systém výrobních procesů a jejich zabezpečení na určité organizační 

jednotce podniku. Je charakterizována ekonomickými kritérii řízení a hodnocení, jako jsou 

zisk, náklady, produktivita, cena a pod. Nejčastějším systémem realizujícím výrobní proces je 

výrobní linka.  

 

Výrobní linka představuje systém strojů, automatů nebo agregátů sestavených v posloupnosti 

podle výrobního postupu, mezi kterými vazby zabezpečují prostředky dopravy, skladování a 

řízení. Základním vazebním prvkem zabezpečujícím tok materiálu je dopravní systém, který 

zajišťuje funkce přemísťování mezivýrobků od jedné operace k následující, rovnoměrné 

vytěžování agregátů a pod. [14] 
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2. Systém řízení podnikové výkonnosti 
 

Matýska a Šiska (2007) schématicky znázorňují systém řízení výkonnosti podniku 

následovně: 

 

 

Obr. 2.1 Hlavní fáze řízení výkonnosti podniku[4] 
 
Pronikající se barevné kruhy uprostřed obrázku odpovídají základním prvkům podnikového 

systému, kterými jsou  lidé, technika a informace, sjednocení v podobě černého kruhu pak 

představuje celý podnik. Stejným způsobem jsou vyznačeny i další, podniku rovné systémy 

z jeho okolí, které v obrázku zjednodušeně zastupují dodavatelé a zákazníci. Obrázkem dále 

diagonálně prochází šipka. Ta reprezentuje chování podnikového systému, tj. jeho hlavní 

podnikový proces, při kterém jsou vstupní zdroje přetvářeny sérií dílčích procesů a činností na 

výstupy (výkony) žádané zákazníky podniku. Konečně vlastní řízení výkonnosti podniku 

spočívá v maximalizaci výstupů podnikové činnosti za současné minimalizace při ní 
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spotřebovaných vstupů. Z pohledu formy, v jaké se řízení výkonnosti uskutečňuje, se jedná o 

informační proces, tedy o proces získávání, zpracování a sdělování informací. Řídit nelze bez 

měření, a proto lze důvodně předpokládat, že mezi informacemi pro řízení budou převažovat 

číselně vyjádřené veličiny, a to jak finančního, tak nefinančního charakteru.  

 

Z pohledu obsahového lze na vlastní proces řízení výkonnosti nahlížet jako na sled čtyř fází. 

V rámci nich opakovaně dochází k vytýčení cílů a možných cest jejich dosažení, k rozhodnutí 

o konkrétních způsobech realizace vytýčených cílů a k vlastní realizaci (často spojené 

s reorganizací dosavadního podnikového systému). 

 

Realizaci provází průběžná kontrola spojená  s hodnocením, jak se podniku daří vytýčené cíle 

naplnit. V případě splnění jsou stanovovány cíle nové a opakuje se celý proces řízení. 

V případě nesplnění se buď hledají opatření, jak původně přijaté cíle dodatečně splnit, 

rozhoduje se o jejich konkrétní podobě a následuje proces realizace takových opatření, nebo za 

situace, kdy došlo ke změně původních předpokladů, za jakých byly původní cíle přijaty, 

dochází k modifikaci původních cílů, rozhodování o variantách možných dosažení těchto 

modifikovaných cílů a opět k realizaci provázené průběžnou kontrolou a hodnocením. 

Naznačená smyčka řízení, která se tak neustále točí kolem veškeré podnikové činnosti, je 

v obr. 2.1 vyznačena dvěma kruhy barevně odlišených šipek. Dva kruhy jsou použity z toho 

důvodu, že celý proces řízení se odehrává minimálně ve dvou relativně oddělených, ovšem 

úzce souvisejících rovinách, a sice strategické a operativní, které se vzájemně výrazně liší 

svým časovým horizontem a zejména věcným obsahem (opakovaností a složitostí řešených 

problémů a v návaznosti na to též jiným charakterem potřebných informací). 

 

Proces řízení výkonnosti byl z pohledu své formy vymezen jako proces informační. Projevem 

této formy je v obrázku prvek „Informační systém“, jenž představuje souhrn více, či méně 

formalizovaných a automatizovaných postupů získávání dat, jejich zpracování do podoby 

informací a komunikace těchto informací. Podstatnou část každého informačního systému 

přitom tvoří systémy měření výkonnosti, protože řídit nelze bez měření. 
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2.1. Výkonnost podniku – definování pojmu 
 

V odborné literatuře nenajdeme mnoho explicitních definic pojmu výkonnost podniku. 

Matýska a Šiška (2007) definují výkonnost podniku následovně: 

 

Výkonností podniku (Enterprise Performance) rozumíme úspěšnost podniku při 

dosahování jeho hlavního cíle. Ten z věcného pohledu spočívá v tvorbě výstupů v podobě 

výrobků, prací a služeb prospěšných pro zákazníky podniku, a to při co nejmenší spotřebě 

vzácných zdrojů nutných pro činnost podniku. Z ekonomického pohledu pak hlavní podnikový 

cíl nachází svůj odraz v hospodářském principu, konkrétně v dosahování dlouhodobé 

ziskovosti podniku, která poměřuje podnikem získané čisté efekty v peněžním vyjádření  

s peněžně vyjádřeným objemem zapojených vzácných zdrojů. 

 

Uvedené vymezení výkonnosti podniku se opírá o předpoklad, že veškeré podnikové dění 

(cíle, procesy, dílčí aktivity apod.) má dvě stránky, a to věcnou a finanční. Tento dvojí pohled 

na podstatu podnikové činnosti může být v krátkodobém nesouladu, ovšem v dlouhodobém 

horizontu předpokládáme, že výkonný podnik vykazuje neklesající trend svých úspěchů jak z 

věcného, tak z finančního pohledu. [13] 

 

 

2.1.1. Historie měření výkonnosti podniku 
 

Sledování výkonnosti komerčních společností dlouho bylo a dodnes často je především v 

zajetí finančních ukazatelů. Důvodem je zvyk a důvěra ve finanční parametry jako jediného 

spolehlivého a navíc univerzálního světa charakterizujícího firmy. 

Samo o sobě není sledování výkonnosti nic zvlášť moderního. Jeden z prvních známých 

systémů zavedla již v patnáctém století společnost Jakob Fugger a synové, která se zabývala 

těžbou nerostných surovin, obchodem a finančními transakcemi.  

