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Abstrakt 

Tématem této bakalářské práce je aplikace štíhlé výroby v oblasti řízení zásob 

v uvedené společnosti. Cílem práce je snížení obrátkovosti zásob u třech stěžejních 

dodavatelů, s cílem snížení nákladů a zvýšení konkurence schopnost mezinárodní společnosti 

CTS Czech Republic s. r. o.  

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je seznámení 

s obecnými nástroji štíhlé výroby, která je založena na odborné literatuře. Je popsána jejich 

implementace a principy, které vedou nejen ke zlepšení procesů ale také ke snížení zásob. 

Praktická část je zaměřena na popis a aktuální stav zásob v organizaci CTS Czech 

Republic s. r. o., ve které jsem provedla analýzu aktuálního stavu zásob za pomoci nástrojů 

štíhlé výroby. Dále jsem navrhla řešení, které vedou ke snížení zásob a snížení nákladů,  

které byly spjaty se skladováním a množstvím výrobků a materiálů ve skladech. 

Závěrečná část zahrnuje vyhodnocení a návrhy na zlepšení, které pomohou snížit 

náklady a obrátkovost zásob.  

Klíčová slova: Nástroje štíhlé výroby, řízení zásob, náklady. 

       Abstract 

Theme of this bachelor thesis deals with Application of the Lean Manufacturing 

principles in the area of inventory control in the company CTS Czech Republic s. r. o.  

The objective  is to decrease inventory turns of 3 main suppliers which will result in cost 

effectivenesst and it will also increase the company´s competitiveness.  

The thesis is divided into theoretical part and a practical part. The theoretical part 

introduces  to Lean Manufacturing principles, their implementation which help not only to 

improve company´s processes but also decrease the inventory turns. 

The practical part focuses on the current state of inventory turns in the CTS Czech 

Republic s.r.o.  The analysis is realized by Lean Manufacturing tools.  I have proposed 

resolutions which lead to decreasing of inventory turns and cost in stock.  

The final part includes data evaluation and improvement suggestions of decreasing 

cost and inventory turns. 

Keywords: Lean Manufacturing principles, inventory control, cost in stock. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Úvod do štíhlých procesů 

Cílem štíhlé výroby není zcela zavrhnout původní osvědčené metody a tvořit úplně 

nový systém, nýbrž upravit a oživit stávající systém v duchu nových trendů a standardů. 

Štíhlá výroba je systém, který má podniku pomoci rychle reagovat na současné, stále 

se měnící a hlavně rostoucí požadavky zákazníka, který si v dnešním světě konkurence může 

vybrat z velkého spektra kvalitních dodavatelů. Dnešní zákazník je ochoten platit pouze  

za činnosti, které přidávají hodnotu, to znamená činnosti, které významně tvoří formu  

a funkci výrobku. Cena výrobku už nemůže zahrnovat náklady na zbytečné plýtvání jako  

je např. nadměrné množství zásob, špatné navržení pracovní plochy, špatná údržba strojů aj. 

Štíhlá výroba si uvědomuje skutečnost, že operátor je ten, kdo tvoří výsledky výroby a celého 

chodu společnosti, a proto klade nesmírný důraz na správnou organizaci společnosti a výběr 

nejvhodnějších nástrojů komunikace mezi jednotlivými vrstvami společnosti. 

Účelem je usnadnění řízení v podniku a dosáhnout požadovaných výsledků, 

uspokojení zákaznických potřeba konkurenceschopnost na trhu. 

Tato metodika také hovoří o tom, jak vzdělávat sebe a naše zaměstnance, 

aby i oni mohli v prostředí, ve kterém pracují, rozumět všemu a uzavírali kruh celého 

aplikačního systému, protože v týmu je síla a jednotlivec nezmůže nic. Učí nás, abychom měli 

na svém pracovišti stále čisto a uklizeno, protože vizuální dojem firmy je velice důležitý 

prvek. Oblast řízení zásob, které se budu věnovat ve své práci, je velice rozsáhlá a složitá.  

Má významné postavení pro všechny firmy, protože tady vše končí a také začíná. Najít 

optimální řešení, jak správně plnit a vyprazdňovat sklady je nelehký úkol.  

Do této skupiny patří celé logistické řízení od nákupu materiálu, skladování, výroby, 

prodeje a spolehlivé dopravy. 

Práce obsahuje seznámení s metodikami štíhlé výroby, analýzu současného stavu 

řízení zásob v mezinárodní společnosti CTS Czech Republic s.r.o. 

Cílem bakalářské práce je analýza hlavních parametrů ovlivňující obrátkovost zásob  

a navrhnout zlepšení v souladu s filozofií štíhlé výroby a navrhnout ekonomické vyhodnocení 

navrhovaného opatření. 
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2 Štíhlá výroba neboli Lean Manufacturing  

S touto metodikou přišla firma Toyota a s jejími představiteli Taichi Ohno a Shigeo 

Shingo. Tento přístup je založen na principu, jak lze v maximální míře lze uspokojit 

zákazníka a vyrábět jen to, co on požaduje. Snaží se vyrábět s co možná nejnižšími náklady  

a v co nejkratší době, aby zachoval stálou kvalitu výrobku a neomezoval zákazníka.   

Toho dosáhne, když minimalizuje plýtvání. [9] 

2.1  Přidaná hodnota  

Je to aktivita, která přidává hodnotu, zlepšuje tedy funkci, mění vlastnosti, udržuje  

se lépe na trhu, tuto aktivitu je ochoten zákazník zaplatit. 

2.2  Nepřidaná hodnota  

Je to aktivita, která nepřidává žádnou hodnotu výrobkům a zákazník není ochoten 

zaplatit tuto aktivitu, tato aktivita je plýtvání. 

2.3  Druhy plýtvání a ztrát 

Plýtváním je vše co nepřidává hodnotu produktu nebo zákazníkovi. Opakem plýtvání 

jsou hodnoty práce, které hodnotu přidávají a zákazník je za touto práci či službu ochoten 

zaplatit. Jako příklad můžeme použít tzv. „čistou“ práci lisování polotovaru nebo montáž. 

Plýtvání se týká také duševní práce, jedná se o zbytečnou administrativu, jako příklad 

můžeme použít skutečné tvoření programu pro CNC stroj. Dalšími příklady plýtvání jsou 

vysoké zásoby, čekání, nadbytečná manipulace, chyby pracovníků, procesní ztráty, zbytečný 

pohyb a nevyužitý talent. Štíhlá výroba obecně definuje 7+1 ztrát (plýtvání) patří zde[18]:  

Nadprodukce – znamená vyrobit více, než vyžaduje další část procesu. Nadprodukce 

je nejhorší jednotkou plýtvání. 

Příčiny: špatná komunikace a plánování výroby. 

Vysoké zásoby – ve výrobě a skladě máme větší množství materiálu, než  

ve skutečnosti potřebujeme. [19] 

Příčiny: pohotovostní zásoby pro nečekané zákazníky, nevyvážené plánování a pracovní 

zatížení, nespolehlivost dodavatelů, špatná předpověď poptávky, komunikační šum. 
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Čekání – je jedním z nejčastějších a nejhorších druhů plýtvání. Znamená vyrobit, více než 

potřebuje další článek výroby. 

Příčiny: čekáme na materiál, máme prostoje ve výrobě, chybí náhradní díly, čekání  

na odzkoušení, neplánované pauzy, nenavazující pracovní tempo. 

Nadbytečná manipulace – zbytečné přenášení a převoz dílů, formulářů. 

Příčiny: špatné značení, neznalost materiálového toku, mezisklady, špatné rozvržení 

výrobních činností, špatné nastavení toku dokumentů. 

Chyby pracovníků – vady - jsou to veškeré úpravy a opravy, které vznikly v důsledku 

nesprávně vykonané práce. 

Příčiny: špatně navržený výrobní proces, špatná komunikace, neadekvátní školení, špatné 

instrukce a neznalost, špatná kvalita dodavatelů, špatně plánovaná údržba. 

Procesní ztráty – jsou to ztráty, které nepřidávají výrobku či službě žádnou hodnotu  

a pro zákazníka nejsou viditelné. 

Příčiny: nedostatek informací, nekvalifikovaný pracovník, nejasná definice zákazníka, změna 

produktu není zaznamenána v procesu, zdlouhavý schvalovací proces. 

Zbytečné pohyby – jakýkoliv zbytečný přesun pracovníka, nebo přístroje. Tyto pohyby 

nepřidávají hodnotu. 

Příčiny: spořádání pracoviště je nevhodně sestaveno, špatná údržba pracoviště, nedostatečné 

školení, pracovní postupy jsou nejednotné nebo nevhodné. 

Nevyužitý talent – nevyužití lidských schopností, dovedností – fyzické, kreativní 

Příčiny: špatný proces výběru nových pracovníků, uznávání zastaralé firemní kultury  

a politiky, lpění na zastaralých metodách. [2] 

V 3 kapitole bude seznam nástrojům Lean Manufacturing (dále jen štíhlá výroba),  

kde budou detailněji popsány jejich definice. 
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3 Nástroje štíhlé výroby 

V následujících kapitolách budou jednotlivé nástroje štíhlé výroby detailněji  

a vysvětleny popsány.  

3.1  Uspořádání pracoviště (WO - Workplace Organization) 

Tento nástroj nám říká, že vše má své místo a vše se má nacházet na správném místě. 

Nejpoužívanějším je program 5S, který pomáhá zavést pořádek na pracovišti, organizovat  

si místo dle důležitosti a četnosti použití, tzn., co potřebuji nejvíce, si nechám nejblíže  

a to co potřebuji občas, si uložím na vzdálenější místo. Měla by se tím řídit každá organizace 

usilující o zavedení štíhlé výroby, tzn. přehledné a čisté pracoviště. 

