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ANOTACE 

Bongárová, M.; Model specifických podmínek pro získání vyššího stupně kvality v oblasti 

svařování materiálu jako zdroje konkurenčních výhod. Diplomová práce. Ostrava. VŠB - 

Technická univerzita Ostrava, 2012. 60 stran 

Práce se zabývá zjištěním konkurenčních výhod v oblasti svařování materiálu, pomocí 

analýzy společnosti hodnotí současný stav podniku. Prostřednictvím analýzy doporučí 

patřičnou inovaci pro celkové zlepšení ekonomické situace v podniku a nabídne vylepšení 

konkurenční pozice na trhu. Navrhne postup realizace inovace a její začlenění do chodu 

společnosti.  

Klíčová slova: inovace, ocelová konstrukce, certifikace, konkurenceschopnost, investice 

 

ABSTRACT 

Bongárová, M.; Model-specific conditions for obtaining a higher degree of quality in the field 

of welding material as a source of competitive advantage. A thesis: Ostrava VŠB - Technical 

University of Ostrava, 2010. 60 pages 

This work deals with finding competitive advantages in the field of welding material, through 

the analysis assesses the current state of business. Through the analysis will recommend an 

appropriate innovation to improve the overall economic situation in the company and offer an 

improved competitive market position. Propose the implementation of an innovation and its 

integration into the company. 

Keywords: innovation, steel construction, certification, competitiveness, investment 
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ÚVOD 

Vznik malých a středních průmyslových podniků má zcela zásadní přínos pro národní 

ekonomiku České republiky. Podniky přispívají zejména k hospodářskému růstu, k novým 

pracovním příleţitostem, umoţňují zuţitkovat lidský potenciál a v neposlední řadě podporují 

konkurenceschopnost firem.  

V dnešní době ovšem není snadné udrţet se na trhu ani pro velký, natoţ pro malý či střední 

podnik. Z následků globální finanční krize, která proběhla v roce 2008, se mnoho firem 

dodnes nemůţe vzpamatovat.  

Krize nám ukázala křehkost a slabost takzvaného vyspělého světa. Velké mnoţství firem 

muselo omezit svou výrobní kapacitu a sníţit své náklady, aby období světové krize vůbec 

ustály. Hospodářství světových ekonomik se výrazně zpomalí, jak jiţ prohlásila světová 

banka a je proto třeba najít nový způsob, jak udrţet popř. zlepšit své dosavadní postavení na 

trhu zboţí a sluţeb. 

Mezi jednu z moţností udrţení se na trhu patří bezesporu inovační proces v podniku. Inovační 

proces ve firmě zahrnuje širokou škálu aktivit realizovaných od samotného prvotního nápadu 

aţ po jeho uvedení v ţivot. Je potřeba zlepšit vlastnosti současných produktů, kvalifikaci 

zaměstnanců, nebo poté přijít se zcela novým výrobkem či sluţbou, jeţ by na trhu výrobků a 

sluţeb obstály. 

Má diplomová práce si klade za úkol vypracovat analýzu podmínek k získání vyšší jakosti v 

oblasti svařování, coţ by mělo vést ke zlepšení současné ekonomické situace ve společnosti 

V-KUTY spol. s r.o., která byla rovněţ zasaţená světovou krizí. Dle dané analýzy budu 

schopna navrhnout změnu, která společnosti dopomůţe k dosaţení konkurenční výhody.  

Úspěch jakéhokoliv podniku je závislý především na dostatečném mnoţství zakázek, které 

budou pro něj a pro klienta výhodné. Kupující nepochybně očekává, ţe jeho poţadavky na 

kvalitu produktu budou splněny. Kvalita je schopnost produktu nebo sluţby uspokojit potřeby 

a očekávání zákazníka.  

Cílem mé diplomové práce bude najít způsob, jakým bude společnost V-KUTY spol. s r.o. 

schopna zlepšit kvalitu nabízených svařovaných výrobků, a tím si udrţet své postavení na trhu 

ocelových konstrukcí.  
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1 INOVACE A KONKURENCESCHOPNOST 

1.1 Inovační aktivita 

Ţivotní cyklus i těch nejúspěšnějších produktů je časově omezen. S nástupem jeho konce 

musí produkt opustit trh a uvolnit tím místo novým poţadovanějším produktům. I přestoţe se 

nabízející snaţí prodlouţit cyklus ţivotnosti řadou marketingových opatření (např. 

komunikace, cena, distribuce, přidané sluţby, nové dodací a platební podmínky apod.) nemají 

tyto snahy, i přes velký rozsah vynaloţených nákladů, příliš patrný úspěch. Je proto 

rozumnější náklady na výzkum a vývoj, stejně tak jako náklady na nové technologie a výrobní 

postupy, včetně všech marketingových nástrojů, věnovat plánovitému, permanentnímu a 

systematickému vývoji nových produktů a jejich přípravě do výroby.  

Plánovité uvádění inovací na trh umoţňuje dlouhodobější zajištění budoucí prosperity firmy. 

Jistota budoucnosti je zárukou udrţení samostatnosti, omezení podnikatelského rizika a také 

spokojenosti vlastních zaměstnanců. Základní myšlenkou je ovšem to, ţe návrh na nový 

produkt musí ohromit trh a nikoli vlastní firmu. Idea se musí jednoznačně zalíbit cílové 

skupině, bez jakýchkoli pochybností nebo podmíněností. Přesto je třeba pohlíţet na úkol 

tvorby nového produktu jako na významný proces optimalizace.  

Nové produkty mohou přinášet zcela mimořádné konkurenční výhody, jsou však vţdy 

spojeny s rizikem vysokých nákladů při existující nejistotě jejich uhrazení trţbami. Proto 

uvedení nového výrobku na trh by mělo být výsledkem komplexního procesu, kde dochází 

nejen k hodnocení idejí z hlediska přijetí trhem, ale i k zásadní ekonomické analýze. [1] 

Jestliţe chceme, aby inovace byla efektivní, musí být jednoduchá a musí mít jasné zaměření. 

Měla by být stanovena jen k jednomu účelu, protoţe jinak se uvádí ve zmatek. Není-li 

jednoduchá, neosvědčí se. Kaţdá novinka mívá problémy, jestliţe je příliš sloţitá, neleze-li ji 

opravit a dát do pořádku. Kaţdá inovace by se měla soustředit na konkrétní potřebu, kterou 

uspokojí, na konkrétní konečný výsledek, který přinese. [2] 

Potřeba inovací je dána řadou faktorů, které se vzájemně ovlivňují a podporují. Firma musí 

velmi citlivě tyto faktory vnímat, poněvadţ se projevují různě silnými a výraznými signály. 

Prostor pro potřebu inovací je třeba hledat v prostředí (obr. č. 1), které tyto faktor vymezují.  
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Obr. č. 1 Faktory vyvolávající potřebu inovací [1] 

Jedním z všeobecných předpokladů dosaţení konkurenční schopnosti je tvorba produktu, 

který odlišuje sortiment firmy od konkurence, přináší novou hodnotu zákazníkovi, a zvyšuje 

celkové postavení firmy na trhu. V době dynamických produktových změn a poskytovaných 

sluţeb je nevyhnutelné, aby podnik orientoval své úsilí především na nejnáročnější nástroj 

výrobkové politiky, tj. na inovace.  

Kromě dřívějších principů úspor z mnoţství výroby, z volby sortimentu atd. se prosazují 

principy uplatnění na trhu, zaloţené na nabídce nového, lepšího řešení potřeb. Pokud se jedná 

o pojem „inovace“, je třeba rozlišovat obecné pojetí tohoto pojmu, které zahrnuje velmi 

komplexní zaměření aţ na jednotlivé elementy výrobního organismu, na rozdíl od pojmu 

„produktová inovace“, kdy inovaci přijímáme jako jeden z nástrojů výrobkové, sortimentní a 

servisní politiky. Jedná se o uvedení nových nebo významně změněných produktů na trh. 

Novost produktu se můţe projevit technickým řešením, změnou komponent a materiálů, 

uţivatelskými moţnostmi či funkčními charakteristikami. Tlak na inovace tohoto druhu je dán 

řadou faktorů, které je moţno shrnout pod pojmy zákazník, konkurence, technologie, 

prostředí a vlastní podnik.  

Předpokladem úspěšné tvorby produktových inovací je také existence vhodného 

proinovačního klima v rámci společnosti, a taktéţ přístup k tvorbě inovace jako ke 

komplexnímu procesu. Procesu inovace musí předcházet komplexní situační analýza, tzn. 

analýza makroprostředí i mikroprostředí, dále analýza stávající produktové strategie. Zde 
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poskytuje reálné východisko analýza cyklu ţivotnosti produktu, technologie a další metody 

strategické analýzy, jako je analýza produktového portfolia, strategické trhliny a další. 

Rozhodující poté bude správné načasování inovace.  

Proces vlastní inovace prochází následujícími fázemi: 

- hledání výrobkové idey, 

- předběţný, kvalitativní výběr produktové idey, 

- ekonomická, kvantitativní analýza, 

- vývoj výrobků a technická příprava výroby, 

- produktový a trţní test, 

- cenová kalkulace a strategie, 

- plán uvedení produktu na trh. 

Rozhodujícím krokem při hledání výrobkové myšlenky, který je při současném 

technologickém rozvoji stále obtíţnější, je správné pouţití systematicko-logických postupů a 

technik podporujících intuitivně kreativní chování jednotlivých účastníků (graf č. 1). Ti jsou 

postaveni před zcela nový přístup: odchod od výrobkového myšlení k myšlení 

problémovému. [1,3] 
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Graf č. 1 Vývoj efektivnosti technologie [3]  
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Dynamická společnost usilující o rozvoj se bude snaţit dosáhnout inovací nejen udrţení, ale i 

zlepšení svého postavení na trhu. Zavedení nových výrobků na trh je stále obtíţnější, 

nákladnější a riskantnější. Výrobek je nejdůleţitějším marketingovým nástrojem. 

Podnikatelský potenciál nese náboj pohybu, náboj změny, které bychom se neměli bát, ale 

naopak, měli bychom potenciál vyhledávat a usilovat o změnu. [8,9] 

1.2 Konkurenční výhoda 

Konkurenční výhoda vyrůstá v podstatě z hodnoty, kterou je firma schopna vytvořit pro své 

zákazníky. Pro pochopení konkurenční výhody je potřeba dívat se na podnik jako na celek. 

Celek, jenţ má své vnitřní a vnější prostředí. Management podniku musí vytvořit takovou 

strategii svého podnikání, aby získal konkurenční výhodu a byl schopen inovací a dalšího 

rozvoje. Konkurenční výhodu vytvářejí především inovace, umoţňují zrušit konkurenční 

výhodu příbuzných společností.  

Mezi hlavní konkurenční výhody spadají produktové a procesní inovace. Produktová inovace 

představuje zavedení nových nebo výrazně zlepšených produktů a sluţeb na trh. Zlepšení se 

můţe projevit v technických specifikacích, komponentech, materiálech, softwaru nebo jiných 

funkčních charakteristikách. Inovace produktu, jenţ má charakter sluţby, zahrnuje výrazné 

zlepšení např. v poskytování sluţeb, přidání nových funkcí nebo charakteristik ke stávajícím 

sluţbám, anebo zavedení zcela nové sluţby.  

Cílem výrobkové inovace bývá nejčastěji náhrada zastaralých produktů zcela novými výrobky 

či zdokonalenými výrobky. Za to procesní inovace vychází ze zavedení nové nebo výrazně 

lepší produkce či dodavatelských metod. Jedná se zejména o podstatné změny v zařízení, 

podstatné zlepšení techniky, zařízení a software v přidruţených podpůrných činnostech jako 

je účetnictví, nákup, údrţba atd.  