Její pobočky byly ve většině tehdejších království, a proto potřebovala jednotný, celou 

Evropu zahrnující systém vzájemného informování jak směrem „nahoru“ – tj. do Augsburgu, 

kde rodina Fuggerů žila, tak směrem „dolů“, tj. k jednotlivým zemským organizacím. Fugger 

potřeboval dvě věci: přesný a spolehlivý systém evidence a kontroly obchodních transakcí a 

informační systém pro přenos interních a externích obchodních informací. Pro sledování a 
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evidenci obchodních transakcí zavedl jako jeden z prvních neitalských obchodních subjektů 

systém podvojného účetnictví. Používal tedy hlavní účetní knihu tak, jak ji známe dodnes. Pro 

vzájemnou firemní informovanost zavedl interní „časopis“, který pravidelně posílaly 

jednotlivé pobočky do „centrály“ firmy. Obsahem nebyly jenom interní firemní informace, ale 

také zprávy o místním politickém a obchodním dění.  

Tento systém, který je z dnešního pohledu prajednoduchý, patřil v té době k jednomu z 

nejpokročilejších vůbec. Zcela převratné bylo na Fuggerových metodách to, že nepracoval 

jenom s účetnictvím, ale používal k vyhodnocování výkonu i nefinanční informace. Dokonce 

je považoval za zásadní podklad pro svoje rozhodování. Využití hlavní účetní knihy se ujalo i 

v ostatních firmách a v téměř nezměněné podobě přetrvalo dodnes. K faktu, že jsou nutné i 

ostatní, nefinanční, informace pro úspěšné řízení firmy, jsme se opět propracovali o několik 

století později. [11] 

S nástupem průmyslové revoluce v osmnáctém století se zásadně změnila i podstata 

podnikání. Už to nebyl jenom „jednoduchý obchod“ s čímkoliv a dolování nerostných 

surovin. Typickým podnikem té doby byla továrna. Továrna je podnik, jehož efektivní chod 

zajišťuje celá řada různých, na sebe navazujících procesů. Od nákupu zdrojů (materiál, 

nástroje, lidé) přes výrobu, logistiku, podporu prodeje až po prodej zákazníkům. 

Továrny byly nové tím, že dokázaly vyrobit velká množství, ale jenom několik málo typů 

výrobků. 

Konkurence se v té době chápala jako konkurence cen. Tlak na nízkou konečnou cenu 

výrobku způsobil to, že se sledování nákladů stalo novou, velmi propracovanou částí, 

důležitou pro řízení výkonnosti firmy. Z pohledu informačního to znamenalo, že standardní 

účetnictví se doplnilo velice detailními účetními analýzami nákladů a jejich rozpadů na 

rozpočtová střediska a jednotlivé produkty. Rozdíl v nákladech a tedy i ve výsledné ceně 

produktu představoval, jak se tehdy věřilo (a stále ještě často věří), ten správný odlišující 

faktor, který zajistí úspěšnost firmy. 

Dodnes je na tom hodně pravdy. Cena je však jen jedním z více faktorů ovlivňující úspěšnost 

firmy. Změna tržního prostředí, která nenápadně nastartovala na konci padesátých let 

minulého století a která stále pokračuje a nabírá dynamiku, vede k tomu, že nízké náklady ani 

zdaleka nejsou tím rozhodujícím, co zajistí firmě úspěšnost. 

Neustálé vyostřování konkurence, globalizace, rostoucí nároky „rozmazlených“ zákazníků 

vedou k nutnosti rychlé inovace výrobků, hledání nových, efektivnějších způsobů 

komunikace nejen se zákazníky, ale i se subdodavateli. To následně vyžaduje hledání 

kvalifikovaných a tvůrčích lidí, kteří jsou schopni produkovat nové nápady a také je 
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realizovat, a automatizaci výroby nejen kvůli úspoře lidské práce, ale také kvůli zajištění 

maximální kvality a opakovatelnosti výroby. Pro sledování výkonnosti dnešních moderních 

firem proto s finančními ukazateli výkonu nemůžeme stačit.[15] 

 

 

2.2. Dělení parametrů výkonnosti podniku 
 
Parametry podnikové výkonnosti zahrnují velmi širokou škálu ukazatelů. V odborné literatuře 

se můžeme setkat s řadou různých pohledů na dělení parametrů do skupin. Například Richter 

(2008) uvádí členění ukazatelů do skupin z pohledu: 

 

- Finanční perspektivy, kam řadí například následující ukazatele: 

o Obrat 

� Za jednotlivá prodejní místa, divize, nákladová střediska, produkty 

� Procentní změna ukazatelů oproti minulému období 

� Absolutní přírůstek 

o Cash flow pozice 

� Maximální provozní cash flow 

o ROI na hlavní projekty 

o Vývoj provozních nákladů v čase (procentní změna, absolutní přírůstek) 

o Vývoj provozní marže v čase (procentní změna, absolutní přírůstek) 

o Podíl nákladů na prodané zboží na celkových příjmech 

 

- Perspektivy lidských zdrojů a rozvoje, kde jsou zmíněny například následující 

parametry: 

o Optimální fluktuační cíl 

o Index spokojenosti zaměstnanců (meziroční změna) 

o Podíl rozpočtu věnovaný na školení a tréninky (%) 

o Průměrný počet školení na zaměstnance za rok 

o Podíl tržeb z nových produktů (mladších než tři roky) na celkových tržbách 

o Podíl tržeb z nových prodejních kanálů / prodejen na celkových tržbách 

o Počet nově uvedených produktů za rok 

o Počet nově otevřených prodejen za rok 
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- Zákaznické perspektivy, kam řadí například: 

o Tržní podíl (procentní meziroční změna, absolutní hodnota) 

� V hlavní činnosti 

� V jednotlivých regionech 

� V cílové skupině klíčových zákazníků 

o Znalost podnikové značky (spontánní, podpořená) 

o Náklady na marketingový výzkum jako podíl na celkových tržbách 

 

- Perspektivy interních procesů, parametry jsou sledovány pro jednotlivé dílčí 

procesy samostatně: 

o Expanze 

� Podíl přijatých vs. zamítnutých návrhů projektů 

� Procentní nárůst v počtu prodejen / produktů 

� Procentní změna v objemu prodeje přes pobočky a e-shop 

o Strategie 

� Frekvence konání zákaznických výzkumů/šetření 

� Znalost firemní strategie ze strany zaměstnanců (v % z oslovených) 

� Frekvence aktualizace KPI 

� Frekvence aktualizace strategie 

o Nákup 

� Podíl (% - počet, finanční objem) nákupu, který je zajišťován 

prostřednictvím dlouhodobé smlouvy 

� Průměrný objem nákupu (počet položek) na disponenta za sledované 

období 

� Průměrný čas objednávkového cyklu (v členění dle regionů) 

