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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na zavedení kanban systému ve společnosti Daikin Device 

Czech Republic s.r.o. V teoretické části jsou popsány principy logistiky, štíhlé výroby  

a řízení zásob včetně jejich základních nástrojů a metod. V praktické části diplomové 

práce je představena společnost Daikin Device Czech Republic s.r.o., ve které je 

provedena analýza současného stavu zásobovací logistiky ve výrobní hale. Na základě 

analýzy je navržen kanban systém včetně způsobu jeho implementace. Dále jsou 

analyzována rizika implementace kanban systému. Na závěr jsou zhodnoceny 

ekonomické a neekonomické přínosy kanban systému pro podnik. 

 

Klíčová slova 

Logistika, Kanban, Štíhlá výroba, Materiálový tok, Just in Time 

 

 

 

 

 

Abstract 

The thesis is focused on the implementation of kanban system in the company Daikin 

Device Czech Republic s.r.o. The theoretical part describes the principles of logistics, 

lean production and inventory management, including their basic tools and methods. In 

the practical part of the thesis, Daikin Device Czech Republic Ltd. is introduced, where 

the analysis of the current state of supply logistics in the production hall is performed. 

Based on the analysis is designed kanban system including the way of its implementation. 

Furthermore, the risks of kanban system implementation are analyzed. Finally, the 

economic and uneconomic benefits of the kanban system for the company are evaluated. 
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ÚVOD 

S rozvojem moderní logistiky vzniká v současné době mnoho nových logistických 

technologií. Jednou z nich je logistický systém kanban, který funguje na tažném principu. 

Slovo kanban vychází z japonštiny a lze jej přeložit jako karta nebo štítek. Tento štítek  

v sobě nese informaci o požadavku k výrobě nebo dodávce.  

Zavedení kanban systému vyžaduje změny v řízení a vysokou odbornost pracovníků. 

Oproti tomu zaručuje plynulost provozu i vysokou produktivitu výroby. Nejvíce se 

používá ve strojírenské výrobě, kde nedochází k velkým změnám požadavků na finální 

výrobu. Výsledkem správné implementace systému může být snížení nákladů formou 

redukce velikosti zásob, vysoké flexibility, zkrácení průběžných dob  

a motivace pracovníků. Výsledkem je v konečném důsledku také spokojený zákazník. 

Pro zavedení kanban systému se musí provést důkladná analýza současného stavu 

výrobní logistiky. Na základě analýzy podnik vyhodnotí vhodnost implementace tohoto 

systému. Během implementace se identifikují všechny materiálové toky, kterým se musí 

kanban systém přizpůsobit. Pro plynulou implementaci je velmi důležité, aby byly 

patřičně zaškoleni koncoví uživatelé. Zavedení kanban systému s sebou přináší několik 

významných rizik, která se musí identifikovat. Po identifikaci těchto rizik se musí 

navrhnout protiopatření vedoucí k jejich snížení. 

Diplomová práce se zabývá implementací kanban systému ve výrobním podniku Daikin 

Device Czech Republic s.r.o., ke které dojde 17.8.2020 v rámci zavedení nového 

informačního systému SAP. Výstupem této práce je navržení kanban systému, včetně 

způsobu jeho implementace. V diplomové práci jsou dále analyzovány přínosy a rizika 

tohoto projektu pro výrobní podnik. 
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CÍLE PRÁCE 

Hlavním cílem diplomové práce je navrhnout optimalizaci materiálových toků  

s použitím kanban systému ve výrobní hale DDC2, patřící společnosti Daikin Device 

Czech Republic s.r.o. Pro dosažení tohoto hlavního cíle budou nejdříve vyhodnocena 

teoretická východiska v oblasti logistiky, řízení zásob, kanbanu a tzv. štíhlé výroby. 

V praktické části diplomové práce bude provedena analýza současného stavu zásobovací 

logistiky, díky které budou identifikovány výhody a nevýhody současných materiálových 

toků. Na základě analýzy bude podrobně navržen kanban systém, jehož implementace by 

měla vést k optimalizaci těchto toků. Pro návrh implementace kanban systému bude 

využit Lewinův model ve fázi rozmrazení. Dále budou analyzována rizika projektu 

pomocí mapy rizik, a poté navržena protiopatření, vedoucí ke snížení těchto rizik. Na 

závěr bude provedeno vyhodnocení celého projektu implementace kanban systému  

a budou uvedena doporučení managementu společnosti. 

 

Od hlavního cíle jsou tedy odvozeny tyto dílčí cíle: 

• zpracování teoretických východisek, 

• představení společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o., 

• analýza současného stavu zásobovací logistiky ve výrobní hale DDC2, 

• závěry analýzy současného stavu, 

• navržení kanban systému, 

• návrh implementace systému, 

• analýza rizik projektu, 

• přínosy projektu. 
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1 LOGISTIKA 

Logistika je obor, který se zabývá efektivitou přepravy materiálu, skladování zásob  

a dodání zboží zákazníkovi. Cílem logistiky je přeprava čehokoliv ve správný čas na 

správné místo při minimálních nákladech. Logistika představuje významnou oblast 

podnikání, kterou lze využít pro získání konkurenční výhody podniku prostřednictvím 

zvyšování spokojenosti zákazníků. 

„Integrované plánování, formování, provádění a kontrolování hmotných a s nimi 

spojených informačních toků od dodavatele do podniku, uvnitř podniku a od podniku  

k odběrateli.“ (SCHULTE, 1994, s. 13) 

„Logistika je integrovaným plánováním, formováním, prováděním a kontrolováním 

hmotných a s ním spojených informačních toků od dodavatele do podniku, uvnitř podniku 

a od podniku k odběrateli.“ (TOMEK, VÁVROVÁ, 2007, s. 211) 

„Logistika je řízení materiálového, informačního i finančního toku s ohledem na včasné 

splnění požadavků finálního zákazníka a s ohledem na nutnou tvorbu zisku v celém toku 

materiálu. Při plnění potřeb finálního zákazníka napomáhá již při vývoji výrobku, výběru 

vhodného dodavatele, odpovídajícím způsobem řízení vlastní realizace potřeby zákazníka 

(při výrobě výrobku), vhodným přemístěním požadovaného výrobku k zákazníkovi  

a v neposlední řadě i zajištěním likvidace morálně i fyzicky zastaralého výrobku.“ 

(SIXTA, MAČÁT, 2005, s. 25) 

Ve výrobním podniku s logistikou souvisí několik dalších činností. Mezi ty hlavní patří: 

• nákup, 

• plánování, 

• skladování, 

• manipulace s materiálem (Handling), 

• balení, 

• doprava a přeprava (LAMBERT, STOCK, ELLRAM, 2006). 

U hlavních evropských a severoamerických ekonomik představují logistické náklady asi 

8 % až 11 % HDP. U rozvojových zemí bylo toto rozmezí asi od 12 % až 22 % 
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s nejvyšším procentem u Číny viz. Obrázek 1. Tato čísla představují velmi podstatné 

náklady a slouží k ilustraci toho, jak důležité je porozumět povaze nákladů na logistiku  

a identifikovat prostředky, jak tyto náklady minimalizovat. Země s nejnižšími 

logistickými náklady jsou obecně ty země, kde byla důležitost logistiky uznána relativně 

brzy a kde byl čas na vytvoření účinných logistických systémů. Dá se očekávat, že 

logistické náklady v rozvojových zemích se v příštích letech sníží, protože tyto země 

budou mít prospěch z různých zlepšení (RUSHTON, 2010). 

 

 

Obrázek 1: Logistické náklady jako procento z HDP vybraných zemí (Zdroj: RUSHTON, 2010) 

 

1.1 Historie logistiky 

Logistika je slovo starořeckého původu, které postupně nabývalo několika různých 

významů. Do počátku novověku se slovo logistika užívalo pro praktické počítání s čísly. 

Slovník cizích slov vydaný v roce 1966 u pojmu logistiky rozlišuje 2 významy:  

• symbolická logika využívající matematických formulí a metod, 

• označení pro soubor zařízení v hlubokém týlovém území, které slouží armádě jako 

výcvikový prostor, sklad zásob, materiálového vybavení apod. 
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Druhý uvedený význam slova logistika odkazuje na současné pojetí logistiky, přestože se 

jedná pouze o vysvětlení dílčí (LAMBERT, STOCK, ELLRAM, 2006). 

Vývoj moderní hospodářské logistiky se dá rozdělit do 4 základních období. Pro první 

období, které probíhalo do počátku 50. let 19. století, je charakteristická změna chápání 

oběhových procesů v důsledku pokroku ve vědě a technice. Druhé období probíhalo 

přibližně od roku 1950 do roku 1970. Toto období bylo významné svými podněty pro 

rozvoj logistiky, mezi které se řadí především rozvoj elektronického zpracování dat  

a matematického modelování, rozšíření trhů v národním a mezinárodním měřítku, růst 

distribučních nákladů a uvědomění si jejich vlivu na celkové náklady podniku. Ve třetím 

období, které probíhalo mezi lety 1970 a 1985, se jednalo především o řešení dopravy, 

oběhu a skladování výrobků. Později se však projevily nedostatky spojené s opomíjením 

informační a ekonomické stránky celé logistiky. Čtvrté období probíhá od roku 1985 do 

současnosti. V tomto období se klade na první místo uspokojení potřeb zákazníka při 

ekonomických pohledech na celkovou činnost firmy. Logistika se využívá jako 

konkurenční výhoda postavená na informačních tocích (LAMBERT, STOCK, ELLRAM, 

2006). 

 

1.2 Cíle logistiky 

Clem každé logistické operace je uspokojení zákazníka s využitím minimálních nákladů. 

Jednotlivé komponenty logistických operací jsou schematicky zobrazeny na Obrázku 2. 
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Obrázek 2: Komponenty logistických služeb (Zdroj: vlastní zpracování dle SCHULTEHO, 1994) 

 

Z pohledu zákazníka jsou důležité tyto logistické prvky služeb: 

• dodací čas – vyjadřuje dobu, která uplyne od vydání objednávky po okamžik 

fyzického doručení zboží u zákazníka. Cílem logistiky je tento čas minimalizovat; 

• dodací spolehlivost – vyjadřuje pravděpodobnost doručení objednaného zboží 

v předem určený dodací termín. Cílem logisticky je maximalizace dodací 

spolehlivosti; 

• dodací flexibilita – vyjadřuje schopnost logistického systému okamžitě reagovat 

na změnu požadavků zákazníka. Cílem logisticky je tuto schopnost 

maximalizovat (SCHULTE, 1994). 

