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Anotace 

Ve své bakalářské práci se zaměřuji na problematiku ekonomiky 

zakázkové výroby v tiskárně. 

Popisuji řízení a kalkulace v této zakázkové výrobě. Cílem mé bakalářské 

práce je navrhnout její nové řešení, které by vedlo k vyššímu stupni 

ekonomického řízení podniku. 
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Summary 

 In my bachelor thesis, I focus on economic issues of custom production in  

a printing house. 

 In the paper, I describe procedures and calculations in this custom 

production. Objective of this thesis is to suggest a new solution which would lead 

to a higher degree of economic management.  
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1 Úvod 

Ve své bakalářské práci bych vás ráda seznámila s ekonomickým řešením 

řízení zakázkové výroby, konkrétně ve firmě z oboru polygrafie, jakou je  tiskárna. 

V úvodu se zmiňuji o charakteristice společnosti a předmětu činnosti uvedené 

firmy, včetně okrajové zmínky z historie polygrafie jako takové. Uvádím pro 

názornost a představu, jakým principem se tiskne na ofsetovém stroji, v této firmě 

pouţívaném. Poté se zaměřuji na firmu, na její organizační řád a strukturu, jaká 

jednotlivá střediska se ve firmě evidují a k čemu v nich dochází. Jde vlastně ve 

své postatě o celkové seznámení s firmou a její výrobou. 

V další části se zaměřuji na rozpočty a plánování, které jsou důleţitou 

součástí strategie firmy a jejím plném uplatnění v trţním prostředí a konkurenci 

v polygrafii. Důleţitým faktorem na trhu tiskovin je i tvorba cen, která je specifická 

pro tiskárny, stejně tak jako zakázková výroba, jenţ se v polygrafickém průmyslu 

hojně pouţívá. Uvádím zde příklad výpočtu kalkulací na tři zakázky, včetně 

finančního zaúčtování, jeţ by nám mělo ukázat, jak a kolik firma musí vynaloţit 

úsilí k vytvoření zisku. 

Dále se zmiňuji o novém přístupu v systému řízení, který by se měl 

především zaměřit na odpovědnost, spokojenost a loajalitu zaměstnanců a také 

na produktivitu práce ve výrobním procesu. Důleţité je pracovníky správně 

motivovat k efektivní práci, které je zaloţeno na jejich dobrovolnosti k výkonu 

efektivní práce. Kontrolou všech procesů výroby je pak zabezpečit co nejméně 

náhlých a nepředvídatelných změn, jeţ by mohly negativně ovlivnit chod výroby,  

a tím tak včas zareagovat na moţnost vytvoření negativní odchylky od plánu.   
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2 Ekonomické řešení řízení zakázkové výroby 

2.1 Charakteristika společnosti a předmět činnosti 

Společnost je zaměřena ve svém podnikání na činnosti v polygrafické výrobě. 

2.2 Historie polygrafie  

První lidskou „tiskovou“ činností je psaní na hliněné tabulky tzv. klínovým 

písmem. Toto „psaní“ vlastně bylo vytlačování určitých znaků do hlíny. Skutečný 

tisk však začal a byl podmíněn vynálezem papíru. Poté Číňané dali světu vynález,  

tzv. deskotisk. Byl to text s obrázky vyřezávaný do dřevěné desky, kterou potom 

„razítkují“ papír. Byl to první důleţitý krok ke vzniku knihtisku. U nás se tato 

metoda objevila aţ ve 14. století a tiskly se takto karty a svaté obrázky. Kolem 

roku 1450 (asi v roce 1447) objevil Johannes Guttenberg  knihtisk. Vytiskl Bibli, 

která je nejstarší dochovanou tištěnou knihou. V roce 1458 byla vytištěna první 

mědirytina, v roce 1468 byla vytištěna první kniha v zemích českých „Kronika 

trojánská“. V roce 1500 bylo uţ v Evropě 250 tiskáren. V Čechách první povolení 

k tisku dostala tiskařka Ludmila Sedlčanská v roce 1658. V roce 1796 vynalezl 

praţský rodák Alois Senefelder plošný tisk, tzv. litografii, která velmi ovlivnila vývoj 

knihtisku. Litografická technika se totiţ stala základem tzv. ofsetového tisku, který 

se začal vyvíjet po roce 1880 a plně se začal uplatňovat aţ od začátku 20. století.                        

            [7] 

2.3 Vznik společnosti 

Společnost Tiskárna Bárta byla zaloţena v roce 1992 jako firma osoby 

samostatně výdělečně činné. Ofsetový tisk, který provozuje, je zabezpečován 

stroji české výroby ADAST Dominant 515 a 526 a strojem ADAST Romayor 314, 

coţ jsou stroje s velkou tradicí. Významným faktorem ve zpracování zakázek je 

i vlastní grafické studio. Při své výrobě tiskovin pouţívá i papíry recyklované  

a barvy zdravotně nezávadné, ale především se zaměřila na ofsetový tisk do 

formátu B3, jehoţ rozměr je 32,5 x 48 cm, a to i na samopropis, křídový papír  
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a další ozdobné papíry různé gramáţe. Hlavním cílem a mottem společnosti je 

„RYCHLOST – KVALITA – SPOLEHLIVOST“. 

2.4 Zaměření společnosti 

 Společnost je zaměřena zejména na výrobky tištěné ofsetovým tiskem.  

Ofset je tisk nepřímý, protoţe z tiskové formy se tiskne na pryţí potaţený válec 

 a z něho teprve na papír. Barva se tedy přenáší dvakrát a předloha na tiskové 

formě není stranově převrácená. Díky tomuto principu se mohou tisknout větší 

detaily, a to dokonce na horší (méně kvalitní) papír. Samotná tisková plocha je 

rovná nebo válcová. Pojmenování „ofset“ vzniklo z anglického pojmu „off-set“, coţ 

přeloţeno do češtiny znamená tisk přenosný, nepřímý. Na celém světě je 

nejrozšířenější klasický ofset vlhčený, a tiskne se jím většina tiskovin jako jsou 

noviny, časopisy, letáky. Hlavní rozdíl tohoto klasického ofsetu je, ţe tisková 

forma, na jejíţ jedné straně jsou naneseny dvě vlastnostmi rozdílné vrstvy. Tedy 

vrchní vrstva odpuzuje vodu (je hydrofobní) a spodní vrstva přijímá vodu (je 

naopak hydrofilní), a to všude tam, kde se nemá tisknout. Naopak v místech, kde 

má forma tisknout se ponechá nenarušená. Forma (kovolist) projede vývojkou, 

která vyplaví narušenou „tisknoucí“ hydrofobní vrstvu. Tisková forma se následně 

napne na formový válec. Jak se válec točí, rolují po něm ze shora většinou 4 válce 