� Podíl pozdních vs. bezchybných plnění objednávek 

o Prodej 

� Prodej na 1 m2 prodejny / obchodního zástupce 

� Počet případů nedostatku zboží na skladě prodejny 

� Frekvence převozů zboží mezi prodejnami / závody 

� Podíl reklamovaného zboží na celkových tržbách 

o HR 

� Počet pozic bez popisu práce 

� Podíl (%) zaměstnanců, kteří se zúčastnili povinných školení 
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� Počet pozic, u kterých je variabilní složka platu vázána na výkonnostní 

měřítka 

� Poměr zaměstnanců na plný a částečný úvazek 

o IT 

� Intervaly mezi poruchami IT systémů 

� Délka trvání IT poruchy 

� Doba odpovědi na reportované IT poruchy 

� Počet telefonátů na IT Helpdesk a jejich průměrná délka 

o Rozpočet 

� Délka procesu tvorby a schválení rozpočtu 

� Přesnost předpovědi poptávky 

� Procentní odchylka rozpočtovaných a skutečných nákladů oddělení 

� Počet změn rozpočtu způsobených změnami v odhadech výsledků 

výkonnosti 

� Počet definovaných interních směrnic 

o Finance 

� Doba zpracování jedné přijaté faktury 

� Podíl (%) faktur, placených včas 

� Počet pracovních hodin potřebný pro provedení účetní závěrky 

� Počet výkazů pro vedení a jejich využití a vypovídací schopnost [5] 

 

Velmi podobný pohled na dělení výkonových ukazatelů nalezneme i v zahraniční literatuře. 

Například The Foundation for Performance Measurement [16] uvádí následujících šest 

dimenzí parametrů výkonnosti: 

 

1. Konkurenceschopnost 

- Relativní tržní podíl a pozice 

- Růst prodejů 

- Měření týkající se zákaznické báze atd. 

 

2. Finanční výkonnost 

- Ziskovost 

- Likvidita 

- Kapitálová struktura 
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- Ukazatele akciového trhu atd. 

 

3. Kvalita služeb 

- Spolehlivost 

- Kompetentnost 

- Bezpečnost atd. 

 

4. Pružnost 

- Flexibilita v objemu výroby (poskytovaných služeb) 

- Flexibilita v sortimentu 

- Flexibilita při plnění termínových požadavků zákazníků atd. 

 

5. Využívání zdrojů 

- Produktivita 

- Efektivita atd. 

 

6. Inovace 

- Výkonnost inovačního procesu 

- Efektivita jednotlivých inovací atd. 

 

 

Někteří z autorů parametry výkonnosti dělí do dvou základních skupin: 

 

A. Finanční ukazatele 

B. Nefinanční ukazatele 

 

Trendem současné doby je kladení důrazu na ukazatele druhé skupiny, které byly často 

v minulosti v podnikové praxi opomíjeny. Pro hodnocení výkonnosti byly obvykle využívány 

pouze údaje z účetnictví, výsledky systému měření výkonnosti podniku založeného pouze na 

údajích tohoto typu nemají dostatečnou vypovídací schopnost, co víc, mohou značně zkreslit 

informace o skutečném stavu podniku. [6] 
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The Foundation for Performance Measurement [16] dělí nefinanční ukazatele do následujících 

skupin dle podnikových funkcí: 

- výroba 

- prodej a marketing 

- lidé 

- výzkum a vývoj 

- podnikové prostředí  

 

V dalším textu se budeme věnovat především ukazatelům nefinančním z oblasti výrobní 

logistiky  

 

 

2.2.1. Systém logistických ukazatelů 
 

Systém ukazatelů logistiky velmi detailně popisuje Schulte (1994), který je dělí do čtyř 

základních skupin: 

- strukturní a rámcové ukazatele 

- ukazatele produktivity 

- ukazatele hospodárnosti 

- ukazatele jakosti (kvality) 

 

Konkrétní parametry jsou děleny nejen do výše uvedených skupin ale také dle dílčích 

logistických procesů, jejichž výkon měří. Pro oblast Plánování a řízení výroby se jedná o 

následující parametry: 

 

1. Strukturní a rámcové ukazatele 

- počet materiálů, resp. dílů k disponování 

- celkový počet dokladů k zakázkám 

- průměrný počet položek na objednávku 

- podíl dokladů vyhotovených počítačem 

- počet zadávaných zakázek 

- počet položek na seznamu zadávaných zakázek 

- počet změn 
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- průměrná hodnota jedné zadávané položky 

- hloubka výroby 

- počet pracovníků jednotlivých funkcí plánování a řízení 

- kapacity strojů a zařízení 

- náklady plánování a řízení 

 

2. Ukazatelé produktivity 

- průměrný počet zadávaných položek na pracovníka 

- čas řízení zakázky na zakázku 

- průměrný počet položek zásob na pracovníka 

- průměrný počet dispozic na pracovníka 

 

3. Ukazatele hospodárnosti 

- náklady zpracování jedné zadávané položky 

- náklady na dispozici 

- náklady zpracování výrobní zakázky 

- náklady řízení na zakázku 

 

4. Ukazatelé jakosti 

1. intenzita zásob 

2. podíl snížení zásob na bilanční sumě 

3. počet dispozicí pozastavených, resp. chybějících dodávek 

4. počet dispozicí podmíněných výrobních poruch 

5. dispozicí podmíněné nouzové a spěšné objednávky 

6. zásoby bez pohybu 

7. náklady nedostatku 

8. průměrný stav zásob, dosah 

9. rychlost obratu 

10. průměrná doba prodlévání 

11. vázanost kapitálu 

12. struktura zásob dle stáří 

13. podíl již nepoužitelných zásob 
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2.3. Výrobně-logistické parametry výkonnosti ve strojírenském podniku 
 

Typ podniku je určující pro volbu konkrétních parametrů, které budou použity pro měření 

výkonnosti společnosti. 

Jiné parametry zvolíme pro distribuční společnost, společnost poskytující služby, jiné budou 

relevantní v prostředí výrobního podniku. 

I v rámci výrobních podniků budou zvolené parametry závislé na typu výroby – odlišné 

ukazatele nás budou zajímat v prostředí sériové výroby na sklad, jiné zase v případě kusové 

zakázkové výroby. 

 

Tato diplomová práce si klade za cíl definování vhodných parametrů výkonnosti v prostředí 

strojírenského podniku se zakázkovou malosériovou výrobou. 

 

Pro tyto účely jsou parametry rozděleny do dvou oblastí: 

 

1. provozní efektivita  

2. zákaznický servis 

 

V následujících dvou kapitolách jsou v každé ze zmiňovaných oblastí navrženy parametry, 

které budou předmětem měření ve vybraném podniku. 

