
 
 
 
 
 



 

 



 

 
 



 

 
 
 
 



 

 
Abstrakt 

 

Tato diplomová práce, která má název Revize systému plánování je zaměřena na 

systém plánování obchodních zakázek ve společnosti Moravské železárny, a. s. V této 

práci bych chtěla poukázat na důležitost systému plánování ve společnosti a na vliv této 

činnosti z pohledu zvyšování efektivity. Práce se tématem zabývá nejprve na teoretické 

úrovni, kde jsou naznačeny některé poznatky o dané problematice z prostudované 

literatury. Druhá část práce zahrnuje představení společnosti Moravské železárny, a.s. a 

následně je zaměřena na analýzu současného systému plánování ve společnosti a na 

identifikaci případných nedostatků. Na závěr jsou zde uvedeny možná opatření ke zlepšení 

současného stavu plánování v Moravských železárnách, a.s. 

 

Klí čová slova: plánování, výroba, revize systému, vývojový diagram, efektivita 

 

Abstract 

This thesis, which is the name of Revision of planning is focused on the planning system 

business orders in the company of the Moravské železárny, a.s. In this thesis I would like 

to highlight the importance of planning in society and the impact of this activity in terms of 

improving efficiency. This work addresses the issue first at a theoretical level, which are 

indicated some knowledge of the issue of review of the literature. The second part includes 

the introduction of the Moravské železárny, a.s. and then focuses on the analysis of the 

current planning system in society and to identify any deficiencies. In conclusion, there are 

shown possible steps to improve the current state of planning in the Moravské železárny, 

a.s. 
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Úvod 

 

V současné době žijeme ve světě, ve kterém jsme svědky neustále rostoucího tlaku 

trhu na to, aby výrobní podniky dodávaly zákazníkům kvalitní produkty se stále větší 

spolehlivostí, vyšší rychlostí a pružností. Proto má řízení a plánování výroby pro tyto 

podniky velký význam a lze tyto činnosti považovat za nepostradatelné pro zajišťování 

života firmy. Plánování je významné především tím, že má přímý vliv na efektivitu 

organizační činnosti, také na snižování rizika, rozvoj organizace i manažerů a na 

výkonnost organizace.Pokud se lépe, jasněji a srozumitelněji stanoví požadované cíle, tak i 

ostatní činnosti v podniku budou efektivnější. Plánování také upřesňuje směr budoucího 

chování organizace, což pozitivně snižuje rizika z neznámé budoucnosti. Dalšími důvody 

proč věnovat plánování zvýšenou pozornost je také zlepšení průchodnosti zakázek výrobou 

snížením ztrátových časů. Dobře zavedené plánování umožňuje včasně reagovat na změny 

ve výrobě a ulehčuje komunikaci se zákazníkem při stanovení i při změně termínů dodání, 

a to díky většímu objemu informací. Tímto se také urychluje a zjednodušuje tvorba 

nabídek a smluv se zákazníky.  

Plánování výroby zahrnuje rozhodnutí o výrobním programu, a to z hlediska 

objemu výroby a skladby sortimentu pro dané období. Plánování výroby taktéž rozhoduje 

o výrobním procesu, kdy řeší otázky týkající se výběru vhodné technologie výroby, výběru 

surovin a materiálů. Účelem a podstatou výrobního plánu je soustavné rozhodování o 

činitelích výroby tak, aby byla výroba úspěšná. Hledají se optimální kombinace výrobních 

faktorů s cílem použití co možná nejnižších nákladů.  

Bez plánování a bez důsledného sledování trhu i jeho okolí se mohou firmy dostat do 

značných problémů.  

Společnost Moravské železárny, a. s., ve které je diplomová práce zpracována a ve 

které je problematika plánování řešena, patří k významným výrobcům a dodavatelům 

odlitků, výkovků a obráběných dílů. Tyto výrobky jsou dodávány pro různé segmenty 

průmyslu, především výrobcům kolejových vozidel, osobních i nákladních automobilů a 

zemědělských strojů. Výrobky jsou dodávány do stavebního průmyslu, pro hydraulická 

zařízení, klimatizační systémy a do mnoha dalších průmyslových odvětví. Tato práce je 

zaměřena na systém plánování obchodních zakázek ve společnosti a na identifikaci 

zjištěných nedostatků.V posledních letech se Moravské železárny, a. s. snaží vyrovnávat 

s aktuálními výzvami, mezi které patří zejména konkurenční tlaky, globalizace, rostoucí 
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očekávání zákazníků co se termínové spolehlivosti a jakosti výrobků týče. Společnost se 

snaží zaměřovat na plánování jako na proces efektivní podpory podnikových procesů 

zejména v oblasti výroby a prodeje. Úkolem plánovacího procesu je zajistit takové 

informační podklady, které je možno použít pro efektivní řízení.  

 

Cílem této diplomové práce je analýza současného stavu plánování a navržení 

možných opatření ke zlepšení způsobu plánování, včetně revize používaných dokumentů.  
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1 Teoretická část 

 

Trvalým úkolem a především zájmem všech výrobních podnikatelských subjektů je 

zabezpečování výroby a služeb a tím na jedné straně zvyšování technické i životní úrovně 

země, ve které působí a na druhé straně také dosažení dobrého hospodářského výsledku a 

tím i celkového rozvoje podniku a uspokojení vlastních potřeb [3]. 

Výroba přestavuje výsledky práce (výrobky, výkony), které jsou určené pro výrobní, 

společenskou a individuální spotřebu. Z technického hlediska je výrobní proces přeměna 

vstupních surovin a materiálů za aktivní účasti pracovní síly s pomocí investičního a 

oběžného majetku ve výrobek. Výroba je tady proces vědomého přetváření zdrojů ve 

výsledný produkt [3]. 

Teorie, která se zabývá časovým, prostorovým a funkčním uspořádáním výrobních 

procesů a jejich strukturou se nazývá teorie uspořádání a řízení výroby.  

Řízení je proces, během kterého manažer (vedoucí pracovník) objevuje nová řešení 

(nápady), plánuje, organizuje, motivuje sebe i podřízené pracovníky, kontroluje, 

komunikuje, činí rozhodnutí a tím ovlivňuje chování podřízených. [3]. 

 

Řízení výrobního procesu lze také definovat jako přípravu průběhu a usměrňování 

průběhu výrobního procesu s cílem dosáhnout naplnění cílů [4]. 

Proces řízení (viz. obr. 1), obsahuje jednotlivé základní fáze kterými jsou: [3] 

� tvorba 

� plánování 

� organizování 

� motivování 

� kontrola 

 

Uvedené základní fáze na sebe navazují, mají cyklický charakter – neustále se opakují. 

Tzn., že po fázi kontroly coby relativně konečné fázi cyklu procesu řízení, následují opět 

fáze tvorby, plánování, organizování atd. [3]. 

Proces řízení obsahuje kromě základních fází i průběžné fáze. Těmito fázemi jsou: [3] 

� komunikace 

� rozhodování 
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Proces řízení ve výrobním systému jako celku je nejen nástrojem pro usměrňování 

chování lidí s cílem ovlivnit jejich výkon. Řízení výroby znamená ovlivňování lidí, 

zařazených do výrobního procesu tak, aby výroba a všechny návazné činnosti probíhaly co 

nejefektivněji [3]. 

 

1.1 Typy výroby 

 

Typ výroby je dán souhrnem znaků určitého výrobního procesu, technického, 

organizačního a ekonomického charakteru a je dán počtem druhů produktů, charakterem 

produktů a množstvím produktů [4]. Podle uvedených kritérií rozeznáváme tyto tři typy 

výroby. 

1.1.1 Kusová výroba 

Kusová výroba vyrábí velký počet různých druhů výrobků v jednotlivých kusech, 

nebo v malých množstvích (obr. 2). Opakuje se nepravidelně a v některých případech se 

neopakuje vůbec. Ojedinělost opakování výroby stejných druhů výrobků si vynucuje 

velkou univerzálnost strojů a vysokou kvalifikaci pracovníků. Vyrábí se výlučně na 

zakázku. Jde především o velmi složité výrobky, např. o výrobky těžkého strojírenství. 

Zvětšením počtu výrobků jednoho druhu, zúžením výrobního sortimentu a zvětšením 

opakovanosti výrobního procesu přicházíme k vyššímu typu výrob, k sériové výrobě [3]. 

1.1.2 Sériová výroba 

Sériová výroba je charakteristická výrobou většího či menšího množství výrobků 

stejného druhu (obr. 2). Toto množství, které je zadáváno do výroby najednou, se nazývá 

výrobní dávka (série) a jeho výroba se obvykle opakuje s určitou pravidelností. 

Opakovanost výroby umožňuje zvýšit specializaci pracovišť, takže se kromě 

univerzálních stojů používají i stroje specializované. Podle velikosti sérií (počtu kusů v 

dávce) a jejich periodičnosti, rozlišujeme dále sériovou výrobu na: 

� Malosériovou 

� Středněsériovou 

� velkosériovou. 

 

Typickou sériovou výrobou je např. výroba automobilů, letadel, obráběcích strojů, 

textilních strojů, ale i výroba některých druhů oděvů, prádla apod. [3] 
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1.1.3 Hromadná výroba 

Hromadná výroba se vyznačuje výrobou jen jednoho nebo několika málo druhů výrobků s  

velkým množstvím produkce (obr. 2). Je typická vysokou mírou opakovanosti a relativně 

dlouhou ustáleností výroby týchž výrobků. S výhodou se využívají jednoúčelové stroje 

velké výkonnosti, jednotlivá pracoviště jsou vysoce specializovaná. Pracovníci ve výrobě 

obvykle nemusí mít tak vysokou kvalifikaci, jako pracovníci v kusové výrobě.  

Hromadná výroba je typická pro chemické výrobní procesy, výrobu obuvi, textilní 

a oděvní výrobu, pro potravinářský průmysl (cukrovarnictví, mlynárenství, pivovarnictví 

apod.), hornictví, energetiku, průmysl stavebních hmot (cementárny, cihelny, panelárny, 

štěrkovny, pískovny apod.). Je mnohem efektivnější. [3] 

 

Ve výrobních jednotkách se často můžeme setkat s pracovišti, dílnami nebo 

provozy všech uvedených  charakterů výrobních procesů a typů výrob. Typ výroby 

ovlivňuje i vybavení pracovišť. Z hlediska vybavení pracovišť rozeznáváme univerzální 

pracoviště a specializovaná pracoviště. Pro univerzální pracoviště je typická především 

kusová a malosériová výroba, pro specializovaná pracoviště velkosériová a hromadná 

výroba [3]. 

 

1.2 Výrobní proces 

 

Výrobní proces je tvůrčím a společenským procesem, jehož funkcí je tvorba 

materiálních hodnot (výrobků, výkonů).Výrobní procesy můžeme dělit podle výrobního 

programu a podle složitosti výrobního procesu do 6 skupin. [3] 

 

1.2.1 Členění výrobních procesů podle výrobního programu [3] 

1.2.1.1  Hlavní výrobní procesy  

Hlavní výrobní procesy jsou základem výrobního procesu, a proto určují jeho 

charakter. Výstupy z hlavních výrobních procesů jsou výrobky nebo služby.  

1.2.1.2  Vedlejší výrobní procesy 

Tyto procesy zabezpečují vedlejší výrobu nebo doplňkovou výrobu. Výstupy 

z vedlejších výrobních procesů jsou např. náhradní díly nebo produkty doplňkové výroby.  



 8

1.2.1.3  Sdružené výrobní procesy 

U těchto procesů buď nelze nebo se jen velmi obtížně stanovuje hlavní a vedlejší 

produkt (zpracování ropy, masný průmysl).  

1.2.1.4  Pomocné výrobní procesy 

Výrobky a služby těchto procesů jsou určeny k zabezpečení chodu hlavních, 

vedlejších a sdružených výrobních procesů. Úkolem těchto procesů je zajišťovat 

předcházející výroby různými výrobními pomůckami, poskytovat jim údržbářskou, 

opravářskou i energetickou službu. 

1.2.1.5  Obslužné výrobní procesy 

Tyto procesy vytvářejí potřebné podmínky pro nerušený průběh hlavních, 

vedlejších, sdružených a pomocných výrobních procesů. 

 

1.2.2 Členění podle složitosti výrobního procesu [3] 

Složitost výrobního procesu ovlivňuje nejen uspořádání, tj. organizace výroby, ale i 

náročnost na její koordinaci a řízení. Výrobní procesy podle jejich složitosti členíme na  

� jednoduché 

� složité 

1.2.2.1  Jednoduché výrobní procesy 

 Jsou charakteristické tím, že se v nich vyrábějí jednoduché výrobky, obvykle výrobky 

z jednoho druhu materiálu. Jednotlivé činnosti (operace) se v těchto procesech uskutečňují 

„za sebou“ [3]. Schéma jednoduchého výrobního procesu je znázorněno na Obrázku 1. 

 

 

Obr. 1 Schéma jednoduchého výrobního procesu 

1. operace 2. operace 3. operace 4. operace 

Soustružení 
- hrubování 

Soustružení 
- hlazení 

Frézování 
drážky 

Broušení 
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1.2.2.2  Složité výrobní procesy 

 Jsou charakterizovány podle složitosti výrobků v těchto procesech vyráběných 

Obvykle se jedná o finální výrobky sestavené z mnoha součástí vyráběných popř. 

nakupovaných nebo výrobní procesy, ve kterých z jedné základní suroviny je vyráběno 

větší množství finálních výrobků [3]. Složité výrobní procesy se podle průběhu výrobního 

procesu dělí na sbíhavé a rozbíhavé. 

 

Schémata složitého sbíhavého výrobního procesu a složitého rozbíhavého výrobního 

procesu jsou znázorněny na Obrázcích 2 a 3.  

 

 

 

Obr. 2 Sbíhavý výrobní proces 
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Obr. 3 Rozbíhavý výrobní proces 

 

1.2.3 Členění z hlediska technologie 

Podle použité technologie se výrobní procesy mohou členit takto: [3] 

� Těžební procesy (těžba rud, uhlí, plynu, kamene, písku) 

� Chemické technologické postupy 

• Analytické (elektrolýza) 

• Syntetické (výroba umělých látek, polymerizace apod.) 

� Biochemické a biologické procesy (kvašení, zrání) 

� Mechanické procesy (tváření, obrábění, spojování materiálu 

� Energetické procesy (výroba všech druhů energie – elektřiny, páry, plynů atd.) 

 

Souhrn dílčích základních procesů podobné technické povahy tvoří výrobní fázi. Je to 

určitá část výrobního procesu charakterizovaná technickou, prostorovou i časovou 

uceleností. Rozeznáváme tři základní výrobní fáze mechanických výrob. [3] 
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1.2.3.1  Předzhotovující fáze 

Úkolem před zhotovující fáze je zpracování surovin nebo materiálů v polotovary 

(odlitky, výkovky, výlisky, svařence) určené ke zpracování v následující fázi výrobního 

procesu [3]. 

1.2.3.2  Zhotovující fáze 

Zhotovující fáze je hlavní výrobní fází mechanických procesů výroby (zhotovují se 

součásti, výrobky, dílce, uzly, montážní skupiny apod.) [3]. 

1.2.3.3  Dohotovující fáze 

Tato fáze zahrnuje činnosti, při nichž se ze součástí, dílů a uzlů, vytvářejí hotové výrobky. 

Patří sem spojování, montáž, povrchová a konečná úprava výrobku, přezkoušení) [3]. 

 

 

1.2.4 Členění z hlediska prostorového uspořádání 

Hlavním kritériem pro prostorové uspořádání výrobních jednotek je materiálový tok 

výrobku. Jedná se o pohyb pracovních předmětů (stroje, nářadí) a je charakterizován 

směrem, intenzitou, frekvencí a rychlostí pohybu [3]. 

Cílem z tohoto pohledu je vyloučit nebo omezit přerušování pohybu pracovních 

předmětů mezi technologickými operacemi a zajistit co největší plynulost a rytmičnost 

jejich pohybu, vyloučit zbytečné manipulační práce, omezit nutné práce a mechanizovat, 

popř. automatizovat fyzicky namáhavé manipulační práce [3]. 