s barvou a jeden s vodou. To znamená, ţe forma je stále konfrontována s vodou 

 i barvou a je jen na jednotlivých místech tiskové formy (kovolistu), kam se barva 

nanese a kam ne. Zároveň se válec s formou dotýká a společně roluje s válcem 

přenášecím, na který se zase kaţdým otočením přenáší barva z formy, pouze 

tam, kde ji chceme a pak se teprve přenášecím válcem přenáší na papír. Aby měl 

dotyk papíru a pogumovaného válce přednášecího tlak, je pod papírem ještě 

protitlakový válec (viz obrázek č. 1). Přívod vody a barvy do válců reguluje tiskař, 

pokud je vody nebo barvy moc, proces přestává fungovat a barva se buď lepí na 

tiskovou formu tam, kam nemá anebo naopak, kdyţ je vody moc, tisknoucí místa 

tisknou slabě nebo vůbec. [7] 
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Obrázek č. 1 Schéma tiskového ofsetového stroje 
                                     Zdroj: [7] 

 

Obecně se za polygrafický výrobek povaţuje tiskovina, zhotovená zpravidla 

na papíře tiskovým (ofsetovým strojem), popř. digitálním způsobem. V našem 

případě se jedná o zpracování tiskovin na ofsetovém tiskařském stroji. Účelem 

těchto výrobků je zejména šíření informací (letáky, plakáty, oznámení, vizitky, 

programy kin, divadel) a výrobky mající také své místo i v činnostech organizací, 

jako tiskoviny určené pro specifické potřeby jednotlivých firem (dodací listy, 

stavební deníky). Zhotovují se většinou podle podkladů a poţadavků předaných 

odběratelem a tím jde o specifickou formu zakázkové výroby. Důleţitým faktorem 

při výrobě těchto tiskovin je součinnost odběratele během výroby, které spočívá 

v provádění korektur jak v textové, tak obrazové části. Náplní práce firmy je tak 

výroba hlavičkových papírů, formulářů, provozních deníků, potisk obálek, prostě 

kompletní tiskařské sluţby pro drobné podnikatele, organizace, úřady. Širokou 

škálu výrobků umoţňují zařízení, která tiskopisy číslují, bigují – coţ je metoda 

ohýbání tuţšího papíru, kdy se tlakem vytvoří podélná ryla, ve které se pak papír 

ohne bez poškození, jakým je praskání papíru. Dále provádějí vazbu šitou  

a lepenou. Tyto kniţní vazby dělíme na měkké a tuhé. Tuhé vazby jsou odolnější  

a tedy i draţší. Proto se v poslední době rozšířilo pouţívání vazeb měkkých, coţ je 

v podstatě levnější varianta. Měkké vazby jsou čtyři základní typy od V1 aţ po V4, 

naše tiskárna pouţívá většinou jen dvě, a to vazbu V1, tzv. sešitovou měkkou 

vazbu – coţ je nejjednodušší vazba, kdy jsou jednotlivé listy do sebe vloţeny, pak 
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jsou vloţeny do obálky a následně sešity skobičkami nebo drátem. Další celkem 

pouţívanou vazbou je vazba V2 – lepená měkká, kdy jsou jednotlivé listy slepeny 

k sobě a poté vlepeny do obálky. Mezi výrobky takto zakončené patří například 

sešity, broţury, knihy, lepené bloky. Jen na okraj se zmíním o dalších vazbách, 

jakými jsou vazba V3 – coţ je vazba bloková měkká, šitá drátkem, vazba V4, která 

je vazbou tuhou, šitou, má vysokou ţivotnost a většinou se pouţívá při zpracování 

knih. Vazba V8, která je vazbou celoplátěnou a pouţívá se většinou k vazbě knih. 

 

Důleţitým faktorem pro výkon tiskárny je i ten fakt, ţe výrobky jsou 

předávány odběrateli ve velmi krátkých termínech, od 24 hodin v případě 

jednodušších a opakovaných tiskovin a do 5 pracovních dnů v případě sloţitějších 

zakázek, jakými jsou například broţury.  

 

 

Obrázek č. 2 Vývojový diagram zakázky 
                                    Zdroj: [autor, vlastní] 

Jak je z výše uvedeného grafu v obrázku č. 2 patrné, jednotlivé etapy zakázky 
na sebe navazují v následujícím časovém sledu: 

1) Příchod zákazníka 

2) Zpracování kalkulace a její odsouhlasení zákazníkem   

3) Zpracování grafického návrhu zakázky     



Jaroslava Vrlová: Řízení zakázkové výroby pomocí ekonomických nástrojů 

 

2010 6 

4) Korektura zákazníka     

5) Výroba tiskoviny – samotný tisk     

6) Kompletace zakázky – knihařské zpracování 

7) Předání hotové zakázky zákazníkovi – finální výrobek 

2.5 Organizační řád společnosti 

Je základní organizační normou firmy. Určuje především: 

  pravidla a strukturu organizace a její řízení, 

  uspořádání činností a vztahů ve firmě, 

  všeobecná práva a povinnosti a odpovědnost zaměstnanců a vedoucích     

   pracovníků firmy, 

  vzdělávání zaměstnanců. [6], [2] 

Podle organizačního řádu, včetně jeho směrnic, by měli postupovat všichni  

zaměstnanci firmy. 

2.6  Popisy činnosti středisek společnosti – strukturalizace firmy 

2.6.1 Vedení firmy 

Hlavním úkolem vedení firmy je zajišťovat organizační zabezpečení výroby, 

zpracovávání cenových kalkulací, zpracování informací, uzavírání smluv, 

zabezpečení dodrţování ochrany zdraví při práci a poţární ochrany, zajištění 

personální a osobní agendy zaměstnanců, provoz počítačové sítě. Středisko je 

řízeno majitelem - ředitelem firmy. 

2.6.2 Ekonomické  a obchodní 

Hlavním posláním těchto dvou středisek je vzájemně spolupracovat, a tím 

zajišťovat finanční rovnováhu společnosti a zároveň také zajišťovat nabídku  

a prodej jiţ hotových výrobků firmy. 

