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Abstrakt  
Diplomová práce popisuje pracovní postupy při skladování a distribuci v oblasti 

farmacie, analyzuje současné metody komunikace a identifikace a ukazuje slabá místa 

systému. Práce nabízí možná zlepšení, aktuální trendy v oblasti automatické 

identifikace, řízení skladu a navrhuje využití kombinace hlasové identifikace a systému 

čárových kódů. Práce popisuje proces zavedení nové technologie, navázání na 

dosavadní praxi a přizpůsobení standardních operačních postupů. 

 

 

Abstract 

The master’s thesis describes working procedures of the pharmaceutical warehousing 

and distribution, analyses actual methods of communication and identification and 

shows the weaknesses of this system. The work offers possible innovations, actual 

trends in the field of the automatic identification, warehouse management and proposes 

taking advantage of combination of voice recognition and bar-codes system. The thesis 

describes the new technology implementation, continuing the current practice and 

update of standard operating procedures. 
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1. Úvod 

 

Snižování nákladů je bezesporu klasickým tématem, které řeší téměř všechny podniky 

bez ohledu na předmět podnikání. V době růstu je úspěch v této kapitole považován za 

konkurenční výhodu, v době útlumu může být redukce nákladů jedinou cestou, jak se 

udržet na trhu. 

Není proto překvapením, že se stále více výrobních firem začíná soustřeďovat na rozvoj 

své hlavní činnosti a pro řešení činností podpůrných hledá specializované externí 

partnery. 

Uvedené předpoklady vytvářejí dobré podmínky pro vznik a provoz logistických center, 

která díky prověřenému know-how, specializovaným službám nebo zavedenému 

dopravnímu pokrytí nabízejí dostupná řešení velké škály požadavků. Současně 

s univerzální nabídkou skladových a distribučních služeb je patrná rostoucí poptávka po 

specializovaných zákaznických řešeních, tzn. provádění mnoha činností podle přesné 

specifikace zadavatele. V případě, že se v rámci jednoho logistického centra realizují 

velmi rozdílné požadavky různých zákazníků, klade to vysoké nároky na komunikaci 

uvnitř firmy a na definování efektivních postupů, které pomohou při dodržení 

stanovených podmínek. 

Cílem této diplomové práce je zlepšení výkonnosti logistického centra společnosti M. 

v oblasti skladování a distribuce realizované pro farmaceutické výrobní firmy. 

Prostředkem je analýza současného stavu vnitrofiremních procesů, postupů a 

informačních systémů. Pojmenování problémů a slabých míst je východiskem pro návrh 

možných řešení. 

Práce popisuje známé postupy a technologie vhodné pro zefektivnění logistických 

procesů, prostor je věnován hlavně různým možnostem automatické identifikace, jejich 

výhodám a nevýhodám. 

Navržené řešení počítá s výraznou změnou pracovních postupů, které budou 

podporovány použitím mobilních terminálů a systémem automatické identifikace. 

Z popsaných technologií je zvolena revoluční kombinace systému čárových kódů a 

použití hlasové identifikace – řešení, které patří mezi první realizace svého druhu 

v České republice. 
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Téma této diplomové práce jsem zvolil s ohledem na skutečnost, že jsem měl možnost 

se v uplynulých letech popsanou problematikou detailně zabývat. Jako člen realizačního 

týmu jsem měl příležitost důkladně poznat všechny procesy společnosti M. včetně 

informací, které nejsou běžně zveřejňovány. Měl jsem šanci účastnit se diskuzí o dalším 

směřování informační podpory uvnitř firmy a volby preferovaného řešení. Takto 

získané poznatky a vlastní zkušenosti jsem použil jako základ při psaní této diplomové 

práce. 

Výsledné řešení je úzce propojeno s konkrétními firemními procesy a vcelku detailně 

popisuje důležité skutečnosti podstatné pro implementaci. Návrh si nedělá ambice být 

univerzálním návodem pro všechny logistické provozy – vzhledem ke specifikům 

stávajícího informačního systému to ani není žádoucí.  

Na druhé straně je možné popsanou koncepci alespoň v základních rysech použít jako 

výchozí model při zefektivňování pracovních postupů a zavádění automatické 

identifikace ve skladových a distribučních společnostech. 
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2. Cíle práce, metody a postupy zpracování 

 

2.1 Cíle práce 

Cílem práce je zrychlení a zefektivnění pracovních postupů skladu logistického centra, 

které jsou limitovány nutností manuálních vstupů a výstupů informačního systému, 

současně také minimalizace chybných operací způsobených lidským faktorem a 

nepřesností při manuální editaci nebo interpretaci dat. 

Jako způsob řešení je navrženo zvýšení podílu automatizace vybraného provozu, cílem 

práce je na základě analýzy současného stavu zvolit optimální technologii, popsat její 

specifika a obhájit, proč je pro podnik nejvhodnější. 

Realizace návrhu počítá s tím, že po zavedení systému automatické identifikace dojde 

ke zvýšení produktivity práce, ke snížení počtu reklamací a ke zlepšení řízení procesů. 

Všechny popsané body se projeví snížením provozních nákladů společnosti. 

  

2.2 Použité metody 

2.2.1 Pozorování 

Pro stanovení problematických míst pracovních postupů a současného sytému 

fungování logistického centra bylo použito především pozorování. Aby se zabránilo 

chybám plynoucím ze subjektivního způsobu vnímání jednoho pozorovatele, bylo 

pozorování prováděno více pracovníky, výsledky byly zaznamenávány a při 

pravidelných poradách byly zápisy z pozorování upřesňovány a korigovány navzájem. 

V případě, že se záznamy více pozorovatelů významně lišily, bylo pozorování určité 

oblasti opakováno, případně byly nejasnosti konzultovány s pracovníky aktivními 

v pozorované oblasti.  

Tímto způsobem bylo možné podrobně a systematicky postihnout podstatné skutečnosti 

současného stavu a lépe odhalit slabá místa, případně stanovit jejich příčiny.  

2.2.2 Analýza a syntéza 

Metoda analýzy a syntézy nejpřesněji charakterizuje postup, jakým typická 

implementace nového systému probíhá.  

Pozorováním fungování všech procedur logistického centra je možné pojmenovat silné 

a slabé stránky a stanovit problémy, který mají být vyřešeny. Následuje rozložení na 

jednotlivé dílčí pracovní postupy a vymezení vzájemných vazeb. U každého pracovního 
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postupu je nutné určit současný stav, aplikovat nové technologie a popsat stav po 

zavedení nového systému. V závěru je třeba opět popsat fungování celku se všemi 

potřebnými vazbami. 

2.2.3 Měření 

Před rozhodnutím o významné investici – koupi technologie automatické identifikace – 

je nutné provést mnohá měření, která se stanou podkladem k výpočtům rentability a 

návratnosti investice a důležitým argumentem, který může ovlivnit schválení nebo 

neschválení projektu. 

Podstatnou otázkou, kterou návrh sleduje, je zlepšení efektivity distribučního centra, 

produktivity práce jednotlivých úseků a pracovníků. Měření se proto zaměřuje 

především na zjištění času, který je v současné době potřebný k provedení všech 

činností, které sklad zajišťuje. Měření budou prováděna opakovaně, s různými 

pracovníky, za stejných podmínek, aby bylo možné stanovit současnou časovou 

náročnost jednotlivých operací. 

Vzhledem k tomu, že není možné navštívit srovnatelný provoz, který by používal 

vybranou automatizační technologii, nelze předem předložit obdobná měření s použitím 

automatické identifikace. Není proto možné provést výpočty založené na exaktním 

srovnání naměřených dat. Kalkulace efektivnosti a rentability jsou tak založeny na 

předpokládaných hodnotách, které vycházejí z dat deklarovaných dodavateli. 

V takovém případě je použita spodní hranice předpokládaných časových úspor.  

Naměřené hodnoty budou použity později po implementaci k ověření úspěšnosti 

projektu.   

Srovnatelným způsobem budou měřeny i další parametry, například počet chyb a 

reklamací za určité období nebo počet chybně uložených palet ve skladě.    

2.2.4 Srovnávání 

V mnoha fázích projektu je použita metoda srovnávání. Je srovnávána investiční 

náročnost různých systémů automatické identifikace, cenové nabídky jednotlivých 

dodavatelů, rychlost implementace, cenová výhodnost nabídnutých servisních smluv, 

délka poskytnuté záruky, doba splatnosti faktur, atd. 

Některé případy srovnávání řeší jen jeden srovnávaný údaj, častěji je však třeba 

přihlížet k většímu počtu kritérií současně, stanovit váhu jednotlivých parametrů. 
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Zvláštní skupinu při srovnávání tvoří ověřování poskytnutých informací, kdy na straně 

jedné je skutečnost dodavatelem deklarovaná, na straně druhé zkušenost jiného 

zákazníka, kterou se podaří zjistit například při referenční návštěvě.  

2.2.5 Brainstorming 

V mnoha fázích přípravy a realizace nového řešení bude nutné uvnitř realizačního týmu 

firmy nebo při jednáních s partnery, např. externími programátory, použít metodu 

brainstormingu. 

To usnadní zúčastněným nezapomenout na žádnou možnost, problém nebo východisko, 

shodnout se na optimálním nastavení.  
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3. Teoretická východiska práce 

 

3.1 Informa ční systémy 

Existuje celá řada definicí pojmu informační systém. V obecné rovině se může jednat o 

jakýkoli systém, který poskytuje informace, například o telefonní seznam, účetní knihy 

nebo kartotéku nahrávek domácího videa.  Znamená to, že systém nemusí být 

automatizovaný a může existovat i v papírové podobě. 

„My budeme tento systém chápat jako účelové uspořádání vztahů mezi lidmi, datovými 

zdroji a procedurami jejich zpracování, a to včetně technologických prostředků. Toto 

uspořádání zajišťuje sběr, přenos, uchování, transformaci, aktualizaci a disponibilitu 

dat pro jejich informační využití lidmi. 

Používané informační systémy mohou mít různou úroveň a způsob využívání. Naše 

pozornost je zaměřena na počítačově podporované informační systémy. Obvykle jde o 

kapacitně a operačně dokonalé systémy, jejichž součástí je vhodné hardwarové a 

softwarové vybavení. Vzhledem k jejich založení na moderních informačních 

technologiích se pro ně často užívá zkrácené označení IS/IT.“ (8) 

Informační systém můžeme definovat jako soubor následujících komponent: 

- Hardware (HW) jsou technické prostředky, zpravidla počítačové systémy 

doplněné o periferní jednotky, v případě potřeby propojené prostřednictvím 

počítačové sítě. 

- Software (SW) jsou programové prostředky. Zde jsou zařazeny programy, které 

řídí chod počítače, efektivní práci s daty, komunikaci systému s reálným světem 

a také programy aplikační řešící konkrétní úlohy uživatelů. 

- Orgware (OW) jsou organizační prostředky tvořené souborem nařízení a 

pravidel definujících provozování a využívání informačního systému a 

informačních technologií. 

- Peopleware (PW) je lidská složka – zde se řeší otázky adaptace a účinného 

fungování člověka v počítačovém prostředí ve kterém se nachází. 

- Reálný svět (informační zdroje, legislativa, normy) – zde se jedná o kontext IS. 

- Dataware (DW) je datová základna, se kterou IS pracuje. Data jsou pro činnost 

informačního systému velmi důležitá, řeší se zde přenos existujících dat do 

nového IS a také vkládání dat nových. 
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Zavádění nového informačního systému nebo jeho komponent je vhodné spojit s revizí 

a případně potřebnou úpravou stávajících procesů ve firmě. (21) 

 

3.2 Podnikové informační systémy 

„Z hlediska řízení podniku platí, že pro jednotlivé řídící vrstvy je třeba různých 

informací, přičemž podle klasické řídící pyramidy je největší množství informací třeba 

na nejnižší, operativní úrovni, zatímco nejvyšší, strategické řízení hojně využívá 

především externích informací z okolí podniku a vysoce agregovaných informací zevnitř 

podniku.“ (7) 

CIM  (Computer Integrated Manufacturing) je počítačem integrovaná výroba zahrnující 

přímé řízení procesů – může jít například o obráběcí stroje řízené počítačem – počítač 

určuje strojům práci (7) 

ERP (Enterprice Resource Planning) zpravidla integruje a automatizuje větší množství 

procesů výrobních podniků – většinou se jedná o výrobu, logistiku, distribuci, fakturaci 

a účetnictví. 

TPS (Transaction Processing Systems) jsou nástupci dávkových systémů jejichž 

umístění je přímo u pracovníka. Může se jednat například o objednávání zboží. 

Nejčastěji se používá pro operativní řízení. (7) 

MIS  (Management Information Systems) vycházejí z účetních a ekonomických 

systémů. Jsou určeny pro taktické řízení – provádí zpravidla sumarizace a agregace dat 

za určité období.  (7) 

DSS (Decision Support Systems) mají za úkol analyzovat data a napomáhat 

rozhodování. Jedná se o systémy určené pro taktické a strategické řízení. Někdy se 

jedná o jednorázové úlohy přehlednými grafickými výstupy. (7) 

OA (Office Automation) je automatizace administrativy. Zde najdou uplatnění textové a 

tabulkové editory, elektronická pošta nebo elektronický kalendář. OA se uplatňuje na 

všech úrovních řízení. 

EIS (Executive Information Systems) nesou označení systémy pro vrcholové vedení 

podniku. Tyto systémy umožňují přístup k externím datům a také poskytují 

vnitropodniková data agregovaná na nejvyšší možnou úroveň. (7) 

EDI  (Electronic Data Interchange) je část IS umožňující komunikaci podniku s okolím, 

zpravidla s dodavateli nebo zákazníky. Jedná se o výměnu standardních 
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strukturovaných dokumentů elektronickou formou. Data dokumentů jsou strukturována 

podle dohodnutých standardů – nejpoužívanějším mezinárodním standardem EDI je 

UN/EDIFACT.  

3.2.1 Možnosti řešení podnikových informačních systémů 

Jsou to nečastěji změny v podniku, nové aktivity, rychlý růst, snahy o zvýšení efektivity 

nebo snižování nákladů, které vedou management k rozhodování o možných variantách 

rozvoje podnikového informačního systému. Tímto impulzem může být například i 

zavádění automatické identifikace do podnikových procesů. 

V obecné rovině a bez znalosti bližších podmínek v podniku můžeme uvažovat o 3 

variantách řešení: 

3.2.1.1 Rozvoj existujícího řešení 

Toto řešení rozvoje IS umožňuje maximální využití existujících zdrojů a investic, 

z krátkodobého hlediska je rychlejší a levnější a vede k uspokojení okamžitých potřeb.  

Nevýhodou je, že takové řešení nemusí odpovídat všem budoucím potřebám, celkové 

dlouhodobé náklady mohou být vyšší a výsledkem může být méně kvalitní a efektivní 

systém. (3) 

3.2.1.2 Vývoj nového systému na míru 

Pokud je zvolena tato cesta, je zřejmé, že výsledné řešení může naprosto přesně 

odpovídat současným i budoucím požadavkům podniku, může využít potenciál ICT a 

vývoj všech komponent může být dokonale řízen. 

Na straně druhé se jedná o celkově nejdražší řešení, které je časově velmi náročné. 

Zároveň není velká garance konečného produktu ani dlouhodobého vývoje, stejně tak 

jako je nejisté udržení potřebných specialistů v podniku. (3) 

3.2.1.3 Nákup hotového softwarového systému 

Nákup hotového systému, který může být parametrizovaný na konkrétní podmínky 

podniku, představuje rychlé zavedení, garantovanou funkčnost a další rozvoj. 

Z dlouhodobého hlediska se jedná o méně náročné řešení, i když je nutné počítat 

s počáteční investicí. 

Na straně druhé nemusí hotový systém přesně splňovat všechny očekávané požadavky 

podniku a zároveň vytváří závislost na externím dodavateli systému. Je také potřeba 

pamatovat na integraci již existujících podnikových aplikací. (3) 
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3.3 Historie automatické identifikace 

Automatická identifikace je nyní téměř všudypřítomná. To ale platí až v posledních 

desítkách let. I když první kroky ve vývoji kódů byly podniknuty už roku 1932, až do 

50. let 20. století byla identifikace úkolem člověka.  

Vozidla se státní poznávací značkou, lokomotivy s evidenčním číslem, lodě se svým 

jménem nebo letadla s číslem na ocase. Ve všech případech docházelo k identifikaci až 

v okamžiku, kdy někdo přečetl uvedenou informaci. 

Masivní úsilí v oblasti identifikace přišlo až v okamžiku, kdy se potravinářský 

maloobchod a zpracovatelský průmysl dohodli na univerzálním kódu produktu a 

symbolu, který se stal dnes známým čárovým kódem. I když to na začátku nebylo 

zřejmé, tato klíčová událost dodnes ovlivňuje téměř všechny oblasti lidského života. 

(12) 

Moderní čárový kód vznikl ve Philadelphii v USA v roce 1948 a v roce 1949 byl v 

první jednoduché podobě patentován. Hlavními autory myšlenky a vývoje čárového 

kódu byli Bernard Silver a Norman Joseph Woodland.  

Další patent byl oběma autorům udělen v roce 1952, kdy rozšířili původní kód ze 4 na 

10 čar, jejichž přítomností nebo nepřítomností vzniklo 1023 možných kombinací. 