Logistické náklady se oproti logistickým službám téměř netýkají zákazníka a jdou 

v podstatě všechny na úkor dodavatele. Cílem logistiky je tedy minimalizace logistických 

nákladů při zajištění kvality logistických služeb. Zahrnují následující položky: 

• náklady na zásoby – vznikají vázáním finančních zdrojů na skladové zásoby 

(pojištění, ztráty a znehodnocení); 

• náklady na systém – zahrnují náklady na plánování, kontrolu toku materiálu  

a náklady na řízení výroby; 
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• náklady na skladování – skládají se z nákladů vynaložených na udržování 

skladových pozic, vyskladňovací a uskladňovací operace; 

• náklady na dopravu – jsou vynaloženy na vnitropodnikovou a mimopodnikovou 

dopravu; 

• náklady na manipulaci – patří sem náklady na balení, manipulační operace  

a komisionářskou činnost (SCHULTE, 1994). 

Logistické cíle musí být na jedné straně odvozeny z podnikové (globální) strategie  

a napomáhat splňovat celopodnikové cíle. Na druhé straně musí zabezpečovat přání 

zákazníků na zboží a služby s požadovanou úrovní, a to při minimalizaci celkových 

nákladů. 

 

1.3 Rozsah logistických aktivit 

Logistické aktivity můžeme dělit na klíčové a podpůrné. Klíčové aktivity jsou využívány 

v každém logistickém článku a podpůrné aktivity se v organizaci využívají dle potřeby. 

Klíčové aktivity v procesech řízení jsou: 

• řízení služeb zákazníkům, 

• určují potřeby zákazníků a požadavky na logistiku služeb zákazníkům, 

• určují odezvu zákazníků na služby, 

• stanovují úroveň služeb zákazníků, 

• řízení cyklu objednávek, 

• metody přenosu informací o objednávkách, 

• stanovení postupů na rozhraní (bod rozpojení) mezi nákupními a prodejními 

objednávkami a zásobami, 

• řízení materiálu, 

• strategie zásobování surovinami, 

• prognózování krátkodobého odbytu, 

• sortimentní skladba v zásobovacích místech, 

• stanovení metod řízení materiálu, 
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• řízení výroby, 

• plánování výrobního programu, 

• plánování termínu a kapacit, 

• řízení výrobního procesu, 

• změnové řízení, 

• řízení distribuce, 

• rozhodování o distribučním kanálu, 

• stanovení počtu, velikosti a umístění zásobovacích bodů (center), 

• řízení dopravy, 

• výběr typu dopravy a dopravní služby, 

• časové plánování dopravy, 

• stanovení postupů nakládky a vykládky, 

• stanovení přepravních tras, 

• zpracování požadavků (ŠTŮSEK, 2005). 

Těchto šest klíčových aktivit logistiky představuje většinu logistických nákladů a jsou 

nepostradatelné pro soulad a funkčnost logistiky, a proto je vhodné je vymezit 

samostatně. Tyto aktivity patří do tzv. kritické distribuční cesty z hlediska času, kapacit 

a místa. Na Obrázku 3 jsou tyto kritické distribuční cesty znázorněny. 

 

 

Obrázek 3: Kritické distribuční cesty (Zdroj: vlastní zpracování dle Štůska, 2007) 

 

Zákazník

Zpracování objednávek

Řízení materiálu

Řízení výroby Doprava

Řízení distribuce
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Zjednodušeně lze říci, že klíčové logistické aktivity začínají u požadavku zákazníka, 

který vystaví objednávku. Na základě zpracované objednávky je nutno dopravit materiál 

do výroby, kde se z materiálu stává hotový výrobek. Tento výrobek musí být dále 

distribuován a přepraven k zákazníkovi. Tento cyklus se neustále opakuje. 

Podpůrné aktivity mohou hrát v některých typech společností stejně důležitou roli, jako 

aktivity klíčové. Dle Štůska (2007) lze podpůrné aktivity definovat následovně: 

• skladování – určení prostoru, rozvrhnutí zásob a návrh nakládacích míst, 

konfigurace skladů, umístění zásob; 

• manipulace s materiálem – výběr zařízení, strategie rozhodování o zařízení, 

postupy výběru objednávek, uskladnění a vyzvedávání zásob, rozmístění zdrojů; 

• nákup – výběr zdroje dodávek, časové rozvržení nákupů, nakupovaná množství; 

• balení – návrh manipulace, návrh skladování, návrh ochrany před ztrátou či 

poškozením; 

• správa informací – sbírání, ukládání, nakládání s informacemi, analýza dat, 

postupy řízení. 

 

1.4 Materiálový tok 

Dle Jurové (2016) je materiálový tok hlavním těžištěm procesu v podniku. Proto bychom 

měli přistupovat k problematice systematicky. Vhodným rozmístěním budov, strojů  

a skladovacích prostor můžeme docílit úspor času, kapacit a finančních prostředků. 

Jedná se o řízený pohyb materiálu prováděný pomocí dopravních prostředků s cílem 

dopravit materiál v požadovanou dobu, v potřebném množství, na správné místo  

a v očekávané kvalitě. 

Hlavenka (2008) dělí materiálový tok na tyto elementární prvky: 

• proces, 

• dílčí proces (sub proces), 

• operace (např. nakládka, balení, přeprava), 

• úkon, 
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• pohyb. 

V rámci podniků lze podle Sixty a Mačáta (2005) materiálový tok rozdělit do čtyřech 

základních etap: 

• přijetí a zpracování zakázky od zákazníka – Podnik obdrží objednávku od 

zákazníka, kterou následně zpracuje a objedná materiál potřebný pro splnění této 

zakázky; 

• přijetí a uskladnění materiálu pro výrobu – Společnost musí následně přijmout 

objednaný materiál, který často prochází vstupní kontrolou. Materiál je poté 

označen a uskladněn ve skladě nebo přemístěn přímo k výrobním linkám; 

• vystavení materiálu do výroby – Pokud je materiál uskladněn ve skladovém 

prostoru, měl by mít číselné označení a přiřazenou skladovou pozici. Po zjištění 

potřeby a nalezení materiálu je materiál fyzicky přemístěn do výroby; 

• skladování a export hotových výrobků – Výrobek, který prošel celým výrobním 

procesem a výstupní kontrolou by měl být rovněž číselně označen a zaskladněn 

na určitou skladovou pozici. Následně probíhá převoz hotových výrobků 

k zákazníkovi, který si je objednal. 

 

1.5 Logistické řízení 

„Logistické řízení se zabývá efektivním tokem surovin, zásob ve výrobě a hotových 

výrobků z místa vzniku do místa spotřeby. Integrální součástí logistického řízení je řízení 

oblasti materiálů, které zahrnuje správu surovin, součástek, vyrobených dílů, balících 

materiálů a zásob ve výrobě.“ (SIXTA, MAČÁT, 2005) 

Logistické řízení má dvě roviny strategickou a operativní. Do strategické roviny lze 

zařadit výběr optimální varianty umístění podniku, jeho částí a skladů, návrh optimální 

organizační struktury včetně oddělení logistiky, vytváření vhodného logistického řetězce 

s integrovaným logistickým systémem, vhodný výběr logistických technologií pro sklady 

a dopravu, vytváření partnerských vztahů s ostatními články řetězce, vhodné uplatňování 

outsourcingu a další. Operativní řízení analyzuje dílčí části systému, návrh řešení a jejich 
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realizaci, běžné každodenní řízení dle měnících se situací a kontrolu procesů 

(VANĚČEK, 2008). 

Další členění vychází dle Vaněčka (2008) z postupu materiálového toku: 

• řízení oblasti vstupních materiálů, 

o výběr dodavatelů, 

o zajištění dostatku potřebných materiálů za přiměřenou cenu, 

o řídí oddělení nákupu, 

• řízení výroby, 

o ovlivňuje logistiku množstvím hotových výrobků, jejich druhem, výrobními 

dávkami, plány distribuce a potřebou materiálu, 

o řídí oddělení výroby, 

• řízení distribuce, 

o podnik provádí sám, nebo s využitím outourcingu, 

o spojovací článek mezi výrobou a zákazníkem, 

• řízení zpětných toků, 

o týká se reklamovaných výrobků, vrácených obalů nebo výrobků s ukončenou 

životností, 
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2 ŘÍZENÍ ZÁSOB 

Zásoby znamenají ve výrobním podniku možnost vykrytí výpadku dodávek od 

dodavatelů, nebo například možnost pružně reagovat na změny poptáky. Z negativního 

pohledu zásoby představují přítěž ve smyslu vázaného kapitálu (JUROVÁ, 2016). 

Řížení zásob představuje komplex činností, které spočívají v prognózování, plánování, 

operativních činnostech a kontrolích operacích v rámci jednotlivých skupin zásob  

i v rámci zásob jako celku (HORÁKOVÁ, KUBÁT, 1999). 

Existence zásob v okamžiku, kdy nenacházejí uplatnění, pro podnik znamená zbytečné 

vynakládání hmotných, finančních a lidských zdrojů. Naopak neexistence zásob 

v okamžiku, kdy jsou potřeba vede ke ztrátám zisků z prodeje a ztrátě dobré pověsti 

firmy.  

Hlavním úkolem řízení zásob je tedy držení zásob na takové úrovni, která umožní splnění 

jejich funkce. Touto funkcí se rozumí schopnost vyrovnat časový nebo množstevní 

nesoulad spotřeby a tlumení náhodných výkyvů v průběhu procesů. Podnik by měl 

optimalizovat výši zásob, zajistit efektivní vynakládání prostředků na zásoby a stanovit 

frekvenci a velikost dodávek pro zajištění plynulé výroby při minimálních nákladech 

logistických procesů. 