 

2.3.1. Provozní efektivita 
 
Oblast provozní efektivity sleduje především ukazatele zaměřené na vnitřní výkonnost 

podniku (zejména oblast nákup, plánování a řízení výroby). Za klíčové jsou v této oblasti 

považovány následující parametry: 

• Zásoby 

 

o Obrat zásob 

 

                           tržby (Kč)  

 Obrat zásob   =   ––––––        (1) 

                            zásoby (Kč) 
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Obrat zásob udává, kolikrát za rok se zásoby přemění v ostatní formy oběžného majetku až po 

opětovný nákup zásob. Je-li tento ukazatel ve srovnání s odvětvovým průměrem vyšší, 

znamená to, že podnik nemá zbytečné nelikvidní zásoby, které by vyžadovaly nadbytečné 

financování. Nadbytečné zásoby jsou samozřejmě neproduktivní a představují investici 

s nízkým či dokonce nulovým výnosem. Je-li obratovost zásob nízká a ukazatel likvidity 

nepoměrně vysoký, může to znamenat, že podnik má zastaralé zásoby, jejichž reálná hodnota 

je nižší než cena oficiálně uvedená v účetních výkazech.  

 

Ukazatel obrat zásob má ten základní nedostatek, že tržby odrážejí tržní hodnotu, zatímco 

zásoby jsou zpravidla uváděny v pořizovacích cenách, které opět nemusí odpovídat již 

skutečným tržním cenám. Proto je doporučováno v čitateli ukazatele uvádět ne tržby, ale 

náklady na prodané zboží. [7] 

 

o Doba obratu zásob 

 

                                                     365   

  Doba obratu zásob (dny) =  –––––––––     (2) 

                                               obrat zásob  

 

Doba obratu zásob udává, jak dlouho jsou oběžná aktiva vázána ve formě zásob. Ukazuje tedy 

intenzitu využití zásob. Obecně platí, čím vyšší obratovost zásob a čím kratší doba obratu 

zásob, tím lépe. Ovšem do určité míry, za dodržení určitých podmínek, že zásoby zajišťují 

plynulou výrobu, že jsou zajištěny dostatečné zásoby hotových výrobků, aby byl podnik 

schopen reagovat na poptávku. Musí tedy existovat určitý vztah mezi optimální velikostí 

zásob a rychlostí obratu zásob. Optimalizace zásob představuje významnou součást 

krátkodobého finančního rozhodování. [9] 

 

 

• Průběžná doba výroby 

 

Průběžná doba výroby je rozdíl mezi okamžikem zahájení první operace a okamžikem 

odvedení výrobku na expediční sklad. Vzhledem k tomu, že je v praxi často obtížné zjistit čas 

zahájení první operace, často je tento údaj pro výpočet průběžné doby výroby nahrazen 

okamžikem výdeje materiálu na zakázku. 
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• Produktivita práce 

 

Produktivita práce je celkový výstup dělený pracovními vstupy. 

 

                                        Objem produkce   

 Produktivita práce   =   ––––––––––––––––      (3) 

                                         Spotřeba práce 

 

Produktivita práce se vyjadřuje jako poměr mezi objemem produkce vyrobené za určitou 

dobu a množstvím práce na ni vynaložené. Vynaloženou práci můžeme vyjádřit buďto 

nepřímo dobou jejího trvání, tj. počtem směn resp. hodin nebo počtem osob do výroby 

příslušného objemu produkce. Produktivitou práce rozumíme obecně množství produkce 

zhotovené jedním pracovníkem za jednotku času. Je to vyjádření účinnosti lidské práce, 

určitého stupně realizované schopnosti vytvářet hodnoty. 

 

Růst produktivity práce se projevuje snížením množství práce vynaložené na výrobu jednotky 

produkce nebo zvýšením objemu vyrobené produkce při stejném množství vynaložené práce. 

Převedeme-li předchozí větu do srozumitelnější podoby, pak stačí výrobek zhotovit s menším 

úsilím a rychleji a produktivita se bude zvyšovat. Její růst pak vede k úspoře vynaložené práce 

i úspoře mzdových nákladů. [17] 

 

 

2.3.2. Zákaznický servis 
 

Oblast zákaznického servisu sleduje především ukazatele zaměřené na výkonnost podniku 

směrem k zákazníkům. Za klíčové jsou v této oblasti považovány následující parametry: 

 

• Termínová spolehlivost dodávek 

 

Termínová spolehlivost dodávek je podíl zakázek splněných k potvrzenému termínu dodání 

vůči celkovému počtu zakázek plněných ve sledovaném období 
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                                                               Splněné zakázky k potvrzenému 
termínu 

Termínová spolehlivost dodávek   =   ––––––––––––––––––––––––––––  (4) 
                                                            Celkový počet zakázek 

ve sledovaném období 
 

V praxi se často termínová spolehlivost dodávek sleduje s určitou tolerancí, která je závislá na 

dohodnutých dodacích podmínkách se zákazníky. V odvětvích s velmi dlouhými dodacími 

lhůtami (např. investiční strojírenství) může být za spolehlivou považována i zakázka se 

skutečným termínem plnění v rozmezí 30 dnů od termínu sjednaného se zákazníkem. 

 

 

• Dodací lhůta 

 

Dodací lhůta je rozdíl mezi časem potvrzení zákaznické objednávky a dobou předání výrobku 

zákazníkovi (odvedení na expediční sklad). Na rozdíl od průběžné doby výroby obsahuje 

aktivity jako je například zpracování výrobní dokumentace (v případě, že není k dispozici) 

nebo nákup materiálu. 

 

 

• Doplňující ukazatele zákaznického servisu 

 

Úroveň doplňujících parametrů obvykle s určitým zpožděním odráží vývoj parametrů 

klíčových (dodací lhůta, termínová spolehlivost dodávek). Jejich stav může být významně 

ovlivněn situací na trhu (vývoj klíčových parametrů zákaznického servisu u konkurenčních 

společností, vývoj ekonomiky – konjunktura, krize atd.) 

 

o Počet řádků zákaznických objednávek za časovou periodu 

 

Tento parametr nejčastěji sledujeme v měsíčních periodách, u sezónního charakteru výroby 

provádíme především meziroční srovnání. 

 

o Průměrný počet kusů produktu požadovaný jedním řádkem zákaznické 

objednávky 
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Podobně jako u předchozího parametru sledujeme obvykle v měsíčních periodách, 

zohledňujeme případnou sezónnost, často hodnotíme odděleně pro jednotlivé skupiny 

výrobků, popřípadě pro skupiny zákazníků. [18] 
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3. Podnik MSV Metal Studénka, a.s. 
 

3.1. Popis společnosti 

 
MSV Metal Studénka, a.s. (dále jen „společnost”) je akciová společnost, která vznikla 

dne 1. ledna 1994 a sídlí ve Studénce, ulice R. Tomáška 859, PSČ 742 13, Česká 

republika, identifikační číslo 47675942. Hlavním předmětem její činnosti je 

kovárenská výroba. 

 

Mateřskou společností společnosti je International Railway Systems SA, Rue de 

Plebiscite 5, L-2341 Luxembourg, Velkovévodství Lucemburské, která vlastní 100 % 

podílu na vlastním kapitálu společnosti. 

 

Společnost je součástí konsolidačního celku mateřské společnosti. 

 

V roce 2008 společnost evidovala průměrně 390 zaměstnanců. 