První komerční využití nalezly čárové kódy v roce 1966, i když jen na lokální úrovni. V 

roce 1970 byl navržen první kód vhodný pro širší využití (UGPIC) a v roce 1973 byla 

doporučena symbolika UPC, která se v USA používá dodnes. V roce 1974 byl 

instalován první pokladní skener a první produkt s čárovým kódem byl identifikován 

pokladnou.  

Od té doby bylo navrženo mnoho symbolik čárových kódů a vytvořena celá řada 

národních a mezinárodních standardů. Identifikace čárovými kódy našla uplatnění v 

mnoha oborech lidské činnosti, jako je obchod, výroba a skladování, doprava, ale také v 

knihovnách nebo při identifikaci vzorků nebo pacientů v nemocnicích.    

 

3.4 Čárové kódy 

„Symbol čárového kódu se skládá z určitého počtu čar a mezilehlých mezer. Před a za 

symbolem musí být klidová zóna - prázdné místo určité šířky bez jakéhokoliv potisku. 

Symbol začíná znakem start, pak následují vlastní data s případným kontrolním součtem 

a na konci je znak stop. 
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Šířka čar a mezer, stejně tak jako jejich počet, je dán specifikací symboliky příslušného 

kódu. Termín "symbolika" se používá pro popis pravidel, specifikujících způsob, jakým 

se kódují data do čar a mezer čárových kódů. 

Existují dva základní typy symbolik čárových kódů: souvislé a diskrétní. Diskrétní 

čárové kódy začínají čárou, končí čárou a mezi jednotlivými znaky se nachází 

meziznaková mezera. Souvislé čárové kódy začínají čárou, končí mezerou a nemají 

meziznakové mezery. Která symbolika se v dané konkrétní aplikaci použije, závisí na 

charakteru dat.“ (2) 

 

 

Obr. 1:  UCC/EAN 128 - typický 1D kód  
(Zdroj: 17) 

 

3.4.1 Jednodimenzionální kódy (1D) 

Jednodimenzionální (1D) kódy můžeme označit za vertikáln ě redundantní. To 

znamená, že ve svislém směru jsou uložena stejná data. V podstatě jde o jednorozměrné 

kódy, přičemž výška sloupců není rozhodující. Ta může být zmenšena bez ztráty 

informací a má pouze bezpečnostní funkci. Čím vyšší budou sloupce, tím vyšší bude 

pravděpodobnost, že kód zůstane čitelný i při menším porušení. V extrémních případech 

kopírují kódy svým rozměrem celý vnější obal výrobku. 

Podstatné je, že 1D kódy jsou při interpretaci obvykle závislé na dosažitelnosti 

informačního systému. Znamená to, že obvykle slouží jako klíč pro vyhledání informací 

v externím IS, ale samy o sobě žádnou konkrétní informaci nenesou.  

Nejznámějším typem 1D čárového kódu, který se používá pro zboží prodávané 

v obchodní síti, je v našich podmínkách kód EAN (European Article Numbering)  -  

patří sem kód EAN 13 a kód EAN 8. Oba kódy jsou čistě numerické (kódují pouze 

číslice 0 – 9), pevné délky. Každá číslice je kódována dvěma čárami a dvěma mezerami. 

Dalším významným kódem, který patří do téže skupiny, je EAN 128. Umožňuje 

zakódovat mnoho užitečných informací o daném výrobku, jako jsou např. číslo 

dodávky, datum výroby, datum balení, minimální trvanlivost, hmotnost, délka, šířka, 
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plocha, objem, komu má být zboží zasláno atd. Každá z informací má svůj vlastní 

číselný prefix, který jednoznačně určuje, o jaký typ údaje se jedná. 

3.4.2 Dvoudimenzionální kódy (2D) 

Dvoudimenzionální čárové kódy nesou informaci jak v horizontálním tak i ve 

vertikálním směru . Na rozdíl od 1D kódů musíme sledovat změnu v obou osách a tu 

pak vyhodnotit. 

Velikou výhodou je, že si 2D kódy obvykle nesou všechny údaje s sebou. Stávají se tak 

nezávislými na jakémkoli propojení a externím systému. 

Zároveň lze využít výrazně vyšší informační kapacitu. 2D kódy se tak neomezují pouze 

na alfanumerické a speciální znaky, ale mohou obsahovat mnoho dalších datových typů 

včetně grafiky nebo biometrických údajů. Proto jsou v některých zemích využívány 

jako součást osobních dokladů. 

Mezi nejznámější typy 2D kódů patří DataMatrix nebo PDF 417. 

 

 

Obr. 2: DataMatrix - typický 2D kód  
(Zdroj: 17) 

 

3.4.3 Použití čárových kódů 

Protože čárové kódy jsou určeny k automatizovanému čtení, mohou být použity všude 

tam, kde předtištěné informace mají vstupovat do počítačových systémů. 

Je tím značně zvýšena kontrola nad výrobky, materiálem, oběhem dokumentů atd. 

Mezi typické příklady použití můžeme zařadit přesun materiálu, sledování výroby, 

pokladní systémy, kontrolu při montáži celků nebo realizaci objednávek. K běžnému 

využití se dále řadí přístupové a docházkové systémy, odesílání a příjem zásilek, 

evidence knih a sledování dokumentů. Zvláštní uplatnění lze najít ve zdravotnictví 

(lékárny, transfusní stanice, záznamy o pacientech) v armádě, bankovnictví nebo 

stavebnictví…  (10) 
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3.4.4 Přínos čárových kódů 

Přesnost - při ručním zadávání dat dochází k chybě průměrně při každém třístém 

zadání, při použití čárových kódů se počet chyb snižuje až na jednu milióntinu, přičemž 

většina z těchto chyb může být eliminována, je-li do kódu zavedena kontrolní číslice, 

která ověřuje správnost čtení všech ostatních číslic. 

Rychlost - srovnáme-li rychlost pořízení dat z čárového kódu s klávesnicovým 

zadáním, zjistíme, že i ta nejlepší písařka je nejméně třikrát pomalejší než jakýkoliv 

snímač. 

Flexibilita  - čárové kódy lze používat v nejrůznějších, a to i extrémních prostředích 

a terénech. Je možné je tisknout na materiály odolné vysokým teplotám nebo naopak 

extrémním mrazům, na materiály odolné kyselinám, obroušení, nadměrné vlhkosti. 

Jejich rozměry mohou být dokonce přizpůsobeny tak, aby mohly být užity i na 

miniaturní elektronické součástky. 

Produktivita, efektivnost a  dohledatelnost - využíváním čárových kódů 

v maloobchodě se produktivita odbavování u pokladny zvýší o desítky procent. Kromě 

toho je možno v jakémkoliv okamžiku zjistit stav zásob jednotlivého zboží na skladě.  

Cena - náklady na nosič informace (obvykle papír) jsou ve srovnání s jinými médii 

zcela zanedbatelné. (17) 

 

3.5 RFID – radiofrekvenční identifikace 

3.5.1 Základní principy RFID 

Radiofrekvenční identifikace (Radio Frequency IDentification – RFID) je známa 

několik desetiletí. K prvním aplikacím patřily různé jednoduché identifikační systémy 

pro placení mýtného, kontrolu vstupu osob, hlídání pohybu nejrůznějších předmětů 

nebo značkování zvířat v zemědělství.  

Dnes začíná být RFID v podobě jednorázově použitelných čipů běžně používána pro 

automatickou identifikaci, lokalizaci a sběr dat, ve výrobních podnicích, v logistice, v 

dodavatelských řetězcích a obchodech. 

Na rozdíl od identifikace pomocí čárových kódů, kde se informace přenášejí opticky, 

RFID používá k přenosu informace rádiové vlny. Není tedy nutná přímá viditelnost 

mezi čtecím zařízením a identifikovaným předmětem. Informace jsou uloženy na 
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elektronickém čipu s malou anténou, dohromady tvoří nosič informace, tzv. štítek 

neboli RFID tag. (20)  

Tagy můžeme dělit na aktivní, které obsahují miniaturní baterii, nebo pasivní, jež jsou 

napájeny přímo z pole čtečky RFID. Podle zapisovatelnosti pak rozlišujeme tagy bez 

možnosti zápisu (obsahují jen sériové číslo z výroby), tagy s jedinou možností zápisu a 

nebo tagy s opakovanou možností zápisu - přepisovatelné. (17) 

Velkou výhodou tohoto řešení je možnost během okamžiku přečíst informace ze všech 

štítků umístěných na výrobcích poskládaných na paletě - pokud je v dosahu 

elektromagnetického pole čtečky RFID - a to bez nutnosti rozbalení zboží. 

Ani z hlediska obsahu informací čip RFID neznamená totéž co běžný čárový kód. 

Zásadní rozdíl je v tom, že číslo uložené v čipu je jedinečné pro každý kus zboží, 

nikoliv jen pro daný typ výrobku. Je tak možné docílit úrovně rozlišení až na jednotlivé 

kusy stejného druhu. To je často v praxi zapotřebí pro jedinečnou identifikaci při 

výrobě, ve skladu nebo v obchodě. 

Důsledné zavedení RFID znamená, že veškerý pohyb zboží může systém evidovat 

automaticky. Počítač nebo řídicí automat si prostřednictvím připojené čtečky RFID 

zjistí informace uložené v čipu identifikujícím zboží a aktuální stav či změny stavu 

poskytne řídicímu systému. Předpokládá se, že RFID může zpočátku jen doplňovat 

identifikaci pomocí čárových kódů a teprve v budoucnu ji možná úplně nahradí.  

Počet aplikací RFID, které jsou v současné době po celém světě vyvíjeny, neustále 

roste. V logistice dodavatelských řetězců většinou jde stále ještě o pilotní projekty, a to 

nejčastěji ve spojení s výrobci, distribučními centry a velkými obchodními řetězci. 

Aplikace RFID ale zasahují i do mnoha dalších průmyslových odvětví, jako jsou 

letectví, farmaceutický průmysl, zdravotnictví a další. (20) 

3.5.2 Omezení a nevýhody RFID 

Vize o nových možných aplikacích RFID jsou střídány poměrně rozpačitými 

zkušenostmi z úvodních projektů. Vyrábí se mnoho typů štítků i čteček 

optimalizovaných pro specifické podmínky, a přesto se nedosahuje stoprocentní 

spolehlivosti identifikace. Použití RFID se posunuje od specializovaných aplikací do 

sféry masovosti, což s sebou ovšem nese také nečekané komplikace. 

Ze svého fyzikálního principu je rádiová identifikace významně ovlivňována 

přítomností kovových konstrukcí nebo existencí elektromagnetického pole, 
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způsobeného třeba vedením proudu v silových kabelech, ale i např. přítomností vody ve 

výrobku. Nevhodné označení, stejně jako nevhodné umístění antén, může znamenat 

problémy se čtením. Úspěšnost čtení může klesnout i na pouhých 80% - záleží i na 

vhodné volbě míst instalace čteček a návrhu infrastruktury sítě RFID i na způsobu 

umístění štítků na označovaný předmět.  

Naproti tomu je běžné, že výrobci již nabízejí několikafrekvenční a 

několikaprotokolové zařízení, jež jsou schopna komunikovat i s různými druhy štítků 

jinak vzájemně nekompatibilními. (20) 

Další zřejmou nevýhodou RFID jsou vysoké náklady na investice a provoz. Na počátku 

stojí nákladná technologie, i když je pravdou, že její cena se již přibližuje technologii 

čárových kódů. Hlavní rozdíl však je a vždy bude v ceně RFID tagů, která je vysoká a 

od nákladů na spotřební materiál pro čárové kódy se liší řádově. Uvažujeme-li cenu 

jedné etikety a tisku čárového kódu v řádu maximálně desítek haléřů, pak cena 

nejjednodušších identifikačních smart-etiket nebo čipů je v řádu jednotek Kč a špičkové 

RFID tagy mohou v nákladech přesáhnout 100 Kč za jeden kus. 

 

 

Obr. 3: Etiketa s RFID tagem  
(Zdroj: 9) 
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3.6 Pick-by-Light systémy 

Odlišnou skupinou systémů napomáhajících zefektivnění procedury vychystání zboží 

jsou systémy využívající světelnou informaci, kterou je prováděna navigace pracovníka 

skladu. V těchto systémech se nejedná o klasickou identifikaci správného artiklu, ale o 

určení správného místa uložení. Klíčovou roli v těchto systémech proto hraje činnost, 

která vlastnímu Pick-by-Light vychystávání předchází, tedy správné a bezchybné 

uložení jednotlivých artiklů.   

Koncepce systému vychystávání se zobrazením dat na displeji (Pick by Light) spočívá 

v poskytování pokynů od řídícího centra skladu přímo ke skladovému operátorovi, jenž 

se nachází v konkrétní určené sekci skladové části. Pro tento účel se používá 

jednoduchý elektronický displej v kombinaci s jasně viditelným světelným značením, 

vybaveným jedním nebo několika ovladači a namontovaným v dané sekci. Informace 

jsou přenášeny přes přímé napojení na informační systém nebo systém řízení 

skladových zásob. 

Operátor skladu může jednoznačně identifikovat danou část skladu a množství, které má 

připravit podle požadavku. Po vybrání zboží stiskne tlačítko OK a displej zhasne. Tato 

změna je okamžitě přenesena do používaného informačního systému. V závislosti na 

vybavení displeje je také možné podpořit tok informací o množství zásob 

(inventarizace) do příslušných informačních systémů. (19) 

Zásadní roli v systémech využívajících světelnou signalizaci hraje technické vybavení 

skladových prostor. Je proto obvyklé, že se tyto systémy zavádějí do nově budovaných 

skladových hal. Přizpůsobení existujících skladů jiné koncepce je zpravidla velmi 

náročné – často nelze dostatečně efektivně využít dřívější investice do skladového 

vybavení.  

 

3.7 Put-to-Light systémy 

Vedle výše zmíněného Pick-by-Light jsou často uváděny do praxe i opačně fungující 

systémy Put-to-Light. Pro tento účel jsou určeny cílové vozíky (přepravky, kontejnery), 

které jsou připraveny na daných pozicích a do kterých se provádí výběr zboží podle 

objednávky. Každá taková pozice je vybavena množstevním displejem. Položky, které 

mají být vychystány, přicházejí ke skladovému operátorovi jedna po druhé, zpravidla 

rovněž v přepravkách pomocí automatického dopravníku.  
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Po tomto přípravném kroku následuje vlastní identifikace (např. pomocí čtečky 

čárových kódů nebo RFID). Displej na cílovém vozíku (kontejneru, přepravce) se 

rozsvítí a ukáže množství objednaných položek. Operátor vloží požadované množství 

do odpovídajícího vozíku (kontejneru, přepravky) a potvrdí jej na displeji. Tato 

technologie se často používá pro distribuční pobočky nebo jako druhý krok ve 

vícestupňovém vychystávání. (19) 

 

3.8 Hlasové technologie 

V mnoha logistických provozech je výhodné, když má operátor volné ruce a když 

nemusí rozptylovat svoji pozornost čtením expedičních podkladů – svůj zrak může 

soustředit např. na řízení vychystávacího vozíku nebo na nalezení požadované skladové 

lokace.  To je možné v případě, že je navigace pracovníka prováděla pomocí hlasového 

výstupu a do procesu je tak zapojen další smysl – sluch. Na rozdíl od tradičního 

způsobu vychystávání s potvrzením nebo za použití RF terminálu, v tomto případě není 

narušený přirozený tok pracovních postupů: operátoři mají ruce a oči stále volné pro 

svoji pracovní činnost. 

Hlasové řešení bylo vytvořeno primárně pro mobilní pracovníky ve skladech a 

distribučních centrech, kteří provádějí chystání, doplňování, zaskladňování, 

inventarizaci, cross-docking a jiné pohyby materiálu. Mnohé společnosti, které chtějí 

zvýšit produktivitu, zlepšit přesnost, sledovat výkonnost a zajistit bezpečnost provozu, 

volí možnost využití hlasových technologií. 

Hlasové technologie jsou zpravidla implementovány jako nadstavba řídícího WMS. 

Systém rozpoznání hlasu umožní nastavit parametry na jakýkoli unikátní typ hlasu a 

dokáže pracovat v mnoha jazykových mutacích. 

Dodavatelé technologie deklarují 10-25% zlepšení produktivity práce, přesnost procesů 

až 99,99%, zlepšení bezpečnosti práce a vyšší spokojenost pracovníků. Také návratnost 

je uváděna velmi krátká – v některých případech dokonce méně než 9 měsíců. (27) 
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4. Analýza problému a současné situace 

 

4.1 Charakteristika firmy 

4.1.1 Předmět činnosti 

Společnost M. s.r.o. je součástí nadnárodní evropské skupiny, která se specializuje na 

poskytování služeb ve farmacii. M. s.r.o. patří do divize, která zajišťuje lokální i 

celoevropská logistická řešení pro zákazníky – výrobce nebo dovozce z řad 

farmaceutických, biotechnologických a zdravotnických společností.  

Hlavní činností firmy je skladování a distribuce léčivých přípravků, zdravotnických 

pomůcek a prostředků zdravotnické techniky. Tomu napomáhá moderní logistické 

centrum disponující skladem, který je vybavený nejnovějšími technologiemi a splňuje 

tak přísné požadavky nezbytné pro dodržení podmínek pro nakládání s farmaceutiky.  