Z hlediska funkce zásob v jednotlivých fázích výrobního procesu a oblasti jejich 

plánování lze dle Tomka a Vávrové (1999) rozlišit zásoby takto: 

• výrobní zásoby – zásoby veškerého materiálu nakoupeného od dodavatelů. Jedná 

se o veškerý materiál před předáním do výrobního procesu; 

• zásoby nedokončené výroby – zásoby vlastních polotovarů, to je materiálů, které 

již prošly nějakým výrobním procesem; 

• zásoby hotových výrobků – zásoby dokončené výroby, která byla převzata 

výstupní kontrolou jako výrobky určené k dodávkám odběratelům. 

Při koloběhu zásob hraje významnou roli doba obratu. Doba obratu zásob je pojem, který 

označuje průměrný počet dnů, po které jsou zásoby vázány v podniku do doby jejich 
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spotřeby nebo do doby jejich prodeje. V podniku se využívá ve finanční analýze při 

analýze poměrových ukazatelů (Managementmania.com, 2015). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
360

 

Vzorec 1: Výpočet doby obratu zásob (Zdroj: Managementmania.com, 2015) 

 

2.1 Systémy řízení zásob 

Optimální strategie řízení zásob je takový způsob doplňování, udržování a čerpání zásob, 

při němž se dosáhne minima součtu nákladů spojených s pořizováním a udržováním 

zásob a ztrát způsobených jejich nedostatkem (TOMEK, HOFMAN, 1999). 

Volba systému řízení zásob vychází z účelu stanovení zásob v konkrétním provozu, 

ekonomických podmínkách podniku a informačních zdrojů. Dále mají na volbu systému 

řízení zásob vliv i další faktory jako je charakter poptávky po zásobách a také zda se jedná 

o stálou či nárazovou potávku a na systému toků materiálu v logistickém řetězci. 

Dle Stehlíka a Kapouna (2008) lze dělit systémy řízení zásob následovně: 

 

Tabulka 1: Dělení systémů řízení zásob (Zdroj: vlastní zpracování dle Stehlíka, Kapouna, 2008) 

Typ potávky Nezávislá poptávka Závislá poptávka 

Zjišťování údajů Prognóz, predikce Výpočet 

Pouze množství 
Statistická metoda stanovení 

velikosti dávky 

Metoda plánování potřeby 

dávek 

Množství a čas 
Metoda časově rozvrženého 

objednacího okamžiku 

Technika plánování 

materiál NW-1 
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3 ŠTÍHLÁ VÝROBA 

Štíhlá výroba je soubor nástrojů a metod, které mají za úkol zvyšovat efektivitu  

a produktivitu výroby za pomoci neustálých, drobných zlepšení. Má za cíl identifikovat 

a snížit plýtvání s co nejvyšší finální efektivitou výroby. K plýtvání může dojít při 

jakémkoliv procesu v podniku, a proto je nutné dělat pouze to, co vyžaduje náš zákazník, 

a to s minimálním počtem činností, které hodnotu výrobku nebo služby nezvyšují. 

Košturiak a Frolík (2006) definují štíhlou výrobu následovně: „Štíhlá výroba znamená 

vyrábět jednoduše v samořízené výrobě. Koncentruje se na snižování nákladů přes 

nekompromisní úsilí po dosažení perfekcionismu. Ke každému dni ve výrobě patří 

principy KAIZEN aktiv, analýzy toků a systémy KANBAN. Toto úsilí vtahuje do změn 

všechny pracovníky podniku – od vrcholového managementu až po pracovníky ve 

výrobě.“ 

Mezi hlavní cíle štíhlé výroby patří: 

• zvýšení kvality – snížení oprav, zmetků a chyb. Přináší nižší spotřebu firemních 

zdrojů; 

• snížení nákladů – ke snížení nákladů dochází v případě, že stejný objem 

počátečních zdrojů generuje stejné nebo větší množství hotových výrobků na 

konci výrobního procesu (Marhoulová, 1991). 

Plýtvání, ke kterému dochází ve výrobě je například: krátkodobé skladování, počítání 

dílů, pozorování chodu stroje, komplikovaná přeprava, zadávání dílů do počítače, 

nadvýroba, poruchy, hromadění zásob, zbytečná manipulace, čekání na materiál, 

zmetkovitost, odstraňování zmetků, čekání na správný materiál, příliš mnoho materiálu 

ve výrobě, nadbytečná práce, nedostatek komponentů pro montáž a nevyužité schopnosti 

pracovníků (KOŠTURIAK, FROLÍK, 2006). 

Z pohledu logistiky dochází k plýtvání, které můžeme dle Akademie produktivity  

a inovací (2015) identifikovat následovně: 
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• zásoby, nadbytečný materiál a komponenty – dodává se příliš mnoho materiálu. 

Příčina je v nepřesné dokumentaci, v chybách plánovacího systému nebo  

u dodavatele; 

• zbytečná manipulace – zbytečné přesuny materiálu, přeskladňování, přeprava; 

• čekání na součástky 

• opravování poruch – odstraňování poruch v logistickém systému (dopravní, 

manipulační a informační systém); 

• chyby – vychystávání materiálu a komponentů v nesprávném množství a čase; 

• nevyužité přepravní kapacity 

• nevyužité schopnosti pracovníků 

 

3.1 Historie štíhlé výroby 

S rozvojem manufakturní výroby, jejímž inovátorem byl Henry Ford, se začaly utvářet 

počátky štíhlé výroby, kdy si lidé připustili, že dělbou práce je možné vyrobit více 

výrobků za stejný čas a s lepší kvalitou. V letech 1903-1923 umožnil Henry Ford ve svém 

automobilovém závodě vybudovat výrobní koncept založený na myšlenkách o odstranění 

plýtvání, které představovalo časové prodlevy a zbytečný pohyb materiálu. Po zavedení 

výrobní linky se snížilo množství pohybů a práce, které musel každý pracovník 

vykonávat. Henry Ford tak dokázal ve svých továrnách produkovat mnohem větší 

množství finálních výrobků, čímž převýšil veškerou konkurenci (JIRÁNEK, 1998). 

Ucelený koncept štíhlé výroby – lean production, nebo také lean manufacturing – byl 

však poprvé zaveden v 50.-60. letech 20. století ve firmě Toyota. Tento koncept vzikal 

v Japonsku, v době, kdy nebyl dostatek finančních prostředků pro vysoké a rozsáhlé 

investice. Tehdejší vedení Toyoty řešilo nízkou produktivitu japonských pracovníků. 

Zjistilo se, že pracovníci společnosti dělají oproti americké konkurenci některé pracovní 

úkony navíc. Zrodil se tak nápad a najít tyto zdroje plýtvání a zároveň udržet výrobu 

s vysokou úrovní felxibility pomocí zýšení produktivity práce. Tímto byly položeny 

základní stavební kameny pro novou cestu přicházejícího vývoje hromadné výroby. 

Toyota dokázala postavit dva nové pilíře, které podporovaly nově vzniklý koncept 

výroby. Prvním pilířem byl JIT (Just in time) charakteristický výrobou a dodávkami právě 
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v čas. Druhý pilíř JIDOKA (Automation) je vyznačovaný automatizací s lidskou 

inteligencí (NERTH, 2014). 

V druhé polovině 20. století bylo možné vyrábět mnohem menší dávky než doposud. 

Tento trend ukázal svou důležitost během ropné krize v 70. letech. Jen několik 

společností (Toyota a další japonské automobilky, které již od Toyoty převzaly některé 

výrobní procesy) během této recese dokázalo vyrábět se ziskem. V letech 1965–1980 

došlo k výraznému nárůstu podílu Japonska na celosvětové produkci automobilů z 8 % 

na 29 %. Tento vývoj neušel pozornosti ostatních světových výrobců, kteří následně 

převzali výrobní systém Toyoty a začali filosofii štíhlé výroby implementovat i ve svých 

společnostech (NERTH, 2014). 

 

3.2 Nástroje a metody štíhlé výroby 

Pro dosažení cílů štíhlé výroby se postupem času vytvořila celá řada metod a nástrojů, 

které se staly nedílnou součástí filozofie štíhlé výroby. Všechny tyto metody a nástroje 

se musí dle Womacka a Jonese (1996) řídit těmito zásadami: 

• pochopení hodnot z hlediska zákazníka (Value) – Jedině to, co zákazník považuje 

za hodnotu, je pro nás důležité; 

• analýza toku hodnot (Value Stream analysis) – Je nutné analyzovat všechny kroky 

obchodního procesu, které přinášejí hodnoty; 

• snížení plýtvání (Waste) – Podniky by se měly snažit odstranit z procesu ty činnosti, 

které nepřidávají hodnotu výrobku a vyžadují náklady; 

• plynulý tok (Flow) – Výroba musí probíhat nepřetržitým tokem produktů od surovin 

k hotovým výrobkům; 

• zavedení tahového systému (Pull) – Výroba je závislá na požadavku ze strany 

zákazníka; 

• zdokonalování (Perfection) – Neustálý proces zdokonalování přechozích zásad. 
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Obrázek 4: Metody štíhlé výroby (Zdroj: Košturiak, Frolík, 2006) 

 

3.2.1 Just in time 

Systém Just in time je jedním z klíčových nástrojů štíhlé výroby, který výrazně snižuje 

výrobní náklady a zlepšuje kvalitu prostřednictvím eliminace ztrát a efektivnějšího 

využití zdrojů podniku. Vznikl v Japonsku a USA počátkem 80. let. Jedná se o způsob 

uspokojování poptávky po určitém materiálu ve výrobě, nebo hotového výrobku 

v distribučním řetězci v přesně dohodnutých a dodržovaných termínech dodáváním 

„právě včas“ podle potřeb odebírajících článků. Tato technologie musí být výsledkem 

promyšlených opatření od dodavatelů přes distributory až po odběratele, mezi kterými 

musí fungovat dokonalý informační systém poskytující podklady pro plánování, 

sledování i operativní řízení všech vzájemně souvisejících procesů (SIXTA, MAČÁT, 

2005). 

Základní předpoklady a principy, které je třeba uplatňovat v řízení postaveném na Just in 

time filosofii Gros a kolektiv (2016) spatřují v: 

• efektivní lokalizaci zásob, 
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• zkracování dodacích cyklů, 

• zabezpečení rovnoměrného využití kapacit, 

• vytvoření podmínek pro bezporuchový chod výrobního zařízení, 

• změny už ve fázi vývoje nových výrobků a jejich konstrukce, 

• zkracování časů na změny výrobního programu, seřizovacích časů, časů na 

přestavbu výrobních linek, 

• uplatnění nových přístupů v řízení kvality, 

• změny v plánování, 

• nový pohled na velikost přepravní a výrobní dávky, 

• implementaci nové organizace pracovišť, uplatnění tzv. skupinových teorií. 