 

1.2.5 Hledisko časového průběhu výrobního procesu výrobku 

Toto hledisko je kritériem organizace a řízení lhůtového průběhu pracovních 

předmětů, rovnoměrnosti a rytmičnosti výrobního procesu výrobku [3]. 

Důležitým faktorem výrobního procesu výrobku je tedy tzv. průběžná doba výroby.  

Průběžná doba výroby je doba od okamžiku vstupu materiálu do výrobního procesu 

nebo započetí první operace, až po ukončení výroby výrobku nebo ukončení výkonu. Do 

skutečné průběžné doby výroby musíme započítat veškeré časy podmínečně nutných 

přestávek (přestávky podmíněné režimem práce) i ztráty, které vznikly v průběhu výroby. 

Průběžná doba výrobku je doba od uplatnění požadavku na výrobu výrobku, do okamžiku 
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úplného dohotovení výrobku. Průběžná doba výrobku zahrnuje veškeré předvýrobní 

činnosti potřebné pro vznik výrobku a přípravu výroby výrobku, včetně průběžné doby 

výroby výrobku [3]. 

 

1.3 Technická příprava výroby 

1.3.1 Funkce, úkoly a členění technické přípravy výroby 

Technická příprava výroby (TPV) je soubor vzájemně spjatých činností v podniku, 

jejichž cílem je připravit technicky a ekonomicky výhodný a efektivní návrh výrobku, 

technologie a organizace jeho výroby TPV je předpokladem pro [3]: 

� zahájení nové výroby 

� zavádění nových výrobků 

� zavádění progresivnějších technologií 

� zdokonalování stávajících výrob (inovace) 

Úkoly technické přípravy výroby (TPV) vyvolává výzkum a průzkum potřeb. Její 

konkrétní obsah je zcela závislý na druhu a rozsahu výroby, na stupni složitosti, novosti a 

technologické povaze konstrukce předmětu, který má být vyráběn a na výrobní struktuře 

závodu [3]. 

 

Obecně se TPV skládá: [3] 

� z konstrukce nových a zdokonalování již vyráběných produktů 

� z vypracování a zdokonalování výrobních postupů 

� z konstrukce a zhotovení nářadí 

� z vyzkoušení a seřízení navržených výrobních postupů 

 

Celé údobí TPV lze rozdělit na tři etapy: [3] 

� přípravu prototypu 

� přípravu k sériové výrobě 

� rozběh sériové výroby 

 

Podle etap a složení TPV je patrna míra jejího vlivu na efektivnost připravované 

výroby. Z tohoto důvodu je tedy velmi vhodné plánovat a kontrolovat její průběh.  

 

Výstupem TPV je technicko-ekonomická dokumentace, která musí zajistit: [3] 
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� konkurenceschopnost výrobku 

� efektivní průběh vlastní přípravy 

� vlastní výrobní proces 

� spokojenost uživatele (jakost, servis) 

 

1.4 Příprava výroby 

 

Příprava výroby je jednou z předvýrobních etap celého produkčního procesu. Jsou 

zde položeny a předurčeny základy příštích tržních úspěchů produktu [1]. 

Případné změny ve výrobním procesu, zdokonalení finálního výrobku nebo 

odstranění chyb v konstrukčním nebo technologickém řešení lze v této fázi výrobního 

procesu provést ještě relativně snadno s minimálními finančními náklady. Právě proto je to 

jeden z důvodů, proč se těžiště procesu zdokonalování výroby v současnosti přesouvá stále 

více do předvýrobních stádiích výroby [1]. 

 

Příprava výroby tvoří množství navazujících činností od prognóz, marketingových 

studií, tvorby strategie výroby, až po vytvoření výrobního programu, zabezpečení kvality a 

procesů dalšího rozvoje. Proces přípravy výroby a míra odpovědnosti za její průběh mají 

v tržní ekonomice mimořádně důležité postavení, protože v této fázi vznikají nejen 

technické, technologické a organizační předpoklady pro vytvoření úspěšného budoucího 

produktu, ale je zde předurčena i výše nákladů na jeho zhotovení. Úspěšné dokončení 

přípravy výroby je současně předpokladem pro zahájení výroby nového výrobku nebo 

zavedení pokrokové technologie [1]. 

 

Příprava výroby sestává z několika fází, které se mohou pro různé typy výroby a 

různé druhy produktů lišit, avšak vždy v nich lze najít čtyři společné etapy. [1] 

1.4.1 Konstruk ční příprava výroby 

Tato fáze přípravy výroby navazuje na průzkum trhu, který byl proveden v rámci 

marketingové činnosti firmy [1]. Firma již tedy má představu o koncepci nového výrobku, 

jeho funkcích a náplní této etapy je rozhodnout o tvaru a rozměrech výrobku, použitém 

materiálu a také musí zajistit technologičnost konstrukce, umožňující použití 
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nejhospodárnějších výrobních postupů, zaměřených na dosahování stanovené jakosti 

výrobku a odpovídající typu a rozsahu výroby  [3]. 

Výsledkem této fáze je zhotovení konstrukční dokumentace, která sestává 

z výrobních výkresů jednotlivých součástí, z montážních sestav výrobků a skupin, ze 

schémat pro dílenské a provozní účely (např. kinematická, hydraulická nebo mechanická 

aj. schémata) a z konstrukční rozpisky (kusovník), obsahující soupis všech součástí a 

materiálů včetně jejich rozměrů, přesnosti, drsnosti povrchu, tepelného zpracování i 

povrchové úpravy [1]. 

Výstupem konstrukční přípravy výroby jsou rovněž technické podmínky pro 

výrobu, provoz, zkoušení a přejímání výrobku, včetně návodu k použití, obsluze, údržbě, 

příp. k jeho přepravě a uskladnění [1]. 

1.4.2 Materiálová příprava výroby 

Materiálová příprava výroby spočívá ve správné volbě základní suroviny pro 

přípravu finálního produktu. Volba materiálového druhu ovlivňuje jednak kvalitu 

konečného produktu a tím i jeho užitnou hodnotu a jednak také technologické postupy, 

které mohou být při výrobním procesu využity. Správná volba konstrukčního materiálu 

tedy předurčuje i volbu optimální použité technologie a má tím vliv i na celou ekonomii 

produkčního procesu [1]. 

Součástí této etapy přípravy výroby je nejen volba vhodné suroviny, z níž bude 

konečný výrobek zhotoven, ale jde i o nalezení seriozního dodavatele, který bude 

garantovat po celou dobu produkce stálou kvalitu dodávaných surovin za dojednané ceny 

[1]. 

1.4.3 Technologická příprava výroby 

Technologická příprava výroby stanovuje způsob, jakým budou provedeny 

jednotlivé operace, během nichž se mění tvar nebo látková podstata materiálů v průběhu 

jejich transformace na konečný produkt. Určuje posloupnost operací, výrobních strojů a 

zařízení, na nichž bude výroba probíhat, včetně nástrojů, přípravků, měřidel a kontrolních 

stanovišť. Kromě vlastních technologických aspektů výrobního procesu a ekonomických 

hledisek je součástí technologické přípravy výroby rovněž zajištění bezpečnosti, hygieny a 

kultury práce [1]. 
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1.4.3.1  Technologická příprava výroby zahrnuje: [3] 

� technologické rozbory výkresů 

� stanovení norem, využití zařízení a nástrojů, materiálu, paliva a energie 

� vypracování a zavedení výrobních postupů zaručujících patřičnou jakost výrobků a 

hospodárnost jejich výroby 

� konstrukci, zhotovení a seřízení příslušného nářadí 

� vypracování a zavedení účelných způsobů technické kontroly a organizace práce, 

pracoviště a způsoby organizace výroby 

1.4.3.2 Technologická dokumentace přípravy výroby 

V technické přípravě výroby vzniká poměrně velké množství dokumentace. 

Základními prvotními doklady TPV je ale pouze výrobní výkres a technologický postup, 

které jsou výsledkem tvůrčí práce konstruktérů a technologů. Pro řízení výroby je však 

nezbytný i kusovník výrobku, který je již pouze mechanickým přepisem [5]. 

Výrobní výkresy – určují tvar a jakost součástí, jejich místo v montážních 

jednotkách i v celém výrobku [5]. 

 

Nejúplněji a nejobsáhleji se provádí technologická příprava výroby při zavádění 

výroby nových nebo modernizovaných výrobků. U běžné výroby již zavedených produktů 

je nutné provádět ji při jednotlivých konstrukčních změnách, při odstraňování „úzkých 

profilů“ výroby a odstraňování příčin zmetků [3]. 

Podle jednotlivých typů výroby se obsah a posloupnost technologické přípravy 

výroby různí. K vysoké produktivitě a hospodárnosti výroby přispívá zajištění 

technologičnosti konstrukce a technologická normalizace.  

1.4.4 Organizační příprava výroby 

Cílem této fáze výroby je sladit všechny předchozí etapy tak, aby vlastní produkce 

výrobku probíhala plynule, nerušeně a co nejefektivněji. Výstupem organizační přípravy 

výroby je tedy stanovení materiálového toku jednotlivými pracovišti, jeho intenzita a 

rychlost na základě požadovaného výrobního množství. Z předpokládaného objemu výroby 

pak lze na základě propočtů určit počet a strukturu výrobních strojů a zařízení a jejich 

uspořádání (předmětné nebo technologické), počet a umístění měřících, kontrolních a 

registračních stanovišť a rovněž množství a kvalifikační složení pracovníků, tzv. 
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technicko-organizační projekt. Závěrečnou fází této části etapy přípravy výroby je ověření 

navrhovaného řešení výrobou a odzkoušením ověřovací série [1]. 

 

1.5 Technická normalizace 

 

Vypracování technologických norem nejenom urychluje přípravu výroby, zlepšuje 

její jakost, ale snižuje rovněž náklady přípravy i vlastní výroby. Normy zlevňují i seřízení 

nářadí (razidel, modelů, měřidel atd.) a snižují počet používaných druhů nástrojů. 

V jednotlivých druzích výrobních postupů (slévání, kování, svařování, tepelné zpracování, 

obrábění) jsou hlavními předměty technologické normalizace geometrické prvky 

konstrukce (např. rozložení a rozměry opracovaných ploch, tvary a rozmístění otvorů a 

drážek), materiály (např. metodika výběru průřezu a rozměru výchozího materiálu, která 

by zajišťovala jeho nejmenší odpad) a podmínky a způsoby zpracování (např. obráběcí 

podmínky podle druhu obráběného materiálu, stroje a nástrojů, upnutí a seřízení součástí, 

které by zaručovalo nejmenší ztrátu času a požadovanou přesnost) [3]. 

 

1.5.1 Postup v technické přípravě výroby 

Čtvrtletní plán konstrukčních prací rozpisují vedoucí konstrukčních útvarů. 

Jednotlivé zakázky pak přidělují specializovaným skupinám, které zhotoví pro každou 

zakázku konstrukční dokumentaci (výkresy, kusovníky). Na základě projekčních podkladů 

nebo upravené dokumentace typického výrobku zpracuje konstrukce zakázku v hrubých 

rysech a objedná žádankou v zásobování základní materiál a subdodávky [5]. 

 

Při zpracování konstrukční dokumentace spolupracují konstruktéři s technology, 

kteří sledují technologičnost konstrukce, ověřují vhodnost výchozích rozměrů, doplňují 

značky dělení materiálu a výkresy součástí číslují podle konstrukčně technologického 

třídníku. Kromě výkresů vzniká v konstrukční přípravě výroby kusovník součástí a 

základní kusovník [5]. 

Kusovník součástí obsahuje úplný výčet součástí výrobku (včetně nakupovaných), 

dále údaje o materiálu a nezbytné informace pro výrobu, montáž a expedici, záznam o 

uvedení výrobku do provozu apod. [5]. 
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V základním kusovníku je zakázka rozdělena na výrobní skupiny. Obsahuje také 

úplný seznam sestavených výkresů, výpočet celkové hmotnosti výrobku a základní 

technické údaje o výrobku (výtah z technického popisu) [5]. 

 

1.5.2 Plánování a řízení technické přípravy výroby 

1.5.2.1  Řízení přípravy výroby 

Činnosti, které tvoří obsah TPV, zajišťují obvyklé útvary, jež jsou součástí 

technického úseku. Útvary technického úseku typického podniku mechanické výroby 

zajišťují především plánování a organizování technického rozvoje, technickou kontrolu, 

technickou přípravu výroby a technickou obsluhu výroby [3]. 

TPV představuje často různorodé a pracovně náročné činnosti, část z nich je vysoce 

tvůrčí. Proto je také plánování TPV značně odlišné od plánování typických činností ve 

výrobním procesu [3]. 

1.5.2.2  Plánování TPV spočívá především: [3] 

� v rozčlenění přípravy výroby na etapy, vymezení jejich obsahu a návaznosti 

� v určení pracnosti jednotlivých etap a činností 

� ve vypracování lhůtových rozvrhů a plánů 

� ve vypracování plánů nákladů TPV 

 

První tři skupiny z výše uvedených operací pří plánování TPV nazýváme souhrnně 

lhůtové plánování. Probíhá obvykle ve 4 etapách, které spočívají ve vypracování: 

� hrubých plánů TPV 

� zpřesněných plánů TPV 

� operativních plánů TPV 

� pracovních plánů jednotlivce [3] 

 

Při lhůtovém plánování TPV je nejsložitější obvykle stanovení pracnosti 

jednotlivých etap. Pracnost přípravy určitého výrobku ovlivňuje řada činitelů, především 

konstrukční a technologická složitost výrobku, jeho „novost“, podíl standardizovaných a 

nakupovaných součástí, náročnost na speciální nářadí, přípravky a zařízení, jakož i 

specifické požadavky [3]. 
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Předmětem plánování jsou kromě času, tedy lhůtového plánování, i další zdroje – 

finanční prostředky, počty pracovníků a kapacity zařízení. Tato část plánování se nazývá 

plánování zdrojů. Lhůtový i zdrojový plán bývá zpracován ve formě úsečkového grafu, 

síťového grafu nebo tabulky [1]. 

 

1.5.3  Další systémy uplatňované v řízení výroby 

1.5.3.1  Efektivnost produkčního procesu 

Produktivita a jakost se dříve považovaly za zásadně konfliktní faktory. Mělo se za 

to, že vyšší jakosti lze dosáhnout přísnější kontrolou, větším stupněm zpracování nebo 

zavedením menších tolerancí, což všechno snižovalo produktivitu. Nedávné zkušenosti 

z mnoha průmyslových odvětví, především z Japonska, však ukázaly, že tento konflikt 

není nevyhnutelný [1]. 

Mezi převratné japonské manažerské systémy, které efektivnost produkčního 

procesu dokáží zvýšit patří např. systém Just-in-Time (JIT) a Kanban. 

Pro zajišťování úrovně využití vstupů ve výrobním procesu se používá celá řada 

metod, s jejichž pomocí je kvantifikována účinnost produkčního procesu. K nejstarším, ale 

dosud velmi hojně používaným nástrojům v této oblasti patří ukazatel produktivity 

procesu. [1] 

Zvyšování výkonnosti a účinnosti výrobního procesu lze také dosáhnout takovými 

systémy jakými jsou např. systémy MRP, resp. MRP II, automatizace nebo systém řízení 

úzkých míst.  

1.5.3.2  Produktivita  

Vysoká produktivita je dnes všeobecně chápána jako rozhodující faktor, který 

umožní podnikům přežít v rámci evropského a světového trhu. Úspěch při zvyšování 

produktivity zajišťuje dosažení vysoké jakosti při nejnižších nákladech [2]. 

Produktivita se na makroúrovni standardně a objektivně měří přidanou hodnotou 

nebo čistou produkcí na součet vstupů (pracovník, materiál, strojní hodiny aj.). V podstatě 

vyjadřuje množství spotřebovaných vstupních veličin (vstupy, inputy) na jednotku konečné 

produkce (finální produkt, output) [1]. 

