




 



 



Abstrakt 

Cílem diplomové práce je provedení komplexní analýzy nákladů na údržbu a opravy nástrojů 

ve společnosti Erdrich Umformtechnik s.r.o., navrhnout komplexní opatření zaměřená na 

zvýšení produkčních schopností výrobních zařízení, analyzovat hlavní příčiny výrobních 

výpadků následkem poruch na jednotlivých nástrojích. V teoretické části jsou zpracovány 

podklady týkající se nákladů a controllingu. Praktická část zahrnuje představení společnosti, 

analýzu stávajícího stavu,  komplexní analýzu nákladů na údržbu a opravy nástrojů, návrhy 

komplexních opatření zvyšující produkční schopnost výrobních zařízení a analýzu hlavních 

příčin výrobních výpadků následkem poruch vznikajících na jednotlivých nástrojích. 

 

Klí čová slova 

Náklady, controlling, údržba, opravy. 

 

 

 

Abstract 

Aim of dissertation is to undertake a comprehensive analysis of the costs of maintenance and 

repair of instruments in the company Erdrich Umformtechnik Ltd., propose complex 

measures oriented on boosting production capacity of production facilites, analyse the root 

causes of production downtime due to failures of individual instruments. In the theoretical 

part are processed the documents relating to costs and controlling. The practical part includes 

the introduction of the company, analyzing the current situation, a complex analysis of the 

costs of maintenance and repair tools, complex measures to increase the production capacity 

of production facilities and analysis of the major causes of production downtime due to 

failures due to the different instruments. 
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ÚVOD  

   

 Finanční  respektive hospodářská krize šířící se z USA dopadla na celý svět a přinesla 

sebou neblahé dopady na řadu světových ekonomik. Bude trvat dlouhou dobu než dojde 

k obnovám krizí zasažených hospodářství. 

 

Společnosti v důsledku hospodářské respektive finanční krize, reagují kontrolou, důslednější 

evidencí a monitorováním nákladů, hledají úspory v oblasti řízení managementu. Snaží se 

podniknout takové kroky, které by vedly ke zlepšení jejich stávající situace, postavení na trhu 

a zvýšení konkurenceschopnosti. 

 

Cílem mé diplomové práce je provedení komplexní analýzy nákladů na údržbu a opravy 

nástrojů ve společnosti Erdrich Umformtechnik s.r.o., navrhnout komplexní opatření 

zaměřená na zvýšení produkčních schopností výrobních zařízení, analyzovat hlavní příčiny 

výrobních výpadků následkem poruch na jednotlivých nástrojích. 
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1 TEORIE NÁKLAD Ů  

V rámci podnikové činnosti je nezbytné hlídat a kontrolovat strukturu majetku, zdroje krytí, 

výnosy a náklady společnosti.  

 

Definice nákladů: 

 

Náklady jsou peněžně vyjádřené účelné a účelové vynaložení prostředků a práce v průběhu 

hospodářské činnosti podniku. Představují v penězích vyjádřenou spotřebu zhmotnělé a živé 

práce na výrobu a realizaci produkce [2]. 

 

Náklady představuji peněžní vyjádřeni spotřeby majetku podniku (spotřeba materiálu, 

opotřebeni dlouhodobého majetku), spotřeby cizích výkonů (nakoupena energie) a práce 

pracovníků (mzdy) [11]. 

 

Náklady se obecně vymezují jako vynaložení (obětování) ekonomických zdrojů na určitý 

výkon jako výsledek aktivity, převoditelné na peníze, přinášející očekávaný ekonomický 

prospěch [9]. 

 

 

 

 

 

Náklady zahrnují výdaje, které vznikají v rámci běžných činností účetní jednotky. Náklady se 

projevují obvykle ve formě úbytku nebo snížení užitečnosti aktiv jako jsou například peníze a 

peněžní ekvivalenty, pozemky, budovy a zařízení, zásoby. Náklady je nutné odlišit od 

peněžních výdajů a musí vždy souviset s výnosy příslušného období. To zabezpečuje časové 

rozlišení nákladů a výnosů.  

 

 V průběhu reprodukčního procesu nabíhají v podniku obvykle náklady nepřetržitě. Pro 

sledování výše dosažených nákladů je vhodné vymezit časový interval, po který budou 

náklady sledovány a následně vyhodnocovány. V praxi se používají různé časové úseky jako 

např. kalendářní období (měsíc, rok) podle potřeby lze použít i jiné časové intervaly pro 

sledování. 

Náklady tedy jsou dle mého názoru zdroje ekonomického spotřebování potřebného 

k hospodářské činnosti podniku spojené s budoucím nebo současným výdajem peněz. 
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2 KLASIFIKACE NÁKLAD Ů 

Pro praktické použití je nutné náklady podrobněji roztřídit podle určitých kritérií. Klasifikační 

hlediska mohou být různá a jsou dána účelem sledování nákladů. Za hlavní hlediska členění 

nákladů v podniku lze označit jejich třídění podle [1]: 

 

� nákladových druhů, 

� položek kalkulačních vzorců a kalkulačních jednic, 

� závislosti na objemu výroby, 

� místa jejich vzniku a okruhů odpovědnosti. 

 

Klasifikace nákladů odpovídá na otázku, co bylo v podniku spotřebováno (např. spotřeba 

materiálu, surovin, energie, mzdové a ostatní osobní náklady, finanční náklady a mnoho 

dalších 

 

 

2.1 Druhové členění vlastních nákladů  

Slouží k zjištění celkových nákladů  firmy za určité období. Jejich výhodou je, že snadno a 

přesně zjistíme celkové náklady podniku. Jedná se o soustřeďování nákladů do stejnorodých 

skupin spojených s činností jednotlivých výrobních faktorů. 5 účtová třída  obsahuje prvotní i 

druhotné náklady (ve vybraných případech). V této účtové třídě se na jednotlivé účty účtují 

účetní případy narůstajícím způsobem od začátku účetního období. 

 

Základní nákladové druhy: 

 

� mzdové náklady, 

� odpisy fixních aktiv, 

� spotřeba materiálu, 

� použití a spotřeba externích služeb a prací (spotřeba energie, nájemné, přepravné, 

opravy a další), 

� finanční náklady, 
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Náklady dle účtové osnovy pro podnikatele se dále mohou dělit na:  

  

Provozní  

V těchto účtových skupinách jsou zachyceny účetní případy, které souvisejí s pravidelně se 

opakujícími podnikatelskými činnostmi. 

 

� účtová skupina 50 – spotřebované nákupy – spotřeba materiálu a energie, úbytek 

prodaného zboží, 

 

� účtová skupina 51 – služby – prvotní  náklady za služby nakoupené od externích 

dodavatelů např.  spotřeba energie,  opravy, výkony spojů, náklady na reklamu, 

nájemné,  cestovné, 

 

� účtová skupina 52 – osobní náklady – zahrnuje mzdové náklady včetně příjmů 

společníků a členů družstva ze závislé činnosti atd., náklady na sociální  zabezpečení, 

sociální náklady, 

 

� účtová skupina 53 – daně a poplatky – ostatní  provozní náklady, které musí 

poplatník hradit na základě daňových zákonů, např. silniční daň,  daň z nemovitosti 

aj., 

 

� účtová skupina 54 – jiné provozní náklady – provozní náklady nejrůznějšího 

charakteru, pro které nebyly vymezeny samostatné účtové skupiny, např. bezplatné 

předání majetku, manka a škody, smluvní pokuty, zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku aj., 

 

� účtová skupina 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a 

opravné položky provozních nákladů – odpisy dlouhodobého majetku (odpisy 

hmotného a nehmotného  dlouhodobého majetku), 
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Finanční 

V účtových skupinách jsou  zachyceny operace týkající se charakteru finančních transakcí. 

 

� účtová skupina 56 – finanční náklady – zachycují úbytek cenných papírů a podílů, 

kurzové ztráty. Zachycují také náklady peněžního styku, zejména bankovní výhody, 

náklady se získáním bankovních záruk a podobné výhod, pojistné aj., 

 

� účtová skupina 57 – rezervy  a opravné položky finančních nákladů -účtuje se 

tvorba rezerv a opravných položek k provozním a finančním  nákladům, 

 

Mimořádné 

Na účtech této účtové skupiny se zachycují operace neobvyklé povahy k běžné činnosti účetní 

jednotky, také i  nahodile vyskytující se případy mimořádných událostí. 

 

� účtová skupina 58 –  mimořádné náklady – účtují se manka a škody vzniklé účetní 

jednotce, aj., 

 

Z uvedené  struktury nákladů vyplývá, že v druhovém členění jsou zachycovány takové 

náklady, které vznikají spotřebou prostředků a práce, které podnik získá nákupem. Druhové 

členění se nezabývá blíže příčinou vynaložených nákladů. 

 

 

2.2 Kalkulační členění nákladů   

Na kvalitě vnitropodnikového ekonomického systému řízení závisí úspěch každého 

podnikatelského subjektu. Nejvýznamnějšími prvky tohoto systému je oblast kalkulace 

nákladů a tvorba cen. 

 

 Kalkulace je vyjádření různých propočtů, podnikatelského myšlení (uvažování), které je 

podloženo ekonomickými výpočty. Kalkulací rozumíme způsob nebo metodu stanovení 

vlastních nákladů.  

 

Cílem kalkulačního členění nákladů je zjistit výši nákladů, připadajících na určitý výkon, tj. 

na určitý výrobek, práci nebo službu, a to na jejich kalkulační jednici (např. tunu, kus). Při 

tomto členění nákladů je tudíž třeba přiřadit všechny náklady příslušnému nositeli (hledisko 
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příčinné souvislosti) a zároveň přihlížet k možnosti početně technického přiřazení nákladů k 

příslušnému výkonu (hledisko přičitatelnosti). [1] 

 

Při počítání nákladů na kalkulační jednici pro daný výkon (např. 1 kus daného 

výrobku, 1kg výroby) rozlišujeme náklady na: 

 

� přímé – jsou takové náklady, u kterých lze určit jejich  přímý vztah ke kalkulační 

jednici příslušných výkonů. 