Zavedením systému Just in time dle Grose a kolektivu (2016) získáme: 

• růst kvality, 

• pokles zásob, 

• růst úrovně služeb, 

• vyšší úroveň předpovědí, 

• pokles výrobních nákladů, 

• růst produktivity práce. 

 

3.2.2 Metoda 5S 

5S je metoda, která má za cíl vytvořit a udržet organizaci pracovišť. 5S je tvořeno 

počátečními písmeny z pěti japonských slov: SEIRI-vytřiď, SEITON-uspořádej, SEISO-

čisti, SEIKETSU-standardizuj, SHITSUKE-dodržuj. Safety, Securit, Satisfication jsou 

další S, která bývají občas k metodě přidávána. Princip spočívá v odstranění plýtvání 

způsobeného neergonomicky navrženým pracovištěm - nejedná se jen o jeho úklid, ale 

spíše o řešení problému, jak navrhovat pracoviště co nejúčelněji tak, aby se zamezilo 

ztrátám hledáním, neorientaci na pracovišti, snížením možnosti vzniku neshod atp. 

Zavedením metody 5S lze dosáhnout přínosů ve smyslu snížení zásob na pracovišti, 

zlepšení kvality, zkrácení montážních operací a zmenšení pracovního prostoru 

(BARTOŠEK, ŠUNKA, VARJAN, 2014). 
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Obrázek 5: Kruh 5S (Zdroj: itovarna.cz, 2016) 

 

• seiri (Vytřiď) – Je důležité, aby na pracovišti byly pouze předměty a položky, 

které jsou potřebné pro aktuální provoz. Nahromaděním zbytečných předmětů  

a položek vzniká zákonitě plýtvání; 

• seiton (Uspořádej) – Vhodně umístit všechny nezbytné předměty a položky tak, 

aby k nim byl dobrý přístup. Rozloží se ve sledu operací tak, aby byly hned po 

ruce k okamžitému použití; 

• seiso (Čisti) – Pro eliminaci zmetkovitosti, poruchovosti a pravděpodobnosti 

zranění, je nezbytné, aby pracovní místo bylo čisté. Je tedy potřeba určit, co se 

bude čistit, jak často a jaké prostředky se k tomu použijí; 

• seiketsu (Standardizuj) – Každý zaměstnanec musí znát předchozí metody 

nazpaměť, díky tomu ví, co kam patří, co se přesně má jak používat, jak to má 

dělat, co má čistit apod; 

• shitsuke (Dodržuj) – Nepřetržité udržování předchozích zásad, zlepšování  

a kontrola, vytváření správných návyků (IMAI, 2005). 
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3.2.3 Kaizen 

Výraz Kaizen je složen ze dvou japonských slov: „kai“ = změna a „zen“ = dobrý. Je to 

proces neustálého zlepšování kvality výrobků, služeb, pohybů materiálů a samotných 

výrobních operací, kterého se dosáhne zdokonalením těch nejmenších detailů. Toto 

zdokonalování není nutné provádět pomocí radikálních změn, ale je více efektivní, pokud 

se provádí menší vylepšení v pravidelném a opakovatelném měřítku. Na tomto procesu 

by se měli podílet všichni zaměstnanci od pracovníků ve výrobě až po manažery (IMAI, 

2005). 

Problém, který chceme vyřešit metodou Kaizen musíme co nejdetailněji popsat,  

a analyzovat příčiny tohoto problému. Následně se musí naplánovat opatření k odstranění 

problému, která se poté budou realizovat a vyhodnocovat. Hlavním cílem těchto opatření 

je úspora nákladů, materiálu a času, zvyšování kvality a produktivity práce a zvýšení 

motivace zaměstnanců (IMAI, 2005). 

 

 

Obrázek 6: Kaizen (Zdroj: lean-fabrika.cz, 2012) 

 

3.2.4 Poka-yoke 

Poka-yoke je nízkonákladové, vysoce spolehlivé zařízení, které preventivně chrání 

výrobu před zmetky nebo také procesní postup, který umožňuje vykonat činnost pouze 
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jedním možným způsobem, čímž se v procesu vyloučí možnost vykonat něco nesprávně 

(DENNIS, 2007). 

Výraz Poka-yoke je složen ze dvou japonských slov: „poka“ = neúmyslná chyba a „yoke“ 

= zmenšení, z čehož plyne, že Poka-yoke je systém, který se stará o minimalizaci 

neúmyslných chyb, což znamená, že průběh výroby je uzpůsoben tak, aby nebylo možné 

jednu výrobní operaci provést více způsoby. Podle systému Poka – Yoke jsou například 

různé zástrčky a konektory vhodně barevně a tvarově odlišeny, tudíž jednu zástrčku lze 

zasunout pouze do příslušné zásuvky a pouze jedním, správným směrem. Systém Poka–

yoke dělá výrobní operace chybuvzdornými (HILL, 2011). 

 

 

Obrázek 7: Příklad Poka-yoke (Zdroj: Lean Six Sigma, 2019) 

 

3.2.5 Kanban 

„Výraz KANBAN je japonský výraz pro kartu nebo štítek.“ (SCHULTE, 1994, s. 193) 

Systém KANBAN byl vyvinutý firmou Toyota v padesátých letech minulého století. 

Podstata metody spočívá v rozdělení výroby na sebe navazující regulační obvody, v nichž 
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vystupují jednotlivé výrobní stupně, operace, jako dodavatel navazujícího stupně  

a zároveň jako zákazník stupně předcházejícího proti směru materiálového toku. Vlastní 

proces plánování začíná příjmem objednávky zákazníka na posledním stupni. Ten formou 

normalizovaného plánovacího dokumentu (tzv. kanbanové karty) objedná potřebné 

množství výrobků u bezprostředně předcházejícího pracoviště. Stejným způsobem 

objednávají další výrobní stupně od svých „dodavatelů“ potřebné díly, komponenty nebo 

polotovary. Rozpis požadavků pokračuje stejným způsobem až po první operaci. Dále 

každé pracoviště plní objednávky ve stanovených termínech a předává je svým 

navazuícím „zákazníkům“ spolu s kanbanovou kartou. Zákaznické objednávky jsou 

přímo promítány do výroby, objednávky zákazníků „řídí výrobu“. (GROS a kolektiv, 

2016). 

 

 

Obrázek 8: Rozdělení výrobního procesu na regulační obvody (Zdroj: GROS a kolektiv, 2016) 

 

Kanban systém se nejvíce používá ve výrobních podnicích, zvláště v automobilovém 

průmyslu. Velmi dobře se osvědčuje pro díly, které se používají opakovaně. Dle Sixty  

a Mačáta (2005) vychází z následujících principů: 

• fungují zde tzv. samořídící regulační okruhy, které tvoří dvojice článků 

(dodávající a odebírající) vzajemně propojené na základě „pull principu“ (tažného 

principu); 

• objednacím množstvím zde je obsah jednoho přepravního prostředku, nebo jeho 

násobků, plně naplněného vždy konstantním množstvím materiálu; 

• dodavatel zde ručí za kvalitu a odběratel má povinnost objednávku vždy převzít; 

• kapacity dodavatele a odběratele jsou vyvážené a jejich činnosti jsou synchronní; 
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• spotřeba materiálu je rovnoměrná bez velkých výkyvů a sortimentních změn; 

• dodavatel ani odběratel nevytváří žádné zásoby. 

Nejefektivněji lze tuto metodu používat ve velkosériové výrobě, kde je jednosměrný tok 

materiálu, výrobní operace lze snadno sladit a nedochází k velkým změnám požadavků 

na finální výrobu (SIXTA, MAČÁT, 2005). 

Při navrhování kanban systému se musí stanovit vhodný počet kanbanových karet 

z těchto důvodů: 

• celkový počet karet představuje zásobu nedokončené výroby, vyšší počet karet 

znamená vyšší zásobu nedokončené výroby; 

• počet karet ovlivňuje odolnost systému vůči poruchám, vyšší počet karet může 

eliminovat vliv poruchy na plynulost materiálového toku. Snižování počtu karet 

zvyšuje citlivost systému na poruchy (GROS a kolektiv, 2016). 

Nejběžnější způsob stanovení vhodného počtu kanbanových karet vychází dle Grose  

a koletivu (2016) z tohoto vztahu: 

𝑛𝑘 =
𝑑 × 𝐿 + 𝑥𝑝

𝑐𝑘
 

Vzorec 2: Výpočet počtu kanbanovch karet (Zdroj: GROS a kolektiv, 2016) 

Kde: 

d = průměrná dávka 

L = dodací lhůta 

xp = pojistná zásoba  

ck = kapacita kontejneru. 

Základní informace, které by měly být obsaženy na kanbanové kartě jsou dle Grose  

a kolektivu (2016) následující: 

• identifikace přepravovaného materiálu, polotovaru, výrobku, uvedení jeho názvu, 

identifikačního čísla; 
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• určení dodavatele výrobního stupně, operace, skladu podniku nebo externího 

dodavatele a zákazníka, kterým je opět výrobní stupeň, operace, skladnebo externí 

distributor; 

• popis výrobní nebo manipulační operace; 

• minimální velikost dávky; 

• kapacita přepravního obalu aj. 

 

 

Obrázek 9: Příklady klasických kanban karet (Zdroj: GROS a kolektiv, 2016) 

 

Materiálové i informační toky v kanban systému probíhají dle Sixty a Mačáta (2005) 

v následujících krocích: 

• odběratel odešle dodavateli prázdný přepravní prostředek s jedním štítkem  

a s jednou výrobní průvodkou, která plní funkci objednávky; 

• dodání prázdného přepravního prostředku s výrobní kartou k dodavateli je 

podnětem k zahájení výroby příslušné dávky; 

• touto dávkou je přepravní prostředek naplněn, opět označen štítkem a odeslán 

odběrateli; 

• odběratel je povinen došlou dávku převzít a zkontrolovat. 
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Průběh systému kanban si lze dle Schulteho (1994) představit následovně: tehdy, kdy je 

u spotřebitelského místa dosaženo, nejmenšího stavu zásob dříve definovaného, hlasí toto 

pracoviště svoji potřebu tak, že předá zdroji odpovídající kartu kanban. Vyrábějící místo 

musí nyní zajistit, aby požadovaný materiál byl dodán eventuálně vyroben v určeném 

čase a v předepsaném množství. Jakmile se požadovaný počet dílů nachází v zásobníku, 

je i s kartou odeslán na místo určení. Jakmile se na spotřebitelském pracovišti znovu 

dosáhne minimálního nebo menšího stavu, začíná nový cyklus výroby, dopravy  

a spotřeby. Ve srovnání s tradičním dílenským řízením, kdy zakázky mají předem 

determinovaně dán termín a množství, probíhá podle principu kanban rozpuštění 

dílenských zakázek na aktuální potřebu a aktuální zásobu.  