Produktivitou se jednoduše řečeno rozumí míra, která vyjadřuje, jak dobře jsou 

využity zdroje při vytváření produktů. Jejím nejobecnějším vyjádřením je poměr mezi 

výstupem z procesu a vstupem potřebných zdrojů do procesu [2]. 
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Vstupy jsou obvykle děleny do několika kategorií jako např. pracovní síly, výrobní 

zařízení a stroje, materiály či kapitál [2]. Vstupy se uvádí prakticky vždy vyjádřené 

v peněžních jednotkách, aby bylo možno je pro potřeby matematické operace sečíst, 

protože ve výrobním procesu jich zpravidla současně působí více a každý má odlišnou 

naturální jednotku [1]. 

1.5.3.2.1 Faktory ovlivňující produktivitu 

Produktivitu může ovlivňovat celá škála faktorů, působících uvnitř i mimo podnik. 

Mohou to být například: [2] 

� pracovní postupy a metody 

� kvalita strojního zařízení 

� využívání kapitálu 

� úroveň schopností pracovní síly 

� systém hodnocení a odměňování 

� stav národního hospodářství a ekonomiky 

 

Vedle těchto výše uvedených faktorů existuje i mnoho dalších vlivů, které mohou 

produktivitu ovlivnit. Mohou jimi být např. technologické a materiálové aspekty procesů, 

využívání kapitálu, využívání času, modely chování zaměstnanců apod. 

 

 

1.6 Řízení zásob 

 

Řízení zásob lze charakterizovat jako soubor řídících činností (analýza, 

rozhodování, kontrola, hodnocení), jejichž smyslem je nalézt a zajistit takovou výši zásob 

jednotlivých materiálových druhů, aby byl zajištěn plynulý průběh výrobního procesu při 

optimální vázanosti kapitálu, spotřebě dodatečné práce a přijatelném stupni rizika [6].  

 

Faktory ovlivňující řízení zásob: 

� vnější 

- nákupní marketing 

- doprava 

- umístění podniku 

- pružnost dodavatelů 



 20

� vnitřní 

- technická příprava výroby 

- úroveň logistických procesů 

- charakter výrobního procesu 

- rozsah sortimentu 

- charakter spotřeby (trend) 

- úroveň řízení a zainteresovanost 

 

Řízení nákupu a zásob musí vycházet z následujících informací: stav objednávek, 

termíny objednávek, výše objednávek a rozsah skladování. Problém určení optima 

jednotlivých veličin, které mohou mít z hlediska přibližování k maximu či minimu opačné 

tendence, musí být řešen na základě požadavku minimalizace celkových nákladů [6]. 

 

Vlastní řízení nákupu a zásob můžeme charakterizovat několika základními systémy 

řízení, které vycházejí ze stavu zásob, nákladů na skladování, organizačních zásad apod. 

[6]: 

 

� systém – jednorázové objednání: jde o případ jednorázového zajišťování pro 

zakázku, nebo i pro průběžnou spotřebu, pokud je časově ohraničena a nejsou 

problémy se stanovením množství a termínu spotřeby 

� systém opakované objednání: zpravidla se týká časově neohraničené spotřeby a 

podle dalších okolností rozlišujeme:  

- objednání s pevným rytmem – při rozdílném čerpání ze skladu se volí různá 

objednání množství 

- objednání na základě signálního množství – signální množství zásoby 

zaručuje, že objednávka bude provedena s dostatečným předstihem 

- objednávání volné – jestliže nedostatek nemůže ohrozit chod podniku 

 

1.6.1 Materiálová dispozice 

Optimální zabezpečení dodávkové pohotovosti závisí na plánování spotřeby, 

plánování zásob, plánování dodávek. Materiálová dispozice je v tomto smyslu chápána 

jako krátkodobé plánování pohotovosti, které sestává z uvedených plánů spotřeby, zásob a 

dodávek a probíhá za nepřetržité[6]:  
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� evidence spotřeby 

� evidence stavů zásob 

� evidence plnění dodávek 

 

Materiálové dispozice můžeme rozdělit na dva směry: [6] 

� Zakázkově orientovaná materiálová dispozice – zákaznická zakázka se zde stává 

řídicím nástrojem materiálové dispozice. Na základě požadované spotřeby, která je 

vyjádřena přesně co do druhu, množství i termínu, jsou sestaveny plány výdeje 

materiálu.  

� Spotřebitelsky orientovaná materiálová dispozice – dispozice se řídí průběhem 

spotřeby, tak jak ji zaznamenává sklad, případně přímé dodávky.  

 

Nákup se jednoznačně orientuje na pohotové dodání nutných věcných statků včas a 

v potřebném množství. Přitom je třeba určitým způsobem ohraničit rozsah s tím spojených 

nákladů a současně i možná rizika. Rizika mohou odstranit zásoby, ale i naopak. Např. 

nedostatečné zásoby mohou způsobit prostoje strojů, odklon zákazníků ke konkurenci a 

naopak velké zásoby přinášejí vysoké skladovací náklady, zastarání skladovaného 

materiálu, jeho úbytek apod. [6]. 

 

 

1.7 Systém Just-in-Time 

 

Just-in-time (JIT) je výrobní filozofie, při jejímž uplatňování jsou materiál, díly a 

výrobky vyráběny, dopravovány a skladovány tehdy, kdy je výroba nebo zákazník 

vyžadují. Jinými slovy vyrábíme „správný výrobek“, který dodáváme „ve správném 

množství, správné době, ve správném čase, na správném místě a za správnou cenu“ [10]. 

Tato filozofie byla poprvé použita při budování výrobního systému automobilové 

společnosti TOYOTA. Název „Just-in-time“ v českém překladu znamená „právě včas“.  

Původní představa realizace tohoto systému je vytvoření takových vazeb mezi 

dodavatelem a odběratelem, aby u odběratele nevznikaly prakticky žádné zásoby. 

Dodavatel dodává přesně podle stanoveného harmonogramu materiál či díly 

v požadovaném množství a provedení tak, aby mohly být po provedené kontrole předávány 

přímo do výroby, např. na montáž [3]. 
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Systém JIT je založen na procesním myšlení a jeho základním cílem je absolutní 

eliminace výrobních ztrát, mezi které patří nadprodukce, čekání, přepravní ztráty, 

zpracovatelské ztráty, zásoby, zbytečná manipulace a korekce nedostatků [1]. 

Moderní systém JIT bývá označován jako tzv. systém tahu (pull system), v němž se 

vyrábí pouze tolik, kolik požaduje (táhne) trh a zákazník. Všechny aktivity v systému 

reagují na reálné požadavky zákazníků, přičemž zákazníkem není pokaždé až konečný 

spotřebitel, nýbrž každý následující odběratel (zpracovatel). Předchozí proces musí dodat 

výrobek následujícímu v požadované kvalitě a množství právě v tom okamžiku, kdy ho 

následný proces potřebuje [1]. 

 

V tradičních systémech se používá systém tlaku (push system), při kterém se 

materiál „potlačuje“ výrobním procesem s důrazem na optimální využití zdrojů a plné 

vytížení kapacit, předměty vznikají nezávisle na aktuální konečné poptávce. Výroba, aby 

maximálně vytížila kapacity a využila zdroje, diktuje zákazníkovi dodací termíny [1]. 

 

 

1.8 KANBAN 

 

Výroba „právě včas“ znamená, že potřebné díly jsou vyráběny v požadovaném 

množství a požadovaném čase. V každém výrobním kroku nejhospodárnějším způsobem. 

Ideálním cílem je rovnoměrný tok materiálu vlastním podnikem i dodavatelskými podniky. 

[10] 

Systém „kanban“ je v podstatě výrobním informačním systémem pro řízení toku 

výrobků. Slovo „kanban“ znamená v japonštině „štítek“ nebo „kartička“. Tento štítek 

obsahuje veškeré informace, které dělník potřebuje, aby byla zajištěna plynulost výroby při 

optimální výší mezioperačních zásob [1]. 

Jako nezbytné informace je třeba u tohoto systému uvést výrobní jednotku, číslo 

dílu (materiálu), spotřebitelskou jednotku, množství kusů, event. velikost dávky, okamžik 

odvedení [3]. 

 

K nejpodstatnějším prkům tohoto systému náleží: [6] 

� samořídící regulační trh mezi vyrábějícím a odebírajícím místem 
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� princip „vzít si“ pro následující spotřebitelský stupeň namísto všeobecného 

principu „přines“ 

� flexibilní nasazení lidí i výrobních prostředků 

� přenesení krátkodobých řídích funkcí na provádějící pracovníky 

� použití karty KANBAN jako nosiče informací 

 

Cílem není v prvé řadě vysoké využití kapacit, ale krátkodobá schopnost dodávek 

na pracoviště s cílem co největšího snížení vázanosti obratového kapitálu. Použití se 

předpokládá zejména v podmínkách velkosériové výroby, organizované jako proudová 

výroba, neboť zde existuje nízký stupeň variant vztahů mezi pracovišti. Dalšími 

předpoklady je standardizace výrobního programu, vyrovnání výrobního taktu atp. [3] 

 

 

1.9 Systémy MRP 

 

Úplný název zkratky MRP zní Materiál Requirement Planning, což v překladu 

znamená plánování požadavků na materiál. 

V letech 1965 až 1975 dochází k největšímu rozvoji systému MRP, jako systémů 

pro zajištění přesné kontroly o plánování nákupu, ale ve vazbě na výrobu a odbyt. 

Jednotlivé výrobní zakázky jsou podmětem pro výpočet potřeby kusů a materiálu dle 

kusovníků či norem spotřeby materiálu. Na základě spotřeby pak dochází ke stanovení 

potřeby. Jde o integraci materiálového hospodářství zajištěním časové i kvantitativní vazby 

mezi nákupem a odběrem [3]. 

 

Předpokladem pro uplatnění tohoto systému je: [3] 

� struktura kusovníku neznamená pouze výstavbu výrobku, ale obsahuje i návod, jak 

má být výrobek naplánován a vyroben 

� existence přesných dat pro výpočet spotřeby a potřeby 

� disciplína uživatelů, zejména v tom, že jsou stanoveny realistické operativní plány 

výroby; problémy tohoto systému spočívají v zajištění pružné změnové služby 

v konstrukci, shrnutí potřeb, definování doby pro výrobu vyráběné součásti a 

nákupu dílů atd. 
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Další vývoj přináší nové alternativy systému MRP označované jako systém MRP II 

- Manufacturing Ressource Planning chápané v překladu jako plánování zdrojů.  

Systém MRP II se oproti systému MRP se rozšiřuje o další funkce materiálového 

hospodářství , plánování denního množství, kontrolní systémy připravenosti materiálu, 

sledování kritických částí [3]. 

 

Nevýhodou klasických koncepcí systémů MRP II je, že modul MRP určuje termíny 

výrobních úkolů a jejich velikosti na základě předpokladu neomezených výrobních 

kapacit. V případě, že požadavek na kapacity zdrojů přesahuje jejich aktuální výrobní 

možnosti, musí plánovač rozhodnout, jakým způsobem se bude tento problém řešit (např. 

přeplánováním požadavků na jiný termín, kdy jsou zdroje méně vytíženy, rozšířením 

kapacit, úpravou původního plánu apod.). Po vyrovnání (vyvážení) požadavků na kapacity 

s aktuální disponibilní možností (kapacitou) jednotlivých zdrojů, je možné určit skutečné 

velikosti výrobních úkolů a stanovit priority pro řízení produkčního procesu [1]. 

 

 

1.10 Systém řízení úzkých míst OPT 

 

Systém řízení úzkých míst byl vytvořen izraelským výzkumníkem Goldrattem 

v USA a zavedený v 80. letech firmou Creative Outputs Inc. známý pod označením OPT 

(Optimized Production Technology). Východiskem tohoto problému je úvaha, že 

vznikající úzká místa mají podstatný vlil na průběh výroby. Identifikací a optimálním 

obsazením, resp. využitím úzkých kapacit, může být pro to zajištěno zlepšení průměrného 

využití všech výrobních zařízení, snížení průběžných dob, jakož i snížení stavu 

pracovníků. [3]. 

 

Podstatou tohoto systému je respektování těchto základních principů: [1] 

� vyvažování toku výrobků a ne kapacity 

� úroveň využití systému je dána kapacitními možnostmi „úzkých míst“ systému 

� snaha o maximální využívání kapacit pracovišť není vždy přínosem pro maximální 

využití možností systému (brždění v úzkých místech) 

� hodina ztráty na pracovišti, která je úzkým místem, je hodinou ztráty celého 

systému 
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� hodina ušetřená na stroji, který není úzkým místem, je s ohledem na celý systém 

bezvýznamná 

� úzká místa ovlivňují nejen průběžnou dobu výroby, ale také výši zásob 

� velikost transportní dávky se nerovná velikosti výrobní dávky 

� výrobní dávka by měla být variabilní, nikoli fixní 

� rozvrh výroby je nutný uskutečnit realizací všech výše uvedených principů 

 

Obecná filozofie metody OPT vychází z toho, že konečným smyslem výroby je vyrobit 

určité trhem požadované množství výrobků v optimálním sortimentu a nikoliv polně 

využívat stávající výrobní kapacity [1]. 

Limitujícím faktorem toku produkce výrobou je její úzké místo. Tím je ve výrobě obvykle 

pracoviště, které omezuje z nějakých příčin zabezpečení požadovaného objemu produkce 

(poptávky). Výkonnost úzkého místa může být omezena například jeho kapacitou, 

poruchovostí, výrobou nekvalitních výrobků apod. [1]. 

 

 

1.11 Plánování 

1.11.1 Plánování realizace produktu 

Každá organizace musí plánovat a rozvíjet procesy potřebné pro realizaci produktu. 

Při plánování realizace produktu se musí vzít v úvahu: [9] 

� cíle jakosti a požadavky na produkt  

� procesy, dokumenty a zdroje specifické pro produkt 

� požadované činnosti při ověřování, validaci, monitorování, kontrole a zkoušení, 

které jsou specifické pro produkt a kritéria pro přijetí produktu 

� záznamy potřebné pro poskytnutí důkazu, že realizační procesy a výsledný produkt 

splňují požadavky 

 

1.12 Operativní plánování  

 

Základní charakteristikou operativního plánování je to, že jde o plán či soustavu 

plánů, které vycházejí z reálných, plně poznaných o ohodnocených zdrojů daného období, 

zpravidla časově krátkého, maximálně ročního [6]. 
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Operativní plánování se opírá o platné operativní normy odpovídající podmínkám 

dosahovaným ve výrobě, zabezpečuje potřebnou kázeň, rytmus a plynulost výrobního 

procesu tím, že každému útvaru jasně a konkrétně vytyčuje cíle a úkoly příslušného období 

[1]. 

Hlavní požadavky na operativní plánování: [6] 

� musí vést k realizaci požadavků trhu na základě maximální přizpůsobivosti 

dynamicky se měnícím požadavkům 

� musí stanovit plánované úkoly a zajištění zdrojů, jejich plnění tak, aby byla 

zaručena nejvyšší efektivnost, jakost výroby a obrat kapitálu 

� musí koordinovat činnost všech spolupůsobících oblastí řízení různých stupňů 

uvnitř firmy a vytvořit pro ně jednoznačné a kontrolovatelné, hodnotově 

vyjádřitelné úkoly 

� určuje výrobní úkoly jednotlivým organizačním jednotkám a určuje a určuje i 

zásady průběhu zakázek výrobou 

� výrobní úkoly specifikuje jako výrobu jednotlivých díků, podsestav a sestav, a to 

v optimálním výrobním množství 

� zajišťuje lhůtovou návaznost výroby jednotlivých částí výrobků 

� určuje konkrétní požadavky na zajištění materiálem, nástroji, nářadím a přípravky, 

výrobní kapacitou a pracovními silami 

� je výchozí směrnicí pro práci pomocných a obslužných procesů (zajištění potřeby 

energie apod.) 

 

Základní struktura operativních plánů vychází ze skutečnosti, že operativní 

plánování realizuje v operativním managementu spojení dvou stran dodavatelsko-

odběratelských vztahů firmy. Proto hovoříme o operativním plánování především jako o 

operativním plánování odbytu – výroby – zásobování [6]. 

 

1.12.1 Operativní plánování odbytu 

Operativní plánování odbytu je základem celého subsystému operativního řízení 

výroby. Odráží poměrně přesnou znalost potřeb, zdrojů a zabývá se reálnými úkoly pro 

dané období. 