Stále významnější roli hrají doplňkové služby s vysokou přidanou hodnotou, které mají 

charakter sekundární výroby. Mezi ně patří zejména přizpůsobení obalů léčivých 

přípravků doplněním lokálních jazykových verzí, vložením příbalového letáku nebo 

nalepením čárového kódu. Dále je realizována kompletace promočních balíčků a 

dárkových sad nebo příprava vzorků pro lékaře. Tyto činnosti probíhají ve speciálně 

schválených prostorách, skupina vyškolených pracovníků je povinna postupovat podle 

předepsaných postupů a dodržovat přísná hygienická pravidla.  

4.1.2 Historie 

Společnost M. byla založena v roce 1995 v Brně jako akciová společnost s českými 

vlastníky. V roce 2003 získala firma distribuční povolení a začala se věnovat 

logistickým službám v oblasti farmacie. Na počátku zajišťovala skladování a distribuci 

léčivých přípravků z několika menších skladů v rámci České republiky.  

Na podzim roku 2003 byl pro společnost postaven a uveden do provozu moderní sklad 

v Brně, který splňoval veškeré přísné požadavky na skladování léčiv. Na konci téhož 

roku došlo k podpisu smluv s prvními významnými klienty. 

Vzhledem k rostoucímu počtu zákazníků společnosti došlo brzy k zaplnění kapacity 

skladu. Proto byla odsouhlasena výstavba nového a podstatně většího skladu a 

logistického centra na okraji Brna. K dokončení stavby a stěhování došlo na konci roku 

2006, současně byl uzavřen sklad v Praze. Rychlá expanze aktivit společnosti způsobila, 

že i nové prostory byly po necelém roce provozu zaplněné a již nedostatečné. Přístavba 
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dalších skladových kapacit byla proto nezbytná a byla dokončena v březnu 2008. 

Během roku 2009 se podařilo rozšířit interní prostory pro uskladnění termolabilních 

látek a zaplnit většinu kapacity stávajícího skladu. Byla proto připravena projektová 

dokumentace další etapy rozšíření. 

V současné době se připravuje otevření nové pobočky pro Slovensko – činnost 

distribučního centra bude zahájena v září 2010.  

Na konci roku 2004 došlo k významné změně vlastníků, společnost byla koupena 

nadnárodním koncernem se sídlem v  Německu. Tato evropská skupina se stala jediným 

akcionářem společnosti a zajistila dostatečné zázemí, aby bylo možné oslovit 

kteréhokoli ze světových farmaceutických výrobců. V rámci sjednocování evropské 

struktury došlo v roce 2009 ke změně právní formy – firma se přeměnila z akciové 

společnosti na společnost s ručením omezeným, čímž se dostala na stejnou úroveň, jako 

všechny sesterské pobočky v okolních státech.    

Důležitým okamžikem v životě podniku byl duben 2006, kdy došlo k přejmenování 

společnosti. Tento krok odpovídá dlouhodobé strategii mateřského koncernu sjednotit 

jména všech poboček, které patří do logistické divize, a vytvořit tak novou značku, 

která je společná pro všechny evropské země. Rozdílnost jmen v jednotlivých zemích 

byla způsobena tím, že rozšiřování skupiny probíhalo zásadně akvizicemi již 

fungujících společností. 

4.1.3 Hospodářské ukazatele 

Základní kapitál je zapsán ve výši 1 milion Kč. Jediným vlastníkem je dnes mateřská 

společnost se sídlem v Německu, za firmou tedy stojí 100% zahraniční kapitál. 

Celková aktiva vrostla ze 157 milionů Kč v roce 2006 na 208 milionů Kč v roce 2008. 

Značná část aktiv (přes 50% z celkových aktiv) byla alokována v krátkodobých 

pohledávkách z obchodních vztahů. Další důležitou skupinou byl dlouhodobý hmotný 

majetek (cca 20%) a zásoby zboží (cca 18% z celkových aktiv). 

Pasiva byla v roce 2008 z 21% tvořena vlastním kapitálem, 79% byl cizí kapitál. Přitom 

téměř 105 milionů Kč tvoří krátkodobé závazky z obchodních vztahů, a to představuje 

cca 64% cizího kapitálu a více než 50% celkových pasiv. Lze tak sledovat, že 

krátkodobé pohledávky i závazky z obchodních vztahů jsou téměř v rovnováze. 

Společnost nemá žádné bankovní úvěry, jediným dlouhodobým závazkem je půjčka 

mateřské společnosti, která se podílí na celkovém kapitálu cca 16%.  
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Tržby za prodej zboží a služeb dosáhly v roce 2006 přes 540 milionů Kč, v roce 2007 

téměř 620 milionů Kč a v roce 2008 více než 685 milionů Kč. Celkový výsledek 

hospodaření před zdaněním byl v roce 2006 9,4 milionů Kč, v roce 2007 5,7 milionů Kč 

a v roce 2008 10,6 milionů Kč.  (28)    

4.1.4 Strategie a cíle 

Strategie podniku směřuje všechny aktivity k jednomu cíli: být respektovaným 

profesionálním poskytovatelem skladových a logistických služeb, být významným 

logistickým partnerem klíčovým výrobcům v oblasti farmaceutických přípravků, léčiv a 

prostředků zdravotnické techniky. 

Hlavním prostředkem k dosažení stanovených cílů je soustavná snaha nabídnout 

maximálně kvalitní, komplexní a flexibilní servis, odpovědně se postarat o potřeby 

klienta. Tato strategie se ukazuje být zajímavou pro stávající i potencionální zákazníky, 

zvláště v době, kdy mnozí farmaceutičtí výrobci přehodnocují svoje logistické modely a 

snaží se aktivity mimo jejich hlavní činnost často outsourcovat. V takové situaci je 

profesionalita, připravenost a kvalita služby tou rozhodující stránkou, která je při 

výběrových řízeních vysoce hodnocena. 

Velkou devizou je nabídka služeb „na míru“, tzn. nastavení všech činností podle přání 

zákazníka. Může se jednat o prosté skladování, přes distribuci jménem společnosti nebo 

jménem zákazníka, až po speciální služby typu přebalování, přípravy vzorků a 

promočních balíčků nebo zvláštní způsob uskladnění a expresní typ přepravy. 

Nejnovější službou, kterou je společnost schopna nabídnout, je příprava a distribuce 

vzorků pro klinické studie, tzn. uskladnění a evidence přípravků, které jsou ještě ve fázi 

výzkumu.   

Splnění všech požadavků a přání zákazníků je jedním z hlavních bodů podnikové 

strategie. Vzhledem k rozmanitosti potřeb klientů tato snaha generuje nutnost nastavení 

individuálních procesů nebo přizpůsobování procesů stávajících. To vede k poměrně 

široké komplexnosti a variantnosti firemních procedur, což klade nemalé nároky na 

připravenost pracovníků i na realizační náklady. 

Ve spojení se speciálním vybavením logistického centra tak vzniká komplex služeb, 

které přinášejí odborně zajištěnou péči, jakou farmaceutika vyžadují. To vše za cenu 

nákladů, které jsou citelně vyšší, než při použití konvenčního způsobu skladování. 

Vzhledem k hodnotě skladovaného zboží a k možným rizikům plynoucím z nedodržení 
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podmínek pro skladování a distribuci léčiv však jsou vyšší ceny služeb akceptovány a 

nejčastějším problémem bývá řešení nedostatku volných kapacit. 

   

4.2 Specifika logistického centra 

4.2.1 Požadavky farmaceutické logistiky 

Všechny činnosti, které souvisejí s léčivými přípravky, se řídí zvláštní legislativou a 

podléhají přísné kontrole. Je proto nezbytné dodržování všech pravidel stanovených 

zákony o léčivech a ustanoveními Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).  

Jako základní požadavek je nezbytný přesná evidence a archivace všech důležitých 

kroků, procesů, změn a podmínek, za kterých byla léčiva skladována a distribuována. 

Tím je umožněna zpětná dohledatelnost a průkaznost všech údajů o příjmech, uložení, 

výdejích nebo transportu. Tyto údaje mohou být životně důležité v situacích, kdy je 

odhalena nějaká neshoda nebo nestandardní účinek farmaceutika a je nutné například 

jeho stažení z trhu.  

Při skladování a manipulaci s farmaceutickými přípravky je nutné respektovat a 

evidovat množství údajů, jako je přesný popis a gramáž přípravků, výrobní šarže, 

exspirace nebo teplotní režim uskladnění. Při množství záznamů, které je nutné 

pořizovat a archivovat, je naprosto nezbytné, aby byl napříč všemi procesy společnosti 

použit sofistikovaný informační systém.  

4.2.2 Prostory a vybavení centra 

Nezbytnou podmínkou popisovaných činností je zajištění vhodných, čistých skladových 

prostor s dokonalou ochranou před všemi vnějšími vlivy. Společnost M. v současné 

době využívá moderní skladové a logistické centrum, které je vybaveno nejnovějšími 

technologiemi. Ty zaručují udržování, monitorování a záznam mnoha důležitých 

parametrů pro zajištění správných podmínek pro skladování léčivých přípravků.  

Asi největší odlišností od konvenčních skladových prostor jsou kontrolované a 

garantované teplotní režimy, které skladové centrum zákazníkům nabízí: hlavní 

skladový prostor je uzpůsoben pro většinu používaných léčiv – díky systému topení, 

klimatizace a vzduchotechniky je zde trvale udržována teplota v rozmezí 15-25 oC. 

V případě, že teplota klesne nebo stoupne k nastaveným hraničním hodnotám, je 

neprodleně spuštěn alarm, je doručena zpráva dozorující bezpečnostní agentuře a 

prostřednictvím automaticky generované zprávy SMS je informován také pověřený 
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pracovník firmy, který je schopen podniknout kroky k nápravě. Průběhy teplot jsou 

nepřetržitě zaznamenávány a pravidelně archivovány. Takto zajištěná hlavní skladovací 

zóna pojme v současné době přes 11500 palet.   

Stejná pravidla platí pro další teplotní režimy skladu – chlazené skladování. Chlazené 

prostory mohou rozlišovat 2 další teplotní pásma: 2-8 oC a 8-15 oC. Aktuálně je 

provozováno pouze chlazené skladování v režimu 2-8 oC, které má kapacitu přes 700 

palet. V tomto prostoru jsou skladovány termolabilní přípravky, nejčastěji jsou to 

vakcíny nebo inzulínové přípravky. 

Dále je k dispozici zabezpečený skladovací prostor s kapacitou 200 paletových míst 

určených pro skladování omamných a psychotropních látek. Přístup to této zóny je 

velmi omezen, oprávnění má jen na několik málo speciálně vyškolených pracovníků 

firmy.   

Celková zastavěná plocha logistického centra je cca 7200 m2, čistá skladová plocha činí 

cca 6500 m2. Prostor příjmu a expedice jsou odděleny a nacházejí se v protilehlých 

částech haly. Příjem má k dispozici 4 nákladové rampy, expedice 5 nákladových ramp 

s automatickými vraty a nastavitelnými můstky.  

Prostor pro skladování je vybaven paletovými regály do výšky 10,5 m, které umožňují 

skladovat palety v 7 výškových úrovních nad sebou. Každá paletová pozice je 

definována alfanumerickým kódem, který určuje skladovou zónu, číslo řady, pořadí 

sloupce a výšku umístění. Toto jedinečné označení se nazývá místopis nebo lokace 

(location). 

K manipulaci s paletami slouží 3 systémové regálové vozíky, 2 vysokozdvižné vozíky 

typu retrak (reach-truck), 1 vysokozdvižný a 2 nízkozdvižné elektrické paletizační 

vozíky. Pro expedici či drobnou manipulaci se pak používá 8 elektrických 

vychystávacích vozíků a 15 mechanických, ručních paletizačních vozíků. 

     

4.3 Analýza aktuálního stavu informačního systému 

4.3.1 Holistický pohled na informační systém 

Holistický pohled na IS nejlépe zachycuje aktuální situaci IS společnosti M. a jeho 

dalšího směřování: „Holistický pohled na informační systém je pohled širší než obvyklý. 

Chápe IS firmy jako komplex a nezahrnuje do něj pouze automatizovanou část. NFI je 

ta část informačního systému, která je tvořena neformalizovanými informacemi, to jsou 
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tedy znalosti a informace lidí, kteří je nosí ve svých hlavách. FI – formalizované 

informace jsou informace, které jsou zaznamenány, např. směrnice, doklady v papírové 

podobě atp., ale které nejsou automatizovány. Konečně IS/IT je ta část informačního 

systému, která je zpracovávána pomocí informačních technologií, tedy to, co většina lidí 

spojuje s pojmem informační systém.“ (7) 

Firma se v relativně krátkém čase proměnila ze společnosti tvořené několika lidmi 

v jednoho z nejvýznamnějších poskytovatelů logistických služeb ve farmacii. To 

s sebou neslo potřebu v maximální možné míře zachytit zkušenosti, znalosti a informace 

lidí, tzn. neformalizované informace, a převést je v podobě vnitřních předpisů, 

směrnic a standardů na formalizované informace. Tento úkol je z větší části splněn, i 

když nikdy nelze říci, že je zcela hotov. Vlivem nových skutečností a podnětů vznikají 

nové pracovní zkušenosti a postupy, které musejí být průběžně formalizovány. 

Část formalizovaných informací pak byla dále převedena do podoby funkcí 

zpracovávaných pomocí IT, v případě společnosti hlavně pomocí WMS (Warehouse 

Management System). Tímto způsobem je řešena například evidence uskladněných 

palet, záznam o příjmech a výdejích, záznam o pohybech palet uvnitř skladu, návrh 

systému na doplnění vychystávacích pozic z pozic zásobních, atd. 

Na druhé straně zůstává velké množství činností, hlavně pracovních postupů, které jsou 

sice formalizované, ale jejich bezchybné naplnění závisí pouze na znalosti, zkušenosti a 

zodpovědnosti příslušného pracovníka. 

V této oblasti jsou největší možnosti rozvoje IS společnosti ve střednědobém a 

dlouhodobém horizontu. Znamená to nalezení IT řešení, která pomohou maximum 

formalizovaných pracovních postupů automatizovat, řídit a vyhodnocovat. 

4.3.2 IS a vedení společnosti 

Vedení společnosti potřebuje převážně informace na agregátní úrovni, které používá pro 

kalkulaci cenových nabídek, hodnocení profitability klientů, přípravu hlášení 

jednotlivým obchodním partnerům a pro reporting do zahraničí v rámci nadnárodní 

skupiny. 

V současném IS bohužel není zahrnut žádný MIS (Management Information System) 

ani nadstavbový modul WMS, který by data agregoval. Jsou proto používána standardní 

operační data WMS, která se agregují pomocí připravených SQL dotazů a pomocí 

aplikací OA (Office Administration), hlavně MicroSoft Excel. 



32 
 

4.3.3 IS a obchodní oddělení 

Obchodní oddělení pracuje převážně se zvláštním modulem WMS, který je určený pro 

zadávání objednávek. V této části WMS je patrná snaha o maximální úroveň 

automatizace – automatický import objednávek zákazníků do modulu WMS, 

automatické zasílání dodacích listů a jiných dokumentů přímo na e-mailové adresy 

partnerů, atd. K tomu slouží množství na míru připravených rozhraní (interface), která 

umožňují propojení IT jednotlivých obchodních partnerů do systému společnosti. 

Část aktivit obchodního oddělení, která není dostatečně podporována WMS, je tvořena 

z operačních dat a evidována pomocí OA, především v MS Excel. 

4.3.4 IS a účetní oddělení 

Agenda účetního oddělení se odehrává převážně ve specializovaném a separátně 

spravovaném účetním SW Helios. Část informací pochází z WMS, vstupy jsou zajištěny 

převodovým rozhraním mezi WMS a systémem Helios.  

Aktuálnost a bezchybnost těchto interface a převodových nastavení patří ke slabým 

místům informačního fungování účetního oddělení a v informační strategii pro budoucí 

období patří nezanedbatelné místo zlepšení těchto převodů. 

Část informací, které mají vztah k personální agendě – docházka – pochází z externího 

SW, který má na starosti evidenci příchodů a odchodů jednotlivých pracovníků. Ty jsou 

monitorovány pomocí vstupních terminálů a karet zaměstnanců.  

Některé úkoly a přehledy účetního oddělení nejsou podporovány běžnými systémy a 

musejí být realizovány pomocí OA, především MS Excel. 

4.3.5 IS a klíčové činnosti logistického centra 

Pro aktivity skladování je klíčový WMS (Warehouse Managememt System) vyvinutý 

primárně pro skladování a distribuci veterinárních nebo farmaceutických přípravků. 

Jeho struktura je v mnoha bodech přizpůsobena specifikům farmaceutického průmyslu 

– pohyb zboží je řízen exspirací zboží, velmi důkladně je sledován pohyb a oddělení 

jednotlivých šarží, atp.  