 

 

Obrázek 10: Porovnání informačních a hmotných toků v systému centralizovaného výrobního řízení  

a výrobního řízení na principu kanban (Zdroj: SCHULTE, 1994) 
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Kanban s sebou přináší mnoho výhod, mezi které patří:  

• nedochází k dlouhodobému skladování a zásoby jsou redukovány na minimum, 

• lepší dohledatelnost materiálu, 

• větší provázanost materiálových a informačních toků, 

• zkrácení doby dodávky materiálu, 

• vyšší motivace zaměstnanců, 

• vyšší přehlednost ve výrobní hale z důvodu redukce zásob a řádného označení 

všech materiálových pozic, 

• možnost zlepšení kvalitativních procesů. 
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4 ANALYTICKÉ NÁSTROJE ŘÍZENÍ REALIZAČNÍCH 

PROCESŮ 

Důsledná realizace záměrů a cílů, dotahování úkolů, projektů a plánů do zdárného konce 

a dosahování žádoucích výsledků, to jsou důležité znaky, jimiž se může firma zásadně 

odlišit od konkurence. Realizační činnosti jsou tím nejdůležitějším úkolem vrcholových 

pracovníků, které nelze bezezbytku „delegovat“ podřízeným. Naopak: jejich osobní  

a systematická angažovanost v základních podnikových procesech (personální proces, 

strategický proces, provozní proces), o něž se efektivní realizační činnosti opírají, je pro 

úspěch podniku absolutně nezbytná (BOSSIDY, CHARAN, 2004). 

Realizační činnosti nejsou jen taktickou stránkou podnikání, ale tvoří samostatnou 

disciplínu, kterou je třeba systematicky rozvíjet. Patří sem tyto tři základní procesy, které 

se týkají lidských zdrojů, strategie a provozních činností, respektive vytváření silného 

potenciálu vůdčích schopností a dovedností, tvorby reálných, proveditelných strategií  

a jejich promítnutí do podoby provozních plánů, jakož i ustavení účinného „mechanismu“ 

plnění dílčích úkolů a etap těchto plánů i jejich celkové realizace (BOSSIDY, CHARAN, 

2004). 

 

4.1 Analýza 7S 

Tato analýza slouží k identifikaci kritických faktorů úspěchu společnosti, jedná se  

o faktory, jež působí uvnitř podniku. Mezi tyto faktory patří: Strategie, Struktura, Systém 

řízení, Styl řízení, Spolupracovníci, Schopnosti a Sdílené hodnoty (POŠVÁŘ, ERBES, 

2006). 
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Obrázek 11: Systém 7S (Zdroj: Managementmania.com, 2015) 

 

4.2 SLEPT analýza 

Analýza SLEPT slouží jako prostředek analýzy externího prostředí. Nejde pouze  

o zkoumání současné situace, ale analýza zkoumá i možné změny okolí. Počítá se  

s předpokládaným vývojem v daných kategoriích. Faktory, které vstoupí do analýzy, mají 

vliv na strategii zkoumaného podniku. 

SLEPT analýza se skládá z těchto faktorů: 

• sociální faktory, 

• legislativní faktory, 

• ekonomické faktory, 

• politické faktory, 

• technologické faktory (KORÁB, REŽŇÁKOVÁ, PETERKA, 2007). 

 

4.3 SWOT analýza 

SWOT analýza je efektivní metoda, jak na straně vnitřních kompetencí firmy zjistit její 

silné (Strenghts) a slabé (Weaknesses) stránky a identifikovat hrozby (Threats)  
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a příležitosti (Opportunities) vycházející z vnějšího prostředí, tj. z trhu. Je to tedy faktor, 

pomocí kterého firma může určit svoji sílu a zároveň zjistit, v jakém směru by mohla ještě 

zlepšit stávající stav. Tento faktor lze pojmenovat jako potenciál pro daný trh. (Světlík, 

2003). 

Podle Pošváře a Erbese (2002) vyplývají ze vzájemného porovnání příležitostí a hrozeb 

vnějšího prostředí a silných a slabých stránek vnitřního prostředí v matici čtyři možné 

skupiny strategií pro reagování organizace na změny vnějšího prostředí: 

• strategie SO – strategie zaměřená na využití silných stránek podniku a využití 

příležitostí z okolí; 

• strategie ST – v této strategii se firma zaměřuje na využití silných stránek a na 

eliminaci hrozeb z okolí; 

• strategie WO – firma se zaměřuje na překonávání slabých stránek a využití 

příležitostí z vnějšího prostředí; 

• strategie WT – podstatou je minimalizace slabých stránek a vyhnutí se hrozbám. 

 

4.4 Lewinův model 

K řízení a posouzení změny se používá Lewinův model, který zobrazuje posloupnost 

jednotlivých procesů řízení změny. Na počátku každé změny je určitá výchozí situace, 

která je stavebním kamenem ke stanovení strategie a následně plánu. Plán má zpravidla 

časový harmonogram (VACULÍK, 2006). 

Model řízení změn má dle K. Lewina tři stavy:  

• rozmrazování současného vzoru chování ve firmě,  

• změna a následný vývoj nového vzoru chování, 

• zmrazování nového vzoru chování (VACULÍK, 2006). 
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Obrázek 12: Posloupnost jednotlivých procesů řízení změn (Zdroj: Vaculík, 2006) 
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5 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI DAIKIN DEVICE 

CZECH REPUBLIC S.R.O. 

Obchodní název 
 

Daikin Device Czech Republic s.r.o. 

Právní statut 
 

společnost s ručením omezením 

Sídlo 
 

Švédské valy 1227/2 627 00 Brno-Černovice 

IČO 
 

27190455 

Datum zápisu do OR 
 

26.10.2004 

Základní kapitál 
 

2 128 000 000 Kč 

Společníci 
 

Daikin Europe N.V. (Podíl 100 %) 

Jednatel 
 

Hideki Hara 

 

Společnost Daikin Device Czech Republic s.r.o. byla založena v roce 2004 v Brně a je 

dceřinou společnosti Daikin Industries Limited s ústředním sídlem v Japonsku. Firma 

zaměstnává okolo 1100 pracovníků ve dvou výrobních halách (DDC1 a DDC2) a vyrábí 

převážně komponenty do klimatizačních jednotek. Své výrobky prodává výhradně 

společnostem skupiny Daikin působících v Evropě. Obrat firmy za fiskální rok 2019 činil 

3,669 miliardy korun. Nejvyšší management firmy tvoří japonští manažeři, kteří se snaží 

do společnosti zanést japonský styl řízení a vést firmu v souladu s požadavky celého 

korporátu Daikin. Společnost se neustále rozrůstá a rozšiřuje portfolio svých výrobků. 

Následující graf shrnuje počty vyrobených kusů rozdělených podle typu, respektive 

modelové řady za jednotlivé fiskální roky:  
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Graf 1: Objem výroby DDC v ks (Zdroj: interní dokumentace) 

 

• FR – fiskální rok 

• SWING – výroba jednopístových a dvoupístových modelů kompresoru typu 

SWING 

• SCROLL – výroba kompresorů typu Scroll (spirálové) 

• ACCUMULATOR – výroba akumulátorů roklimatizace typu SkyAir 

• TANK – výroba zásobníků na teplou vodu pro systém vytápění a chlazení Daikin 

Altherma 

• HYDROBOX – montáž Hydroboxů pro systém vytápění a chlazení Daikin Altherma 

• PRESSURE VESSELS – výroba tlakových nádob pro klimatizace typu VRV 

• SWITCH BOX – řídící jednotka pro finální jednotky Hydrobox 

• BS unit – řídící jednotka pro klimatizace typu VRV 

Podíl jednotlivých modelových řad na tržbách je znázorněn v následujícím grafu: 
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Graf 2: Podíl modelových řad na tržbách (Zdroj: vlastní zpracování dle interní dokumentace) 

 

5.1 Analýza 7S 

5.1.1 Strategie 

Společnost Daikin Device Czech Republic s.r.o. je podnikem, který se zabývá zejména 

výrobou kompresorů do klimatizačních jednotek. V posledních letech se také zaměřuje 

na rozšíření výrobního portfolia, aby firma nebyla závislá pouze na jednom typu výrobku. 

Jako příklad lze uvézt spuštění výroby BS jednotek v roce 2016 a FS jednotek v roce 

2020. U produktů se firma zaměřuje na posílení SQCDE (Safety, Quality, Cost, Delivery, 

Environment), aby lépe obstála v konkurenčním boji s asijskými výrobci. 

 

5.1.2 Struktura 

Ve společnosti spolupracuje šest oddělení, které jsou rozděleny podle náplně činností. 

Všechna tato oddělení mají svého generálního manažera, pod kterého spadají jednotliví 

deputy manažeři a sekční manažeři. Všichni tito manažeři jsou řízeni ředitelem, který 

stojí po boku prezidenta společnosti. Prezident především reprezentuje společnost  

a udává její směr a strategii, kdežto ředitel se stará spíše o operativní činnosti. Nejvýše 

postavení manažeři jsou, až na výjimky, původem z Japonska. 
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Obrázek 13: Organizační struktura (Zdroj: vlastní zpracování dle interní dokumentace) 

 

5.1.3 Systém řízení 

Jelikož se jedná o podnik s kořeny v Japonsku, převažuje zde japonský systém řízení. 

Důležitá rozhodnutí se uplatňují na základě kolektivní shody, a proto se často pořádají 

různé schůze za cílem vymyslet optimální řešení daného problému. Manažeři usilují  
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o minimalizaci nákladů spojených s výrobou například tím, že se zde uplatňují tzv. 

