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Příloha 1 

 

Návrh dispozičního uspořádání haly projektu Inovace – půdorys
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Příloha 2 

 

Návrh dispozičního uspořádání haly projektu Inovace – rozměry  
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Příloha 3 

 

Výrobní hala projektu Inovace – pohled hala 1 

 

 
Výrobní hala projektu Inovace – pohled hala 2 
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Příloha 4 

 

Výrobní hala projektu Inovace – pohled hala 3 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
Výrobní hala 

projektu 

Inovace – 

zkušebna 
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Příloha 5  

 
Školící hala projektu Inovace – prezentační  a školící místnost 
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Příloha 6 

 

Klíčové ukazatele výsledků (KRI) CNC centra společnosti OCHI Inženýring 

 

KRI ČETNOST 
MĚŘENÍ 

HLEDISKO BSC 

Počet vyrobených ocelových hydraulických 
kostek, hmotnost ≥500 kg 

ročně  INTERNÍ 

Počet vyrobených nerezových hydraulických 
kostek, hmotnost ≥200 kg 

ročně INTERNÍ 

Počet vyrobených hliníkových hydraulických 
kostek, 100 kg ≤ hmotnost ≤ 200 kg 

ročně INTERNÍ 

Počet vyrobených rotačních bubnů 
jednolanových, průměr ≥ 315 mm 

ročně INTERNÍ 

Počet vyrobených rotačních bubnů 
vícelanových, průměr ≥ 315 mm 

ročně INTERNÍ 

Spokojenost zákazníků čtvrtletně ZÁKAZNÍK 
Získání nového zákazníka měsíčně ZÁKAZNÍK 
Vývoj tržeb v klíčových odvětvích  ročně FINANČNÍ 
Počet zavedených inovací čtvrtletně INTERNÍ  
Nárůst počtu zaměstnanců        ročně UČENÍ SE A RŮST 
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Příloha 7 

 

Ukazatele výkonnosti (PI) CNC centra společnosti OCHI Inženýring 

 

PI ČETNOST 
MĚŘENÍ 

HLEDISKO BSC 

Příprava výroby ocelových hydraulických 
kostek, hmotnost ≥ 500 kg / počet hod  

týdně  INTERNÍ 

Příprava výroby nerezových hydraulických 
kostek, hmotnost ≥ 200 kg / počet hod 

týdně INTERNÍ 

Příprava výroby hliníkových hydraulických 
kostek, 100 kg ≤ hmotnost ≤ 200 kg  
/ počet hod 

týdně INTERNÍ 

Příprava výroby rotačních bubnů 
jednolanových, průměr ≥ 315 mm / počet hod 

týdně INTERNÍ 

Příprava výroby rotačních bubnů vícelanových, 
průměr ≥ 315 mm / počet hod 

týdně INTERNÍ 

Příprava výroby rotačních bubnů vícelanových, 
průměr ≤ 500 mm / počet hod 

týdně INTERNÍ 

Příprava výroby vodících kladek, průměr ≤ 
250 mm / počet hod 

týdně INTERNÍ 

Příprava výroby vodících kladek, průměr ≤ 
450 mm / počet hod 

týdně INTERNÍ 

Příprava výroby vodítek lineárních aktuátorů,  
výška ≤ 2500 mm / počet hod 

týdně INTERNÍ  

Příprava výroby hliníkových rámů rotačních  
aktuátorů,  hmotnost ≥500 kg / počet hod 

       týdně INTERNÍ 

Cena / kg ocelových hydraulických kostek, 
hmotnost ≥ 500 kg  

čtvrtletně  INTERNÍ 

Cena / kg nerezových hydraulických kostek, 
hmotnost ≥ 200 kg  

čtvrtletně INTERNÍ 

Cena / kg hliníkových hydraulických kostek, 
100 kg ≤ hmotnost ≤ 200 kg  

čtvrtletně INTERNÍ 

Cena / kg rotačních bubnů jednolanových, 
průměr ≥ 315 mm  

čtvrtletně INTERNÍ 

Cena / kg rotačních bubnů vícelanových, 
průměr ≥ 315 mm  

čtvrtletně INTERNÍ 

Cena / kg rotačních bubnů vícelanových, 
průměr ≤ 500 mm  

čtvrtletně INTERNÍ 

Zisk z prodeje ocelových hydraulických kostek, 
hmotnost ≥ 500 kg  

měsíčně INTERNÍ 

Zisk z prodeje nerezových hydraulických 
kostek, hmotnost ≥ 200 kg  

měsíčně INTERNÍ 

Zisk z prodeje hliníkových hydraulických 
kostek, 100 kg ≤ hmotnost ≤ 200 kg  

měsíčně INTERNÍ 
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Zisk z prodeje rotačních bubnů jednolanových, 
průměr ≥ 315 mm  