5S označuje 5 základních principů péče o pracoviště a týmové prostředí. Účelem  

je tedy vytvořit pracoviště čisté, uklizené, bezpečné, přehledné a vhodně umístěné v rámci 

pracovního prostoru.[7] 

Rozdělení položek na potřebné a nepotřebné: 

• Roztřízení položek na potřebné a nepotřebné. Snížení celkového počtu položek 

 na pracovišti. 

• Nalezení vhodného skladovacího prostoru pro nástroje, materiál, díly, které pracovník 

nepoužívá každý den. 

• Nalezení vhodného skladovacího prostoru pro položky různých tvarů, velikosti, váhy  

a četnosti užívání. 

• Vytvořit způsob, který nám zamezí opětovné kumulování nepotřebné položek 

 na pracovišti. 

Jsou schváleny a vytvořeny standardy pro úklid, čištění a uspořádání pracovního 

prostoru tzv. směrnice pro udržování pořádku a čistoty. Každý zaměstnanec se podílí 

 na vytváření a implementaci těchto standardů a pracoviště odpovídá zavedeným standardům. 

Na pracovišti funguje zavedený systém udržování pořádku: 

• Na pracovišti již nejsou nepotřebné nástroje, materiál nebo výrobky. 

• Nástroje jsou uloženy na stanoveném místě, které je viditelně označeno  

(tzn. bezpečnostní tlačítka, hasicí přístroje). 
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• Veškeré pracovní potřeby a pomůcky jsou umístěny blízko pracoviště, takže pracovník 

nemusí chodit sem a tam.[7] 

Principy 5S 

• Třiď a zjednodušuj (Seiri) – na pracovišti zůstane jen to co je nutně potřeba, zajistím 

více prostoru. 

• Systematizuj (Seiso) – potřebné položky ulož na nejvhodnější místo. 

• Udržuj pořádek a čistotu (Seiso) – udržuj čistotu a pořádek. 

• Standardizuj (Seiketsu) – vytvoř pravidla, kontroly a dodržuj principy prvních 3 S. 

• Udržuj disciplínu (Shitsuke) – dodržuj zavedené pravidla a normy a už se nestane 

žádné hledání.[3] 

Třiď a zjednodušuj 

Nepotřebné položky, které jsme označily červeným štítkem, přesuň do nepotřebného 

skladu. 

Štítkování 

Rozumíme tím třídění potřebných a nepotřebných položek na pracovišti. Pracovníci  

s pravidelností připevňují červené štítky na v tu chvíli nepotřebné položky pro práci. 

 Je důležité stanovit si kritéria pro třídění potřebných a nepotřebných položek.  Zodpovězte  

si tyto otázky: „Potřebuji danou položku? Jak často danou položku používám?“[9] 

Nepotřebné položky opatřete červeným štítkem a na něj uveďte důvod. Poté položky 

označeny červeným štítkem přesuňte do přechodného skladu. Je nutné stanovit dobu, 

 po kterou tento výrobek ve skladu bude. Je nutné stanovit standardy, které zamezí opětovnou 

kumulaci nepotřebných položek a pravidelně Štítkování opakovat.[6] 

Systematizuj 

Vše má své místo a všechno se nachází na svém místě. Určete místo pro nepotřebné 

položky. 

• Vymezte pro každou položku prostor na pracovišti a rozhodněte, kolik kusů 

potřebujete. 
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• Uspořádej jednotlivé položky tak, aby byly lehce a snadno přístupné všem 

pracovníkům. Odpovězte si na tyto otázky: „Je daná položka snadno přístupná,  

když ji potřebuji? Může danou položku ve chvíli potřeby každý pracovník najít?“[7] 

Udržuj pořádek a čistotu 

Tento princip se týká nejen čištění, ale také tvoří součást TPM. 

• Pracoviště musíte udržovat vždy v čistotě, pravidelně odstraňujte špínu, prach  

a maziva. 

• Vytvořte systém, který bude vždy udržen v čistotě a uklizené. 

• „Vnímejte čištění jako možnou formu kontroly stavu zařízení. Při každém čištění 

můžete odhalit abnormální stav a zabránit tak možnému selhání. 

• Zaveďte plán každodenního čištění a úklidu.“[7] 

Standardizuj 

Vytvoř pravidla, kontroly a dodržuj principy prvních 3 S. 

• Vytvoř pravidla značení položek a jejich umístění. 

• Vytvoř pravidla kontroly k udržování pořádku a čistoty na pracovišti. 

• Udržujte stále čistotu a pořádek.  

• Vracejte vše na své místo. 

• Zlepšuj zavedené standardy. 

Udržuj disciplínu 

„Pracoviště je čisté a přehledně uspořádané v souladu se stanovenými principy. 

Vedoucí oddělení, členové týmů a inženýři dodržují principy 5S. Všichni pracovníci  

si osvojili metody vizuálního řízení. 

Systém je plně implementován pokud: 

• Všichni pracovníci prošli školením principů 5S.  

• Dodržování postupů je přirozenou součástí pracovního výkonu.  

• Pracoviště je čisté a přehledně uspořádané.  

• Pracovníci spolupracují na návrhu a schvalování standardů a postupů 5S. 
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• Manažeři podporují a usnadňují zavádění principů 5S.“[24] 

Přínosem 5S by měla být bezpečnost – snížení úrazů, produktivita – zamezení 

zpracování špatných dílů a standardizace pracovních postupů a kvalita – odstranění časových 

ztrát v důsledku hledání nářadí, snížení doby cyklů a prostojů. 

3.2  Vizuální továrna (VFM - Visual Factory Management) 

I když se stále rozvíjejí různé informační technologie, vizualizace je stále účinnou 

metodou. Člověk vnímá až 80% informací očima, proto využití jednoduchých prvků 

signalizačních nástrojů, kterými je každý pracovník rychle informován o aktuálním stavu 

výroby. 

Účelem je tedy rychlé a srozumitelné předávání informací pracovníkovi.  

Usnadňuje orientaci na pracovišti.  

Vizualizací můžeme sdílet informace o stavu procesu, o aktuálních problémech  

na linkách a o plánovaných odstávkách.[17] 

Každý pracovník má za úkol se aktivně podílet na aktualizaci informačních tabulí.[23] 

• Informační tabule se podílejí na řízení výrobního procesu a ukazují současný stav 

procesu 

• Informační prvky usnadňují dodržení stanovených standard. 

Tabule PPB, PAB, COB jsou, určeny k předávání klíčových informací, v jakém stavu  

se výrobní proces nachází. Tato forma předávání informací je srozumitelná a přehledná.  

• PPB – Procesní tabule znázorňuje výrobní údaje (Proces Performance Board) 

• PAB – Tabule procesních analýz (Proces Anylysis Board) 

• COB – Certifikační tabule pracovních instrukcí (Certified Operation Board) 

Informační centrum - informuje pracovníky a návštěvy o výkonu procesu. Obsahuje 

veškerou potřebnou dokumentaci. 

Světelné prostředky - tyto prostředky ukazují současný stav výroby a jsou umístěny  

na dobře viditelném místě. Barevné značení světel je popsáno v dokumentaci příslušného 

oddělení. Rozdělení barev signalizuje různý stav.[9] 
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Vizuální prostředky - musí být pravidelně aktualizované, jednotné, snadno 

srozumitelné čitelné, viditelné a užívané.[6] 

3.3  Mapování hodnotového toku (VSM – Value Stream Mapping) 

Nástroj pro analýzu aktuálního stavu procesu výroby. Přeměnění současného stavu  

na stav ideální “štíhlý”. Štíhlým způsobem umožňujeme dosáhnout 100% převýšení 

požadavků zákazníka z hlediska kvality, ceny a včasnosti dodávek.[7] 

• Prvním bodem musí být proškolení na HT. 

• V druhém bodě musíme zaznamenat, neboli zmapovat současný stav k tomu nám 

postačí papír a tužka.  

Postupem je sledování všech činností výroby od zákazníka až po hotový výrobek  

či službu. Zaznamenáme každý proces mapování a informačního toku. Musíme zjistit, 

 jak dlouho trvá jednotlivý proces a kolik kroků musí pracovník ujít, v rámci procesu. 

Vytvořená hodnotová mapa je důležitým nástrojem pro kontinuální zlepšování: Ukazuje 

každý jednotlivý krok procesu, jeho zdroje plýtvání a postup jakým zavádíme změny  

a zlepšení. Pomáhá vytvořit plán, pro implementaci nástrojů štíhlé výroby.[6] 

• Hodnota přidaná a nepřidaná. 

• Čas – doba cyklu, taktu. 

• Vzdálenost, kterou pracovník ujde. 

• Zásoby. 

• Tok materiálový a informační. 

• Vztah s dodavateli. 

• Požadavek zákazníka. 

• Logistika. 

Celý proces řídí manažer HT a je zodpovědný za: 

• Informovat o nedostatcích ostatní manažery. 

• Informovat o způsob implementace štíhlé výroby. 

• Musí komunikovat se všemi odděleními a zlepšovat komunikaci v celém podniku. 
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• Denně musí kontrolovat celý proces výrobního toku. 

• Pomáhat týmům při vyhotovením map. 

• Výrobní potíže řešit se zákazníkem. 

• Rychlé řešení problémů.  

• Odstraňuje příčiny neplánovaných prostojů.  

• Odstraňuje výměnu nástrojů v následujících operacích”[1] 

 

„Štíhlý hodnotový tok je plynulý výrobní tok s krátkou průběžnou dobou, vynikajícími 

výsledky kvality a nízkými náklady. Vyrábí se podle doby taktu, která odpovídá požadavku 

zákazníka. “[7] 

Cílem je zavedení plynulého toku 1 kusu všude, kde je to možné. Pokud tento způsob není 

možný, musíme zavést systém tahu nebo supermarket, a tím můžeme vyrovnat výrobní 

tok.[14] 

3.4 Předcházení chybám /Poka – Yoke (EP – Error Proofing) 

Pomáhá zaměnit tradiční systém analýzy neshody za systém efektivnější analýzy 

příčin neshody. Tato analýza zjišťuje kde, kdy a proč určitá vada/chyba vzniká a přijímá 

opatření, která zamezují určité vady/chyby. [13] 

Zamezení možnosti vzniku vad návrhem a instalací zařízení (senzory, vypínače). 

