
VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Fakulta strojní 

Katedra mechanické technologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Racionalizace systému řízení ve firmě ARC IMPEX 

Rationalisation system of management in the company ARC IMPEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:                                                                 Vítězslav Šigut 

Vedoucí bakalářské práce:                                   doc. Ing. Josef Novák, CSc. 

Ostrava, 2011 



2 

 

 



3 

 

 



4 

 

 



5 

 

ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Šigut, V. Racionalizace systému řízení ve firmě ARC IMPEX, s.r.o. bakalářská práce 

Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické 

technologie, 2011, 42 s. Vedoucí práce: Novák, J.  

       Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu podniku v oblasti 

kovového odpadu, svařovacího a hutního materiálu. Následně se zhodnotí tento stav  

a provedou následné navrţení racionalizování daných problémů. Bude se jednat 

zejména o doporučení zavedení strojů a nahrazení lidské práce. Dále se budu v této 

práci zabývat novým uskladněním svařovacího materiálu v nově plánované hale a taky 

problémy které, souvisejí s vykládáním tohoto svařovacího materiálu. Projekt je 

zaměřen na podnik ARC impex s.r.o. 

 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

Šigut, V Rationalisation system of management in the company ARC IMPEX, s.r.o.   

Bachelor Thesis. Ostrava : VŠB –Technical University of Ostrava, Department of 

Mechanical Technology, Department of Control Systems and  Instrumentation, 2011, 42 

p. Thesis head: Novák, J. 

       This Bachelor thesis deals with the analysis of the current status of a company 

engaged in the sector of waste metal, welding and metallurgical material. In 

consequence, this status will be assessed and the following suggestion of rationalization 

of the existing problems will be made. This consists especially from recommendation of 

introducing of new machines and substitution of human labour. Furthermore, I will treat 

in this thesis the new storage of welding material in the newly projected hall and also 

the problems which are connected with unloading of this welding material. The project 

is orientated on ARC Impex s.r.o. company. 
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ÚVOD 

Společnosti v dnešní velmi konkurenční době musí být připraveny na velmi rychle 

se měnící podmínky a adaptivně je řešit, jinak nebudou schopny přeţít. Musí být stále 

připraveny na racionalizační změny zejména v oblastech informací, financí, 

personalistiky, marketingu a technologií. 

Trh je dnes obrovsky dynamický a globální. Nejdůleţitější slovo má pro všechny 

společnosti zákazník, který má stále větší a větší nároky. Dnes se vyrábí po čem je 

poptávka a to co moţná v nejlepší kvalitě a za nejniţší moţnou cenu. Dynamika trhu 

pak vyvolává dynamiku jak uvnitř firem, tak i mezi nimi. Dnes je to o to sloţitější, ţe 

trh je globální a nárůst konkurence je vysoký. Racionalizovat neznamená jen integrovat 

a automatizovat jednotlivé operace a procesy. Musí se také dbát na sniţování 

materiálových a energetických výdajů, zvyšovat produktivitu a kvalitu výroby  

a zvyšovat kooperace zkracováním časů mezi operacemi a zkracovat samotné operace. 

Nejcennější dnes je synchronizovat ruční pracovní sílu a sílu strojní.[1] 

Stále více se také ukazuje, jak je důleţité neustále získávat informace, analyzovat  

a hodnotit aktuální stav podniku a předkládat nové modernizační a racionalizační 

projekty, které sniţují náklady, zvyšuji hospodárnost, produktivitu a efektivitu. 

Managment podniku by tak měl také k řízení přistupovat. [2] 

      Racionalizace (inovace) je nauka o metodách, jak racionálně vyřešit dané úkoly. 

Zahrnuje cílevědomou a systematickou činnost. Je povaţována za jeden z hlavních 

prvků modernizace, projevuje se především v západní společnosti jako chování 

kapitalistického trhu. Rozšíření moderních prvků v technologii a vědě. Neustále by se 

mělo dohlíţet na neustálé usilování o racionalizaci. [3] 

 Předmětem této bakalářské práce bude zkoumání společnosti ARC impex s.r.o., 

která má současné sídlo ve Frýdku – Místku v obci Sviadnov s moderními skladovými 

areály. Společnost byla zaloţena 8. března 1991. V současnosti dosahuje počtu 

pracovníků okolo 80 s obratem 1,5 miliardy. Společnost se zabývá prodejem veškerého 

hutního materiálu, svařovací techniky, výkupem a úpravou kovového odpadu. 
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Cílem bude racionalizovat systém řízení a to v oblasti doporučení nových strojů pro 

minimalizaci pracovní síly, zmodernění, zefektivnění a zvýšení produkce ve 

společnosti. 
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1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Firma má v současnosti stále vysoký podíl lidské práce. Snaţí se ale nakupovat nové 

stroje právě kvůli sníţení této lidské práce.      

1.1 Historie firmy  

V roce 1992 byl vypracován privatizační projekt na skladovací areál hutního 

materiálu ve Sviadnově, který byl schválen a zakoupen z Fondu národního majetku ČR. 

Administrativní budova byla opravena, byla postavena jeřábová dráha, prodlouţena 

ţelezniční vlečka, zakoupeny další přilehlé plochy k rozšíření areálu. Přilehlá budova po 

rekonstrukci slouţí jako sídlo firmy od roku 1997. Dále byly vybudovány skladovací 

haly, opraveno oplocení a zpevněna plocha. Postupně tak byl vybudován moderní 

skladovací a provozní areál. 

