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František Koblasa
Technická univerzita v Liberci
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TU v Liberci
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Obsah P řednášky a cvi čení

• Průběh zakázky prostřednictvím ERP
• Tvorba technické dokumentace
• Definice materiálu a jeho parametrů
• Konstrukce – tvorba sestavy
• Strukturní kusovník – nástroj TPV
• Definice pracovišť
• Kalkulace výrobku



Odbyt

Plán                 
Finální             
Výroby

Operativní plán 
výroby

Krátkodobý plán 
výroby

TPV

zakázkaTechnologie 
Konstrukce 
Výrobní systém

Kontrola 
výrobků 

a technologií

Zadání výrobků

Tvorba PFV 
kalkulace PFV

Lhůty a 
kapacity

Výpočet a kontrola potřeb plánu 
simulace

Kapacitní bilance

Výrobní plán

Rezervace materiálu
Nákup

Plánování nákupu, 
objednávky

Jakost

Příjem materiálu 
a ověření jakosti

Sklady

Skladové
operace

Fixace    
výrobních      

úkolů

Kooperace

Výrobní úkoly

Kooperace dílů, technologií

Dílenské                
řízení                  

výroby

Odvedení výroby



EduCom

Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/

František Koblasa
Tel.: +420 485 353 358
e–mail: frantisek.koblasa@tul.cz

Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

Tvorba technické dokumentace

• Definování jednotlivých položek jak vyráběných tak nakupovaných
– ZVYR (vyráběné položky)
– CEMAT (Položky nakupované)

• Tvorba vazeb mezi jednotlivými položkami jak z ohledu konstrukčně 
technologického tak vzhledem k příslušnosti k výrobním střediskům
– KODO (Konstrukční dokumentace)
– TVUK (Technologické postupy)

• Definice výrobního systému (stroje, pracovníci, referenti apod.)
– APRAT (řízení a správa pracovišť)
– ZAME (Soubor pracovníků)
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Hlavní výrobek

Finálový 
výrobek

Díl 1 Materiál pro díl 1

Díl 2 Díl 2a

Díl 2 Díl 2a

Materiál pro díl 
2a

Díl 3
(nakupovaná 

položka)

Vyráběná 
položka

Nakupovaná 
položka
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Založení položky  - ZVYR

• Slouží k definici vyráběných položek (polotovar, tech. dokumentace)

• Určuje příslušnost k jednotlivým středkům

• Parametry (měrná jednotka, fyzikální parametry, balící předpisy –
ks, apod.)

• Způsoby plánování 

• Velikosti optimálních a minimálních dávek



EduCom

Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/

František Koblasa
Tel.: +420 485 353 358
e–mail: frantisek.koblasa@tul.cz

Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

Založení položky - Zvyr

Nutná položka při zakládání
Je třeba definovat vhodně, 
tak aby pracovníci 
při filtrování výrobků dané 
řady měli rychlejší přístup 
k položce 
(např. změna optimální dávky, kusech balení)
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Založení položky - Zvyr

Nutné položky

Pro název 
položky platí 
stejná pravidla 
jako pro číslo 
položky

Měrná 
jednotka je 
zásadní pro 
evidenci dílů
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Založení položky - Zvyr

Středisko identifikuje 
proces výrobku

Pro naše zjednodušení 
má za výrobek 
odpovědnost  jedno 
středisko.

Těžká kovovýroba  s 
lehkou předává výrobky 
na střediska montáže 
apod.

100 – Plánu finální výroby
010 – Pro skladové položky

Kolik položek při zpracování 
materiálu v rámci této 
položky vznikne
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Výrobek D1 a D2 - specifikace

D1 D2
Vyráběné položky

Měrná jednotka – kus

Výrobní střediska – KVS

Transport po 10ks (balení)

Optimální i minimální výrobní dávka 

OPT 20KS MIN 10KS
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Ceník materiálu - Cemat

• Složí k zakládání položek nakupovaných (finální vyrobené, materiál 
apod.)