 

� nepřímé – jsou takové náklady, které nelze přímo  zjistit na kalkulační jednici, nebo 

by takového  zjišťování bylo nehospodárné, tyto náklady se proto  rozpočtují 

(rozvrhují, přepočítávají) na jednotlivé výkony podle určitých  zvolených rozvrhových 

základen. Nepřímé náklady jsou např. mzdy režijních pracovníků, energie, nájemné 

atd. 

 

Základní strukturu nákladů v kalkulačním členění lze charakterizovat pomocí tzv. typového 

kalkulačního vzorce, který má tuto základní podobu [1]: 

 

Typový kalkulační vzorec 

1. Přímý materiál 

2. Přímé mzdy 

3. Ostatní přímé náklady 

4. Výrobní režie 

1. – 4. Vlastní náklady výroby (provozu) 

5. Správní režie 

1. – 5. Vlastní náklady výkonu 

6. Odbytové náklady 

1. – 6. Úplné vlastní náklady výkonu 

7. Zisk (ztráta) 

1. – 7. Cena výkonu (základní) 

      Tabulka č. 1 – Typový kalkulační vzorec 
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Stručný popis jednotlivých položek kalkulačního vzorce: 

 

Přímý materiál – do této položky přiřazujeme veškeré suroviny, základní materiál, 

nakupovaný i vlastní polotovary, pomocný i ostatní materiál, jejichž spotřebu lze zjišťovat 

(stanovit) přímo na kalkulační jednici. 

 

Přímé mzdy –  tato položka zahrnuje mzdy, které lze zjistit přímo na kalkulační jednici. Jsou 

to většinou mzdy výrobních dělníků (časové i úkolové) včetně doplatků  

a příplatků ke mzdám a odměn a prémií zahrnovaných do nákladů. 

 

Ostatní přímé náklady – v této položce se vykazují  další významné technologické, popř. i 

jiné náklady, které souvisí s výrobním procesem a které lze hospodárně přiřazovat přímo 

jednotlivým kalkulačním jednicím. Jedná se o ostatní časově rozlišené prvotní a druhotné 

náklady.  

 

Výrobní režie – do této položky se zanášejí náklady, související s řízením a obsluhou 

výrobního procesu, které nelze zjišťovat (stanovit) přímo na kalkulační jednici, (např.  

spotřeba režijního materiálu, paliva, režijní mzdy, odpisy investičního majetku, pojistné 

vztažené k těmto mzdám, hrazené zaměstnavatelem, různé další nakupované služby). 

 

Správní režie – do této položky s zanášejí všechny náklady, související s řízením a správou 

podniku vznikající na vyšší organizační úrovni a útvarů zajišťujících správní a technický 

servis pro nevýrobní a výrobní činnosti firmy. 

 

Odbytové náklady – do této položky náleží náklady spojené s odbytovou činností, zejména s 

prodejem a expedicí výrobků.  

 

Využití kalkulací nákladů [2]:  

 Výsledek kalkulace nákladu je podkladem pro stanovení cen prací, služeb a výrobků. 

Slouží také ke kontrole a rozboru hospodárnosti v podniku. Kalkulace nákladů je významná 

pro sestavení rozpočtů nákladů hospodářských středisek podniku. Je podkladem pro 

zhodnocení a porovnání vývoje nákladů v časové řadě. Kalkulace nákladů slouží pro sestavení 

a kontrolu rentability jednotlivých výrobků, služeb, prací a je podkladem pro optimalizační 

úlohy.  
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Rozlišujeme kalkulace z hlediska času tzn. podle toho, zda náklady plánujeme nebo 

zjišťujeme na kalkulační jednici. 

 

� Předběžné – jsou sestavované před provedením výkonu (jedná se o kalkulace 

operativní, plánové,  propočtové), 

 

� Výsledné – sestavované po provedení výkonu, 

 

 

Členění kalkulačních metod: 

 

� Kalkulace úplných nákladů 

� Kalkulace neúplných nákladů 

� Kalkulace skutečných cen 

� Kalkulace normálová (normová) 

� Úhrnná kalkulace 

� Rozdílová kalkulace 

� Kalkulace dělením prostá 

� Kalkulace dělením s poměrovými čísly 

� Stupňovitá kalkulace dělením – kalkulace postupná (fázová), kalkulace průběžná 

� Kalkulace přirážková 

� Metoda ABC (metoda kalkulace dle činnosti) 

� Kalkulace zakázková 

� Kalkulace sdružených výkonů – odečítací způsob, rozčítací způsob  

 

Úlohou kalkulačního systému je: 

 

� hodnocení přiměřenosti nákladů při dané ceně a požadované úrovni zisku, 

� hodnocení přiměřenosti zisku u výrobků při dosažené ceně a dané výši individuálních 

nákladů, 

� zajistit správnost nákladového propočtu na kalkulační jednici, také pro zjišťování 

výroby výrobků po dobu jejich přípravy a zhotovování atd., 
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2.3 Členění nákladů v závislosti na objemu prováděných výkonů 

Při klasifikaci rozlišujeme náklady na fixní (stálé) a variabilní (proměnné). Tradiční 

teorie nákladů vysvětlují tyto pojmy na základě výsledného chování nákladů a jejich vztahu 

ke konečné příčině jejich vzniku, obvykle vyjadřované objemem produkce. [1] 

 

Náklady fixní (stálé)  

Nemění se v závislosti na objemu výroby, resp. mění se skokem při výraznějších změnách 

výrobní kapacity nebo při rozsáhlé změně výrobního programu. Hodnotově vyjadřují určité 

výrobní kapacity. Například fixní náklady jsou odpisy hmotného majetku při použití lineární 

odpisové metody. Fixní náklady však nejsou absolutně stálé. Jsou tedy převážně závislé na 

čase. Jedná se o náklady určené k zajištění výrobního procesu. Při hodnocení hospodárnosti 

rozlišujeme tzv. volné a využité fixní náklady.  

 

Náklady variabilní (prom ěnné)  

 

Mění se v závislosti na objemu výroby. Tato závislost může být proporcionální (jde o náklady 

proporcionálně proměnné), nebo proměnné náklady ve své absolutní výši rostou pomaleji, 

popř. rychleji než objem výroby.  

 

Fixní a variabilní náklady lze zkoumat za různě velké celky, nejrozsáhlejším stupněm 

agregace může být podnik, nejmenší zkoumanou jednotkou výrobní zařízení. Nejpřesnější 

informace získáme, zvolíme-li za zkoumanou výrobní jednotku celek co nejmenší, tento 

postup však bude velmi pracný a vynaloženému úsilí mnohdy nemusí odpovídat patřičné 

zvýšení kvality řízení daného procesu. Zvolíme-li naopak za zkoumanou výrobní jednotku 

celek rozsáhlý, ušetříme hodně práce, avšak výsledky analýzy budou hodně hrubé. Mezi 

oběma extrémy je proto třeba hledat optimální velikost výrobní jednotky, za kterou provádíme 

analýzu nákladů, obvykle za ni lze považovat hospodářské, popř. nákladové středisko. [1] 
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2.4 Účelové členění nákladů 

 Uplatňuje se zejména na nižších úrovních vnitropodnikového řízení při kontrole 

přiměřenosti vynaložených nákladů. Je zaměřeno na věcného nositele, který vyvolává vznik 

nákladů a jehož intenzita určuje úroveň  daných nákladů. 

 

 Lze je členit např. na: 

� náklady hlavní výroby, 

� náklady pomocné výroby, 

� náklady vedlejší výroby, 

� náklady přidružených činností. 

V jejich rámci lze členit dále podle jednotlivých druhů činností technologických postupů, 

uzavřených procesů nebo jednotlivých operací [9]. 

 

Dále z hlediska kontroly hospodárnosti je vhodné náklady dále rozlišovat podle toho, 

zda se jedná: 

� o náklady technologické tedy náklady bezprostředně vyvolané technologickým 

procesem dané činnosti,  

� o náklady na obsluhu a řízení tedy náklady vynaložené na operace nebo činnosti 

vytvářející podmínky k racionálnímu průběhu dané činnosti,  

Toto značně obecné rozčlenění nákladů je výchozím momentem při určení nákladového úkolu 

jednotlivých nákladových složek [9]. 

Pro stanovení nákladového úkolu se u většiny technologických nákladů vychází  z jejich 

bezprostředního vztahu k dílčímu nebo finálnímu výkonu apod. Jejich provádění je předem 

připraveno v rámci technologické a konstrukční přípravy. Součástí je i stanovení       

technicko-hospodářských norem, které určují spotřebu nákladů na dílčí část technologického 

procesu.   
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2.5 Členění nákladů podle místa vzniku a odpovědnosti za vznik  

 Ve větších podnicích nutné sledovat pro potřeby vnitropodnikového řízení náklady a 

dále provádět jejich členění. Jedná se o členění nákladů podle hospodářských středisek, 

případně nákladových středisek. Hospodářské středisko je vyšším typem útvaru ekonomické 

struktury. Svou činností má možnost ovlivňovat výši nákladů tak i výši výnosů. Jejich 

výsledkem je tedy vnitropodnikový výsledek hospodaření jako rozdíl mezi 

vnitropodnikovými náklady a výnosy. Nákladové středisko je tedy nižším útvarovým typem. 

Iniciativa pracovníků těchto útvarů je zaměřena zejména hospodárnost, například jakost 

provedení přesně daného úkolu. Jejich výsledkem tedy je rozdíl mezi skutečně vynaloženými 

náklady a stanoveným nákladovým kritériem. 