       Obrat firmy se vyvíjel uspokojivým tempem a díky flexibilitě a menším fixním 

nákladům proti konkurentům v regionu byla moţná ú spěšná existence a rozvoj firmy. 

 

 

Obrázek 1 vývoj obratu 
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1.2 Představení společnosti 

ARC IMPEX s.r.o. disponuje skladovým areálem o ploše 60.000m
2
 v průmyslové 

zóně na okraji města Frýdek - Místek. Areál je situován v blízkosti výpadovky na 

Ostravu, při výjezdu z obce Sviadnov, má vlastní ţelezniční vlečku a je tedy dopravně 

snadno přístupný. Součástí skladu jsou kryté haly o ploše 6000m
2
 a temperovaný sklad 

svařovacích přídavných materiálů o ploše 200m
2
, coţ společně s kvalifikovanou 

obsluhou zaručuje zachování vysoké kvality skladovaných výrobků. Díky moderní 

manipulační technice, kterou je jiţ firma vybavena (jeřáby o nosnosti aţ 25t, 

vysokozdviţné vozíky,…) je zajištěna plynulá a bezproblémová nakládka materiálu. 

V nedávné době byla vystavěna nová hala o rozměrech 120x30 metrů. Je určená ke 

skladování plechů větších rozměrů. Nyní jí prochází kolejová dráha, je na ní umístěn 

mostový jeřáb o nosnosti 8 + 8 tun, který je vybaven čtyřmi permanentními magnety.  

V hale se uvaţuje o zavedení pálícího stroje na řezání jednoduchých výrobků z plechu. 

Firma také disponuje dvěma novými mechanickými nůţkami Kajman, které ušetřily dva 

paliče. Kajmanky za směnu nastřihají tolik trubek a vinklů, jako dva paliči a 5 pálicích 

souprav (propan). Starší paketovací lis dosluhuje.  

      Materiál se dělí dle přání zákazníků. Firma je schopna zajistit dopravu materiálu, ať 

uţ vlastními automobily, prostřednictvím smluvních dopravců nebo ţelezniční 

dopravou. K dodávaným materiálům dokládá atesty, osvědčení a certifikáty. Firma 

disponuje vozovým parkem o počtu 11 nákladních aut a 5 nakladačů kovového dopadu. 

Ve společnosti je pouţíván informační systém LCS helios orange ERP. 

      Dne 29. července 1999 byl firmě ARC IMPEX s.r.o. udělen certifikát systému řízení 

jakosti dle ČSN EN ISO 9002 společností Lloyďs Register Quality Assurance. V srpnu 

2002 byl firemní systém jakosti recertifikován dle nové normy ČSN EN ISO 

9001:2001.  

      Prioritou společnosti je také péče o okolí ve kterém působí proto se firma rozhodla 

pro zavedení environmentálního managmentu . Firma 15.4.2003 za toto snaţení byla 

oceněna certifikátem normy ČSN EN ISO 14001 společností Lloyďs Register Quality 

Assurance. Úspěšná certifikace dosvědčuje, ţe společnost plní poţadavky právních 

předpisů v oblasti ochrany ţivotního prostředí bezpečnosti a hygieny práce. 

http://www.lloyd.cz/lrqa.html
http://www.lloyd.cz/lrqa.html
http://www.lloyd.cz/lrqa.html
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Obrázek 2 Administrativní budova 
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1.3 Organizační struktura 

Ve společnosti je uplatňována liniově štábní organizační struktura, kterou má firma 

zavedenou uţ od počátku svého vzniku. 

 

Obrázek 3 Organizační struktura 
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1.4 Oddělení nákupu a prodeje hutního a svařovacího materiálu  

Kvalifikovaní zaměstnanci jsou schopni nabídnout široký sortiment hutního  

a svařovacího materiálu našich i zahraničních výrobců, s atesty a certifikáty dle 

poţadavků. Firma se snaţí provozovat hutní materiály s co nejmenšími zásobami  

a umoţnila tak uvolnění oběţných finančních prostředků a tím i sníţit náklady na 

manipulaci a logistické nároky.  

      Zboţí je moţno odebírat přímo z jejího skladu ve Sviadnově u Frýdku-Místku 

v pracovní dny od 7 - 15 hodin. Na webových adresách firmy jsou vţdy k dispozici pro 

zákazníky aktuální informace o zásobách firmy.  

 

      Pokud není poţadovaný materiál skladem, lze jej dle přání zákazníka objednat, 

zajistit dělení a dopravu. 

Hutní materiál:  

Sortiment:   

- trubky bezešvé, svařované, pozinkované 

- trubkové oblouky  

- jäklové profily  

- plechy černé, pozinkované, nerezové, trapézové, s výstupky, tlusté i tenké  

- ocel kruhová a betonářská, plochá, čtvercová, nosiče a profily  

 

PLECHY, VÁLCOVANÉ PROFILY: 

Sortiment:  

-  Ocelové plechy válcované za tepla,  

-  Plechy ocelové hladké válc.za studena  

-  Plechy ocelové s oválnými výstupky  

-  Plechy trapézové pozinkované  

-  Tyče kruhové  

-  Tyče ploché  

-  Tyče hladké pro výztuţ do betonu  

-  Tyče s ţebírky pro výztuţ do betonu  

-  Svařované sítě do betonu  

http://www.arcimpex.cz/plechy.htm
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-  Tyče čtvercové  