Nainstalovat zařízení detekující vadu a řízení dalšího pohybu. Zkoumání příčin vzniku vad  

a navrhovat opatření, které zamezí vzniku dalších vad.[8] 

Instalované nenákladné nástroje jsou umístěny na pracovištích a detekují vady dříve, 

nežli vadný kus postoupí k další operaci.   

Nástroje k předcházení chybám: 

• Jednoduché provedení a levné nástroje. 

• Výměna neefektivních nástrojů nesmí způsobit velké ztráty. 

• Zvážení reálného využití nástroje. 

• Nástroje by měli zamezit vzniku chyby nebo alespoň vzniku vady. 
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• Nástroj by měl zamezit při detekci vady/chyby k postoupení další operace.[8] 

 

Určení oddělení, ve kterých budou nainstalovány nástroje předcházení chybám: 

• Preventivní opatření chyb/vad. 

• Nalezení kořenové příčiny vady může být náročné a někdy je vada neodstranitelná 

poté je vhodné aplikovat přístup „odhalit vadu/chybu a reagovat“. Tady je důležité,  

aby vadný kus nepostoupil k další operaci.[22] 

• Kontroly, které jsou součástí přístupu předcházení chybám a slouží k okamžité 

nápravě, jsou nazývány Statistická procesní kontrola (SPC). Pravidelné kontroly 

procesu by však neměly být nazývány Předcházení chybám. 

Cílem je rychlé napravení problémů kvality, zavést stálá a přechodná opatření  

a komunikovat o dalších nástrojích předcházení chybám.[8] 

3.5  Týmová práce / Školení (TW – Team Work) 

Tato práce umožňuje všem zaměstnancům plnit náročné a reálné cíle. Využití 

potenciálu, dovedností a schopností všech zaměstnanců zapojených do firemních procesů  

a jejich nápady použít ve prospěch celku.[6] 

Vedení pracovníků: 

• Pracovní instrukce musí být srozumitelné a popisovat sled operací, čas a výsledek 

výrobku.  

• Vhodná forma instrukce je např. vývojový diagram, který je přehledný a ukazuje sled 

operací a formou otázek a odpovědí odpovídá na možné odchylky v procesu. 

• Změny musí být zapsány do stávajících norem a instrukcí. 

Kladením jednoduchých otázek vedoucí pracovníci zjišťují znalosti pracovníků: 

• Víte, jak máte splnit stanovený úkol? 

• Víte, jak úkol splníte správně? 

• Víte, co dělat, když zjistíte závadu na výrobku?[6] 
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Výstup výroby: 

• Funkce a tvar odpovídají kritériím zákazníka. 

• Zabalen dle požadavků zákazníka. 

• Výrobky dodány včas. 

• Vyroben bez plýtvání (práce, materiálu, energie, zásob). 

Týmy: 

• Podílení se na zlepšování (Kaizen, mapování HP). 

• Zajišťují výrobou kvalitní výrobky.[12 

3.6  Kontinuální zlepšování – Kaizen (CI - Continuous Improvement) 

Cílem je neustálé zlepšování a zdokonalení stávajícího procesu a odstranění všech 

forem plýtvání. Účelem je uspokojení požadavků zákazníka, z hlediska ceny, včasnosti 

dodávek a kvalitu výrobků/služeb. Kaizen (změna k lepšímu)- zlepšuje procesy ve výrobě 

 a v řízení podniků. První kdo ho realizoval, byly japonské firmy po 2. světové válce. [4] 

„Pět základních elementů Kaizenu: 

• Osobní disciplína. 

• Kroužky kvality. 

• Týmová práce. 

• Vysoká morálka. 

• Zlepšovací návrhy.“[4,11] 

Co to Kaizen je: 

• Manažerská filozofie, původ z USA, skutečný rozvoj byl v 60. letech20. století,  

v poválečném Japonsku odtud pochází tento název. 

• Z překladu znamená „změna k dobru“(„kai“ – změna; „zen“ – dobro). 

• Nástroj ke zlepšení pomocí malých změn. 

• Tato metoda je velmi efektivní pro konkurenceschopnost podniku a stala se běžným 

doplňkem pro inovace.[4] 
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• I malé krůčky kupředu mají význam. 

• I stávající situace ve firmě se dá změnit – pro zlepšení je vždy prostor. 

 

Kaizen a Štíhlá výroba: 

Často tyto dvě metody bývají spojovány, avšak jedna metoda implementace 

nepodmiňuje druhou. Štíhlá výroba – je jedním z cílů Kaizen a udává směr kudy  

se má zlepšování ubírat. [4] 

Kaizen lze uplatnit v jakékoliv oblasti oblasti firmy: 

• BOZP. 

• Spokojení zaměstnanci. 

• Parametr produktu. 

Kaizen proces: 

• Snažíme se použít co nejvíce nástrojů. 

• Postupujeme podle PDCA fází zlepšení (plánování, provedení, zkontrolování, 

vyladění). 

• Nastavíme 3-5 workshopů. 

• Postup podle standard Kaizen procesů. 

Pravidla týmů Kaizen: 

• Každý v týmu je důležitý. 

• Mysl musí být otevřená pro změnu. 

• Za pilnou práci neexistuje odměna. 

• Nesnažit se být dokonalý, ale lepší. 

• Vzájemný respekt.  

• Ptát se “proč”. 

• Plán je dobrý, jen pokud ho zrealizujete. Přemýšlej, než budeš platit. 

• Jdi do toho! 
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3.7 Tahové (prioritní) systémy (PS - Pull (Priority) System) 

Cílem tahových systémů řízení je redukování nebo limitování nákladů spojených  

s celkovou potřebou zboží a materiálového toku ve společnosti. Systém funguje   

na dodavatelsko-odběratelských vztazích. Znamená to, že jakmile zákazník potřebuje 

materiál, žádá dodavatele. Pružná reakce na potřeby zákazníků a současná minimalizace 

přímých 

 i nepřímých zásob. V procesu jsou nastaveny prvky, kterými zákazník dává pokyn k doplnění 

zásob dodavateli. Základní metodou systému tahu jsou Kanbanové karty a zásobníky.[10] 

Systém směřuje k dosažení: 

• Malých nebo omezených zásob surovin a komponentů. 

• Dodavatel dodává přesně v termínech přesná požadovaná množství. 

• Dodavatel dodává 100 % kvalitu. 

• Velmi malá a uvážlivě řízená vyrovnávací zásoba mezi následnými operacemi. 

3.8  Standardizovaná práce (SW - Standard Work) 

Dodržování stanovených standardů, které pomáhají udržet podmínky z pohledu 

produktivity, kvality, bezpečnosti, nákladů a morálky. Napomáhá plnit požadavky zákazníka 

z hlediska kvality, nákladů, termínů a bezpečnosti. Každé pracoviště je označeno schématem 

procesu. Pracovní postupy jsou jasně a srozumitelně a vysvětleny v pracovních instrukcích, 

které obsahují: 

• Popis kroků jednotlivých operací. 

• Plán bezpečnostních opatření, kontrol a nástroje bezpečnosti. 

• Fotografie a obrázky pracovních postupů. 

• Na pracovišti jsou uvedeny časové délky jednotlivých operací a klíčové body kvality. 

Pracovní instrukce pomáhají sestavovat klíčoví zaměstnanci, aby byly co nejpřesnější 

a nejsrozumitelnější. Každá instrukce musí být umístěna na každém pracovišti k dispozici 

všem pracovníkům.[11, 7] 
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3.9  Rychlá výměna nástroje (QCO - Quick Change Over) 

Nejkratší doba potřebná pro výměnu nebo instalaci nástroje pro novou činnost. 

Výměna nástrojů nepřidává žádnou přidanou hodnotu a tím se stává plýtváním.  

Prvním způsobem, který by zajistil menší změnu sortimentu a výměnu nástrojů, což by vedlo 

k růstu zásob, rozpracované výroby a výrobních nákladů. 

Druhým způsobem, který zajistí kratší dobu výměny nástrojů je zaměřit se na čas, 

abychom mohli být konkurenceschopní, musíme, zjistit za jaký čas má výměnu provedena 

konkurence a my tento čas musíme snížit. Účelem je tedy zvýšení výkonu, snížení zásob  

a nákladů.[7] 

Eliminaci plýtvání můžeme zajistit, pokud budeme výměnu nástroje provádět, jakmile 

je linka v odstávce nebo při zastavení linky. K urychlení také pomůžeme, pokud  

si před výměnou nachystáme všechny potřebné nástroje a pomůcky, tím zamezíme  

i zbytečnému pohybu na pracovišti.[14] 

Rychlou výměnou rozumíme: 

• Rychlá a pružná reakce na požadavky zákazníka. 

• Doba seřízení a nastavení je krátká. 

• Kapacita stroje je vyšší. 

• Četnost chyb se minimalizuje. 

• Obsluha je bezpečná. 

• Zmenšují se nároky na dovednosti pracovníka. 

Výměnu nástroje dělíme na: 

• Interní činnosti - provádí se pouze, když je stroj vypnutý. 

• Externí činností – provádí se, když je stroj zapnutý. 

Výměna nástroje je hotova, pokud je zhotoven první nezávadný kus: 

• Linka se již neseřizuje. 

• Linka vyrábí v požadovaném termínu. 

• Linka vyrábí nezávadné výrobky. 
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Interní výměna: 

Tyto výměny koná vždy ta stejná osoba, která zná správný chod stroje a je schopna  

na první pohled určit zdroj závady. Osoby, provádějící externí činnosti nikdy neprovádějí 

interní činnosti. 

Externí výměna: 

Je prováděna až signalizační prvky oznámí výměnu. Seřizování je provedeno okamžitě 

po interní výměně. 