 

Hospodářská střediska jsou v podniku vytvářena podle následujících zásad [1]: 

 

� hospodářské středisko musí tvořit uzavřený odpovědnostní  okruh hospodářské 

činnosti s jednoznačně vymezenou  působností, 

 

� v čele hospodářského střediska musí být jediný odpovědný  vedoucí, 

 

� činnost hospodářského střediska musí být plánována a  kontrolována, 

 

� za hospodářské středisko lze účelně a hospodárně: měřit výkony při jejich předávání 

jiným hospodářským  střediskům, 

 

� stanovovat vnitropodnikové ceny nebo zúčtovací sazby, 

 

� sestavovat rozpočty související s jeho činností a  využívat jich ke kontrole 

hospodaření, 

 

� v účetnictví zjišťovat skutečné střediskové náklady,  střediskové výnosy  

a vnitropodnikový výsledek  hospodaření, 

 

� zjišťovat ostatní složky celkového výsledku hospodaření, 
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3 CONTROLLING – NÁSTROJ ŘÍZENÍ PODNIKU 

 

Do evropské terminologie se pojem controllingu dostal z USA. V neanglicky mluvících 

zemích bylo velmi obtížné nalézt vhodný ekvivalent tohoto pojmu.  

 

 

Základem controllingu je pojem „kontrol“ který m ůžeme chápat ve dvojím významu: 

� ve významu mít pod kontrolou, řídit, ovládat 

� ve významu prověřovat, kontrolovat 

 

Definice controllingu: 

 

Controlling je nástroj řízení, překračující funkční rámec dosavadního řízení a má vedení 

podniku a řídící pracovníky podporovat při jejich rozhodování [3]. 

 

Controlling představuje z funkčního hlediska  subsystém řízení zaměřený na proces plánování 

a kontroly a na jeho koordinaci a informační podporu. Podstatou controllingu jako 

podsystému řízení podniku je systematické provádění na budoucnost podniku cílově 

orientovaných činností (používajících na úzká místa zaměřeného souboru nástrojů řízení) 

podporující řízení podniku k dosahování podnikatelských cílů vlastníků ve stále se měnícím 

tržním prostředí, k životaschopnosti a úspěšné dlouhodobé existenci podniku [5].  

 

 „Controling“ je systém pravidel, který napomáhá dosažení podnikových cílů,  zabraňuje 

překvapením a včas „rozsvěcuje červenou“, když se objevuje nebezpečí, které vyžaduje 

v řízení příslušné opatření“ [4]. 

 

 

 

 

 

Controlling je moderní a dynamicky se rozvíjející disciplínou. O  controllingu má každý svou 

představu a každý si pod tím to pojmem představí něco jiného.  Definice, forma, použití 

controllingu je velmi dalekosáhlé a záleží na příjemci daných controllingových služeb. 

Dle mého názoru je controlling nástroj řízení neboli rozsáhlý koordinační koncept jehož 

úkolem je pomáhat odpovědným osobám a vedení  koordinovat chod podniku. 
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Controlling může být tedy provozován v každém podniku. Použití controllingu není závislé 

na velikosti podniku. Předností controllingu je že disponuje širokým spektrem podložených 

controllingových nástrojů, které mohou být sestaveny podle individuálních potřeb uživatele. 

 

Prvním krokem při zavádění controllingu  je přesná definice požadovaného cílového stavu 

v oblasti controllingu.  

 

Controlling je tedy zaměřen na budoucnost, slabá místa a cíle podniku. Minulost je důležitá 

jen tehdy, když ovlivňuje budoucnost [3]. Je nástrojem pro realizaci procesně orientovaných 

systémů řízení a zásadním způsobem zjednodušuje život řídícím pracovníkům. 

 

Požadavky na sytém controllingu: 

 

Systém controllingu musí zahrnovat: 

� manažersky orientované účetnictví 

� systém podnikového plánování a kontroly 

� výkaznictví s dostatečnou vypovídací schopností. 

 

Zavedení těchto základních požadavků je nezbytné pro úspěšné fungování controllingu. 

 

Hlavní skupiny controllingových úloh: 

 

� plánování – stanovení cílů podniku 

� kontrola  – porovnání plánu a skutečnosti, analýza odchylek 

� řízení – provádění nápravných opatření 

 

3.1 Controller a jeho úkoly 

Na plánovaní, kontrolování a řídícím procesu by se měli podílet všichni řídící pracovníci.  

Nesmí být ponecháno pouze controllerovi provádění těchto úkolů. Controller by měl být 

v podniku jen koordinátorem, poradcem navigátorem. Má zajisti, aby proces plánování, 

kontroly a řízení probíhal v postupních krocích a ve srozumitelné podobě. 
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 Controller poučuje řídící pracovníky zvláště při provádění následujících úkolů: 

 

� sestavování strategického a operativního plánu 

� provádění kontrol orientovaných na výsledky 

� zavádění cílových opatření v systému řízení 

 

Controller se účastní speciálních podnikohospodářských šetření. Má stále spolupůsobit 

v procesech řešení problémů.  

 

Controller má spoluprovádět následující speciální šetření [3]: 

 

� volba nových výrobků 

� vyřazování výrobků 

� rozhodnutí o nákupu nebo vlastní výrobě 

� zkoumání stávajících investic s použitím propočtů, návratnosti investic 

� analýza bilancí a jejich kritické vyhodnocení 

� sestavení přehledu o silných a slabých stránkách podniku 

� analýza konkurence 

� potencionální analýza 

� profilová analýza 

� ABC analýza 

� řízení zaměřené ne úzké profily 

� stanovení provizí podle užitku dosaženého dealerem 

 

Hlavní směry controllingu z hlediska cílové orientace: 

 

� strategický controlling – má systematicky zajišťovat budoucí možnosti, 

rizika a přihlížet k nim. Důležitým úkolem je řízení a kontrola prováděných 

opatření potřebných pro uskutečnění a realizaci strategií. 

 

� operativní controlling –  pomáhá zaměřit se na budoucnost a včas řídit 

nápravná opatření, pokud se podnik odchýlil od daného plánu. Je základem 

krátkodobého řízení zisku v podniku 
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3.2 Controlling a náklady 

Každá činnost je spojená s nákladem. V controllingu je uplatňován princip kauzality přístupu 

k nákladům, to znamená uplatňování přičinnosti. Náklady se účtují tak aby byla objasněna 

příčina jejich vzniku, to znamená závislost na různých dějích a opatřeních.. Jedním z přínosů 

controllingu pro společnost je systematické a transparentní zachycení všech nákladů 

vznikajících v podniku. Pro úspěšné řízení společnosti je třeba vytvořit efektivní systém 

sledování a vyhodnocování nákladových toků, umožňující je dostatečně poznat, pochopit       

a řídit. Controlling vyhledává odchylky od požadovaných hodnot nebo dohodnutých                

a smluvních podmínek.  

 

 

4 VYMEZENÍ POJMU ÚDRŽBY A OPRAVY 

 

Údržba 

Jedná se o technologický soubor úkonů, zajišťující obnovu technického stavu na požadovanou 

úroveň, tak aby byla zajištěna dlouhodobá stabilita požadované jakosti.  

 

Oprava 

Jedná se o technologický postup nebo soubor úkonů, jimiž se opotřebovaná nebo jinak 

poškozená věc vrátí do původního stavu. Může spočívat ve výměně poškozených součástí, 

v přidání nových součástí nebo v obnovení stávajícího uspořádání součástí. 
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5 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

Erdrich Umformtechnik s.r.o.  má své sídlo v Krnově v Moravskoslezském kraji, v 

průmyslové zóně Červený Dvůr ležící v blízkosti hranice s Polskem. Erdrich Umformtechnik 

s.r.o. je dceřinnou společností firmy Erdrich Umformtechnik GmbH&Co.KG se sídlem v 

Durynsku (Německo). 

Erdrich Umformtechnik s.r.o. byla založena v roce 2005 s cílem rozšířit obchodní aktivity ve 

střední a východní Evropě. Vedle logistických výhod poskytuje také možnosti rozšíření 

výrobních kapacit. Moderní výrobní budova s navazující nástrojárnou, montážními plochami 

a objektem administrativy  byla postavena v roce 2006 o celkové ploše cca. 10.000 m2. 

Obě firmy jsou subdodavateli automobilového průmyslu. 

Klíčovým oborem činnosti jak společnosti Erdrich Umformtechnik GmbH&Co.KG tak 

Erdrich Umformtechnik s.r.o. je výroba lisovaných, ohýbaných a hlubokotažených dílů a 

montážních sestav pro výrobce systémů pro automobilový průmysl. 

 

Obr. č. 1. Sídlo společnosti 

Pro tuto výrobu je firma vybavena nejmodernějšími lisy s postupovými a transferovými 

nástroji v rozsahu od 125 do 500 t. Plně vybavená nástrojárna zabezpečuje opravy a údržbu 

používaných nástrojů, cílem je v blízké budoucnosti rozšířit nástrojárnu o konstrukci a stavbu 

nových nástrojů. V montáži jsou v současnosti na speciálních automatech montovány sestavy 

do stěračových systémů a motorků ke stěračům. 
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Obr. č. 2. Výrobní hala 

V současné době firma zaměstnává 116 zaměstnanců. Co do počtu zaměstnanců se firma řadí 

mezi malé a střední podniky. Plánovaný rozvoj závodu počítá s nárůstem počtu zaměstnanců 

až na 250. 

 

Proces řízení údržby a opravy nástrojů je ve společnosti  Erdrich Umformtechnik s.r.o. jednou 

z dílčích výrobních procesů v případě výrobní činnosti společnosti.Údržby a opravy nástrojů 

jsou jedním z dílčích kroků v případně výrobní činnosti. 

 

Údržby a opravy nástrojů jsou prováděny na lisech s postupovými a transferovými nástroji 

v rozsahu od 125t do 500t a bremskolben nástroji 720t. Rozdělení lisů pro postupové nástroje 

podle hmotnosti je 125t, 315t a pro transferové nástroje 200t, 500t a bremskolben nástroje 

720t. 
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6 ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU 

Společnost Erdrich Umformtechnik s.r.o.  doposud neprovedla komplexní systémovou 

analýzu v oblasti řízení a kontroly nákladů údržby a opravy..  

 

Náklady na údržbu a opravy jsou zakalkulovány do ceny výrobků. Výše údržby a opravy je 

kalkulována v rozmezí 1,5 až 3 procent z ceny nákladů ze 100 procent daných vyrobených 

výrobků. 