-  Tyče průřezu I, U, IPE, UE, HEA, HEB,  

-  Tyče průřezu L rovnoramenné  

-  Tyče čtvercové  

-  Kolejnice důlní a jeřábové  

 

 

TRUBKY, JÄKLOVOVÉ PROFILY, TRUBKOVÉ OBLOUKY : 

Sortiment:  

-  trubky ocelové bezešvé závitové černé - rozměry 1/2“– DN15 aţ 2“– DN50  

-  trubky ocelové bezešvé hladké černé - rozměry 21,3mm aţ 377mm  

-  trubky svařované závitové černé - rozměry 3/8“– DN10 aţ 2“– DN50  

-  trubky svařované závitové pozinkované - rozměry 1/2“– DN15 aţ 4“– DN100  

-  trubky svařované konstrukční - rozměry 60x3mm aţ 133x3mm  

-  profily ocelové uzavřené čtvercové - rozměry 15x15x1,5mm aţ  120x120x4mm  

-  profily ocelové uzavřené obdélníkové - rozměry 30x15x1,5mm aţ 120x60x4mm  

-  profily ocelové uzavřené L390142020, L3901320, T4600420, T4601320  

-  trubkové oblouky ocelové K390° rozměry 33,7mm aţ 273mm  

 

Svařovací materiál  

Sortiment:  

-  Obalené elektrody – metoda 111  

-  MIG/MAG – Dráty pro svařování v ochranné atmosféře – metoda 131,135  

-  TIG – dráty pro svař. v ochranné atmosféře netavící se elektrodou – metoda 141  

-  Trubičkové dráty – metoda 136  

-  SAW – dráty pro svařování pod tavidlem a tavidla – metoda 12  

-  Dráty pro svařování pod plamenem – metoda 311  

-  Uhlíkové dráţkovací elektrody  

-  Keramické podloţky 

 

Nejdůleţitější odběratelé:  

- Mittal Steel Ostrava a.s.  

- Škoda Plzeň a.s.  

- Moravia Steel a.s Třinec  

http://www.arcimpex.cz/trubky.htm
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- OKD Bastro a.s. Ostrava 

- MSA a.s. Dolní Benešov  

- Ostroj Opava a.s.  

- Ferona a.s Praha  

- Ostrava Slovacké strojírny a.s. Uh. Brod  

- ArcelorMittal Ostrava a.s. 

- Tatra a.s Kopřivnice  

- Přerovské strojírny a.s. Přerov 

- Thrall Vag. Studénka a.s 

- ŢDAS a.s Ţdár nad sázavou  

- Královopolská strojírna Brno a.s,  

- UNEX a.s Uničov 

- Škoda Auto a.s Mladá Boleslav  

- Volkswagen Slovakia a.s 

- ČKD Praha a.s  

- Vítkovice heavy machinery a.s 

- Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. 

- Trojek s.r.o. 

- PV recycling Vítkovice  

- Ţdb Group a.s. 

- Bycyrus Czech Republic a.s. 

- Evraz Vítkovice steel a.s. 

- Lucco a.s. 

- MSA a.s. 

- Salzgitter Mannesmann Stahlhandel s.r.o. 

- Slovácké strojírny a.s. 

- Ţelezo hranice s.r.o. 

- Třinecké ţelezárny a.s. 

- Vítkovice Power Engineering a.s.  
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1.5 Oddělení nákupu, prodeje a úpravy kovového odpadu  

 

Společnost provádí výkup veškerého kovového odpadu, včetně legovaného, mědi, 

hliníku, od drobných i větších dodavatelů, včetně získávání odpadu z likvidace 

technologických zařízení. Firma je vybavena hydraulickým lisem, nakladači a další 

technikou na úpravu odpadu. 

      Tříděním a zpracováním kovového odpadu přispívá k ochraně ţivotního prostředí. 

Kovový odpad představuje jak zdroj nerostných surovin, tak i úsporu energie.  

 

 

 

 

 

        Podíl na zisku ve firmě v jednotlivých oblastech, kterým se společnost věnuje  

 

Obrázek 4 podíl zisku ve firmě 
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2  Posouzení současného stavu 

 

Současný stav je takový ţe na trhu s ocelovým odpadem má společnost dva hlavní 

konkurenty. 

      Společnost TSR Czech Republic s.r.o. na českém trhu působí od roku 1993 

a zaujímá přední  postavení v oblasti výkupu, zpracování a nakládání s kovovými 

odpady. Společnost TSR Czech Republic vlastní po celé České republice 

43 provozoven s více neţ 350 zaměstnanci. Je významným, dlouholetým obchodním 

partnerem a dodavatelem upraveného kovového odpadu hutím a slévárenským 

podnikům v České republice i zahraničí.  V roce 2010 dosáhla společnost TSR Czech 

Republic s.r.o. obratu více neţ 10 miliard korun. TSR Czech Republic s.r.o. je součástí 

skupiny TSR Group, která spojuje obchodní a zpracovatelské společnosti z oblasti 

kovového odpadu po celé Evropě. TSR Group ročně zpracuje a prodá více neţ 

10 miliard tun ţelezného a 400 tisíc tun neţelezného odpadu. V roce 2010 TSR Group 

měla obrat ve výši 62,5 miliard korun. [4] 

Firma TSR Czech Republic s.r.o je lepší díky počtu vlastních provozoven po celé 

republice a má centrální zázemí blízko ostravských hutí. Je součástí skupiny  TSR  

Group, která spojuje obchodní a zpracovatelské společnosti z oblasti ocelového odpadu 

po celé Evropě. 

