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rozhovory, reportáže

mám vysvětlujeme, že samotné řízení výro-
by nestačí. Potřebujeme dostat k jednomu sto-
lu lidi z obchodu, zásobování i výroby. Řídit 
výrobní firmu znamená řídit ji jako celek. To 
je jako byste dostal za úkol dojet za hodinu 
z Prahy do Brna na babetě. To je pozice vý-
roby v některých firmách. Teprve když vidíte 
projekt cesty do Brna jako celek, můžete se 
ptát: a kdo komu slíbil, že budu v Brně už za 
hodinu? A kdo mi na to přidělil jen babetu?

Mluvili jsme o automatizaci obchodu a o na-
bídkovém portálu. To je hezká myšlenka, ale 
když poptávka přijde od důležitého zákaz-
níka, nemůžu nechat nějakou umělou inte-
ligenci, aby ho odmítla.

Přesně tohle od mnoha firem slyšíme. Ano, 
to je pravda, jsou zákazníci, kteří mají vyso-
kou prioritu, protože jsou pro firmu životně 
důležití. Ale celý propojený systém musí ob-
chodníkovi poskytnout informaci, že slíbit do-
dávku v tak krátkém termínu bude znamenat 
vícenáklady, možná bude třeba zajistit koope-
race. Na obchodníkovi potom je, aby se roz-
hodl, zda si může dovolit zvýšit cenu, nebo 
zákazníkovi vyhovět bez ohledu na skutečné 

náklady. Protože když bude mít firma jen ta-
kové zakázky, které budou úplně bez zisku, 
nebo dokonce ztrátové, brzy ji to zničí. Málo-
která výrobní firma má marže v řádech desítek 
procent a i malé vícenáklady potom celý zisk 
z takové zakázky snadno projedí. Nebo může 
dojít k tomu, že přidělím prioritu zákazníkovi 
A, ale nestihnu dodávky pro zákazníky B a C 
a oni si už příště nic neobjednají. Opravdu to 
stojí za to? Jde tedy o to, aby obchodník měl 
spolehlivé informace o tom, zda reálně může 
zakázku přijmout a jak bude zisková nebo 
ztrátová. A aby je měl i jeho vedoucí a ředi-
tel firmy, protože v obchodování často nehra-
jí roli jen čísla. Proč se můj obchodník ne-
chal zákazníkem zatlačit do kouta? A kdo ho 
tam zatlačil? Když ředitel firmy řekne: tohle 
je prioritní zákazník, tomu musíme vyhovět, 
co může dělat obchodník? V dobře fungující 
firmě musí říct: ano, ale podle mých informací 
nás to bude stát vícenáklady v takové a tako-
vé výši. Opravdu mám objednávku potvrdit?

Ještě k průmyslu 4.0. Stává se nám, že 
přijdeme k firmě, která chce zavádět prů-
mysl 4.0, protože chce zvýšit produktivitu 
a zisk. Jenže potom zjistíme, že průmysl 4.0 

je pro ně jen kouzelná formulka. Mnohem ra-
ději mám firmy, které řeknou: potřebujeme 
zlepšit zásobování a skladové hospodářství, 
abychom uspořili čas a náklady, chceme na-
instalovat čtečky a tagy a zavést automatic-
ké sledování výroby, protože na papíře je to 
zdlouhavé a s velkou chybovostí… To jsou 
také součásti průmyslu 4.0, ale tenhle zákaz-
ník zjevně zvládá procesy ve firmě a ví, co 
potřebuje zlepšit. U těch prvních zákazníků, 
kteří mají chaos v procesech, zavedení prvků 
průmyslu 4.0 nepomůže, protože jen zauto-
matizuje některé funkce v celkovém chaosu.