 

Údržbu a opravy nástrojů z hlediska organizačního členění společnosti zajišťuje hospodářské 

středisko Nástrojárna. Některé pracovní úkony údržby jsou řešeny pomocí outsourcingu   

např. - tepelné zpracování, povlak, vodní paprsek, navařování.  

 

Ve společnosti je nově zaveden informační systém SAP, který prozatím doposud plně  

nepokrývá všechna oddělení společnosti. Například pomocí informačního systému SAP, který 

je zaveden v oblasti výroby je možné zadávat a zobrazovat zakázky na výrobu výrobků. 

 

Účetnictví společnosti je vedeno podle základních právních norem upravujících účetnictví 

v ČR. Účetnictví společnosti je vedeno a monitorováno účetním systémem SAP.  

Náklady na opravy a údržbu nástrojů jsou evidovány v účetnictví společnosti na účtu 511200 

v části údržba a opravy strojů a zařízení pouze z přijatých faktur, které jsou řazeny dle 

příchozích datumu. Částka uvedena na faktuře musí být odsouhlasena vedoucím pracovníkem 

údržby, který zkontroluje, zda fakturované práce jsou opravdu provedeny a v příslušné 

kvalitě, případně, zda fakturovaný materiál na souhlasí se skutečně dodaným. Pracovník 

logistiky zkontroluje, zda cena na faktuře za práci a za materiál souhlasí s cenou na 

objednávce, dále zkontroluje platební podmínku a předá jí do účtárny. Částka na přijatých 

fakturách které jsou zaúčtovány je tedy předem dohodnuta a potvrzena jak dodavatelem 

služby tak firmou.  

 

Z množství používaných nástrojů bylo vybráno 14 nástrojů u kterých byla provedena analýza 

nákladů na údržbu a opravy. 
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Rozdělení nástrojů na postupových, transferových a bremskolben lisech: 

 

125t – 10355, 10356, 10357 

200t – 1212, 1213, 8878 

315t – 10009, 10058, 10478, 10189, 10759 

500t – 8300, 10893 

720t – 11544 

 

Údržby a opravy provádí zaměstnanci hospodářského střediska Nástrojárna. Podle druhu a 

rozsahu závady rozhodne pracovník nástrojárny zda proběhne oprava na lise nebo  mimo lis, 

jedná-li se o závadu vyžadující vyjmutí nástroje z lisu musí dojít ke konzultaci obsluhy lisu, 

nástrojáře a vedoucího provozu ohledně délky opravy. Pokud se jedná o opravu, která 

neohrozí termín plnění dodávky nástrojů vyčká se na opravu v opačném případě dojde ke 

vložení jiného nástroje a poškozený nástroj se zařadí do oprav v nástrojárně. Na lisech pro 

postupové, transferové a bremskolben nástroje pracují obsluhy lisu ve střídavém provozu a to 

jednosměnném 8 hod., dvousměnném 7,5hod., třísměnném 7hod. a vyjímečně v čtyřsměnném 

12hod. Během pracovní směny dochází k poruchám a opravám na lisech. Každé výrobní 

zařízení má svou kartu, do které se provádí záznam denního hlášení. Do kolonek je 

zaznamenáván počet vyrobených kusů danou směnnou, počet vadných kusů, čistý čas 

strávený výrobou těchto kusu, celkový čas práce lisu dále je zaznamenáván např. čas potřebný 

na seřízení nástrojů, délka poruchy, výkon atd. (viz. příloha 1.). Obsluha lisu také provádí 

záznam do evidence předání směn u jednotlivých lisů kde zaznamenává poruchy, provedené 

opravy a další opatření provedené během  směny (viz. příloha 2.). 

 

Před tím než dojde ke spuštění  samotné výroby musí dojít k přestavbě a seřízení lisu pro 

daný nástroj, který má být vyroben. Během výroby dané zakázky může docházet k výměně 

vstupního materiálu, poruchám, opravám nástrojů atd.  

 

6.1 Postup při řešení problémů vznikajících na lisovacím zařízení 

Definujme elementární kroky ve výrobním procesu vznikajících na lisovacím zařízení: 

 

� obsluha lisu zakládá nástroj do lisu, provede upnutí a seřízení nástroje,  

� následně obsluha lisu provede tzv. vzorkování,  
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� pokud je vzorkování bez vad, dojde k zahájení  sériové výroby bez vad a následně se 

provede kontrola posledních vyrobených kusů,  

� po ukončení sériové výroby je obsluhou lisu nástroj z lisu vytažen a  do karty nástroje 

jsou zaznamenány případné postřehy ze sériové výroby,  

� obsluha lisu k nástroji  přiloží poslední kusy a střižný pás, 

� obsluha lisu přesune nástroj na nástrojárnu  a nástroj přechází na nástrojárnu ke je 

provedena údržba či oprava nástroje, 

� pokud je vzorkování s vadou provede obsluha lisu prověření vstupního materiálu, 

� jestliže materiál nevyhovuje konzultuje to obsluha lisu s vedoucím provozu a provede 

výměnu materiálu,   

� následně provede obsluha lisu nové vzorkování, 

� pokud je materiál v pořádku kontaktuje obsluha lisu nástrojáře, který rozhodne zda 

proběhne oprava na lise nebo ne, 

�  jedná-li se o opravu nevyžadující vytáhnutí nástroje z lisu proběhne oprava přímo na 

lise a následně se provede nové vzorkování nástroje, 

� obsluha lisu, nástrojář a vedoucí provozu provedou konzultaci ohledně délky opravy, 

zda by délka opravy ovlivnila termín plnění výroby, 

� pokud by délka opravy ovlivnila termín plnění je nutné vytáhnout nástroj z lisu,  

� poškozený nástroj bude nahrazen v lise novým nástrojem a je provedeno nové upnutí, 

seřízení, vzorkování, atd., 

� poškozený nástroj je zařazen do oprav v nástrojárně, 

 

Pro lepší pochopení a zpřehlednění jednotlivých uvedených kroků při opravě a použití 

špatného vstupního materiálu na lisech byl v rámci diplomové práce vytvořen vývojový 

diagram přinášející grafické znázornění jednotlivých kroků . 
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Obr. č. 3. Vývojový diagram 

Start 

Obsluha lisu založí nástroj do 
lisu a provede upnutí a seřízení 

Obsluha lisu zahájí sériovou 
výrobu 

Obsluha lisu provede 
vzorkování. Je 

vzorkování bez vad? 

 

Série bez vad 

Obsluha lisu provede kontrolu 
posledních kusů 

Obsluha lisu k nástroji přiloží 
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nástrojárnu 
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V listopadu roku 2009 zavedla firma pro lepší orientaci v oddělení nástrojárny tzv. „3“, jedná 

se o záznamovou kartu  vedenou pracovníkem pod jeho jménem, osobním číslem a datem. 

Během pracovní směny zaznamenává pracovník do pracovního výkazu číslo pracoviště, kód 

činnosti, číslo nástroje na kterém provádí pracovní činnost a popis vykonávané činnosti, 

popřípadě výkresu. Jedná se zejména o opravy nástrojů, údržbu nástrojů, úklid pracoviště, 

školení či jiná práce dále zaznamenává počet kusů na kterých pracoval a počet hodin, které 

byly potřeba ke splnění daného úkolu. Vše je ztvrzeno podpisem pracovníka (viz. příloha 4.). 

 Díky této změně v záznamu činností došlo ke zlepšení přehlednosti vykonávaných činností 

jednotlivých zaměstnanců a lepšímu přehledu časů strávených na opravách, údržbách nástrojů 

a jiných prováděných činnostech. Z papírové podoby záznamů činností jsou informace 

následně  přenášeny a zpracovány vedoucím nástrojárny do digitální podoby  a to do 

tabulkového programu Microsoft Excel. Následně jsou tato data umístěna na interní síť 

společnosti. 

 

Dle provedené analýzy lze konstatovat, že: 

� záznamy z pracovních výkazů jsou nesourodé, nepřehledné a to z důvodu 

nesjednocené formy zápisu jednotlivých činností. Jedna pracovní činnost (operace) je 

popsána 2 různými zápisy., 

 

� často dochází ke špatnému vyplnění těchto pracovních výkazů (např. špatné přepsání 

označení nástroje), 

 

�   objevují se často prázdné řádky bez vypsání popisu vykonané činnosti, 

 

Vedoucí nástrojárny je tak postaven před nelehký úkol pokusit se sjednotit tyto záznamy. 

Špatné vyplňování pracovního výkazu ztěžuje rozdělení nákladů na údržbu, opravy, externí 

zakázky a ostatní úkony vykonávané nástrojáři. 
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7 KOMPLEXNÍ ANALÝZA NÁKLAD Ů NA ÚDRŽBU A 

OPRAVY NÁSTROJŮ 

Společnost od 13.11. 2009 zavádí v hospodářském středisku Nástrojárna tzv. „pracovní 

výkaz“, který má přinést ucelený přehled o prováděných činnostech. Tento zdroj informací 

byl základem pro analýzu nákladů na údržbu a opravy nástrojů. 

Období před 13.11. 2009 nebylo obdobím přesné evidence z tohoto důvodu bylo analyzováno 

období, kdy lze kvantifikovat a analyzovat náklady na údržbu a opravu nástrojů. 

 

Postupy vedoucích k zpřehlednění záznamů a stanovení nákladů na údržbu a opravy 

nástrojů: 

 

1. provedení sběru záznamů pracovních činností nástrojárny za období 13.11.2009 až 

31.3.2010, 

 

2.  výběr a rozdělení záznamů pracovních činností pro jednotlivé nástroje, 

 

3. rozdělení pracovních činností u jednotlivých nástrojů na činnosti vztahující se 

k údržbě či opravě ve spolupráci s vedoucím nástrojárny, 

 

4. převedení získaných dat jednotlivých nástrojů do tabulkové podoby, 

 

5. zpracování dat jednotlivých nástrojů do grafické podoby,  

 

 

Na nástrojích jsou během kalendářního měsíce prováděny různé pracovní činnosti. 