 Společnost Trojek a.s. je nejvýznamnější tuzemská společnost, která se zabývá 

stejně jako ARC impex s.r.o. nakládáním, výkupem a zpracováním ocelových odpadů  

a barevných kovů. Společnost na tomto trhu působí od roku 1994. Obrat v současnosti 

dosahuje asi pěti miliard korun za rok. Mnoţství ocelového odpadu, která tato 

společnost vyprodukuje je zhruba 550 000 tun za rok. V roce 2007 Trojek a.s. společně 

s její dceřinou firmou MSK a.s. dosáhli na trhu podílu přes 20%.  

Firma Trojek a.s. je nyní větší díky většímu soustředění na ocelový odpad a začala 

dříve neţ ostatní firmy a vybudovala si tak své dominantnější postavení na trhu 

s ocelovým odpadem. Obě firmy jak TSR Czech Republic s.r.o tak Trojek a.s. jsou 

popředu v automatizaci, modernizaci a integraci. [5] 
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2.1 S.w.o.t. analýza 

Swot analýza je strategická metoda která se zabývá objasněním stavu firmy, 

organizace, podniku a to ze čtyř stránek, silných ( strenghts ), slabých (weaknesses), 

příleţitostí (opportunities) a hrozeb ( threats). Analýza poskytuje podklady pro firemní 

strategie a její cíle a měla by vyjasnit další případný rozvoj podniku. 

      Analýza silných a slabých stránek má za úkol především analyzovat interní prostředí 

firmy, zatímco analýza příleţitostí a hrozeb analyzuje především externí prostředí. 

Některé faktory není firma schopna ovlivnit. [4]    

Silné stránky 

- Orientace na větší sortiment, není to jen hutní materiál, ale zabývá se i svařovacím 

materiálem, výkupem, tříděním, úpravou a prodejem kovového materiálu.  

- Dominantnější postavení na trhu díky 20 letům budování.  

- Kladen důraz na nová školení, učení se novým věcem, získávání informací, 

zdokonalování manaţerské techniky.  

- Firma je finančně silná a zdravá.  

- Dobré jméno firmy vůči okolí a především zákazníkům. 

- Niţší fixní náklady. 

 

 

Slabé stránky  

- Dva větší konkurenti na trhu: Trojek s.r.o. a TSR Czech Republic s.r.o. jiţ výše 

zmíněni 

- Společnost se potýká se špatnou platební morálkou odběratelů, a proto musí 

navyšovat kontokorent a díky úrokům v bance, kde jsou zapůjčeny peníze, se 

sniţuje marţe.                         

- Firmy se pojišťují, aby se sníţilo riziko při prodeji, ale některé obchody pojistit 

nelze. 
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Příležitosti 

- Rozšíření sortimentu v oblasti plechů a trubek, moţnost jednoduchých výrobků                                                        

na palicím stroji. 

- Rozšíření trhu na Slovensko, protoţe se má otvírat nová huť   

Slovakia Steel Mills, a.s. 

- Oslovení nových dodavatelů. 

- Získaní grantu z Evropské unie na hydraulické nůţky  

 

Hrozby  

- Moţný krach dodavatelů a odběratelů.  

- Vstup nové konkurence. 
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2.2 Hlavní cíl společnosti  

Hlavní cíl společnosti je nabídnout zákazníkům maximální sortiment zboţí včetně 

souvisejících sluţeb a v co nejkratším čase plně uspokojit jejich poţadavky.  

       Prostředky k dosaţení tohoto cíle jsou především široký sortiment nabízených 

výrobků a poskytovaných sluţeb, příznivé ceny, efektivní, pruţná komunikace  

a kvalifikovaní zaměstnanci. 

       U hutního materiálu má firma deseti procentní marţi na kilogram. Oproti 

konkurenci je však firma levnější o pět procent při stejném nákupu ze stejného 

výrobního podniku. Firma se snaţí odebírat co největší moţné mnoţství na základě 

poptávky odběratelů. Obchodníci sestaví poptávku a ceny z hutí jsou závislé na 

mnoţství odebraného materiálu. Obchodníci neustále získávají informace z hutí, 

diskutují o cenách a mnoţství. Objednávku na jednotlivé materiály do 500 tisíc Kč 

můţe podepsat obchodník, ve svařovacím materiálu je to jen 100 tisíc Kč. Vyšší cenové 

nákupy schvalují majitelé firmy.        

      Společnost tedy staví na tom, ţe kvalita sluţeb, spolehlivost, vstřícnost a odborný 

přístup k zákazníkovi jsou zárukou dlouhodobé obchodní spolupráce. 

Firma je závislá na odběratelích kovového odpadu, poptávka se řídí podle výroby, 

kterou momentálně mají jednotlivé hutě. Sniţují náklady, sniţují cenu, za kterou chtějí 

vykupovat.  
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Produkce se oproti roku 2009 téměř u všech veličin vysvětlení je takové, ţe v roce 2009 

firma zaznamenala úpadek díky celosvětové  krizi. 

 

 

 

 

 

2.3    Produkce společnosti 

 

V níţe uvedené tabulce je vidět změna produkce v procentech. 

 

  

Tabulka 1 Produkce společnosti ARCIMPEX s.r.o. 