Tento systém je produktem tuzemské společnosti, která se věnuje distribuci 

veterinárních léčiv. Program čerpá z praktických zkušeností, neustále se vyvíjí, opravuje 

a vylepšuje. Jeho nespornou výhodnou je jistě fakt, že není zakonzervován a potřebné 

modifikace jsou proveditelné v relativně krátkých termínech, je možný přímý kontakt 

s tvůrci tohoto systému.  
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Slabinou systému je skutečnost, že pro každého nového zákazníka (farmaceutického 

výrobce) vytváří nezávislou databázi bez funkční vazby na databáze ostatní. Jsou jen 

velmi omezené možnosti používání nadstavby slučující údaje – tato skutečnost klade 

velmi vysoké požadavky na organizační kázeň v situaci, kdy se ve stejném prostoru 

vyskytuje zboží různých zákazníků, nicméně záznam o tom se nachází v řadě 

oddělených úložišť. Výstupy dat také není možné on-line uživatelsky modifikovat.  

Zadávání a editace dat v systému je převážně manuální (jedinou možností je 

elektronické vkládání objednávek). Všechny změny a potvrzení změn je nutné vkládat 

z klávesnice pracovní stanice PC.  

Jediným výstupem, kterým je možné předávat informace pracovníkům skladu, je 

v současné době tisk. Veškeré podklady k činnostem ve skladu jsou tak tištěné 

dokumenty. Mezi nejdůležitější patří expediční list, který obsahuje informace o 

zákaznické objednávce a o uložení jednotlivých položek ve skladě. Druhým 

nejčastějším je příkaz k přeskladnění (job list), tj. dokument o skladovém přesunu, buď 

z příjmu na určitou pozici, nebo přesun mezi dvěma pozicemi skladu v rámci 

optimalizace uložení a z důvodů doplnění chytacích pozic.  

Po fyzickém provedení konkrétní skladové operace nebo změny je třeba na příslušný 

vytištěný dokument zapsat potvrzující nebo kontrolní údaje ručně. U chystání a 

expedice je to „odškrtnutí“ názvu a šarže expedované položky a příslušného počtu kusů. 

Totéž platí o kontrole. Při přemístění palety v rámci skladu musí manipulant opsat tzv. 

kontrolní číslici (údaj uvedený vedle popisu každého místopisu) a vrátit dokument 

pracovníkovi v kanceláři, který provedenou akci potvrdí v informačním systému.  

Všechny výše popsané kroky značně omezují a zpomalují provoz skladu. Navíc - 

zhledem k nutnosti ručních potvrzení není záznam v informačním systému aktuální a 

často nevyjadřuje skutečný stav. Buď může dojít k dlouhé prodlevě mezi vlastní akcí a 

aktualizací dat v systému, nebo se naopak procedura obchází změnou dat v systému 

ještě před započetím akce. Ve velkém množství papírových dokumentů není vyloučena 

ani ztráta některého z vytištěných listů a z toho plynoucí neprovedení akce nebo 

nepotvrzení a nemožnost aktualizace dat. 

Skladové prostory distribučního centra jsou rozděleny na zóny, řady, sloupce a 

jednotlivé místopisy pro uložení palet. Každý místopis je označen kódem sestaveným 

z číslic a písmen, kontrolní číslicí a také jednodimenzionálním čárovým kódem typu 
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EAN 128, obsahujícím informaci s popisem místopisu. Tento čárový kód není 

v současné době využíván. Může být ale začleněn do budoucího systému čárových 

kódů. 

Pracovní postupy a náplně práce jednotlivých pozic jsou popsány v rámci certifikace 

systémů společnosti podle ČSN EN ISO 9001:2001. Popisy jsou většinou obecné, příliš 

nezohledňují koordinaci a návaznost jednotlivých oddělení a činností.  

 

4.4 Hlavní operační postupy 

Organizace práce v oblasti skladu logistického centra rozlišuje 6 základních činností, 

které je potřeba zajistit: 

4.4.1 Příjem zboží 

Skupina pracovníků alokovaná pro příjem zboží obstarává všechny nezbytné kroky 

v oblasti fyzického i administrativního příjmu zboží na sklad. Procedura příjmu probíhá 

v následujících krocích:  

- Palety jsou z kamionu vyloženy na předem určené místo (volná plocha). 

- Jsou provedeny fyzické kontroly (kvantitativní a kvalitativní) – evidují se počty 

palet/kartonů, počty kusů, označení dodaných položek, šarže, data exspirace, 

případná poškození.   

- Všechny zjištěné údaje jsou zaznamenány do protokolu o příjmu (formulář 

v papírové podobě). Proběhne srovnání s průvodní dokumentací zásilky, 

odchylky jsou dokumentovány a předávány dodavateli. 

- Proběhne administrativní příjem do WMS, předpokladem je dostupnost všech 

potřebných dokladů – dodacích listů, faktur, atp. 

- WMS vygeneruje etikety LPN (Licence Pallet Number), které jednoznačně 

identifikují každou paletu. Alfanumerický kód je unikátní a umožňuje sledovat 

paletu po dobu její životnosti v logistickém centru. 

- WMS navrhne vhodnou lokaci pro umístění palety, je vytištěn job list obsahující 

informace o paletě (LPN, popis artiklu) a lokaci cílového umístění. 

- Pracovník příjmu připravenou sadu etiket LPN a job list umístí na paletu – 

etikety nalepí z obou stran palety, job list vloží na viditelné místo. 

- Paleta je tak připravena na zaskladnění.   
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Pokud je paleta po provedení administrativního příjmu umístěna na volné ploše, není ve 

WMS evidována na žádné konkrétní lokaci, ale nachází se ve stavu „v pohybu“. Dokud 

vystavený job list není ukončen potvrzením v systému, je zboží na paletě pro ostatní 

činnosti blokované, pro určité reporty je dokonce „neviditelné“ - vůbec není počítáno do 

aktuálního stavu!  

Job list není na paletě nijak fixován, může dojít k jeho ztrátě, a tím nemožnosti 

identifikovat plánovaný pohyb zboží. Totéž platí v situaci, je-li job list předán 

manipulantovi a nedbalostí dojde k založení nebo ztrátě dokumentu. 

Tištěný formulář ani WMS žádným způsobem nezohledňuje prioritu plánované operace.  

4.4.2 Zaskladnění 

Jedná se o skladový proces, kdy je paleta umístěná na volné ploše příjmu zaskladňována 

do paletového regálu - do cílové lokace, která byla určena WMS. Přemisťuje se vždy 

celá jednotka/paleta podle LPN kódu, cílová lokace je identifikována díky papírovému 

formuláři job list, který je umístěný na paletě. 

Přesun zpravidla probíhá ve dvou krocích. Důvodem je rozdílná manipulační technika 

nutná pro převoz palety z volné plochy k regálu a pro vlastní zaskladnění do regálu. 

K předání palet slouží manipulační pozice umístěné v čele každé regálové řady. 

Manipulační pozice mají své označení, ale WMS s nimi nepracuje.  

Další pracovník obsluhující regálový zakladač převezme paletu na manipulační pozici a 

na základě informace na job listu ji umístí na cílovou lokaci. Poté je povinen opsat 

z cílové pozice kontrolní číslici, která později slouží ke kontrole správnosti provedené 

operace. 

Pohyb zboží je v informačním systému ukončen až v okamžiku, kdy pověřený 

pracovník zadá kontrolní číslici z job listu do IS a dojde ke shodě. V opačném případě 

je třeba celý přesun prověřit. 

4.4.3 Přeskladnění a doplnění 

Přeskladněním se rozumí pohyb palety z jedné skladové lokace na druhou. Může být 

prováděno 2 základními způsoby: 

- Na základě zkušenosti skladníka bez předchozího podkladu ve WMS. 

- Na základě předem připraveného job listu ve WMS je určeno, odkud kam se má 

určitá paleta identifikovaná LPN přeskladnit. V takovém případě je vytištěn 
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papírový formulář job list, který je předám pracovníkovi provádějícímu činnost 

přeskladnění. 

Z pohledu fyzické manipulace můžeme rozlišit také 2 rozdílné situace. Dochází-li 

k přeskladnění v rámci jedné regálové uličky, je možné provést celou operaci pomocí 

regálového zakladače v jednom kroku. Pokud se cílová lokace nachází v jiné regálové 

uličce než lokace původní, je potřeba 3 kroků:  

- vyjmutí zakladačem z počáteční lokace a předání na manipulační lokaci 

- přesun jiným typem VZV z počáteční manipulační do koncové manipulační 

- vyzvednutí zakladačem z manipulační a umístění do cílové lokace   

Ostatní kroky ukončení přesunu a práce s job listem jsou totožné jako v případě 

zaskladnění. 

Doplňování zboží ze zásobních do výdejních lokací je nejčastějším důvodem pro 

přeskladnění.  

Systém skladování v logistickém centru využívá paletové regály do výšky 10 metrů 

s možností umístění palet v 7 výškových úrovních. Palety umístěné na zemi a v 1. 

nadzemní úrovni jsou určeny k chystání zboží (výdejní místopisy, picking locations). 

Palety na vyšších úrovních tvoří zásobu (zásobní místopisy, bulk locations).  

Hlavním úkolem pracovníků zodpovědných za doplňování je plánování přesného a 

včasného doplnění uvolněných výdejních místopisů paletami ze zásobních místopisů, 

aby bylo možné zajistit plynulou distribuci. V plánování přesunů pomáhá návrh WMS 

pomocí procedury automatického doplňování. Podmínkou správného fungování 

procedury je korektní nastavení limitů pro každý artikl ve WMS. Výstupem procesu 

doplňování je tisk job listů.  

4.4.4 Chystání zboží 

K hlavním činnostem skladu logistického centra patří příprava a chystání zboží podle 

objednávek zákazníků. Objednávky jsou manuálně nebo elektronicky vloženy do 

informačního systému, na jejich základě jsou vytištěny expediční listy. Expediční list 

zahrnuje seznam lokací a přesnou identifikaci produktu, šarže a množství. Konkrétní 

lokace a jejich pořadí určuje WMS. 

Pracovníci provádějící chystání se pohybují po skladě podle místopisů uvedených 

v expedičním listě, kontrolují název přípravku, šarži a exspiraci na uvedeném místopise 
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a ukládají na paletu objednaný počet kusů. Tato procedura se opakuje, dokud nejsou 

nachystány všechny položky expedičního listu.  

Kontrola správnosti prováděné akce je velmi omezená, jedná se jen o vizuální kontrolu 

dat uvedených v expedičním listě a na přípravku. Nelze zkontrolovat, že byla kontrola 

všech údajů skutečně provedena, nelze zaručit, že zboží bylo vychystáno ze správné 

lokace.  

Případně změny v chystání musí být schváleny nadřízeným pracovníkem a písemně 

zaznamenány do expedičního listu – ten slouží jako podklad k fakturaci. Všechny 

změny, které byly v průběhu chystání a kontroly provedeny, musí být ještě před 

fakturací manuálně opraveny ve WMS.  

Stav na konkrétním místopise se ve WMS neaktualizuje v okamžiku, kdy je zboží 

odebráno. Dochází k tomu až vystavením dodacího listu, ve WMS je učiněn záznam o 

pohybu typu výdej. Mezi fyzickým uvolněním lokace a aktualizací dat ve WMS vzniká 

časový rozdíl, minimálně v řádu hodin, maximálně v řádu dní. 

4.4.5 Kontrola, balení, expedice 

Objednávka nachystaná podle expedičního listu je předána kontrole. Platí pravidlo, že 

kontrolu provádí jiný pracovník, než který objednávku chystal. Nástrojem kontroly je 

jen vizuální srovnání údajů v expedičním listě a přípravků připravených k expedici. 

Pokud kontrola odhalí neshodu, pověřený pracovník provede nápravu. Jestliže je 

nachystané zboží kvalitativně i kvantitativně v pořádku, je možné kartony a palety 

zabalit, označit adresou dodání a expedovat. 

Kontrola je postavena na zodpovědnosti a zkušenosti pracovníka, který tuto činnost 

provádí. Objektivně nelze zaručit, že byly opravdu prověřeny všechny parametry, které 

mají být kontrolovány, tj. název přípravku, šarže, exspirace a počet kusů. Nedůsledné 

provádění kontroly dokazují kvantitativní i kvalitativní reklamace ze strany zákazníků, 

které jsou po prověření akceptovány. 

4.4.6 Provádění inventarizace 

Nepopulární, nicméně nezbytnou činností je provádění inventur. Aktuálně používaná 

verze WMS nenabízí inventurní modul, který by přípravu, provádění a vyhodnocení 

inventur usnadňoval. 
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Příprava inventury zpracovává údaje WMS o skladových zásobách a sestavu manuálně 

prováděných testů, které ověřují, zda jsou ukončeny všechny rozpracované operace a 

zda je možné inventarizaci zahájit.    

Následně jsou data o skladových zásobách přenesena do tabulky MS Excel a jsou 

vytvořeny inventarizační sestavy. Seznamy jsou vytištěny a v papírové podobě 

připraveny k počítání.  

Výsledky počítání jsou z papírových listů manuálně přepsány do původní excelové 

tabulky a je provedeno vyhodnocení. Rozdíly oproti záznamům ve WMS jsou 

opakovaně přepočítány. 

Konečným výstupem inventury je seznam rozdílů, kladných a záporných. Je-li tento 

odsouhlasen jako finální výsledek, provádí se oprava stavů skladu – kladné rozdíly 

generují příjemku, záporné se řeší výdejkou. Oba dokumenty včetně souhrnné bilance 

jsou součástí oficiálního zápisu o provedení inventarizace.  

V mnoha krocích provádění inventury figurují manuální procedury, které mohou 

v důsledku opomenutí nebo lidské chyby znamenat zkreslení závěrů inventury a 

výsledné manko, které musí společnost M. svým klientům uhradit.   

  

4.5 Shrnutí problémů a stanovení slabých míst 

Z analýzy aktuální situace a se znalostí každodenních situací ve firmě lze pojmenovat 

problémy, se kterými se společnost M. potýká. Lze popsat, kde jsou slabá místa, pro 

která je třeba hledat opatření. Hlavním důvodem, proč chce firma situaci řešit, je 

nedostatečná kontrola procesů a kvality, zastaralý a pracný způsob komunikace s IS a 

v neposlední řadě snaha o zvýšení efektivity práce. 

4.5.1 Omezené funkce WMS 

Vzhledem k tomu, že WMS přímo či nepřímo ovlivňuje většinu činností logistického 

centra, je v první řadě potřeba podrobně zanalyzovat aktuální funkčnost a úroveň 

podpory pro uživatele a stávající procesy. Některé funkce se jeví jako problematicky 

fungující, jiné jako nedostatečné. Dále lze pozorovat, že určité užitečné a v jiných 

systémech běžné procedury ve WMS chybějí úplně. Je zřejmé, že se uživatelé naučili 

využívat maximum možného, co WMS nabízí a případné nedostatky řeší jinou cestou, 

nejčastěji použitím funkcí MS Excel. Toto řešení je v mnoha případech funkční, 
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nicméně často neefektivní. Výhodou je, že je WMS živý a je tedy možné o úpravách a 

doplnění uvažovat.  Je třeba, aby IS podporoval procesy a fungování firmy. 

4.5.2 Chybějící automatizovaná komunikace 

Klíčovým problémem jsou omezené možnosti komunikace s WMS, neexistence 

elektronických periferií, minimální možnost elektronických vstupů a výstupů. Pracné 

každodenní vkládání dat možné jen manuálně, jako výstup jsou použitelné jen tištěné 

dokumenty a další práce s nimi je opět pouze manuální. Zde je evidentně slabé místo 

pro další zlepšování procedur a zefektivňování celého provozu.  

Dále je třeba zmínit skutečnost, že data nejsou ve WMS aktualizována automaticky a 

v reálném čase, ale většinou ručně a se zpožděním, až po provedení určité činnosti. 

Manuálními vstupy rapidně narůstá možnost lidské chyby, což je u tohoto způsobu 

komunikace s IS docela běžné. V neposlední řadě je třeba uvažovat nemalé náklady 

vynaložené na pracovníky, kteří se věnují aktualizaci dat ve WMS. V případě použití 

automatické identifikace je aktualizace dat základní funkce, která se děje on-line a bez 

dalších nákladů.  

4.5.3 Slabá kontrola kvality 

Za slabé místo všech pracovních postupů, které má dopad především na proces řízení a 

kontroly kvality, je skutečnost, že jediným kontrolním nástrojem pro porovnání 

správnosti prováděné operace je vizuální vjem pracovníka skladu. Jediným 

prostředkem, jak informovat pracovníky o správném provádění stanovených postupů 

jsou školení, tištěné dokumenty popisující standardní operační postupy a následná 

kontrola uvedeného v praxi. Dojde-li vlivem nepozornosti k chybě nebo je-li vizuální 

vjem nesprávně vyhodnocen, neexistuje žádný mechanizmus, který by v dané chvíli 

pochybení odhalil. Kumulace chyb na více úrovních a procedura jejich řešení vede ke 

zpomalení vykonávaných činností nebo k zablokování některých funkcí práce skladu 

logistického centra. Zde je na místě zmínit finanční dopad – řešení všech reklamací 

generuje zbytečné náklady. V případě záměny zboží nebo nižšího množství kusů jsou to 

náklady na dopravu, kterou je třeba realizovat navíc. Alarmující jsou pak náklady na 

zboží dodané navíc – tuto skutečnost zpravidla příjemce nereklamuje a společnost je 

nucena provést finanční náhradu zjištěného manka při inventuře.  
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4.5.4 Omezená kontrola výkonů 

Aktuální sledování pracovních činností jednotlivých pracovníků a jejich výkonnosti je 

velmi omezené. V současné verzi WMS neexistuje záznam, kdo, kdy a jak dlouho se 

určitou činností zabýval. Snahou managementu je získání těchto dat a nastavení 

parametrů ohodnocení pracovníků v závislosti na pracovním výkonu. Potřebné 

informace jsou v redukované podobě dostupné na tištěných formulářích, nicméně 

manuální dohledávání, přepisování a vyhodnocování se ukázalo jako nefunkční. 