měsíčně INTERNÍ 

Zisk z prodeje rotačních bubnů vícelanových, 
průměr ≥ 315 mm  

měsíčně INTERNÍ 

Zisk z prodeje rotačních bubnů vícelanových, 
průměr ≤ 500 mm  

měsíčně INTERNÍ 

Programování ocelových hydraulických kostek, 
hmotnost ≥ 500 kg / počet hod 

týdně  INTERNÍ 

Programování nerezových hydraulických 
kostek, hmotnost ≥ 200 kg / počet hod 

týdně  INTERNÍ 

Programování hliníkových hydraulických 
kostek, 100 kg ≤ hmotnost ≤ 200 kg  
/ počet hod 

týdně INTERNÍ 

Programování rotačních bubnů jednolanových, 
průměr ≥ 315 mm / počet hod 

týdně INTERNÍ 

Programování rotačních bubnů vícelanových, 
průměr ≥ 315 mm / počet hod 

týdně INTERNÍ 

Programování rotačních bubnů vícelanových, 
průměr ≤ 500 mm / počet hod 

týdně INTERNÍ 

Programování vodících kladek, průměr ≤ 250 
mm / počet hod 

týdně INTERNÍ 

Programování vodících kladek, průměr ≤ 450 
mm / počet hod 

týdně INTERNÍ 

Programování vodítek lineárních aktuátorů,  
výška ≤ 2500 mm / počet hod 

týdně INTERNÍ  

Programování hliníkových rámů rotačních  
aktuátorů,  hmotnost ≥500 kg / počet hod 

       týdně INTERNÍ 

Vytěžování CNC pro ocelové hydraulické 
kostky, hmotnost ≥500 kg / počet ks 

     měsíčně INTERNÍ 

Vytěžování CNC pro nerezové hydraulické 
kostky, hmotnost ≥ 200 kg / počet ks 

měsíčně  INTERNÍ 

Vytěžování CNC pro hliníkové hydraulické 
kostky, 100 kg ≤ hmotnost ≤ 200 kg / počet ks 

měsíčně INTERNÍ 

Vytěžování CNC – hrotového soustruhu  pro 
rotační bubny jednolanové, průměr ≥ 315 mm 
/ počet ks 

měsíčně INTERNÍ 

Vytěžování CNC – hrotového soustruhu pro 
rotační bubny vícelanové, průměr ≥ 315 mm  
/ počet ks 

měsíčně INTERNÍ 

Vytěžování CNC – hrotového soustruhu pro 
rotační bubny vícelanové, průměr ≤ 500 mm  
/ počet ks 

měsíčně INTERNÍ 

Vytěžování CNC – hrotového soustruhu pro 
vodící kladky, průměr ≤ 250 mm / počet ks 

měsíčně INTERNÍ 

Vytěžování CNC – hrotového soustruhu pro 
vodící kladky, průměr ≤ 450 mm / počet ks 

měsíčně INTERNÍ 
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Vytěžování CNC – hrotového soustruhu pro 
Vodítka lineárních aktuátorů,  výška ≤ 2500 
mm / počet ks 

měsíčně INTERNÍ  

Vytěžování CNC – hrotového soustruhu pro 
hliníkové rámy rotačních  aktuátorů,   
hmotnost ≥500 kg / počet ks 

měsíčně INTERNÍ 

Vzdělání obráběčů dle klasifikace ročně UČENÍ SE A RŮST 
Praxe obráběčů / počet dní  čtvrtletně UČENÍ SE A RŮST 
Reference obráběčů  ročně UČENÍ SE A RŮST 
Doškolování obráběčů / počet hod čtvrtletně UČENÍ SE A RŮST 
Trénink obráběčů / počet hod čtvrtletně UČENÍ SE A RŮST 
Procento hodin věnovaných výzkumu a vývoji čtvrtletně INTERNÍ 
Výzkum a vývoj jako procento z celkového 
obratu 