 

Ekonomické oddělení zpracovává potřebné ekonomické informace 

v souladu s platnými účetními, finančními a daňovými předpisy, zodpovídá za 
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správné a řádné vedení účetnictví společnosti dle platných předpisů, dále pak za 

vedení mzdové agendy, provádí hospodaření společnosti. Zodpovídá za 

dodrţování legislativy a zpracovává finanční ukazatele společnosti pro účely 

vyhodnocování finančního řízení společnosti. 

 

Obchodní oddělení zajišťuje veškerý styk se zákazníky a dbá o zajištění 

průzkumu trhu, zajištění poţadavků zákazníků a odběratelů, a tím se stará  

a formuluje obchodní politiku společnosti. Zároveň zde probíhá cenová politika 

společnosti a realizují se zde veškeré trţby pro společnost. Tato střediska jsou 

řízena majitelem - ředitelem firmy. 

 

Zásobovací oddělení se stará o zajištění materiálu na výrobu, zajištění 

přepravy zakázky, a tím pomáhá zabezpečit plynulý chod firmy. 

2.6.3 Grafické studio 

Zpracovává grafické návrhy pro zákazníky, provádí jakékoliv změny 

v grafickém uspořádání zakázky. 

2.6.4 Tiskařské středisko 

Tiskařské středisko je samostatným celkem, který zajišťuje tisk tiskovin na 

tiskařských strojích a je přímo podřízen vedoucímu dílny. 

2.6.5 Knihařské středisko 

Knihařské středisko je dalším samostatným celkem, který zajišťuje veškeré 

knihařské zpracování jednotlivých vytištěných tiskovin, ať uţ se jedná o práce 

jednoduché – ořez tiskovin, nebo také práce sloţitějšího charakteru (výroba 

broţury). Pracovníci tohoto střediska jsou přímo podřízeni opět vedoucímu dílny, 

který musí kooperovat veškeré práce na obou střediscích. Vedoucí dílny je přímo 

podřízen majiteli - řediteli firmy. 

Struktura firmy je názorně graficky představena v obrázku č. 3. 
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Obrázek č. 3 Organizační struktura firmy 
                       Zdroj: [vlastní, autor] 

2.6.6 Technologické uspořádání výroby 

Technologické uspořádání výroby je nejlépe srozumitelné z následující 

tabulky, kterou jsem k tomuto účelu vytvořila. 

Tabulka č. 1 Technologické uspořádání výroby 

Dílna 1 Dílna 2 Dílna 3 Dílna 4 

Grafické 

zpracování 

Osvit tiskových 

desek 

(kovolistů) a 

samotný tisk 

Knihařské a 

dokončovací 

práce 

Výdej zakázek, 

expedice 

          Zdroj: [vlastní, autor] 

Z tabulky č. 1 je patrné, ţe základem všech zakázek je grafické zpracování, 

odsouhlasené zákazníkem a poté samotná výroba zadaného tiskopisu. Tento 

proces by, v rámci konkurenčního prostředí, měl být co nejrychlejší a zákazník 

by měl dostat sebesloţitější zakázku nejdéle za 5 pracovních dní. 

Vedení 
firmy 

 

Obchodní 

oddělení 

Ekonomické 

oddělení 

Grafické 
studio 

Tiskařské 

středisko 

Knihařské 

středisko 

Zásobovací 

oddělení 
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2.7 Výrobní proces členěný dle účasti pracovní síly 

2.7.1 Ruční 

Tento proces probíhá v tiskárně pomocí působení fyzické síly pracovníka,  

a to pomocí nářadí…např. vrtání děr do bloků ruční vrtačkou 

2.7.2 Ručně strojní 

Je takový proces, který spojuje působení stroje a fyzické sily pracovníka, 

např. řezání na elektrické řezačce. 

2.7.3 Strojní 

Takovýto proces probíhá na tiskařských strojích, kdy pracovník stroj kontroluje  

a řídí, avšak fyzická síla tohoto pracovníka se nezapojuje. 
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3 Tvorba a vyuţití rozpočtů a kalkulací pro ekonomické 

řízení v daném podniku 

3.1 Rozpočty a plánování 

Rozpočty se připravují pro jednotlivé aktivity, oddělení a funkce. Je důleţité, 

aby pro výrobní společnost byly rozděleny na výrobu, administrativu, prodej, popř. 

investice. Výrobní rozpočet je většinou sestaven z nákladových poloţek, jako 

jsou práce, materiál a výrobní reţie. Je velmi úzce spjat s rozpočtem prodeje  

a rozpočtem hotových výrobků. Stanovuje se většinou dle objemu prodeje, kdy si 

vlastně stanovíme očekávaný objem budoucích prodaných výrobků a tím  

i předpovíme budoucí realizované trţby. Musíme mít na mysli při tomto 

rozpočtování cenovou politiku, chování konkurence, prodejní trendy, inflaci. Takto 

lze řídit, kontrolovat a plánovat výrobní kapacitu firmy. Můţe se objevit nesoulad 

mezi výrobou a prodejem, a to třeba při dočasném zvýšení prodeje oproti 

plánovanému operativně reagovat a najmout třeba nové výrobní stroje a zařízení, 

nebo najmout vnější dodavatele. Prostě udělat vše pro zvýšení produkce 

 a udrţení si zákazníka. Naopak v případě, ţe poptávka poklesne, tak operativně 

reagovat sníţením počtu zaměstnanců, nebo uskutečnit výprodej zásob materiálu 

apod. Rozpočet na administrativu a správu je vlastně rozpočtem na nevýrobní 

reţii. U malých firem je většinou tento náklad zanedbatelný, u větších firem potom 

je nutné si stanovit účel jednotlivých nákladových poloţek. Někdy je velmi obtíţné 

stanovit které náklady nebo v jakém poměru se mají přiřadit k výnosům 

jednotlivých produkcí. Problém můţe vzniknout i při změně aktivity firmy v případě 

poklesu trţeb, kdy dochází k tzv. zákonu zpoţdění a setrvačnosti, kdy se včas 

nezareaguje na tento pokles trţeb, nepodniknou se nápravná opatření a firma 

utrácí stejně v administrativě, jako by byla prodejní aktivita firmy stále na 

plánované úrovni. Proto se náklady na administrativu musí pravidelně kontrolovat 

a regulovat. Rozpočet investic je obvykle nezávislý na trţbách daného období 

ani na vývoji minulých období. Jejich tvorba závisí na strategii a vývojové politice 

firmy. Hlavní souhrnný rozpočet je vlastně sestaven ze všech dílčích rozpočtů 
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a je v něm zobrazena finanční situace firmy, coţ je patrné v obrázku č. 4.     