4.5.5 Chybějící podpora inventur 

Inventarizace přípravků jednotlivých výrobců farmaceutik, kteří využívají služeb 

logistického centra, zůstává trochu na okraji zájmu společnosti. Na tuto činnost není 

WMS ani popis pracovních činností připraven vůbec. Funkce WMS nabízejí velmi 

omezenou podporu jak pro vytváření inventurních přehledů se zadáním více možných 

hledisek, tak pro zadávání průběžných výsledků inventury a závěrečné vyhodnocení. 

Aktuálně je proto procedura inventur prováděna převáděním dat do tabulek MS Excel, 

úpravou a vyhodnocením tamtéž. Teprve finální výsledek je zanesen do WMS ve formě 

pohybů, které narovnávají stav skladu. 

 

4.6 Návrh optimalizačního projektu 

Vedení společnosti M. je s vytčenými problémy a popsanou situací velmi podrobně 

obeznámeno a snaží se ji dlouhodobě řešit. Ve spolupráci s odborníky mateřské 

skupiny, kteří mají za úkol podporu jednotlivých poboček a disponují dostatkem 

zkušeností z ostatních zemí, se snaží vymezit hranice optimalizačního projektu, který by 

postihl všechna popsaná slabá místa. 

Vzhledem ke struktuře popsaných problémů a s přihlédnutím k výčtu možných omezení 

se ukazuje jako základ optimalizace zavedení automatické identifikace a vytvoření 

nového komunikačního rozhranní, které usnadní obousměrný průchod dat mezi WMS a 

uživateli systému a které zároveň zprostředkuje chybějící funkčnosti pro zvýšení 

kontroly a kvality a pro podporu rozhodování.  
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4.7 Pracovní cíle projektu 

4.7.1 Cíl: Automatická identifikace zvýší produktivitu pr áce 

Teoretická východiska a případové studie dokazují, že produktivita práce v distribuci a 

logistice, hlavně při přípravě a chystání zboží dle objednávky zákazníka, je limitována 

výkonem pracovníků skladu. V logistickém procesu je nutné na mnoha místech 

porovnávat výstupy informačního systému se skutečností. Příkladem může být pozice 

umístění ve skladě, číslo palety, kód zboží, šarže nebo doba použitelnosti. Při použití 

klasických postupů tato kontrola probíhá zejména vizuálně, kdy pracovník skladu 

porovnává data uvedená na tištěném dokumentu (např. expedičním listě) s daty 

uvedenými na regále, zboží nebo paletě. Rychlost a věrohodnost tohoto srovnání závisí 

na znalostech, zkušenostech i momentální fyzické nebo psychické kondici pracovníka. 

Tento proces vyžaduje vysokou míru přesnosti a soustředění, je časově náročný. 

Zavedení systému automatické identifikace tak přináší výrazné zrychlení procesu 

kontroly údajů, kdy čtecí zařízení okamžitě vyhodnotí, zda se čtené údaje shodují se 

zadáním, případně upozorní na neshodu. Navíc jsou načtené údaje po potvrzení 

bezprostředně aktualizovány v informačním systému (IS), což přináší oproti klasickým 

postupům další časovou úsporu. 

4.7.2 Cíl: Automatická identifikace sníží počet reklamací 

Hlavním důvodem k reklamacím v distribuci jsou chyby v počtu dodaných kusů nebo v 

druhu dodaného zboží. Tyto rozdíly jsou ve většině případů způsobeny nepřesností a 

nedostatečnou kontrolou údajů při práci pracovníků skladu. 

Použití systému automatické identifikace pomocí skenování určitých čárových kódů 

(např. pozice, paleta, artikl, …) nebo pomocí přečtení kontrolních číslic patří k 

nejpřesnějším metodám k registraci většího množství dat.  

Systém navíc umožňuje provádět kontrolu stavu současně s chystáním zboží, pokud je 

nastaveno povinné přepočítání na dotčené pozici. Tato funkce garantuje, že při 

potvrzení rovnosti skutečného zůstatku na pozici a v informačním systému, je možné 

nachystané množství považovat za ověřené. Díky této funkci lze upravit pracovní 

procedury a postupně omezit, případně úplně zrušit následnou kontrolu nachystaných 

objednávek, která je v současné době při farmaceutické distribuci nutná. 
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4.7.3 Cíl: Automatická identifikace zlepší řízení procesů 

Řízení některých procesů distribučního centra vyžaduje velké množství opatření a 

předpisů, vysokou míru koordinace činností a velký objem kontrolní činnosti ze strany 

vedoucích pracovníků. I při dodržení všech standardů není ve všech případech možné 

splnění všech podmínek, efektivní využití zdrojů nebo objektivní hodnocení 

pracovníků. 

Zavedení systému automatické identifikace předpokládá implementaci komunikačních 

zařízení, přenosných terminálů, s on-line propojením s informačním systémem pomocí 

radiofrekvenční technologie. Tento fakt umožní řízení jednotlivých pracovníků pomocí 

posloupnosti úkolů předávaných hlasem nebo zobrazených na displeji, v závislosti na 

prioritách jednotlivých úkolů a na aktuálním rozmístění pracovníků v rámci 

distribučního centra. Úkoly a jejich důležitost bude ve všech fázích optimalizovat 

informační systém. Ten také zajistí, aby veškeré dostupné technické prostředky (např. 

vysokozdvižné vozíky a zakladače) byly využity rovnoměrně a co nejúčelněji. Všechny 

systémy budou vzájemně propojeny a budou nepřetržitě ukládat data o tom, jak a kým 

byly spravovány. To mimo jiné zjednoduší a zprůhlední hodnocení jednotlivých 

pracovníků – bude možné přesně stanovit, jakým dílem se ten který pracovník podílel 

na výkonu celého logistického centra a dle toho bude stanovena motivační část odměny 

pracovníka.    

 

4.8 Kritéria úsp ěchu a rizika projektu 

4.8.1 Výběr koncepce 

Prvotním klíčovým momentem, kde nemusí být snadné nalezení shody, je koncepční 

návrh projektu. Řešitelé mohou mít různé předpoklady, požadavky nebo zkušenosti, 

které při hledání koncepce povedou jiným směrem. Řešením tohoto bodu je široká 

diskuze na mnoha úrovních a také co nejrozsáhlejší sběr zkušeností, např. od 

zahraničních kolegů, kteří už systémy automatické identifikace zaváděli. 

4.8.2 Zajištění rentability projektu 

Investice spojená s pořízením HW, vývojem nového SW a úpravami stávajícího WMS 

je jednou z významných položek při kalkulaci rentability celého projektu. Je proto nutné 

znát dobře dopad připravovaných změn a přizpůsobit technické i personální prostředky 

aktuálnímu stavu. Bude-li se činnost automatizovaného logistického centra rozvíjet 
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postupně v rámci několika let, je nutné analyzovat úspory, které požadovaná investice 

přinese. 

Provozní výsledky v horizontu 5 let jsou základním kritériem úspěchu celého projektu.  

4.8.3 Podpora autorů informačního systému 

Je třeba zmínit fakt, že fungování stávajícího WMS, se všemi chybami a nedostatky, 

může významně ovlivnit analýzu a přípravu vhodného rozhraní pro aplikaci obsluhující 

zařízení pro automatickou identifikaci. Předejít případným komplikacím v tomto bodě 

je možné odstraněním známých chyb a doplněním chybějících funkcí WMS ještě před 

započetím dalších činností. Další pomocí bude nastavení všech parametrů systému na 

standardní hodnoty a dostatečný prostor pro analýzu ze strany dodavatele systémového 

rozhraní. 

4.8.4 Spolupráce dotčených pracovníků 

V průběhu a po ukončení implementace se lze setkat s nedůvěrou a odmítáním 

pracovníků, což může být způsobeno obavami z nových postupů a technologií. Je proto 

potřeba od samého začátku s lidmi mluvit, informovat je o jednotlivých krocích, 

očekávaných změnách a přínosu pro konkrétní činnosti, které vykonávají. 

4.8.5 Stanovení akceschopného realizačního týmu 

Realizační tým může svým přístupem výrazně ovlivnit průběh i úspěch celého projektu 

– pozitivně i negativně. Součástí týmu budou členové reprezentující různé zájmové 

skupiny a jejich součinnost může být komplikovaná. Hlavní slovo musí mít zástupci 

společnosti M. jako zadavatelé projektu a ti, kdo celou investici platí. Členové týmu 

musejí být dostatečně kompetentní k přijímání rozhodnutí a musejí prokázat dobrou 

znalost problematiky. Nemělo by se jednat o pozice najaté na tento projekt, ale o 

klíčové kmenové pracovníky se znalostí širších vazeb. 

4.8.6 Rezerva časového plánu 

Ve všech fázích projektu se mohou vyskytnout komplikace, které ovlivní časový průběh 

a mohou poznamenat schválený časový harmonogram. Je proto základní podmínkou, 

aby se již při stanovení časového plánu pamatovalo na časové rezervy, které mohou 

dopad případných překážek zmírnit. 
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4.9 Podmínky a omezení projektu 

4.9.1 Schválení projektu 

Vzhledem k faktu, že společnost, kde zavedení automatické identifikace navrhujeme, je 

součástí nadnárodního koncernu, bude klíčovou podmínkou schválení projektu 

zahraničním vlastníkem. Z tohoto směru také plynou určitá doporučení a předchozí 

zkušenosti, nicméně volnost při výběru koncepce i dodavatele je značná. Je však 

nezbytné obhájit finanční hledisko projektu – tj. prezentovat výhodnost vybraného 

řešení, schopnosti a kompetenci vybraného dodavatele a v neposlední řadě obhájit 

návratnost požadované investice. Teprve po splnění uvedených dílčích podmínek je 

šance na schválení celého projektu. 

4.9.2 Dodržení korporátní strategie 

Vybrané řešení automatické identifikace musí být v souladu s podporovanou korporátní 

strategií. Je snahou posledních let stanovit standardy pro celou skupinu a nově 

schvalované projekty odvozovat od těchto dohodnutých standardů. 

4.9.3 Lokální omezení 

Přestože jednotlivé dílčí kroky budou provedeny na základě doporučení zahraničního 

vedení a zkušeností ostatních poboček, bude se jednat o originální projekt, který bude 

ve značné míře dodán na míru a podle konkrétního zadání logistického centra. Také 

všechna připravovaná rozhranní jsou programována na míru stávajícímu lokálnímu 

WMS. To umožňuje v nadstandardní míře zahrnout všechny specifické požadavky 

budoucích uživatelů systému automatické identifikace.  

Na druhé straně je celý projekt výrazně náročnější a nákladnější, než kdyby bylo možné 

použít již předem připravené struktury nebo interface na standardizovaný systém. 

Lokální provedení je tak limitem i pro budoucí použití na jiném místě nebo s jiným 

typem WMS. Je samozřejmě možné exportovat základní myšlenky nebo koncepci, 

většina programátorské práce je však nepřenosná a v případě nové realizace bude nutné 

ji provádět a zaplatit znova… 

4.9.4 Personální omezení 

Logistické centrum, ve kterém bude popisovaný projekt realizován, nepatří k velkým 

společnostem. Je proto zřejmé, že úkoly na projektu budou rozděleny mezi pracovníky, 

kteří jsou v současné době pověřeni jinými činnostmi.  
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Přestože bude stanovena jasná priorita, budou definovány milníky a pravidelně 

kontrolováno dodržování časového plánu, je zde určité riziko, že nebude realizaci 

projektu věnována dostatečná péče, což bude následek přetíženosti jednotlivých 

pověřených realizátorů. Vzhledem k personální politice společnosti lze však jen stěží 

očekávat, že by byl na uvedený projekt plně vyčleněn někdo ze stávajících pracovníků 

nebo přijat nový kolega.   

 

4.10 Potřebné finanční zdroje 

Zcela přesné vyjádření finanční náročnosti celého projektu není úplně možné. Ve fázi 

přípravy projektu byly vypracovány 3 cenové nabídky, které se však v nabízené ceně 

výrazně rozcházely. I když pro všechny účastníky platilo stejné zadání, největší rozdíly 

plynuly z různého přístupu k řešení – od nabídky plného přizpůsobení stávajícímu 

WMS až po snahu implementovat připravené standardní moduly dodavatele bez přílišné 

snahy o adaptaci. Další velké rozdíly byly v práci programátorů, což zřejmě plyne ze 

skutečnosti, že některé nabídky byly zpracovány zahraničními firmami. 

V přehledu financí nejsou zahrnuty periferie – teprve v průběhu projektu se ukáže 

potřeba přenosných tiskáren, které budou kalkulovány zvlášť. 

Interní zdroje nejsou v uvedené kalkulaci uvažovány vůbec. Veškeré vstupy kmenových 

pracovníků společnosti budou prováděny v rámci běžných povinností a je proto 

předpoklad, že nebudou generovat nějaké zvýšené náklady.      

V následujícím přehledu je proto použita cenová kalkulace, která se nejvíce blíží finálně 

vybranému řešení, i když se realita může ještě mírně lišit. 

 

• Nový aplikační server                                                                    133.000,- Kč    

• Přenosné terminály (5 + 30 ks)                                                    1.610.000,-Kč 

• HW servisní smlouva na 3 roky                                                     370.000,- Kč 

• Licence SW                                                                                    917.000,- Kč 

• Programátorské úpravy na WMS                                                   400.000,- Kč 

• Speciální obslužný SW                                                                  395.000,- Kč 

• Implementační služby                                                                     495.000,-Kč 
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Celkové finanční náklady na realizaci projektu jsou tak vyčísleny na 4.320.000,- Kč bez 

DPH. Uvažujeme-li provoz 35 terminálů, jsou tak celkové náklady dodávky na jeden 

terminál cca 125.000,-Kč. Vzhledem k tomu, že cca 1/3 nákladů nemá přímou vazbu na 

počet terminálů, lze usuzovat, že při vyšším počtu uživatelů budou jednotkové náklady 

klesat. 

Ve finančním plánování se počítá i s obnovou celého systému v budoucnosti – 

v rozpočtu se předpokládá další investice každých 5 let ve výši cca 35% původních 

nákladů.  
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5. Vlastní návrhy řešení 

 

5.1 Hlavní předpoklady a cíle návrhu řešení 

Mezi největší problémy snižující efektivitu práce skladu logistického centra patří 

manuální vkládání dat do informačního systému, které neprobíhá v reálném čase a 

umožňuje chyby způsobené lidským faktorem, předávání informací jen pomocí 

tištěných dokumentů, nutné přenášení a předávání těchto dokumentů, identifikace dat 

jen pomocí vizuálních vjemů pracovníků a velmi omezené možnosti kontroly. 

Prostředkem k vyřešení těchto slabých míst je zavedení některé ze známých technologií 

pro automatickou identifikaci dat, která bude nejlépe aplikovatelná v současných 

podmínkách logistického centra. Při přípravě projektu bylo vybíráno z následujících 

technologií. 

 

5.2 Hodnocení možných technologických řešení 

5.2.1 Systém 1 D čárových kódů 

Hlavním přínosem je identifikace a kontrola probíhající pomocí čárových kódů 

uvedených na zboží nebo na paletách, na regálech a na dalších tištěných dokumentech.  

Výhodou tohoto řešení je částečná připravenost současného systému logistického 

centra, který již tyto kódy tiskne (např. identifikační štítky palet) nebo je má 

nainstalované (místopisy na regálech), i když se prozatím nepoužívají.  

Nutností je investice do softwarové aplikace a interface, který umožní stávajícímu 

WMS zpracovávat nové elektronické vstupy. Dalším nákladem je nákup mobilních 

zařízení (terminály, čtečky čárových kódů) schopných načíst informace obsažené v 

čárových kódech a přenášet tyto informace on-line do informačního systému. Přenos 

může být zajištěn pomocí radiofrekvenční technologie IEEE 802.11g - WiFi zařízení s 

modulační rychlostí 54 Mbps, které je již v prostorách distribučního centra 

nainstalované. 

Nevýhodou řešení je malá informační kapacita 1D čárových kódů, tedy nutnost 

používat větší počet kódů pro identifikaci a kontrolu většího množství parametrů. Dále 

je nutné poznamenat, že některé parametry nejsou v čárových kódech obsaženy vůbec  

(např. výrobní šarže) a dle podmínek konkrétních výrobců se stále vyskytují produkty 

bez jakéhokoli označení čárovým kódem.  
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5.2.2 Systém 2 D čárových kódů 

Základní odlišností od 1D čárových kódů je v informační kapacitě 2D kódů, tzn. objem 

dat uložených v jednom kódu je výrazně vyšší. To umožňuje v jednom kódu zašifrovat 

všechny potřebné údaje (kód přípravku, šarže, exspirace, výrobce, datum příjmu, … 

atd.), které je nutné například u palety identifikovat a kontrolovat.  