Operativní plán výrobního programu určuje podle koncepce výkonů a dané 

infrastruktury druh, množství a termíny. Tento plán tedy slouží jako zadání, co je třeba 
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v jakém množství vyrobit. Odbytový plán stanoví výkony, které podle druhů a jejich 

rozsahu budou nebo mají být v daném plánovacím období odvedeny. Je to dáno výsledky 

výzkumu trhu (sledování nákupního chování poptávajících, chování konkurence atd.) i 

možnostmi vlastního prodeje, event. Cílem marketingové strategie (odbytové kapacity, 

tržní cíle, marketingové nástroje). [6]. 

 

1.12.2 Operativní plánování výroby 

Operativní plánování výroby spočívá v postupném rozpracování výrobních úkolů 

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

postupném zpřesňování, koordinaci a kontrole [1]. 

Operativní plánování výroby je silně poznamenáno typem výroby a dalšími jejími 

charakteristikami [6]. Je proto důležité zabývat se především těmito úkoly: [6] 

� určení ekonomicky vhodných zakázek pro výrobu 

� určení potřeby kapacit na tyto zakázky podle jednotlivých produktivních jednotek 

� odsouhlasení kapacitní nabídky a poptávky 

� stanovení pořadí provádění operací 

� iniciace, kontrola a zajištění průběhu zakázky 

 

1.12.3 Operativní plánování nákupu 

Obecně je úkolem nákupu zabezpečit výrobu potřebnými, materiály, surovinami, 

energií apod.  

 

Operativní plán nákupu se realizuje v následujících krocích: [6] 

� výpočet spotřeby materiálu jednotlivých položek materiálu  

� výpočet pojistné zásoby (normy zásob) jako rezervy pro zajištění požadované 

spotřeby 

� zajištění očekávané zásoby k počátku plánovacího období jako dispozičního zdroje 

spotřeby 

� výpočet potřeby dodávek jednotlivých položek materiálu (materiálových druhů)  

 

Východiskem pro operativní plán nákupu je obecně: [6] 

� operativní plán výroby 
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� informace o spotřebě (kusovníky a normy spotřeby materiálu) 

� další podklady pro výpočet potřeby (normy zásob – pojistné zásoby, evidenční stav, 

plánované údaje za období předcházející plánovacímu období stávajícímu) 
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2 Představení společnosti Moravské železárny a. s. 

 

2.1 Předmět podnikání 

 

• koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej  

• provádění staveb vč. jejich změn 

• udržovacích prací na nich a jejich odstraňování  

• silniční motorová doprava nákladní  

• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  

• realitní činnost  

 

2.2 Historie 

 

Moravské železárny byly založeny v roce 1907 v Olomouci – Řepčíně. Během své 

stoleté existence prošly několika vývojovými etapami. Od roku založení až do roku 1910 

byl podnik v soukromém vlastnictví. Od svého počátku tvořily Moravské železárny 

tradiční, téměř komplexní metalurgickou základnu, které bylo využíváno jednak pro vlastní 

finální výrobky (kterými byly vidle, nápravy, fitinky, mostnice, nárazníky, ložiskové 

vagónové komory, automatická vagónová spřáhla, příruby), a další významná část výroby 

charakteru strojírenské metalurgie zásobovala v kooperaci ostatní strojírenské podniky. 

Prvotní výroba zahrnovala kovárnu na zápustkové i volné výkovky, slévárnu šedé litiny 

a strojní opracování výkovků a odlitků. 

 

Od roku 1911 až do roku 1945 byly Moravské železárny akciovou společností, 

která byla ve vlastnictví Moravské agrární a průmyslové banky. V roce 1912 došlo 

k rozšíření výroby o odlitky z kujné litiny a v roce 1913 se rozšířila výroba o odlitky 

z ocelolitiny. Výroba fitinků byla zahájena v roce 1922. V témže roce byly opatřeny 

potřebné stroje, zejména na výrobu jader a řezání fitinků. 

 

Od roku 1946 byla společnost prohlášena národním podnikem. Výroba se 

rozšiřovala a po druhé světové válce se stal podnik monopolním výrobcem fitinků v České 

republice. K největšímu rozmachu při výrobě fitinků došlo v roce 1953, díky vybudování 

nové slévárny kujné litiny.V této době patřil tento provoz k nejmodernějším slévárnám 
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s nejpokrokovější technologií v naší zemi. V dalších letech Moravské železárny jako první 

v tehdejším Československu zahájily výzkum a následně v roce 1959 výrobu tvárné litiny. 

Po několik následujících roků byla výrobní činnost prakticky zaměřena výhradně na 

ložiskové komory, od roku 1964 se začala výroba zvedat a přibývaly další produkty, 

především pro traktorový průmysl, automobilový průmysl a pro zemědělské stroje. 

Několik let se pracovalo i na vývoji klikových hřídelů pro automobily, traktory a dieselové 

motory. 

 

Během privatizace v roce 1994 byly Moravské železárny prodány a převedeny na 

akciovou společnost. V tomtéž roce získaly jako první komerční slévárna v České 

republice certifikát ISO 9002 pro tvárnou litinu a o dva roky později, tedy v roce 1996 byl 

tento certifikát rozšířen i na výrobu fitinků. 

V roce 2004 provedla certifikační společnost TÜV CERT - TÜV SÜD Mnichov 

certifikační audit, dle novelizované normy DIN EN ISO 9001:2000, pro výrobu odlitků 

z tvárné, šedé a temperované litiny, fitinků, výkovků a obrobků.  

 

V roce 2002 se Moravské železárny rozdělují na několik samostatných podniků. 

Pod historickým názvem v této době zůstává výroba fitinků, malých odlitků z tvárné, šedé, 

temperované a bílé litiny a také zápustkové výkovky. 

 

V následujících letech podnik prochází finanční krizí, která v roce 2004 vyústila až 

k prodeji části slévárny a tím začala restrukturalizace celé společnosti. Moravské železárny 

se staly v roce 2005 sesterskou společností UNEX a.s.  

 

Zlepšení celkové situace Moravských železáren bylo znát již v roce 2008, kdy byla 

v podniku zahájen sériová výroba obrobků a výroba zápustkových zařízení na CNC 

obráběcích strojích. O rok později došlo k odkoupení slévárny tvárné litiny od společnosti 

Moravia Foundry a.s., a tím i ke vzniku nového výrobního střediska Slévárna 2 a 

následnému zahájení výroby odlitků. 
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2.3 Současnost  

 

V současné době probíhá v Moravských železárnách a.s. obnova celého strojního 

parku a společnost se zaměřuje i na další modernizace a investice, které by měly zajistit 

pokrytí zvyšujících se požadavků zákazníků na kvalitu výroby. Výrobky jsou dodávány jak 

na tuzemský, tak i zahraniční trh a export všech produktů tvoří až 80%.  

 

2.3.1 Výrobní program  

Moravské železárny, a.s. se skládají ze 4 výrobních středisek. Těmito středisky jsou 

Kovárna, Slévárna 1, Obrobna a Slévárna 2. 

Výrobní program společnosti je zaměřen na návrh, vývoj, výrobu, tepelné 

zpracování a základování odlitků a výkovků a na výrobu a dodávání obráběných dílů. 

Nejvýznamnějšími segmenty trhu, kterým Moravské železárny dodávají své produkty, jsou 

zejména: automobilový průmysl, kolejová vozidla, hydraulické a klimatizační systémy, 

stavební a zemědělské stroje.  

Všechny poskytované výrobky si mohou zákazníci podle svých požadavků nechat 

povrchově upravit (obrousit, otryskat), tepelně zpracovat, či finálně opracovat (obrobit). 

 

2.4 Výrobní střediska 

2.4.1 Kovárna 

Kovárna vyrábí rotační a nerotační výkovky z uhlíkové a legované oceli dle ČSN a 

EN o hmotnostech od 2 kg do 25 kg. Rotační výkovky jsou vyráběny do průměru 300 mm 

a výšky 350 mm, nerotační výkovky do maximální délky 500 mm a maximální výšky 300 

mm. Na přání zákazníka mohou být výkovky tepelně zpracované a opracované nebo 

natřené základovou barvou. Kovárna je vybavena kovacími linkami LZK 4000, LZK 2500, 

B 1000, EK 13, žíhacími pecemi - jde o pece komorové, elektrické odporové s 

automatickou regulací a s možností  pořízení záznamu průběhu křivky tepelného 

zpracování, a bubnovými tryskači PTB3. Cílovými zákazníky kovárny jsou ve většině 

případů výrobci zemních a zemědělských strojů, kolejových vozidel a nákladních 

automobilů. Výrobní kapacita je cca 9 000 tun za rok. 
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2.4.2 Slévárna 1 

Slévárna 1 vyrábí odlitky z tvárné, šedé, temperované a bílé litiny, o hmotnostech 

od 0,05 kg až po 6,5 kg v sériích větších než 1 000 ks ve výrobní dávce. Jádra jsou na této 

slévárně vyráběna z obalované směsi metodou CRONING na strojích SHALKO (za tepla). 

Formování je prováděno na třech automatických formovacích linkách WG s 

vysokým měrným lisovacím tlakem. Odlévání je prováděno pomocí indukčně ohřívaných 

odlévacích zařízení FOMET. Tekutého kov se vyrábí ve středofrekvenční kelímkové peci 

JUNKER 6t s následnou homogenizací ve středofrekvenční kelímkové peci INTOL 10t. 

Následné temperování probíhá ve třech průběžných temperovacích pecích Škoda Klatovy s 

neutrální atmosférou. Roční kapacita slévárny 1 činí 11 000 tun. 

 

2.4.3 Obrobna 

Ve výrobním středisku obrobna jsou obráběny fitinky a nově i vlastní výkovky a 

odlitky vyrobené ve slévárně. Dále se zde vyrábí zápustky pro kovárnu a modely pro 

slévárnu. Opracování obrobků s různými rozměry probíhá na těchto strojích: 

 

� Frézovací stroj DECKEL MAHO - DMF 250 lineár s řízením Heidenhain iTNC 

530 - pojezdy 25000 x 920 x 820 mm 

� Univerzální frézovací stroj DECKEL MAHO - DMU 60T monoBlock-5x-Paket s 

řízením Heidenhain iTNC 530 - pojezdy 730 x 560 x 560 mm 

� Soustružnické centrum Hawk 250 - CNC systém Fanuc 18i/21i - max. rozměr 

obrobku 260 x 700 mm 

� Soustružnický poloautomat SPT 32 NC - max. rozměr obrobku 320 x 800 mm 

� Soustruh Hardinge Cobra 51 - max. rozměr obrobku 200 x 340 mm 

� Jiskra DM20 elektroerozivní obráběcí stroj, max. rozměr obrobku 500 x 500 x 300 

mm 

� Jednoúčelové poloautomatické stroje VS a CATTANEO pro obrábění fitinků 

 

Fitinky z temperované litiny s trubkovým závitem se vyrábí dle ČSN EN 10 242 v 

konstrukční značce A. Fitinky lze vyrábět v černém nebo zinkovaném povedení. Zinkový 

povlak je vytvářen žárovým zinkováním. Oba typy představují antikorozní ochranu. 

Potencionální kapacita fitinkárny činí cca 6000 tun za rok. Téměř celou produkci obrobny 
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využívají Moravské železárny pro svou další výrobní činnost. Pouze nepatrná část obrobků 

zůstane jako volná kapacita, která je určena k prodeji externím zákazníkům.  

 

2.4.4 Slévárna 2 

Slévárna 2 vyrábí odlitky z tvárné a šedé litiny v hmotnostním rozmezí od 1 kg do 

200 kg. Výroba jader se na této slévárně provádí na přístrojích COLD BOX CT /Phenco. 

Formy tvrdnou za působení CO2, Amin, Alkaphen (za studena) a HOT BOX - z obalované 

skořepinové směsi metodou CRONING (za tepla). Formování je zajišťováno na 

automatické formovací lince AFL Multomatic s rozměrem rámu 630 x 500 x 250 / 250 mm 

na dvou poloautomatických formovacích linkách s technologií formování na syrovo, s 

rozměry rámů 700 x 550 x 200 / 350 

mm a 1 000 x 800 x 250 / 350 mm. Při ručním formováním s technologií formování na 

syrovo mohou být max. rozměry rámu 1 450 x 500 x 250 mm. Výroba tekutého kovu 

probíhá ve středofrekvenční kelímkové peci JUNKER 2 x 2 tuny, s následnou 

homogenizací v peci ASEA 27t. Kov se modifikuje pod tlakem pomocí čistého hořčíku v 

tlakovém zařízení SFEROKLAV. Výrobní kapacita této slévárny je 5000 tun za rok. 

 

2.5 Cíle společnosti  

 

Moravské železárny, a.s. se neustálým zlepšováním řízení procesů, zvyšováním 

spolehlivosti a výkonnosti  výrobních kapacit a pozitivní motivací všech zaměstnanců  

snaží aktivně využít potenciál trhu a vytvářet silné, oboustranně výhodné partnerské vztahy 

se současnými i budoucími zákazníky.  

Cíle společnosti pro rok 2010 jsou orientovány na zákazníky společnosti, zaměstnance, 

dodavatele a na samotnou společnost a celkové její zlepšování. 

 

Cíle ve vztahu k zákazníkům: 

� Plnění dohodnutých termínů dodávek alespoň z 80% 

� Snížení interní i externí nekvality vzhledem z výkonům 

� Zvýšit počet zákazníků s tržbami vyššími než 5 mil. Kč za rok 

� Získat nové významné zákazníky pro kovárnu 
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Cíle ve vztahů k zaměstnancům: 

� Nepřekročit dosavadní počet pracovních úrazů 

� Zlepšení hygienických podmínek zaměstnanců útvaru slévárna 2 a kovárna, a to 

přemístěním šaten 

� Zlepšení hygienických podmínek zaměstnanců MŽ, a to opravou sociálního 

zařízení 

 

Cíle ve vztahu k dodavatelům: 

� Získat alternativní dodavatele šrotu 

� Navázat spolupráci s výrobci materiálu, a to především s hutěmi a válcovnami 

 

Cíle ve vztahu ke společnosti a neustálému zlepšování: 

� Zvýšit počet podaných zlepšovacích návrhů 

� Zpracovat strategický projekt modernizace licího zařízení na slévárně s termínem 

realizace 2011 

� Vytvořit databázi pro sledování plnění termínů dodávek  

� Optimalizovat zakázkovou náplň slévárny 2 s cílem úplného využití tavby na jeden 

typ materiálu 

� Vyrábět, opravovat a upravovat modelová zařízení z kovových materiálů na 

obrobně 

� Odhlučení slévárny 2  

� Zpracování projektu snížení prašnosti slévárny 2 

 

2.6 Zaměstnanci a organizační struktura společnosti  

 

Na konci roku 2008 zaměstnávala společnost 440 zaměstnanců. V letošním roce 

kvůli světové krizi zaměstnává pouze 335 zaměstnanců.  

Moravské železárny jsou rozděleny dle vykonávaných funkcí na několik útvarů. 

Jedná se o útvary nákupu, financí, jakosti, logistiky, správy majetku, personalistiky, 

informatiky, kooperací a výroby. Výrobní úsek je dále dělen na výrobní střediska Kovárna, 

Slévárna 1, Obrobna a Slévárna 2. V čele celé společnosti stojí generální ředitel spolu 

s výkonným ředitelem Moravských železáren, a.s. 
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3 Analytická část 

 

3.1 Systém plánování v Moravských železárnách, a.s. 

 

V rámci ověření správného postupu plánování v Moravských železárnách, a.s., byl 

dohodnut a stanoven teoretický algoritmus správného postupu plánování (Obr.4). V tomto 

teoretickém postupu je definován tok zakázky od prvního kontaktu zákazníka 

s obchodníkem společnosti, přes poptávkové řízení ověření možnosti proveditelnosti a 

možnosti realizace výroby artiklu, přes zaplánování zkušebních kusů z nulté série až po 

plánování sériové výroby. Je také popsán systém správného dílenského plánování na 

Slévárně 1, včetně plánování expedice a odpravy a závěrečného vyhodnocení plnění 

termínů zakázek.  
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Obr. 4 Teoretický algoritmus správného postupu plánování 
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3.1.1 Tvorba smlouvy se zákazníkem 

Každá poptávka, doručená do společnosti, je registrována obchodníkem a musí být 

zaevidována v Knize poptávek. Přijetí poptávky je možné osobním předáním, faxem, 

poštou, e-mailem, apod. 