 

3.2. Historie podniku 

Vagonka ve Studénce (viz obr.3.1) byla založena v roce 1900 jako akciová společnost 

Staudinger Waggonfabrik, A.G. se sídlem v Butovicích. Továrna, jejíž součástí byla od 

počátku také kovárna, výrazně zasáhla do života obyvatel původně zemědělského kraje. 

Poskytla práci i obživu mnoha lidem, kteří jí odevzdávali většinu svého času a energie. 

 

Obr. 3.1 Pohled na závod MSV Metal Studénka, a.s. [19] 
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V průběhu let několikrát změnila svůj název i vlastníka: 

• 1900 Staudinger Waggonfabrik, AG 

• 1928 Moravskoslezská vozovka 

• 1946 Tatra, n.p. závod Studénka 

• 1950 Vagónka Tatra Studénka, n.p. 

• 1969 Vagónka Studénka, n.p. 

• 1990 Moravskoslezská vagónka, s.p. 

• 1994 Moravskoslezská vagónka, a.s. 

• 1998 ČKD Vagonka Studénka, a.s. 

• 8.6.2000 Thrall Vagonka Studénka,a.s. 

• 28.8.2006 MSV Metal Studénka, a.s. 

Historie továrny je odrazem složitého společenského i hospodářského vývoje v naší zemi. Je 

však také svědectvím o jejím významném podílu na rozvoji průmyslu v Čechách a na Moravě 

a její poctivé službě zákazníkům. Společnost MSV Metal Studénka, a.s. je důstojným 

pokračovatelem tradice kovárenské výroby této významné české továrny. Poslání a hodnoty 

společnosti 

 
Poslání  

Společnost MSV Metal Studénka je v oblasti výroby výkovků a součástí železničních vozidel 

přímým pokračovatelem bývalé Vagonky Studénka, založené v roce 1901. K odkazu a slavné 

tradici této české továrny se i nadále hrdě hlásí a považuje se za jejího přímého následovatele. 

Posláním společnosti je poctivá služba všem zákazníkům. 

Společnost usiluje o udržení svých zákazníků trvalým zlepšováním kvality výrobků 

dodávaných za rozumnou cenu. Je rozhodnuta dále upevňovat své postavení předního 

evropského výrobce železničních podsestav a zápustkových výkovků pro kolejová vozidla i 

ostatní průmyslová odvětví. Opírá se přitom o motivovaný tým zaměstnanců, který je se 

svými znalostmi a zkušenostmi zárukou úspěšné budoucnosti. 

Hodnoty 

• Orientace na tradičně vysokou kvalitu výrobků 

• Spolehlivá služba současným i budoucím zákazníkům 
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• Tvořivý přístup k vývoji nových výrobků a technologií 

• Růst finanční hodnoty podniku rozvojem výroby a obchodu 

• Dlouhodobá hospodářská stabilita 

• Jistota pro schopné a poctivé zaměstnance 

• Bezpečná práce a zdravé životní prostředí  

 

3.3. Výrobní možnosti 

 

Společnost MSV Metal Studénka, a.s. člen skupiny International Railway Systems S.A., je 

předním evropským výrobcem, který dodává zápustkové výkovky, výlisky (viz. obr. 3.3), 

nárazníky, tažné háky (viz obr. 3.2), šroubovky a táhlová ústrojí pro železnici i další 

průmyslová odvětví. 

 
Kovárna 

• zápustkové výkovky z oceli od 0,5 kg do 82 kg a do průměru 450 mm, 

nebo do délky 900 mm, 

• výkovky z oceli pěchované na vodorovných kovacích lisech do průměru 120 mm, 

• volné výkovky z oceli do hmotnosti 100 kg a do průměru 350 mm. 

 

Obr. 3.2 Háky – kování [19] 
 
Lisovna  

• výlisky lisované za studena, 

• výlisky lisované za tepla, 

• klenutá dna pro tlakové nádoby do průměru 1250 mm, 

• tvarové výstřižky. 
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Obr. 3.3. Výlisky - lisovna [19]  
 
 
Ostatní provozy – úseky Komponenty, podsestavy a Výroba nářadí s následujícím 
výrobním sortimentem: 
 

Táhlová a narážecí ústrojí kolejových vozidel 

 

 

Obr. 3.4 Nárazník [19] 

• nárazníky(viz. obr. 3.4) 

• táhlová ústrojí 

• šroubovky 

svařované díly, 

výroba nářadí pro zápustkové kování, stříhání a lisování, 

mechanické opracování, 

tepelné zpracování, 

tryskání, 

základní povrchové ochrany.[19] 
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3.4. Oblast obchodu 

 

Údaje o hlavních oblastech činnosti Společnosti; hlavní druhy výrobků a služeb: 

 

Rozdělení hlavních oblastí činnosti podle druhů (v tis. Kč): 

 

Období        2007   2008 

Celkový objem prodeje       760 277  892 329 

z toho: Export        520 166  644 117 

Rozdělení podle oborů 

Výkovky, výlisky       252 860 446 168 

Díly železničních vozidel     482 681 426 557 

Ostatní        24 736  19 604 

Celkem        760 277 892 329 

 

Vývoj prodeje v letech 2000 – 2008 (v tunách) viz. obr. 3.1 

 

 
Obr. 3.1 Graf vývoj prodeje v letech 2000 – 2008 (v tunách) [19] 
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4. Analýza stávajícího stavu výkonových parametrů ve 
společnosti MSV Metal Studénka 

 

4.1. Vstupní data 

 

Vstupní data pro měření výkonových parametrů byla z větší části získána z podnikového 

informačního systému společnosti MSV Metal Studénka FACTORY ES. Jeho výrobcem je 

společnost LOGIS, s.r.o. 

 

Ze systému FACTORY ES byla získána následující data: 

 

Soubor 1: 

1. Zákaznická objednávka – jednoznačná identifikace požadavku zákazníka 

2. Identifikace položky 

3. Požadované množství 

4. Měrná jednotka 

5. Datum přijetí objednávky 

6. Termín požadovaný zákazníkem 

7. Datum potvrzení objednávky 

8. Termín potvrzený 

9. Datum prvního výdeje materiálu na zakázku 

10. Datum odvedení poslední operace na zakázce 

11. Datum odvedení na sklad hotových výrobků 

12. Datum expedice 

 

Export dat byl proveden dne 3.3.2010, předána byla ve formě tabulky Microsoft Excel. 