čtvrtletně INTERNÍ 

Procento zakázek dokončených ve stanovenou 
lhůtu 

čtvrtletně INTERNÍ 

Procento zakázek dokončených podle rozpočtu čtvrtletně INTERNÍ 
Zaznamenané žádosti o servis (poruchy, 
požadavky na výrobu) 

měsíčně INTERNÍ 

Doba odezvy na poptávky a speciální žádosti měsíčně INTERNÍ 
Vyřešení dotazu tentýž den měsíčně INTERNÍ 
Procento splněných objednávek měsíčně INTERNÍ 
Správnost a komplexnost specifikací pro 
objednávky 

týdně INTERNÍ 

Poruchovost CNC – strojů měsíčně INTERNÍ 

Procento vzniklého / recyklovaného odpadu týdně 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / 

SPOLEČENSTVÍ 

Emise z výroby do prostředí týdně 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / 

SPOLEČENSTVÍ 

Energetická náročnost pohonů týdně 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / 

SPOLEČENSTVÍ 

Počet stížností týkajících se ŽP měsíčně 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / 

SPOLEČENSTVÍ 

Počet brigádníků přijatých v době dovolených čtvrtletně 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / 

SPOLEČENSTVÍ 
Procento obchodní činnosti s hlavními 10 
zákazníky 

čtvrtletně FINANČNÍ 

Počet vítězných nabídek, které způsobily ztráty měsíčně FINANČNÍ 
Marketingové výdaje na 1 zákazníka čtvrtletně FINANČNÍ 
Investice do vývoje nových trhů čtvrtletně FINANČNÍ 
Správnost kalkulace ceny týdně INTERNÍ 
Úspory díky návrhům zaměstnanců čtvrtletně INTERNÍ 
Nehody (úrazy) na 1000 odpracovaných hodin měsíčně INTERNÍ 
Poměr doby výroby čekající v řadě měsíčně INTERNÍ 
Procento vyplněných pracovních výkazů do 
stanoveného termínu 

měsíčně INTERNÍ 

Prováděné iniciativy na základě průzkumu 
spokojenosti 

měsíčně INTERNÍ 

 
Čas věnovaný činnostem zlepšování kvality měsíčně INTERNÍ 
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Procento zákazníků generujících největší zisk čtvrtletně ZÁKAZNÍK 
Ukazatel image obchodní značky (%) 
vycházející z průzkumu trhu 

měsíčně ZÁKAZNÍK 

Náklady na nápravu kvality – přepracování, 
zmetkové zboží, záruky, reklamace a odškodné, 
kontrolní práce a zařízení, náklady na 
vyřizování 

týdně ZÁKAZNÍK 

Procento ztracených zákazníků  měsíčně ZÁKAZNÍK 
Procento pracovníků pracujících v pružné 
pracovní době 

měsíčně 
SPOKOJENOST 
ZAMĚSTNANCE 

Včasné a efektivní řešení stížností zaměstnanců měsíčně 
SPOKOJENOST 
ZAMĚSTNANCE 
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Příloha 8 

 

Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) CNC centra společnosti OCHI Inženýring 

 

KPI ČETNOST 
MĚŘENÍ 

HLEDISKO BSC 

Čas věnovaný progamování CNC – strojů  denně  INTERNÍ 
Vytěžování CNC pro hrananté výrobky denně INTERNÍ 
Vytěžování CNC – hrotovacího soustruhu denně  INTERNÍ 
Žádosti o odstranění poruch nebo servis CNC 
strojů 

měsíčně INTERNÍ  

Procento dodání objednávek v plném rozsahu a 
včas  

denně ZÁKAZNÍK 

Počet dobropisů / reklamací od klíčových 
zákazníků 

týdně ZÁKAZNÍK 

Počet zaměstnanců, kteří obdrželi v uplynulém 
týdnu ocenění  

týdně 
SPOKOJENOST 

ZAMĚSTNANCŮ 
Procento současných projektů, které jsou šetrné 
k ŽP 

měsíčně 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / 

SPOLEČENSTVÍ 
Procentuální nárůst tržeb po zavedení projektu 
Inovace 

čtvrtletně FINANČNÍ 

Počet hodin školení zaměstnanců (v externích i 
interních kurzech) 

měsíčně UČENÍ SE A RŮST 
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Příloha 9 

 