Procesní inovace by měly vést ke sníţení materiálové spotřeby a mzdových nákladů, zlepšení 

pracovních podmínek, sníţení zmetkovosti a zlepšení ţivotního prostředí. Procesní a 

produktovou inovaci jako konkurenční výhodu vystihuje obrázek č. 2. Jedná se o inovace, 

které mají společný cíl a vedou k zvýšení výkonnosti podniku. [17,27] 
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Obr. č. 2 Konkurenční výhody [18] 
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poţadavků inherentních znaků. Poţadavkem ve smyslu této normy je potřeba nebo očekávání, 

které jsou stanoveny, obecně se předpokládají nebo jsou závazné.  

Poţadavky, které se řadí mezi potřeby nebo očekávání: 

- jsou stanoveny spotřebitelem (zákazníkem), 

- jsou stanoveny závazným předpisem, 

- jsou obvykle předpokládané. 

Mimořádně závaţnou podmnoţinou jsou poţadavky zákazníků, kterým odevzdáváme 

výsledky své práce. V praxi ovšem není moţné zapomenout ani na poţadavky, které jsou 

jednoznačně definovány závaznými předpisy, ať uţ mají podobu zákonů, vyhlášek nebo 

norem. Tyto poţadavky jsou plněny hmotnými výrobky, poskytnutými sluţbami, 

zpracovanými informacemi, procesy, systémy managementu atd. U kaţdého produktu mohou 

být identifikovány určité znaky jakosti, které jsou pro ten který druh produktu typické – 

inherentní. Tak je např. jedním z inherentních znaků chleba jeho chuť, u traktoru to můţe být 

výkon motoru atd.  

Zásadně můţeme tyto znaky, které jsou častěji označované jako „znaky jakosti“ členit na 

znaky kvantitativní (měřitelné -rozměr, výkon) a znaky kvalitativní – coţ jsou atributy, které 

nelze popsat číselnou hodnotou, nicméně mohou být pro spokojenost zákazníků rozhodující 

(např. vůně, chuť). Znaky jakosti jsou zároveň u různých entit velmi rozmanité a vypovídají o 

charakteru těchto entit. Například u strojírenských výrobků tvoří skupiny znaků jakosti 

technické parametry, provozní spolehlivost, design, ekologický standard apod. 

Uvedená definice pojmu jakosti nehovoří přímo o zákazníkovi či uţivateli. Proto je důleţité 

zdůraznit, ţe jsou to právě zákazníci, jejichţ potřeby mají být entitou uspokojovány. Dále je 

třeba připomenout, ţe schopnost uspokojovat potřeby zákazníků není realizována pouhou 

výrobou nebo poskytováním sluţby, ale ţe tato schopnost vzniká v rámci celého 

reprodukčního procesu. Proto se ve světě rozvíjejí tzv. systémy jakosti, které můţeme 

charakterizovat jako tu část celopodnikového managementu, jeţ garantuje maximální 

spokojenost zákazníků, tím nejefektivnějším způsobem. Vytvoření a pouţívání norem si 

vynutila zejména globalizace trţního prostředí.  

Dnes je jiţ známo, ţe o výsledné jakosti produktu se aţ z osmdesáti procent rozhoduje jiţ 

v předvýrobních etapách. Jako příklad takového komplexního procesu by mohla být chápána 
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např. návaznost procesů ovlivňujících jakost produktu v různých fázích jeho ţivotního cyklu 

zobrazených pomocí tzv. Juranovy spirály jakosti (obr. č. 3). Jedná se o uzavřený cyklus stále 

se opakující formou spirály, je zde znázorněn současně probíhající cyklus neustálého 

zlepšování. [4,5] 

 

 

Obr. č. 3 Spirála jakosti [15] 

 

1.3.1 Zavedení normy ČSN EN 1090-1 

Do 31. 12. 2010 probíhalo posuzování shody stavebních kovových konstrukcí v národním 

systému dle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb. Pro 

posuzování shody stavebních kovových konstrukcí podle Nařízení vlády č. 163 byla 

vyhlášena jako základní určená norma ČSN 73 2601: 1988 - Provádění ocelových konstrukcí. 

Věstníkem ÚNMZ č. 9/2010 byla tato norma s účinností od 1. 9. 2011 zrušena.  

Zrušení ČSN 73 2601 a její nahrazení novou normou ČSN EN 1090-1 ovšem přineslo celou 

řadu problémů nejen u nás, ale i v ostatních státech. ČSN 73 2601 platila pro výrobu 

jakýchkoliv kovových konstrukcí, nejen pro stavebnictví. Coţ znamenalo, ţe po jejím zrušení 

nebyly k dispozici ţádné ucelené podmínky pro výrobu kovových konstrukcí průmyslových 

(např. jeřábů), mostních a dalších, pro provádění prověřování výrobců (velký a malý 

svářečský průkaz), jakoţ i poţadavky na provádění prohlídek technického stavu kovových 

konstrukcí. Současně se stanovila jako určená norma ČSN EN 1090-1 platná od března 2010 
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pro posuzování shody kovových konstrukcí specifikovaných v příloze č. 2, poloţka 4/2 

Nařízení vlády č. 163.  

Norma ČSN EN 1090-1  je v platnosti pro provádění ocelových a hliníkových stavebních 

konstrukcí a stanoví základní poţadavky na posuzování shody konstrukčních dílů. Tato norma 

dále stanoví základní poţadavky na zpracování systému řízení výroby, na postupy posuzování 

shody, provádění dohledu, značení výrobků a mnohé další. Evropská norma ČSN EN 1090-1 

se od 1. 1. 2011 stala technickou specifikací pro posuzování shody stavebních kovových 

konstrukcí (v rozsahu navrhování, provádění a montáţních prací), v příloze předepisuje 

způsob posuzování konstrukcí včetně povinností výrobce a notifikované osoby (certifikačního 

orgánu). Pro získání způsobilosti ke svařování tato norma předepisuje, v závislosti na třídě 

provádění konstrukcí EXC1 aţ EXC4, poţadavky systémových norem v oblasti tavného 

svařování ČSN EN ISO 3834-2 aţ 4.  

Nezbytnou součástí této normy jsou její další části. ČSN EN 1090-2, jenţ stanoví technické a 

jakostní poţadavky na ocelové konstrukce a ČSN EN 1090-3 pro technické a jakostní 

poţadavky na hliníkové konstrukce. Dané normy naprosto mění dřívější zvyklosti v oblasti 

výroby kovových konstrukcí. Byly zde zavedeny třídy provedení konstrukcí EXC1 - EXC4, 

které jsou stanoveny při návrhu ve vztahu k třídě následků CC1 aţ CC3 (tabulka č. 1), 

návazných rizik spojených s prováděním a pouţíváním konstrukcí SC1 a SC2 (tabulka č. 2) a 

výrobním kategoriím (PC1 a PC2). [10] 

1.3.2 Výrobní skupiny, třídy provedení 

Jednou z rozdílně řešených problematik jsou výrobní skupiny. Slouţí kromě jiného k tomu, 

aby bylo moţné rozlišit zvláštnosti provádění jednotlivých druhů konstrukcí ve stádiu 

projekce, konstrukce, výroby a montáţe.  

K totoţnému problému přistupuje evropská norma poněkud z jiného hlediska. Norma zavádí 

třídu provedení EXC a doporučuje postup jejího stanovení: 

a) Nejdříve se zvolí třída následků vyjádřená v předpokládaných následcích ztrát na lidských 

ţivotech, ekonomických nebo environmentálních ztrátách způsobených poruchou nebo 

zřícením dílce. 

 

 



 

- 16 - 

 

Třídy 

následků 
Popis 

Příklady pozemních a inţenýrských 

staveb 

CC3 

Velké následky s ohledem na ztráty 

lidských ţivotů nebo velmi významné 

následky ekonomické, sociální nebo 

pro prostředí 

Stadiony, budovy určené pro veřejnost, 

kde jsou následky poruchy vysoké 

(koncertní sály) 

CC2 

Střední následky s ohledem na ztráty 

lidských ţivotů nebo významné 

následky 

Obytné a administrativní budovy 

určené pro veřejnost, kde jsou následky 

poruchy středně závaţné (kancelářské 

budovy) 

CC1 

Malé následky s ohledem na ztráty 

lidských ţivotů nebo malé či 

zanedbatelné následky 

Zemědělské budovy, místa kam 

veřejnost běţně nevstupuje (skleníky, 

sklady) 

Tabulka č. 1 Třídy následků (CC = consequences classes) [16] 

b) Prostřednictvím následujících tabulek, převzatých z přílohy B normy ČSN EN 1090-2, se 

kromě toho uskuteční výběr kategorie pouţitelnosti a výrobní kategorie.  

Napřed se v úvahu berou rizika spojená s pouţíváním konstrukce, formulovaná jako kategorie 

pouţitelnosti SC. Zejména platí, ţe konstrukce nebo část konstrukce můţe obsahovat dílce 

nebo konstrukční detaily, které jsou dále řazeny do rozdílných kategorií pouţitelnosti. 

 

Kategorie Kritéria 

SC1 

Konstrukce a dílce navrţené jen na kvazistatické zatíţení (pozemní stavby) 

Konstrukce a dílce navrţené pro seizmické zatíţení v oblastech s nízkou 

seizmickou aktivitou 

Konstrukce a dílce navrţené na únavové zatíţení od jeřábů (třída S0) 

SC2 

Konstrukce a dílce navrţené na únavu dle EN 1993(Silniční a ţelezniční mosty, 

jeřáby, konstrukce vystavené vibracím vyvolaným větrem, davem lidí nebo 

rotačním strojem) 

Konstrukce a dílce navrţené na seizmické zatíţení v oblastech se střední nebo 

vysokou seizmickou aktivitou 

Tabulka č. 2 Kategorie pouţitelnosti (SC = service category) [16] 
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Poté se zaměřujeme na rizika spojená s prováděním konstrukce, přesně určené jako výrobní 

kategorie PC z tabulky č. 3: 

 

Kategorie Kritéria 

PC1 
Nesvařované dílce vyrobené z výrobků jakékoliv pevnostní třídy oceli 

Svařované dílce vyrobené z výrobků z oceli niţší pevnostní třídy neţ S355 

PC2 

Svařované dílce vyrobené z výrobků z oceli S355 a vyšší pevnostní třídy 

Základní dílce pro celistvost konstrukce, které se svařují na staveništi 

Dílce tvářené za teple nebo tepelně zpracované během výroby 

Dílce příhradových nosníků z kruhových dutých průřezů vyţadující tvarově 

řezané konce 

Tabulka č. 3 Výrobní kategorie (PC = production category) [16] 

 

c) Výsledné stanovení třídy provedení podle předešlých bodů a) a b) určíme z tabulky č. 4: 

 

Třídy následků CC1 CC2 CC3 

Kategorie pouţitelnosti SC1 SC2 SC1 SC2 SC1 SC2 

Výrobní 

kategorie 

PC1 EXC1 EXC2 EXC2 EXC3 EXC3
a
 EXC3

a
 

PC2 EXC2 EXC2 EXC2 EXC3 EXC3
a
 EXC4 

a  
EXC4 se pouţije na speciální konstrukce nebo na konstrukce s extrémními následky 

při porušení podle poţadavků národních stanovení. 

Tabulka č. 4 Výběr třídy provedení ze stanovených tříd následků a vybrané výrobní 

kategorie a kategorie pouţitelnosti (EC = execution class) [16] 

Norma se zabývá prováděcími třídami v řadě dalších ustanovení a specifikuje jednotlivé 

poţadavky s ohledem na tyto třídy. Poţadavky jsou směřované od dokumentace, identifikaci, 

dokumenty kontroly, sledování pouţitých výrobků, přípravu výroby, vlastní výrobu a 
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sestavení, svařování mimo jiné i kvalifikace postupů svařování, úroveň svářečského 

personálu, aţ po montáţ a práce na staveništi včetně kontrol, zkoušení a oprav. [16] 

Třídy provedení EXC1 aţ EXC4 lze pouţít buď na celou konstrukci, nebo jen její části a na 

zvláštní detaily. Konstrukce má moţnost obsahovat různé třídy provedení. Detail nebo 

skupina detailů se obvykle označí jako jedna třída. Nicméně volba třídy provedení vţdy 

neznamená, ţe by měla být stejná pro všechny poţadavky. Jestliţe není stanovena třída 

provedení, musí se pouţít EXC2. 