Kaizeny. Podnik se snaží zvyšovat efektivnost systémů řízení kvality, životního prostředí, 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví. 

 

5.1.4 Styl řízení 

Ve společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. převládá participativní styl řízení. 

Manažeři se snaží vést diskuzi a každý může přednést svůj názor. Vztahy mezi vedením 

i pracovníky jsou přátelské a upřímné. Pracovníci nemusí mít striktně definovaný rozsah 

svých činností a není zde problém změnit svou pozici v rámci společnosti. 

 

5.1.5 Spolupracovníci 

Ve firmě vládne dobrá atmosféra a pracovníkům záleží na dobrém fungování firmy. 

Manažeři dokáží ocenit dobře odvedenou práci a zaměstnanci se proto snaží svou práci 

vykonávat co nejlépe. Společnost si uvědomuje, že aktivní a loajální zaměstnanci jsou 

jedním z nejdůležitějších faktorů úspěchu každého podniku. Důkazem toho je nízká 

fluktuace zaměstnanců. 

 

5.1.6 Schopnosti 

Společnost se snaží podporovat a rozvíjet potenciál, profesní znalosti a zkušenosti svých 

zaměstnanců různými typy vzdělávání. Kromě zákonných školení společnost dlouhodobě 

podporuje i rozvoj v oblasti jazykových schopností, komunikace napříč odděleními, 

efektivní práce na PC, profesní a odborná školení apod. 
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5.1.7 Sdílené hodnoty 

Společnost je založena na principu „Zákazník na prvním místě“. Dále se snaží uplatňovat 

systém prevence a řízení rizik pro zdraví, bezpečnost a životní prostředí s cílem 

minimalizovat nepříznivé dopady a předcházet znečištění a vzniku úrazů. 

 

5.2 SLEPT analýza 

5.2.1 Sociální faktory 

Pro analýzu sociálních faktorů byla zvolena predikce vývoje počtu obyvatel v ČR od roku 

2018 do roku 2030. V grafu 3 lze vidět rostoucí trend počtu obyvatel v České republice. 

Podle Českého statistického úřadu stoupne počet obyvatel od roku 2018 do roku 2030 o 

173 840 obyvatel. Na první pohled se může zdát, že sociální faktory budou mít na podnik 

pozitivní vliv, protože bude v ČR více potenciálních zaměstnanců a zákazníků jeho 

odběratelů. 

 

 

Graf 3: Vývoj počtu obyvatel v ČR (Zdroj: vlastní zpracování dle czso.cz) 
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Pro relevantnější závěry ale musíme zkoumat vývoj počtu obyvatel v ČR v produktivním 

věku 15-59 let. Dle Českého statistického úřadu počet obyvatel v tomto věku mezi lety 

2018 až 2030 klesne o 74 786 obyvatel. To může mít na podnik negativní vliv, protože 

mu ubydou potenciální zákazníci i zaměstnanci. 

 

 

Graf 4: Vývoj počtu obyvatel v produktivním věku v ČR (Zdroj: vlastní zpracování dle czso.cz 

 

5.2.2 Legislativní faktory 

Mezi nejdůležitější legislativní dokumenty, kterými se podnik musí řídit, lze zařadit 

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, který upravuje právní vztahy mezi zaměstnanci 

a zaměstnavateli. Dále potom zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a zákonem č. 

563/1991 Sb., o účetnictví. Od roku 2025 vstoupí v platnost evropský předpis 517/2014, 

který zakazuje používání některých typů chladiv v klimatizačních jednotkách  

a společnost Daikin Device Czech Republic s.r.o. proto začíná vyrábět produkty, které 

využívají chladiva, která jsou v souladu s tímto předpisem. 
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5.2.3 Ekonomické faktory 

Nejvýznamnější ekonomické faktory, které ovlivňují společnost Daikin Device Czech 

Republic s.r.o. jsou: míra inflace, vývoj HDP, nezaměstnanost a vývoj měnového kurzu. 

Jelikož je inflace i nezaměstnanost za posledních 10 let poměrně stabilní, budu se zde 

zabývat pouze vývojem HDP a měnového kurzu v ČR. 

Česká republika zažívá v posledních pěti letech nadprůměrný růst HDP v porovnání 

s ostatními evropskými zeměmi. Po hospodářské krizi v roce 2008 se česká ekonomika 

ocitla v recesi a trvalo přibližně pět let, než se z této recese dostala. Manažeři podniku by 

měli sledovat vývoj HDP v České republice, protože je důležitým indikátorem stavu a 

výkonnosti ekonomiky. 

 

 

Graf 5: Vývoj HDP v ČR (Zdroj: vlastní zpracování dle czso.cz) 

 

Na Grafu 6 lze vidět vývoj měnového kurzu EUR/CZK za posledních 6 let. V listopadu 

roku 2013 začala ČNB intervenovat na devizovém trhu za cílem oslabit domácí měnu. 

Koruna oslabila z 25,65 korun za jedno euro na 27,34 korun za jedno euro během jediného 
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měsíce. To mělo pozitivní vliv na společnost Daikin Device Czech Republic s.r.o, protože 

většinu svých výrobků vyváží do zahraničí. ČNB intervenovala až do března roku 2017 

a držela kurz v oscilačním pásmu okolo 27,00 korun za euro.  

Po konci intervencí začala česká koruna apreciovat až k současným 25,47 korunám za 

jedno euro. Můžeme předpokládat, že koruna bude dále posilovat, protože Česká 

republika je exportní zemí a je zde veliká poptávka po domácí měně. To může negativně 

ovlivnit výsledky zkoumaného podniku. 

 

 

Graf 6: Vývoj měnového kurzu EUR/CZK (Zdroj: vlastní zpracování prostřednictvím platformy 

Metatrader 4) 

 

5.2.4 Politické faktory 

Snahou každé vlády by mělo být stabilní podnikatelské prostředí. Dá se říci, že současná 

politická situace v České republice k tomu přispívá a nehrozí zde žádné nebezpečí změny 

režimu nebo dokonce války. Česká republika je jednou z nejbezpečnějších zemí v rámci 

Evropské unie a podmínky pro podnikání jsou zde příznivé. Přesto bychom měli nadále 

bojovat za zachování demokracie a mít se na pozoru před možnou radikalizací 

společnosti. 
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5.2.5 Technologické faktory 

Jelikož jdou technologický pokrok a moderní technologie stále dopředu, musí se i podnik 

snažit s tímto trendem držet krok, aby dokázal poskytovat ty nejkvalitnější výrobky  

a služby. Jde o modernizaci výrobních zařízení, informačních systémů a výrobků 

samotných. V České republice je technologický pokrok na dobré úrovni, k čemuž 

přispívá vysoká úroveň technických vysokých škol. Podnik tak má možnost zaměstnávat 

pracovníky s velmi dobrou technickou kvalifikací. 

 

5.3 Swot analýza 

 

Obrázek 14 SWOT analýza (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Ze SWOT analýzy na Obrázku 14 lze usoudit, že má firma své slabé, ale i silné stránky. 

Měla by uvažovat o vylepšení informačních systémů, které jsou poměrně zastaralé  
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a neuspokojují všechny požadavky, které si podnik klade. Pro eliminaci některých 

slabých stránek existují příležitosti například v podobě pořízení nového informačního 

systému, rozšíření portfolia výrobků a minimalizace nákladů. Mezi největší hrozby pro 

společnost Daikin Device Czech Republic s.r.o. lze zařadit hospodářskou krizi, odchod 

klíčových zaměstnanců nebo zastavení výrobních linek z různých důvodu (např. porucha 

stroje, logistické problémy a nedostatek pracovníků). 
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6 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ZÁSOBOVACÍ 

LOGISTIKY VE VÝROBNÍ HALE DDC2  

Ve výrobní hale DDC2 jsou čtyři výrobní linky, produkující 42 modelů hydroboxů, 15 

modelů switchboxů, 11 modelů tanků. Brzy vznikne nová linka pro 3 modely 

floorstandingů, čímž ubyde prostor pro skladování materiálu. Zásobování těchto linek je 

značně komplikované, protože do nich vstupuje 1332 různých materiálů a neexistuje 

systémová evidence jejich přesného umístění. Ve výrobní hale jsou zavedeny skladové 

pozice uspořádané podle druhu materiálu nebo dodavatele. Na oddělení logistiky DDC2 

aktuálně pracuje 8 pracovníků za podpory 5 dalších pracovníků z dalších oddělení. 

 

Tabulka 2: Produkce DDC2 (Zdroj: vlastní zpracování dle interní dokumentace) 

Modelová řada Počet vyrobených kusů FY19 Počet vstupních materiálů 

HYDROBOX 30 763 796 

TANK 34 360 206 

SWITCH BOX 56 664 330 

 

Šedesátpět procent materiálu jezdí od dodavatele přímo do výrobní haly DDC2, třicet 

procent materiálu je skladováno ve výrobní hale DDC1 a pět procent materiálu je 

skladováno v externím skladě. Objednávání materiálu z externího skladu zajišťuje 

oddělení nákupu na základě minimálních zásob. Materiálový tok z výrobní haly DDC1 

funguje na základě emailové komunikace s přiloženými požadavky na návoz. Zásobování 

výrobních linek ze skladu výrobní haly DDC2 funguje na základě vizuální kontroly 

jednotlivých „pickingových“ pozic nebo na základě ústní komunikace. 

V informačním systému Helios je materiál naskladněn na skladech Production stock 

(DDC1+DDC2) a External warehouse stock (Externí sklad) v závislosti na tom, kde se 

materiál nachází. Na těchto skladech není zavedený warehouse management a je velice 

komplikované zjistit, kde přesně se materiál nachází. Členové logistiky DDC2 ke své 
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práci nepoužívají čtečku čárových kódů, a proto není spojený informační tok s fyzickým 

pohybem materiálu. 

Celkový prostor výrobní haly činí 5800 metrů čtverečních, z čehož 1100 metrů 

čtverečních zabírá Hydroboxová linka, 500 metrů čtverečních Switchboxová linka a 1800 

čtverečních metrů Tanková linka. Pro skladování materiálu a hotových výrobků je 

vyčleněno 2000 čtverečních metrů. Zbývající prostor je obsazen vstupní kontrolou, 

kvalitářskou zónou, oddělením údržby a koridory. 