V následujících tabulkách jsou vyobrazeny časy potřebné pro provedení jak oprav tak i údržeb 

u jednotlivých nástrojů v daných měsících na jednotlivých lisech. 
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Rozdělení podle lisů:  

125t lis pro postupové nástroje 

Počet hodin 
Měsíc 

Číslo 
nástroje 

Opravy Údržba 

10355 0 5 
10356 0 41 Listopad od 13.11 2009 
10357 0 6 
10355 0 11 
10356 0 2 Prosinec 2009 
10357 0 19 
10355 0 20 
10356 0 5 Leden 2010  
10357 0 8 
10355 0 1,5 
10356 1 16,5 Únor 2010 
10357 0 33,5 
10355 0 35,4 
10356 3 45  Březen 2010 
10357 0 26,5 

Tab. č.1. Lis 125t - hodinový přehled provedených oprav na jednotlivých nástrojích 

v měsících. 

 

Z tabulky vyplývá, že na 125t lise pro postupové nástroje: 

 

� v měsíci listopadu, prosinci a lednu nebyla provedena žádná oprava u nástrojů 10355, 

10356, 10357, 

� v měsíci únoru a březnu u nástrojů 10355 a 10357 nebyla také provedena žádná 

oprava, 

� v měsíci únoru a březnu byly u nástrojů 10356 provedeny opravy, 

� u nástrojů 10355, 10356, 10357, byly provedeny ve všech měsících údržby na 

nástroji, 
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200t lis pro transferové nástroje 

Počet hodin 
Měsíc Číslo 

nástroje Opravy Údržba 

1212 7,5 132,8 
1213 2,5 84,4 Listopad od 13.11 09 
8878 3,5 89,8 
1212 4,5 205 
1213 4,5 95 Prosinec 2009 
8878 2 36,8 
1212 3,5 141,5 
1213 4 126 Leden 2010  
8878 3,5 106,8 
1212 14 273,5 
1213 3 173,8 Únor 2010 
8878 5 98,3 
1212 14,5 276,1 
1213 0 254  Březen 2010 
8878 24 60,9 

Tab. č.1. Lis 200t - hodinový přehled provedených oprav na jednotlivých nástrojích 

v měsících. 

 

Z tabulky vyplívá, že na 200t lise pro transferové nástroje: 

 

� v měsíci listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu u nástrojů 1212 a 8878 došlo jak 

údržbě tak i k opravám nástrojů, 

� v měsíci listopadu, prosinci, lednu a únoru u nástroje 1213 došlo k údržbě i opravě 

nástroje, 

� v měsíci březnu u nástroje 1213 nebyly provedeny žádné opravy ale jen údržby 

nástroje, 
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315t lis pro postupové nástroje 

Počet hodin 
Měsíc Číslo 

nástroje Opravy Údržba 

10009 1 7 
10058 12 56,3 
10478 0 55,5 
10189 0 0 

Listopad od 13.11 09 

10759 0 66,3 
10009 0 30,5 
10058 2 45,5 
10478 0 0 
10189 0 0 

Prosinec 2009 

10759 3,5 97 
10009 14,5 47,5 
10058 13,5 181,3 
10478 3,5 19,5 
10189 13 25 

Leden 2010  

10759 13,5 181,3 
10009 0 13 
10058 3,5 131,8 
10478 0 25,5 
10189 6 2 

Únor 2010 

10759 6,5 170,8 
10009 10,5 35 
10058 0 57 
10478 1 17,5 
10189 0 31 

 Březen 2010 

10759 3,5 77,2 
Tab. č.3. Lis 315t - hodinový přehled provedených oprav na jednotlivých nástrojích 

v měsících. 

 

Z tabulky vyplívá, že na 315t lise pro postupové nástroje: 

� v měsíci listopadu u nástroje 10478, 10189 a 10759 nejsou provedeny žádné údržby, 

� v měsíci listopadu u nástrojů 10478a 10759 byly provedeny opravy, 

� v měsíci prosinci u nástrojů 10058 a 10759 jsou provedeny údržby a opravy. U 

nástrojů 10478 a 10189 nejsou provedeny údržby ani opravy. U nástroje 10009 jsou 

provedeny jen údržby., 

� v měsíci lednu byly provedeny údržby a opravy u nástrojů 1009, 10058, 10478, 

10189, 10759, 

� v měsíci únoru byly u nástrojů 10009 a 10478 provedeny pouze údržby. U nástrojů 

10058, 10189 a 10759 byly údržby i opravy., 
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� v měsíci březnu byly u nástrojů 10058 a 10189 provedeny pouze údržby. U nástrojů 

10009, 10478 a 10759 jsou provedeny údržby i opravy, 

 

500t lis pro transferové nástroje 

Počet hodin 
Měsíc Číslo 

nástroje Opravy Údržba 

8300 35,5 326,5 
Listopad od 13.11 09 

10893 0 59 
8300 71,8 452,8 

Prosinec 2009 
10893 1,5 37,5 
8300 218 645,3 

Leden 2010  
10893 0 23,5 
8300 54,5 510,5 

Únor 2010 
10893 5,5 30,5 
8300 67,5 454,4 

 Březen 2010 
10893 0 84,6 

Tab. č.4. Lis 500t - hodinový přehled provedených oprav na jednotlivých nástrojích 

v měsících. 

 

Z tabulky vyplívá, že na 500t lise pro transferové nástroje: 

� v měsíci listopadu, lednu a březnu nebyla u nástroje 10893 provedena oprava ale jen 

údržba, 

� v ostatních měsících byla u nástrojů 8300 a 10893 provedena jak údržba tak i oprava, 

 

720t lis pro bremskolben nástroje 

Počet hodin 
Měsíc Číslo 

nástroje Opravy Údržba 

Listopad od 13. 11. 09 11544 7 91,8 
Prosinec 2009 11544 5 119,5 
Leden 2010 11544 5 132,5 
Únor 2010 11544 4,5 31,5 

Březen 2010 11544 7,5 169,3 
Tab. č.5. Lis 720t - hodinový přehled provedených oprav na jednotlivých nástrojích 

v měsících. 
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Z tabulky vyplívá, že na 720t lis pro bremskolben nástroje: 

� v měsících listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu došlo k údržbě i opravě na 

nástroji 11544, 

 

7.1 Finanční vyjádření nákladů na opravy a údržbu nástrojů 

Výše uvedené tabulkové znázornění hodin potřebných na opravy a údržbu nástrojů  u daných 

lisů v jednotlivých měsících jsou podkladem pro další zpracování a vyjádření nákladů na 

jednotlivé nástroje.  

 

K vyčíslení nákladů pro jednotlivé nástroje  bylo potřebné znát  dobu (čas) strávený  na 

opravách a údržbě nástrojů, tyto časy byly vynásobeny průměrnou hodinovou sazbou 

stanovenou pro nástrojárnu vedením společnosti Erdrich Umformtechnik GmbH&Co.KG. 

 

Hodinová sazba: 

 

� v měsících listopadu a prosinci roku 2009 je 28,90 €. 

� v měsících leden, únor, březen roku 2010 je 16,52 €. 

 

V následujících tabulkách jsou tedy uvedeny náklady na  opravy a údržbu jednotlivých 

nástrojů v eurech. 

 

V tabulce jsou dále uvedeny náklady nazvané jako externí údržba jedná se o provádění 

různých operací na nástroji, které společnost sama nevykonává, jelikož k dané operaci nemá 

potřebné zařízení. 
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Rozdělení lisů s vyobrazením nákladů u jednotlivých nástrojů:  

125t lis pro postupové nástroje 

Náklady v € 
Nástrojárna 

Měsíc 
Číslo 

nástroje 
Opravy Údržba 

Externí 
údržba 

Náklady 
na 

údržbu 
celkem v 

€ 
10355 0 144,5 11,54 156,04 
10356 0 1184,9 23,08 1207,98 Listopad od 13.11 09 
10357 0 173,4 0 173,4 
10355 0 317,9 0 317,9 
10356 0 57,8 20,15 77,95 Prosinec 2009 
10357 0 549,1 0 549,1 
10355 0 330,4 35,6 366 
10356 0 82,6 0 82,6 Leden 2010  
10357 0 132,16 3,7 135,86 
10355 0 24,78 0 24,78 
10356 16,52 272,58 0 272,58 Únor 2010 
10357 0 553,42 125,59 679,01 
10355 0 584,81 0 584,81 
10356 49,56 743,4 23,11 766,51  Březen 2010 
10357 0 437,78 10,59 448,37 

     Tab. č.6. Lis 125t – finanční vyjádření nákladů na opravy a údržbu. 
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             Obr. 4: Náklady na údržbu a opravy nástrojů. 
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200t lis pro transferové nástroje 

Náklady v € 
Nástrojárna 

Měsíc 
Číslo 

nástroje 
Opravy Údržba 

Externí 
údržba 

Náklady 
na 

údržbu 
celkem v 

€ 
1212 216,75 3837,92 177,08 4015 
1213 72,25 2439,16 342 2781,16 Listopad od 13.11 09 
8878 101,15 2595,22 29,62 2624,84 
1212 130,05 5924,5 666,85 6591,35 
1213 130,05 2745,5 259,67 3005,17 Prosinec 2009 
8878 57,8 1063,52 70,59 1134,11 
1212 57,82 2337,58 182,2 2519,78 
1213 66,08 2081,52 244,4 2325,92 Leden 2010  
8878 57,82 1764,34 11,4 1775,74 
1212 231,28 4518,22 855,96 5374,18 
1213 49,56 2871,18 215,85 3087,03 Únor 2010 
8878 82,6 1623,92 10,33 1634,25 
1212 239,54 4561,17 1494 6055,17 
1213 0 4196,08 1302,93 5499,01  Březen 2010 
8878 396,48 1006,07 9,48 1015,55 

     Tab. č.7. Lis 200t – finanční vyjádření nákladů na opravy a údržbu. 
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          Obr. 5: Náklady na údržbu a opravy nástrojů. 
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315t lis pro postupové  nástroje 

Náklady v € 
Nástrojárna 

Měsíc 
Číslo 

nástroje 
Opravy Údržba 

Externí 
údržba 

Náklady 
na 

údržbu 
celkem v 

€ 
10009 28,9 202,3 0 202,3 
10058 346,8 1627,07 12,23 1639,3 
10478 0 1603,95 0 1603,95 
10189 0 0 0 0 