V normách ČSN EN 1090-2 a 3 jsou specifikovány poţadavky na provádění ocelových nebo 

hliníkových konstrukcí, aby byla zajištěna odpovídající úroveň mechanické únosnosti a 

stability, pouţitelnosti a trvanlivosti. Jsou zde stanoveny poţadavky na pouţité základní a 

přídavné materiály, spojovací součásti, dělení materiálu, na svařování, které musí být 

prováděno v souladu s ČSN EN ISO 3834-1 aţ 4, dozor nad svařováním podle ČSN EN ISO 

14731, kvalifikaci postupu svařování a svářečského personálu, poţadavky na přípravu a 

sestavení konstrukcí, systém kontroly výroby, poţadavky na povrchovou úpravu, geometrické 

tolerance, kontrolu a zkoušení, ale i na montáţ na staveništi, nedestruktivní defektoskopii, 

poţadavky na dokumentace zhotovitele nebo plán jakosti. Všechny uvedené poţadavky musí 

zahrnovat systém řízení výroby (FPC), který je předmětem posouzení a certifikace.  [10] 

Výrobci, kteří obdrţí certifikát Systém řízení výroby podle § 6 NV 163/2002 Sb. ve znění 

Nařízení vlády č. 312/2005 Sb., mohou vyrábět v souladu s tímto dokumentem po dobu jeho 

platnosti, nejdéle však do skončení platnosti určené normy ČSN 73 2601, tj. do 1. 9. 2011. Po 

uplynutí tohoto data (nejdéle však do 30. 6. 2012) mohou jiţ vytvořit systém řízení výroby 

podle ČSN EN 1090-1 s vyuţitím technických poţadavků norem ČSN 1090-2 nebo ČSN EN 

1090-3 a nechat jej certifikovat systémem 2+ podle NV č. 190/2002 Sb. Dané výrobky - 

stavební kovové konstrukce - pak musejí být označeny značkou CE a mohou být uváděny na 

trh v EU. 

Pokud současní výrobci kovových konstrukcí nevlastní certifikát Systém řízení výroby, 

mohou se rozhodnout mezi certifikací Systému řízení výroby podle Nařízení vlády č. 

163/2002 Sb. v platném znění podle ČSN 73 2601 (ale pouze neţ uplyne doba její platnosti 

tzn. do 1. 9. 2011) nebo mohou vyuţít ke stejné certifikaci druhou určenou normu ČSN EN 

1090-1 podle technických poţadavků ČSN EN 1090-2 a 3 s omezením platnosti certifikátu 
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Systému řízení výroby přechodným obdobím, které je stanoveno v organizační jednotce 

Evropské unie na 1. 7. 2012.   

Po tomto datu jiţ budou muset výrobci kovových konstrukcí zajišťovat posouzení shody 

systémem 2+ podle ČSN 1090-1 a nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění. Je zřejmé, 

ţe výrobci, kteří i ve výše uvedeném přechodném období vyuţijí moţnosti certifikace SŘV 

(zpracovaného podle ČSN EN 1090-1) podle § 6 Nařízení vlády č. 163 v platném znění, pak 

mohou snadno po 1. 7. 2013 změnit certifikaci na 2+ podle Nařízení vlády č. 190 a budou 

moci dodávat kovové stavební konstrukce na trhy Evropské unie bez jakýchkoliv omezení. 

[13] 

1.3.3 Poţadavky normy ČSN EN 1090-2  

Podle poţadavků ČSN EN 1090-2 musí být v dokumentaci výrobce obsaţeny poţadavky na 

výrobu a montáţ ocelových konstrukcí. Jedná se o: 

1. Pouţívání výrobků pro výrobu ocelových konstrukcí dle EN 1090-2, kap. 5 (pouţívané 

základní materiály – dlouhé a ploché výrobky, přídavný materiál, spojovací materiál – 

šroubové sestavy, nýty, předpjatá a jiná výztuţ apod.) 

- identifikace vstupního materiálu 

- dokumenty kontroly 

- sledovatelnost (označování) 

 

2. Příprava a sestavení dle EN 1090-2, kap. 6 

- identifikace dílců (značení) 

- způsob manipulace a skladování 

- dělení (řezání, stříhání, tepelné dělení, tváření, rovnání plamenem, zhotovování 

děr) 

- kontrola sestavení 

 

3. Svařování dle EN 1090-2, kap. 7 

- technologický postup svařování 

- metody svařování 

- kvalifikace postupů svařování  

- postupy svařování  

- svářeči (kvalifikace, přezkušování) 
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- svářečský dozor (jmenování, pravomoc, kompetence a zodpovědnosti) 

- příprava svařování (sestavení, předehřev, dočasná připojení, aj.) 

- provádění svařování  

 

4. Mechanické spoje dle EN 1090-2, kap. 8  

- poţadavky na šrouby, matice a podloţky 

- utahování nepředpjatých šroubů 

- třecí spoje (úprava povrchu, poţadavky na přepínací sestavy, utahování, 

přepínací sestavy HV, HRC) 

- poţadavky na nýty 

- nýtování za tepla 

- připojování tenkostěnných prvků (závitořezné a samovrtné šrouby, trhací nýty) 

 

5. Montáţ dle EN 1090-2, kap. 9  

- podmínky na staveništi 

- postup montáţe (technologický postup montáţe) 

- geodetické zaměření 

- podpěry, kotvení, loţiska 

- montáţ a práce na staveništi 

 

6. Povrchová úprava dle EN 1090-2, kap. 10  

- způsoby povrchové úpravy 

- příprava povrchů oceli 

- patinující oceli 

- galvanická koroze 

- pozinkování 

- těsnění vnitřních prostor 

- povrchy v kontaktu s betonem 

- nepřístupné povrchy 

- opravy po řezání a svařování 

- čištění a montáţ 
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7. Geometrické tolerance dle EN 1090-2, kap. 11 

- typy tolerancí ve vztahu ke třídě provádění konstrukce 

- základní tolerance (výrobní tolerance, montáţní tolerance, funkční tolerance) 

 

8. Kontrola, zkoušení, oprava dle EN 1090-2, kap. 12 

- poţadavky na kontrolu, zkoušení, opravy  

- základní výrobky a dílce 

- výroba – geometrické rozměry vyrobených dílců 

- svařování – kontrola před a během svařování, kontrola po svaření 

- mechanické spoje – kontrola nepředpjatých a předpjatých spojů 

- kontrola, zkoušení a opravy nýtových spojů 

- kontrola montáţe – kontrola smontované konstrukce, geodetického zaměření 

[11,12] 

 

2 POUŢITÉ METODY 

2.1 SWOT analýza 

SWOT analýza je důleţitým výchozím krokem pro strategické plánování. Náleţí k základním 

analýzám, které se aplikují ve společnostech. Spočívá v identifikaci faktorů a skutečností, 

které představují silné (strengths) a slabé (weaknesses) stránky podniku, a také příleţitosti 

(opportunities) a hrozby (threats) jeho okolí. V závorce jsou uvedeny anglické názvy, jejichţ 

počáteční písmena dávají vysvětlení názvu analýzy - SWOT. Analýza silných a slabých 

stránek se týká vnitřního prostředí společnosti, analýza příleţitostí a hrozeb se zabývá jejím 

vnějším prostředím. 

Silné stránky a příleţitosti poukazují na to, čeho by měla být společnost schopna maximálně 

vyuţít a co eventuálně rozvinout. Slabé stránky a rizika naopak upozorňují, nad čím by se 

měli pracovníci společnosti zamyslet, co je potřeba vylepšit a na které aspekty se zejména 

soustředit. Důleţitá je také otázka, jak slabé stránky eliminovat. Fakta pro SWOT analýzu lze 

shromáţdit pomocí nejrůznějších technik, např. převzetím z jiţ provedených dílčích analýz, 

porovnáním s konkurenty, metodou řízené diskuze expertů (brainstroming), popřípadě jako 

interview. [28] 
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2.2 Marketingový výzkum 

Marketingový výzkum v dnešní době potřebuje jakýkoli subjekt, ne jenom nadnárodní 

společnosti, jak by se mohlo na první pohled zdát. Spoléhat se na intuici, zkušenosti či 

znalosti o trhu se v období značného převisu nabídky nad poptávkou a neustálého boje o 

zákazníky s konkurencí nevyplácí. Management společnosti řeší závaţné problémy, které 

rozhodují o budoucnosti firmy. Proto mnohdy potřebují konkrétní odpovědi na určité otázky.  

Podstatou marketingového výzkumu je poskytovat relevantní, objektivní, kvalitní a aktuální 

informace, které napomáhají minimalizovat rizika při uskutečňování rozhodnutí. Výzkum 

také rozšiřuje znalosti o trhu, vyuţívá se při distribuci, v oblasti reklamy, při vývoji nebo 

zavedení nového produktu, stanovení ceny atd. [29] 

2.2.1 Proces marketingového výzkumu 

Proces marketingového výzkumu se skládá z pěti základních kroků: 

1. krok - definování problému: zpracování projektu výzkumu: jedná se o jeden z 

nejdůleţitějších kroků marketingového výzkumu, neboť správné pojmenování problému má 

zásadní význam. Poté následuje sestavení plánu či projektu výzkumu, který obsahuje všechna 

důleţitá fakta související s výzkumem - jeho cíl, metody, velikost zkoumaného vzorku, 

způsob zpracování informací, termíny dokončení výzkumu apod. 

2. krok - analýza situace, určení zdrojů: je nezbytné zjistit, které informace jsou pro řešení 

důleţité, které z nich jsou dostupné a které je třeba dodatečně zjistit. 

3. krok - sběr informací: zde získáváme primární informace: způsob získávání informací 

závisí především na charakteru řešeného problému, na časových a finančních moţnostech 

podniku. Pouţíváme dvě metody výzkumu: kvantitativní a kvalitativní výzkum. Kvantitativní 

výzkum zjišťuje faktické údaje, u kterých se v následující fázi dají zkoumat závislosti a 

vztahy. Kvalitativní výzkum vyuţívá analýzy vztahů, závislosti a příčin, je náročnější neţ 

kvantitativní výzkum.  

4. krok - analýza a interpretace informací: získané údaje musíme analyzovat a interpretovat. 

Jestliţe jsme prováděli kvantitativní výzkum, vyjádříme výsledky statistikami. U 

kvalitativního výzkumu se analyzuje kaţdý případ zvlášť, vyhodnocují se pouţité 
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psychologické postupy, nalézají se příčiny. Obě tyto metody se dají jak v provedení, tak v 

analýze shromáţděných dat, kombinovat. 

5. krok - závěr, řešení problému: závěrečná zpráva zpracovává výsledky do finální podoby. 

Obsahuje předmět a cíl výzkumu, metodické postupy výzkumu, popis zkoumaného souboru, 

shrnutí základních poznatků výzkumu a doporučení pro řešení zkoumaného problému. [30] 

2.2.2 Metody výzkumu 

Při sběru primárních informací se vyuţívají tyto základní metody: 

1. Pozorování: jedná se o metodu, při níţ pozorujeme subjekt v určitých situacích. Existuje v 

mnoha variantách, má řadu výhod, ale i úskalí. Je moţné jej provádět buď s vědomím 

pozorovatele, nebo bez jeho vědomí.  

2. Dotazování: je to nejpouţívanější metoda výzkumu trhu. Dotazování se provádí různými 

technikami a dotazovány jsou rozdílné segmenty. Jejich odpovědi se zaznamenávají a 

následně analyzují. Mezi základní techniky dotazování patří: ústní, písemné, telefonické, on-

line nebo kombinované.  