Všechny poptávky by měly obsahovat jasné specifikace zákazníka jako jsou např. 

identifikační data zákazníka, požadovaný produkt, požadované množství, materiál 

produktu, termín začátku výroby, výkresovou a jinou dokumentaci k poptávanému 

výrobku, specifikace norem a předpisů uvedených v zákaznické dokumentaci, ostatní 

obchodní a technicko dodací podmínky, požadavky na dokumentaci (rozměrové protokoly, 

atesty k materiálu), požadavky na výrobu modelového/zápustkového zařízení, atd. Jde-li o 

nového zákazníka a novou zakázku vystaví obchodník společnosti tzv. Poptávkový 

dotazník a předá jej společně s dokumentací do technologie a poté zástupcům příslušných 

útvarů (Plánování, Obchod, Kooperace). Do Poptávkového dotazníku se zapisují tyto 

informace: 

 

� Označení, zda jde o Výkovek, Odlitek nebo Přílohu pro obrobek 

� Evidenční číslo dokumentu 

� Jméno zákazníka 

� Jméno obchodníka 

� Číslo poptávky zákazníka 

� Datum přijetí poptávky 

� Název objednaného produktu 

� Číslo přiloženého výkresu 

� Počet objednaných kusů 

� Popis konstrukce 

� Popis technologie 

� Jakost 

� Vyjádření Technologie 

� Vyjádření Výroby – plánování 

� Vyjádření Kooperace 

� Vyjádření Obchodu 
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Formulář Poptávkového dotazníku je přiložen Příloze 1. Technolog Slévárny 

zpracuje předběžný výrobní postup odlitku a cenovou kalkulaci. Cenovou kalkulaci 

odevzdá obchodníkovi. Do Poptávkového dotazníku uvede vyjádření a dotazník společně s 

výrobním postupem odlitku předá technolog na další útvary. Technolog Kovárny taktéž 

zpracuje cenovou kalkulaci a předá ji obchodníkovi. Do Poptávkového dotazníku uvede 

své vyjádření a dotazník předá na další útvary. Zástupci dalších útvarů se do dotazníku 

vyjádří, zda je společnost schopna splnit požadavky zákazníka. Zároveň upozorní na 

možná rizika z hlediska termínů vyrobitelnosti, termínu zajištění vstupního materiálu, 

použití modelových zařízení, zápustek, obráběcích možností, zkoušení, apod. Nákupčí se 

vyjadřuje v případě požadavku na materiál, který je jiný (rozměrově, jakostí, apod.) než 

materiály používané pro stávající zakázky. 

V případě, že některý ze zástupců útvarů podílejících se na přezkoumání má 

k požadavkům zákazníka výhrady nebo žádá o vyjasnění specifikací, projedná tyto 

nejasnosti se zákazníkem obchodník. Zástupce útvaru, který přezkoumává veškerou 

dokumentaci jako poslední, ji po přezkoumání a vyjádření odevzdá zpátky obchodníkovi. 

Celkový proces přezkoumání musí proběhnout do 5 pracovních dní. Výsledkem 

přezkoumání je mimo jiné Technická specifikace artiklu, ve které jsou všechny potřebné 

údaje pro výrobu výrobku. Technická specifikace artiklu je vedena v elektronické podobě. 

V Příloze 2 je uveden příklad technické specifikace pro výkovky vytištěné s dalšími údaji 

ze systému Sysklass. Tento systém zajišťuje ve společnosti realizaci a správu dat v oblasti 

předvýrobních etap. 

Pokud je z oběhu Poptávkového dotazníku (včetně všech příloh) patrné, že nelze 

požadavky zákazníka ve společnosti realizovat, sdělí obchodník zákazníkovi důvody pro 

nevypracování nabídky, popř. mu navrhne jinou alternativu. Poptávka je registrována v 

Knize poptávek jako neúspěšná a obchodník vrátí všechny obdržené materiály zákazníkovi 

na vyžádání. 

Pokud je výroba pro společnost vhodná, vypracuje obchodník na základě údajů 

z Poptávkového dotazníku nabídku pro zákazníka a pošle mu ji k odsouhlasení. Nabídka 

obsahuje zejména: 

 

� Identifikační údaje zákazníka a společnosti 

� Číslo poptávky zákazníka (je-li uvedeno) 

� Číslo nabídky 

� Předmět nabídky 
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� Termín dodávky 

� Cenu 

� Platební podmínky 

� Specifikaci jakosti výrobku 

� Dopravu a balení 

 

V případě, že zákazník uplatní další požadavky, připomínky a změny nebo zašle 

objednávku, která je rozdílná od nabídky, musí obchodník zajistit provedení nového 

přezkoumání prostřednictvím Poptávkového dotazníku. Cílem toho procesu je zabezpečit, 

aby požadavky zákazníka byly vhodně stanovené a zdokumentované a požadavky, lišící se 

od nabídky byly vyřešené a bylo je možné splnit. Jestliže zákazníkovi nabídka nevyhovuje 

a nepřistoupí k alternativnímu řešení, může od poptávky ustoupit. 

Potvrzená nabídka nebo objednávka, jsou podkladem pro uzavření Kupní smlouvy. 

Poté přidělí obchodník zakázce zakázkové číslo a vystaví Zakázkový list a přepíše do něj 

důležité údaje z objednávky a stejně tak vytvoří zakázku (pracovní příkaz) v systému 

MFG. Následně předá Zakázkový list do útvaru plánování a pokud se na výrobku provádí 

operace v kooperaci, tak jej předá kooperantovi. V každém Zakázkovém listu je uvedeno: 

 

� Číslo zakázky (interní číslo) 

� Datum přijetí zakázky 

� Název zákazníka 

� Externí číslo objednávky 

� Datum obdržení objednávky 

� Termín dodání 

� Počet přiložených výkresů, technické specifikace artiklu 

� Počet příloh 

� Označení artiklu 

� Množství objednaných kusů výrobků 

� Případné poznámky, změny 

� Jméno pracovníka obchodního oddělení 

� Datum zpracování Zakázkového listu 

� Podpisy obchodníka, plánovače a případně pracovníka kooperace 
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3.1.2 Kapacitní plán 

Kapacitní plánovač do Zakázkového listu potvrzuje na základě informací z 

informačního systému jednotlivé termíny zakázek tak, aby optimálním způsobem využil 

kapacity výroby. Může provádět kumulace jednotlivých zakázek, aby omezil prostoje na 

linkách z důvodu přestavby linky. Kapacitní plánovač také zjistí aktuální skladovou zásobu 

včetně rozpracovanosti výroby požadovaného artiklu a tuto skutečnost uvede do 

Zakázkového listu a zohlední tyto údaje při dalším plánování. V případě, nastanou-li 

jakékoliv změny v Zakázkovém listě informuje obchodník zákazníka o těchto změnách. 

Pokud zákazník nabídku neschválí, může znovu požadovat přezkoumání nabídky nebo od 

poptávky ustoupit. V případě odsouhlasení změn zákazníkem upraví kapacitní plánovač v 

sytému MFG termín, případně množství. Poté zpracuje kapacitní plánovač měsíční 

kapacitní plán. Při tomto plánování se řídí především termíny jednotlivých zakázek a bere 

v úvahu také kapacity výrobních strojů. V této fázi plánuje i počet zaměstnanců a potřebné 

množství vstupních surovin. Kapacitní plánovač na základě zpracovaného kapacitního 

plánu svolává vedoucí výrobních týmů na pravidelné porady, na kterých jim tento plán 

prezentuje. Predikce Kapacitního plánu je prezentována s výhledem na 12 týdnů dopředu.  

Na základě porady výkonného ředitele se rozhoduje o schválení plánované výroby. 

Rozhodne-li se, že výroba podle požadavků zákazníků není pro společnost vhodná, vrátí se 

zakázka k přezkoumání kapacitnímu plánovači, který může provést korekci plánu či jeho 

doplnění. O případných změnách informuje obchodník zákazníka a ten buď ke změnám 

přistoupí nebo od zakázky odstoupí. V opačném případě, kdy dojde ke schválení 

kapacitního plánu přejde se ke zpracování výrobního plánu.  

 

3.1.3 Výrobní plán 

Plánovač výroby na Slévárně na základě sestavy ze systému MFG (nesplněné 

zakázky) založí pracovní příkaz, který přejde do schváleného stavu a následně ho uvolní do 

výroby. Po uvolnění příkazu vytiskne dokumentaci – Pracovní postup pracovního příkazu a 

Pracovní lístky. Jeden lístek předá mistrovi formovny pro operátory automatické 

formovací linky a druhý vedoucímu výrobnímu týmu Dokončovací operace, a ten ho předá 

pracovníkům „doklepu“, kteří do lístku uvádějí spočítané kusy. 

Kromě těchto dokumentů zpracuje plánovač výroby Plán lití a Denní plán výroby 

jader, vytištěný ze systému MFG. Vychází se přitom ze sestavy ze systému MFG dle 

jednotlivých druhů litin. Do Plánu lití uvede plánovač čísla pracovního příkazu (ID), 
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znázorní jejich rozložení na lince dle formátu modelového zařízení a požadovaných artiklů, 

dále uvede čísla artiklů, počet požadovaných rámů k odlití a hmotnost rámu. Z těchto údajů 

se vygeneruje technologická náročnost procesů lití, hodnocena škálou 1-3 (číslo 1 je 

označení pro běžnou výrobu, číslo 2 znamená, že je výroba obtížná a vyžaduje zvýšenou 

pozornost a číslo 3 značí mimořádně obtížnou výrobu, která se smí provádět pouze pod 

dohledem mistra), dále se vygeneruje technologická náročnost zakládání jader a odlévání s 

doplňujícími technologickými požadavky, kterým se při výrobě musí věnovat zvýšená 

pozornost.  

Plán lití předkládá plánovač výroby ke schválení technologovi a následně jej pošle 

jednotlivým výrobním týmům, zejména na Tavírnu, Jadernu, Formovnu a Brusírnu. Plán 

lití používaný na Slévárně 1 je přiložen v Příloze 3. 

Denní plán výroby jader udává kolik kusů jader se má daný den vyrobit. Plánovač ho 

předává mistrovy jaderny. Do tohoto dokumentu se uvádí druh stroje, na kterém bude 

výroba probíhat, ID artiklu, označení artiklu a požadovaný počet jader.  

Výroba jader  

Výrobu jader zajišťuje výrobní tým Jaderna. Vyrábí obalované směsi a z ní pak 

skořepinová jádra, a to jak pro potřebu vlastní výroby, tak i pro potřebu externího 

zákazníka. Obalovaná směs je vyráběna na automatickém mísiči FORDATH 2000 

metodou obalování za horka. Vlastní výroba skořepinových jader z obalované směsi 

probíhá na strojích SCHALCO U-180, U-190, DEMMLER 315 C, WALLWORK HB 3/S. 

Mistr jaderny na základě Denního plánu výroby jader, tištěného ze systému MFG, dá 

pokyn seřizovači, který na stroje nasadí jaderníky, nahřeje na provozní teplotu a provede 

zkušební cyklus. Do knihy Technologie výroby jader zapíše tyto údaje:  

� č. nasazeného jaderníku,  

� č. sundaného jaderníku,  

� závady,  

� jméno a podpis.  

 

Správně seřízený stroj předá obsluze (jádraři), a ta následně zahájí výrobu jader. 

Cyklus výroby probíhá automaticky dle nastavených technologických parametrů. Po 

ukončení výrobního cyklu jádrař vyjímá jádra z jaderníku a ukládá je do plastových 

bedýnek, které stohuje na palety. Výrobní operaci do systému MFG odepíše mistr. Na 

formovnu jsou jádra přepravována pomocí plošinových výtahů Silesia. 
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3.1.4 Formování 

Výrobu formovací směsi pro ruční výrobu forem i pro výrobu na automatických 

formovacích linkách (AFL) WG zajišťuje výrobní tým Formovna. Výroba jednotné 

formovací směsi probíhá na kolových mísičích Simpson G – 624, řízených vlhčícím 

zařízením Mischenfelder. Formovací směs je k formovacím linkám přepravována pomocí 

soustavy dopravníkových pásů a elevátoru. Formy jsou zaformovány přímo na 

automatických formovacích linkách do formovacích rámů s využitelným prostorem 900 

mm x 600 mm x 120 mm. 

Vedoucí výrobního týmu Formovna obdrží od plánovače výroby Plán lití a 

Pracovní lístek. Oba tyto dokumenty předá operátorovi automatické formovací linky. Ten 

dá na základě Plánu lití pokyn skladníkovi modelového zařízení k vychystání 

požadovaných modelových zařízení. Následně modelová zařízení nasadí do automatické 

formovací linky dle předepsaného uložení v Plánu lití. Podle Pracovního lístku nastaví 

technické parametry automatické formovací linky (lisovací tlaky, množství dávkování 

lametu u tvárné litiny). Poté spustí výrobu. Operátor linky kontroluje průběh výroby a 

odpovídá za správný chod linky. 

Součástí automatické formovací linky je i pracoviště zakládání jader, kde zakladač 

jader ručně založí jádra a případné keramické filtry pro zabránění vniknutí nežádoucích 

nečistot do vnitřku formy. Před uložením jader do formy musí tlakovým vzduchem 

ofouknout formu i jádra. 

Po odlití formy je na lince odlitek i s vtokovou soustavou vytlučen na rošt. Dále 

prochází přes olamovací buben a omílací buben až na třídírnu. 

Operátor automatické formovací linky zaznamenává průběh výroby do Knihy 

operátorů automatické formovací linky. Do této knihy uvádí počet odformovaných rámů, 

počet neshodných rámů (tzn. neodlitých zaprášených rámů) a veškeré prostoje linky 

(mechanické a elektrické poruchy). Dispečer rozdělí a přepíše údaje z Knihy operátorů 

automatické formovací linky do knih Výroba odlitků a Prostoje automatické formovací 

linky. Následující den plánovač na základě dat uvedených v knize Výroba odlitků odepíše 

provedenou výrobní operaci v systému MFG. 
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3.1.5 Výroba tekutého kovu 

Výrobu tekutého kovu zajišťuje výrobní tým Tavírna, a to v předepsaném složení a 

teplotě pro potřeby formovny k výrobě odlitků. Výroba probíhá na středofrekvenční 

indukční peci kelímkové Junker typ Ge 6000 / 5000 KW / 250 Hz. 

Mistr tavírny dle Plánu lití dá pokyny k výrobě požadované litiny vrchnímu taviči a 

jeřábníkovi druhování. Jeřábník druhování připravuje na váhovně šrotové haly vsázku pro 

pec Junker 6000. Na displeji si navolí předepsané složení a množství materiálu pro danou 

litinu a na pokyn vrchního taviče začne sázet na pás pomocí elektromagnetu a vážícího 

systému vsázkové materiály. Před vsazením do pece tavič překontroluje vsázku a následně 

ji nataví. Tekutý kov upraví na předepsané chemické složení a nahřeje na požadovanou 

teplotu. O průběhu tavby vede vrchní tavič záznam v Tavebním listě elektrické pece. 

Ukázka Tavebního listu elektrické pece je uvedena v Příloze 4. Tento list předá tavič na 

konci směny vedoucímu výrobního týmu Tavírna, který 1x týdně z těchto záznamů 

zpracuje Výdejky na vsázkové materiály. Originály Výdejek dá skladníkovi, který materiál 

odepíše ze skladu, a kopie pro účetní evidenci ekonomovi. 

Na konci každé tavby odebere tavič vzorek kovu pro chemickou analýzu. Správně 

upravený kov přelije dopravními koryty do homogenizační indukční pece kelímkové Intol 

10/0,4. Po homogenizaci kovu jeřábník přepraví tekutý kov pomocí přepravního 

zdvihacího zařízení BM 2,2 t na formovnu, kde ho přelije do indukčně vyhřívaného 

odlévacího zařízení Fomet. Přímo z něho odlévá slévač kov pomocí dvou hubiček do 

forem. 