Přínosem je pak urychlení procesu identifikace a kontroly, kdy je vícečetné skenování 

různých údajů nahrazeno jediným.  

Tento systém vyžaduje modernější (a tedy nákladnější) čtecí zařízení, která umějí s 2D 

kódy pracovat. Vyšší investici vyváží urychlení pracovních postupů. Výrazným 

omezením je minimální podpora ze strany výrobců farmaceutik a formátová odlišnost. 

V případě, že výrobní závod 2D kódy používá, není známá vnitřní struktura uložení dat 

v příslušném kódu. 

5.2.3 RFID 

Systém užití RFID (Radio Frequency Identification) vyžaduje řádově nákladnější 

identifikační prvky = nosiče (tagy RFID), z nichž lze uložená data číst pomocí 

rádiového pole vyzařovaného snímačem. 

Výhodou tohoto systému je, že není nutná přímá viditelnost identifikačního prvku a také 

vysoká informační kapacita. Pro rychlé přijímání, kontrolu i vyskladnění větších 

objemů zboží by tato technologie byla nejzajímavější. 

Nevýhodou jsou ale vysoké náklady a komplikovanější zavádění této technologie. V 

podmínkách logistického centra je hlavním problémem této technologie spolupráce s 

mnoha různými výrobci a partnery. Předpokladem pro úspěšné zavedení RFID by byla 

instalace identifikačních tagů již ve výrobě, což v současné době není možné a 

vyjednávací pozice logistického centra na uvedenou změnu nestačí. 

5.2.4 Hlasové technologie 

Použití hlasové technologie může být v určitých podmínkách optimálním řešením, 

zvláště v provozech, kde není možné zavedení systému čárových kódů. Důležitým 

předpokladem je existence datového záznamu, proti kterému probíhá potvrzování 

hlasem. Naopak se tato technologie nehodí k pořizování nových záznamů bez podkladu. 

Hlavní využití hlasu proto najdeme při chystání a kontrole zboží, lze ho použít i pro 

plánované přesuny. 



49 
 

Mezi hlavní výhody lze počítat zachování volných rukou manipulanta a soustředění 

jeho zraku jen na vykonávanou činnost. Sluch je dalším smyslem, který je využíván a 

v jiných teologiích je opomenut. Nespornou výhodou je rychlejší vkládání údajů, než 

při použití klávesnice a větší variabilita v případech, kdy chybí jednotné označení 

produktů čárovými kódy. Dodavatelé také uvádějí, že doba zaškolení obsluhy je 

výrazně kratší, než u jiných systémů. 

Nevýhodou může být poněkud komplikovaný systém dialogů a nezbytná náhlavní 

souprava (headset), která může být některými pracovníky vnímána jako obtěžující 

prvek. Pokud jsou pracovníci naučení na vizuální vjem, může absence jakéhokoli 

zobrazení působit problémy. 

5.2.5 Systémy Pick-To-Light 

Pick to Light (nebo také Pick by Light) je jedním z nejznámějších a osvědčených 

systémů v oblasti třídění. Celá technologie a nezbytný software se nejčastěji používá v 

oblastech s manuálním tříděním (statické i dynamické regály) nebo u automatizovaných 

řešení. Řešení je založeno na řízení logistického procesu na straně třídění a chystání 

pomocí speciálního SW a regálových displejů, které navigují pracovníky a zobrazují 

počet kusů, které mají být manipulovány. Tato technologie je vhodná zejména pro 

provozy s maximem kusové distribuce.  

Volba této technologie by znamenala kompletně nové uspořádání skladu, regálů, 

mohutnou investici do vybavení. Navíc není úplně vhodná v případě, kdy se některé 

operace provádějí s celými paletami. Systém navíc příliš neřeší otázky příjmu a 

zaskladnění. 

5.2.6 Automatické a poloautomatické vysokopodlažní skladování 

Některé sklady jsou zčásti nebo zcela automatizované a vyžadují minimální zásahy 

pracovníků uvnitř. Palety nebo výrobky využívají systém automatických dopravníků, 

jeřábů a automatické ukládání a vyhledávání v informačních systémech, koordinované 

programovatelné logické automaty a počítače s řídícím logistickým systémem. Tyto 

High-Bay skladovací prostory jsou často vyšší než 10 metrů, v některých případech 

dokonce vyšší než 20 metrů. 

Tyto systémy jsou velmi vhodné pro logistické procesy, které pracují s celými paletami, 

velkoobjemové skladování nebo cross-docking. Je potřeba je plánovat už při budování 

skladové haly, dodatečné instalace by si vyžádaly enormní investice.       
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5.3 Výběr optimální technologie 

Vzhledem ke známým vstupním podmínkám distribučního centra a k výhodám nebo 

nevýhodám jednotlivých technologií se vedení společnosti rozhodlo pro využití 

revoluční kombinace systému čárových kódů a hlasové technologie. 

  

5.3.1 Výhody vybrané technologie 

Cílem je využití výhod obou technologií v jednom terminálu, možnost volby a 

kombinování dle prováděné pracovní operace. Je zřejmé, že některé pracovní postupy 

budou efektivnější pomocí klasického snímání čárových kódů (příjem, inventura), jiné 

pomocí čistého hlasového řešení (kontrola). Většina operací pak bude postavena na 

kombinaci hlasu a skenování, tzn. informaci z WMS k pracovníkovi bude zajišťovat 

hlas, potvrzování provedených kroků zpět do WMS pak proběhne pomocí skeneru. 

Kombinované řešení bude schopné lépe řešit nestandardní situace, kdy například 

chybějící čárový kód bude nahrazen přečtením potřebných údajů… 

5.3.2 Nevýhody vybrané technologie 

Mezi nevýhody lze zařadit nutnost použití speciálního vybavení, bez kterého nebude 

pracovník skladu logistického centra schopen vykonávat žádnou standardní činnost. 

Bude tak nutné pořídit dostatečný počet terminálů, aby každý pracovník na směně měl 

k dispozici jeden. Také pro samotné pracovníky bude zpočátku nepříjemné zvyknout si 

na všechny nutné kabely propojující skener a náhlavní soupravu s přenosným 

terminálem. 

Jako systémovou nevýhodu je možné vnímat obrovskou závislost na informačních 

systémech a jejich vzájemné komunikaci a bezproblémové spolupráci. Používání 

systému „papír+tužka“ nebo relativně jednoduchá spolupráce s jediným systémem 

WMS výrazně minimalizuje riziko nepoužitelnosti celého systému. Toto riziko naopak 

výrazně roste začleněním nových subsystémů, serverů, komunikačních rozhraní, atd.  

      

5.4 Výběr dodavatele 

5.4.1 Možní dodavatelé 

S ohledem na specifičnost zvoleného řešení není skupina dodavatelů, schopných 

uvedené řešení nabídnout, příliš obsáhlá. Zvláště hlasové řešení patří v našich 
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podmínkách stále k okrajovým technologiím. Navíc - kombinace hlasu a skeneru 

v jednom zařízení bude zřejmě patřit k prvním v České republice. 

S výběrem potencionálních dodavatelů může pomoci i mateřská společnost, není 

problém, aby se tenderu zúčastnily i zahraniční společnosti.  

5.4.2 Metody výběru 

Při výběru vhodného dodavatele bude připravena podrobná poptávka, která bude 

obsahovat zadání pro přípravu cenových nabídek. V poptávce budou zmíněny všechny 

důležité oblasti a požadavek na specifikaci od každého dodavatele.  

Pro vyhodnocení cenových nabídek a výběr optimálního dodavatele bude použita 

metoda srovnávání jednotlivých nabídek. Podstatným údajem, který bude srovnáván, 

bude v první řadě cena nabízených řešení, dále bude velmi důležitá dostupnost a 

zajištění servisu, rychlost a kompletnost implementace, dostupné reference s možností 

osobní návštěvy. Významnou roli bude hrát také zkušenost s implementací 

reprezentovaná počtem realizací.  

Vzhledem k tomu, že se výběrového řízení mohou účastnit i zahraniční společnosti, 

které mají s implementací systémů automatické identifikace širší zkušenosti, než firmy 

tuzemské, je důležitou podmínkou, aby byl realizační tým schopen komunikovat 

v českém jazyce.    

 

5.5 Technické parametry 

Navrhované kombinované řešení popisuje, že bude využíváno hlasové technologie 

primárn ě pro komunikaci směrem z WMS k pracovníkovi skladu. V opačném 

směru, tzn. od skladníka do WMS bude informace potvrzována skenováním 

převážně 1D čárových kódů. 

Projekt automatické identifikace (AID) počítá s využitím mobilních terminálů 

umožňujících jak využití „klasické“, tedy za použití displeje, klávesnice a snímače 

čárového kódu, tak využití „hlasové“, tedy za použití hlasového vstupu/výstupu a 

snímače čárového kódu bez použití displeje a klávesnice.  

Pro účely některých skladových operací (zejména příjmu), je alternativně počítáno i se 

„standardními“ ručními mobilními terminály, které neumožňují provoz v hlasovém 

režimu.  
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Obr. 4: Komunikace systém -> pracovník skladu  
(Zdroj: autor) 

 
 

 
 

Obr. 5: Komunikace pracovník skladu -> systém  
(Zdroj: autor) 

 

 

Při stanovení počtu terminálů vycházíme z předpokladu, že novou technologii bude 

využívat většina skladových manipulantů. Vzhledem ke znalosti počtu pracovníků i 

rozvržení pracovních směn je možné definovat následující počty: 

o 5 ks ručních RF terminálů (příjem, doplňování, vedoucí) 

                     

Obr. 6: Terminál Motorola MC 3090  
(Zdroj: 23) 
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o 30 ks RF terminálů pro nošení na ruce nebo u pasu (chystání, 

kontrola) 

 

Obr. 7: Terminál Motorola WT4090 s prstovým skenerem   
(Zdroj: 23) 

 
             

 

Obr. 8: Náhlavní souprava pro hlasové aplikace  
(Zdroj: 27) 

 
 
U všech typů se předpokládá dodání včetně náhradního akumulátoru a dobíjecí a 

komunikační stanice. 

Pro provoz aplikačního software a zajištění komunikace RF terminálů se současným 

WMS bude třeba instalovat jeden nový aplikační server.   

Bude také možné použít některé již instalované prvky 1D kódů - označení regálů, 

tiskáren. Při výběru symbolik čárových kódů je vhodné pokračovat v již zavedené 

symbolice EAN 128.  

Z hlediska čtecích zařízení může být navržené řešení bez problému realizováno, 

protože většina společností, dodávajících mobilní terminály, nabízí v současné době 

typy, které si poradí s 1D i 2D variantou čárových kódů, a zároveň umožňují 
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instalování aplikací zajišťujících hlasovou komunikaci = software od společnosti 

Vocollect. Je třeba mít jistotu, zda je vybrané zařízení připravené na připojení 

náhlavní soupravy (sluchátka + mikrofon).  

Aby zařízení umožňovalo volný pohyb pracovníků v prostorách distribučního centra, 

je nezbytné použít mobilní terminály, které dokážou spolupracovat s již 

nainstalovanou radiofrekvenční technologií. 

Důležitou podmínkou je, aby terminály minimálně omezovaly manipulanty při práci. 

Z tohoto důvodu je vhodné pro většinu činností zvolit typ, který je možné připevnit na 

opasek nebo zápěstí a ponechat tak pracovníkovi volné ruce. 

 

5.6 Vazba na současné systémy 

Veškeré skladové procesy jsou aktuálně řízeny WMS, který nedisponuje prostředky pro 

využití automatické identifikace, jako jsou mobilní terminály, hlasové terminály, 

bezdrátový přenos dat a snímání čárových kódů. WMS  bude využíván i nadále s tím, že 

je třeba zabezpečit jeho datové propojení s navrhovaným systémem automatické 

identifikace (AID).  

Protože WMS nedisponuje ve všech případech požadovanou funkčností a není snadné 

tuto funkčnost do WMS doplnit, je navrženo určitou část požadované funkčností 

implementovat v rámci AID. 

WMS je založeno na databázi MS SQL Serveru. Koncepce uvažuje se založením 

separátní databáze na MS SQL Serveru, která bude využívána AID. Mezi databázemi 

WMS a AID bude probíhat datová komunikace zajištěná datovým rozhraním (toto 

rozhraní bude součástí dodávky AID). Přenos dat mezi databázemi musí být 

obousměrný. Směrem z WMS do AID bude nutné přenášet kmenová data zboží, 

obchodních partnerů (dodavatelé a zákazníci) a případná další doplňující data. Dále pak 

bude třeba sdílet podklady pro provádění příjmu a výdejů ze skladu (příjemka, 

expediční list).  

Ve směru z AID do WMS bude nutné přenášet všechna data o provedení skladového 

pohybu nebo o potvrzení určitého stavu nebo počtu kusů (příjem, výdej, přeskladnění, 

inventura). 

Nad databází AID systému bude provozována AID Management Console, což bude 

klasická desktop aplikace dostupná na všech pracovních stanicích v rámci instalace. 
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Jejím hlavním úkolem bude usnadnit práci s daty přenesenými z WMS a umožnit jejich 

přípravu pro zpracování na mobilních terminálech.  

Zároveň nad databází AID systému budou pracovat všechna mobilní zařízení 

komunikující přes bezdrátovou síť. Tím bude zajištěna možnost implementovat do AID 

systému eventuální další požadované funkčnosti, které stávající WMS nemá 

implementovány a jsou přitom považovány za důležité. 

 

5.7 Plán projektu 

Přestože stanovení časového plánu je standardní součástí přípravy projektů obdobného 

rozsahu, je potřeba se u tohoto bodu dostatečně zdržet. Všichni členové realizačního 

týmu musejí přispět ke stanovení reálných termínů jednotlivých etap včetně 

dostatečných rezerv. Je třeba počítat s tím, že závazný časový plán je možné stanovit až 

po provedení podrobné vstupní analýzy. 

5.7.1 Struktura úkol ů a činností 

Nový systém si už v době přípravy vyžádá zapojení a součinnost mnoha pracovníků, 

bude užitečné, aby se všichni seznámili s jednotlivými etapami realizace i s případnými 

změnami a aktualizacemi. 

5.7.1.1 Stanovení koncepce a analýza výchozího stavu 

- Stanovení ideálního řešení, které má nový systém přinést 

- Rozbor současného stavu a definice stavu nového 

- Investiční kalkulace a stanovení rentability 

5.7.1.2 Příprava implementace 

- výběr dodavatele HW a SW  

- definice terminálů, obslužné aplikace a rozhraní se stávajícím WMS 

- úpravy software obsluhujícího funkce terminálů 

- stanovení požadavků na konkrétní funkce nového systému 

- programování aplikace 

- příprava propojení funkcí současného WMS s novým systémem 

5.7.1.3 Zahájení zkušebního provozu 

- nastavení pracovních postupů co nejblíže budoucímu novému systému 

- testování mobilních čtecích zařízení a funkcí obslužného software 

- testování propojení nového systému a zkušební databáze současného WMS 
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- odstranění chyb fungování 

- příprava a školení klíčových pracovníků 

- zmapování a popis nových pracovních postupů 

5.7.1.4 Zahájení plného provozu, akceptace 

- příprava návodů, školení všech pracovníků 

- postupné spouštění nového systému v provozních databázích 

- řešení připomínek 

- finální převzetí a akceptace dodaného řešení 

- testování a nastavení služeb systémové podpory 

 

5.7.2 Harmonogram a milníky projektu 

Harmonogram projektu a jednotlivé milníky je možné stanovit na základě nabídky 

dodavatele vzhledem k rozsahu, komplexnosti problematiky a kapacitním možnostem 

na straně dodavatele i zadavatele. 

Prvním důležitým milníkem je schválení rozsahu a detailů investice vedením 

společnosti a nadřízenými orgány korporace. Bez tohoto kroku je jakékoli další 

uvažování bezpředmětné. 

Dalším souvisejícím krokem je výběr vhodného dodavatele, který naplňuje z největší 

části očekávání a parametry zadání projektu. Oba zmíněné milníky mohou v praxi 

proběhnout v několika dnech, ale také se mohou táhnout po řadu měsíců. Záleží na 

mnoha faktorech, na zájmu a tlaku zadavatele i kvalitě zpracování nabídek ze strany 

dodavatelů. 

Délka realizace projektu byla po diskuzích stanovena na 22 týdnů od podpisu 

smlouvy. V tomto plánování byly zohledněny všechny nestandardní vlivy, jako jsou 

letní měsíce a dovolené nebo naopak Vánoce a konec roku. 

První etapa spočívá v 9 týdnech analýz a programování jednotlivých komponent jako je 

modul chystání, kontroly, inventury, doplňování nebo příjmu. Milníkem je 10. týden, 

který přináší ukázku zpracování všech procesů. 

Následuje 7 týdnů integračních tesů a oprav, které budou na základě testování nezbytné. 

Všechny uvedené kroky probíhají v testovacím prostředí bez přímého dopadu na provoz 

společnosti. Dokončení integračních testů je dalším milníkem a je plánované v 18. 

týdnu od začátku projektu. 



57 
 

Následující 3 týdny mají za úkol zaškolení pracovníků na všech úrovních, kteří budou 

s novým systémem jakkoli pracovat. Pro různé skupiny jsou rezervovány různé termíny, 

aby bylo možné řešit specifika konkrétních pracovních postupů. Zároveň probíhá 

testování celého systému již blízko praxi. 