3. Experiment: během experimentu dochází k pozorování a vyhodnocování chování v uměle 

vytvořených podmínkách. K základním typům patří laboratorní experiment, terénní nebo 

elektronický. [31] 
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3 ZÁVĚR TEORETICKÉ ČÁSTI 

V teoretické části mé diplomové práce byly zpracovány teoretické poznatky související se 

zadaným tématem.  

Úvod se zaměřuje na oblast inovace, dochází zde k bliţšímu seznámení s důvody, které 

charakterizují potřeby pro zavedení inovace v podniku. Více do hloubky je rozebíraná 

produktová inovace, její základní charakteristika a fáze procesu zavedení inovace. 

V dalším tématu jsme se věnovali vzniku konkurenčních výhod, zaměřili jsme se zejména na 

jednu z důleţitých výhod, a tou je jakost (kvalita) výrobků. Více jsme se orientovali na 

zavedení normy ČSN EN 1090-1 ve výrobním podniku. Následovalo rozebrání dané normy a 

vysvětlení problematiky zatřídění výrobních tříd a skupin, která vyplývá z dané normy. 

Seznámili jsme se také podrobněji s poţadavky normy ČSN EN 1090-2. 

V závěru došlo k představení základních charakteristik metod, které budou následně pouţity v 

analytické části této diplomové práce. Jedná se o dvě metody a to: SWOT analýzu a 

marketingový výzkum. 
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4 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PODNIKU 

4.1 Charakteristika společnosti V-KUTY spol. s r.o. 

V roce 1995 byla společnost V-KUTY spol. s r.o. (logo obr. č. 4) zaloţena panem Ing. 

Vladimírem Kutým, který se jiţ dříve, jako osoba samostatně výdělečně činná, zabýval 

dodávkami podlahových roštů a schodišťových stupňů. Produkt byl jiţ od prvopočátku 

jediným a základním sortimentem obchodování. V polovině devadesátých let byl tento 

produkt na trhu s podlahovými rošty velmi inovativní a spotřebitelé, kteří se etablovali 

z výrobců ocelových konstrukcí, tento typ stále ještě neznali. V České republice byl v té době 

jediný velký výrobce roštů, společnost Kovona Karviná a.s., která vyráběla velmi podobný 

typ, nicméně technicky zaostalejší. Pro větší známost nového typu roštu bylo potřeba 

systematicky oslovovat nejen zákazníky, ale také projektanty a architekty, kteří se s tímto 

typem produktu museli blíţe seznámit, aby jej mohli doporučovat do svých projektů a návrhů 

staveb.  

 

Obr. č. 4 Logo společnosti [14] 

Od roku 1994 se spolupráce na prodeji a dodávkách roštů soustředila na jednoho z největších 

polských výrobců, MOSTOSTAL Siedlce S.A. Tato polská společnost získala v osobě pana 

Kutého velmi aktivního spolupracovníka na českém a slovenském trhu s rošty. Od počáteční 

spolupráce nešlo o klasické obchodní zastoupení společnosti, ale o určitý typ partnerství, kdy 

polská společnost nepřebírala ţádná rizika spojená s prodejem. Tento typ spolupráce velmi 

dobře fungoval i v následujících šesti letech. Díky této spolupráci bylo moţno velmi dobře 

poznat trh, zákazníky a také konkurenci. Dalším předpokladem pro úspěšné konkurování bylo 

získání certifikátu managementu jakosti podle normy ČSN ISO EN 9001:2001 v roce 1998, 

která stanoví, jestli výrobek svou kvalitou odpovídá předepsaným státním a podnikovým 

normám, či je uznán jako zmetek a vyřazen.  

V roce 1999 získala společnost V-KUTY spol. s r.o. průlomovou zakázku v historii 

společnosti, a to dodávku pro novou elektrárnu v Řecku prostřednictvím společnosti 

Vítkovice a.s.. Vzhledem ke specifickým poţadavkům nebyl schopen polský partner 
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nabídnout poţadovaný typ a bylo třeba hledat náhradní řešení. Na tomto základě začala 

komunikace s jedním z největších světových výrobců roštů – německou společností MEISER 

Gitterroste GmbH. Díky této nově navázané spolupráci se ve společnosti objevil další 

dodavatel roštů (obr. č. 5). Neustále sílící tlak zákazníků na příznivou cenovou úroveň, 

zkracující se dodací termíny a moţnost bezprostředně ovlivnit termín a způsob výroby vedl 

společnost k cíli vytvořit si vlastní výrobní středisko. Začátkem roku 2001 byla dohodnuta 

spolupráce s partnerem – podnikající fyzickou osobou, která pro tyto účely poskytla nejen 

výrobní prostory a prostředky, ale také své zaměstnance.  

 

Obr. č. 5 Podlahové svařované rošty [14] 

Tímto byla zahájena další etapa rozvoje společnosti, která trvala aţ do roku 2007, kdy začaly 

přípravné práce na projektu výstavby velkokapacitní výrobní haly s moderními výrobními 

prostředky (obr. č. 6). Hala byla slavnostně otevřena na podzim roku 2008. 

Významným milníkem v historii společnosti se stal rok 2006, kdy byla podepsána partnerská 

smlouva mezi V-KUTY spol. s r.o. a MEISER Gitterroste GmbH. Touto partnerskou 

smlouvou vstoupila německá společnost do firmy V-KUTY Meiser GmbH 25-ti procenty a 

zajistila tak jistým způsobem „budoucnost“, ale především stabilitu v očích jednotlivých 

klientů a finančních ústavů. Partnerství obou firem vyústilo ve společný název V-KUTY 

MEISER spol. s r.o.  

Společnost V-KUTY MEISER spol. s r. o. učinila v letech 2008-2010  největší investici za 

celé své působení na českém trhu. Aby společnost byla konkurence schopná, investovala cca 

100 milionů korun do inovace společnosti. Nejvyšší částku a to 90 milionů korun vloţila do 

výstavby nové výrobní haly. Technologická investice se pohybovala okolo 8 milionů korun. 

Na tyto investice navazuje další investice a to do informačních technologií, která byla ve výši 
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2 milionů korun. Investice do informačních technologií byla velmi důleţitá pro zrychlení a 

zjednodušení všech firemních procesů. Kvalitní počítačový program umoţní propojení výroby 

s obchodním oddělením, účetním oddělením, technickým oddělením a neméně důleţitý je pro 

management firmy, který přesně vidí pohyb zakázky od jejího objednání aţ po přijetí platby 

na účet. 

 

Obr. č. 6 Nová výrobní hala Petřvald [14]   

Do roku 2008 byla společnost V-KUTY MEISER spol. s r. o. obchodní společností a 

výstavbou výrobní haly se přeměnila na obchodně výrobní organizaci, která se musí zabývat 

nejen způsoby prodeje a vztahy se zákazníky, ale také efektivitou produkce v součinnosti 

s neustálým sniţováním výrobních nákladů a zvyšováním produktivity práce. 

Strategie, kterou propagovala německá strana, nevyhovovala české části společnosti, z tohoto 

důvodu došlo po vzájemné domluvě znova k jejímu osamostatnění. Společnosti měly zcela 

rozdílný pohled na rozsah aktivit organizace a způsobu dosaţení vytýčených cílů. Na konci 

roku 2011 se společnost vrátila ke svému původnímu názvu V-KUTY spol. s r.o. Současnou 

organizační strukturu společnosti obsahuje příloha č. 1. V dnešní době společnost nabízí 

výrobu podlahových roštů, schodišťových stupňů, ţebříkových příček a dodávku plechových 

profilů.  
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4.2 SWOT analýza společnosti V-KUTY spol. s r.o.  

SWOT analýza (tab. č. 5) je velmi důleţitá, bude mít dopad na schopnost oslovit řadu 

moţných cílů, jako je zvyšování trţeb, udrţet mír s konkurencí a vydělávat na nové trendy. 

[6] 

Příleţitosti 

- potenciál získání zahraničních zákazníků 

=> moţnost přilákání 

slovenských/polských zákazníků 

- rozvoj a vyuţití nových distribučních 

cest => zavedení e-shopu 

- vytváření nových pracovních míst => 

s tím související sniţování 

nezaměstnanosti 

- spolupráce s novými dodavateli => 

sníţení cen vstupů do výroby 

- diverzifikace výrobků => výroba 

ocelových konstrukcí 

Hrozby 

- stále sílící konkurence v daném oboru => 

zvyšující se zájem zákazníků 

- vznik nové výrobní technologie => 

levnější výrobní postupy konkurence 

- vznik nových výrobních hal => kupní síla 

se přesouvá do okrajových částí města 

- zavedení eura => úprava informačního 

systému, přeceňování zboţí, vydání 

nových cenových katalogů 

- odliv pracovních sil ke konkurenci => 

odliv know-how 

Přednosti 

- dobré jméno podniku => udrţení si 

stálých a získání nových odběratelů 

- individuální přístup k zákazníkům => 

poradenství vyškolenými zaměstnanci 

- nový software Microsoft Dynamics NAV 

=> zefektivnění sluţeb 

- vlastní výrobní hala => neplatí se nájem, 

moţnost pronajmutí objektu 

- velké skladové prostory => vyuţití 

kapacity výrobní haly 

Nedostatky 

- zranitelnost v případě výpadku 

zaměstnance => kaţdý zaměstnanec musí 

být proškolen také na další pozici 

- napjaté vztahy s dodavateli => pozdní 

platby 

- závislost na dodavatelích => na dodávce 

materiálu 

- zákazníci kladou důraz na kvalitu => 

potřeba certifikace 

- nízké investice do reklamy => špatná 

informovanost o výrobcích a sluţbách 

společnosti 

Tabulka č. 5 SWOT analýza společnosti V-KUTY spol. s r.o. 
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4.3 Marketingová komunikace 

4.3.1 Dotazníkové šetření 

Dotazník je vhodným doplněním SWOT analýzy. Musíme popřemýšlet, co vlastně chceme 

dotazováním zjistit. Vytvoříme si několik hypotéz (okruhů), na které budeme chtít pomocí 

dotazníku získat odpověď. Následně k jednotlivým hypotézám přiřadíme libovolný počet 

otázek (stačí jedna otázka). 

Hypotézy 

1. 85% respondentů by stálo o to rozšířit nabízený sortiment 

2. 80% respondentů by uvítalo v nabídce nové výrobky 

3. 55% by rádo vidělo v nabídce společnosti ocelové konstrukce 

4. 45% respondentů preferuje při vyhledávání nového dodavatele telefonní kontakt 

4.3.2 Metodika výzkumu 

Zdroje informací a výzkumná metoda 

Pro získání primárních informací byla zvolena metoda dotazování, díky níţ pomocí cíleně 

kladených otázek bylo umoţněno získat poţadované informace. Dotazování proběhlo 

písemnou formou za pomoci dotazníku (příloha č. 1). 

Respondenti 

Velikost souboru: 20 respondentů 

Základní soubor: nejvýznamnější odběratelé společnosti V-KUTY spol. s r.o. 

Sběr informaci 

Dotazování proběhlo počátkem roku 2012, v rozmezí jednoho měsíce. Vybraným 

odběratelům byly na základě předchozí telefonické domluvy rozeslány dotazníky pomocí 

obchodních zástupců k vyplnění. Návratnost dotazníků byla stoprocentní a téměř okamţitá, 

především díky dobrým vztahům pracovníků společnosti V-KUTY s vybranými odběrateli a 

ne příliš zdlouhavému obsahu dotazníku.  
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Výsledky výzkumu 

V první otázce bylo zjišťováno, jaké zlepšení by zákazníci uvítali u současných produktů 

(graf č. 2). Pro 65% dotazovaných respondentů je nejdůleţitější, aby společnost rozšířila svou 

výrobní řadu o nové výrobky. 20% dotazovaných odpovědělo, ţe by uvítali lepší kvalitu 

výrobků. Následuje varianta zefektivnění sluţeb zaměstnanců společnosti V-KUTY spol. s 

r.o., kterou zatrhlo 12 % odpovídajících. Jako nejméně preferovaná moţnost byla varianta 

rozšíření moţností povrchové úpravy, ke které se přikláněly pouhé 3% respondentů. Hypotéza 

č. 1 byla splněna, protoţe předpokládala, ţe odběratelé budou mít největší zájem o rozšíření 

sortimentu, ovšem procentuálně byla přehnaně vysoká.  