     

Veličina 

Mnoţství 

jednotka 

změna 

rok 
% 

2010 2009 

Prodané ocelové výrobky 43490 31752 t 36,9 

    Profily nosiče 6573 6489 t 1,2 

    Tyče 1386 1668 t -17 

    Betonářská ocel 536 1089 t -50,8 

    Plechy tenké 10246 8967 t 14,2 

    Plechy tlusté 23296 11879 t 96,1 

    Trubky 1453 1660 t -12,5 

Stav zásob hutní mat. 6958 6398 t 8,7 

Dodaný ocelový šrot 61450 41399 t 48,4 

Nerezová ocel 3790 1968 t 92,5 

Upravený ocelový šrot 47280 30859 t 53,2 

Barevné kovy 285 134 t 112,6 

Vylisované balíky 8875 7319 t 21,2 
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2.4 Hodnocení efektivity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení efektivity procesů a činností ve firmě. 

  
   
      Tabulka 2 Spotřeby energií a surovin ve společnosti 

 
      

Veličina 

Spotřeba 

jednotka 

změna změna 

rok 
% 

k obratu 

2010 2009 % 

Elektřina     

Budova 54,821 52,467 MWh 4 -35 

Provoz 46,126 34,047 MWh 35 -16 

Celkem 100,947 86,514 MWh 16 -27 

Plyn 20469 20619 m3 -1 -38 

Nafta celkem 203334 162642 l 25 -22 

Nafta auta šrot 102516 78596 l 30 -19 

Nafta auta ostatní 35289 31897 l 10 -31 

Nafta stroje 65529 52149 l 25 -22 

f spotř. nafty na t (auta 

šrot) 0,0306 0,0321 l/km.t -5 -41 

Hydraulický olej 620 540 l 14 -29 

Voda 329 283 m3 16 -28 

Sluţební cesty 536398 446728 km 20 -25 

Papír     

Faxový 53 44 role 20 -25 

Kancelářský 112 89 balík 25 -22 

Traktorový 48 63 balík -24 -53 

Technické plyny     

Kyslík 63826 44979 l 41 -12 

Propan 13674 9847 l 38 -13 

Acetylen 156 132 l 18 -26 
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Firma se i přes vyšší obrat snaţila ušetřit, kde to šlo, i kdyţ se zvýšil počet odebrané 

elektřiny, nafty, kyslíku, plynu, papíru, vody a oleje, tak se vzhledem k obratu ušetřilo. 

Neustále se řešilo proč, co a za kolik a náklady se tak sniţovaly na minimum. U firmy 

lze tedy shrnout, ţe sem jí daří náklady i přes rostoucí obrat stále sniţovat. Nicméně 

v současnosti vidím trochu problém v zaostávání v oblasti nových produktivnějších 

strojů oproti konkurenci, která je dnes oproti této firmě více automatizována. Po roku 

2009, který byl nejkritičtější za poslední roky, se obrat opět zvýšil. Rok 2009 byl do 

značné míry způsoben celosvětovou krizí. 
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3 Specifikace problémů a návrhy řešení  

 

Díky tomu, ţe ve firmě nejsou stacionární hydraulické nůţky, tak se prodává 

některý kovový odpad dál jiné firmě, tudíţ ho jen nakoupí a jen s malým ziskem prodá, 

protoţe firma ho není schopna zpracovat. Z důvodu různorodosti materiálu ke 

zpracování je lepší, rychlejší a nakonec i levnější, poslat tento materiál ke konkurenci. 

Některé druhy materiálu se pak pálí i 4 krát déle, coţ přináší firmě nemalé náklady. 

Firma by díky hydraulickým nůţkám dovedla být konkurenceschopnější, efektivnější   

a produktivnější. Mohla by se zvětšit kapacita prošlého kovového odpadu. Firma by 

díky této technologii a automatizaci dokázala ušetřit obrovské mnoţství lidské práce. 

Konkurenční firmy, které jsou větší a silnější mají hydraulické nůţky. 

      Hydraulické nůţky na kovový odpad jsou určeny pro stříhání kovových odpadových 

materiálů. Kusy kovu jsou lisovány ve dvou nebo třech směrech pomocí víka, křídla  

a posunovače materiálu a jsou následně stříhány nebo lámány na menší kusy. 

 

Obrázek 5 Hydraulické nůţky 
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LIS 616-10 FA 60-23-12 FLP 

Střiţná síla: 630 t 

Síla pěchu: 160 t 

Šířka střiţného 

noţe: 
1000 mm 

Vstupní otvor: 6.000x2.300x1.200mm  

Pohon: 3 x 90 kW 

Výkon: 25 t/hod. 

 

Tento stroj dokáţe: 

 předlisovat a stříhat kovový šrot 

 stříhat tyčový a profilový materiál 

 paketovat lehký šrot 

 lisovat a stříhat karoserie automobilů 
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4 Návrh metodického přístupu řešení dané problematiky  

 

       V tomto bodu vypočtu moţné úspory díky novému stroji a doporučím zaţádání o 

grant z Evropské Unie. Také se pokusím o doporučení přemístění svařovacího materiálu 

a taky koupi zdvihací rampy.  

 

4.1 Úspory díky hydraulickým nůžkám Lindeman  

 

Firma má kapacitu 48000t/rok  přitom se upravuje asi polovina tohoto mnoţství.  