 

Získaný vzorek dat obsahuje celkem 7497 záznamů. Pro potřeby výpočtů byly vybrány 

záznamy, které se týkají zákaznických požadavků přijatých od 1.1.2004 do 31.12.2009. Takto 

omezený soubor obsahuje celkem 7400 záznamů. Statistické údaje týkající se předaného 

datového vzorku jsou uvedeny níže: 

 
Celkem předaných záznamů:        7497 

Počet zákaznických požadavků přijatých od 1.1.2004 do 31.12.2009  7400 
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 Z toho počet objednaných položek      1533 

 Průměrný počet kusů požadovaný jednou zákaznickou objednávkou 680.7 

 

Údaje týkající se měsíčních výkonů podniku, stavu zásob v jednotlivých měsících a počtu 

hodin odvedených jednicovými pracovníky v kalendářních měsících roků 2008 a 2009 byly 

získány ve formě tabulky Microsoft Excel. 

 

 

4.2. Výpočet stávajícího stavu parametrů provozní efektivity 

 

4.2.1. Obrat zásob 
 

Pro výpočet obratu zásob byl použit vzorec (1). Přičemž do čitatele vzorce byly dosazovány 

měsíční výnosy a do jmenovatele konečné stavy celkových zásob v jednotlivých měsících. 

Jednotlivé hodnoty jsou uvedeny v následujícím grafu (viz obr. 4.1). 
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Obr. 4.1 Graf výnosů a stavu zásob v letech 2008 – 2009 
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Z grafu je patrné, že od začátku roku 2009 dochází vlivem globálního poklesu poptávky ke 

snižování měsíčních výnosů. Přibližně ve stejném období se začíná snižovat i absolutní výše 

zásob především polotovarů a materiálu. Vývoj stavu zásob hotových výrobků má opačný 

trend. Směr vývoje jak výnosů tak jednotlivých druhů zásob je dobře patrný z následujícího 

grafu (viz obr. 4.2), kde byly přidány spojnice trendu. 
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Obr. 4.2 Graf výnosů a stavu zásob - trend v letech 2008 – 2009 

 

V následující tabulce č.4.1 jsou uvedeny souhrnné hodnoty výnosů, zásob a jejich obratu za 

roky 2008 a 2009. 

 

Tab. 4.1  Hodnoty výnosů, zásob a jejich obratu za roky 2008 - 2009 

Průměrné zásoby 2008      195 279 688 Kč  

Průměrné zásoby 2009      173 008 943 Kč  

Celkové výnosy 2008      912 917 217 Kč  

Celkové výnosy 2009      614 211 206 Kč  

Obrat zásob 2008 4.67 

Obrat zásob 2009 3.55 
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V jednotlivých měsících let 2008 a 2009 hodnoty obratu zásob výrazně kolísají, celkovým 

trendem je zhoršování parametru obrat zásob, což je způsobeno poklesem výnosů a 

zvyšováním objemu zásob hotových výrobků (viz. obr. 4.3). 
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0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

Obrat zásob 0.35 0.40 0.33 0.41 0.35 0.36 0.25 0.38 0.37 0.42 0.33 0.36 0.44 0.36 0.31 0.31 0.24 0.22 0.16 0.24 0.30 0.37 0.41 0.21

2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Obr. 4.3 Graf měsíčního obratu zásob v letech 2008 – 2009 

 

Dílčí hodnocení parametru „Obrat zásob“ 

 

Vývoj parametru Obrat zásob má v letech 2008 a 2009 negativní trend – obrat zásob se 

zpomaluje. Tento vývoj je způsoben tím, že pokles výnosů není doprovázen adekvátním 

poklesem objemu zásob, zejména v kategorii hotových výrobků. Na druhou stranu, vyšší 

objem zásob hotových výrobků ve vhodné sortimentní skladbě může vést ke zvýšení 

termínové spolehlivosti dodávek, která v minulosti byla na nízké úrovni. 

 

4.2.2. Doba obratu zásob 

 

Doba obratu zásob je parametr, který vychází z výsledků výpočtu obratu zásob. Tento 

ukazatel říká, kolik dní trvá přeměna zásob na peněžní prostředky. 

 



34 

Souhrnné výsledky za roky 2008 a 2009 jsou uvedeny v následující tabulce č. 4.2. 

 

Tab. 4.2  Doba obratu zásob  

Doba obratu zásob 2008 (dny) 78.08 

Doba obratu zásob 2009 (dny) 102.81 

 
Dílčí výsledky pro jednotlivé měsíce jsou uvedeny v grafu (viz obr. 4.4.). 
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Obr. 4.4. Graf doby a obratu zásob v jednotlivých měsících v letech 2008 – 2009 

 

Dílčí hodnocení parametru „Doba obratu zásob“ 

 

Hodnoty tohoto parametru jsou přímo závislé na hodnotě parametru obrat zásob. Proto i zde 

dochází k negativnímu vývoji od počátku roku 2009. 

 

4.2.3. Průběžná doba výroby 

 

Průběžná doba výroby byla spočítána jako rozdíl mezi datem odvedení poslední operace a 

datem výdeje materiálu na zakázku. 
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Vypočítaná průměrná hodnota ze všech vstupních záznamů je 69,89 dne. Předaný datový 

vzorek však obsahuje 737 záznamů u nichž byla vypočítána záporná hodnota průběžné doby 

výroby. 

 

Vezmeme-li v úvahu pouze záznamy s kladnou průběžnou dobu výroby, pak je její průměrná 

hodnota na úrovni 77,72 dne. 

 

Nad záznamy s kladnou hodnotou průběžné doby výroby byly provedeny další výpočty, jejich 

výsledky jsou uvedeny v tabulce č.4.3: 

 

Tab. 4.3  Statistika zakázek z let 2004 - 2009 

Rok 
Počet přijatých 
objednávek 

Průměrná 
PDV 

Průměrný počet 
ks v objednávce 

2004 1005 37.97 990.6 

2005 330 67.30 1096.47 

2006 1333 84.34 935.48 

2007 1759 96.08 830.90 

2008 1285 97.70 464.71 

2009 951 53.07 322.29 

 

Vývoj průměrné průběžné doby výroby v letech 2004 – 2009 je znázorněn v grafu (viz. obr. 

4.5). 
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Obr. 4.5 Graf vývoje průměrné průběžné doby výroby v letech 2004 – 2009 
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Dílčí hodnocení parametru „Průběžná doba výroby“ 

 

Průběžná doba výroby se v letech 2004 až 2008 prodlužovala, v roce 2009 došlo k poměrně 

pronikavému zlepšení tohoto parametru. Tento výsledek byl pravděpodobně do značné míry 

ovlivněn výrazným snížením průměrného počtu kusů v jednotlivých zakázkách. Druhým 

možným důvodem je lepší koordinace materiálového toku v důsledku implementace nástroje 

pro tzv. pokročilé plánování výroby (APS) i2 Factory Planner. Pro tento důvod hovoří i fakt, 

že v letech 2005 až 2008 docházelo k prodlužování průběžné doby výroby navzdory tomu, že 

každoročně klesala průměrná velikost výrobních zakázek. 