 

 

Graf č. 2 Zlepšení současného sortimentu 

 

Otázka č. 2 byla zaměřena na zjištění poptávky po nových produktech. Z 20-ti respondentů 

odpověděli pouze 2 dotazovaní záporně (tzn. 10%). Zbývajících 90% dotazovaných by 

uvítalo, kdyby společnost rozšířila svou výrobu o nové výrobky. Hypotéza č. 2 předpokládala, 

ţe 80 % respondentů uvítá zavedení nových výrobků. Hypotéza byla naplněna, dokonce s 

lepším výsledkem, neţ se předpokládalo.
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Odpovědi otázky č. 3 jsou pro management společnosti V-KUTY spol. s r.o. důleţitou 

zpětnou vazbou (graf č. 3). Dávají informace o tom, který z produktů, jenţ společnost nemá 

zařazen ve svém sortimentu, by zákazníci rádi viděli v nabídce produktů.  70 % respondentů 

označilo zavedení ocelových konstrukcí do výroby, 20 % respondentů se přiklánělo k variantě 

zavedení válcovaných profilů a 10 % bylo pro variantu prolamovaných nosníků. Poslední 

moţnou variantu, aby se respondenti sami vyjádřili k navrţení nového produktu, ţádný z 

dotazovaných nevyuţil. Hypotéza č. 3 preferovala zavedení ocelových konstrukcí do výroby, 

coţ se v analýze potvrdilo, i přestoţe ve skutečnosti zavedení ocelových konstrukcí uvítá o 

15% respondentů více.  

 

 

Graf č. 3 Zavedení nových produktů 

 

Výsledky otázky č. 4 naznačují, ţe ve chvíli, kdy zákazníci potřebují porovnat nabídky 

různých firem, nejčastěji vyuţívají sluţeb internetu k vyhledávání dodavatelů (graf č. 4). 

Variantu s názvem internetové stránky vyuţilo 38% z dotazovaných odběratelů. Další 

důleţitou variantou byl také telefonní kontakt, neboť tuto variantu jako preferovaný 

informační kanál označilo 27% respondentů. Následuje ho doporučení s 16-ti % a poté osobní 

kontakt, který zvolili pouze 4% ze všech respondentů. Hypotéza č. 4 nebyla splněna, neboť 

telefonní kontakt si mezi ostatními zdroji informací, zvolilo pouze 27 % respondentů.  
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Graf č. 4 Zdroje informací 

 

5 ZHODNOCENÍ POUŢITÝCH ANALÝZ 

Vzhledem k informacím vyplývajících z pouţité SWOT analýzy (tab. č. 5) můţe společnost 

V-KUTY spol. s r.o. usilovat o získání zahraničních odběratelů, rozvinout distribuční cesty, 

rozšířit svou výrobní řadu, nebo spolupracovat s novými dodavateli. Firma můţe také vyuţít 

svých předností, mezi které patří vlastnictví výrobní haly v Petřvaldě, dobré jméno podniku či 

nově zakoupený software.  

Společnost V-KUTY spol. s r.o. působí na trhu jiţ přes deset let, není proto v oboru ţádným 

nováčkem. Prioritním úkolem pro management je udrţet si stálé zákazníky a přilákat ty, kteří 

doposud nakupovali u konkurenčních firem. Marketingovou analýzou bylo zjištěno, ţe 

zákazníci mají zájem o rozšíření nabízených produktů. Způsobem, jak toho dosáhnout, můţe 

být inovace výrobkové řady o zavedení ocelových konstrukcí do výroby, coţ jasně vyplynulo 

z marketingové analýzy.  

 

Z výsledků obou pouţitých analýz tedy vyplývá, ţe by bylo pro společnost nejvhodnější 

rozšířit svůj sortiment. Z tohoto důvodu navrhuji zavést výrobu ocelových konstrukcí, a tím 
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pádem také získání certifikátu ČSN EN 1090, bez kterého jiţ nebude tato výroba od července 

roku 2012 moţná. 

6 APLIKACE INOVAČNÍHO PROCESU 

O pesimistických pocitech vzhledem k pohledu do budoucnosti svědčí také skutečnost, ţe 

krize v poslední době stále ještě sílí a společnosti se obávají dalšího zhoršení situace. Trţby 

společnosti V-KUTY spol. s r.o. za prodané výrobky v roce 2011 významně poklesly (viz. 

graf č. 5).  

 

 

Graf č. 5 Trţby za výrobky společnosti V-KUTY spol. s r.o. 

Firma má méně zakázek, neţ v předchozích letech a především se zhoršuje platební morálka 

odběratelů. Je proto důleţité, aby banky měly realističtější postoj k poskytování finančních 

zdrojů, coţ je zásadní pro překonání tohoto sloţitého období. Ekonomická krize a zpomalující 

hospodářský růst nutí společnost hledat významné úspory. Firma by měla hledat nové 

odběratele, dobře rozváţit investice, zmírnit růst mezd nebo proniknout na nové trhy. Jak jiţ 

vyplynulo z předchozích analýz, na nové trhy má podnik moţnost proniknout zavedením 

výroby ocelových konstrukcí.  
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6.1 Proces realizace inovace 

Inovační proces je rozvinutí výchozího inovačního podnětu, který se v dalších fázích procesu 

musí transformovat do konkurenčních výhod nového produktu. Pro diplomovou práci jsem si 

vybrala inovaci spočívající v zavedení norem ČSN EN 1090-1 a ČSN EN 1090-2 do 

společnosti V-KUTY spol. s. r.o. za účelem rozšíření svého výrobního programu o výrobu a 

montáţ ocelových konstrukcí (obr. č. 7). [27] 

 

 

Obr. č. 7 Ocelová konstrukce [14] 

 

6.1.1 Podnět inovace 

K iniciaci realizace inovace v podniku V-KUTY spol. s. r.o. došlo především z toho důvodu, 

ţe společnost v současné době zvaţuje rozšíření své výrobní řady o nový produkt, jedná se o 

výrobu a následnou montáţ ocelových konstrukcí. Cíl rozšířit výrobní program o zmíněnou 

oblast vzešel jako výstup ze SWOT analýzy podniku V-KUTY spol. s. r.o., aby zjistili, v čem 

by mohla získat oproti ostatním firmám, které se také zabývají výrobou a prodejem 

podlahových roštů, konkurenční výhodu. Právě z toho důvodu byla vybudována i nová 

výrobní hala, která má dostatek prostoru pro zavedení výroby nového produktu. Navíc ve 

společnosti v oblasti jakosti pracují velice schopní, způsobilý a kreativní zaměstnanci, kteří 

jsou hlavními iniciátory této inovace.  
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6.1.2 Proces inovace 

Prvním krokem realizace procesu inovace spočívající v  zavedení norem ČSN EN 1090-1 a 

ČSN EN 1090-2 ve společnosti V-KUTY spol. s. r.o. bylo to, ţe si firma pro proces najala 

externí firmu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p. (dále jen TZÚS), která patří 

mezi největší zkušební ústavy v České republice a nabízí širokou škálu sluţeb zaměřenou na 

odvětví stavebního průmyslu. Tato společnost má také pobočku v Ostravě, která bude 

zajišťovat průběh procesu certifikace, na který navazují další kroky popsány v bodech 1. – 5. 

níţe. 

 

Při posuzování shody s poţadavky norem ČSN EN 1090-1 a ČSN EN 1090-2 společností 

TZÚS (dále jen notifikovanou osobou) je třeba respektovat ze strany výrobce, tj. společnosti 

V-KUTY spol. s r.o. (dále jen ţadatel) následující postup: 

1. Ţadatel vyplní a zašle ţádost o zhotovení certifikátu ČSN EN 1090-1 notifikované osobě. 

2. Po přezkoumání a zaregistrování ţádosti notifikovanou osobou je s ţadatelem uzavřena 

smlouva o výkonu činnosti, která se zabývá vyhotovením certifikátu ČSN EN 1090-1. 

3. Ţadatel před samotným posouzením ještě musí: 

- zpracovat a vydat „Protokol o počáteční zkoušce typu“ v souladu s poţadavky ČSN EN  

   1090-1, kap. 6.2 

- zdokumentovat a zavést systém řízení výroby dle poţadavků ČSN EN 1090-1, kap. 6.3 

    a příloha B.  

4. Notifikovaná osoba provede počáteční inspekci v místě výroby a prověrku systému řízení 

výroby (FPC) u výrobce. Při prověrce systému řízení výroby (FPC) dle ČSN EN 1090-1 

je v případě svařování provedeno rovněţ posouzení plnění poţadavků ČSN EN ISO 3834.  

 

V praxi to tedy znamená, ţe při posuzování shody notifikovaná osoba provede: 

- kontrolu počáteční zkoušky typu a všech sledovaných charakteristik konstrukčních  

   dílců 

- prověrku zdokumentovaného a zavedeného systému řízení výroby  

- posouzení způsobilosti ke svařování a určení třídy provedení konstrukcí podle  

    schopností výrobce (poţadavky dle ČSN EN ISO 3834 a ČSN EN 1090-2) 
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5. V případě kladného výsledku posuzování je poté ţadateli (výrobci) vydán „ES certifikát 

systému řízení výroby“. 

 

      V případě kladného posouzení výrobce: 

- označuje své výrobky nebo dokumentaci výrobku značkou CE (obr. č. 8), dle vzoru 

uvedeného v ČSN EN 1090-1 

 

 

Obr. č. 8 Grafická podoba označení CE [14] 

 

- vydá Evropské prohlášení o shodě [4,5] 

 

6.1.3 Financování inovace 

Pro společnost V-KUTY spol. s r.o. bude důleţitá cena za posouzení shody dle ČSN EN 

1090-1. Přitom norma ČSN EN 1090-2 je doplňující k normě ČSN EN 1090-1. Cena za 

posouzení shody dle ČSN EN 1090-1 a získání certifikátu „ES certifikát pro výrobu 

ocelových konstrukcí“ závisí primárně na náročnosti třídy provedení EXC1 aţ EXC4 a na 

tom, zda výrobce vlastní certifikát systému tavného svařování dle norem řady ČSN EN ISO 

3834 či nikoliv. 

Jelikoţ společnost V-KUTY spol. s r.o. nevlastí certifikát tavného svařování dle ČSN EN ISO 

3834 a řadí se do skupiny EXC2, celková cena za posouzení shody včetně vystavení 

certifikátu a zároveň za prověření systému tavného svařování činí cca 50 000,- Kč. Na tento 

úkon se nevtahují ţádné dotace, proto musí společnost čerpat ze svých interních zdrojů.  
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6.1.4 Typ a stupeň inovace   

Samotná inovace „ Zavedení norem ČSN EN 1090-1 a ČSN EN 1090-2 do podniku V-KUTY 

spol. s r.o. za účelem rozšíření svého výrobního programu o výrobu a montáţ ocelových 

konstrukcí“ se řadí mezi přírůstkovou inovaci řádu 4, neboť se nejedná o ţádnou systémovou 

či radikální změnu v podniku, ale pouze o proces certifikace, který potvrdí, ţe společnost 

splňuje poţadavky daných norem. Čeho se poţadavky týkají, si můţeme zhruba představit, a 

to na základě názvů obou norem. Norma ČSN EN 1090-1 nese název „Provádění ocelových 

konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Poţadavky na posouzení shody konstrukčních 

dílců“ a norma ČSN EN 1090-2 se nazývá „Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových 

konstrukcí - Část 2: Technické poţadavky na ocelové konstrukce“.  