3.10  Totálně produktivní údržba (TPM – Total Productive Maintenance) 

Je systém údržby celého podniku a zlepšování strojních zařízení a nezbytných 

pracovních pomůcek. Díky preventivní údržbě snižujeme náklady, zvyšujeme bezpečnost 

práce, nejvyšší výkon stroje a kvalitu výrobků. 

Operační týmy se podílejí na údržbě strojů: 

• Provádějí měření četnosti poruch. 

• Měří efektivitu využití stroje. 

• Stav strojů pravidelně kontrolují a odstraňují nedostatky, které ovlivňují bezpečnost, 

produktivitu a kvalitu. 

• Pravidelné odstranění příčin tzv. úzkých míst.[23, 24] 

Užitná doba stroje: 

• Zahrnuje údržbu neplánovanou, časové či poruchové ztráty vlivem nedostatku 

materiálu či pracovních sil. 

• Do této skupiny se nezahrnuje plánovaná údržba způsobená nedostatkem práce. 
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Celková efektivita údržby: 

Tyto údaje musí být zaznamenány na informační tabuli údržby a mohou obsahovat: 

• Doby, kdy nenastala porucha stroje. 

• Preventivní údržba (jaké je % celkové údržby). 

• Přesčasy údržby. 

• Časové harmonogramy školení. 

Efektivní předávání směn: 

• Předání informací dalším pracovníkům, co vše se dělo na daných linkách. 

• Zavedení dokumentací o seznámeném stavu a údržbě zařízení. 

• Komunikační a informační prostředek použít PPB jako zdroj informací o nedostatcích 

a opatření k nápravě. 

Pro rychlé řešení preventivní údržby je plánování příčin poruch a nedostatků: 

• Součástky, které jsou kritické, označíme a v okamžiku potřeby je máme dostupné. 

• Soupis vyhodnocení poruchovosti. 

• Pravidelné provádění analýz kořenových příčin a na jejich základě se stanoví nápravná 

opatření.[16] 

Čištění: 

• Během čištění stroje kontrolujeme stav, opotřebení, poškození, uvolnění a různé  

jiné závady. 

• Doplnění různých technických tekutin. 

 

 Zaznamenání potřebných opatření postupuje v duchu Kontinuálního zlepšování.  

I údržba by měla přemýšlet jak např. zkrátit čas operace. Pravidelným zajišťováním mazadel 

ve strojích zamezíme přílišnému opotřebení. Nenamazané stroje stárnou dříve a může to mít 

za následek výrobu závadných kusů. Až 70% mechanických poruch je způsobeno 

nesprávným postupem mazání. Další pojmy a systémy jsou uvedeny v příloze č. 1. 
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 

4.1 Charakteristika společnosti 

V této kapitole se seznámíme se společností, ve které se snažím analyzovat procesy  

a pokouším se snížit náklady spojené se skladováním za pomocí moderních přístupů. 

Mateřská společnost CTS Czech Republic s. r.o. byla založena v roce 1896 ve státě 

Chicago v USA jako podpora telekomunikačních služeb. Vyráběla magneto-poháněné 

telefony, telefonické přepojovače a příslušenství pro rychle se rozvíjející telekomunikační trh 

na přelomu 19/20 století. 

V roce 1902 společnost přesídlila z Chicaga do Elkhartu ve státě Indiana,  

kde sídlí do současnosti. Nese si prvenství z roku 1958 pro zavedení dálkového ovládání  

pro televizory. 

V osmdesátých letech minulého století se společnost začala rozrůstat do Singapuru, 

Skotska, Mexika, Honkongu, Tchaj – wanu a Kanady. V roce 1997 proběhla koupě 

společnosti Dynamics Corporation of America a v roce 1999 Component Products Division  

of Motorola. 

CTS Czech Republic (dále jen společnost CTS) je součástí jednotky 

 „CTS Automotive business unit and manufactures sensors“.(Automobilové senzory  

a ovladače). CTS má více než 5000 zaměstnanců a je organizována do třech hlavních 

výrobních jednotek: Elektronické součástky, automobilové senzory a ovladače,  

EMS – elektronické.  

V roce 2006 společnost CTS otevřela pobočku v Ostravě – Hrabové, v průmyslové 

zóně. Hlavní činností společnosti je výroba a montáž senzorů polohy škrticí klapky 

vzduchového sání do motoru (TPS), senzorů polohy plynových pedálů (PPS), senzorů 

recirkulace výfukových plynů (EGR) a samotných plynových pedálů. 

V současnosti máme v provozu jednu pedálovou linku a 21 linek pro montáž senzorů. 

Mezi hlavní zákazníky patří: Renault, Pierburg, Magnetti Marelli. 

Firemní strategie a cíle jsou zaměřeny na implementaci metod štíhlé výroby.  

V době krize na přelomu roku 2008/2009 společnost čelila poklesu výrobních objednávek  

od zákazníků a celkovému propadu. Tuto situaci společnost využila ke školení zaměstnanců  
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a následné implementace za pomocí nástrojů štíhlé výroby, které napomáhají pružně reagovat 

na požadavky zákazníka a snižovat ztráty v procesu. Cílem bylo získat konkurenční výhodu. 

Svoji práci jsem také opřela o metody štíhlé výroby. Metody mi pomohly najít 

kořenovou příčinu nízké obrátkovosti zásob a navedla mě k optimálnímu řešení.  

4.1.1 Analýza současného stavu řízení zásob 

Ve společnosti je aktuální obrátkovost zásob mezi 7 – 12. Výpočet obrátkovosti zásob 

z ledna 2012 je zobrazen v tabulce 1. Stanovený korporátní standard společnosti  

je 20 obrátek. Při současné závislosti na vnitropodnikových a externích dodávkách není 

dosažení standardu reálné.  

Cílem je snížení množství zásob, řízení nákladů, výrobních ztrát, nákupních cen, 

získat lepší smluvní podmínky a snížit dopravní náklady. 

Zlepšení přinese, snížení pracovního kapitálu a hospodářského výsledku a zlepšení 

Cash Flow. 

Výpočet obrátkovosti zásob za období ledna 2012 je zobrazeno v tab. 1, ve které jsme 

použili vzorec 1.  

 

Vzorec 1 Výpočet obrátkovosti zásob [25] 

Náklady na prodané výrobky (materiál, práce, režijní náklady)*52/4

Celkové zásoby
Obrátkovost zásob =

 

 

Obrátkovost zásob leden 2012 

Zásoby Náklady na prodané zboží v Kč 30 520 445 

  Celkové zásoby v Kč 50 072 221 

Obrátkovost 

zásob 

  
7,92 

      

Tab. 1 Obrátkovost zásob ve společnosti CTS za leden 2012 
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Měření současného stavu zásob a procesu  

V dalším kroku je zpracován SIPOC diagram, ve kterém analyzuji pět vlivů, které 

působí na celý výrobní proces a obrátkovost zásob. Pět vlivů je popsáno na obr. 1. 

Dále pokračuji v mapování materiálového toku a vlivů působící na zásoby za pomocí 

FishBone diagramu.  Z diagramu jsou vyhodnocena kritéria, které lze a nelze ovlivnit. 

Vyhodnocení je popsáno v kapitole 4.1.3. Znázorněné schéma FishBone diagramu  

je na obr. 2. 

Pomocí Paretovy analýzy budou zásoby rozděleny dle jednotlivých linek, materiálů  

na cestě, rozpracovaných výrobků, hotových výrobků. 

4.1.2 SIPOC Diagram 

SIPOC diagram mapuje dodavatele, procesní vstupy, výrobní proces, výstup z procesu 

a zákazníka. Slouží k nepřetržitému ověřování požadavků zákazníka. Na obr. 1 jsou 

znázorněny faktory, které ovlivňují celý výrobní proces ve společnosti CTS.[25]  

 

SIPOC diagram

1. Nákupování 1. S&OP 1. S&OP 1. Zlepšení obrátkovosti 1. Výroba

2. Zákazníci 2. Požadavky zákazníků 2. Zjištění zásob o 3 obrátky 2. Management

3. Plánování 3. Plán výroby současného stavu  2. Splnění cílů u 3. SBU a korporace

4. Externí dodavatelé 4. Materiál obrátkovosti zásob * hotových výrobků 4. Finální zákazníci

5. Výroba 5. Hotové výrobky a jeho hlavních faktorů * materiálu 5. Zaměstnanci

6. Kvalita 6. Nedokončená výroba (WIP) 3. Revize cílového stavu zásob * nedokončené výroby 6. Investoři

7. Cena materiálu/kvalita 3. Kalkulace obrátkovosti

8. Transport a manipulace zásob dle produktu

Supplier
dodavatel

Input
vstup do procesu

Process
výrobní proces

Output
výstup z procesu

Customer
zákazník

 

Obr. 1 SIPOC diagram [25] 

 

SIPOC diagram definuje hlavní faktory v oblasti dodávek. Prvním měřítkem jsou 

dodavatelé, kteří poskytují vstupy do procesu. Zaměřuji se zde na včasnost dodávek, dodání 

přesných objednávek a závislost na potřebách zákazníka. 
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 Faktory ovlivňující vstupy do procesu jsou především požadavky zákazníka, 

 plán výroby, kvalita vstupního materiálu, přeprava a manipulace. Hlavní výrobní plány jsou 

pravidelně konzultovány s korporací CTS Elkhart US. Ve výrobním procesu analyzuji 

současný stav obrátkovosti zásob a jeho hlavní faktory. 

Ve výstupu z procesu hodnotím včasnost dodávek, kvalitu výrobků, které uspokojují 

očekávání a požadavky zákazníka.  

4.1.3 Fishbone diagram 

Na obr. 2 je znázorněn Fishbone diagram, ve kterém jsou popsány vstupy,  

které ovlivňuji proces. Všechny zmiňované vlivy působí na výši obrátkovosti zásob. 

Ve skupině materiál, jsou zmíněné vlivy, které ovlivňují materiálový tok. 