Tak tohle je svět, ve kterém se pohybu-
jeme. Nikdy to není černobílé, žádná firma 
nemá v procesech úplný nepořádek a každá, 
i ta nejlepší, se ještě může zlepšovat. Snad si 
z toho čtenáři něco vezmou, a jestli je naše 
služby zaujmou, rádi si s nimi promluvíme 
osobně, co bychom mohli udělat pro jejich 
firmu. Třeba na MSV v Brně, kde budeme 
vystavovat v sekci Digitální továrny.

Děkuji Vám za rozhovor.

(Rozhovor vedl Petr Bartošík.)

Německé sdružení výrobců obráběcích 
a tvářecích strojů VDW hlásí za druhé čtvrt-
letí 2019 pokles objednávek o 22 % ve srov-
nání se stejným obdobím minulého roku, při-
čemž objem objednávek ze zahraničí se snížil 
o 18 % a domácí objednávky poklesly o 28 %. 
Za celé první pololetí 2019 je pokles o 21 % – 
v tomto případě byl pokles objemu zahranič-
ních objednávek 23 % a domácích 19 %.

Výkonný ředitel VDW Wilfred Schäfer po-
dotýká, že počet objednávek se srovnává s re-
kordním rokem 2018, pokles byl proto očekáván.

Obor výroby obráběcích a tvářecích strojů 
v Německu není imunní proti faktorům, které 
ve světové ekonomice vytvářejí mnoho turbu-
lencí. „Jsme na stejné lodi s jinými význam-
nými mezinárodními dodavateli. Objednávky 
obráběcích strojů zkolabovaly po celém svě-
tě. Mnohé země nyní budou muset zaplatit za 
téměř každodenní spory vedené jejich politic-
kými představiteli,“ uvedl Schäfer.

Výrobci obráběcích a tvářecích strojů jsou 
dodavatelé fixních aktiv, a proto jsou silně zá-
vislí na snížení poptávky z takových průmy-
slových oborů, jako jsou strojírenská výroba 
a automobilový průmysl. Speciálně automo-
bilový průmysl je vystaven dlouhodobému 
období nejistoty v důsledku nejistého proce-
su přechodu na nové druhy pohonů, a proto 
omezuje investice.

Pokles objemu objednávek obráběcích a tvářecích 
strojů v Německu

Evropa si vede o něco lépe než jiné regio-
ny. Objednávky ze zemí EU za první polole-
tí poklesly jen o 5 %, zatímco ze zemí mimo 
EU o 28 % (pozn. red.: pro ČR jsou k dispo-

zici zatím jen údaje za první čtvrtletí 2019: 
pokles exportu z Německa do ČR byl za prv-
ní čtvrtletí 3 % na celkový objem 91,7 mil. 
eur, pokles importu z ČR do Německa o 6 % 
na 54,5 mil. eur).

V oboru tvářecích strojů, které tvoří zhru-
ba čtvrtinu celého objemu trhu obráběcích 
a tvářecích strojů, je situace trochu jiná. Ve 

druhém čtvrtletí 2019 vzrostl počet objed-
návek u německých výrobců ve srovnání se 
stejným obdobím minulého roku o 1 %: po-
čet objednávek z Německa přitom poklesl 

o 13 %, ale o 11 % se zvýšil počet objedná-
vek ze zahraničí. Za celý půlrok už čísla ne-
jsou tak optimistická: pokles objednávek je 
celkově o 8 %, přičemž objednávky z Ně-
mecka poklesly o 13 % a ze zahraničí o 4 %.
[Tiskové zprávy a statistické údaje VDW; 
14. 8. 2019.]
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Machine Tool Industry
Many sectors reluctant to invest
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Obr. 1. Objem přijatých objednávek v Německu v oboru obráběcích a tvářecích strojů

Změna počtu objednávek ve srovnání  
s předchozím rokem (%)
 2Q 2019 1Q a 2Q 2019

celkem –22 –21
domácí –28 –19
zahraniční –18 –23

Pozn.: základna indexu v roce 2015: 100; zdroj: VDMA, VDW
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