Vyrábět tyto ocelové konstrukce chce společnost hlavně z důvodu, ţe je to velmi příbuzný 

obor pro jejich výrobu svařovaných ocelových roštů. Rošty a schodišťové stupně (obr. č. 9) se 

často pouţívají právě pro výrobu ocelových konstrukcí např. při zhotovení točitého schodiště. 

Tudíţ mnoho podkladů (komponentů) pro výrobu je jiţ zavedeno (např. svářečské zkoušky) a 

stačí pouze doplnit patřičné poţadavky zmiňovaných norem, coţ také potvrzuje rozhodnutí o 

zařazení inovace (certifikace) do kategorie přírůstkových inovací.  

 

 

Obr. č. 9 Schodišťový stupeň [14] 

 

Řád 4 je zde uveden proto, ţe s ohledem na plánovanou certifikaci firma nebude ručit za 

kvalitu svých produktů pouze svým zákazníkům, ale ponese závazky na plnění poţadavků 

norem i vůči danému certifikačnímu orgánu, tzn., ţe dochází k vazbě na jiné faktory, přičemţ 
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kvalita pro uţivatele se certifikací nemění. Firma jiţ převáţně v souladu s poţadavky norem 

pracuje. 

Na základě vzniku nových vazeb na externí orgány, tj. v tomto případě se jedná o zvolený 

certifikační orgán, můţe být inovace povaţována také za organizační inovaci. Inovací ovšem 

není pouze proces certifikace, pokud budeme uvaţovat komplexněji a za inovaci budeme 

povaţovat jak samotnou  certifikací společnosti V-KUTY spol. s r.o., tak i rozšíření 

výrobního programu, pak bude tato komplexní inovace spadat pod systémovou inovaci. Na 

danou inovaci se můţeme dívat vţdy z různých úhlů pohledu, tzn., ţe názory na zařazení 

inovace do příslušného typu a třídy se mohou různit. 

6.1.5 Přínosy inovace 

Společnost plánuje certifikaci provést ke dni 1. 7. 2012 a od tohoto data spustit také výrobu 

ocelových konstrukcí. Od realizace této inovace si společnost slibuje zvýšení celkových trţeb 

společnosti, které v posledním roce rapidně poklesly především díky následkům celosvětové 

krize. Následující potenciální přínosy vidí firma v diverzifikaci výroby a zvýšení tak své 

konkurenceschopnosti na trhu.  Společnost nemá prozatím zpracován ţádný „business plán“, 

kde by figurovaly i propočty návratnosti realizovaných investic. Proto není moţné posoudit, 

zda inovace bude pro společnost skutečné přínosná či nikoliv, tímto se budeme zabývat v 

dalších kapitolách. 

 

6.2 Plánování výroby 

Výrobou se rozumí spojení výrobních faktorů, jakými jsou práce, kapitál a půda za účelem 

získání určitého výkonu, v tomto případě se jedná o výrobu ocelových konstrukcí. Do takto 

pojaté výroby se pojímají všechny činnosti, které společnost zabezpečuje: pořízení výrobních 

faktorů, tj. hmotného majetku (investiční činnost), pracovníků (personální činnost), finančních 

prostředků (finanční činnost), ale také například zajištění dopravy, skladování, zhotovení 

výrobků, odbytu, kontroly atd. V nejuţším pojetí se výrobou rozumí jen zhotovení hmotných 

výrobků, resp. poskytování jen určitých sluţeb, z čehoţ vyplývá skutečnost, ţe se budeme 

zabývat především investiční a personální činností.  

Výroba výrazně ovlivňuje efektivnost podniku a konkurenční schopnost jeho výrobků. Ve 

výrobě a při její přípravě se řeší především tyto problematiky: sniţování výrobních nákladů, 
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zkrácení dodacích lhůt, šíře sortimentu (počet typů a variant včetně nových výrobků), které 

jsou momentálně povaţovány za hlavní konkurenční výhodu společnosti. Tímto výroba 

produkující hmotné statky a jiné provozní činnosti podniku rozhodující měrou zajišťuje 

splnění hlavního cíle podniku v trţním hospodářství, kde se jedná o dlouhodobou 

maximalizaci zisku a tím zvyšování hodnoty v budoucnosti.  

V trţní ekonomice jde zejména o výrobu nebo sluţbu, jejíţ výsledek najde svého spotřebitele. 

Zde má odbyt a jeho informace nezastupitelnou funkci a výroba by měla vycházet z jeho 

poţadavků. Dle údajů českého statistického úřadu se výroba ocelových konstrukcí v České 

republice stále zvyšuje, i přes skutečnost, ţe dle grafu č. 6 začala v roce 2010 celková 

průmyslová výroba klesat.  

  

Graf č. 6 Průmyslová výroba v ČR v letech 2007-2011 [23] 

V případě, ţe poţadavky odbytu - trhu jsou vysoké, jediným omezením pro společnost jsou 

její výrobní kapacity a finanční prostředky. Management podniku by měl hledat rezervy ve 

výrobních kapacitách, popř. výrobní kapacity rozšířit investiční činnosti, a pro rozšíření 

výroby a investic zajistit dodatečné financování. V takovémto případě by podnikové 

plánování mělo vycházet z plánování výroby. V trţním hospodářství řeší kaţdý výrobce tři 

základní otázky: co vyrobit, jak vyrobit a komu prodat. Co vyrobit a jak vyrobit řeší plánování 

výroby a otázkou komu prodat se zabývá odbytové plánování.  
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Výrobek vzniká určitým výrobním procesem, který se skládá ze sledu operací přesně 

stanovených technologií. Pro výrobu ocelových konstrukcí bude zapotřebí vyčíslit určité 

výrobní kapacity, zejména počet strojů, pracovníků a finančních zdrojů, které budou potřeba 

pro zavedení nového výrobků ve společnosti. [21] 

6.2.1 Výrobní a lidské zdroje 

Základní stroje a zařízení potřebné pro výrobu ocelových konstrukcí 

- Pásová bruska na kov a nerez  

- Zakruţovačka profilů  

- Strojní pásová pila (obr. č. 10) 

 

Obr. č. 10 Strojní pásová pila [19] 

 

- Svařovací invertor na obalované elektrody  

- Svařovací stroje MIG/MAG pro svařování v ochranné atmosféře  

- Svařovací stroj TIG pro svařování v ochranné atmosféře  

- Hydraulické tabulové nůţky na dělení plechů  

- Nůţky profilové  

- Stolní soustruh na kov 
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- Univerzální fréza na obrábění kovů 

- Stojanová vrtačka  

- Stolní vrtačka  

- Ruční vrtačka  

- Ruční elektrická úhlová bruska  

- Pálící souprava (kyslíko-acetylenovým plamenem)  

- Ohýbačka plechu 

- Pálící stroj  

- Ohraňovací lis 

- Hydraulický lis (obr. č. 11) 

 

Obr. č. 11 Hydraulický lis [20] 

- Vyvrtávačka horizontální 

- Kotoučová bruska  

- Svařovací stůl  

- Rýsovací deska 

- Pracovní stůl 
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Manipulační technika potřebná pro ocelové konstrukce 

- Mostový jeřáb (obr. č. 12) 

- Vysokozdviţný vozík  

- Ruční paletový hydraulický vozík  

- Elektrický paletový hydraulický vozík 

 

 

Obr. č. 12 Mostový jeřáb ve výrobní hale Petřvald [14] 

Lidské zdroje potřebné pro výrobu ocelových konstrukcí 

1, výrobní dělníci  

- práce dělníka zahrnuje manipulační práce, obsluhu jednoduchých strojů a zařízení, 

svařování (obr. č. 13), čištění strojů a zařízení včetně spolupráce při údrţbě, 

vykonávání jednoduché montáţní práce, spolupráce při náročnějších výkonech.  

- vzdělání: odborné učiliště/střední odborná škola v kovodělném oboru například jako 

zámečníci či nástrojaři, nebo mít určitou praxi v daném oboru.  

- pracovníci by měli vlastnit alespoň některý z těchto typů průkazů: svářečský průkaz se 

základní zkouškou typ ZK 135, svářečský průkaz s úřední zkouškou typ EN 287-1135 
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na svářečky MIG a TIG, vazačský průkaz, průkaz na vysokozdviţné vozíky, 

jeřábnický průkaz.  

- hlavní poţadavky jsou samostatnost a znalost čtení ve výkresové dokumentaci 

- svou činnost provádí pod dohledem mistra. 

- kaţdý výrobní dělník musí absolvovat povinnou vstupní lékařskou prohlídku. Pro 

výrobu ocelových konstrukcí musí pracovníci absolvovat také speciální lékařské 

vyšetření, jedná se o vyšetření sluchu - tzv. audio zkouška, vyšetření rukou - tzv. 

chladová zkouška a rentgen plic.  

- po přijetí do zaměstnání dělníci absolvují školení na práci ve výškách a školení 

bezpečnosti práce a poţární ochrany. 

 

 

Obr. č. 13 Výrobní dělník - svářeč [14] 

2, technik  

- stanovuje výrobní technologie, výrobní postupy, metodiku postupu obrábění dílů 

sestav, materiálové normy, normy spotřeby, postup operací a jejich časovou náročnost. 

- vzdělání: technické, střední/vysoká odborná škola - strojní obor 

- vypracovává technické přípravy výroby, formulace technických podmínek pro výrobu, 

řešení technologických otázek a technických zlepšení. 
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- svou činnost provádí pod dohledem výrobního ředitele. 

-  zpracovává výrobní dokumentaci ve formě dílenských výkresů a kladečské plány v 

daném počítačovém programu např. AutoCAD. 

 

3, svařovací technolog 

 

- navrhuje pořízení svařovacího zařízení, spolupracuje na výběru a následném zaškolení 

obsluhujícího personálu. 

- vzdělání: střední odborné - technického směru, nebo absolvování specializačního 

kurzu pro technology svařování 

- spolupracuje při vypracovávání výrobní dokumentace, řeší technologie svařování 

- zpracovává svařovací dokumentace, provádí nedestruktivní zkoušky svarových spojů 

- pro zavedení výroby ocelových konstrukcí je dle mého názoru zbytečné najímat 

svařovacího technologa na plný úvazek, tento pracovník by mohl do společnosti 

docházet externě pouze na dohodu o pracovní činnosti 

 

4, mistr 

- je zodpovědný za řízení dělnických skupin. Jednotlivým pracovníkům podle 

potřeby rozděluje práci. Zajišťuje pracovní a technologickou kázeň podřízených 

pracovníků, dělbu práce a plnění přidělených úkolů.  

- má povinnost dohlíţet na bezpečnost a zdravotní nezávadnost práce včetně 

zajišťování pravidelné a řádné údrţby, kontroly a revize strojů a nástrojů. 

Zabezpečuje, aby pracovníci byli odborně způsobilí.  

- vzdělání: střední odborná škola, kovodělný obor, důleţitá je především praxe v 

kovodělném oboru a vedení kolektivu. 

- stará se zejména o organizaci výroby a provozu. Stanovuje a kontroluje dodrţování 

technologických postupů během výroby. Provádí vstupní kontrolu potřebných 

surovin, dohlíţí na postup během výroby a funkčnost výrobních strojů a zařízení.  

- připravuje podklady pro zpracování norem spotřeby práce a dohlíţí na dodrţování 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodrţování poţární ochrany. Vede 

příslušnou dokumentaci.  
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- svou činnost provádí pod dohledem výrobního ředitele. 

5, výrobní ředitel 

- organizuje a plánuje provoz na dílně, koordinuje činnost výrobního úseku s ostatními 

úseky společnosti. Mezi jeho povinnosti patří vytváření systémových opatření při 

spotřebě práce, materiálu, energie a surovin.  