Směnový mistr, případně vedoucí výrobního týmu Tavírna, zaznamená do Tavební 

knihy hodnoty chemického složení, teploty lití a provádění kontrol dávkování očkovadla 

SRF (při lití šedé litiny). 

 

3.1.6 Povrchová úprava odlitků 

3.1.6.1  Cídění a třídění odlitků 

Cídění a třídění odlitků zajišťuje třídírna odlitků jako součást výrobního týmu 

Formovna. Úkolem výrobního týmu je zbavení odlitků vtokové soustavy, vytřídění 

viditelných zmetků a jejich následné vyřazení z výroby, roztřídění odlitků dle artiklů a 

jejich uložení do beden. 
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Po vypadnutí odlitků z omílacího bubnu pracovník doklepu odlitků oddělí odlitky 

od vtokové soustavy. Následně pracovníci třídění odlitků roztřídí odlitky do slévárenských 

beden a vyřadí zjevné zmetky. Plné bedny parťák Třídírny označí správně vyplněnou 

Průvodkou palety a spustí je výtahem na pracoviště třídění a počítání. 

Mistr dle Plánu lití dá pokyn pracovníkům třídění a předá jim Pracovní lístek. Ti 

zkontrolují, zda je Průvodka palety řádně vypsaná, spočítají množství v bedně a počet 

uvedou do Pracovního lístku. Následně vrátí vyplněný Pracovní lístek mistrovi a ten ho 

předá plánovači výroby, který odepíše provedenou výrobní operaci v systému MFG. 

 

3.1.6.2  Broušení 

Výrobní tým Brusírna zajišťuje obroušení vtoků a not v dělící rovině. Broušení 

probíhá na kotoučových stojanových bruskách (BAD 40 a OPTI 250) a vzduchových 

apretážních bruskách PtB 075. Mistr brusírny dle Plánu lití a sestavy z Datového centra na 

daný měsíc „Zakázky MŽ – sklad“ určí přednostní artikly, které se budou brousit. 

Brusič (apretér) zbaví odlitek vtoku a noty v dělící rovině dle technologického 

postupu a etalonu, který má zavěšený na brusce. Obroušené odlitky ukládá do bedny. Po 

naplnění bedny parťák brusírny bednu zváží a zapíše počet kusů a hmotnost do Pracovního 

výkazu výkonů (Příloha 5). Následně předá výkaz mistrovi a ten odepíše výrobní operaci 

v systému MFG. 

 

3.1.6.3  Tryskání, omílání a tepelné zpracování 

Tryskání, omílání a tepelné zpracování zajišťuje výrobní tým Temperovna. Účelem 

tepelného zpracování je zpracovat bílou litinu na temperovanou značky B 35-10. Tryskání 

probíhá na tryskacích zařízení PTB 3 a Wista. Omílání na omílacím zařízení BC 500. 

Mistr dle Plánu lití a sestavy z Datového centra „Zakázky MZ – sklad“ určí, které 

artikly se budou tryskat, omílat, či temperovat. Obsluha zařízení provádí operace dle 

Pracovního postupu pracovního příkazu, který dostane od mistra. Před zahájením výrobní 

operace obsluha zkontroluje údaje na Průvodce palety odlitků. Režim temperovací pece 

řídí operátor. Tryskání a omílání provádí obsluha tryskače a omílacího zařízení. 

Po provedení operace napíše obsluha počet kusů do Průvodky palety obrobků a do 

Pracovního výkazu výkonů (Příloha 6), který předá mistrovi, a ten dle něj odepíše výrobu v 

systému MFG. 
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3.1.7 Výstupní kontrola odlitk ů  

Výstupní kontrolu odlitků provádí kontroloři jakosti dle Pracovního postupu 

pracovního příkazu, pokynu, předpisu, kontrolních plánů, obrázkových postupů nebo 

vzorových kusů (etalonů přijatelných a nepřijatelných vad). Kontroloři jakosti zkontrolují 

řádně vypsanou průvodku palety a následně provedou vizuální kontrolu a rozměrovou 

kontrolu (pokud je tato kontrola vyžadována, tzn. předepsána) pomocí měřidel či šablon. 

Neshodné kusy vytřídí a označí červeným štítkem Pozastaveno. Paletu s dobrými kusy 

kontroloři označí zeleným štítkem Uvolněno. 

 

3.1.8 Expedice 

Výrobní tým Expedice zajišťuje balení odlitků. Mistr dle sestavy z Datového centra 

„Zakázky MŽ – sklad“ (s ohledem na stanovený termín dodání) určí, které artikly se mají 

přednostně balit. Baliči balí pouze uvolněné kusy kontrolory jakosti do zákazníkem 

stanovených obalů (palety, gitterboxy, apod.) v předepsaném množství. Zabalené odlitky 

označí řádně vyplněným Balícím lístkem a provedou záznam o zabalených kusech do 

Pracovního výkazu výkonů (Příloha 7). 

Pokud je vše v pořádku, pracovník kontroly uvolní zabalené zboží zeleným štítkem 

Uvolněno. Řidič vysokozdvižného vozíku zabalené odlitky naloží dle pokynů vedoucího 

výrobního týmu na kamion. Vedoucí výrobního týmu předá řidiči kamionu také veškerou 

dokumentaci pro zákazníka (Dodací list, atest, kontrolní protokoly, atd.). 

Baliči předají na konci směny Pracovní výkaz výkonu mistrovi. Ten výrobu odepíše 

v systému MFG. 

 

3.1.9 Zhodnocení plnění zakázek 

Kontrolu aktuálního plnění nesplněných zakázek provádí denně kapacitní plánovač 

a 1x týdně se nesplněné zakázky detailněji probírají pod vedením kapacitního plánovače na 

položkových poradách za účasti obchodníka, plánovače výroby a zástupce výroby. Těmito 

zástupci mohou být vedoucí výrobního střediska, vedoucí výrobního týmu či mistr.  
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3.2 Prověření skutečného způsobu plánování 

 

K prověření způsobu plánování ve společnosti Moravské železárny a. s., bylo 

vybráno výrobní středisko Slévárna 1, jelikož toto středisko vykazuje největší objem 

výroby, největší odbyt hotových výrobků a tudíž nejvyšší tržby v celé společnosti. Je to 

dáno především tím, že toto výrobní středisko má největší objem zakázek. Na druhou 

stranu zde ale vzniká i nejvyšší riziko chyb a s tím spojené riziko finanční ztráty. Mezi 

nejzávažnější chyby a rizika, které mohou na Slévárně 1 nastat jsou zejména: 

 

� neplnění termínů zakázek 

� neplnění objemu zakázek 

� riziko nekvality z důvodu hektické práce 

� prostoje způsobené špatnou organizací výrobních týmů 

 

Ve společnosti Moravské železárny, a.s. se plánuje zakázkově, tj. podle interního 

čísla zakázky. Z důvodu složitosti řešení úkolu a objemu diplomové práce, jsem se 

zaměřila na plánování zakázek, které prošly poptávkovým řízením a mají již stranami 

zákazník-společnost schválené termíny dodání. 

 

Z provozních prezentací Moravských železáren, a. s. byly vybrány grafy, které 

poukazují na neplnění termínů zakázek a současně vystihují nerealizované tržby na 

výrobním středisku Slévárna 1. Grafy vytváří kapacitní plánovač na základě informací ze 

systému MFG.  
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Skluzy – nerealizované tržby PT 162 Odlitky 1     PS 16 
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Graf 1. Nerealizované tržby na Slévárně 1 za rok 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2. Nerealizované tržby na Slévárně 1 -  leden 2010 
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Skluzy – nerealizované tržby PT 162 Odlitky 1     PS 16 
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Graf 3. Nerealizované tržby na Slévárně 1 - březen 2010 

 

Z výše uvedených Grafů 1, 2, 3 lze vyčíst, že přibližně 2 mil. tržeb nejsou v každém 

měsíci realizovány.  

Na základě údajů ze systému MFG „Zakázky MŽ“ bylo zjištěno, že od začátku 

roku 2010 přibližně do půlky dubna tohoto roku nebylo ve výrobním středisku Slévárna 1 

ve stanoveném termínu dodáno 72 zakázek, což v přepočtu činí ztráty ve výši 4 mil. 850 

tis. Kč z neplnění termínů zakázek. 

 

Níže uvedené Grafy 4, 5, 6, vyjadřují naplněnost plánu pro Slévárnu 1.  
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Naplněnost plánu   PT 162 Odlitky 1     PS 16 
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Graf 4. Naplněnost plánu Slévárny 1 k 51. týdnu 
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Graf 5. Naplněnost plánu Slévárny 1 k 4. týdnu 
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Graf 6. Naplněnost plánu Slévárny 1 k 12. týdnu 

 

Ve výše uvedených grafech je znázorněno neplnění termínů zakázek a  tomu 

odpovídající hodnota ušlých zisků k 51. týdnu (prosinec) minulého roku, k 4. týdnu (leden) 

a 12. týdnu (březen) tohoto roku. Modře označené sloupce značí tržby za naplánované 

zakázky na začátku období. Tímto obdobím je zpravidla kalendářní rok. Korekce tohoto 

plánu se provádí každé čtvrtletí, tedy 4x do roka. Sloupce označené šedou barvou, 

s názvem Fakturace, vystihují množství skutečně prodaných výrobků v mil. Kč. Jde o 

výrobky skutečně vyrobené, vyfakturované a prodané. Červeně značené sloupce vyjadřují 

skluzy, tedy ušlé zisky z důvodu neplnění plánu. Zelené sloupce Naplněnost, vyjadřují 

přijaté zakázky zadané do systému MFG. Změna od minulého týdne, označená žlutou 

barvou, jsou nově přijaté zakázky z minulého týdne a taktéž již zadané do systému MFG. 

Potvrzený výhled znamená zakázky, které ještě nejsou zaevidovány v systému MFG, 

jelikož jsou ještě v jednání (např. o termínu dodání či ceně), ale již jsou zákazníkem 

přislíbené. Černá křivka porovnává současný stav naplněnosti plánu se skutečným stavem 

v  roce 2009. 

 

Z těchto grafů lze vypozorovat, že se v průměru vyfakturuje větší množství 

zakázek, než je plánováno. Je to způsobeno především vysokou výrobou nekvalitních 
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výrobků a fakturací opožděných zakázek. Uvedené skluzy vyjadřují ušlé zisky v mil. Kč. 

Jde zejména o pokuty a penále zaplacené zákazníkům za pozdní dodání výrobků, dodání 

výrobků dříve než ve stanovený termín, či z důvodu nedodržení dohodnutého množství 

výrobků. 

 

Jak již bylo zmíněno, mezi významná rizika, která jsou příčinou finančních ztrát 

společnosti patří i zbytečné prostoje. V Grafech 7 a 8 jsou  znázorněny prostoje výrobních 

linek na Slévárně 1. 

 

Graf 7. Prostoje licí linky č. 2 

Graf 8. Prostoje licí linky č. 3 

 

Z grafů vyjadřujících výrobní skluzy výkonu je patrné, že výrobní linky Slévárny 1 

jsou kapacitně využívány na 40-50% v kumulaci výrobní kapacity. Největšími problémy 

ve výrobě jsou prostoje výrobních týmů, které jsou dané mechanickými či elektrickými 
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poruchami a nebo špatnou organizací práce dispečerů obsluhujících výrobní linky. Část 

prostojů výrobních týmů a prostoje vznikající z nedostatku tekutého kovu je možno řešit 

zlepšením plánování výroby. 

 

 

3.3 Analýza plánování na Slévárně 1 

 

Pro zjištění skutečného stavu plánování na Slévárně 1 byl proveden audit výroby, 

který probíhal „ proti proudu“ výroby. Jednotlivé dílny byly tedy prověřovány 

v obráceném sledu výrobních činností.  

 

3.3.1 Plánování na výrobní dílně Balení a expedice 

Plánování na tomto útvaru řídí mistrová expedice, která ústně předává baličům a 

řidičům vysokozdvižného vozíku informace potřebné k vyřízení aktuální zakázky. 

Mistrová tyto informace získává ze sestavy Datového centra „Zakázky MŽ – sklad“. Podle 

získaných informací určuje, s ohledem na stanovené termíny dodání, které artikly se mají 

balit přednostně a sestavuje tzv. Rozpisy balení. V každém dokumentu je uveden zákazník, 

čísla zakázek, termín expedice, identifikační čísla zakázek (ID) a množství výrobků 

určených k expedici. Rozpis balení používaný na výrobní dílně Balení a expedice je 

přiložen v Příloze 8. Případné změny v pořadí naplánovaných zakázek ohlašuje řídící 

technik ústně telefonicky nebo osobně. V tomto případě provádí vedoucí expedice dané 

aktualizace přes intranet. Vedoucí expedice a expedient má také kdykoli možnost 

nahlédnout do sestavy systému MFG a monitorovat stavy veškerých zakázek. Případnými 

změnami ve vyřizování zakázek nastávají situace, kdy v systému Datového centra zůstávají 

nedokončené zakázky z loňského roku. V tomto případě provádí v systému řídící technik 

korekci termínů dodání. Baliči balí pouze kusy uvolněné kontrolou jakosti v předepsaném 

množství do zákazníkem stanovených obalů, např. gitterboxů nebo na palety. Zabalené 

odlitky označí řádně vyplněným Balícím lístkem a provedou záznam o zabalených kusech 

do Pracovního výkazu výkonů. Poté následuje výstupní kontrola a pokud je vše v pořádku, 

pracovník kontroly uvolní zabalené zboží zeleným štítkem „Uvolněno“. Poté může dát 

vedoucí výrobního týmu pokyn řidiči vysokozdvižného vozíku k tomu, aby připravené 

zboží naložil na přistavený kamion. Zboží se po výstupní kontrole zapisuje také do tzv. 

Knihy zákazníka. Do této knihy se uvádí evidence použitých nevratných obalů, evidence 
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vratných obalů a evidence odjezdů naložených kamionů. Na konci směny předávají baliči 

Pracovní výkaz výkonu mistrové, která podle tohoto dokumentu nejpozději do 24 hodin 

výrobu odepíše v systému MFG. Příklad používaného Pracovního výkazu výkonů na této 

dílně je přiložen v Příloze 7. Mistrová na této dílně vyhotovuje i Směnový rozpis 

pracovníků. Jedná se o rozpis pracovníků, ve kterém se plánuje počet dělníků na danou 

směnu, podle již naplánovaných zakázek. Pro ukázku je tento dokument přiložen v Příloze 

9. 

 

3.3.2 Plánování na výrobních dílnách Tryskání, Omílání, Tepelné 

zpracování a Broušení 

Plánování výroby na této dílně se řídí na základě informací z Položkové porady, 

které jsou následně předány vedoucímu výroby. Položková porada se koná jednou za týden 

a vždy bývá ještě druhý den upřesněna tzv. Upřesňující poradou. Na této poradě se 

dohodne jaké artikly se budou zpracovávat přednostně v závislosti na plánu výrobní dílny 

Balení a expedice. Vedoucí výroby předává pokyny pracovníkům ústně nebo na základě 

vytištěného denního pracovního příkazu. Příklad denního pracovního příkazu pro broušení 

je přiložen v Příloze 10. Tyto dokumenty se nearchivují. Pracovníci dílny se také řídí 

Plánem lití, podle kterého se připravují na následnou práci. 

Po provedení příslušné operace napíše obsluha do Průvodky palety obrobků a do 

Pracovního výkazu výkonů počet kusů a jejich hmotnost a předá tyto dokumenty mistrovi, 

který podle nich odepíše výrobu v systému MFG. 

Každý měsíc provádí vedoucí výrobního týmu také plánování pracovníků na operace 

tryskání, omílání, tepelné zpracování a broušení. Hotový plán se zapisuje do tzv. Rozpisu 

pracovníků. Do tohoto dokumentu se uvádí jméno pracovníka a jeho zařazení (THP, 

jednicový pracovník), datum a druh směny každého pracovníka a případné poznámky. 