Do termínu 25.5.2020 se musí vyklidit prostor o rozloze 950 metrů čtverečních, na kterém 

vznikne nová „Floorstandingová linka“. Pro skladování vstupního materiálu a hotových 

výrobků tak zbyde prostor pouze o rozloze 1050 čtverečních metrů. Z tohoto důvodu bude 

nutné razantně snížit zásobu ve skladě přesměrováním většiny návozů od dodavatelů do 

externího skladu nebo do výrobní haly DDC1, kde budou dostupné skladové kapacity. 

Pro tento účel byl sestaven akční plán viz. Obrázek 17. 

Nejdříve bylo nutné vytvořit poptávku pro poskytovatele externího skladování obsahující 

informace o množství a obrátkovosti materiálu. Po výběru poskytovatele externího 

skladování se začne s přesměrováním dodávek do externího skladu ve dvou fázích a do 

externího skladu se rovněž přesunou objemné nízkoobrátkové materiály, které se 

současně nachází ve výrobních halách. Dále se bude muset přizpůsobit sklad ve výrobní 

hale DDC1 pro skladování většího množství materiálu z výrobní haly DDC2. Systémové 

nastavení bude na přechodné období fungovat stejně jako doposud. 

V roce 2018 byl dotazníkovou formou proveden výzkum na oddělení logistiky DDC2  

a DDC1. V rámci tohoto výzkumu byly stanoveny a vyhodnoceny tyto hypotézy: 

Hypotéza č.1: Zaměstnanci na oddělení logistiky společnosti Daikin Device Czech 

Republic s.r.o. jsou se svou prací spokojeni. 

Hypotéza č.1 se potvrdila částečně. Na pracovišti vládne dobrá atmosféra a všem 

zaměstnancům záleží na dobrém fungování firmy. O změně zaměstnavatele uvažuje jedna 

třetina zaměstnanců a pouze jeden zaměstnanec by raději pracoval na jiném oddělení. 

Zaměstnanci se necítí být adekvátně ohodnoceni za práci, kterou dělají a jejich práce se 

jim jeví jako mentálně náročná. 
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Hypotéza č.2: Zaměstnanci na oddělení logistiky společnosti Daikin Device Czech 

Republic s.r.o. si myslí, že je jejich pracoviště dobře uspořádáno. 

Hypotéza č.2 se nepotvrdila. 61,9 % zaměstnanců si myslí, že jejich pracoviště není dobře 

uspořádáno zejména z důvodu nedostatečných skladových prostor a složitému 

dohledávání materiálu. Na pracovišti jsou dodržovány zásady BOZP a manipulační 

technika je podle 11 zaměstnanců na pracovišti dostatečná. 

Hypotéza č.3: Zaměstnanci na oddělení logistiky společnosti Daikin Device Czech 

Republic s.r.o. velmi často nepoužijí čtečku čárových kódů, přestože by měli. 

Hypotéza č.3 se nepotvrdila. Nikdo ze zaměstnanců neuvedl, že velmi často nepoužije 

čtečku čárových kódů, přestože by měl. Pouze 42,9 % zaměstnanců takto učiní zřídka 

zejména z důvodu vysoké časové vytíženosti nebo nefunkčnosti čtečky (FLÍDR, 2018). 

Zaměstnanci měli také prostor pro návrhy na zlepšení nebo připomínky k fungování 

logistiky ve společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. Nejčastěji navrhovali 

rozšířit stávající skladové prostory a zvýšit mzdy. 

 

Obrázek 15: Ukázka průzkumu na oddělení logistiky (Zdroj: FLÍDR, 2018) 
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Obrázek 16: Layout DDC2 (Zdroj: vlastní zpracování dle interní dokumentace) 
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Obrázek 17: Akční plán uvolnění prostoru pro FS linku (Zdroj: vlastní zpracování) 
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6.1 Závěry analýzy současného stavu 

Z analýzy vyplývá, že současný stav logistiky ve výrobní hale je neuspokojivý a je nutné 

provést změny, které povedou ke zlepšení. Vlivem nesprávného fungování materiálového 

toku často dochází k zastavení výrobních linek. Logistika potřebuje podporu z několika 

oddělení včetně oddělení nákupu, controllingu, výroby a kvality. Bylo zjištěno, že 

zaměstnanci jsou se svou prací převážně spokojeni, přestože své pracoviště považují za 

nesprávně uspořádané. Neexistuje zde systémová dohledatelnost přesného umístění 

materiálu a skladové prostory jsou přeplněné. Částečnou výhodou současného stavu je 

fakt, že logističtí pracovníci se nemusí zdržovat scanováním štítků a mohou tento čas 

věnovat jiným činnostem. 

Je velice obtížné nahradit stávající pracovníky, jelikož celý materiálový tok se zakládá na 

jejich znalosti materiálu a jeho umístění. Stávající systém má velmi omezené možnosti 

využití externího skladování. Do 25.5.2020 bude nutné uvolnit 950 metrů čtverečních 

stávajícího prostoru pro skladování materiálu. Pro tento účel byl sestaven akční plán, 

který má zajistit plynulé přesměrování všech dodavatelů do externího skladu a výrobní 

haly DDC1. Management společnosti představil zaměstnancům koncept budoucích 

materiálových toků viz. Obrázek 18. 

 

 

Obrázek 18: Koncept budoucích materiálových toků (Zdroj: interní dokumentace) 



58 

 

 

Základní vize spočívá v přemístění zásob z výrobní haly DDC2 do externích skladů a do 

výrobní haly DDC1. Nízkoobrátkové materiály, které zabírají velký prostor budou 

skladovány v externím skladě a vysokoobrátkové materiály, které zabírají málo prostoru 

budou skladovány ve výrobní hale DDC1. Zásobování z těchto skladů do výrobní haly 

DDC2 bude zajištěno pomocí kanban systému, který bude zaveden v rámci implementace 

nového informačního systému SAP.   
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7 NÁVRH KANBAN SYSTÉMU 

Zavedení kanban systému umožní přesměrování většiny dodávek do externího skladu 

nebo do výrobní haly DDC1. Sníží se tak zásoby ve výrobní hale DDC2, čímž se zajistí 

vyšší plynulost materiálových toků a jejich systémová dohledatelnost. Pro fungování 

celého systému budou muset logističtí pracovníci při své práci používat čtečku čárových 

kódů. 

Po otestování systému se musí nainstalovat tiskárny a zprovoznit čtečky čárových kódů. 

Následně budou důkladně zaškoleni všichni koncoví uživatelé a proběhne inventura ve 

všech skladech, při které se veškerý materiál polepí tzv. handling unit štítky. Handling 

unit štítky v sobě ponesou tyto důležité informace (viz. Obrázek 19): 

(1) Čárový kód s číslem Handling unit štítku 

(2) Typ balení 

(3) Číslo materiálu 

(4) Název materiálu 

(5) Množství v balení 

(6) Lokace, na kterou byl materiál naskladněn 

(7) Zkratka linky, pro kterou je materiál určen 

(8) Informace o dodavateli a číslu příjmu 

(9) Datum vytvoření štítku 

 

 

Obrázek 19: Handling unit štítek (Zdroj: vlastní zpracování dle interní dokumentace) 
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Materiál, který se bude nacházet v pickovacích regálech u výrobních linek se polepí 

kanbanovými štítky, které v sobě ponesou tyto informace (viz. Obrázek 20): 

(1) Čárový kód, který se využívá pro spárování kanbanu s Handling Unit a pro 

zaskladnění kanbanu na danou pozici 

(2) Čárový kód, kterým se materiál objednává po spotřebování příslušného balení (jeden 

kanban je vždy spojený s jednou bednou) 

(3) Číslo materiálu, název materiálu a box, ve kterém by měl být materiál uložený 

(4) Množství daného materiálu. Tento počet je orientační, přesné množství v boxu je 

uvedené na Handling Unit štítku 

(5) Číslo kanbanu 

(6) Pole označuje datum a čas, kdy byl štítek vytisknutý 

(7) Pole označuje, z jakého skladu byl materiál navezen, a jaké bylo množství materiálu 

v tomto skladu při vytisknutí štítku 

(8) Finální pozice, kam se má materiál dostat a být založený do výroby. Toto označení 

je shodné s pozicemi materiálu v DDC2. Slouží pro rychlou orientaci. 

 

 

Obrázek 20: Kanban štítek (Zdroj: vlastní zpracování dle interní dokumentace) 

 

Poslední typ štítku, který se v rámci kanban systému bude používat je tzv. Verification 

digit štítek. Tento štítek bude nalepen na příslušném pickovacím regále u výrobní linky  

a bude sloužit pro ověření založení materiálu na pozici. Tyto štítky v sobě ponesou 

následující informace (viz. Obrázek 21): 

(1) Označení pozice 

(2) Ověřovací číslo 
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(3) QR kód obsahující ověřovací číslo 

(4) Číslo materiálu 

(5) Počet kanbanů 

 

 

Obrázek 21: Verification Digit štítek (Zdroj: vlastní zpracování dle interní dokumentace) 

 

Celý materiálový tok začne tím, že operátor ve výrobě změní čtečkou čárových kódů 

kanban ze statusu Full na status Empty, protože otevřel krabici, na které byl tento 

kanbanový štítek nalepený. Následně se v příslušném skladě vytiskne nový kanbanový 

štítek jako signál pro doplnění materiálu. Tento materiál se vychystá a naveze do výrobní 

haly DDC2 kamionem. Po vyskladnění z kamionu logistik čtečkou spáruje kanbanový 

štítek s handling unit štítkem. Tímto spárováním se přenese systémové množství  

z handling unit do kanbanu. Kanban se tak změní ze statusu Empty na status Full. Logistik 

musí tento materiál dále vzít a zavést do regálu u výrobní linky. Tento pohyb materiálu 

potvrdí nascanováním kanbanového štítku s tzv. Verification digit štítkem umístěným na 

příslušném regálovém místě. Tímto se status kanbanu změní na status In use až do 

opětovného provedení Empty scanu. Tento proces se tak neustále opakuje a může mít tyto 

statusy: 

• Wait - Kanban čeká na aktivaci 

• Empty - Kanban je prázdný, štítek byl vytisknut na příslušné tiskárně 

• Full - Kanban je spárovaný s materiálem. 