Nejvýznamnějším vlivem jsou časté výkyvy v zákaznických objednávkách a nedostatečná 

reakce dodavatelů na tyto změny. Důsledkem jsou na straně druhé vysoké zásoby  

nebo chybějící materiál. Znamená to, pokud zákazník sníží objednávku, zvyšuje se zásoba  

ve skladě společnosti CTS a pokud zákazník zvýší objednávku, materiál často ve společnosti 

chybí. 

Ve skupině metody jsou zmíněné časté změny ve výrobě z důvodu nedostatku 

materiálů způsobené nevhodným objednáváním materiálů. Některé výrobní linky jsou 

předzásobeny a na některých, materiál chybí. Také, zmiňuji pozdní nakládky ze strany 

zákazníka, který má dodací podmínku EXW. A v neposlední řadě zmiňuji více náklady  

za přepravy dodávek, které jsou způsobené např. nedostatkem materiálu. 

Další důležité zjištění, ve kterém mi pomohla skupina měření, jsem odhalila,  

že systémová data skladových zásob v některých případech, neodpovídá skutečnosti.  

 Také jsem přezkoumala nepotřebný materiál, který se nachází ve skladech od roku 2006.   

Stroje se nacházejí v poruchovosti a časté změny ve výrobě způsobují časové ztráty. 

Příčinou je zastaralost výrobních linek a malý počet náhradních dílů.  

Obr. 2 zároveň informuje o nedostatečné komunikaci se zákaznickým servisem, který  

se nachází v CTS UK. Společnost CTS totiž nekomunikuje se zákazníkem přímo, komunikace 

je tedy zpožděná a nepřesná. Do této skupiny také patří školení zaměstnanců v důsledku změn 

ve výrobních procesech. 
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 S
kupina „prostředí“ popisuje vlivy nespolehlivosti dodavatelů, tato nespolehlivost nutí 

spole čnost držet vyšší bezpečnostní zásoby. T
aké kom

unikace m
ezi dodavateli a spole

čností 

je neuspokojivá. Intervaly dodávek (tzv. lead  tim
e) jsou často dlouhé. D

odavatelé jsou m
álo 

pružní v p
řípad

ě náhlých zm
ěn. 

C - Interní a externí  C/N - množství nákupu C - chyby v počítání zásob 

materiálový tok není plně materiálu je příloš vysoké     a aktualizaci v systému

 implementován C /N Nedostatek

   materiálů C - mnoho výměn z důvodu C - nevyvážená obrátkovost v 

        nedostatku materiálu       produkci linek

C - Nízká úroveň logistických C - Přezkoumání 

       služeb        nepotřebného materiálu

C / N Interní a externí zásoby C - Chybí náhradní díly

     jsou příliš vysoké  přezkoumány dle systému

C/N - pozdní nakládky zboží

        (zejména EXW)

 C /N Příliš vysoké objednávací množství

C/N - Extra přepravní náklady z 

         důvodu zvýšení objednávek

C - Nedostatek komunikace

C - Poruchovost stroje (zákaznický servis, oddělení plánování    C/N - včasnost dodávek 

a prodeje)    od dodavatelů

C - Udržování bezpečnostních 

C / N Zastaralé C / N malý počet C/N - CTS Czech Republic - nepřímí zásob z důvodu  

technologie        kontakt se zákazníkem nespolehlivosti dodavatelů

C/N - Přepravní poplatky jsou            C - Frekvencep řeprav je nízká

C - Chybí projektová dokumentace C - Nízká produktivita příliš vysoké

      od dodavatelů

C - Komunikace mezi externími a 

C -Školení zaměstnanců interními dodavateli není 

v důsledku  změn efektivní

ve výrobních procesech

    náhradních dílů

C - skladové zásoby 

N
ízká

o
b

rátko
vo

st 
záso

b

Metody Meření

Pracovní síla Prostředí

Materiál

Stroje

 

O
br. 2 Fishbone diagram
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4.1.4 Analýza stavu zásob 

V této kapitole analyzuji zásoby ve všech skladech. Zásoby jsou seřazeny podle výrobních 

linek.  

Tab. 2 Seznam zásob dle výrobních linek - prosinec 2011 

Linka Hotové výrobky Materiál Rozpracované výrobky Výrobky na cestě Celkem

504 0 Kč 53 350 Kč         0 Kč 0 Kč 2 425 Kč                

507 847 946 Kč                         2 183 148 Kč    0 Kč 251 394 Kč            149 204 Kč           

509 56 936 Kč                           542 300 Kč       0 Kč 0 Kč 27 237 Kč             

510 1 163 206 Kč                     1 213 718 Kč    0 Kč 0 Kč 108 042 Kč           

511 20 878 Kč                           315 964 Kč       0 Kč 0 Kč 15 311 Kč             

512 12 540 Kč                           1 738 Kč            0 Kč 0 Kč 649 Kč                   

513 835 076 Kč                         454 146 Kč       0 Kč 0 Kč 58 601 Kč             

518 303 600 Kč                         419 936 Kč       0 Kč 0 Kč 32 888 Kč             

530 206 382 Kč                         458 722 Kč       0 Kč 0 Kč 30 232 Kč             

537 734 954 Kč                         1 399 530 Kč    0 Kč 0 Kč 97 022 Kč             

538 47 916 Kč                           273 790 Kč       0 Kč 0 Kč 14 623 Kč             

539 271 634 Kč                         1 551 836 Kč    0 Kč 0 Kč 82 885 Kč             

542 0 Kč 27 522 Kč         0 Kč 0 Kč 1 251 Kč                

559 616 704 Kč                         2 749 120 Kč    0 Kč 2 092 662 Kč 248 110 Kč           

561 90 112 Kč                           68 376 Kč         0 Kč 0 Kč 7 203 Kč                

564 114 730 Kč                         565 378 Kč       0 Kč 0 Kč 30 914 Kč             

565 93 258 Kč                           975 524 Kč       0 Kč 0 Kč 48 581 Kč             

567 1 904 298 Kč                     7 222 600 Kč    5 245 812 Kč 0 Kč 653 306 Kč           

568 97 812 Kč                           502 942 Kč       0 Kč 0 Kč 27 307 Kč             

569 0 Kč 645 106 Kč       0 Kč 0 Kč 29 323 Kč             

575 2 607 792 Kč                     548 592 Kč       0 Kč 0 Kč 143 472 Kč           

Celkem 10 025 774 Kč 22 173 338 Kč 5 245 812 Kč 2 344 056 Kč 1 808 586 Kč

Seznam zásob dle výrobních linek - Prosinec 2011

 

 

Souhrnná tab. 2, zobrazuje všechny výrobní linky, jejich hotové výrobky na skladě, 

materiál na vstupním skladě, rozpracované výrobky na linkách a výrobky na cestě.  

Je, také zhodnocena finančně v Kč aby byla zřejmá hodnota hotových výrobků, vstupního 

materiálu, výrobků na cestě a celkovou hodnotu zásob. 

V tab. 2 se věnuji nejvyšší hodnotě hotových výrobků na skladě. Týká se linek 575, 

567, 559, 510 a 507. Ostatní linky jsou ve standardní výši, tzv. pojistné zásobě. 

U linky 575 a 510 jsem zjistila, že vysoká zásoba hotových výrobků vznikla 

nevyzvednutím zásilky zákazníkem. Dodací podmínka je EXW. Linku 575 nebudou již dále 

analyzovat. 

Dále budou analyzovány linky 567, 559 a 507. 
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Linka 567, rozpracované výrobky činí 5 245 812 Kč, materiálu na vstupním skladě  

je za částku 7 222 600 Kč. V hotových výrobcích je 1 904 298 Kč.  Nejvyšší cena je tedy 

ve vstupním materiálu a poté v rozpracované výrobě.  

567 je vyráběná na sklad, protože četnost dodávek k zákazníkovi je pouze 1 za týden. 

Jedna týdenní dodávka obsahuje asi 50 000 ks výrobků. Vysoká zásoba v rozpracované 

výrobě a vstupního materiálu je zapříčiněna částečnou montáží u subdodavatele EMA. 

 Znázornění procesu dodávek od subdodavatele a finanční analýza bude znázorněna  

a vysvětlena na obrázku 3. 

Linka 559 nemá žádné rozpracované výrobky, materiál na skladě činí 2 749 120 Kč  

a hodnota výrobků na cestě je 2 092 662 Kč. Zásoba hotových výrobků je zapříčiněna 

neustálým zvyšováním objednávek ze strany zákazníka. Výrobky na cestě jsou způsobeny 

každodenními nakládkami a transitním časem od 5 dní až po 7 dní.  

 Poslední výrobní linka, kterou analyzuji, je 507 kde výrobky na cestě činí 251 394 

Kč, vstupním materiál činí 2 183 148 Kč a hotové výrobky 847 946 Kč. Důvodem vysokých 

zásob vstupního materiálu je nevhodně nastaveno množství minimálního objednacího 

množství. Linka 507 má vysokou skladovou zásobu, jelikož se na lince vyrábí, i když nejsou 

žádné odvolávky od zákazníka. Tato linka zaměstná šest operátorů a z důvodu vysokých 

zásob materiálů je tato linka brána jako náhradní výrobní program, jakmile chybí materiál 

nebo je v poruše jiná výrobní linka. Výrobky z této linky odebírá zákazník Renault Sofrastock 

a výrobek má pro společnost CTS zápornou marži. 

Tab. 2 je znázorněna v grafu 1. Znázorňuje hotové výrobky, materiál, rozpracované 

výrobky a materiál na cestě. Data vychází z tab. 2. 

V třetí příloze je přiložena fotografická dokumentace sensorů z výrobních linek 567, 

559, 507. 
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Seznam zásob dle výrobních linek - Prosinec 2011
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Rozpracované výrobky

Materiál

Hotové výrobky

 

Graf 1 Seznam zásob dle výrobních linek - prosinec 2011 

 

4.1.5 Paretova analýza nejvyšších zásob materiálů  

Na základě Paretovy a ABC analýzy, která je znázorněna v grafu 2 a tab. 3 budou 

vyhodnoceny linky držící nejvyšší zásoby materiálů a jejich hodnotu. 