Rozpočet se objevuje ve formě rozpočtovaných finančních výkazů, kterými jsou: 

 výkaz provozní – coţ je plánovaný provozní hospodářský výsledek,  

 výkaz zisků a ztrát, výsledovka – coţ jsou plánované náklady a výnosy, 

 rozvaha, bilance – sleduje plánovaný majetek, závazky a vlastní jmění 

firmy. [3], [4], [6] 

                         Struktura souhrnného rozpočtu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Obrázek č. 4 Struktura souhrnného rozpočtu 
                                         Zdroj: [4] 

Plánované tržby 
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rozpočet 

Taktické a 

strategické cíle 
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Peněžní rozpočet  

(za určité období) 
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3.1.1 Peněţní rozpočet (cash-flow) 

Hlavním úkolem tohoto peněţního rozpočtu je zajistit likviditu a solventnost 

firmy, a má velký význam v ekonomickém přeţití firmy.  

3.1.2 Plánování  

  Je stanovení si hlavních cílů, výběr těch nejlepších přístupů a strategií 

k dosaţení těchto stanovených cílů. Je zaloţeno na systémovém přístupu, kdy se 

řeší daný problém komplexně a koordinovaně a přihlíţí se na vnitřní a vnější 

faktory. Úzce souvisí s kontrolou. Podle časového hlediska se dělí na: 

 krátkodobé – do 1 roku, 

 střednědobé – do 5 let, 

 dlouhodobé – nad 5 let. [3] 

3.2 Trţní prostředí v polygrafii 

V polygrafii všeobecně je příliš velká konkurence a tak samotná výroba  

a prodej těchto tiskovin je ovlivněn velkým mnoţstvím faktorů, která mají zásadní 

vliv na prodejnost výrobků v kaţdé jednotlivé tiskárně. Zákazníci jsou stále 

náročnější, protoţe jsou více informováni o nejmodernějších způsobech tisku, 

 a tím mohou poţadovat stále kvalitnější výrobky za stále kratší dobu výroby. 

Důleţitý je také přístup k jednotlivým poţadavkům zákazníka a ochota řešit jeho 

nároky na tiskařské výrobky. Dalším významným ukazatelem je cena. Cena 

výrobku musí být tak vysoká, aby se uhradily vynaloţené náklady, ale zároveň tak 

nízká, aby byla na trhu přijata. Podle toho také k cenám přistupujeme. Existují 

ceny za luxusní výrobky vysoké kvality, dále pak tzv. „psychologická cena“, která 

byla zavedena Baťou (599 Kč), atraktivní jsou ceny při zavedení nového výrobku 

na trh, kdy se stanoví nejprve cena vysoká a po nasycení trhu se sníţí. Nebo 

naopak se stanoví nízká cena na zboţí velkého počtu kusů, která zajistí nakonec 

velký zisk.  
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3.3 Získávání odběratelů a jednání s odběrateli 

3.3.1 Individuální jednání 

Je nejvýhodnější a nejčastější způsob komunikace se zákazníkem. Můţe se 

nejprve dohodnout telefonicky a vyjednat tak následný termín osobní schůzky. 

3.3.2 Internet 

Stává se stále častějším prostředkem sjednávání výroby zakázek, posílání 

grafických předloh a návrhů, můţe zde probíhat i průzkum trhu, a to především  

v konkurenční prostředí, zjištění cenové relace u konkurenčních firem. 

3.3.3 Výstavy, veletrhy 

Většinou je jedná o výstavy a veletrhy polygrafického průmyslu, probíhá zde  

i reklama firmy a navazování nových kontaktů. 

3.4  Ceny výrobků 

Ceny výrobků můţeme počítat buď před zhotovením – coţ je kalkulace 

předběţná nebo aţ po zhotovení – kalkulace dodatečná, následná. Postup 

výpočtu je v obou případech stejný, liší se jen tím, ţe u kalkulace předběţné vše 

k výpočtu ceny odhadujeme, u kalkulace dodatečné jiţ pracujeme se skutečně 

vynaloţenými náklady. Předběţné kalkulaci se také říká rozpočet. Při dodatečné 

kalkulaci si ověřujeme, zda náš rozpočet byl správný a můţeme ho pouţívat jako 

podklad pro další předběţné kalkulace. Kalkulace rozlišujeme:  

nákupní – zjišťujeme ceny vstupů, materiálů, výrobní – zde vypočítáváme vlastní 

náklady na výrobu jednotlivých výrobků a prodejní – zde můţeme hovořit  

o ceně prodejní, je to cena, za kterou budeme výrobek prodávat na trhu. [1], [5] 

3.5 Faktory ovlivňující tvorbu ceny 

Důleţitým faktorem, který ovlivňuje poptávku mezi jednotlivými tiskárnami je 

cena. Rozhodování o správné ceně není aţ tak jednoduché. Vţdy dojde 

k problému, jaká ţe cena je přijatelná pro odběratele a zároveň zda jsou pokryty 
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náklady dodavatele. Proto si také kaţdá firma, pokud moţno, hlídá důleţité 

faktory, které tuto cenu dokáţou velmi ovlivnit. Mezi ty nejvýznamnější patří: 

 Náklady na výrobu a distribuci výrobků – je velmi výhodné vyrábět méně 

druhů ve větším počtu, ale bohuţel zákazník vyţaduje výrobek podle svých 

představ, a tím se zvyšuje rozmanitost výroby. 

 Cena výrobku, kterou je zákazník ochoten zaplatit, se zvyšuje s vyšší 

kvalitou výrobku. 

 Reakce konkurence na změnu ceny – při sníţení ceny hrozí, ţe 

konkurence také sníţí a můţe se rozpoutat cenová válka, která by mohla 

znamenat i zničení firmy, nebo naopak pokud se cena zvýší a konkurence 

cenu ponechá, můţe dojít ke ztrátě podílu na trhu. [1], [5] 

3.6 Obecná metodika zakázkové výroby 

 Je nezbytně nutná ke správnému propojení výroby s řízením odbytu. 

Odběratele totiţ nezajímá nic z problémů výrobce. On chce zakázku zařadit do 

výroby a vyzvednou si ji v termínu, který potřebuje. Všechny tyto jednotlivé vazby 

je nutné přesně koordinovat ke spokojenosti odběratele. Proto zde hraje důleţitou 

roli zakázka, a to z hlediska řízení a ekonomiky podniku. Je to proto, ţe v kusové 

výrobě nelze organizovat řízení jinak, neţ jako řízení zakázkové, které také 

potřebuje i příslušnou metodu, evidenci a kalkulaci, které je taky zakázkové. 