 

4.2.4. Produktivita práce 

 

Rovnice (3) uvádí, že produktivita práce je vyjádřena podílem objemu produkce a spotřeby 

práce. Objem produkce je obtížné v podmínkách MSV Metal Studénka matematicky vyjádřit. 

Vzhledem k širokému výrobnímu sortimentu, který zahrnuje jednoduché výkovky i velmi 

komplikované montážní sestavy, není možné do čitatele vzorce dosadit vyprodukovaný počet 

kusů (změna sortimentu by výsledek mohla zásadně ovlivnit, přičemž fakticky by ke změně 

produktivity práce dojít nemuselo). Za vhodný vstup není možné považovat ani objem 

produkce vyjádřený hmotností, mohlo by docházet k podobným zkreslením jako v případě 

využití počtu kusů. Produktivita práce proto byla vyhodnocována jako podíl výnosů (jediný 

vhodný a současně dostupný vstupní údaj) a spotřeby práce ve formě celkového měsíčního 

počtu odpracovaných hodin jednicových pracovníků (bez prostojů). 

 

Celková průměrná produktivita práce se v roce 2009 snížila na hodnotu 3306 Kč z 3617 Kč 

v roce 2008. Měsíční hodnoty jsou uvedeny v následujícím grafu (viz. obr. 4.6). 

 



37 

Produktivita práce
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Obr. 4.6 Graf produktivity práce 

 

Dílčí hodnocení parametru „Produktivita práce“ 

 

Negativní trend se projevil i u parametru produktivita práce. Zatímco v první polovině roku 

2008 produktivita práce mírně rostla, od srpna 2008 dochází k trvalému mírnému poklesu 

produktivity práce s pozitivními výkyvy zejména v prosinci 2008, dubnu 2009 a listopadu 

2009. I tento parametr bude pravděpodobně ovlivněn poměrně rychlým poklesem poptávky. 

Algoritmus výpočtu navíc počítá v čitateli s výnosy, do nichž se odvedené výkony pracovníků 

promítají se zpožděním. Za snížením produktivity práce tak může být skryto postupné 

zvyšování objemu zásob hotových výrobků.  
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4.3. Výpočet stávajícího stavu parametrů zákaznického servisu 

 

4.3.1. Termínová spolehlivost dodávek 

 

Termínová spolehlivost dodávek je v podmínkách MSV Metal Studénka, a.s. podíl počtu 

řádků zákaznických objednávek splněných k potvrzenému termínu dodání vůči celkovému 

počtu řádků zákaznických objednávek plněných ve sledovaném období. 

 

Z celkového počtu 7497 řádků zákaznických objednávek jich 7054 mělo vyplněno pole datum 

expedice, termín požadovaný a termín potvrzený. 

 

V prvním kroku byla hodnocena termínová spolehlivost vůči potvrzeném termínu, ve druhém 

byly vyhodnoceny základní parametry spolehlivosti vůči termínu požadovanému zákazníkem. 

Pro měření termínové spolehlivosti dodávek byl využit kompletní statistický vzorek dat, která 

měla vyplněna potřebná pole. Pro omezení vlivu lidské chyby, která může vznikat při 

manuálním přepisu dat do informačního systému, bylo ve druhé fázi ze statistického vzorku 

odstraněno 140 (cca 2 %) extrémních hodnot zpoždění nebo předstihu dodávek vůči termínu 

potvrzenému. 

 

Základní údaje vztahující se k ukazateli termínová spolehlivost dodávek jsou zachyceny 

v následující tabulce č.4.4: 

 

Tab. 4.4  Termínová spolehlivost dodávek 

  

Datum expedice vs. 
termín potvrzený 

Datum expedice vs. 
termín potvrzený (bez 

140-ti extrémních 
hodnot) 

Datum expedice vs. 
termín požadovaný 

  Počet Podíl Počet Podíl Počet Podíl 

Spolehlivé dodávky 413 5.85% 413 5.97% 271 3.84% 

Spolehlivé dodávky s tolerancí +-5 dnů 1582 22.43% 1582 22.88% 1235 17.51% 

Spolehlivé dodávky s tolerancí +-30 dnů 3974 56.34% 3974 57.48% 3459 49.04% 

Průměrné zpoždění (dny) 43.85   41.35   54.73   

Medián 19   19   29   
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Data která neobsahují extrémní hodnoty slouží také ke grafickému vyhodnocení počtu řádků 

zákaznických objednávek dle zpoždění. Jejich počet v jednotlivých intervalech po deseti 

dnech je znázorněn v grafu (viz obr. 4.7). 
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Obr. 4.7 Graf zakázky dle zpoždění/předčasnosti 

 

Podrobnější pohled na vývoj průměrného zpoždění (ve dnech) a termínové spolehlivosti 

dodávek s tolerancí +-30 dnů v jednotlivých letech poskytuje obr. 4.8 s tabulkou. Tyto 

informace se týkají datového vzorku očištěného o 140 extrémních hodnot. 
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Průměrné zpoždění a spolehlivost v letech 2004 - 2009
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Obr. 4.8 Graf průměrného zpoždění a spolehlivosti v letech 2004 - 2009 

 

Ukazatele průměrného zpoždění i průměrné spolehlivosti se výrazně zhoršily mezi roky 2004 

a 2005 v následujících letech docházelo k jejich zlepšení, nejvýraznější posun byl 

zaznamenán v roce 2009. Detailní pohled na vývoj ukazatele průměrného zpoždění 

v jednotlivých měsících let 2008 a 2009 poskytuje graf (viz. obr.4.9). 
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Dílčí hodnocení parametru „Termínová spolehlivost dodávek“ 

 

Průměrná hodnota ukazatele Termínová spolehlivost dodávek je za hodnocené období let 

2004 – 2009 na poměrně nízké úrovni – pod 60-ti procenty i při uplatnění významné 

tolerance, kdy je za spolehlivou považována i dodávka splněná až 30 dnů před nebo po 

potvrzeném termínu. Od roku 2005 se však tento parametr neustále zlepšuje, dokonce roste 

dynamika jeho zlepšování. Pozitivní trend je potvrzen i při detailním pohledu na průměrné 

zpoždění dodávek v jednotlivých měsících let 2008 a 2009, kdy dochází ke zlepšování až na 

úroveň blížící se nulovému průměrnému zpoždění v prosinci 2009. Toto zlepšení je 

bezpochyby důsledkem významného poklesu objemu zakázek, které je nyní možné při 

dostatku kapacit plnit v přislíbených termínech. Svou pozitivní roli jistě hraje i nárůst 

absolutní výše zásob hotových výrobků v posledních dvou hodnocených letech. 

 

4.3.2. Dodací lhůta 

 

Dodací lhůta byla spočítána jako rozdíl mezi datem expedice a datem přijetí objednávky. 