Ve firmě je zhruba 19 paličů, kteří jsou za směnu schopni napálit kolem 70 tun. To 

znamená za rok, kdyţ spočítám počet pracovních dní, v roce 2011 je jich 251, 

70x251 = 17 570 

17570 tun kovového odpadu za rok, upraveného paliči. 

Dále firma disponuje nakladačem Fuchs, který má na rameni namontovány hydraulické 

nůţky, které stříhají 15 tun za směnu. 

15x251= 3765  

3765tun/rok zvládne nakladač Fuchs. 

2x5 tun za směnu obstarají nůţky. 

10x251 = 2510 

A dalších 2510tun/rok nastříhají dvoje mechanické nůţky Kajman.  

Hydraulické nůţky Lindeman dokáţou nastříhat za směnu 200 tun materiálu. 

Předpokládejme ale, ţe ne všechen materiál lze zpracovat, jelikoţ rozměrově se tam 

nevjede, proto řekněme, ţe Lindemann nastříhá za směnu 150 tun materiálu, coţ je o 

105% více neţ napálí paliči, nastříhají hydraulické nůţky na nakladači a dvoje 

Kajmanky. To znamená, ţe kapacita upravovaného kovového odpadu by se mohla 

zvýšit dvojnásobně. Investice do hydraulických nůţek se pohybuje kolem 15 000 000 

korun. 

 

 

 



28 

 

4.2 Možnost zakoupení hydraulických nůžek díky grantu z EU 

Existuje zde moţnost zakoupení hydraulických nůţek díky grantu z evropské unie 

Rozvoj. 

 

Kdo může dotace získat 

 

Malé a střední podniky, tj. podniky do 250 zaměstnanců, působící 

ve zpracovatelském průmyslu či průřezových odvětvích (např. biotechnologie, 

nanotechnologie, optoelektronika, atd.). Projekt musí být realizován v jednom z 

podporovaných regionů. 

 

 

Kolik lze získat 

 

Dotace EU se pohybuje ve výši 1 mil. Kč - 20 mil. Kč na jeden 

projekt.  Procentuální výše dotace je určena velikostí podniku: 

 malý podnik - 60% 

 střední podnik - 50% 

Na co se dotace vztahuje 

      Program Rozvoj dotuje nákup strojů, technologií a zařízení včetně řídícího software. 

Seznam podporovaných regionů 

Okresy: Bruntál, Blansko, Břeclav, Česká Lípa, Děčín, Cheb, Chomutov, Hodonín, 

Jablonec nad Nisou, Jeseník, Karlovy Vary, Karviná, Kroměříţ, Liberec, Litoměřice, 

Louny, Most, Nový Jičín, Opava, Ostrava-město, Přerov, Semily, Sokolov, Svitavy, 

Šumperk, Tachov, Teplice, Třebíč, Ústí nad Labem, Vsetín, Znojmo 

ORP: Frýdlant, Králíky, Ostrov, Světlá nad Sázavou, Šternberk, Uničov, Valašské 

Klobouky, Vítkov Území bývalých vojenských újezdů: Ralsko, Milovice-Mladá[7] 
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Co by měl projekt obsahovat pro žádání grantu  

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

1. Obchodní firma 

2. IČ 

3. Sídlo firmy 

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele 

 

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

       Základní údaje: 

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů  

na ţivotní prostředí 

2. Kapacita (rozsah) záměru 

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 

4. Charakter záměru a moţnost kumulace s jinými záměry 

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvaţovaných 

variant a hlavních důvodů (i z hlediska ţivotního prostředí) pro jejich výběr, 

resp. odmítnutí 

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které 

budou tato rozhodnutí vydávat 

 

I. Údaje o vstupech 

1. Zábor půdy 

2. Odběr a spotřeba vody 

3. Kategorizace a druhy odpadů do zařízení vstupujících 

4. Surovinové a energetické zdroje 

 

II. Údaje o výstupech 
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1. Mnoţství a druh emisí vypouštěných do ovzduší 

2. Mnoţství vypouštěných odpadních vod a jejich znečistění 

3. Kategorizace a mnoţství odpadů 

4. Nároky na dopravní infrastrukturu 

5. Hluk, vibrace, záření 

6. Rizika havárií vzhledem k výskytu nebo pouţitých látek a pouţitých 

technologii 

 

C. ÚDAJE O STAVU ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

1. Výčet nejzávaţnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 

 Územní systém ekologické stability krajiny 

 Zvláště chráněná území 

 Přírodní parky, významné krajinné prvky 

 Natura 2000 

 Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

 Území hustě zalidněná 

 Území zatěţována nad míru únosného zatíţení 

 Ochranná pásma 

 Geomorfologické poměry 

2. Stručná charakteristika stavu sloţek ţivotního prostředí v dotčeném území, 

které budou pravděpodobně významně ovlivněny 

 Klima a ovzduší 

 Voda 

 Půda a horninové prostředí 

 Fauna, fóra, ekosystémy 

 Krajina 

 Obyvatelstvo a hmotný majetek 

 Kulturní památky 

3. Celkové zhodnocení kvality ţivotního prostředí v dotčeném území z hlediska 

jeho únosného zatíţení 
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŢIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

1. Charakteristika moţných vlivů a odhad jejich velikostí a významnosti 

 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 

 Vlivy na ovzduší a klima 

 Vlivy na povrchové a podzemní vody 

 Vlivy na půdu 

 Vlivy na odpadové hospodářství 

 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

 Vlivy na flóru a faunu a prvky místního územního systému 

ekologické stability krajiny 

 Vlivy na krajinu  

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaţenému území a populaci 

3. Údaje o moţných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní 

hranice 

4. Opatření k prevenci, vyloučení, sníţení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 

vlivů 

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při 

specifikací vlivů 

 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

 

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

 

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 

CHARAKTERU 

1. Podklady a pouţitá literatura 
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4.3 Vystavění nové haly 

 

Strategickým plánem do budoucna je vystavění nové haly pro skladování.              