3.7 Zakázková kalkulace 

Zakázková kalkulace se vyuţívá v případě, kdy se zhotovují jednotlivé 

výrobky nebo série výrobků, které ale nemají být příliš velké. Základem je účtování 

na jednotlivé zakázky. V těchto případech se přímý materiál a přímé mzdy účtují 

přímo na zakázku, reţijní náklady jsou v předem stanovených nákladech dle 

plánované kalkulace. Kaţdá jednotlivá zakázka má různé náklady, protoţe je 

kalkulován různý výkon. Proto je důleţité zhotovit na kaţdou zakázku zakázkový 

list, který eviduje celý vývoj zakázky v celém výrobním procesu. Někdy má tento 

zakázkový list i jiné označení jako např. pracovní příkaz, evidenční list zakázky, 

výrobní příkaz. Výdejky přímého materiálu se musí vztahovat přímo ke konkrétní 

zakázce, proto se na ně píše číslo zakázky, které se týkají a připojují se 
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k zakázkovému listu. Stejně by se mělo postupovat i v případě přímých mezd. 

Proto vykazování jednotlivých pracovních úkonů se musí vztahovat k té určité 

zakázce, které se mzdové výkony týkají. K tomu pomáhá evidence pracovního 

výkonu, jeţ je opět zaznamenána na evidenčním lístku pracovního výkonu 

 a přiloţena opět k zakázkovému listu. Při uplatnění časové mzdy zjistíme 

pracovní dobu, která se k té konkrétní zakázce váţe. [2], [6] 

3.8 Kalkulační vzorec 

V pravomoci kaţdého podnikatelského subjektu je rozhodnout si o tvorbě 

kalkulací ke své výrobě, v kaţdé firmě si mohou stanovit, z jakých poloţek se 

kalkulace bude skládat a vytvořit si vlastní kalkulační vzorec. 

3.9 Typový kalkulační vzorec 

 přímý materiál (vlastní výrobní náklady) – přímý materiál, 

 přímé mzdy (vlastní výrobní náklady) – přímé mzdy, 

 ostatní přímé náklady (vlastní výrobní náklady) - přímá spotřeba energie, 

přímé přepravné, přímé odpisy hmotného a nehmotného majetku (včetně 

zůstatkové ceny), přímé odpisy drobného investičního majetku, přímé 

manka a škody, 

 výrobní reţie (vlastní výrobní náklady) – spotřeba reţijního materiálu, reţijní 

energie, opravy a udrţování, reţijní mzdové náklady, reţijní manka  

a škody, reţijní odpisy HIM, NIM, DHIM, 

 zásobovací reţie (vlastní náklady podniku) – spotřeba reţijního materiálu, 

reţijní energie, reţijní přepravné, opravy a udrţování, reţijní mzdové 

náklady, nájemné, penále, pokuty, reţijní odpisy HIM, NIM, DHIM, 

 správní reţie (vlastní náklady podniku) – spotřeba reţijního materiálu, 

reţijní energie, opravy a udrţování, reţijní odpisy HIM, NIM, DHIM, 

pojistné, úroky, cestovné, poplatky, reţijní manka a škody, pokuty a penále, 

sociální náklady, nájemné, 

 odbytové náklady (úplné vlastní náklady) – spotřeba reţijního materiálu, 

reţijní energie, reţijní přepravné, opravy a udrţování, reţijní odpisy HIM, 

NIM, DHIM, reţijní manka a škody, reţijní mzdové náklady, pokuty a penále 
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 zisk (odbytová cena), 

 DPH. [1] 

3.10 Kalkulační vzorec ve společnosti 

 je dán takto: 

 přímý materiál, 

 přímé mzdy, 

 výrobní reţie, 

 zásobovací reţie, 

 správní reţie, 

 zisk. 

3.11 Kalkulované mnoţství 

Je to vlastně zjištění skutečných nákladů na kalkulační jednici té kaţdé 

jednotlivé zakázky. Důleţité je mnoţství, kterého se kalkulační náklady týkají. 

3.12 Nedokončená výroba 

Jedná se o takovou výrobu, která je typická v kusové zakázkové výrobě 

specificky dána na kaţdou jednotlivou zakázku. Jde vlastně o materiál, který byl 

zadán do výroby, ale nestal se z něho ještě dokončený výrobek. Můţeme mluvit  

o tzv. polotovaru, který ještě vlastně neprošel všemi stupni výroby a čeká na další 

zkompletování v dalším stupni výroby. V našem případě se například jedná  

o tiskové archy, které čekají na další zpracování v podobě ořezu, skládání, 

perforace apod. [6] 

3.13 Určování vlastních nákladů nehotového výrobku 

Základem kalkulace takovéhoto polotovaru je určení, kde bylo právě 

skončeno s výrobou. Od toho se odvíjí i spotřebovaný čas na nedokončenou 

zakázku, který je zaznamenán na kalkulační list zakázky. Výrobní cena bude proto 

stanovena počtem odpracovaných hodin na tomto polotovaru. Souhrnnou cenu 

nedokončeného výrobku získáme připočtením hodnoty materiálu k této výrobní 
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ceně. Pokud bychom chtěli získat skutečnou cenu tohoto nedokončeného 

výrobku, musíme připočíst ještě celkový zisk. [6] 

3.14 Evidence nepřímých nákladů (reţijních) 

Na jednotlivé zakázky připadají jak náklady přímé, jako je materiál a mzdy, 

tak náklady nepřímé zvané reţijní. Tyto reţijní náklady musíme zjistit, a to tak, ţe 

si je nejprve účelně rozlišíme: 

 proměnlivá výrobní reţie – údrţba a opravy, výrobní sluţby, reţijní materiál, 

 pevná reţie – správní reţie, nájemné, pojištění, úroky, odpisy. 