- stará se o sestavování strategických plánů, vyhodnocuje plnění jednotlivých úkolů a v 

závislosti na dosaţených výsledcích následně hodnotí a odměňuje zaměstnance. 

Organizuje a motivuje zaměstnance při jejich personálním rozvoji a zvyšování 

kvalifikace.  

- zodpovídá za zavádění nových výrobků do výroby, stará se o prodejní politiku a 

péči o výrobek po prodeji, péči o zákazníka a vztahy k zákazníkům. Dohlíţí na 

provádění údrţby a zajištění technické provozuschopnosti zařízení.  

- vzdělání: vysoká škola/střední škola technického nebo strojního zaměření 

- důleţitá je zkušenost se samostatným vedením a jednáním s lidmi, psychická odolnost, 

časová flexibilita, komunikační dovednosti. 

- svou činnost provádí pod dohledem generálního ředitele 

6.2.2 Zhodnocení vstupní investice 

V následující tabulce č. 6 jsou uvedeny výrobní a manipulační zařízení, které jiţ společnost 

V-KUTY spol. s r.o. vlastní a jsou společné, jak pro výrobu podlahových roštů, tak rovněţ 

pro výrobu ocelových konstrukcí. Nemusí se tedy pořizovat a tím pádem se jejich cena 

nebude započítávat do vstupních investic společnosti pro výrobu ocelových konstrukcí. 

Název zařízení Počet ks 

Zakruţovačka profilů model 080, model 100 2 

Strojní pásová pila 3 

Svařovací stroje MIG/MAG pro svařování v ochranné atmosféře 8 

Hydraulické tabulové nůţky na dělení plechů 1 

Nůţky profilové 1 

Stojanová vrtačka 2 

Stolní vrtačka 1 

Ruční vrtačka 4 
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Ruční elektrická úhlová bruska 15 

Pálící souprava (kyslíko-acetylenovým plamenem) 1 

Kotoučová bruska d300 1 

Svařovací stůl 8 

Pracovní stůl 3 

Mostový jeřáb  2 

Vysokozdviţný vozík  2 

Ruční paletový hydraulický vozík  5 

Elektrický paletový hydraulický vozík  2 

Tabulka č. 6 Seznam výrobního a manipulačního zařízení V-KUTY spol. s r.o. 

Z předchozí kapitoly nám vyplývá, ţe pro výrobu je nutné mít nejen zařízení a manipulační 

techniku, ale především kvalifikované pracovníky. Je důleţité si uvědomit, ţe neustálý 

konkurenční tlak donutil zaměstnavatele dlouhodobě a strategicky zabývat se rozvojem svých 

zaměstnanců, které je pak sloţité nahradit a velmi často se stávají jedinou a důleţitou 

konkurenční výhodou. Rozvoj zaměstnance je ustavičný proces poskytování příleţitosti ke 

vzdělávání a osobnímu rozvoji směřujícímu k rozšíření svých znalostí a k rozvoji dovedností 

kaţdého zaměstnance.  

Společnost V-KUTY spol. s r.o. má nyní na výrobní hale v Petřvaldě 25 výrobních dělníků, 

dva mistry výroby, tři techniky a jednoho výrobního ředitele. Pro rozšíření výroby o ocelové 

konstrukce by bylo pro společnost vhodné přijmout do výrobního procesu ještě další 

kvalifikované pracovníky, tak aby rozšíření výroby přespříliš neomezilo současnou výrobu 

podlahových roštů.  

Pro zahájení výroby by měla společnost V-KUTY spol. s r.o. přijmout do trvalého pracovního 

poměru alespoň pět dělníků s příslušnou praxí a jednoho technika výroby, kteří by se 

specializovali pouze na výrobu ocelových konstrukcí. Počet pracovníků se udává pro 

přibliţnou kapacitu výroby dvanácti tun ocelových konstrukcí za kalendářní rok. Kapacita 

výroby vychází z propočtů potencionální konkurenční firmy zabývající se výrobou ocelových 

konstrukcí.  

Poněvadţ výrobní ředitel společnosti V-KUTY spol. s r.o. má jiţ mnohaleté zkušenosti díky 

předchozímu zaměstnání s výrobou ocelových konstrukcí, nebude potřeba rozšiřovat vedení 

společnosti o další kvalifikované zaměstnance. Především kvůli daným zkušenostem a 
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znalostem pracovníka ve vedoucí pozici bude zahájení výroby konstrukcí jednodušší, neţ by 

tomu bylo v případě nadřízeného, který by se teprve seznamoval se zavedením a výrobou 

ocelových konstrukcí.  

V následující tabulce č. 7 jsou znázorněny vstupní náklady pro zavedení inovace ve formě 

rozšíření výroby společnosti V-KUTY spol. s r.o. o výrobu ocelových konstrukcí. Je zde 

vyčíslen počet a pořizovací cena výrobního zařízení, počet a případná mzda lidských zdrojů 

(za jeden kalendářní měsíc) a finanční hodnota pořízení oprávnění, dohromady vše co by si 

měla společnost pro výrobu ocelových konstrukcí pořídit. 

Předmět Počet  Cena celkem (Kč) 

Výrobní zařízení   

Pásová bruska na kov a nerez 1 32 377 

Svařovací invertor na obalované elektrody 2  10 988 

Svařovací stroj TIG pro svařování v ochranné atmosféře  2 63 818 

Stolní soustruh na kov 1 34 990 

Univerzální fréza na obrábění kovů 1 161 400 

Ohýbačka plechu 1 37 950 

Pálící stroj  1 47 880 

Ohraňovací lis 1 15 900 

Hydraulický lis 1 17 880 

Vyvrtávačka horizontální 1 138 000 

Rýsovací deska 1     1 050 

Lidské zdroje   

Dělníci (ø 18000,-Kč/ měsíc/1 pracovník) 5 90 000 

Technik (ø 20000,-Kč/měsíc) 1 20 000 

Oprávnění   

Certifikát 1090 1 50 000 

CELKOVÁ CENA INOVACE  722 233 

Tabulka č. 7 Vstupní náklady inovace 

Potencionální konkurenční společnost, která nechtěla být uvedena pod svým názvem, se 

zabývá právě výrobou ocelových konstrukcí. Po konzultaci v dané společnosti, jsme dospěli k 

závěru, ţe firma vyrábí měsíčně cca 40 000 kg ocelových konstrukcí s deseti výrobními 
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dělníky. Prodejní cena za 1 kg ocelové konstrukce se pohybuje mezi 70,- aţ 85,- Kč s 

obvyklou 15-ti procentní marţí, záleţí na propracovanosti dané konstrukce. Tyto údaje jsou 

velmi důleţité pro zjištění výnosnosti (ziskovosti) investic za zavedenou inovaci ve 

společnosti V-KUTY spol. s r.o. 

Jestliţe firma V-KUTY spol. s r.o. zahájí svou výrobu ocelových konstrukcí s pěti dělníky, 

měli by být schopni vyrobit kapacitně zhruba 20 000 kg ocelových konstrukcí za kalendářní 

měsíc. 

Celkový objem produkce za kalendářní rok v kilogramech by tedy činil: 

20 000 kg x 12 měsíců = 240 000 kg/rok  

Pro další výpočty musíme zjistit prodejní cenu jednoho kilogramu ocelové konstrukce, k tomu 

nám dopomůţe kalkulace. 

6.2.3 Kalkulace výroby ocelových konstrukcí 

Kalkulace je výpočet nákladů, zisku, ceny a případně jiné finanční veličiny na jednotku 

výkonu - výrobek, sluţbu. Je to naturálně vyjádřený výkon.  

Kalkulace můţe být členěna aţ na dílčí části výrobku, na jednotlivé výrobní operace nebo 

naopak na celkovou investiční akci. Zobrazuje vzájemný vztah mezi naturálně vyjádřeným 

výkonem a jeho finančním ohodnocením.  

Pro náš případ pouţijeme předběţnou kalkulaci, která nám stanoví předpokládané náklady na 

kalkulační jednici před zahájením výroby. Jejím úkolem je vytvořit podklady pro předběţné 

posouzení efektivnosti nově zaváděného výrobku, návrh jeho ceny nebo také efektivnosti 

zvaţované investice. Předběţná kalkulace se dělí na kalkulaci propočtovou a normovou.  

My pouţijeme kalkulaci propočtovou, která se stanovuje u výkonu, kde dosud nebyly 

stanoveny normy. Sestavuje se pomocí informací o srovnatelném výkonu s tím, ţe jsou 

upraveny dle odhadu jiné náročnosti. Pro nás budou důleţité informace z kalkulační jednice 

podlahových roštů a z okolních zdrojů, zjištěných například u společností prodávající 

materiál, či zajišťujících dopravu atd. [24,25] 
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Poloţky v kalkulační jednici (tab. č. 8) 

1. Přímý materiál  

– různé druhy surovin, které přímo vstupují do produkce kalkulovaného výkonu a jsou jeho 

nedílnou součástí. Pro konstrukce se bude jednat zejména o válcovaný a spojovací materiál a 

také o zinkování, coţ je nejpouţívanější povrchová úprava u tohoto výrobku. 

2. Přímé mzdy  

– hrubé mzdy výrobních dělníků přímo související s kalkulovanými výkony a také se zde 

započítává nákladová část pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, ale i 

prémie, odměny, doplatky ke mzdě. Mzdy pro pracovníky u ocelových konstrukcí oceníme 

pomocí přímých mezd z kalkulační jednice podlahových roštů. 

3. Ostatní přímé náklady  

– jedná se o odpisy výrobního zařízení, opravy a udrţování, nakupované externí sluţby, ztráty 

ze zmetku. U ocelových konstrukcí zde budeme započítávat náklady na zpracování dílenské 

dokumentace a náklady na svary. Hodnoty převezmeme z kalkulační jednice podlahových 

roštů a budeme se tak řídit rovněţ u následujících reţií. 

4. Výrobní reţie 

 – nákladové poloţky související s řízením a obsluhou výroby, které nelze stanovit přímo na 

kalkulační jednici. Spotřeba energie, náklady na opravy, reţijní materiál, zpracování dílenské 

dokumentace. 

5. Zásobovací reţie  

– tvoří náklady na pořízení materiálových vstupů a jejich skladování. Doprava výrobního 

materiálu potřebného pro výrobu. 

6. Správní reţie  

– představují náklady na řízení podniku jako celku. Nájemné, telefonní poplatky, náklady na 

pojištění.  

7. Odbytové reţie  

– náklady spojené s prodejní činností. Náklady na propagace, prodej a expedici produktů. [25] 
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1. Přímý materiál 15 

2. Přímé mzdy 20 

3. Ostatní přímé náklady 15 

4. Výrobní reţie 5 

Vlastní náklady výroby 55 

5. Zásobovací reţie  

6. Správní reţie 5 

Vlastní náklady výkonu 5 

7. Odbytové náklady 17 

Úplné vlastní náklady výkonu 70 

8. Zisk 15% 10 

Prodejní cena bez DPH 80 

Tabulka č. 8 Kalkulační jednice pro 1 kg ocelové konstrukce 

 

Jestliţe prodejní cena jednoho kilogramu ocelové konstrukce bude 80,- korun, budou roční 

trţby za prodané výrobky v hodnotě: 

240 000 kg x 80,- Kč = 19 200 000 Kč/rok 

Roční trţby můţeme definovat jako celkovou hodnotu výstupu z hospodářské činnost za 

časové období dvanácti měsíců. Zisk z ročních trţeb vypočteme pomocí procentové části:  

15 % zisku z 19 200 000,- Kč = 0,15 x 19 200 000 = 2 880 000,- Kč/ rok  

Pomocí těchto výsledků se můţeme dále věnovat valorizaci této inovace. Daná kritéria nám 

pomohou posoudit danou inovaci a zhodnotit její efektivnost. Prostřednictvím dalších výpočtů 

se dozvíme, jestli bude navrţená inovace pro podnik perspektivní nebo nikoliv. 
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6.3 Hodnocení efektivnosti inovace 

Pro hodnocení efektivnosti musíme mít určité kritérium, podle kterého budeme danou inovaci 

posuzovat. Kritériem tohoto hodnocení musí být míra splnění určitého cíle, např. zvýšení 

výroby, zisku. K hodnocení efektivnosti inovace ve formě zavedení ocelových konstrukcí do 

výrobního programu můţeme pouţít metodu výnosnosti neboli ziskovosti daných investic.  