Procento zakázek dokončených ve stanovenou lhůtu 

 

Název měřítka výkonnosti Procento zakázek dokončených ve stanovenou 

lhůtu 

Výpočet měřítka (Počet zakázek dokončených ve stanovenou 

lhůtu / počet všech zakázek) � 100 % 

Typ měřítka výkonnosti PI 

Odpovědná osoba Daniel Pajatch 

Systém, kterým budou údaje shromažďovány Dokumentace k zakázkám 

Hledisko Balanced Scorecard INTERNÍ 

Doporučené vyobrazení  výsečový graf 

četnost měření čtvrtletně 

vazba na kritické faktory úspěchu Zvyšování produktivity zaměstnanců  

a efektivity výroby 

týmy mající zájem o využívání měřítka Tým pro KPI, projektový tým  

doporučený cíl výkonnosti 90% 

požadovaná spolehlivost ±5% 

odhadovaná doba pro shromáždění informací 1 hodina 

školení požadované pro shromažďování údajů Není potřeba 
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Příloha 10 

 

Pracovní tabulka pro výběr Vítězných KPI 

 

Bylo identifikováno nejvýše 10 KPI?          ano      �  ne   

Jsou všechny KPI provázány se strategií?          ano      �  ne 

Jsou všechny KPI zahrnuty v měřítcích výkonnosti týmu?          ano      �  ne   

Pochopili všichni členové týmu všechny KPI?          ano      �  ne 

Byla kontrola klíčových ukazatelů výkonnosti provedena u 

všech KPI? 
         ano      �  ne   

Byly provedeny kontroly, aby se zjistilo, zda KPI neobsahují 

KRI nebo PI? 
         ano      �  ne 

Byly vybudovány jednoduché systémy pro vykazování 

výsledků o posunu (změně) v KPI, když k němu (k ní) dojde? 
       �  ano        ne   

Byla všechna hlediska pokryta KPI?          ano      �  ne 
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Příloha 11 

 

Kontrolní seznam charakteristických znaků KPI 

 

 Název KPI 

Kontrolní seznam 
charakteristických 

znaků KPI 

- 1. část  

Čas věnovaný 
programování 
CNC – strojů 

Vytěžování 
CNC pro 

hranaté výrobky 

Vytěžování 
CNC – 

hrotovacího 
soustruhu 

Žádosti  
o odstranění 
poruch nebo 

servis  

CNC strojů 

Dodávka 
objednávky 

v plném 
rozsahu a včas 

Nefinanční měřítka ANO ANO ANO ANO ANO 
Měřeno opakovaně ANO ANO ANO ANO ANO 

Zabývá se tím ředitel 
a SMT ANO ANO ANO ANO ANO 

Všichni pracovníci 
chápou měřítko ANO ANO ANO ANO ANO 

Odpovědnost lze 
přidělit osobě nebo 

týmu 
ANO ANO ANO ANO ANO 

Značný dopad 
(ovlivňuje většinu 

CSF a 
> 1 hledisko BSC) 

ANO ANO ANO ANO ANO 

Pozitivní dopad 
(pozitivně ovlivňuje 

ostatní měřítka) 
ANO ANO ANO ANO ANO 

 Název KPI 

Kontrolní seznam 
charakteristických 

znaků KPI 

- 2. část 

Počet dobropisů 
/ reklamací od 

klíčových 
zákazníků 

Počet 
zaměstnanců, 
kteří obdrželi 
v uplynulém 

týdnu ocenění 

Procento 
současných 

projektů, které 
jsou šetrné k ŽP 

Procento 
rentability 
z projektu 
Inovace 

Dodávka 
objednávky 

v plném 
rozsahu a včas 

Nefinanční měřítka ANO ANO ANO ANO ANO 
Měřeno opakovaně ANO ANO ANO ANO ANO 

Zabývá se tím ředitel 
a SMT ANO ANO ANO ANO ANO 

Všichni pracovníci 
chápou měřítko ANO ANO ANO ANO ANO 

Odpovědnost lze 
přidělit osobě nebo 

týmu 
ANO ANO ANO ANO ANO 

Značný dopad 
(ovlivňuje většinu 

CSF a 
> 1 hledisko BSC) 

ANO ANO ANO ANO ANO 

Pozitivní dopad 
(pozitivně ovlivňuje 

ostatní měřítka) 
ANO ANO ANO ANO ANO 

 