Z těchto reţijních nákladů si zjistíme roční objem a pak určíme, kolik je na  

1 hodinu. Tím si v podstatě stanovíme, kolik musíme ke kaţdé jednotlivé zakázce  

přičíst reţie. U pevné reţie musíme počítat i s tím, ţe tyto náklady vznikají, i kdyţ  

se nevykonává ţádná výroba. [1] 

3.15 Zásady výpočtu výrobní ceny všeobecně 

Do výrobní ceny je tedy nutné zahrnout: 

 Výrobní cenu materiálu, která je dána cenou materiálu při vstupu do výroby, 

coţ je vlastně pořizovací cena materiálu a přepravné (pokud je k materiálu 

účtováno), nebo je-li ke kaţdému jednotlivému případu určena zásobovací 

reţie 

 Skutečné pracovní časy v jednotlivých výrobních odděleních [6] 

3.16  Účtování zakázky  

Účtování se provádí ve sbornících, kdy nákladovou stranu představují 

sborníky skutečných nákladů. Proti nim je postavena výnosová strana, jejímţ 

základem jsou zakázkové listy doplněné o výdejky přímého materiálu a pracovní 

lístky přímých mezd. Přímé náklady a přímé mzdy se na zakázku přenášení ve 

skutečné výši a nemá tedy smysl u těchto poloţek porovnávat nákladovou  

a výnosovou stranu. Reţijní poloţky jsou připočteny k zakázkovým listům podle 

předběţných kalkulací. 
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Srovnáním skutečných reţijních nákladů v příslušných sbornících a předem 

stanovených nákladů, které jsou rovněţ sborníkovány ze zakázkových listů, tak 

dostáváme srovnání skutečných a předem stanovených nákladů v oblasti reţie. 

Odbytová cena se tak skládá jednak ze skutečných přímých nákladů, jednak 

z reţijních poloţek vypočtených podle předběţné kalkulace. Při správně  

a objektivně zpracovaných rozpočtech a kalkulacích je tento rozdíl zcela 

zanedbatelný a vyhoví i obvyklé desetiprocentní toleranci v předem sjednané 

odbytové ceně. 

Srovnání předem stanovených nákladů a skutečných vede k rozdílům, které 

mohou být způsobeny: 

 překročením nebo úsporou oproti předem stanoveným nákladům, pak je 

třeba přijmout řídící opatření, 

 objektivními příčinami, pak bychom měli pro další období nově přepočítat 

rozpočty a kalkulace. [2] 

3.17 Zakázková metoda - tiskárna  

V tiskárně se provádí práce na zakázku. Přímý materiál je nakoupený na 

základě celoroční smlouvy a za pevně stanovenou cenu, také mzdy jsou 

stanoveny pevnou sazbou v závislosti na výkonu. Ocenění nedokončené výroby je 

v přímých nákladech a dokončené výroby ve vlastních nákladech výroby.  

V současné době má tiskárna tři zakázky, tyto tři zakázky jsou na tisk broţur. 

 

Tabulka č. 2 Zadání zakázek 

Zakázky Počet stran Počet výtisků 

Zakázka 01 120 550 

Zakázka 02 100 400 

Zakázka 03 70 330 

               Zdroj: [2] 
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Vzhledem k tomu, ţe přímý materiál se nakupuje na základě celoroční 

smlouvy a za pevně stanovenou cenu a rovněţ mzdy jsou stanoveny pevnou 

sazbou v závislosti na výkonu, byl pouţit tento kalkulační vzorec z tabulky č. 3: 

      

Tabulka č. 3  Kalkulační vzorec 

Kalkulační  

poloţka 
Poloţka 

Rozvrhová 

základna 

Přímý materiál 0,65 Stránka 

Přímé mzdy 0,35 Stránka 

Zásobovací reţie 5% Cena materiálu 

Výrobní reţie 25% Cena materiálu 

Správní reţie 35% Cena materiálu 

Zisk 20% Cena materiálu 

                                                                                                              Zdroj: [2]            

 

V běţném období byla celá dokončena a předána zákazníkovi pouze jedna 

zakázka, kterou je zakázka 01, jeţ se sestává z 550 ks broţur o celkovém počtu 

120 stran. Zakázka 02 v počtu 400 ks broţur o 100 stranách byla rovněţ 

dokončena celá, ale bohuţel ještě nebyla předána zákazníkovi, zakázka 

03 v počtu 330 kusů o počtu stran 70 je doposud ve stavu rozpracování. 

Nedokončená výroba se oceňuje přímými náklady a zásobovací reţií. Dokončená, 

ale nerealizovaná výroba se oceňuje vlastními náklady výroby. V běţném období 

vznikly v souvislosti s prováděním zakázek tyto účetní případy, znázorněné 

v sestavených tabulkách:  
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             Tabulka č. 4  Sborník účetních nákladů za sledované období 

Poloţka 

č. 

Druh 

nákladu 

Středisko  

Celkem výrobní výrobní 

reţie 

správní zásobovací 

1. 
Spotřeba 

materiálu 

 1000 600 150 1750 

 Zakázka 

01 

42900    42900 

 Zakázka 

02 

26000    26000 

 Zakázka 

03 

15015    15015 

2. Mzdy  2000 6900 4900 13800 

 Zakázka 

01 

23100    23100 

 Zakázka 

02 

14000    14000 

 Zakázka 

03 

8085    8085 

3. Energie  1450 1100 300 2850 

4. Odpisy  5800 1600 100 7500 

 Celkem 129100 10250 10200 5450 155000 

                             Zdroj: [2] 

 

Z uvedené tabulky č. 4 vyplývá, ţe nejvíce nákladů je samozřejmě z výrobní 

sféry, do které je započítán přímý materiál a přímé mzdy, poté následují ostatní 

střediska, která se malou měrou podílejí na výrobě zakázek, spíše jde  

o organizační charakter spolupodílení se. 

 

 

 

 



Jaroslava Vrlová: Řízení zakázkové výroby pomocí ekonomických nástrojů 

 

2010 21 

Tabulka č. 5 Přehled nákladů všech tří  zakázek 

Zakázka č.: 01 02 03 

Přímý materiál 42900 26000 15015 

Přímá mzda 23100 14000 8085 

Zásobovací reţie 2145 1300 751 

Výrobní reţie 10725 6500 0 

Správní reţie 15015 0 0 

Zisk 8580 0 0 

   Zdroj: [2] 

 

Z výše uvedených tabulek č. 4 a 5 pak vytvoříme jednotlivé sborníky přímého 

materiálu, přímých mezd, zásobovací reţie, výrobní reţie, správní reţie. 