 

Vypočítaná průměrná hodnota ze všech vstupních záznamů je 127,64 dne. Předaný datový 

vzorek obsahuje 60 záznamů, u nichž byla vypočítána nulová hodnota dodací lhůty. Záznamy 

vykazující zápornou dodací lhůtu se ve vzorku dat nevyskytují. 

 

Souhrnné informace o záznamech, které obsahovaly potřebné údaje pro výpočet dodací lhůty 

(datum expedice a datum přijetí objednávky), jsou uvedeny v následující tabulce č.4.5: 

 

Tab. 4.5  Výpočet dodací lhůty 

Rok 
Počet přijatých 
objednávek 

Průměrná 
PDV 

Průměrný počet 
ks v objednávce 

2004 1053 89.62 941.42 

2005 329 175.64 1065.63 

2006 1350 145.06 894.66 

2007 1869 163.24 742.73 

2008 1424 129.98 416.86 

2009 1059 62.39 285.27 
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Vývoj průměrné dodací lhůty v letech 2004 – 2009 je znázorněn v grafu (viz. obr. 4.10). 
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Obr. 4.10 Graf vývoje průměrné dodací lhůty v letech 2004 – 2009 

 

Dílčí hodnocení parametru „Dodací lhůta“ 

 

Průměrná dodací lhůta dosáhla svého maxima v roce 2005. Od tohoto roku dochází meziročně 

ke zkracování průměrné dodací lhůty (s výjimkou roku 2007). 

Zajímavým je porovnání tohoto ukazatele s parametrem průběžná doba výroby. Do dodací 

lhůty se navíc, oproti druhému zmiňovanému parametru, započítává doba od přijetí 

objednávky do okamžiku výdeje materiálu do výroby (jedná se například o přípravu výrobní 

dokumentace, nákup materiálu atd.) a také doba od odvedení poslední operace do okamžiku 

expedice. Zatímco v roce 2005 představovala průměrná průběžná doba výroby pouze 38 % 

času z průměrné dodací lhůty, v roce 2009 už to bylo celých 85 %, při současném zkrácení 

absolutní výše průměrné průběžné doby výroby. Tento vývoj souvisí pravděpodobně 

s faktem, že v roce 2009 vzrostly zásoby hotových výrobků – větší počet dodávek je 

uspokojováno přímo ze skladu hotových výrobků. 
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4.3.3. Doplňující ukazatele zákaznického servisu 

 

Jako doplňující ukazatele byly zvoleny parametry Počet řádků zákaznických objednávek za 

časovou periodu a Průměrný počet kusů produktu požadovaný jedním řádkem zákaznické 

objednávky. Tyto ukazatele byly hodnoceny v jednotlivých kalendářních měsících. Jak 

vyplývá z následujícího obr 4.11, hodnoty v čase značně kolísají. Důležitá je trendová přímka, 

která má pro zvolené dva parametry opačný sklon. Zatímco počet řádků zákaznických 

objednávek roste, průměrný počet kusů produktu požadovaný jedním řádkem zákaznické 

objednávky klesá. 
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Obr. 4.11 Graf doplňující ukazatele zákaznického servisu 

 

Dílčí hodnocení parametru „Doplňující ukazatele zákaznického servisu“ 

 

Výše zmíněný protichůdný trend, kdy dochází ke zvyšování počtu řádků jednotlivých 

zákaznických objednávek a současně snižování průměrného množství kusů v jedné 

objednávce téměř jistě vede ke zvyšování výrobních nákladů – přestavby strojů jsou častější, 

nevyrábí se v ekonomických výrobních dávkách. Ovlivnění tohoto trendu není bohužel zcela 

v silách podniku, k částečnému zmírnění negativního dopadu mohou napomoci nástroje 



44 

marketingu a obchodu, kdy jsou například cenově zvýhodňovány objednávky většího počtu 

kusů v jedné dávce před větším počtem častějších, ale menších objednávek. 
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Závěr 

 

Provedená úvodní měření výrobně logistických parametrů výkonnosti společnosti MSV Metal 

Studénka prokázala, že podnik disponuje datovými zdroji, které je možné již nyní efektivně 

využít pro jejich exaktní stanovení. Výsledky úvodních měření je možné považovat za 

vhodnou srovnávací základnu pro další sledování nejen aktuálního stavu výkonnostních 

parametrů, ale především pro vyhodnocení dlouhodobých trendů. 

 

V odborné literatuře zabývající se měřením výkonnostních parametrů je často uváděno 

doporučení zvolit velmi omezený okruh ukazatelů (obvykle 4-6). Toto doporučení by mělo 

být respektováno i v podniku MSV Metal Studénka. Jako nejvhodnější byly identifikovány 

následující parametry: 

• doba obratu zásob, 

• průběžná doba výroby, 

• dodací lhůta, 

• termínová spolehlivost. 

 

Pro lepší orientaci a interpretaci výsledků bude vhodné i nadále sledovat také doplňkové 

ukazatele jako je počet zákaznických objednávek a průměrný počet kusů požadovaný jednou 

objednávkou. 

 

Metodika měření, která byla použita v průběhu zpracování této práce, se ukázala jako vhodná 

i pro další, následná měření. Pro zefektivnění jednotlivých výpočtů je doporučeno upravit 

stávající informační systém nebo využít specializované aplikační programové vybavení tak, 

aby bylo možné získávat informace o aktuálním stavu parametrů na denní bázi s nižší časovou 

náročností. 

 

Mezi parametry, které je doporučeno i nadále ve společnosti MSV Metal Studénka sledovat, 

chybí ukazatele obrat zásob a produktivita práce. Stávající stav a jejich historický vývoj byl 

v této práci hodnocen. Obrat zásob je vstupem pro výpočet doby obratu zásob, výsledky 

hodnocení ukazatele produktivita práce nemají vysokou vypovídací hodnotu, neboť vstupní 

data, která byla k dispozici (výnosy) nejsou pro přesný výpočet tohoto parametru vhodná. 
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Cílem této diplomové práce byla identifikace vhodných výrobně-logistických parametrů 

výkonnosti a nastavení metodiky jejich měření, součástí mělo být i úvodní vyhodnocení stavu 

vybraných metrik. Obsah a výsledky kap. 4 ukazují, že stanoveného cíle práce bylo dosaženo 

– byly identifikovány čtyři klíčové ukazatele, na něž by se měl podnik v budoucnosti zaměřit, 

byla definována zdrojová data pro jejich výpočet, došlo k vypracování postupu ve výpočtu a 

byla provedena úvodní měření historických dat.  
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Seznam zkratek 

APS   pokročilé plánování (Advanced Planning System) 

HR   lidské zdroje ( Human Resources ) 

IT   informační technologie (Information Technology) 

KPI   klíčový ukazatel výkonu (Key Performance Indicator) 

PDV   průběžná doba výroby 

ROI   rentabilita vloženého kapitálu (Return On Investment) 
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