
TEÓRIA OBMEDZENÍ 
alebo keď 2 + 2 sú naozaj 4





ÚZKE MESTO
- je v každej organizácií
- nie je to škaredé slovo 
- nie je to dôkaz, že to robíme zle
- nemusí to byť najstarší stroj s poruchami
- ani najnovší, najdrahší, najkrajší, najväčší
- nemusí to byť najdlhšia linka, ani kde to iskrí
- nemusí to byť najzložitejšia činnosť
- nebude to pracovisko kde nemáme prácu



JEDNA Z MOŽNOSTÍ AKO NÁJSŤ ÚZKE MIESTO



„Nepohybuje sa úzke miesto,
ale chaos, ktorý v tej firme máte.”

Ján Košturiak



Základné nedostatky dnešného reportovania:
a) zložité a veľmi komplexné
b) aby nám nikto nerozumel
c) treba ísť do šírky, nový report, nový KPI, nový stĺpec v tab.
d) ak nie nový report, treba zaviesť rovno nový software
e) každej návšteve treba povedať, že máme všetky údaje, 

všetky sú absolútne presné a všetci tomu u nás aj veria

Neverím štatistickým údajom, pokiaľ si ich sám nesfalšujem. neznámy 
administratívny pracovník

„Existujú tri druhy klamstiev: klamstvá, prekliate klamstvá a štatistiky.“ 
Benjamin Disraeli



Ohraničenie bazénu pre zdatného ekonóma:
- rozpracovaná výroba - čím väčšia tým lepšie 
- čaro kalkulačných sadzieb - téma na 365 dní 
- vykazovanie hodín od vývoja až po posledný stroj
- alokácie nákladov - percentá a šamani
- opravné položky, rezervy, 
- časové rozlíšenie - kryštálová guľa

Zachráni nás väčšia komplexita reportov, viacej KPI, ďalší software?



SIX SIGMA

KAIZEN

ABC

TOC TQM JIT

ISO

ZBB

MBWA
SCM

PM
FM

…

TOC je o prístupe celej firmy 

…  nie je to jedna z ďalších trofejí do mozaiky na firemnej nástenke vo vestibule



PRIETOK = Tržba - Variabilné náklady
PRIETOK = Príjem € mínus € ktoré nám nepatria 
PRIETOK = sú peniaze, ktoré nám firma 
vygenerovala
PRIETOK = sú peniaze, ktoré firma vyrobila
PRIETOK = sú peniaze, z ktorých zdravá firma žije
PRIETOK = hnusne presná veličina, ktorú neobabreš

PRIETOK
KĽÚČOVÁ TOP VELIČINA PRE RIADENIE FIRMY Z POHĽADU TOC

ČO NÁM PRIETOK NEDÁ? 
ČO NÁM PRIETOK UKÁŽE A ČO NÁM MÁ POVEDAŤ?





TOC 
MODEL 
FIRMY
ZÁKLAD 
VEDOMÉHO 
ÚSPECHU



Podriadenie úzkemu miestu

Využitie úzkeho miesta

Spotreba kapacity úzkeho miesta

01

02

03

KAPACITA ÚZKEHO MIESTA – SPRÁVNY 
MIX



REPORT BEZ TABULIEK A ÚČTOVNÝCH “VYLEPŠENÍ”

V KAŽDOM ČASE VIEME POVEDAŤ, ČI SA FIRMA ZLEPŠUJE A ZARÁBA









INVESTÍCIE / ZÁSOBY

„Zásoby sa merajú peniazmi, ktoré systém investuje do nákupu vecí, ktoré 
systém plánuje predať.“

Eliyahu M. Goldratt



PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY / FIXNÉ NÁKLADY

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY = € KTORÉ FIRMA MINULA, ABY VYTVORILA PRIETOK!

PRIETOK - PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY = HRUBÝ ZISK!

„Prevádzkové náklady (fixné) sú definované ako všetky peniaze, ktoré systém 
vynakladá na premenu zásob na prietok.“

Eliyahu M. Goldratt



„Existujú tri merania, ktoré vyjadrujú cieľ zarobiť peniaze dokonale dobre. 
Ale ktoré vám tiež umožňujú vypracovať prevádzkové pravidlá pre prevádzku 

vašej firmy.
Ich mená sú:
- prietok 
- sklad
- prevádzkové náklady

Eliyahu M. Goldratt
Rozhodnutia:
- firma zarába?
- výhodnosť investície?
- kúpiť, alebo vyrobiť?
- ktorý výrobok preferovať?
- pravidlá pre obchod
- odmeňovanie







KNIHA MÁ 5 ČASTÍ

1.ÚZKE MIESTA V ŽIVOTE
2.AKO SOM ZLYHAL 
3.ZAVIEDLI SME TOC
4. 5 KROKOV TOC
5. AKO MAŤ RÁD FIREMNÉ ČÍSLA

Knihu kúpite na: www.ver.sk

http://www.ver.sk/


VIAC O TOC?

1. Prečo 100% využitie kapacít nepomôže zarobiť viac
2. Ako dostať princípy TOC do života
3. Princípy TOC 
4. Základy TOC
5. úvod do prietokového účtovníctva
6. diskusia

1. Základy prietokového účtovníctva
2. Prietokové účtovníctvo a štatutárne výkazy
3. Meranie a zvyšovanie zisku – jeden report
4. Riadenie ziskovosti - tri potenciometre
5. Ako sa rozhodovať
6. diskusia

Dva dni na jeseň v Bratislave
INOVATO + MARTINDOM + KOŠTURIAK, KLIEŠTIK, JUHANIAK, ONDREJIČKA

16.11.202
2

19.10.202
2 TOC 2 V PRAXI A PRIETOKOVÉ 

ÚČTOVNÍCTVO
TOC 1 PRINCÍPY



MÁTE OTÁZKY, CHCETE PORADIŤ, NÁJSŤ ÚZKE MIESTO, 
NASTAVIŤ MERANIE PRIETOKU?

kliestik@kliestik.sk