Já doporučuji, aby byla tato nová hala určena pro sklad svařovacího materiálu. Tato hala 

musí být temperována a vytápěna pro skladování. Stávající kapacita skladovacích 

prostor svařovacích materiálu není dostačující. Firma rozšiřuje sortiment svařovacích 

materiálů. Firma musí zvýšit kapacitu, jelikoţ Hyundai Motor Manufacturing Czech, 

s.r.o. rozšiřuje výrobu a firma ARC impex je výhradní dodavatel svařovacích drátů. 

Momentálně jsou tyto materiály skladovány spolu s ocelovými plechy, coţ z důvodu 

manipulace není ideální. Skladníci si tak překáţejí. 

 

      Bude nutné zajistit přípojky kanalizace a elektřiny a plynulé napojení jeřábové 

dráhy ze stávající haly. Dalším důleţitým faktorem pro umístění haly v tomto prostoru 

je dobrá dostupnost příjezdových cest pro nákladní automobily. Hala by se do tohoto 

prostoru vešla ještě jedna i o velikosti té stávající (24x48m). V současné době je 

svařovací materiál uloţen v půlce haly o rozměrech 18x70m, z toho je jen  20m2 

temperováno. Tato temperována hala je vytápěna plynovým kotlem baxi s důvodu, ţe 

tato hala obsahuje kolej pro nakládání ocelových plechů na vagon. Pro svařovací 

materiály se jezdí kamiony a dováţí se kamiony. Je tudíţ zbytečný skladovat svařovací 

materiál ve stávající hale kdyţ můţe uvolnit místo plechům. DO nové haly by mohlo 

být instalováno stropní topení k temperování celé haly. 
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Obrázek 6 umístění haly na výkresu 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 Pohled na zadní část plánované haly 
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Obrázek 8 vystavěná další hala a místo pro otáčení kamionů 

 

Na tomto obrázku můţeme vidět, jak by to vypadalo v případě přístavby další haly 

a také, ţe je zde místo pro otáčení kamionu, tudíţ si můţe kamion najet pohodlněji do 

haly a naloţit svařovací materiál. V případě vyloţení si taktéţ zajede do haly, kde by 

měla být vybudována zdvihací rampa pro vysokozdviţné vozíky, kterým umoţní jejich 

hladké najetí do lodních kontejnerů. Zdvihací rampa bude taky bodem mého dalšího 

řešení. Do haly, mimo jiné, lze najet z obou stran. 

 

      Dále pak můţeme vidět na obrázku 9 (obrázek je orientován tak ţe regály jsou blíţe 

ke stávající hale) schematické rozmístění regálu o rozměrech 2700x3500x1100 tzn. D x 

V x H, to znamená, ţe je ideální pro uskladnění svařovacích materiálů, které jsou 

přiváţeny na europaletách. Do jednoho regálu se vejde 9 europalet s nosností 1t/paletu, 

coţ vyhovuje, jelikoţ hmotnost jedné europalety plus hmotnost materiálu je okolo 

900kg. Rozloţení palet můţeme vidět na obrázku 10. Vypočítal jsem, ţe do jedné řady 

lze umístit 14 mnou doporučených regálů. Vypočítával jsem je do délky 38m, jelikoţ 

hala by měla být dlouhá 48m, ale 10 metrů jsem odečetl pro šířku prostoru, kde budou 

stávat kamiony a pro prostor který budou vyuţívat vysokozdviţné vozíky. Dále jsem 

zde navrhl 8 řad těchto regálů a mezery mezi nimi jsem navrhl 3m, z důvodu prostoru 

pro manipulaci s materiálem vysokozdviţným vozíkem. Kapacita haly nové haly je tedy 

spočtena na 1008 europalet se svařovacím materiálem.  
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Obrázek 9 schematické rozmístění regálů a umístění zdvihacího zařízení vedle haly 

 

Obrázek 10 rozmístění europalet 
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4.4 Doporučení zdvihací plošiny  

 

Firma má také problém s vykládáním svařovacího materiálu, který se dováţí lodí 

v lodních kontejnerech, který firma nakupuje od dodavatele, firmy Hyundai welding 

co.,ltd. z Koreje ze Soulu. Tento materiál je dováţen různými kamiony. Majitel lodních 

kontejnerů si nepřeje, aby bylo s kontejnery jakkoliv manipulováno, coţ znamená, ţe 

nedovolí jeřábu tento kontejner vyloţit z nákladního vozidla, poloţit na zem a díky 

tomu umoţnit vysokozdviţnému vozíku vjet pohodlně dovnitř.  Proto má firma při 

vykládce obrovské problémy s manipulací. Vysokozdviţný vozík si nemůţe zajet aţ 

dozadu do kontejneru a vzít si palety. V současnosti se musí nasazovat delší liţiny  

a materiál uvazovat, protoţe ani prodlouţené liţiny nejsou dostatečně dlouhé na to, aby 

dosáhly aţ nakonec. Musí tam vstoupit zaměstnanec a provést obvázání, potom se 

palety musí tahat, z toho plyne, ţe manipulace je hodně obtíţná a zabírá dost času. Pro 

usnadnění vykládky bych firmě doporučil nakoupit nakládací plošinu o rozměrech 

2x3m s nosností 6t, poté by si mohl vysokozdviţný vozík vjet na plošinu, která by jej 

vyvezla do určité výšky a umoţnila by pohyb přímo v kontejneru. Vykládka trvá zhruba 