Posledním milníkem je 22. týden, který přináší předání celého projektu ze strany 

dodavatele. Předpokladem je skutečnost, že všechny potřebné testy proběhly 

uspokojivě.  

 

5.8 Popis nových procesů a pracovních postupů 

5.8.1 Příjem 

5.8.1.1 Příjem s podkladem 

Toto řešení předpokládá, že ve WMS bude předem založený příjmový doklad, na 

kterém budou uvedeny jednotlivé položky, šarže, exspirace a celkové množství kusů 

k příjmu, tzn. zadání podle dodacího listu nebo importovaná data o zásilce získaná 

přímo od dodavatele. 

Je potřeba dodržet základní pravidlo logistického centra platné pro farmaceutika – na 

jedné paletě bude umístěna pouze jedna položka a jedna šarže. Pokud zásilka uvedenou 

podmínku nesplňuje, bude potřeba jako první krok příjmu provést roztřídění, což je 

zavedená praxe.  

Pracovník příjmu vybavený ručním terminálem (použití klasické technologie skeneru 

s dotykovým displejem a klávesnicí) při příjmu palety vybere položku na paletě 

uloženou, a to buď ze seznamu, nebo sejmutím čárového kódu vybraného kusu na 

paletě. Tento kód musí být předem uložen v databázi AID na kmenové kartě zboží. 

Pokud systém kód nezná, je úkolem pracovníka příjmu provést přiřazení kódu konkrétní 

skladové kartě. Jakmile je jednoznačně identifikována přijímaná položka, je třeba 

vyřešit identifikační detaily. Je-li součástí předem nahraných dat také šarže a datum 

exspirace, provede skladník kontrolu zmíněných údajů. Pokud tato data chybí, je nutné 

je zadat z klávesnice. Jako konečný údaj uvede pracovník počet kusů na paletě.  

Pokud skladník potvrdí všechny uvedené informace, je paleta v AID založena a zde je 

evidována jako umístěná na příjmové lokaci – na volné ploše. Zároveň je do WMS 

přenesena informace o založení palety a v AID dojde k ponížení nepřijatého množství 
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na příjmovém dokladu. WMS vytvoří jedinečný identifikátor palety LPN a vrátí jeho 

kód do AID.  

Pracovník příjmu bude vybavený mobilní tiskárnou etiket – vytiskne finální podobu 

etikety LPN se všemi používanými standardními údaji. Etiketa bude tištěna 3x a 

umístěna na přední, zadní a horní straně palety. Tím bude dokončen příjem palety 

včetně její identifikace.  

5.8.1.2 Příjem bez podkladu 

Toto řešení se neopírá o předem založený doklad ve WMS. Princip je však podobný 

předešlému způsobu příjmu. Skladník vybavený ručním terminálem při příjmu palety 

vybere položku na paletě uskladněnou, a to buď ze seznamu, nebo sejmutím čárového 

kódu vybraného kusu na paletě. Pro přesné přiřazení položky zpravidla poslouží kód 

předem uložený na kmenové kartě zboží. V opačném případě bude abecední seznam 

položek vybaven dalšími identifikátory k jednoznačnému přiřazení položky. 

Pomocí klávesnice zadá pracovník příjmu šarži, datum exspirace a počet kusů. Pomocí 

mobilní tiskárny připraví etikety a označí paletu, jak je popsáno výše. 

5.8.1.3 Dokončení příjmu 

Úkolem popsaných postupů bude zadat informace do systému pomocí terminálů a 

označit palety. Ukončení příjmu mají na starosti pracovníci administrativního příjmu – 

jejich zodpovědností je zkontrolovat data v systému oproti průvodní dokumentaci, 

případně doplnit ceny nebo jiné podrobnosti. Tato procedura bude nezávislou kontrolou 

postupu, který byl učiněn pomocí terminálu. 

Pokud je vše v pořádku, systém WMS pomůže navrhnout finální lokaci každé paletě. 

Vytvoří se záznam o pohybu zaskladnění, ale zůstane jen v elektronické podobě, nebude 

nutné tisknout žádný papírový formulář.  

 

5.8.2 Zaskladnění a přeskladnění 

5.8.2.1 Zaskladnění 

Při tomto skladovém procesu je paleta umístěná na příjmové lokaci zaskladňována do 

cílové lokace ve skladu, která byla určena pomocí funkcí WMS. Přemísťuje se vždy 

celá paleta podle LPN kódu - zpravidla jsou potřeba 2 kroky, k dočasnému umístění 

jsou používány manipulační lokace, které jsou v čele každé regálové řady. Pro tento 
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proces je uvažováno kombinované řešení využívající skener i hlasové funkce v jednom 

terminálu.  

Princip zaskladnění pomocí mobilního terminálu bude následující: Skladník sejme 

pomocí skeneru LPN čárový kód palety, kterou chce zaskladnit. Je proveden přímý 

dotaz do databáze WMS, který ověří existenci této palety, zkontroluje připravenost k 

přesunu a vrátí informaci o dalším umístění – nejčastěji se bude jednat o manipulační 

pozici. Tato informace je reportována pomocí hlasového výstupu do sluchátek 

skladníka. V případě, že ještě není možné paletu přesunout, zpravidla z důvodu stále 

probíhajícího příjmu, bude další akce zamítnuta.  

Skladník paletu odveze k manipulační lokaci, sejme skenerem LPN kód palety a čárový 

kód manipulační pozice. K tomuto sejmutí, stejně jako ke všem dalším akcím, je 

v kombinovaném režimu vyzván hlasovým výstupem. Skenováním obou zmíněných 

kódů paletu přiřadí ke zmíněné manipulační pozici. Provede se přeskladnění palety 

z příjmové plochy na manipulační lokaci, tato informace je evidována pouze v AID, do 

WMS není nic reportováno. Pro WMS je paleta v pohybu mezi příjmovou a cílovou 

lokací. Není potřeba ověřovat, zda je manipulační pozice prázdná, protože tato je 

definována jako nekonečná – to umožňuje v daném okamžiku na čelo regálové řady 

umísťovat větší množství palet k zaskladnění ve stejné řadě.   

Ve druhém kroku je použit regálový zakladač pro úzké uličky - skladník vybere paletu 

z manipulační lokace a skenerem sejme její LPN kód. Dotazem do WMS se ověří cílová 

lokace pro zaskladnění pro tuto paletu a je ohlášena pomocí hlasového výstupu do 

sluchátek skladníka. Skladník musí potvrdit cílovou lokaci sejmutím jejího kódu 

(standardní proces) nebo přečtením kontrolního dvojčíslí (hlasový proces). Obě 

funkčnosti jsou k dispozici současně a lze použít kteroukoli z nich dle vůle skladníka. 

Skenování je považováno za primární postup, použití hlasu díky mikrofonu za 

alternativu. Dotazem do WMS se ověří, zde je cílová lokace skutečně prázdná (nebude 

tomu tak pouze ve výjimečných situacích). Pokud je prázdná, provede se přiřazení 

palety k lokaci naskenováním LPN kódu, dojde k zaskladnění palety a do WMS je 

reportováno potvrzení a ukončení přesunu. Pokud lokace prázdná není, je automaticky 

generován záznam o incidentní situaci a skladník může pomocí systému zvolit 

některou z následujících možností: 
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- Zaskladnit na cílovou lokaci, i když není prázdná – to je dovoleno jen v případě, 

že obsah lokace a zaskladňované palety je totožný v artiklu i šarži. 

- Zvolit alternativní cílovou lokaci – v takovém případě musí být prověřeno, že 

vybraná alternativa je volná a že na ni ani systémově nesměřuje žádná paleta. 

- Vrátit paletu zpět na výchozí manipulační lokaci. 

V prvních 2 případech je provedeno zaskladnění palety a do WMS je reportováno 

ukončení jejího pohybu. V posledním případě se neděje nic, paleta zůstává ve WMS v 

pohybu a v AID je vedena na dané manipulační lokaci. 

 

5.8.2.2 Přeskladnění 

Přeskladněním se rozumí přesun palety (nebo menšího množství) z jedné skladové 

lokace na druhou. Tento proces je v automatizovaném provozu navržen s použitím 

skeneru i hlasového výstupu – tedy v kombinované formě. 

Méně častou variantou je přesun na základě rozhodnutí skladníka – tato funkce nemůže 

být přístupná všem, ale pouze pracovníkům s oprávněním teamleaderů. 

Skladník v tomto případě sejme skenerem  LPN palety a následně se provede dotaz na 

paletu do WMS. Hlasovým výstupem je ohlášena lokace, kde se paleta momentálně 

evidenčně nachází, skladník tuto lokaci potvrdí sejmutím jejího kódu (standardní 

proces) nebo přečtením kontrolního dvojčíslí (hlasový proces). Poté paletu fyzicky 

převeze na cílovou lokaci dle vlastního rozhodnutí a sejme nebo přečte její kód. 

Dotazem do WMS se prověří, že je tato lokace evidenčně k dispozici a nesměřuje na ni 

žádný jiný naplánovaný přesun. Pokud je cílová lokace prázdná, provede se 

přeskladnění palety a do WMS se provedení reportuje. Pokud je lokace obsazená, 

postupuje se jako v případě incidentní situace při zaskladnění.  

Častější variantou přeskladnění je plánovaný přesun. Ve WMS existuje fronta jobů, tj. 

příkazů k přesunu čekajících na přeskladnění. Pokud skladník zvolí tuto funkci, začne 

zpracovávat první ve frontě čekající přesun. Hlasem je sdělena informace, kde je 

výchozí pozice přeskladnění. Skladník jako první skenerem sejme kód zdrojové lokace, 

nebo přečte její kontrolní dvojčíslí. Po ověření zdrojové lokace skladník sejme kód LPN 

palety. Dle naplánovaného přesunu je hlasem sdělena lokace dalšího přesunu. Jedná-li 

se o přesun v rámci jedné regálové řady, je možný přesun v jednom kroku. Jde-li u 

cílové lokace o jinou řadu, je k přesunu potřeba použít 3 kroky: nejprve se provede 
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přesun do manipulační lokace výchozí řady, dále přesun mezi manipulační výchozí a 

manipulační cílovou a nakonec mezi manipulační cílovou a finální lokací. Ve všech 

krocích je použita navigace hlasového výstupu a identifikace pomocí kombinace LPN 

kódu palety a kódu lokace.  Pokud je vše v pořádku, provede se přeskladnění palety a 

toto je reportováno z AID do WMS, kde je provedena on-line aktualizace. 

Většina možných incidentních stavů již byla popsána v předchozím textu, je však 

možné přidat jeden další potencionální problém: může se stát, že systémem sdělená 

výchozí lokace přesunu bude prázdná. V takové situaci je nezbytné vytvořit report o 

tomto problému a odeslat ho v reálném čase teamleaderovi. Pro skladníka bude 

pokračovat práce dalším přesunem v řadě. 

Z hlediska praktických zkušeností z provozu je v případě přeskladnění potřeba doplnit 

některé funkčnosti, které umožní řešit reálně vznikající situace a optimalizovat tak 

pohyb pracovníků ve skladu.  

První takovou funkčností je přesun mezi manipulačními lokacemi. Vzhledem k tomu, že 

tento pohyb je potřeba provádět jiným typem vozíku, je nezbytné tuto skupinu přesunů 

uvádět odděleně.  

Dalším hlediskem je minimalizace přesunů regálových zakladačů mezi jednotlivými 

uličkami. Pokud tedy systém eviduje další plánovaný pohyb v téže regálové řadě, musí 

ho nabízet přednostně, aby se vykonal dříve, než se vozík přesune jinam. 

Z pohledu bezpečnosti není možné operovat v jedné regálové uličce současně se dvěma 

nebo více vozíky. Je-li tedy naplánovaná další úloha v uličce, kde probíhá jiná činnost, 

musí být možné přesunout se jinam, kde je aktuálně volno.      

5.8.3 Chystání 

Chystání objednávek je klíčovou činností logistického centra, která se navíc musí 

provádět bezchybně a často v časové tísni. Nastavení procedury je proto velmi důležité 

a dopad bude velmi zřetelný. Tento proces je v automatizovaném provozu navržen 

s použitím skeneru i hlasového výstupu – tedy v kombinované formě.   

Jako podklad pro chystání budou z WMS přenášeny do AID expediční listy. Expediční 

list obsahuje hlavičku, nesoucí základní data objednávky, a tělo, kde jsou obsaženy 

všechny důležité údaje o položkách (artikl, šarže a počet kusů) a rezervovaných 

lokacích. Konkrétní lokace, odkud bude třeba vychystat, určuje WMS. Kromě těchto 

základních údajů budou na řádku expedičního listu ještě přenášeny parametry určující, 
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co bude nutné terminálem během vychystávacího procesu potvrzovat. Identifikační 

údaje mohou být vyžadovány v několika variantách podle citlivosti nebo ceny 

konkrétního zboží. V základním provedení se vždy bude při potvrzování jednat o lokaci, 

zboží a počet kusů. 

Připravené, přenesené a dosud nezpracované expediční listy bude možné v AID 

Management Consoli zobrazit a prohlížet jejich položky. Vychystání expedičního listu 

bude umožněné v AID 3 základními způsoby: 

- Vychystávání celého expedičního listu jedním skladníkem 

- Paralelní vychystávání 1 expedičního listu více skladníky 

- Multipicking – vychystávání více expedičních listů jedním skladníkem 

 

5.8.3.1 Vychystávání jedním skladníkem 

V tomto případě se expediční list předem nedělí na části, ale vychystává se jako celek. 

Jakmile začne daný expediční list vychystávat jeden skladník, je zablokován pro přístup 

ostatních. 

5.8.3.2 Paralelní vychystávání 

Tento způsob vychystávání bude uplatněn zejména při zpracování rozsáhlých 

expedičních listů, kdy je zapotřebí chystání maximálně urychlit. V AID Management 

Consoli bude možné zobrazený expediční list rozdělit na několik částí, z nichž každá 

bude přiřazena jinému skladníkovi. Každou takto určenou část bude možné vychystávat 

nezávisle, takže počtem vytvořených částí expedičního listu bude dán i počet skladníků, 

kteří mohou pracovat paralelně.  

5.8.3.3 Multipicking 

Tento způsob vychystávání bude uplatňován pro skupiny menších objednávek, které 

bude umožněno vychystat současně jedním pracovníkem. Uživatel bude moci v AID 

Management Consoli provést sdružení vybraných expedičních listů do skupiny. Pokud 

je expediční list zařazen do skupiny, není možné ho vychystávat samostatně, ale pouze 

v rámci skupiny. 

Základní entitou pro vychystávání bude ve všech případech tzv. skupina pro 

vychystání. Skupina pro vychystání může představovat buď část jednoho expedičního 

listu (u paralelního vychystávání), jeden celý expediční list (u vychystávání jedním 

skladníkem) nebo skupinu více expedičních listů (u multipickingu). Při vytvoření 
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vychystávací skupiny bude nutné také specifikovat pořadí, v jakém se budou lokace 

nabízet skladníkům na terminálech. 

Skladníkovi bude v první fázi automaticky přidělena určitá skupina pro vychystání. 

Přidělování se bude řídit preferencemi a omezeními, které budou předem nastaveny 

v systému pro každého pracovníka. Bude tak zajištěno, že například objednávku na 

omamné a psychotropní látky může dostat přidělenu jenom ten skladník, který k tomu 

má patřičné oprávnění. Stejně tak bude možné přidělit objednávku konkrétnímu 

pracovníkovi.   

Skladník bude v prvním kroku hlasem vyzván, aby vytisknul etiketu pro označení 

obalu, do kterého se bude vychystávat. Není podstatné, zda se bude jednat o karton 

nebo paletu. V případě multipickingu bude každému expedičnímu listu ve skupině 

příslušet samostatný obal, proto se v tomto případě vytiskne pro každý expediční list ve 

skupině jedna etiketa. Toto označení je u multipickingu klíčové pro rozlišení mezi 

jednotlivými objednávkami, ale i u ostatních typů vychystání půjde o velmi důležitou 

identifikaci, se kterou se bude dále pracovat.  

Vlastní vychystávací proces bude ve všech třech případech totožný. Skladníkovi bude 

na začátku pomocí hlasového výstupu přečten kód lokace, ze které se má chystat. 

Nejrychlejším způsobem potvrzení bude naskenování LPN příslušné palety – v tom 

případě bude systém schopen díky LPN prověřit v jednom kroku všechny potřebné 

údaje, tzn. zda je skladník na správném místě a zda je na paletě požadovaný artikl i 

šarže. Není-li možné skenovat LPN, je náhradním řešením skenování lokace a 

přečtení posledních 4 znaků šarže výrobku ve směru zprava doleva. Zde je možné vidět 

jasné přednosti kombinovaného řešení, které tak umožňuje pokračovat v práci i 

v situacích, které by díky chybějícímu kódu klasické provedení nedokázalo vyřešit. 

V momentě, kdy se systém přesvědčil, že skladník vyhledal správnou paletu, přečte 

systém pomocí hlasového výstupu první slovo z názvu artiklu a současně počet kusů. 