Graf 2 znázorňuje linky a hodnoty, které jsou seřazeny podle hodnoty materiálů, 

 které se nachází na vstupním skladě. Analýzou ABC, která je znázorněna 

 v tab. 3 je vyhodnocena hodnota materiálů. Nejvyšší procentuální výskyt je na lince 567  

a 559 v kategorii C se nachází linka 507. Nejvyšší cenu drží linka 567, 559 a 507. 
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Graf 2 Stav materiálů podle hodnoty 

Tab. 3 Stav zásob materiálů podle hodnoty 

Číslo linky Cena v Kč
Procento 

výskytu

Procento kumulativního 

výskytu
ABC analýza

567 7 222 600 Kč    32,57% 32,57% Katergorie A
559 2 749 120 Kč    12,40% 44,97% Katergorie B
507 2 183 148 Kč    9,85% 54,82% Katergorie C
539 1 551 836 Kč    7,00% 61,82% Katergorie C
537 1 399 530 Kč    6,31% 68,13% Katergorie C
510 1 213 718 Kč    5,47% 73,60% Katergorie C
565 975 524 Kč       4,40% 78,00% Katergorie C
569 645 106 Kč       2,91% 80,91% Katergorie C
564 565 378 Kč       2,55% 83,46% Katergorie C
575 548 592 Kč       2,47% 85,93% Katergorie C
509 542 300 Kč       2,45% 88,38% Katergorie C
568 502 942 Kč       2,27% 90,65% Katergorie C
530 458 722 Kč       2,07% 92,72% Katergorie C
513 454 146 Kč       2,05% 94,77% Katergorie C
518 419 936 Kč       1,89% 96,66% Katergorie C
511 315 964 Kč       1,42% 98,08% Katergorie C
538 273 790 Kč       1,23% 99,32% Katergorie C
561 68 376 Kč          0,31% 99,63% Katergorie C
504 53 350 Kč          0,24% 99,87% Katergorie C
542 27 522 Kč          0,12% 99,99% Katergorie C
512 1 738 Kč            0,01% 100,00% Katergorie C

Celkem 22 173 338 Kč  

Stav zásob materiálů podle hodnoty
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4.1.6 Analýza 10 nejvýznamnějších dodavatelů 

Tato analýza je provedena z důvodu zjištění transitních časů u deseti 

nejvýznamnějších dodavatelů, abych mohla snížit zásoby materiálů na vstupním skladě. 

Ze souhrnné tabulky tab. 4 a 5, je provedena Paretovy a ABC analýza pro zjištění 

nejdelšího transitního času. 

V tab. 4 a 5 jsou uvedeni dodavatelé, transitní časy, čísla materiálů, přepravní 

podmínky, přepravní společnosti, čas dodání a transitní časy. 

Dodavatel Steffen Sohner (Německo) dodává 567-02-002 (Housing 3)a 567-02-005 

(Housing2)čas doručení od objednání jsou dva týdny. Nejprve jde materiál do společnosti 

EMA dále jen EMA – transitní čas I. (3 dny). Poté z, EMA do společnosti CTS transitní čas 

II. (4 dny).  

Dodavatel Micronas (Německo) dodává 565-10-002 (Hall sensors) čas doručení  

od objednání jsou skoro tři týdny. Nejprve jde materiál do EMA transitní čas I. (2 dny)  

a poté do společnosti CTS transitní čas II. (4 dny). 

Třetím dodavatelem, který má nejdelší čas dodání je CTS ELkhart (Amerika) dodává 

510-15-010 (Element), 559-15-001 (Element), 559-64-013 (Pedal). Čas dodání od objednání 

je 6 týdnů a transitní čas 4 týdny. 4as je nejdelší pouze u pedálových ramen  559-64-013 

(Pedal). 

Ostatní dodavatelé májí transitní čas jen jeden a doba dodání od objednání se pohybuje 

od 2 – 3 týdnů a transitní čas se pohybuje maximálně 1 týdne. 
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Tab. 3 Deset nejvýznamnějších dodavatelů 

Číslo
Název dodavatele Číslo materiálu Jméno materiálu Množství Dodací podmínka

Přepravní 
společnost

Čas dodaní
Tranzitní čas 

1.
Tranzitní čas 

2.

1 567-02-002
HOUSING;2 INS & 

NO COILS
1512/paleta

DDU do EMY, EXW 
do Ostravy

ČSAD 2 týdny 3 dny 4 dny

567-02-005
HOUSING;3 INS & 

NO 2COILS
1140/paletq

DDU do EMY, EXW 
do Ostravy

ČSAD 2 týdny 3 dny 4 dny

2 510-15-010 Element 1000/box DDU UPS 2 týdny 1 týden -

559-15-001 Element 1000/box DDU UPS 2 týdny 1 týden -

559-64-013
PEDAL - LHD J 

PLATFORM
1200/box DDU CEVA 6 týdnů 4 týdny -

3 559-02-001 HOUSING 160/box DDU Zlín precision 2 týdny 1 den -

510-02-002
HOUSING 
OLD(TIN)

800/box DDU Zlín precision 2 týdny 1 den -

4 559-95-004
KICK DOWN 
ASSEMBLY

1000/box DDU Genesis 3 týdny 3 dny -

565-30-001M DRIVE ARM 1000/box DDU Genesis 3 týdny 3 dny -

5 565-10-002 HALL SENSOR 50000/palety DDU 2 týdny 2 dny 4 dny

6 4089 507 dual track sensors 144/box DDU CEVA 3 týdny 1 týden -

7 559-31-001 Rotor
50000/ min. 

objednávkové množství
DDU 2 týdny 2 dny -

8 559-25-001 Shaft
14000/min.objednávko

vé množství
DDUn/a, za dopravu zodpovědný dodavatel, nevíme3 týdny 1 týden -

9 504-34-003 Contactor
20000/min.objednávko

vé množství
EXW UPS 3 týdny 1 týden -

10 Nye Lubricants, Inc. 335-3405-82 Lube
40lb/min.objednávkové 

množství
EXW UPS 2 týdny 1 týden -

n/a, za dopravu 
zodpovědný dodavatel, 

nevíme

n/a, za dopravu 
zodpovědný dodavatel, 

nevíme

Micronas GmbH

CTS of Canada co

Flexngate Plasticoss 
s.a.

GA Engineering Ltd.

Deringer - Ney

10 Nejvýznamějších dodavatelů

Steffen Sohner GmbH

CTS Elkhart 
Automotive

Zlín Precision s.r.o.

CTS 
CORPORATION UK 

LTD

 

 

Tab. 4 Transitní časy 10 nejvýznamnějších dodavatelů 

Kategorie problému Číslo materiálů Čas dodání / dny Transitní čas I. Transitní čas II.2
Procento 
výskytu

Procento kumulativního 
výskytu

Analáza ABC

CTS Elkhart Automotive 559-64-013 42 21 dní - 14,63% 14,63% Kategorie A

Steffen Sohner GmbH 567-02-002 21 3 dny 4 dny 7,32% 7,32% Kategorie B

Steffen Sohner GmbH 567-02-005 21 3 dny 4 dny 7,32% 7,32% Kategorie B

Micronas GmbH 565-10-002 14 2 dny 4 dny 4,88% 39,02% Kategorie B

CTS of Canada co 4089 21 7 dní - 7,32% 7,32% Kategorie C

GA Engineering Ltd. 559-25-001 21 7 dní - 7,32% 21,95% Kategorie C

Deringer - Ney 504-34-003 21 7 dní 7,32% 46,34% Kategorie C

CTS CORPORATION UK LTD 559-95-004 21 3 dny 7,32% 14,63% Kategorie C

CTS CORPORATION UK LTD 565-30-001M 21 3 dny 7,32% 29,27% Kategorie C

CTS Elkhart Automotive 510-15-010 14 7 dní - 4,88% 51,22% Kategorie C

CTS Elkhart Automotive 559-15-001 14 7 dní - 4,88% 19,51% Kategorie C

Nye Lubricants, Inc. 335-3405-82 14 7 dní 4,88% 34,15% Kategorie C

Flexngate Plasticoss s.a. 559-31-001 14 2 dny 4,88% 24,39% Kategorie C

Zlín Precision s.r.o. 559-02-001 14 1 den 4,88% 29,27% Kategorie C

Zlín Precision s.r.o. 510-02-002 14 1 den 4,88% 34,15% Kategorie C

287

Transitní časy 10 nejvýznamnějších dodavatelů
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Analýza ABC – 10 transitních časů od nejvýznamnějších dodavatelů 

Dodavatelé Steffen Sohner (Německo) a Micronas (Německo) mají dva transitní časy 

z důvodu dodání k subdodavateli EMA a poté do společnosti CTS. Transitní časy jsou dlouhé, 

proto se společnost předzásobuje, aby byl uspokojen zákazník. U Hall sensoru je minimální 

objednací množství 50 000 ks, takové množství materiálu je příliš vysoké. Týdenní výroba  

je 2 500 ks. Toto množství se týká i dalších vstupujících materiálů, například 559-31-001 

(rotor) – 50 000 ks, 559-25-001 (shaft) – 14 000 ks, 504-34-003 ( Contactor) – 20 000 ks  

a 335-3405-82 (lube) – 40 Lb. U dodavatele CTS ELkhart (Amerika) má nejdelší čas dodání, 

který je 4 týdny a čas od objednávky k dodání činí až 6 týdnů. 

4.1.7 Vnitropodnikoví dodavatelé 

Dodavatel CTS Elkhart Automotive má dlouhý transitní čas pro dodání  Pedal sensoru 

k výrobě plynových pedálů.  Dodavatel je nespolehlivý v dodávkách a nedodává objednané 

množství.  