Za efekt z investic se povaţuje zisk. Vychází především z toho, ţe jakékoliv změny v objemu 

výroby, tak také změny v nákladech, které investice vyvolá, budou promítnuty v zisku, který 

dostatečně charakterizuje přínos investice.  

Výnosnost investic, známá také pod zkratkou ROI (z amerického spojení Return of 

Investment) se vypočítá dle vzorce [21,22] 

 

rI = Zr / IN 

 

Zr - průměrný čistý roční zisk plynoucí z investice 

IN - náklady na investici 

Budeme-li vycházet z předešlých výpočtů, bude tento vzorec pro výrobu ocelových 

konstrukcí ve společnosti V-KUTY spol. s r.o. vypadat následovně:  

- nejprve si vypočteme průměrný čistý roční zisk plynoucí z investice 

Zr = čistý zisk - počáteční investice 

Protoţe počáteční investice, která je stejná jako náklady na investici, je počítána s platem 

dělníků a technika za jeden kalendářní měsíc musíme jejich platy přizpůsobit tomuto vzorci, 

který počítá čistý roční zisk, takţe počáteční investice budou: 

NI = (Vstupní ceny výrobního zařízení – odpisy) + mzdy (za 12 měsíců) + certifikace 
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Výpočet odpisů pořízeného dlouhodobého majetku 

Charakteristickým znakem dlouhodobého majetku je jeho dlouhodobé pouţívání v podnikové 

činnosti a také jeho opotřebování se, přičemţ toto postupné opotřebování je vyjádřeno odpisy. 

V prvním roce odepisování musí poplatník zatřídit svůj majetek do odpisových skupin. Pro 

náš výpočet pouţijeme odpisy účetní - rovnoměrné. Pořizovací cena dlouhodobého majetku je 

562 233,-. Dobu ţivotnosti našeho pořízeného výrobního zařízení pro výrobu ocelových 

konstrukcí určíme na 10 let.  

Roční odpisová sazba bude 100 / 10= 10% 

Způsob odpisování pro kaţdý nově pořízený hmotný majetek stanoví vlastník, a nelze jej 

změnit po celou dobu jeho odpisování. Kaţdá odpisová skupina má stanovenou odpisovou 

sazbu pro první a následující roky odpisování, různé pro rovnoměrný a zrychlený způsob 

odpisování. [25] 

Roční odpisová sazba s výpočtem procentní sazby tedy bude 562 233 x 10% = 56 223,-  

 

Výpočet osobních nákladů na pracovníky 

5 nově přijatých pracovníků, kteří se budou věnovat výhradně jen výrobě ocelových 

konstrukcí + 1 výrobní technik, dostanou přibliţnou měsíční mzdu vyčíslenou celkově za šest 

nových zaměstnanců v hodnotě 110 000,-, coţ činí za jeden kalendářní rok 1 320 000,-. 

 

Počáteční investice 

NI = (562 233-56 223) + 1 320 000 + 50 000 

NI = 1 876 010,-  

Počáteční investice tedy budou zahrnovat pořizovací cenu dlouhodobého majetku sníţenou o 

roční odpis, který se musí odečíst za uţívání tohoto majetku ve výrobě. K těmto počátečním 

investicím připočteme roční náklady za zaměstnance a celkovou cenu za pořízení certifikátu 

ČSN EN 1090-1, který si společnost musí od 1. 7. 2012 obstarat pokud chce vyrábět ocelové 

konstrukce.  
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Průměrný čistý roční zisk plynoucí z investice 

Zr = 2 880 000 - 1 876 010 

Zr = 1 003 990,- 

Průměrný čistý roční zisk plynoucí z investice jsme vypočítali takovým způsobem, ţe jsme od 

čistého zisku odečetli počáteční investice na danou inovaci. Protoţe jiţ známe veškerá 

důleţitá fakta pro společnost, můţeme spočítat celkovou výnosnost naplánované inovace. 

Výnosnost této investice spočítáme poměrem průměrného čistého ročního zisk plynoucího z 

plánované investice s náklady na tuto plánovanou investici. 

Výnosnost investice pro společnost V-KUTY spol. s r.o. tedy je: 

rI = 1 003 990 / 1 876 010 

rI = 0,535 tj. 53,5 % 

Investice by měla přinášet v průměru 53,5 % čistého zisku za období jednoho roku. Tato 

hodnota je pro výrobu ocelových konstrukcí velice příznivá, ovšem není zaručená, musíme 

brát na zřetel také to, jestli bude mít společnost dostatečné mnoţství poptávek a především 

realizovaných zakázek. Zisk v daném období odráţí celou řadu odhadů a předpokladů, je 

zároveň hlavním měřítkem podnikání.  

Z výše uvedených výpočtů vyplývá, ţe celkový roční obrat z výroby ocelových konstrukcí by 

činil 2 880 000 Kč s předpokládanými výdaji v rozmezí 1 876 010 Kč. V konečném důsledku 

by tedy měla vynaloţená investice přinést čistý roční zisk v hodnotě 1 003 990 Kč, coţ v 

průměru činí 53,5 % výnosnosti této investice.  

Výroba ocelových konstrukcí by tedy vykazovala značnou míru úspěšnosti. Tato hodnota je 

pro výrobu ocelových konstrukcí velice příznivá, ovšem není zaručená. Výnosnost celého 

tohoto projektu a veškeré předpokládané výpočty se opírají o dokonale fungující 

mechanizmus nabídky a poptávky po zboţí, a ideálním vytíţení realizující společnosti. Velmi 

důleţitá bude také platební schopnost odběratelů, nebudou-li odběratelé dodrţovat danou 

platební morálku, nebude moci společnost V-KUTY spol. s r.o. hradit své závazky včas a 

můţe se lehce ocitnout v tzv. finanční pasti.  
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ZÁVĚR 

V diplomové práci jsem se zabývala specifickými podmínkami pro získání vyššího stupně 

kvality v oblasti svařování materiálu. Na základě prostudování příslušných dokumentů 

analyzované společnosti V-KUTY spol. s r.o., jsem provedla hlubší analýzy, z jejichţ závěrů 

vyplynulo několik doporučení, které jsem jiţ více rozepsala v kapitole s názvem Zhodnocení 

pouţitých analýz.  

Vzhledem k výsledkům analýz navrhuji pro společnost, jako nejvhodnější řešení pro zlepšení 

současného stavu trţeb, rozšířit svůj stávající sortiment. Management společnosti by se neměl 

zaměřovat pouze na výrobu podlahových roštů, které jsou jiţ na trhu úspěšné, ale měl by 

směřovat svou pozornost na zavedení nových výrobků. Navrhuji zavést výrobu ocelových 

konstrukcí, a tím pádem také získat certifikát ČSN EN 1090-1. Návrh na rozšíření výroby 

počítá se změnami počtu pracovníků na výrobní hale v Petřvaldě a přerozdělení pravomocí na 

dosavadní vedoucí pracovníky. Při navrhování těchto změn jsem vycházela z poţadavků 

normy ČSN EN 1090-1, ČSN EN 1090-2 a především z individuálních potřeb, které jsem 

zjistila přímo v podniku. Závěry této práce budou aplikovány tak, aby začátkem měsíce 

července roku 2012 mohl ve společnosti proběhnout integrovaný audit ČSN EN 1090-1, bez 

kterého by nebylo moţné výrobu ocelových konstrukcí dle zákona platného od 1. 7. 2012 

vůbec realizovat. 

V této diplomové práci doporučuji postup zavedení normy a popisuji celkový proces inovace 

výrobkové řady. Zabývám se finančním zhodnocením inovace a jejími přínosy pro společnost. 

Do hloubky jsem rozebrala výrobní a lidské zdroje, které jsou pro zavedení ocelových 

konstrukcí do výroby nezbytné. Dále jsem vypracovala kalkulaci celého výrobního procesu a 

celkové zhodnocení investic a efektivnosti inovace. 

V rámci certifikace společnosti V-KUTY spol. s r.o. se jedná o inovaci přírůstkovou ve 

smyslu zavedení ocelových konstrukcí do své výroby. Firmě by se touto inovací zvýšily trţby 

a mělo by dojít k rozšíření portfolia o tuzemské i zahraniční zákazníky. Jakákoliv certifikace 

je v podvědomí občanů České republiky stále chápána jako určitá značka jakosti, a tím pádem 

také častý marketingový tah společností, coţ je dle zkušeností v praxi často dosti mylná 

představa. Lidé jiţ pomalu začínají dozrávat k přesvědčení, ţe certifikovaný dodavatel, nám 

ještě nezaručuje stoprocentní jakost svých produktů.  
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Firma by se neměla spoléhat na to, ţe samotné získání certifikátů ji přinese mnoho 

spokojených zákazníků a dojde tím k zlepšení její finanční situace. Tuto inovaci ve formě 

certifikace, by měla brát jako jakýsi impuls, ţe svým zákazníkům prezentuje plnění veškerých 

poţadavků na jakost svých produktů, které dané normy poţadují. Proto by se firma měla z 

tohoto pomyslného bodu pouze odrazit a ne na něm uvíznout. Z toho důvodu doporučuji 

společnosti věřit nejen v certifikaci, ale také v nutnost poskytovat svým zákazníkům kvalitní 

produkty. Společnost V-KUTY spol. s r.o. by zde mohla hledat inspiraci pro další inovace. 

Závěrem si dovolím konstatovat, ţe bez provedení navrhované inovace budou ve společnosti 

V- KUTY spol. s r.o. nadále klesat její trţby. Firma nebude vlastnit dostatečnou konkurenční 

výhodu, díky které by byla schopna uplatnit se v konkurenčním boji na tuzemských, ale také 

na zahraničních trzích.  
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Příloha č. 2 Dotazník 

 

 

Dotazník: inovace produktů - zavedení nové výrobní řady 

 

 

Váţení odběratelé, 

naše společnost V-KUTY spol. s r.o. se neustále snaţí pracovat na zdokonalení svých 

nabízených sluţeb zákazníkům, mezi které se řadí také Vaše společnost, za coţ Vám srdečně 

děkujeme. Váš názor je pro nás velice důleţitý, z tohoto důvodu bychom byli rádi, kdybyste si 

našli čas pro vyplnění tohoto krátkého dotazníku. Zvolte vţdy pouze jednu z moţností.  

A. Jaká zlepšení byste přijali v jiţ nabízeném sortimentu? 

(1 - nejdůleţitější, 4 - nejméně důleţité) 

 

 Pořadí 

Rozšíření sortimentu  

Zlepšení kvality výrobků  

Větší moţnosti ve výběru povrchové úpravy  

Efektivnější sluţby zaměstnanců 

(obchodních zástupců, expedice) 
 

 

B. Uvítali byste v nabídce společnosti V-KUTY spol. s r.o. nové produkty? 

1) Ano 

2) Ne (pokud ne, ve vyplňování dotazníku prosím nepokračujte) 

 



 

 

C. Který z těchto produktů byste rádi viděli v sortimentu společnosti?  

1) ocelové konstrukce 

2) válcované profily 

3) prolamované nosníky 

4) jiný, uveďte který .................................................................................... 

 

D. Uveďte, jaký z těchto informačních zdrojů nejčastěji vyuţíváte při vyhledávání 

nového dodavatele? 

1) internetové stránky 

2) reklama a inzerce v médiích 

3) osobní návštěva  

4) telefonní kontakt 

5) na základě doporučení 

 