3 hodiny. Zakoupením této plošiny by se ušetřilo asi 30% času. Cena tohoto produktu je 

233 000 Kč bez DPH. Výška zdvihu je od 450 do 2050 mm. Tudíţ se buď bude muset 

nechat vybudovat rampa ke zdvihací plošině, nebo vybudovat potřebná díra pod zem 

tak, aby se dalo na plošinu bez problému vyjet. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11 problém s vykládkou materiálu 
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      Nakládací plošiny jsou pouţívány k nakládání a vykládání vozidel. Pohybují se 

mezi úrovní nakládací rampy a vozidla. Jsou navrţeny pro pouţití v extrémních 

provozních a klimatických podmínkách. Jsou vybaveny vyztuţenou plošinou s více 

profily, závěsnými oky a nastavitelnými dorazy pro větší stabilitu plošiny ve spodní 

poloze. K nakládacím plošinám lze přikoupit nájezdové plošiny, které vyrovnávají 

vzdálenost mezi nakládací plošinou a vozidlem. Nakládací rampa by měla být umístěna 

v prostoru nové temperované haly. [8] 

  

 

 

Obrázek 12 nakládací plošina 
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5 Celkové zhodnocení navrženého řešení  

 

      V této práci jsem se především zaměřil na to, jak modernizovat prostředí podniku a 

ušetřit čas, protoţe jak všichni víme, dnes čas znamená peníze. 

 

      Hydraulické nůţky, které firmě navrhuji, by se mněl firmě vyplatil i bez toho, zdali 

by dostala grant z Evropské unie kterou má moţnost dostat a určitě bych zkusil tuto 

cestu. Návratnost by se měla pohybovat do 2,5 let. A produktivita by nyní stoupla 

dvojnásobně. Coţ by mohlo vést poté k nárůstu zpracovaného a tím vyexpedovaného 

kovové odpadu.    

 

Úspora za rok za zaměstnance, kyslík a plyn 

Palič má hodinovou mzdu 90kč. Denní směna 8h a počet paličů 19, jenţe na pracovišti 

by museli být aspoň 4 paliči, aby napálili kovový odpad, který stroje nezpracují. 

Předpokládejme tedy, ţe budu počítat s úsporou 15 paličů: 

19-4=15  

90x8x15=10 800 

10 800 je plat za směnu pro paliče.  

Dnů v roce je 251  

251 x 10 800 =2 710 800 

Plus co musí majitel uhradit za zaměstnance, sociální a zdravotní dohromady činí 30% 

2 710 800 x 1,3 = 3 524 040 

 

Spotřeba plynu za rok = 20469 l  

Litr plynu stojí firmu  60 kč  

Spotřeba plynu pro 15 paličů: 

20496/19x15=16181 

Spotřeba by tedy byla 16181 l 

16181x60 = 970 863kč  

 

Spotřeba kyslíku za rok = 63826 l 

Litr kyslíku stojí firmu na 33,8 kč  

Spotřeba kyslíku pro 15 paličů: 
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63826/19x15=50388 

Spotřeba by tedy byla 50388 l  

50388x33,8=1 703 146 kč 

Úspora je tedy 1 703 145 kč 

1 703 146 + 970 863 + 3 524 040 = 6 198 049 kč 

Celková úspora z daných veličin je tedy 6 198 049 kč 

Návratnost by se tedy měla pohybovat do 2,5 let. 

 

     Další návrh je přemístění svařovacího materiálu do nové haly, která je nyní 

strategickým plánem do budoucna. Navrhl jsem zde rozmístění regálu, navrhl počet řad 

a počet regálu v jednotlivých řadách a způsob jakým by to mělo fungovat. Naznačil 

jsem na obrázku i prostor kde by se mohly vedle haly otáčet kamiony.  

 

     Firmě jsem také doporučil koupi vysokozdviţné plošiny pro usnadnění a urychlení 

vykládky svařovacího materiálu. Zvolil umístění plošiny hned vedle nově plánované 

haly. Kde by měla být nejoptimálnější z hlediska časových ztrát. Navrhl jsem ji tak aby 

byla vykládka, co nejrychlejší to znamená téměř hned vedle vjezdu, do haly. Přímo do 

haly jsem ji umístit nemohl, jelikoţ by tam překáţela, kdyby byla ale umístěna tak aby 

byla plošina zároveň se zemí (tudíţ by pro ni byl vykopán otvor do země) nemohl by 

přes plošinu kvůli nosnosti této plošiny přejet kamion, takţe by to taky nešlo a jediná 

cesta mi vyšla vedle haly, kdy si kamion k plošině bez problému nacouvá. 
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Obr.12 nakládací plošina 

 

Tabulka 1 Produkce společnosti ARCIMPEX s.r.o. 

Tabulka 2 Spotřeby energií a surovin ve společnosti 
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