Dodavatel CTS of Canada dodává 4089 (507 dual sensors) je stejně nespolehlivý  

jako předešlý vnitropodnikový dodavatel, znamená to, že dodávky nejsou zasílány včas  

a nejsou v požadovaném množství. 

Materiál, který dodává vnitropodnikový dodavatel CTS UK je ve většině případů 

neshodný, je označován jako nestandardní a není možný pro výrobu. Tento materiál se musí 

vytřídit. Náklady na třídění je nákladné a zásoby vysoké. Také se zvyšují náklady na dopravu 

a ze strany dodavatele chybí zájem tuto situaci řešit. To co se vytřídí a nemůže být použito 

k výrobě, je umístěno do skladu neshodného materiálu. Řešení neshod je zdlouhavé, současné 

množství ve skladě je 90 000 ks neshodného materiálů, materiál narůstá od roku 2006.  

V tabulce 3 je analýza množství neshodného materiálu. 
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Tab. 3 Finanční analýza jedné dodávky neshodného materiálu 

Množství 

dodanáho 

materiálu v 

jedné dodávce Cena Dodávky

Neshoného 

materiál z jedné 

dodávky

Sklad 

neshodného 

materiálů v Kč

Náklady na 

sortování a 

lidskou práci a 

energii

20 000 ks 1 600 000,00 Kč 3 000 ks 240 000,00 Kč 44 800,00 Kč

Finanční analýza neshodných kusů z jedné dodávky

 

 

Z analýzy je zřejmé, kolik finančních prostředků se nachází na skladě neshodného 

materiálu, který významně ovlivňuje obrátkovost zásob. Náklady, které jsou vynaloženy  

na přebírání materiálu, a lidskou práci, je převážně náročná na čas. Tento čas ani peníze 

nejsou ze strany vnitropodnikového dodavatele hrazeny. A skladové zásoby se rychle zvyšují 

a jednání a testy k použití neshodného materiálu je základem dlouhého čekání. 

4.1.8 Stav současného procesu dodávek materiálu 

Na obrázku 3 je znázorněný stávající stav pohybu zásob k dodavateli a následně  

do společnosti u subdodavatele EMA.  

Proces začíná dodáním Housingů od dodavatele Sohner (Německo) a Hall Chipů  

od dodavatele Micronas (Německo). Tyto zásilky směřují k subdodavateli EMA,  

kde jsou následně vstupní materiály zpracovány. Jakmile, jsou komponenty sestaveny, 

pokračuje zásilka do společnosti CTS, kde je dále montována a poté zaslána zákazníkovi. 

Veškerý pohyb materiálů u dodavatelů a subdodavatele je účtován společnosti CTS. 

Hodnota skladu mimo lokaci u subdodavatele EMA činí 5 456 000 Kč. Hodnota materiálu  

na cestě je 1 826 000 Kč a hodnota skladu, který se nachází již ve společnosti CTS,  

činí 4 598 000 Kč. 

Projekt tedy popisuje proces, který je zdlouhavý a drahý.  
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5 456 000,00 Kč

1 826 000,00 Kč

Transitní čas II.

4 598 000,00 Kč

Housing bill to CR

Housing

Transitní čas

Hall Chip doručení

Transitní čas I

Hall chip bill to CR

SOEHNER 
(Něměcko)

MICRONAS 
(Německo)

EMA SUBASSEMLY 
(UK) - Hall Chip a 

housing sestaven na 

bázi ručního pájení

CTS Ostrava (Czech 
Republic) - konečný 

dodavatel pro 
zákazníka

Hodnota skladu 
mimo lokaci CTS

Hodnota skladu v 
CTS Ostrava

Hodnota skladu 
na cestě

 

 

Obr. 3 Stávající proces pohybu materiálů 

 

4.1.9 Analýza informačního toku řízení zásob  

Společnost CTS používá systém PRMS k objednávání materiálů a systémové řízení 

stavu zásob. Ze systému se generuje report, který slouží k mapování pohybů a stavu zásob, 

podle kterého se provádějí objednávky potřebné k výrobě.  

Report je uživatelsky nepraktický a stav zásob v něm neodpovídá skutečnosti.   

Report je zobrazen v příloze číslo 2. Minimální objednávková množství nejsou úplná,  

nebo úplně chybí. Přesnost údajů není zajištěna a to může být důvodem chybějícího materiálu. 

Také přístup Kanban není plně implementován, na výrobních linkách se zdržuje 

vysoké množství zásob. 
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5 Návrhy na zlepšení a doporučení 

Z provedených analýz jsem zjistila spoustu výstupů. K výstupům bych navrhla pár 

návrhů na zlepšení pro řízení zásob a zlepšení obrátkovosti zásob, kterými se dosáhne nižších 

skladových zásob a dojde finanční úspoře. 

5.1 Vnitropodnikoví dodavatelé 

Doporučuji zrušení dodávek pedálových ramen od vnitropodnikového dodavatele CTS 

Elkhart. Ve společnosti CTS Czech Republic se nacházejí tři lisovací linky, kterými je možné 

pedálová ramena lisovat a tím i vytvořit další pracovní místa. Lisování pedálových ramen 

bude, jen v množství, které je aktuálně potřeba. Sníží se náklady za přepravu a skladování.  

U dodavatele CTS Canada navrhuji zajištění nové přepravní společnosti, která dodá 

materiál rychleji při zachování transportních nákladů a tím dojde ke snížení transitního času. 

Dodavateli CTS UK doporučuji četnější kontroly vyrobených kusů a seřízení  

či výměnu forem, které jsou zastaralé. 

5.2 Návrh nového procesu dodávek materiálu 

Tato změna se týká přeorganizování procesu dodávek, které dodává subdodavatel 

EMA. Získáním bude finanční úspora a vytvoření dalších pracovních příležitostí.  

Obrázek 4 popisuje nový proces dodávek. 

0,00 Kč

0,00 Kč

$ 209 K

4 400 000,00 Kč

Housing

Transitní čas I.

Hall Chip doručení

Transitní čas I.

MICRONAS 
(Německo)

CTS Ostrava  (CR) -
Hall Chip a housing 
sestavení procesu 

pomocí 
automatického 

pájení

Hodnota 
skladu mimo 

lokaci

Hodnota skladu v 
CTS OStrava

Hodnota 
skladu na 

cestě

Sohner
(Něměcko)

 

Obr. 4 Nový proces dodávek materiálu 



39 

 

Nový projekt počítá s odstraněním subdodavatele EMA. Dodavatelé Sohner 

(Německo) a Micronas (Německo) mají přímou cestu dodání materiálu přímo do lokace 

společnosti CTS. Při této aplikaci je důsledkem odstranění transitního čas II., zredukuje  

se transitní čas I. Klesnou náklady na skladování mimo lokaci o částku 5 456 000 Kč, zásoby 

na cestě budou nulové a hodnota skladu vstupního materiálu bude činit 4 400 000 Kč. 

Celkové náklady před změnou procesu činily 11 880 000 Kč a po změně jsou náklady 

4 400 000 Kč. Tato úspora je žádoucí.  

5.3 Návrh na zlepšení informačního toku řízení zásob 

Nový formát reportu ke sledování zásob, který je generováno ze systému PRMS. 

Formát by vyhovoval ve formátu xls. (Excel). Objednávání materiálů by se výrazně zrychlilo 

a také by pomohlo, za pomocí přístupů Poka – Yoke odstranit chybná zadání množství a doby 

nakládky.  

Doporučuji v systému PRMS aktualizovat nastavení bezpečnostních zásob.  

Přesnost údajů je klíčovým prvkem úspěšného řízení zásob. 

Zavedení systému Kanban za pomocí častějších závozů linek. 

Souhrnná zjištění 

• Byla zjištěna nízká obrátkovost zásob ve společnosti CTS. 

• Za pomocí metod štíhlé výroby byly zjištěny příčiny nízké obrátkovosti zásob. 

• Pomocí Paretovy a ABC analýzy materiálů na vstupním skladě a skladě hotových 

výrobků. 

• Nejvyšší zásoby jsou zjištěny na výrobních linkách 567, 559, 507. 

• Dále byliyzjištěny dlouhé transitní časy dodávek materiálů od dodavatelů CTS Elkhart 

(Amerika), Steffen Sohner (Německo) a Micronas (Německo). 

• Dodavatelé nejsou spolehliví. 

• Analýza současného stavu procesu společnosti EMA a návrhy na zlepšení procesu. 

• Informační tok ve společnosti CTS není spolehlivý a návrh na zlepšení. 

• Návrhy a doporučení. 



40 

 

6 Závěr 

Tématem bakalářské práce byla aplikace štíhlé výroby v oblasti řízení zásob.  

Cílem byla analýza současného stavu řízení zásob a navrhnutí doporučení a návrhy  

na zlepšení. Tato práce byla rozdělena do dvou částí, na teoretickou a praktickou. 

V teoretické části byla popsána filozofie štíhlé výroby, která je založena na odborné 

literatuře. Praktická část byla zaměřena na popis organizace, ve které byla provedla analýza 

řízení zásob, analýzu hlavních dodavatelů a informačního toku. 

Při řešení problému jsem přistoupila k metodě SIPOC, použila jsem Fishbone digram 

a pomocí Paretovy a ABC analýzy jsem zjistila u tří výrobních linek vysoké zásoby, vysoké 

náklady a nedokonalý informační tok. Dále byly zjištěny dlouhé doby dodání materiálů, 

vysoké minimální objednací množství, zejména však u vnitropodnikových dodavatelů.  

S vnitropodnikovými dodavateli je spolupráce obtížná a ve většině případů i neúspěšná.  

U dodavatele CTS Elkhart (Amerika) jsem navrhla převést výrobu lisování 

pedálových ramen do společnosti, protože s lisy má společnost velmi dobré zkušenosti.  

Tím vznikne úspora na přepravném a na nákladech skladování tato úspora bude činit  

7 480 000 Kč.  