Jejich výsledky jsou zaznamenány v následujících dvou tabulkách č. 6 a 7: 

 

     Tabulka č. 6 Sborník přímého materiálu a přímých mezd 

Sborník 

přímého 

materiálu 

Částka 

Sborník 

přímých 

mezd 

Částka 

Zakázka 01 42900 Zakázka 01 23100 

Zakázka 02 26000 Zakázka 02 14000 

Zakázka 03 15015 Zakázka 03 8085 

Celkem 83915 Celkem 45185 

                                 Zdroj: [2] 

 

Další sestavená tabulka č. 7 znázorňuje sborníky zásobovací reţie, výrobní 

reţie a správní reţie. 
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Tabulka č. 7 Sborník zásobovací režie, výrobní režie, správní režie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Zdroj: [2] 

V následující tabulce č. 8 uvádím sborník všech tří zakázek přehledně: 

 

                                             Tabulka č. 8 Sborník zakázek 

Sborník 

zakázek 

Nedokončená 

výroba 

Výrobky Realizace 

zakázky 

Celkem 

Přímý 

materiál 

15015 26000 42900 83915 

Přímá mzda 8085 14000 23100 45185 

Zásobovací 

reţie 

751 1300 2145 4196 

Výrobní 

reţie 

 6500 10725 17225 

Správní 

reţie 

  15015 15015 

Zisk   8580 8580 

Celkem 23851 47800 102465 174116 

                       Zdroj: [2] 

 

Sborník 

zásobovací 

reţie 

Částka 

Sborník 

výrobní 

reţie 

Částka 

Sborník 

správní 

reţie 

Částka 

materiál 150 materiál 1000 materiál 600 

mzdy 4900 mzdy 2000 mzdy 6900 

odpisy 100 odpisy 5800 odpisy 1600 

energie 300 energie 1450 energie 1100 

Celkem 5450 Celkem 10250 Celkem 10200 
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Z vytvořeného grafu v obrázku č. 5 je názorně vidět, kolik bylo vynaloţeno 

nákladů a kolik bylo zisku z výše uvedených zakázek, jak dokončených, tak 

nedokončených: 

 

 

   Obrázek č .5 Podíl jednotlivých sborníků na zakázkách 
                  Zdroj: [vlastní, autor] 

Další tabulka č. 9 zahrnuje výsledky jednotlivých středisek, včetně zisku. 

 

Tabulka č. 9 Výsledky středisek 

Výsledky 

středisek 

Náklady Výnosy Hospodářský 

výsledek 

Přiráţka 

Zásobovací 

reţie 

5450 4196 -1254 12,99 

Výrobní reţie 10250 17225 6975 14,88 

Správní reţie 10200 15015 4815 23,78 

Kalkulovaný 

zisk 

 8580 8580 20,00 

Celkem 25800 45016 19116  

              Zdroj: [2] 
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Ve finančním účetnictví pak účtujeme takto: 

Oprávky  Odpisy 

  7 500  7 500  

Materiál na skladě  Spotřeba materiálu 

  85 665  85 665  

Odběratelé 
 

 Spotřeba energie 
 

102 465   2 850  

Nedokončená výroba  Mzdové náklady 

23 851   58 985  

Výrobky      

47 800      

 

Aktiva  

 

Náklady 

80 951   155 000  

 

     

Trţby  Dodavatelé 

  102 465    2 850 

 

Změna stavu NV  Zaměstnanci 

  23 851    58 985 

 

Změna stavu výrobků 
 

 

 

Hospodářský výsledek 
 

  47 800    19 116 

    

 

Výnosy  

 

Pasiva 

 174 116   80 951 

     
     
                                       Zdroj: [2] 
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Z tohoto vyplývá, ţe naplánovaná přiráţka a skutečná přiráţka se velmi 

odlišují. To signalizuje, ţe buď došlo oproti naplánované kalkulaci k objektivním 

příčinám, jakými je nárůst cen surovin anebo došlo k nehospodárné výrobě těchto 

zakázek a tím jsme nuceni přistoupit k ráznému opatření, jakým je krácení mezd 

zaměstnanců, kteří se na výrobě uvedených zakázek podíleli. [2] 
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4 Návrh a zpracování postupů v novém systému řízení 

Důleţitým faktorem v novém přístupu systému řízení a úspěšnosti firmy je 

zaměřit se na vyuţívání zkušeností zaměstnanců firmy, kdy vlastně podporujeme 

u jednotlivců pocit úspěšnosti a odpovědnosti, kdy si jednotlivec můţe rozhodnout 

a přispět ke svým pracovním úspěchům. Je důleţité proto s kaţdým 

zaměstnancem jednat s náleţitým respektem a důvěrou a zároveň ho 

zainteresovat na vymýšlení toho, jak by mohl svou finanční situaci vylepšit. 

4.1 Odpovědnost   

Prosazováním nových postupů do praxe směřuje celý systém řízení do linie 

odpovědnosti, jejímiţ hlavními cíly jsou: 

 Určení oblastí, které mohou pracovníci ovlivnit 

 Určení si dílčích úkolů a jejich splnění 

 Určení diferencovaného přínosu pracovníků k celopodnikovým 

výsledkům 

 

Těchto cílů bychom mohli dosáhnout v obecné rovině ve třech na sebe 

navazujících fázích, a to: 

Fáze předběţného stanovení úkolu, kdy v podstatě vrcholové cíle podniku 

měníme na dílčí cíle, které můţeme ovlivnit a pracovníky motivovat k jejich 

realizaci. Fáze následné kontroly těchto cílů, kdy vlastně určíme pozitivní  

a negativní dopady na celkové výsledky podle toho, kdo za ně odpovídá. Fáze 

analýzy a vyhodnocení, kdy určíme dosaţené výsledky a také odměnu 

pracovníkům, kteří se zaslouţili o tyto výsledky.  

Stanovení těchto dílčích úkolů jednotlivým pracovníkům je zásadním 

problémem, kdy pracovníkovi je přidělena pravomoc a on pak ovlivňuje kritéria 

činnosti kaţdého jednotlivého pracovníka nebo i celého kolektivu, který je mu 

podřízen. Důleţitou součástí takovéhoto řízení je motivace, kterou jsou jednotliví 

vedoucí pracovníci orientování k zajištění podmínek pro splnění zadaných úkolů. 

Tento lidský faktor v řízení firmy nelze opomíjet. V rámci zvyšování kvalifikace  
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a výkonnosti zaměstnanců firmy lze poskytnout prostor, pro další zlepšování 

činností v rámci firmy a tím také zvyšovat růst firmy. 