Měsíční rozpis pracovníků pro Temperovnu je znázorněn v Příloze 11. 

 

3.3.3 Plánování na výrobní dílně Cídění a třídění odlitků 

Mistr na této dílně dává každý den pracovníkům třídění ústně pokyny na základě 

Plánu lití a předává jim tzv. Pracovní lístky. Pracovníci zkontrolují, zda je Průvodka palety 

již vytříděných odlitků řádně vypsaná, spočítají množství výrobků v bedně a počet kusů 

uvedou do Pracovního lístku. Následně vrátí vyplněný Pracovní lístek mistrovi a ten ho 
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předá plánovači výroby, který odepíše provedenou výrobní operaci v systému MFG. Na 

této dílně není veden žádný denní plán výroby. Na pracovišti je pouze vyvěšen dokument, 

ve kterém je uveden počet pracovníků a potřebné nářadí na každý den.  

 

3.3.4 Plánování na výrobních dílnách Formovna a Jaderna 

Výroba jader na dílně Jaderna probíhá dle plánu zpracovaného výrobním 

plánovačem a vytisknutého ze systému MFG. Tento dokument se nazývá Denní plán 

výroby jader. V tomto dokumentu je uveden stroj, na kterém má výroba probíhat, označení 

artiklu, ID artiklu, zákazník, pro kterého je výroba určena a požadovaný počet jader. Mistr 

dílny na základě tohoto plánu dává ústní pokyny pracovníkům obsluhy strojů. Výroba 

forem se také řídí podle Plánu lití a Pracovních lístků. Tyto dokumenty obdrží vedoucí 

výrobní dílny taktéž od plánovače výroby. Podle informací získaných z Pracovních lístků 

nastavuje operátor formovací linky technické parametry formovací linky (lisovací tlaky, 

množství dávkování lametu u tvárné litiny) a poté spustí výrobu. Po dokončení veškeré 

naplánované výroby forem a odlitků odepíše plánovač nebo mistr výrobní dílny na základě 

pracovních výkonů výrobu v systému MFG.  

 

3.3.5 Plánování na výrobní dílně Tavírna 

Výroba na Tavírně je založena na Plánu lití, který pro tavírnu sestavuje výrobní 

plánovač na každý den nebo na každou kampaň tavby šedé nebo tvárné litiny. Mistr dílny 

si také musí naplánovat spotřebu veškerého vstupního materiálu pro každou tavbu a 

objednat si jej přes útvar nákupu tzv. Objednacím návrhem. Výrobní plánovač na základě 

tohoto návrhu zjistí aktuální stav skladové zásoby vstupních materiálů. Hladina skladových 

zásob vstupních materiálů se udržuje na základě dlouhodobých zkušeností a na základě 

měsíčního plánu výroby, který je řešen na poradách výkonného ředitele. Podle sestavy v 

systému MFG mistr dílny rozděluje tavby podle druhu litiny a předává tyto informace 

taviči. Vrchní tavič vede o průběhu tavby tzv. Tavební list elektrické pece a na konci 

směny jej předává vedoucímu výrobního týmu Tavírny. Do tohoto dokumentu uvádí 

zejména: 

 

� označení elektrické pece 

� číslo tavby 
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� předepsanou jakost 

� datum tavby 

� hmotnost jednotlivých surovin potřebných pro kovovou vsázku 

� výsledek chemické analýzy 

� stav elektroměru 

� časové údaje týkající se tavby (např. čas případné opravy pece, čas sázení a tavení, 

čas stahování strusky, čas dokončení tavby) 

� poznámky k tavbě 

� odpichovou teplotu 

� podpis taviče 

 

Příklad Tavebního listu elektrické pece je přiložen v Příloze 4. 

Vedoucí výrobního týmu Tavírna také sestavuje Směnový rozpis pracovníků 

s výhledem na jeden pracovní týden. Směnového rozpisu pracovníků pro Tavírnu je 

přiložen v Příloze 12. 

Na základě Tavebních listů elektrické pece odehrává vedoucí výrobního týmu 

výrobu v systému MFG. 

3.3.6 Algoritmus toku procesu plánování na Slévárně 1 

Podle výše provedené analýzy skutečného stavu plánování na Slévárně 1, která byla 

založena na auditu výroby jednotlivých dílen, byl sestaven algoritmus procesu plánování, u 

kterého jsou znázorněny případné nedostatky současného systému plánování ve 

společnosti a navržená opatření ke zlepšení těchto nedostatků. 
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Obr. 5 Algoritmus současného plánování na Slévárně  
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3.4 Zhodnocení současného způsobu plánování na Slévárně 1  

 
Jak již bylo výše uvedeno, z důvodu složitosti řešení úkolu a objemu diplomové 

práce, jsem se zaměřila především na plánování zakázek, které prošli poptávkovým 

řízením a mají již stranami zákazník-společnost schválené termíny dodání. Proto jenom 

naznačím proces od doručení poptávky do společnosti po uložení termínu zakázky do 

společnosti.  

 

Všechny poptávky, doručené do společnosti, jsou evidovány v Knize poptávek. V 

poptávce si zákazník stanovuje, co chce vyrobit, v jakém termínu, popřípadě za jakou 

cenu. Po přijetí nové poptávky je vystaven Poptávkový dotazník (příloha č.). Do tohoto 

dokumentu zapisují technologové a zástupci útvarů Plánování, Kooperace a Obchodu svá 

vyjádření, týkající se případné výroby (např. zda je společnosti schopna splnit požadavky 

či nikoli). Technologové zpracovávají předběžný výrobní postup odlitku. Na základě 

Poptávkového dotazníku se rozhoduje o možných termínech výroby, stanovuje se cena a 

především se rozhoduje o tom, zda je či není poptávka pro společnost vhodná. Pokud se z 

Poptávkového dotazníku zjistí, že nelze požadavky zákazníka ve společnosti realizovat, 

sdělí obchodník zákazníkovi důvody pro nevypracování, popřípadě mu navrhne možnou 

alternativu. Pokud se na základě Poptávkového dotazníku rozhodne, že je výroba pro 

společnost vhodná, vypracuje obchodník zákazníkovi nabídku a zašle mu ji k 

odsouhlasení. Souhlasí-li zákazník s nabídkou a případnými změnami např. v ceně nebo 

termínu dodání, uzavře se následně Kupní smlouva. Poté přidělí obchodník zakázce 

zakázkové číslo a vystaví Zakázkový list. Zakázkový list obsahuje důležité údaje, přepsané 

z objednávky, a slouží jako podklad pro vytvoření pracovního příkazu v informačním 

systému MFG. Následně obchodník Zakázkový list předá do útvaru plánování. 

 

Ad 4)  

Jakmile kapacitní plánovač obdrží od obchodníka Zakázkový list, zjistí aktuální 

skladovou zásobu a také rozpracovanost výroby, volné kapacity pracovníků a strojů. Poté 

na Položkové poradě, po domluvě s vedoucími porady a s ohledem na požadavky 

zákazníka, potvrdí, případně upraví termíny zakázek. 
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Ad5) 

Na základě rozhodnutí z Položkové porady, probere obchodník případné změny 

v množství výrobků či termínech zakázky se zákazníkem a po jeho odsouhlasení provede 

tuto korekci v systému MFG. Uložená zakázka v systému MFG slouží jako pracovní 

příkaz, podle kterého se následně odehrává výroba.  

 

Ad6) 

Kapacitní plánovač rozhoduje kdy se jaká zakázka bude vyrábět a na základě 

informací uložených v systému MFG zpracovává Měsíční kapacitní plán pro jednotlivé 

výrobní týmy. Podle tohoto plánu jsou vytvořeny soubory v programu Microsoft Excel, do 

kterých se zapisují plánované normohodiny výrobního procesu a z toho vyplývající 

potřebné množství pracovníků. Nedostatkem v této fázi plánování je to, že se s předstihem 

neuvažuje o potřebném množství vstupních surovin pro danou výrobu. Na Slévárně 1 se 

měsíčně spotřebuje v průměru 700-900 t vstupního materiálu pro tavbu. Asi 50% surovin 

tvořících tento vstupní materiál na daný měsíc se udržuje ve skladových zásobách 

společnosti. Tato skladová zásoba je tvořena přibližně 50 t šrotu, 50 t surového železa a 

400 t vratného materiálu (např. vtokové soustavy, zmetky). Zbývající vstupní materiál se 

musí na základě objemu výroby objednávat od dodavatelů. V  systému MFG chybí přehled 

o vstupních surovinách zajišťující výrobu, podle kterého by se pracovníci útvaru Nákupu 

mohli dopředu připravit na vyřizování objednávek s dodavateli či zajišťovat tento materiál 

pro danou licí kampaň podle jednotlivých komponentů ze skladových zásob. S tímto 

nedostatkem jsou spojena rizika spočívající v pozdním objednávání vstupních surovin pro 

plánovanou výrobu. 

 

Ad 7) 

Kapacitní plánovač na poradě výkonného ředitele prezentuje vedoucím výrobních 

týmů a výkonnému řediteli Kapacitní plán. Predikce Kapacitního plánu je prezentována 

s výhledem na 12 týdnů dopředu. Rozhodne-li se, že výroba podle požadavků zákazníků 

není pro společnost vhodná, vrátí se zakázka k přezkoumání kapacitnímu plánovači, který 

může provést korekci plánu či jeho doplnění. O případných změnách informuje obchodník 

zákazníka a ten buď ke změnám přistoupí nebo od zakázky odstoupí. V opačném případě, 

kdy dojde ke schválení kapacitního plánu přejde se ke zpracování tzv. výrobního plánu. 
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Ad 8) 

V případě, že výkonný ředitel výrobu schválí, začne výrobní plánovač zpracovávat 

na základě informací ze systému MFG plán pro výrobní týmy Formovny a Tavírny. 

Nedostatkem v této fázi je vytváření plánů pouze pro tyto dílny a nevytvoření Denních 

plánů pro dílny dokončovacích operací. Pracovníci dokončovacích dílen provádí výrobní 

operace pouze na základě ústních informací od vedoucích výrobních týmů. Na základě 

provedeného auditu se zjistilo, že na těchto dílnách se nedodržuje pořadí výroby podle 

čísel příkazů ID, dochází k záměnám, kdy se čísla příkazů ID neodervávají v systému 

MFG podle reality a tudíž se nedodržuje metoda FIFO (první dovnitř – první ven), která 

ovlivňuje plynulost výroby. Při tomto postupu nastávají problémy při inventuře výrobků a 

při přiřazení případných zmetků konkrétní výrobní zakázce. 

 

Ad 9) 

Mistr Tavírny si musí před každou výrobou plánovat spotřebu veškerého vstupního 

materiálu a následně tyto suroviny objednávat přes útvar nákupu tzv. Objednacími návrhy. 

Výrobní plánovač na základě těchto návrhů zjišťuje aktuální stav skladové zásoby a 

v případě nedostatku potřebných surovin odešle objednávku dodavateli. Tento způsob 

zajišťování vstupních surovin je velmi neefektivní, jelikož se stává, že tyto suroviny nejsou 

často objednávány včas a při nedostatku vstupního materiálu hrozí zastavení výroby a 

neplánované prostoje. Velkým nedostatkem v této fázi výrobního procesu tedy je 

objednávání vstupních surovin Tavírnou, které je možno nakupovat podle Měsíčního 

kapacitního plánu útvarem Nákupu. 

 

Ad 10) 

Výroba na Tavírně probíhá na základě Plánu lití (Příloha 3), který sestavuje pro tuto 

dílnu Výrobní plánovač. Mistr Tavírny podle tohoto plánu, ve kterém jsou uvedeny mimo 

jiné čísla zakázek a jednotlivých artiklů, dává pokyny tavičům o tom, kolik taveb se bude 

stanovený den tavit, o jaké hmotnosti, na které výrobní lince, o jaký typ litiny půjde a kolik 

rámů se bude odlévat. Podle Pracovního postupu pracovního příkazu, který vytvoří 

technolog produktového týmu v systému Sysklass, dle požadavků zákazníka, a který 

následně převede do systému MFG, zjistí mistr dílny technické specifikace výroby jako 

např. dobu tavby a složení vsázky. Tyto informace předává mistr Tavírny tavičům před 

každou tavbou. 
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O průběhu tavby vede vrchní tavič záznam v Tavebním listě elektrické pece 

(Příloha 4). Ten předává na konci směny vedoucímu výrobního týmu Tavírna. Dalším 

dokumentem výroby je Tavební kniha, do které směnový mistr, případně vedoucí 

výrobního týmu Tavírna, zaznamená hodnoty chemického složení, teploty lití a provádění 

kontrol dávkování očkovadla při lití šedé litiny.  

Na základě Denních záznamů výroby – Tavebního listu elektrické pece a Tavební knihy 

odehrává vedoucí výroby záznam o výrobě tavení a lití v systému MFG. Podle tohoto 

záznamu v systému se dále řídí výrobní týmy dokončovacích operací Tryskání, Broušení a 

Balení. 

 

Ad.11) 

V této fázi jde o operativní řízení zakázky. Každý mistr výrobní dílny 

dokončovacích operací (Tryskání, Broušení a Omílání), na kterých se provádí povrchová 

úprava odlitku, sestavuje denní plány práce pro celý výrobní tým. Pokyny výrobním 

pracovníkům na dílně Balírna předává mistrová zpravidla ústně. Na dílnách Tryskání a 

Broušení sestavuje mistr dokument denního pracovního příkazu, který je nejednoznačný a 

chybí v něm významné položky jako např. počty kusů, čísla zakázek ID či určení 

pracoviště. Příklad pracovního příkazu pro výrobu na Brusírně je uveden v Příloze10. 

V mnoha případech se stává, že zakázka z nějakého důvodu „spěchá“. V takových 

situacích se mistr dílny neřídí při plánování výroby sestavou v systému MFG, ani dle 

informací z Položkové porady, ale podle pokynu, který obdrží ústně telefonicky nebo 

osobně od vedoucího Obchodu. V tomto bodě, se projevuje již zmíněný nedostatek 

vyplývající z nedostatečného zpracování výrobního plánu. Při provedení auditu se 

potvrdilo, že se na dílnách dokončovacích operací skutečně nedodržuje pořadí výroby 

podle čísel příkazů ID, a tudíž dochází k záměnám, kdy se čísla příkazů ID neodervávají 

v systému MFG podle reality.  

Na konci každé směny předávají výrobní pracovníci těchto dílen mistrovi či 

mistrové vyplněný formulář Výkazu práce. Do tohoto formuláře pracovníci zapisují 

především čísla artiklů a ID, se kterými pracovali, počty dobrých a vadných kusů, druh 

směny a datum, jméno a osobní číslo.  

Na základě vyplněních formulářů Výkazu práce odepisuje mistrová či mistr výrobu 

v systému MFG.  
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Ad 12) 

Výstupní kontrolu odlitků provádí kontroloři jakosti na výrobní dílně Balení a 

expedice. Kontroloři jakosti zkontrolují řádně vypsanou průvodku palety a následně 

provedou vizuální a je-li vyžadována nebo předepsána, tak irozměrovou kontrolu pomocí 

měřidel či šablon. Neshodné kusy vytřídí a označí červeným štítkem Pozastaveno. Paletu s 

dobrými kusy kontroloři označí zeleným štítkem Uvolněno. 

 

Ad 13) 

Plánování na tomto útvaru řídí mistrová expedice, která ústně předává baličům a 

řidiči vysokozdvižného vozíku informace potřebné k vyřízení aktuální zakázky. Mistrová 

tyto informace získává ze sestavy Datového centra „Zakázky MŽ – sklad“. Podle 

získaných informací určuje, s ohledem na stanovené termíny dodání, které artikly se mají 

balit přednostně a sestavuje tzv. Rozpisy balení (Příloha 8). Tento dokument je velmi 

nepřehledný a nejednoznačný. Obsahuje pouze pro jakého zákazníka se výroba bude, balit, 

množství výrobků, číselné označení artiklu a označení příkazů ID. V dokumentu se 

nedodržuje předtištěná úprava. Na výrobní dílně Expedice neprobíhá balení podle žádného 

denního plánu, čímž vznikají již výše uvedené problémy s nedodržováním pořadí výroby 

podle čísel příkazů ID, a opět se čísla příkazů ID neodervávají v systému MFG podle 

skutečnosti. 