U dodavatele EMA navrhuji změnit celý proces, protože tento dodavatel  

je pro společnost CTS nejvíce nákladný.  

Navrhuji výrobní linku převést do společnosti CTS. Odstraní se transitní časy II.  

a redukuje se čas I. Budou vytvořena nová pracovní místa a úspora na skladování mimo 

lokaci a vstupního materiálu bude 9 856 000 Kč.  

Informační tok řízení zásob jsem doporučila zpracovat do  jiného formátu, tím  

se ušetří čas strávený objednáváním materiálů. Dále jsem doporučila aktualizaci dat   

v systému, které neodpovídají skutečnosti. Také není v systému žádná akce, která způsobí 

kontrolu při chybném kroku administrátora, v důsledku se tvoří mnoho chyb.  

Tady vidím velkou rezervu. 

Pevně věřím, že společnost CTS bude návrhy implementovat a tím ušetří náklady, 

zvedne si i obrátkovost a bude ještě více konkurence schopná.  
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7 Použité zkratky: 

Seznam použitých skratek 

S&OP (sales and order) – sumarizace zákaznických objednávek 

SBU (strategic bussiness unit) – strategická obchodní divize 

C- kritické 

CN – (crytical nice) ovlivňuje proces 

Tab. – tabulka 

PPB – Procesní tabule znázorňuje výrobní údaje (Proces Performance Board) 

PAB – Tabule procesních analýz (Proces Anylysis Board) 

COB – Certifikační tabule pracovních instrukcí (Certified Operation Board) 

Např. – například 

Aj. – a jiné 

Seznam obrázků 

Obr. 5 SIPOC diagram 

Obr. 6 Fishbone diagram 

Obr. 7 Stávající proces pohybu materiálů 

Obr. 8 Nový proces dodávek materiálu 

Obr. 5 Sensor z výrobní linky 567 

Obr. 6 Dual sensor z výrobní linky 507 

Seznam Tabulek 

Tab. 5 Obrátkovost zásob ve společnosti CTS za leden 2012 

Tab. 6 Seznam zásob dle výrobních linek - prosinec 2011 

Tab. 7 Stav zásob materiálů podle hodnoty 

Tab. 8 Deset nejvýznamnějších dodavatelů 

Tab. 9 Transitní časy 10 nejvýznamnějších dodavatelů 

Tab. 3 Finanční analýza jedné dodávky neshodného materiálu 

Seznam Grafů 

Graf 3 Seznam zásob dle výrobních linek - prosinec 2011 

Graf 4 Stav materiálů podle hodnoty 
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9 Seznam příloh: 

Příloha č. 1  

 Další pojmy a systémy štíhlé výroby 

1. 1. Whys (5 proč) – touto metodou zjišťujeme základní příčinu problému, vadu 

výrobku. Rozpoznat základní příčinu je důležitým předpokladem k odstranění důsledků. 

Pokud neodstraníme ne – základní příčiny všechny, hrozí nám opakování nežádoucího stavu. 

Prokázalo se, že tato metodika pěti po sobě jdoucí do otázek, dokáže odfiltrovat všechny  

ne – základní příčiny. Tato metoda je v TPS (Toyota Production System) využívána více nežli 

metoda Six Sigma. Tento proces se v Toyotě používá pod názvem „Praktické řešení 

problému“,  což ukazuje na to, abychom nejdříve učinily poznání nejhlubší příčiny, než zdroj 

problému.[2] 

1. 2. Andon – (z překladu papírový lampión) – vizuální řídící prostředek k zobrazení 

aktuálního stavu výroby. 

Barevné kódování: 

bílá – nevyrábí, plánovaná odstávka, zelená – produkce, oranžová – výměna nástroje, 

nebo změna produkce, červená – porucha 

Tento systém má za úkol upozorňovat na aktuální problémy v procesu a je to jeden  

z hlavních nástrojů Jidoky. [2] 

1. 3. Jidoka – neboli automatizace s lidským dotykem. Pojednává o kontrole kvality 

materiálu dříve než je dána na výrobní linku. Pokud je nalezena vady či závada, je neprodleně 

řešena i za cenu zastavení výroby. [21] 

1. 4. Heijunka – tahový systém, který řídí celý proces pomocí kanbanových karet 

do vytvořených hodinových nebo půl hodinových čtverců a tím vzniká plán pro výrobu  

pro dané směny.Heijunka má také funkci k dosažení stability a k zrovnoměrnění výroby  

to znamená, že plánuje tak, aby byl plán dodržen s co vyrovnaným mixem výroby. 

1. 5.  Just in Time (JIT) – „právě v čas“ – optimalizuje výrobní dávky  

a  je nejznámější logistickou filozofií, která byla poprvé zkoušena v závodech Toyota 

Company v roce 1926. Znovu přichází začátkem 80. let v Japonsku a v USA. 
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Tato metoda zvyšuje produktivitu kde je hlavní faktor čas a spojení rychlostí  

a přizpůsobivosti  reakcí na změny. Vše se zařizuje dle aktuální potřeby.[5, 3] 

Základem JIT je vyrobit jen to, co je aktuální. Neplýtvat prostředky, kapacitou, časem. 

Má důraz na 100 % kvalitu výrobků. 

Přístupem JIT je vyrábo na jen na objednávku. Dodávka výrobků jen v malém 

množství a v nejpozdějším čase.  Častá dodávka výrobku jen v malém množství. 

Výhody JIT je dosažení vyšší pružnosti v logistice při doplňování zásob 

logistika úzce pracuje s výrobou při plánování – zkrácení plánování 

snižuje dodací dobu. 

 Nevýhody JIT jsou nakládeky v malých dávkách.  Způsobuje četnost dodávek  

a náročnost na celnicích.  Mnoho transportů na cestě. 

JIT tedy snižuje náklady, zvyšuje produktivitu, snižuje zásoby a skladové místo. 

1. 6. Kanban (kartička) – také metoda „právě včas“ zajišťuje materiálový  

a rovnoměrný tok a synchronizuje jednotlivé operace. Tato metoda se nejlépe uplatňuje  

v sériové nebo hromadné výrobě kde se cyklus opakuje v součástkách s pravidelným 

odbytem. [15] 

1. 7. Poka - Yoke – předcházení lidským chybám, mechanicky nebo elektronicky 

zabraňuje vytvořit chybu či vadu člověku. Je filozofií nulových vad a je založen na přístupech 

jako zabránění chybám vytvořením nových postupů, zkoumání pracovních výsledků 

 již vzniklé chyby systematicky odstraňovat a vytvářet předpoklad k bezchybné práci. 

Poka- Yoke je tedy praktickým způsobem, který pomáhá eliminovat lidské vady  

a chyby, především technickým zařízením, kterou lidskou chybu vyhledá, proces zastaví např. 

varovným signálem, umožní odstranění a poskytne zpětnou vazbu. 

Tuto filozofii je schopen uplatnit ten, který zná pracovní proces a je schopen lidské 

vady hledat.[6] 

Příklady vad: 

•  Obsluha zapomene na jeden proces vložení komponentu. Nedorozumění, obsluha není 

dobře proškolena. Špatná identifikace.  
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Vady mohou také vzniknout úmyslně, obsluha ignoruje zavedená pravidla. 

Všechny tyto vady umíme eliminovat až úplně vymazat, pracovníky řádně proškolíme 

a nastavíme jasná pravidla pro standardizaci práce.[8] 

      Přínosy:Zlepšení kvality, kratší doba na seřízení výrobních linek, lepší a rychlejší 

údržba, menší náročnost na zručnost obsluhy. [9] 

1. 8. SMED (Single Minute Exchange of Die) – tento nástroj nám umožňuje zkrátit 

čas při výměně nástrojů a snížení času při jednotlivých po sobě jdoucích operacích by měl být 

pod 10 minut.[6] 

SMED je vyjádřen 3 kroky:   

„Odděluje operace externího a interního seřízení, konverzí interního seřízení  

na externí a zlepšení jednotlivých činností v rámci externího a interního seřizování.“ [6] 

1. 9.  Totálně produktivní údržba TPM (Total Productive Maintenance)  

– „totálně produktivní údržba“- tato metoda se zaměřuje na nejefektivnější využití strojů  

a zařízení při aktivní účastí všech rozhodujících pracovníků a profesí. Ze zkušenosti  

bylo vytvořeno tzv. 6 bloků TPM, které zahrnují celý systém údržby. „Jedná se o měření  

a analýzu ztrát, samostatnou údržbu, profesní údržbu, trénink pracovníků, aktivity na začátku 

cyklu  

a zlepšení udržovatelnosti.“ [6] 

1. 10.  Six Sigma (šest sigma) - dalším důležitým nástrojem pro zlepšení je metoda, 

kterou vynalezl  Bill Smith(1929-1993). „V roce 1986 zavedl ve společnosti Motorola  

za pomocí měření směrodatných odchylek procesu v oblasti kvality. Pokračovala 

 v ní společnost Allied Signal (dnes Honeyweel) a GE (General Electric Company).  

Dnes se tato metoda zavádí v různých společnostech a odvětvích což jim přináší mnoho 

úspor.“[11] 

„Tato metoda v sobě zahrnuje prokázané výsledky jako je konkurenceschopnost, 

zvýšení produktivity, udržení si zákazníka, snížení výskytu vad, změna kultury ve firmách  

a růst podílu na trhu a spoustu dalších.“ [7] 

Abychom mohli odstranit důvody, které způsobují defekty a chyby, musíme si zadat 

cíl, podle kterého najdeme příčinu. K tomuto problému nám pomůže metoda DMAIC. 
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Příloha č. 2 

Fotografická dokumentace sensorů z výrobních linek 567, 559, 507. 

Sensor z linky 567 

 

 

Obr. 5 Sensor z výrobní linky 567 

 

Dual sensor z linky 507 

 

 

Obr. 6 Dual sensor z výrobní linky 507 

 