Listopad od 13.11 09 

10759 0 1916,07 267,85 2183,92 
10009 0 881,45 - 881,45 
10058 57,8 1314,95 38,89 1353,84 
10478 0 0 0 0 
10189 0 0 0 0 

Prosinec 2009 

10759 101,15 2803,3 174,74 2978,04 
10009 239,54 784,7 37,3 822 
10058 223,02 2995,8 30,8 3026,6 
10478 57,82 322,14 41,5 363,64 
10189 214,76 413 86,1 499,1 

Leden 2010  

10759 223,02 2995,08 45 3040,08 
10009 0 214,76 0 214,76 
10058 57,82 2177,34 485,41 2662,75 
10478 0 421,26 1,19 422,45 
10189 99,12 33,04 0,67 33,71 

Únor 2010 

10759 107,38 2821,62 162,67 2984,29 
10009 173,46 578,2 230,3 808,5 
10058 0 941,64 1258,11 2199,75 
10478 16,52 289,1 24,89 313,99 
10189 0 512,12 373,11 885,23 

 Březen 2010 

10759 57,82 1275,344 402,39 1677,734 
     Tab. č.8. Lis 315t – finanční vyjádření nákladů na opravy a údržbu. 
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 Obr. 6: Náklady na údržbu a opravy nástrojů. 
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500t lis pro transferové nástroje 

Náklady v € 
Nástrojárna 

Měsíc 
Číslo 

nástroje 
Opravy Údržba 

Externí 
údržba 

Náklady 
na 

údržbu 
celkem v 

€ 
8300 102595 9435,85 1874,58 11310,43 

Listopad od 13.11 09 
10893 0 1705,1 85,06 1790,16 
8300 207502 13085,92 272,89 13358,81 

Prosinec 2009 
10893 4335 1083,75 43,52 1127,27 
8300 3601,36 10660,36 1080,9 11741,26 

Leden 2010  
10893 0 388,22 85,3 473,52 
8300 900,34 8433,46 630,52 9063,98 

Únor 2010 
10893 90,86 503,86 10,41 514,27 
8300 1115,1 7506,69 1595,11 9101,8 

 Březen 2010 
10893 0 1397,59 505,7 1903,29 

     Tab. č.9. Lis 500t – finanční vyjádření nákladů na opravy a údržbu. 
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 Obr. 7: Náklady na údržbu a opravy nástrojů. 
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720t lis pro bremskolben nástroje 

Náklady v € 
Nástrojárna 

Měsíc 
Číslo 

nástroje 
Opravy Údržba 

Externí 
údržba 

Náklady 
na 

údržbu 
celkem v 

€ 
Listopad od 13. 11. 

09 11544 202,3 2653,02 1674,12 4327,14 
Prosinec 2009 11544 144,5 3453,55 471,67 3925,22 
Leden 2010 11544 82,6 2189,9 919,5 3109,4 
Únor 2010 11544 74,34 520,38 457,52 977,9 

Březen 2010 11544 123,9 2796,836 292 3088,836 
     Tab. č.10. Lis 500t – finanční vyjádření nákladů na opravy a údržbu. 
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 Obr. 8: Náklady na údržbu a opravy nástrojů. 

 

Výše uvedené tabulky nám dávají ucelený přehled o vynaložených nákladech na údržby         

a opravy jednotlivých nástrojů ve společnosti. Nutné vynaložení těchto nákladů má vliv na 

zajištění hladkého průběhu výroby. 
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Pro přesnější přehled a výpočet nákladů na údržbu a opravy nástrojů by bylo dobré zavést ve 

společnosti  určitá nápravná opatření. 

 

Navrhovaná opatření vedoucí ke lepšení přehlednosti vykonávaných činností 

v hospodářském středisku Nástrojárna: 

 

� zavedení jednotnější formy popisu, obsahu a zápisu jednotlivých pracovních činností 

a postupů (minimálně u činností, které jsou nejčastěji prováděny), „Lidová tvořivost“ 

zaměstnanců značně ztěžuje následnou práci s daty, 

� provést seznámení zaměstnanců s popisem, obsahem a zápisem prováděných činností, 

zdůraznit nutnost dodržování těchto formulací, 

� upozornit pracovníky aby prováděný zápis do pracovního výkazu obsahoval co 

nejméně chyb při zapisování, 

� provést školení pracovníků v oblasti evidence jednotlivý kódů činností. Zda se jedná 

o opravu nástroje, údržbu nástroje, výrobu nového dílu, provádění jiných činností 

(např. školení, úklid pracoviště, jiná práce) atd. aby nedocházelo k záměnám těchto 

činností, 

� pokusit se o detailnější rozpis jednotlivých činností, tak aby nedocházelo ke 

společnému  zápisu oprav a údržeb do jednoho řádku. Poté nelze rozlišit čas, který byl 

potřebný pro opravu či údržbu., 

� dbát na dodržování úplného vypisování jednotlivých dílčích částí pracovního výkazu, 

tak aby nedocházelo například k vypsání pouze stráveného času na daném nástroji a 

nebyla uvedena vykonána pracovní činnost,  

� použít ke zpracovávání a analýze dat jiný software než  doposud používaný tabulkový 

program  Microsoft Excel. Výhodou by byla komplexní aplikace systému SAP do 

společnosti včetně nástrojárny. 

 

 

Výše uvedené kroky by měli pomoci ke zkvalitnění záznamu a sběru dat. Získané informace 

by měli mít také větší vypovídající schopnost o činnostech  prováděných  v nástrojárně. 

Kvalitnější záznam jednotlivých pracovních činností usnadní práci nejen vedoucímu 

nástrojárny ale také i dalším, kteří s danými daty mohou dále pracovat a případně je používat 

k dalšímu zpracovávání. 
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8. KOMPLEXNÍ OPAT ŘENÍ ZAM ĚŘENÁ NA ZVÝŠENÍ 

PRODUKČNÍCH SCHOPNOSTÍ VÝROBNÍCH ZA ŘÍZENÍ 

 
Cílem každé společnosti je dosažení co největší výkonnosti výrobního zařízení. Aby 

docházelo ke zvyšování výkonnosti výrobního zařízení hledají společnosti přijímají 

společnosti různá opatření.  

 

Možné opatření vedoucí ke zvýšení produkčních schopností 

 

V oblasti výroby: 

1. Zlepšení přípravy nástroje pro výrobu. Provádět důkladné preventivní prohlídky a 

výměny opotřebovaných součástí  (např. razníků, plynových pružin, vinutých pružin, 

pohybových částí, vodící desky, kotevní desky, střižné vložky a desky). 

 

2. Jelikož dochází k častému opotřebení pružin na nástrojích, bylo by vhodné zaměřit 

pozornost právě na tento problém. Během sériové výroby dochází k prasknutí pružin a 

zastavení výroby na dobu potřebnou k jejich výměně. Výrobcem pružin je udáván 

počet cyklů (stlačení), které pružina vykoná než dojde k únavě materiálu (prasknutí 

pružiny). Vhodným krokem ke zvýšení produkční schopnosti zařízení je zaměřit se na 

sledování počtu vykonaných cyklů (stlačení), které pružina vykonala před započetím 

nové sériové výroby a provést vyhodnocení jejího stavu, zda by nebylo lepší provést 

výměnu pružiny již před započetím výroby a předejít tak jejímu prasknutí po krátké 

době výroby. Čas, který by byl jinak potřebný na výměnu pružin by zůstal časem 

výrobním a došlo by ke zvýšení výrobních výkonů.  

 

 

V oblasti kontroly:  

3. Větší kontrola při dodržování předepsaného postupu údržby zámečníkem a obsluhou 

lisu (seřizovačem). 

 

Uvedené opatření jsou dílčími možnými návrhy, které by mohly společnosti přinést určité 

zlepšení v oblasti zvýšení produkčních schopností výrobních zařízení. 
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9 ANALÝZA PORUCH 

Výrobní výpadky vznikají u jakékoliv výrobní činnosti. Výpadky jsou  následkem určitých 

poruch, které se odehrávají na výrobních zařízeních.   

 

Porucha kteréhokoliv jednotlivého prvku způsobí poruchu celé soustavy tedy výrobního 

zařízení. Pravděpodobnost vzniku poruchy  roste s počtem prvků nacházejících se ve 

výrobním zařízením  a snižuje se s růstem jejich kvality. Poruchy se vyskytují v různých 

okamžicích a často nečekaně. K tvorbě poruch dochází, jestliže je překročená  určitá mez 

odolnosti daného objektu.  

 

Poruchy jsou většinou náhlé a nelze je předem předpovědět nebo jim zabránit. Na tvorbě 

poruch má také svůj podíl i lidský faktor, špatná údržba, použití nekvalitních prostředků a 

jiné. 

 

Sledování vzniku a délky trvání poruch na jednotlivých nástrojích v měsících listopadu, 

prosinci, lednu, únoru a březnu přináší ucelenější přehled o výrobní výpadcích. Pro lepší 

přehled těchto informací byly vytvořeny  tabulky pro jednotlivé lisy a  nástroje v daných 

měsících.  
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Přehled délky poruch na jednotlivých lisech: 

125t lis pro postupové nástroje 

Měsíc 
Číslo 

nástroje 
Porucha lisu v 

hodinách 

10355 0 

10356 0 Listopad 2009 

10357 0 

10355 0 
10356 0 Prosinec 2009 

10357 0 

10355 0 

10356 0 Leden 2010  

10357 1 

10355 0 

10356 0 Únor 2010 

10357 0 

10355 0 

10356 0  Březen 2010 

10357 0 
Tab. č.11. Lis 125t – znázornění vzniku a délky poruch u jednotlivých nástrojů. 