• Slouží jako vstup pro vyráběné položky

• Parametry stejné jako u položek vyráběných až na parametry  
související s výrobou

Otázka – proč jsou výrobní parametry vázány na výrobek a ne na 
použitý materiál ?
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Ceník materiálu – CEMAT (založení nakupovaného mater iálu)

Nutná data stejná jakou u položek 
vyráběných – minimum nutných často 
způsobuje neúplnost dat pro další použití 
na straně jedné na straně druhé 
poskytuje větší volnost při samotném 
řízení výroby

Obsahuje data nutná k základní kalkulaci 
výroby i pro mezi-kalkulaci mezi 
středisky (každé středisko může být 
„zákazníkem i dodavatelem)
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Ceník materiálu – položek nakupovaných

• Kusy
• 10 kč

Materiál Díl 1

• Kilogramy
• 300 kč

Materiál pro 
Díl 2a

• Kusy
• 30 kč

Nakupovaná 
položka Díl 3
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Konstruk ční dokumentace - KODO

• Definice struktury sestav – který díl do čeho vstupuje

• Definice pozic dle výkresové dokumentace

• Počtu vstupujících položek (položka nižší)

• Druhu vazeb

• Požadavků na další zdroje mimo strojních (přípravky)
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Konstruk ční dokumentace - KODO

Definování 
vstupujících 
položek a 
jejich počtu

Použití pro 
další 
zpracování 
(dřevo –
piliny)

Výkresová 
dokumentace
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Strukturální kusovník - STRK

Přehledný systém spravování konstrukčních dat.

Obsahuje:
– Seznam položek
– Měrné jednotky (přechod z Kg na Ks apod.)
– Jednotlivé vazby mezi vstupujícími položkami společně s jejich 

množstvím (strom sestavy)
– Identifikace položky dle druhu (vyráběná nakupovaná)
– aj.

• Možnost náhledu do ostatní dokumentace (technologický postup, 
výkresy aj.)
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STRK
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Technologický postup - TEDO

• Definice časové náročnosti operací
– Přípravných (příprava pracoviště – např. zahřátí stroje).
– Dávkových (seřízení stroje).
– Kusových 
– Dokončovacích (schnutí apod.)

• Podklady ke kalkulaci práce
• Identifikace s výrobním zdrojem

Otázka č.1 : Proč se rozlišují přípravné resp. dokončovací časy od časů 
seřizovacích a kusových ?

Otázka č.2 : Jak se dále zužitkují data z tech. Postupu ?
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Technologie - TEDO

Definice 
náběhu do 
výroby

Otázka:
Jaký má důvod 
tvorba 
alternativních 
technologických 
postupů?

Alternativa
Změna v závislosti 
na velikosti 
výrobní dávky

Odchylka
Změna v závislosti na výrobním příkazu
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Technologie - TEDO

Vložení 
operace

Modifikace 
operace

Smazání 
operace
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Technologie - TEDO

Identifikace výroby

Otázka č.1 Z jakého důvodu sledujeme a definujeme kooperované 
operace ?

Otázka č.2 Jaké druhy kooperace znáte ?
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Technologie - TEDO
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Technologie - TEDO
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Technologie Výrobk ů Díl 1 - Díl 2 – Díl 2a – finální výrobek

• Soustružení Ta – 5 minut, Tb – 30 minut
• Frézování Ta – 1 minuta, Tb 5 minutDíl 1

• Dělení Ta 30 vteřin, Tb 15 minutDíl 2a

• Montáž dílů (svařování) 2a  
• Ta 1 minuta, Tb 2 minuty, chladnutí 30 minutDíl 2

• Montáž dílů 1-3
• Ta 7 minut, Tb 12 minut.

Finální 
výrobek



EduCom

Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/

František Koblasa
Tel.: +420 485 353 358
e–mail: frantisek.koblasa@tul.cz

Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

Definice pracoviš ť  - APRAT

Poskytuje údaje pro kapacitní bilanci pracovišť a všechny druhy plánů:

• Definice časové disponibility
• Obshluvosti stroje
• Využítí
• Časové náročnosti přípravy a ukončení směny

Pro personální a ekonomické řízení
• Cena času stroje
• Potřební profese pracovníků
• aj.
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Definice pracoviš ť  - APRAT

Sjednocení pracovišť dle středisek (výrobní, expediční atd.)
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Definice Pracoviš ť - APRAT
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Přiřazení pracovník ů
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Zaměstnanci
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Kalkulace výrobku - KAVY

Složí k základní kalkulaci na základě mezd, materiálu, času stroje atd.
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Kalkulace výrobku - KAVY

Jedná se o nákladovou kalkulaci tzn. fixní a variabilní náklady

Jaká znáte fixní a variabilní náklady ?
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Děkuji za pozornost