 

Ad. 14) 

Tento krok se doposud nezavedl je proto popsán v následující kapitole Navržené 

opatření ke zlepšení a doporučení.  
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4 Navržené opatření a doporučení ke zlepšení 

 

Tato kapitola navazuje na předchozí zhodnocení současného způsobu plánování na 

Slévárně 1. Z výše uvedeného zhodnocení vyplývá, že první nedostatek v procesu 

plánování v Moravských železárnách, a. s. nastává při zpracování měsíčního kapacitního 

plánu pro výrobní týmy. Kapacitní plánovač rozhoduje o výrobě jednotlivých zakázek 

v prvé řadě na základě termínů přislíbených zákazníkům a také přihlíží na to, aby 

optimálním způsobem využil výrobní kapacity. Plánuje normohodiny výrobního procesu a 

množství výrobních pracovníků. V této fázi by bylo vhodné uvažovat i o potřebném 

množství vstupních surovin pro danou výrobu. V informačním sytému MFG chybí soubor, 

který by umožňoval porovnání velikosti zásob na skladě s požadavky na nákup materiálu 

potřebného pro zajištění výroby v budoucím období. Pro tento přehled jsem na základě 

sestavy Nákup z Datového centra, kterou zpracovává Kapacitní plánovač podle 

schválených zakázek, vytvořila kontingenční tabulku, ve které lze podle termínu výroby 

sledovat jaké množství jednotlivých surovin je dostupných ze skladových zásob 

společnosti a jaké množství se musí na jaké období objednat u dodavatele. Je také možné si 

tabulku vygenerovat podle označení artiklu, který se bude vyrábět, ID pracovního postupu 

nebo názvu vstupní suroviny. Navržený příklad kontingenční tabulky je znázorněn na 

Obrázku č. 6. Zavedení této tabulky bylo projednáno s referentem nákupu a odsouhlaseno 

k používání. Funkčnost tabulky schválil i kapacitní plánovač.  

 

Obr. 6 Navržená kontingenční tabulka pro útvar nákupu 
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Zásadním nedostatkem při zpracování výrobního plánu je vytvoření plánu pouze 

pro výrobní týmy Formovny a Tavírny a nevytvoření Denních plánů pro dílny 

dokončovacích operací (např. Omílání,Tryskání, Broušení). Z toho vyplývají problémy, 

jakými jsou především nedodržování pořadí výroby podle čísel příkazů ID a tudíž i 

neodehrávání těchto čísel ze systému  MFG v reálném čase.Tento problém by vyřešilo 

zavedení Denních plánů dokončovacích dílen.  

Jelikož s tímto problémem souvisí i vytváření plánů pro dílny Tryskání, Broušení a 

Balení, kdy mistr nebo mistrová dílen dokončovacích operacích dává pokyny zpravidla 

ústně či na základě nejednoznačných dokumentů, vytvořila jsem ke zlepšení těchto 

nedostatků Rozpis denního plánu, který slouží jako denní plán pro příslušnou dílnu a 

zároveň jako formulář výkazu práce. Tento Rozpis denního plánu je uveden v Příloze 13. 

Při sestavování tohoto rozpisu jsem vycházela z jednotlivých existujících formulářů 

výkazů práce. Zavedením tohoto dokumentu by se mělo dosáhnout  dodržování správného 

pořadí výroby a k eliminaci nejednoznačného přiřazování ID artiklu. Poté bude možno 

přiřadit případné zmetky konkrétní výrobní zakázce a při inventuře nebudou vznikat 

nesrovnalosti. 

 

V procesu, kdy se řeší požadavek na nákup jsem zaznamenala nedostatek v systému 

objednávání surovin pomocí Objednacích návrhů. Aby si nemusel mistr Tavírny před 

každou výrobou objednávat veškeré vstupní suroviny přes útvar Nákupu, navrhla bych 

společnosti objednávat tyto suroviny na základně Měsíčního kapacitního plánu. 

Objednávání surovin by měl každý měsíc zajišťovat útvar Nákupu. K měsíční objednávce 

materiálu bych doporučila útvaru Nákupu využívat mnou navrženou kontingenční tabulku, 

ve které lze přehledně sledovat stav skladových zásob materiálu k určitému období. 

Zavedením tohoto návrhu by mistr Tavírny mohl ustoupit od vypisování Objednacích 

návrhů a také by se předešlo rizikům spojeným s pozdním dodáním materiálu, který nebyl 

objednán včas.  

 

Po skončení každého období výroby by mělo následovat zhodnocení plnění termínů 

zakázek. Hodnocení plnění termínů by mělo být zaměřeno na skutečný termín dodání a 

dodané množství výrobků. Toto zhodnocení by měl pravidelně provádět kapacitní 

plánovač. Jako návrh tohoto zhodnocení jsem vytvořila soubor sledování zakázek 

v programu Microsoft Excel, ve kterém lze porovnávat termín přislíbený konkrétnímu 

zákazníkovi s datem expedice zakázky. Data do tohoto souboru jsou čerpána ze systému 
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MFG pomocí databázového souboru vytvořeného v Datovém centu. Po konzultaci 

s pracovníky útvaru Plánování, byl vytvořen Kapacitním plánovačem datový soubor, který 

slouží jako podklad pro vyhodnocení termínu zakázek. V tomto souboru je možné mimo 

jiné vyčíst i název artiklu, počet objednaných kusů či fakturované množství výrobků. Pro 

grafické znázornění sledování plnění termínů zakázek jednotlivých zákazníků jsem 

v programu Microsoft Excel vytvořila jednoduchou kontingenční tabulku, ve které lze 

snadno obměňovat data zákazníků, podle potřeby generovat zákazníky podle výrobního 

střediska či zaměřit se na konkrétního zákazníka a vytvářet tak požadované grafy.Tyto 

grafy jsou založeny na principu „minima“ a „maxima“. Hodnoty maximum vyjadřují o 

kolik dní se v určitém měsíci nejvíce zpozdil termín dodání. Naopak hodnoty minimum 

udávají o kolik dní nejvíce byla zakázka dodána dříve. Hodnoty se posuzují k danému 

optimu, kterým je 0 dní. Jak již bylo naznačeno, záporné hodnoty znamenají počet dní, o 

které byla zakázka dodána dříve, naopak kladné hodnoty udávají počet dní o kolik byla 

zakázka dodána později.  

Pro příklad grafického znázornění jsem si vybrala dva největší zákazníky 

společnosti Moravské železárny, a. s.K vůli ochraně údajů nazývám tyto zákazníky v mé 

diplomové práci Zákazník BRNO a Zákazník ITÁLIE. Termíny dodání těmto zákazníkům 

jsem hodnotila za první tři měsíce tohoto roku, tedy za leden, únor a březen. Data z delšího 

časového období nelze vyhodnotit, jelikož je vytvoření takového souboru velmi časové 

náročné. Data z minulého roku se na konci každého kalendářního roku uzavírají a tudíž by 

kapacitní plánovač musel tento soubor vytvářet ručně. Na obrázku číslo 7 je znárodněno 

plnění termínů zakázek zákazníka Brno. 
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Graf 9.  Plnění termínů zakázek zákazníkovi Brno  

 

Z grafu lze vyčíst, že v měsíci lednu se termín plnění nejvíce zpozdil o 24 dní a 

žádná zakázka v tomto měsíci nebyla dodána dřív než v termínu přislíbeném zákazníkovi. 

V únoru se pak termín zpozdil maximálně o 14 dní a opět žádná zakázka nebyla dodána 

dříve jak v termínu přislíbeném zákazníkovi. V březnu se termín plnil nejvíce o 7 dní 

později a některá ze zakázek byla zákazníkovi dodána o 13 dříve.  

 

Další graf, znázorněn na obrázku číslo 7 vypovídá o plnění termínů zakázek 

zákazníka ITÁLIE. 
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Graf 10.  Termín plnění zakázek společnosti Itálie 

 

Z grafu lze taktéž jako u předchozího zákazníka vyčíst o kolik dní nejvíce byla 

zakázka v jednotlivých měsících dodána zákazníkovi dříve a o kolik dní se nejvíce její 

dodání zpozdilo. 

 

Zavedení hodnocení plnění termínů je pro společnost velmi přínosné, jelikož 

znalost plnění termínů je důležité zejména při obchodním jednání se zákazníky. Toto 

hodnocení je využitelné jako jeden z podkladů při jednání o výše prodejních cen se 

zákazníky. Současně přesné plnění termínů zakázek slouží pro prezentaci firmy při hledání 

nových zákazníků.  
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Závěr 

 

Hlavním cílem plánování výroby je uspokojovat požadavky trhu při minimalizaci 

nákladů spojených s výrobou, skladováním a případnými nevyřízenými objednávkami. To 

vyžaduje, aby výstup výrobního procesu co nejpřesněji odpovídal průběhu poptávky, a to 

při respektování všech omezení, která se výrobě vyskytují. Výstup výrobního procesu se dá 

v podstatě ovlivnit jen způsobem, jakým jsou do výroby zadávány výrobní zakázky. Při 

plánování výroby tedy řešíme úlohu, jak zorganizovat výrobní proces a jakým způsobem 

zadávat jednotlivé výrobní zakázky do výroby. 

V této diplomové práci jsem se zabývala problematikou plánování výroby ve 

společnosti Moravské železárny, a.s. Cílem mé práce byla analýza současného stavu 

plánování a navržení možných opatření ke zlepšení současného způsobu plánování, včetně 

revize používaných dokumentů. 

K prověření způsobu plánování ve společnosti Moravské železárny a. s., bylo 

vybráno výrobní středisko Slévárna 1, jelikož toto středisko vykazuje největší objem 

výroby, největší odbyt hotových výrobků a tudíž i nejvyšší tržby v celé společnosti. Pro 

zjištění skutečného stavu plánování na Slévárně 1 byl proveden audit výroby, který 

probíhal „ proti proudu“ výroby. Jednotlivé dílny byly tedy prověřovány v obráceném 

sledu výrobních činností. Na základě informací, získaných prověrkou výrobních dílen, byl 

sestaven algoritmus současného plánování v Moravských železárnách. V rámci ověření 

správného postupu plánování, byl také dohodnut a stanoven teoretický algoritmus 

správného postupu plánování výroby.  

Na základě provedeného auditu a porovnání teoretického algoritmu správného 

postupu plánování výroby s algoritmem současného plánování ve společnosti byly zjištěny 

nezanedbatelné nedostatky. První nedostatek v procesu plánování v Moravských 

železárnách, a. s. jsem zjistila ve fázi zpracování měsíčního kapacitního plánu pro výrobní 

týmy. V tomto okamžiku by bylo vhodné, uvažovat i o potřebném množství vstupních 

surovin pro danou výrobu. V informačním sytému MFG není vytvořen soubor, který by 

umožňoval porovnání velikosti zásob na skladě s požadavky na nákup materiálu 

potřebného pro zajištění výroby v budoucím období. Pro tento přehled jsem na základě 

sestavy Nákup z Datového centra, kterou zpracovává Kapacitní plánovač podle 

schválených zakázek, vytvořila kontingenční tabulku, ve které lze podle termínu výroby 
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sledovat jaké množství jednotlivých surovin je dostupných ze skladových zásob 

společnosti a jaké množství se musí na jaké období objednat u dodavatele.  

Další nedostatek, který byl zjištěn, nastává při zpracování výrobního plánu. Denní 

plán se tvoří pouze pro výrobní týmy Formovny a Tavírny. Výroba na dílnách 

dokončovacích operacích tudíž probíhá pouze na základě ústních pokynů mitra nebo 

vedoucího výrobního týmu. Jelikož na těchto dílnách není zaveden žádný dokument 

denního plánu, nastávají zde problémy s nedodržováním pořadí výroby podle čísel příkazů 

ID. Z tohoto důvodu dochází na dílnách k chaosu ve výrobě, což negativně ovlivňuje 

plynulost celého výrobního procesu. Tento problém jsem se snažila vyřešit zavedením 

Denních plánů pro tyto dílny. K dosažení vyšší efektivnosti těchto plánů jsem pro dílny 

dokončovacích operací navrhla jednotný Rozpis denního plánu, který slouží jednak jako 

denní plán výroby a zároveň jako výkaz výkonů pracovníků. Jde tedy o sloučení denního 

plánu výroby a výkazu odvedených výkonů. Tento dokument může sloužit také pro 

hodnocení výkonu zaměstnanců. Přehledným srovnáváním plánu s odvedenými výkony se 

dá lezce zjistit, zda odvedený výkon pracovníka odpovídá požadované normě či nikoli. 

Zjistí-li se, že výkon pracovníka neodpovídá normě a jeho výkon je vyšší, bude se 

požadovat revize normy spotřeby práce. V opačném případě se bude více dbát na školení a 

tréninky pracovníků pro zvýšení jejich výkonu. 

 

Další nedostatek v procesu plánování a výroby v Moravských železárnách jsem 

zaznamenala ve fázi, kdy se řeší požadavek na nákup vstupních surovin pro výrobu. 

Provedením auditu jsem zjistila, že mistr Tavírny musí objednávat veškerý materiál, 

potřebný pro výrobu, na základě Objednacích návrhů. Problém nastává především 

v situacích, kdy se zjistí, že se na objednání nějaké suroviny zapomnělo.V takových 

případech může dojít až k zastavení celé výroby. Z tohoto důvodu jsem společnosti navrhla 

objednávat tyto suroviny na základně Měsíčního kapacitního plánu. Objednávání surovin 

by měl každý měsíc zajišťovat útvar Nákupu. K této měsíční objednávce materiálu bych 

doporučila využívat mnou navrženou kontingenční tabulku, ve které lze přehledně sledovat 

stav skladových zásob materiálu k určitému období. Zavedením tohoto návrhu by mistr 

Tavírny mohl ustoupit od vypisování Objednacích návrhů a také by se předešlo rizikům 

spojeným s pozdním dodáním materiálu. 

Po skončení každého období výroby by mělo následovat zhodnocení plnění termínů 

zakázek. Hodnocení plnění termínů by mělo být zaměřeno na skutečný termín dodání a 

dodané množství výrobků. Zhodnocení by měl pravidelně provádět kapacitní plánovač. Pro 
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toto zhodnocení jsem navrhla vytvořit v programu Microsoft Excel soubor sledování 

zakázek, ve kterém lze porovnávat termíny přislíbené konkrétním zákazníkům s datem 

expedice zakázky. Pro grafické znázornění sledování plnění termínů zakázek jednotlivých 

zákazníků jsem ve stejném programu vytvořila jednoduchou kontingenční tabulku, ve které 

lze snadno aktualizovat data zákazníků, podle potřeby generovat zákazníky jednotlivých 

výrobních středisek a je také možno zaměřit se na konkrétního zákazníka a vytvářet tak 

požadované grafy.  

Zavedení hodnocení plnění termínů je pro společnost velmi přínosné, jelikož 

znalost plnění termínů je důležité zejména při obchodním jednání se zákazníky. Toto 

hodnocení je využitelné jako jeden z podkladů při jednání o výši cen.  

V rámci práce byla také průběžně prováděna revize používaných dokumentů. Při 

této revizi bylo zjištěno, že se ve společnosti používají některé dokumenty, které jsou pro 

zaměstnance nejednoznačné a mohou být i lehce zneužitelné. Takovými dokumenty jsou 

především Pracovní příkaz broušení a Rozpis balení na útvaru Expedice. Tyto dokumenty 

by bylo vhodné nahradit již zmíněným Rozpisem denního plánu.  

Na základě výše uvedených navržení a doporučení proběhlo ve společnosti 

Moravské železárny, a. s. jednání se zástupci výroby a zástupci plánování výroby. 

Navržená opatření byla akceptována jako reálně využitelná. Po ověření funkčnosti budou 

doporučené návrhy případně zaevidovány a zapracovány do podnikové směrnice SQ 2561 

Výroba malých výkovků a odlitků do směrnice SQ 2401Plánování nákupu. 
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