 

Z uvedené tabulky vyplívá, že u 125t lis pro postupové nástroje: 

� v měsíci lednu na nástroji 10357 vznikla hodinová porucha, 

� v měsíci listopadu, prosinci, únoru a břenu nedošlo ke vzniku poruch u nástrojů 

10355, 10356 a 10357, 

� v měsíci lednu u nástrojů 10355 a 10356 nedošlo také ke vzniku poruch, 
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200t lis pro transferové nástroje 

Měsíc Číslo 
nástroje 

Porucha lisu v 
hodinách 

1212 1 

1213 0 Listopad 2009 

8878 1 

1212 1,5 

1213 0 Prosinec 2009 

8878 0 

1212 5,5 

1213 4 Leden 2010  

8878 12,5 

1212 0 

1213 1 Únor 2010 

8878 0,5 

1212  1 

1213  0  Březen 2010 

8878   0  
Tab. č.11. Lis 200t – znázornění vzniku a délky poruch u jednotlivých nástrojů. 

 

Z uvedené tabulky vyplívá, že u 200t lis pro transferové nástroje: 

� v měsíci listopadu došlo u nástrojů 1212 a 8878 ke vzniku poruch, 

� v měsíci prosinci u nástrojů 1213 a 8878 nedošlo ke vzniku poruch, 

� v měsíci prosinci došlou u nástroje 1212 ke vzniku poruchy, 

� v měsíci lednu došlo u nástrojů 1212, 1213 a 8878 ke vzniku poruch, 

� v měsíci únorů došle ke vzniku poruch pouze u nástrojů 1213 a 8878, 

� v měsíci březnu došlo ke vzniku poruch pouze u nástroje 1212, 
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315t lis pro postupové nástroje 

Měsíc Číslo 
nástroje 

Porucha lisu v 
hodinách 

10009 0 

10058 0 

10478 0 

10189 0 

Listopad 2009 

10759 0 

10009 0 

10058 0,5 

10478 0 

10189 0 

Prosinec 2009 

10759 0 

10009 0 

10058 1 

10478 0 

10189 0 

Leden 2010  

10759 0 

10009 0 

10058 3 

10478 0 

10189 0,5 

Únor 2010 

10759 0 

10009  0 

10058  0 

10478  0 

10189  0 

 Březen 2010 

10759  0 
Tab. č.11. Lis 315t – znázornění vzniku a délky poruch u jednotlivých nástrojů. 

 

Z uvedené tabulky vyplívá, že u 315t lis pro postupové nástroje: 

� v měsíci listopadu a březnu v nástrojů 10009, 10058, 10478, 10189 a 10759 nedošlo 

ke vzniku poruch, 

� v měsíci prosinci došlo k poruše pouze u nástroje 10058,  

� v měsíci lednu došlo k poruše pouze u nástroje 10058, 

� v měsíci únoru došlo k poruchám pouze u nástrojů 10058 a 10189, 

� v měsíci březnu nedošlo u nástrojů ke vzniku poruch, 
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500t lis pro transferové nástroje 

Měsíc Číslo 
nástroje 

Porucha lisu v 
hodinách 

8300 49 
Listopad 2009 

10893 0 

8300 20,5 
Prosinec 2009 

10893 0 

8300 17 
Leden 2010  

10893 0 

8300 8,5 
Únor 2010 

10893 9 

8300  9,5 
 Březen 2010 

10893  0 
Tab. č.11. Lis 500t – znázornění vzniku a délky poruch u jednotlivých nástrojů. 

 

Z uvedené tabulky vyplívá, že u 500t lis pro transferové nástroje: 

� v měsících listopad, prosinec, leden a březen nedošlo ke vzniku poruch u nástroje 

10893, 

� v měsících listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu došlo k poruchám u nástroje 

8300 a také v měsíci únoru u nástroje 10893,. 

 

720t lis pro bremskolben nástroje 

Měsíc Číslo 
nástroje 

Porucha lisu v 
hodinách 

Listopad 2009 11544 12 

Prosinec 2009 11544 0 

Leden 2010 11544 5 

Únor 2010 11544 8,5 

Březen 2010 11544 2  
Tab. č.11. Lis 720t – znázornění vzniku a délky poruch u jednotlivých nástrojů. 

 

Z uvedené tabulky vyplívá, že u 720t lis pro bremskolben nástroje: 

� v měsíci listopadu, lednu, únoru a březnu došlo ke vzniku poruch na nástroji 11544, 

� v měsíci prosinci nedošlo u nástroje 11544 ke vzniku poruchy,  
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Ve výše uvedených tabulkách jsou  postupně zobrazovány délky poruch odehrávajících se na 

jednotlivých  výrobních zařízeních. Uvedené časy poruch jsou sumou celkové délky poruch 

vzniklých na jednotlivých nástrojích.  

 

9.1 Nejčastější příčiny výrobních výpadků a poruch  

Vznikem jednotlivých poruch na výrobních zařízeních dochází k výrobním výpadkům, které 

znemožňují  plynulý chod výroby. Dochází tak ke ztrátám na čase, který by jinak byl věnován 

výrobě.  S odstraněním poruch  často souvisí také vynaložení  určitých finančních prostředků 

potřebných pro nápravu.  

 

Postupy vedoucích k analýze hlavních příčin výrobních výpadků následkem poruch na 

jednotlivých nástrojích: 

 

1. provedení sběru záznamů o vzniklých poruchách (denní hlášení lisů, evidence předání 

směn na pracovišti), 

2. výběr a rozdělení záznamů pro jednotlivé nástroje, 

3. převedení získaných dat o poruchách za posledních 5 měsíců u jednotlivých nástrojů 

do tabulkové podoby, 

4. záznam nejčastějších poruch u jednotlivých nástrojů v průběhu celého roku, 

5. stanovení hlavních příčin výrobních výpadků způsobených poruchami u jednotlivých 

nástrojů, 

 

9.1.1 Rozdělení poruch pro jednotlivé nástroje, příčiny výrobních výpadků 
 

125t lis pro postupové nástroje: 

Poruchy u nástroje číslo 10355   

� vznik otřepů na střižných hranách, 

� zakopávání materiálu, 

 

Příčiny vzniku poruchy: 

Hlavní příčinou vzniku otřepů bývá často opotřebení razníků, špatné nastavení stroje, seřízení 

lisu a špatné nastavení nástroje. 
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Zakopávání materiálu je slangový výraz pro ztíženou průchodnost materiálu při posuvu. Může 

být způsobena rozměrovými vlastnostmi vstupního materiálu např. šavlovitostí, špatným 

vyrovnáním materiálu, šíře materiálu je  přes povolenou mez nebo jsou nesladěné činné 

součásti nástroje. V případě nekorektního posunu materiálu ( krátký posun) může dojít k 

vážnému poškození nástroje. 

 

Poruchy u nástroje číslo 10356   

� vznik otřepů na střižných hranách, 

� problém s posuvem, časté vypínání dorazového čidla , 

� zakopávání materiálu, 

 

Příčiny vzniku poruchy: 

Hlavní příčinou vzniku otřepů bývá často opotřebení razníků, špatné nastavení stroje, seřízení 

lisu a špatné nastavení nástroje. 

Problémem s posuvem a častým vypínáním dorazových čidel je zapříčiněno zanesením těchto 

čidel. 

Zakopávání materiálu je slangový výraz pro ztíženou průchodnost materiálu při posuvu. Může 

být způsobena rozměrovými vlastnostmi vstupního materiálu např. šavlovitostí, špatným 

vyrovnáním materiálu, šíře materiálu je  přes povolenou mez nebo jsou nesladěné činné 

součásti nástroje. V případě nekorektního posunu materiálu ( krátký posun) může dojít k 

vážnému poškození nástroje. 

 

Poruchy u nástroje číslo 10357   

� problém s posuvem, časté vypínání dorazového čidla, 

� zakopávání materiálu, 

  

Příčiny vzniku poruchy: 

Problémem s posuvem a častým vypínáním dorazových čidel je zapříčiněno zanesením těchto 

čidel. 

Zakopávání materiálu je slangový výraz pro ztíženou průchodnost materiálu při posuvu. Může 

být způsobena rozměrovými vlastnostmi vstupního materiálu např. šavlovitostí, špatným 

vyrovnáním materiálu, šíře materiálu je  přes povolenou mez nebo jsou nesladěné činné 

součásti nástroje. V případě nekorektního posunu materiálu ( krátký posun) může dojít k 

vážnému poškození nástroje. 
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200t lis pro transferové nástroje: 

Poruchy u nástroje číslo 1212 

� vznik otřepů na střižných hranách a špatná perforace otvorů, 

� vznik rýhy na výrobku, 

� ulomení razníku, 

 

Příčiny vzniku poruchy: 

Hlavní příčinou vzniku otřepů bývá často opotřebení razníků, špatné nastavení stroje, seřízení 

lisu a špatné nastavení nástroje. 

Vznik rýhy na výrobku je zapříčiněno nečistotami na matrici nebo poškozením matrice. 

Ulomení razníku, který poté zůstane ve výlisku. Může být způsobeno opotřebením razníku, 

špatným nastavením nástroje nebo nastavením technologického maziva. 

 
Poruchy u nástroje číslo 1213 

� vznik otlaků na horní ploše výrobků, 

� vznik otřepů na střižných hranách a špatná perforace otvorů, 

 

Příčiny vzniku poruchy: 

Příčinou vzniku otlaků na horní ploše výrobků je zapříčiněno špatným vedením horního 

tažníku (nutná výměna tažníku). 

Hlavní příčinou vzniku otřepů bývá často opotřebení razníků, špatné nastavení stroje, seřízení 

lisu a špatné nastavení nástroje. 

 

Poruchy u nástroje číslo 8878 

� zamačkávání oválného střižníku do podložky, neprostříhává, 

� vznik otřepů na střižných hranách, 

� zaražení výrobku ve vrchním nástroji, 

� zaražení odpadu s výrobkem ve vrchním nástroji, 

 
 
Příčiny vzniku poruchy: 

Zamačkávání oválného střižníku do podložky a neprostříhávaní je zapříčiněno použitím 

podložek, které nejsou tvrzeny. 