Na vyžádání je možné doplnit informaci o počtu kartonů. Reakcí skladníka je 

naskenování čárového kódu základního balení artiklu a hlasové potvrzení počtu kusů. 

Jakmile je položka v AID takto vychystána, dojde k jejímu připsání do obsahu 

vychystávacího obalu (evidence obsahu obalu).   

Za velký nedostatek celého procesu považuji skutečnosti, že vychystání položky je 

zaznamenáno pouze v AID a není ihned replikováno do WMS. Tím není zaručeno, že 
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ve WMS bude uchováván reálný obraz stavu skladu. Tento problém však není možné 

vzhledem ke známým omezením WMS vyřešit. 

Během procesu vychystání skupiny budou lokace nabízeny v definovaném pořadí tak, 

aby byla zajištěna optimalizace trasy skladníka podle předem zadaného požadavku. 

Primární řazení je nastaveno podle kódu lokace - tím bude zajištěna optimalizace 

vychystávací trasy z hlediska její délky. Jiným hlediskem, které může primární řazení 

ovlivnit, je objem vychystávané položky. Bude-li tedy předmětem objednávky položka 

objemem překračující nastavené limity, pak bude chystání takového artiklu provedeno 

přednostně, a teprve pak bude respektováno pravidlo optimální trasy. 

Chystání je ze zkušenosti největším zdrojem incidentních situací. Ve všech případech 

musí být o problému on-line informován teamleader, který je oprávněn situaci vyřešit. 

V provozu mohou při chystání nastat následující komplikace: 

- Na lokaci není žádné zboží 

- Na lokaci je jiné zboží 

- Na lokaci je správné zboží, ale jiná šarže 

- Na lokaci je správná šarže, ale málo kusů 

- Na lokaci je správný počet kusů, ale část je poškozena  

Procedura musí umožnit skladníkovi výše uvedené problémy identifikovat a 

bezodkladně pokračovat v práci. Další řešení je v kompetenci teamleadera. 

5.8.4 Kontrola a balení 

Provedení procesu kontroly bude umožněno rovněž pomocí mobilních terminálů – 

v tomto případě je zvolena pouze hlasová forma procesu. Kontrola bude probíhat na 

úrovni vychystaného obalu, tzn. bude se kontrolovat karton nebo paleta. Už při procesu 

chystání je pamatováno na to, že bude nutné obsah nachystaného obalu zkontrolovat, 

proto se kartony nechystají plné, aby zůstaly viditelné všechny vložené položky. Totéž 

platí o paletách. 

Jako první údaj skladník přečte kód vychystaného obalu v expediční zóně, čímž 

identifikuje, který obal bude přepočítáván. Poté je skladník dotázán na šarži 

kontrolovaného produktu. Postupně přečte poslední 4 znaky šarže ve směru zprava 

doleva. Poslední 4 znaky jsou zpravidla rozhodující pro rozlišení šarží. Systém ověří, 

zda šarže končící těmito znaky v kontrolované části objednávky existuje. Pokud nikoli, 

je pomocí hlasového výstupu sděleno upozornění a kontrolovaný obal je v databázi AID 
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označen jako problémový. Pokud 4 poslední znaky šarže odpovídají více artiklům, je 

skladníkovi umožněno vybrat požadované zboží.  

Pokud šarže odpovídá právě jednomu artiklu, je skladník vyzván k přečtení zjištěného 

počtu. Pokud je deklarovaný počet nižší, než systémový, je skladník hlasem upozorněn, 

aby hledal dále. Pokud je naopak množství vyšší, je vyzván ke kontrole. V případě, že je 

množství deklarované právě rovno množství systémovému, pak je možné kontrolovat 

další položku.  V případě, že veškeré zboží v obalu bylo korektně zkontrolováno, obal je 

označen jako zkontrolovaný a je možné s ním dále pracovat. V případě disproporcí je 

automaticky generován incidentní záznam, který je postoupen k řešení teamleaderovi. 

Balení je závěrečná procedura, která má za cíl identifikovat všechny obaly patřící ke 

stejné objednávce, provést jejich optimalizaci a reportovat do systému finální strukturu 

obalů.  V praxi je navržen postup využívající primárně hlasovou technologii. Nejprve 

skladník přečte kód obalu, který je předmětem optimalizace a balení. Obratem obdrží 

informaci, kolik dalších obalů je předmětem uvedené objednávky. Úkolem, který 

proběhne bez podpory terminálu, je minimalizovat výsledný počet kartonů nebo palet. 

Posledním krokem je aktualizace informace, kolik výsledných kartonů nebo palet 

vzniklo po provedení balení. Podmínkou je, aby na závěr balení byly všechny výchozí 

obaly zmíněny, u těch, které byly eliminovány, je systém o této skutečnosti informován. 

       

 

 

5.8.5 Inventura 

Navržené změny v procesu provádění inventury jsou nejrozsáhlejší ze všech. Je to 

proto, že aktuálně neexistuje inventurní podpora ze strany WMS a tak bude nutné 

před implementací inventurních funkcí přenosných terminálů naprogramovat jednotlivé 

funkčnosti ve WMS. 

5.8.5.1 Vymezení rozsahu inventury 

V základním formuláři WMS se vymezí, jaký je rozsah inventury. Nabízí se různé 

možnosti: vše, vybrané fyzické sklady, vybrané logické sklady, vybrané lokace, vybrané 

regály, vybrané typy adres (picking, zásoba, …), vybrané řady, vybrané sloupce, 

vybrané místopisy, vybraný produkt, vybraná šarže, vybrané LPN, …. 
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5.8.5.2 Prověření a uzamčení pohybů 

Inventurní modul prověří, zda jsou ukončeny všechny skladové pohyby a přesuny 

v rámci vymezení – tzn. zkontroluje, jestli není zadaná rezervovaná objednávka, jestli 

není rozpracovaný příjem, jestli není nedokončený job, atd. V případě nedokončeného 

pohybu vrátí hlášení o druhu pohybu a informaci, že nelze inventuru začít… 

V případě, že je vše v pořádku provede uzamčení/zmrazení všech uvedených pohybů, 

aby nemohly narušit inventuru. 

5.8.5.3 Vytvoření inventurní sestavy 

Modul vytvoří inventurní sestavu = tabulku, které bude kopií aktuálních stavů ve 

WMS v rozsahu vymezení inventury, tzn. inventura se bude provádět nad extra 

tabulkou dat, nikoli přímo nad reálnými daty. 

Inventurní sestava bude obsahovat: lokaci, kód zboží, kód dodavatele, popis artiklu, 

šarži, exspiraci, logický sklad, cenu, počet kusů. Dále pak volná pole pro vkládání dat 

Spočteno_1, Spočteno_2, … Spočteno_5. 

Bude se vytvářet záznam, kdo a kdy sestavu vytvořil, a také kdo ji pak dále editoval. 

5.8.5.4 Fyzická inventura a zápis stavů do WMS 

Pro automatizované zpracování inventury se počítá s využitím terminálů v klasické 

podobě, tj. s pomocí displeje a skeneru. WMS nebude tisknout papírový formulář 

inventurní sestavy, ale data poskytne AID k přenosu na terminály 

- Terminál pomocí skeneru identifikuje čárový kód lokace, kterou počítá. 

- Totéž bude možné sejmutím čárového kódu LPN palety. 

- Na displeji se zobrazí detail – jaký je obsah inventarizované lokace. 

- Operátor potvrdí správnost šarže, exspirace a zadá z klávesnice terminálu počet 

kusů. 

- Při více položkách na stejném místopise zobrazí terminál tuto informaci pomocí 

příznak, že se jedná o místopis s více položkami nebo šaržemi. 

- Po zadání počtu kusů přenese terminál údaj do WMS a zapíše do pole 

SPOČTENO_1 (2, 3, …) do příslušného řádku, podle toho, kolikáté počítání se 

koná. 

- Dojde-li před ukončením jednoho kola počítání (započetím dalšího kola) 

k opakované identifikaci a snaze o spočítání téhož místopisu, systém vrátí 

informaci, že lokace byla spočtena.  



67 
 

- AID bude aktivně nabízet ještě nespočtené místopisy v rámci vymezeného 

rozsahu inventury dle nastavené logiky řazení, nejčastěji dle abecedního a 

číselného pořadí místopisů. 

5.8.5.5 Kontrolní po čítání rozdílů 

Po ukončení prvního kola počítání musí následovat kontrolní počítání rozdílů. Základní 

postup druhého nebo kteréhokoli dalšího počítání opakuje kroky předchozího bodu 

(fyzická inventura) – dojde však ke zmenšení rozsahu – původní vymezení rozsahu 

inventury se omezí pouze na místopisy, kde byl při prvním počítání nenulový rozdíl. 

5.8.5.6 Vyhodnocení a uzavření inventury 

Závěrečným krokem je inventurní report a oprava inventurních rozdílů. Inventurní 

report podle nastavení zobrazí výsledky inventury na úrovni místopisů nebo na úrovni 

šarží nebo na úrovni produktů, možné je i další členění dle logických skladů… vždy 

zahrne hodnotu STAV a výsledek posledního počítání, které bylo u položky provedeno 

a je považováno za konečný výsledek inventury, dále pak rozdíl a finanční vyjádření 

rozdílu (volitelné). Tento inventurní report bude k dispozici v tištěné podobě a jako 

výstup do Excelu. 

Vytvořením inventurního reportu se aktivuje možnost opravit stavy skladu. Při této 

volbě se zobrazí varování, že v dalším kroku dojde k nevratným změnám ve stavu 

skladu. Při kladném potvrzení dojde k opravě všech inventurních rozdílů – pro všechny 

záporné rozdíly se automaticky vytvoří pohyb výdeje, pro všechny kladné rozdíly pak 

pohyb příjmu.  

Vytvořením opravy stavů skladu je inventura ukončena a uzamčení pohybů nastavené 

na začátku je uvolněno. 

 

5.9 Finanční dopady 

Sliby dodavatelů automatizačních technologií zpravidla nešetří vysokými hodnotami, 

které nový zákazník ušetří, o kolik zefektivní svůj provoz, o kolik stoupne rychlost 

procesů a produktivita práce. Uvažování v relacích 20-30% zlepšení by velmi pomohlo 

kalkulaci rentability celého projektu, nicméně by mohlo mít daleko ke skutečnosti. 

Proto byly k výpočtu finančních dopadů použity poněkud střízlivější předpoklady: 

v prvním roce po zavedení automatické identifikace se předpokládá úspora cca 2,5 

pracovníka při zachování stejného objemu vykonané práce. 2 pracovníci mohou být 
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ušetřeni předpokládaným 8% zvýšením produktivity práce 25 pracovníků, kteří 

vykonávají chystání a kontrolu. To je možné zejména zrychlením a zjednodušením 

procesů, eliminací mnoha neproduktivních aktivit a zvýšením motivace pracovníků 

přesnými a adresnými záznamy o vykonávaných činnostech a z toho plynoucí možností 

spravedlivého odměňování. Dále se předpokládá úspora cca 0,5 pracovníka zrušením 

manuálních činností ve WMS při doplňování a zaskladňování. Tyto úvahy přepočtené 

na personální náklady znamenají roční úsporu cca 858.000,- Kč. 

Ve 3. roce fungování AID je možné uvažovat následnou úsporu cca 0,5 pracovníka, což 

bude způsobeno rychlejším a rutinním prováděním všech procesů. 

K tomu je třeba připočíst snížení ztrát plynoucích z chyb pracovníků skladu a 

následných inventurních rozdílů, které musejí být uhrazeny. Tuto úsporu společnost 

odhaduje na cca 250.000,- Kč za rok. 

Z uvedeného plyne, že roční úspora v prvních dvou letech by mohla dosahovat přes 

1.100.000,-Kč, od třetího roku téměř 1.300.000,-Kč. To znamená, že návratnost 

investice je cca 3,5 roku a vnitřní výnosová míra je stanovena na 38%. 

 

5.10 Kritická místa a jejich řešení 

Je zřejmé, že při plánování a realizaci projektu takového rozsahu, jako je zavádění 

automatické identifikace v logistickém centru, je nutné počítat s problémy, které se 

mohou v průběhu vyskytnout. 

Logistické centrum je díky svým aktivitám velmi variabilní a z toho plyne i variabilita 

procesů, veliká různost typů identifikačních prvků, které výrobci používají a 

v neposlední řadě rozmanitost požadovaných výstupů. V těchto bodech mohou být 

spatřována kritická místa pro realizaci. Znamená to totiž na žádný speciální postup nebo 

typ označení nezapomenout a definovat, jak se v dané situaci bude nový systém chovat 

a s jakými daty bude pracovat. Klíčová pro úspěch celého projektu je proto dobře 

provedená a velmi detailní analýza, jejímž výstupem bude podrobný popis známých 

situací a jejich možná podoba v novém provedení. 

Stejně tak může projekt narazit v okamžiku, kdy budou posuzována řešení, která jsou 

teoreticky popsána, nicméně v praxi se provádějí jinak. V případě specifických 

požadavků některých zákazníků může tato skutečnost být docela častá. Řešením tohoto 

problému jistě musí být podrobné seznámení managementu a projektového týmu 
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s reálnou situací ve skladu, stejně tak jako zainteresování operačních pracovníků do fáze 

analýzy a posuzování možných změn. 
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6. Závěr 

Automatická identifikace a její zavádění do podnikové praxe je vcelku mladý obor, 

který se rychle se rozvíjí. Díky němu se některé postupy v posledních letech výrazně 

změnily, zvyšuje se produktivita práce a současně se mění nároky na lidské zdroje. 

Minimalizuje se neproduktivní činnost, manuální vkládání dat a uživatelem iniciovaná 

komunikace s informačním systémem. Pracovní postupy jsou jednodušší a jednoznačně 

definované. Je možné směrovat aktivity jednotlivých pracovníků, výrazně se zlepšují 

kontrolní mechanizmy a možnosti reportingu. Na straně druhé automatizované systémy 

vyžadují jistou uživatelskou kázeň a alespoň základní předpoklady pracovníků pro 

obsluhu podpůrné technologie. 

Zvláště v logistice nalézají automatizační a informační technologie výborné uplatnění, 

některé systémy se dokonce stávají standardem a každý nový provoz je již od počátku 

projektován včetně jejich přítomnosti. 

Proto byly systémy automatické identifikace navrženy jako řešení problematických míst 

a jako prostředek ke zvýšení celkové efektivity logistického provozu. V konkrétních 

podmínkách farmaceutického skladování a distribuce byly diskutovány výhody a 

nevýhody různých technologií. Vzhledem k rozmanitosti řešených procesů byla 

nakonec zvolena možnost kombinovat systém čárových kódů a hlasem řízené 

technologie v jednom mobilním zařízení. 

Hlavní výhodou navrženého řešení je univerzálnost. Některé procesy je možné 

optimálně provozovat jen s použitím terminálu a skeneru, jiné zase jen s pomocí 

hlasového modulu. Největší část provozu počítá s kombinací obou technologií 

současně. Primárně je hlasová komunikace navržena ve směru z informačního systému 

k pracovníkovi skladu, naopak potvrzení provedené akce bude v základním nastavení 

prováděno použitím skeneru. Současně však bude možné místo skeneru použít hlasový 

vstup, převážně v případech, kdy nebudou čárové kódy pro potvrzení dostupné. Touto 

variantností bude zaručeno, že se proces nezastaví kvůli nedostatku identifikačních 

prvků. 

Pracovníci logistického centra budou vybaveni mobilními terminály, kdy většina z nich 

bude umístěna u pasu operátora a vybavena skenerem umístěným na prstě a náhlavní 

soupravou s mikrofonem a sluchátkem. Tím bude podpořena snaha o minimální 

omezení při práci a zachování obou volných rukou pracovníků. 
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Management od zavedení nové technologie očekává zvýšení produktivity práce. Není 

cílem snižovat počty pracovníků, ale zbavit je neefektivních činností a alokovat je poté 

na plnění jiných potřebných úkolů případně pokrýt jejich prostřednictvím přirozený růst 

společnosti. Veliké očekávání vnáší automatizovaný provoz do oblasti zvyšování 

kvality. Doposud manuálně řízené a kontrolované procesy doznají takové změny, že je 

jistý přímý vliv na snížení reklamací, současně se zvyšuje možnost analyzovat příčiny 

chyb. V neposlední řadě přinese nový systém veliké množství dat a reportů, které budou 

podkladem pro zlepšení řízení a rozhodovací proces podniku. 

Řešení, tak jak je popsáno, bude v plné míře implementováno v logistickém centru 

společnosti M. Je zřejmé, že i v průběhu zavádění bude poukázáno na skutečnosti, které 

nebyly v době analýz zmíněny, případně bude třeba některá teoreticky popsaná řešení 

upravit. Jak bylo uvedeno, procedury a návrhy v tomto textu popisují věrný obraz 

reálného provozu a nemohou být bez potřebných procesních úprav aplikovány jinde. Na 

druhé straně je zde rozvinuta revoluční koncepce kombinace technologií, která může 

být s určitou modifikací úspěšně použita v obdobných logistických provozech. 

Při dalším směřování a rozvoji myšlenek této diplomové práce je nezbytné sledovat 

aktuální novinky a trendy v oboru automatické identifikace. Protože se jedná o 

dynamické odvětví, může už v krátké době přibýt nová technologie, která pohled na 

danou problematiku změní.      
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