Důleţitými faktory v této zaměstnanecké oblasti jsou: 

 spokojenost zaměstnanců, 

 produktivita práce – ta přímo souvisí se spokojeností zaměstnanců, kdy 

produktivitu práce lze charakterizovat jednoduše jako poměr výnosů 

 a počtu zaměstnanců. Výkonnost zaměstnanců lze dále měřit i pomocí tzv. 

strategického krycího procenta. K jeho zjištění potřebujeme znát, jaké 

znalosti, dovednosti a schopnosti by měl zaměstnanec mít, aby mohl 

zastávat danou určitou pozici. Dále je pak nutné zjistit skutečnou úroveň 

výše uvedených parametrů na jednotlivých místech. Tento poměr mezi 

skutečnou úrovní a poţadovanou úrovní se nazývá strategické krycí 

procento, 

 loajalita zaměstnanců – je měřena fluktuací zaměstnanců, kdy vysoká 

fluktuace vede i ke  zvýšení nákladů, a to jednak na zaškolení nového 

zaměstnance, tím pádem i jeho počáteční niţší výkonnost, počáteční 

investice do zaškolení zaměstnance se s jeho odchodem ztrácí. 

Dlouhodobě zaměstnaní zaměstnanci přinášejí firmě vyšší hodnoty díky 

dobré znalosti podnikových procesů. [6]  

4.2  Motivace a stimulace 

 Motivace a stimulace jsou hlavními nástroji při vedení lidí k efektivní práci, 

coţ činí dobrovolně. Děje se tak několika způsoby: 

 povzbuzení – je nutné lidi povzbudit k činnostem zaměřeným 

k určitému cíli, lidé musí poznat, ţe je pro ně výhodné, kdyţ budou 

pracovat co nejlépe, musí mít inspiraci, 

 vedení příkladem – je důleţité, kdyţ nadřízený umí ukázat, jak se 

daná práce dělá, není to jen příklad přímého vedení u niţšího stupně 

řízení, ale i v nepřímém vedení příkladem, kdy jde vlastně o chování  

a postoje nadřízených, kterým dávají příklad podřízeným, jak 

spolupracovat ke zdaru firmy, 
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 prémiování – je potřebné k podnětu dobré práce, kdy pracovník ví, za 

jaké ukazatele z hlediska kvality, mnoţství a efektivnosti bude 

odměněn. Mělo by jít o ukazatele, které je schopen pracovník ovlivnit  

a za které můţe zodpovídat. K tomu můţe slouţit prémiový řád firmy, 

ve kterém bude jednoznačně určeno, kdo a jak bude prémiován, 

 podíl na zisku – dává se většinou jako stimul pro pracovníky, kteří 

tento podíl na zisku mohou ovlivnit, záleţí jen na vůli majitele firmy, zda 

tato „odměna“ bude udělena. [6] 

4.3  Kontrola 

Jde vlastně o srovnávání skutečného stavu s tím plánovaným nebo cílovým. 

Důleţité je, aby kontrola fungovala ve všech procesech a stupních výroby  

a nedocházelo k tomu, aby se zákazník setkal se špatným výrobkem. Dalším 

faktorem je kontrola kalkulované ceny s cenou skutečně vyrobeného výrobku, kdy 

pokud dojde k odchylkám, vyvodit nápravné opatření, aby k odchylkám 

nedocházelo. Pokud dojde k překročení nebo úspoře oproti stanoveným 

nákladům, pak je zřejmé, ţe je potřeba stanovit a přijmout řídící opatření. Zjistí-li 

se kontrolou objektivní příčiny, musíme se vrhnout na přepočítání rozpočtů 

 a kalkulací. [6] 
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5 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo analyzovat ekonomiku zakázkové výroby ve 

firmě a navrhnout její nové řešení. Vzhledem k tomu, ţe se zde jedná o malou 

firmu, která musí reagovat na nabídku trţního prostředí okamţitě, nelze se příliš 

zaměřit na dlouhodobé, ale ani krátkodobé plánování a rozpočty. Dnes, v době 

krize, se vlastně uskutečňují zakázky, které třeba ani nepřinášejí zisk, anebo jen 

velmi malý. Vyúčtovaná cena stačí na pokrytí výrobních a ostatních nákladů. 

Důleţitá je ta skutečnost, ţe zaměstnanci vykonávají práci a výrobní kapacita 

tiskárny je naplněna a nemusí se zaměstnanci propouštět, či sniţovat mzdy. 

V zájmu udrţení se na trhu ve velkém konkurenčním prostředí je nutné co nejlépe, 

co nejrychleji, co nejspolehlivěji a nejkvalitněji vyhovět zákazníkovi, aby se vrátil 

s další zakázkou anebo zakázku třeba i opakoval. Protoţe se jedná o malou firmu, 

doporučila bych se zaměřit na výrobu typu Just-in-Time (právě včas), který byl 

vyvinut v Japonsku. Systém je zaloţen na pravidle „mít správné materiály na 

správném místě a ve správnou dobu“. Proto by se měla firma zaměřit na: 

 

 krátký cyklus zavádění do výroby a výroby samé, 

 standardizaci jednotlivých zakázek, 

 velmi dobře organizované a velmi dobře načasované zásobování 

vstupů výroby, 

 sniţovat a raději eliminovat výrobky nedokončené výroby, 

 orientovat se výrobou jen na poptávku trhu, 

 být abnormálně flexibilní a vstřícný vůči zákazníkovi. 

 

Takto řízená firma je předpokladem vyšší spokojenosti zákazníka, a tím  

i větší zákaznickou věrností. Další výhodou této metody pro takto malou firmu je, 

ţe je méně náročná na potřebu kapitálu, jak na vstupy materiálů, tak na výstupu 

hotových výrobků, a tím dochází k větší obratovosti firmy. Zároveň při tomto 

systému dochází k lepšímu monitorování cen na vstupní materiály, a tím i k výběru 

jednotlivých dodavatelů, kdy se dbá na jejich spolehlivost v dodávkách a cenovou 

nabídku. Je dobré mít s takovýmito dodavateli velmi dobré a úzce propojené  
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vztahy. Takto můţe i velice výrazně firma ovlivňovat svoji výkonnost v závislosti na 

flexibilitě. Lze lépe kontrolovat zbytečné a neefektivní výdaje v podobě 

nadměrných zásob a investovat do nových progresivnějších technologií. Nevyrábí 

se na sklad, kaţdá zakázka najde okamţitě uplatnění u zákazníka, dojde 

k okamţitému předání výrobku zákazníkovi a vyfakturování. Při dodrţování 

dobrého načasování a koordinaci jednotlivých fází výroby a jejich přímého 

napojení na poptávku je tato metoda pro malou firmu optimální. Zároveň si ale 

firma musí hlídat a velmi důrazně kontrolovat, aby nedošlo k nekvalitní 

a neefektivní výrobě, neboť kaţdá chyba se okamţitě projeví zvýšenými náklady  

a tím i ztrátě v efektivnosti výroby. Zároveň ale dochází k okamţitému objasnění  

a vyloučení problému, který vznikl. 
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