Hlavní příčinou vzniku otřepů bývá často opotřebení razníků, špatné nastavení stroje, seřízení 

lisu a špatné nastavení nástroje. 
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Hlavními příčinami zaražení výrobku ve vrchním nástroji jsou špatně odladěné tažné matrice 

nástroje nebo předchozí stanice, vada materiálu, nastavení technologického maziva a seřízení 

transferového podavače aj. 

Zaražení odpadu s výrobkem ve vrchním nástroji je následkem špatného seřízením 

transferového podavače a nastavení dávkování technologického maziva. 

 

 

315t lis pro transferové nástroje: 

Poruchy u nástroje j číslo 10058 

� nízký tlak v úpinkách beranu, 

� vznik otřepů na střižných hranách, 

� zakopávání materiálu, 

 

Příčiny vzniku poruchy: 

Důsledkem snížení tlaku v úpinkách beranu je vada (opotřebovanost) těsnění použitého 

v úpinkách. 

Hlavní příčinou vzniku otřepů bývá často opotřebení razníků, špatné nastavení stroje, seřízení 

lisu a špatné nastavení nástroje. 

 

Poruchy u nástroje číslo 10009 

� vznik otřepů na střižných hranách, 

 

Příčiny vzniku poruchy: 

Hlavní příčinou vzniku otřepů bývá často opotřebení razníků, špatné nastavení stroje, seřízení 

lisu a špatné nastavení nástroje. 

 

Poruchy u nástroje číslo 10478 

� vznik otřepů na střižných hranách, 

� ucpávání dopravníků pro výlisky, 

 

Příčiny vzniku poruchy: 

Hlavní příčinou vzniku otřepů bývá často opotřebení razníků, špatné nastavení stroje, seřízení 

lisu a špatné nastavení nástroje. 
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Příčinou ucpávání dopravníku pro výlisky je opotřebovaný pás dopravníku, tupá stanice střihu 

platiny, špatně ustavený dopravník aj. 

 

Poruchy u nástroje číslo 10478 

� vznik otřepů na střižných hranách, 

� ucpání dopravníků pro výlisky, 

 

Příčiny vzniku poruchy: 

Hlavní příčinou vzniku otřepů bývá často opotřebení razníků, špatné nastavení stroje, seřízení 

lisu a špatné nastavení nástroje. 

Příčinou ucpávání dopravníku pro výlisky je opotřebovaný pás dopravníku, tupá stanice střihu 

platiny, špatně ustavený dopravník aj. 

 

 

500t lis pro transferové nástroje: 

Poruchy u nástroje číslo 8300 

� ucpání dopravníku, 

� vyhazování síly a hydrauliky, 

� vznik otřepů na střižných hranách, 

� únik vzduchu z protitlaků, 

� problém s posuvem a vynecháváním posuvu dopravníku, 

 

Příčiny vzniku poruchy: 

K ucpání dopravníků často dochází u konce životnosti střih. platiny. 

Vyhazování síly a hydrauliky je zapříčiněno nedosažením minimální hranice 0 -520KN. 

Hlavní příčinou vzniku otřepů bývá často opotřebení razníků, špatné nastavení stroje, seřízení 

lisu a špatné nastavení nástroje. 

Častou příčinou úniku vzduchu z protitlaků je prasknutí  (poškození) hadice. 

Problém s posuvem a vynecháváním posuvu dopravníku a následným opakovním stříhání do 

stejného místa je zapříčiněno poruchou čidla  za posuvem díky přidání většího množství oleje. 

 

Poruchy u nástroje číslo 10893 

� vznik otřepů na střižných hranách, 

� problém s posuvem a vynecháváním posuvu dopravníku 
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Příčiny vzniku poruchy: 

Hlavní příčinou vzniku otřepů bývá často opotřebení razníků, špatné nastavení stroje, seřízení 

lisu a špatné nastavení nástroje. 

Problém s posuvem a vynecháváním posuvu dopravníku a následným opakovním stříhání do 

stejného místa je zapříčiněno poruchou čidla  za posuvem díky přidání většího množství oleje. 

 

 

720t lis pro bremskolben nástroje: 

Poruchy u nástroje číslo 11544 

� porucha dopravníku pro výlisky, 

� porucha regulátoru pro příčný a podélný posuv, 

� vznik otřepů na střižných hranách, 

 

Příčiny vzniku poruchy: 

Příčinou ucpávání dopravníku pro výlisky je opotřebovaný pás dopravníku, tupá stanice střihu 

platiny, špatně ustavený dopravník aj. 

Změna úhlu příčeného posuvu vstupního materiálu zapříčinila poruchu rovnačky a následné 

vypnutí celého lisu. 

Hlavní příčinou vzniku otřepů bývá často opotřebení razníků, špatné nastavení stroje, seřízení 

lisu a špatné nastavení nástroje. 

 

Podklady pro stanovení vzniku poruch u jednotlivých nástrojů byly denní hlášení lisu a 

evidence předání směn na pracovišti. V evidenci předání směn na pracovišti jsou obsluhou 

lisu zaznamenávány  informace k nástroji jako jsou poruchy, provedené opravy a další 

opatření (viz. příloha 2.). V této evidenci je zřízena speciální kolonka týkající se poruch pod 

názvem porucha na lise a zařízení  - popis poruchy a odstranění, tato kolonka není často 

vyplněna a jednotlivé poruchy jsou zaznamenávány do jedné kolonky společně s opravami 

nástrojů a dalšími opatřeními což značně ztěžuje přehlednost. Občas dochází k situaci kdy 

porucha není vůbec zaznamenána do evidence. Měla by být prováděna kontrola těchto zápisu, 

zda obsluha dodržuje správný a věcný záznam vzniklých situací do patřičných kolonek.  
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10 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo provedení komplexní analýzy nákladů na údržbu a opravy 

nástrojů ve společnosti Erdrich Umformtechnik s.r.o., navrhnout komplexní opatření 

zaměřená na zvýšení produkčních schopností výrobních zařízení, analyzovat hlavní příčiny 

výrobních výpadků následkem poruch na jednotlivých nástrojích. 

 

 V rámci této diplomové práce byly dosaženy tyto výsledky: 

 

� Nejprve byla vypracována teoretická část, zaměřena hlavně na definice nákladů podle 

jednotlivých autorů, druhové členění vlastních nákladů, kalkulační členění nákladů, 

členění nákladů v závislosti na objemu prováděných výkonů, účelové členění nákladů, 

členění nákladů podle místa vzniku a odpovědnosti za vznik a evidence nákladů. 

Součástí teoretické části je i bližší seznámení s controllingem, který je také definován 

podle jednotlivých autorů. Dále jsou uvedeny požadavky na systém controllingu, 

controllera. A hlavní směry controllingu z hlediska cílové orientace. Vztah nákladů 

s controllingem a definování pojmu údržba a oprava. 

 

� Vytvoření vývojového diagramu pro lepší přehled postupů při řešení problémů 

vzniklých na lisovacím zařízení, viz. strana 20. 

 

� Dále byla provedena analýza současného zápisu (záznamu) prováděných činností 

v nástrojárně s hlavním zaměřením na náklady týkající se oprav a údržby nástrojů 

sloužících k výrobě. Došlo k detailnějšímu rozdělení nákladů na opravy a nebo údržbu 

u jednotlivých nástrojů. Všechny vynaložené hodiny potřebné na provedení oprav a 

údržby u jednotlivých nástrojů byly zobrazeny v tabulkách  rozdělených podle tonáže 

výrobních zařízení. Do tabulek byly také zahrnuty údržby prováděné externími 

dodavateli provedené daný měsíc na jednotlivých nástrojích. Časy potřebné na 

provedení oprav a údržbu nákladů u jednotlivých nástrojů byly vynásobeny hodinovou 

sazbou nástrojárny. Tím byly vyčísleny náklady na opravy a údržby jednotlivých 

nástrojů v nástrojárně. K nákladům nástrojárny na údržbu byly přičteny i náklady na 

externí údržbu a tím bylo dosazeno vyčíslení celkových nákladů na údržbu u 

jednotlivých nástrojů po dobu provádění analýzy.  V tabulkách došlo ke znázornění 

celkových nákladů jak na opravu tak na údržbu u jednotlivých nástrojů.  
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� V současném zápisu prováděných činností v nástrojárně dochází k určitým 

nepřesnostem. Proto byla navržena konkrétní opatření, která by mohla pomoci 

k získání kvalitnějších a přesnějších záznamů např.: 

 

• zavedení jednotnější formy popisu, obsahu a zápisu jednotlivých 

pracovních činností a postupů, 

• provést seznámení zaměstnanců s popisem, obsahem a zápisem 

prováděných činností, zdůraznit nutnost dodržování těchto formulací, 

• upozornit pracovníky aby prováděný zápis do pracovního výkazu 

obsahoval co nejméně chyb při zapisování, 

• pokusit se o detailnější rozpis jednotlivých činností, 

• dbát na dodržování úplného vypisování jednotlivých dílčích částí 

pracovního výkazu, 

• použít ke zpracovávání a analýze dat jiný software než  doposud 

používaný tabulkový program  Microsoft Excel, 

 

� Dále byly navrženy  tři komplexní opatření zaměřená na zvýšení produkční schopnosti 

výrobních zařízení. 

 

� Byla provedena analýza poruch vznikajících na jednotlivých nástrojích. Pro lepší 

přehlednost vzniku poruch za dobu posledních 5 měsíců byly vytvořeny tabulky  

zachycující počet hodin po kterou nebylo výrobní zařízení schopno provozu.               

U jednotlivých nástrojů byly stanoveny nejčastější  poruchy, které vznikaly v průběhu  

roku. Byly také stanoveny hlavní příčiny výrobních výpadků způsobených poruchami 

jednotlivých nástrojů. 

 

� Přínosem diplomové práce zpracované ve společnosti Erdrich Umformtechnik s.r.o. je 

popis, analýza a návrh opatření, které pro svou manažerskou praxi může využít střední 

a vyšší management společnosti. Konkrétní návrhy byly vždy konzultovány 

s vedoucím příslušné organizační jednotky. Zavádění těchto opatření je plně 

v kompetenci managementu, který svým rozhodnutím může prospět k dílčímu řešení             

problematiky údržby a opravy ve společnosti. 
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