• In use - Kanban je v pickovacím regále a spotřebovává se 
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Obrázek 22: Kanbanový tok (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Na Obrázku 22 je znázorněn celý kanbanový tok, který probíhá v těchto krocích: 

(1) Byl změněný kanban status In use => Empty. Na přiřazené tiskárně byl vytisknutý 

štítek kanbanu, který se přiřadí k materiálu. 

(2) Kanbanový štítek se pomocí čtečky spáruje s Handling Unit štítkem. Empty => Full 

(3) Materiál se přiveze na příslušné místo zaskladnění. Zaskladnění se provede pomocí 

čtečky, kdy se spáruje Kanban štítek s Verification digit štítkem. Full => In use 

(4) Kanban čeká na aktivaci až do manuální změny v informačním systému SAP. 

Využívá se v případě navýšení počtu kanbanů. Wait => Empty. 

(5) Kanban status se manuálně změní v informačním systému SAP: In use => Wait. 

Tento stav nastane při zamčení kanbanu (např: přechod revize nebo redukce počtu 

kanbanů). 

 

7.1 Masterdata nutná pro fungování kanban systému 

Pro správnou funkčnost kanban systému se musí do SAPu nahrát masterdata 

s informacemi o každém materiálu, který se používá ve výrobní hale. Tato masterdata 

musí vycházet ze skutečného stavu a musí korespondovat s masterdaty jiných odvětví 

systému. Například pokud bude v masterdatech kanbanu bude uvedeno, že materiál jezdí 

do DDC2 přes externí sklad a v masterdatech nákupu uvedeno, že materiál jezdí do DDC2 

přes DDC1, nebude systém fungovat. Masterdata musí rovněž odpovídat fyzické 
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skutečnosti, jinými slovy, materiál se musí fyzicky nacházet tam, kde je uvedeno 

v masterdatech. Dále je nezbytné, aby byla masterdata logicky nastavena, například 

pokud je v masterdatech uvedeno, že materiál jezdí do DDC2 přes externí sklad, musí být 

pro tisk kanbanových štítku, v masterdatech nastavena tiskárna v externím skladě. 

V Tabulce 3 je seznam masterdat, která bude nutné připravit. Tučně zvýrazněné řádky 

budou blíže specifikovány. 

 

Tabulka 3: Ukázka Masterdat (Zdroj: vlastní zpracování dle interní dokumentace) 

Masterdata Ukázka Stručný popis 

Material 3P332093-1 C Číslo materiálu 

Description RoHS PANEL SIDE (RIGHT) Název materiálu 

Sloc for EP 1040 Vstupní lokace materiálu 

Production line HB Zkratka výrobní linky 

Rounding value 15 Počet kusů v balení 

Packaging EB3 Typ balení 

Plant 4900 Vždy 4900 obecně pro DDC 

Storing Pos. HB06-0613 Název pickingové pozice 

WM 491 Číslo WM skladu, vždy se vyplní 491 

Stor Type 150 Typ skladu, vždy se vyplní 150 

Verification digit 36 Náhodné číslo od 0 do 100 

No. Of Kanbans 3 Počet kanbanů 

Stock Transfer Z001 Druh pohybu, vždy Z001 

Cost Center - Cost Centrum v případě „BULK“ spotřeby 

Print Card 1 
Vždy 1, udává počet vytisknutých kanbanových 

štítků 

Output Device DCVRLA_WM01 
Tiskárna, na které se budou tisknout kanban 

štítky 

 

• Sloc for EP – existují tři možné vstupní lokace materiálu: 3140 = Externí sklad 

1, 3240 = Externí sklad 2, 1040 = sklad v DDC1; 

• Storing Pos. – HB06-0613 značí pickingový regál na lince HB s pořadovým 

číslem 06. Číslo 1 značí první patro regálu a číslo 3 značí třetí pozici zleva v první 

patře regálu. Každý materiál musí mít takto stanovenou unikátní pozici; 

• Verification digit – Číslo shodné s Verification digit štítkem umístěným na 

regálu. Slouží k ověření, že materiál byl založen na správnou pozici; 
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• No. Of Kanbans – Počet kanbanů (krabic), které budou v systému kolovat.  

 

Systém SAP tento počet kanbanů vypočítá automaticky na základě vzorce: 

Počet kanbanů =
RT ∗ AC

CONT
∗ SF + C 

Vzorec 3: Vzorec pro výpočet kanbanů 

Kde: 

RT = doba dodání jednoho kanbanu, v našem případě vždy 1 den 

AC = průměrná denní spotřeba dle plánu za určité období.  

CONT = množství kusů v jednom balení.  

SF = bezpečnostní faktor, v našem případě je stanoven na hodnotu 1,2.  

C = konstanta, o kterou se vždy navýší počet kanbanů, v našem případě je konstanta 

nastavena na hodnotu 1. 

Počet kanbanů se bude muset často revidovat na základě zpětné vazby od pracovníků ve 

výrobě nebo na základě změn ve výrobním plánu. Z logiky systému vyplývá, že musí být 

vždy minimálně 2. 

• Cost center – Kanban umožňuje systémovou spotřebu materiálu při provedení 

empty scanu. Takovýto způsob systémové spotřeby materiálu s sebou přináší 

některé výhody oproti klasické spotřebě provedené na základě kusovníku při 

odvedení výroby. Využívá se hlavně při spotřebě pásek, šroubků a dalších 

drobných materiálů, kdy se reálná spotřeba nemusí vždy rovnat systémové 

spotřebě podle kusovníku. V případě, že se společnost rozhodne spotřebovávat 

některý materiál tímto způsobem, bude nutné vyplnit příslušné nákladové 

středisko. 
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7.2 SAP transakce spojené s kanban systémem 

V této kapitole budou představeny nejdůležitější SAP transakce, které jsou nezbytné pro 

fungování kanban systému. Na obrázku 23 je znázorněno schéma aplikace ve čtečkách 

čárových kódů. Při využití čtečky pro účely kanbanu musí uživatel zmáčknout dvakrát 

číslo 2 a poté si vybere příslušnou transakci, kterou chce použít. 

 

 

7.2.1 ZMM507 

Tato transakce slouží pro párování Handling unit štítku s kanbanovým štítkem. 

Spárováním se přesune informace o množství v balení z Handling unit do kanbanu. Po 

spárování se rovněž změní status kanbanu ze statusu Empty na status Full. Tato transakce 

se bude používat v externích skladech a ve výrobní hale DDC1 před naložením kanbanu 

Obrázek 23: Schéma čtečky čárových kódů (Zdroj: vlastní zpracování) 
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do kamionu. Logistik nascanuje nejdříve Handling unit štítek, poté kanbanový štítek  

a potvrdí klávesou F6. Uživatelé tak budou mít informaci o tom, že příslušný materiál byl 

vychystán a je na cestě do výrobní haly DDC2.  

 

 

Obrázek 24: Transakce ZMM507 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

7.2.2 ZPP96 

Transakce ZPP96 slouží k systémovému zaskladnění spárovaného kanbanu na příslušnou 

pozici. Logistik nejdříve nascanuje Kanbanový štítek, poté Verification digit štítek  

a potvrdí klávesou F6. Tímto se přesune systémové množství z lokace 3140, 3240, nebo 

1040 na lokaci 1051, kde bude zaveden warehouse management a množství se přesune 

na konkrétní pozici (například na pozici HB06-0613). Po založení se rovněž změní status 

kanbanu ze statusu Full na status In use. Uživatelé tak budou mít informaci o tom, že 

kanban je již připraven k použití u výrobní linky. 
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Obrázek 25: Transakce ZPP96 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

7.2.3 PKRFBC 

Tato transakce se používá pro změnu kanbanu ze statusu In use na status Empty. 

Pracovník ve výrobě nascanuje spodní čárový kód na kanbanovém štítku a potvrdí 

klávesou F4. Tímto se přenese systémové množství z pozice do lokace WIP, odkud 

probíhá systémová spotřeba materiálu. Po provedení empty scanu bude rovněž vytisknut 

nový kanbanový štítek na příslušné tiskárně dle masterdat. 

 

 

Obrázek 26: Transakce PKRFBC (Zdroj: vlastní zpracování) 
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7.2.4 PK13N 

V transakci PK13N lze přehledně kontrolovat a měnit aktuální status kanbanů. Tuto 

transakci bude využívat převážně kanban tým pro poskytnutí informací pracovníkům ve 

výrobě a pro opravu kanbanových statusů podle reality. Modrá barva značí kanban ve 

statusu In use, zelená barva značí kanban ve statusu Full, fialová barva značí kanban ve 

statusu Wait a červená barva značí kanban ve statusu Empty.  

 

 

Obrázek 27: Transkace PK13N (Zdroj: vlastní zpracování) 
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8 NÁVRH IMPLEMENTACE SYSTÉMU 

8.1 Síly inicializující proces změny 

Před provedením změny je nutné si zodpovědět otázku proč změnu vykonávat? V tomto 

případě je odpovědí mnoho, ale ta nejdůležitější je nutnost sjednocení ERP systému  

v rámci skupiny Daikin. Společnost Daikin Device Czech Republic s.r.o. v současnosti, 

jako jediná v rámci skupiny Daikin, využívá ERP systém Helios Orange, který nenabízí 

všechny žádané funkcionality, což působí značné komplikace. Management společnosti 

se proto rozhodl implementovat nový ERP systém SAP. V rámci této implementace by 

mělo dojít ke zlepšení logistických procesů, a tím i ke snížení rizika zastavení výrobních 

linek. Zlepšením logistických procesů je na mysli zejména implementace kanban systému 

ve výrobní hale DDC2. 

Systém kanban se v podnicích zavádí zejména za účelem zvýšení plynulosti 

materiálových toků a minimalizace nákladů s nimi spojenými. Kanban s sebou přináší 

mnoho výhod, mezi které patří: 

• nedochází k dlouhodobému skladování a zásoby jsou redukovány na minimum, 

• lepší dohledatelnost materiálu, 

• větší provázanost materiálových a informačních toků, 

• zkrácení doby dodávky materiálu, 

• vyšší motivace zaměstnanců, 

• vyšší přehlednost ve výrobní hale z důvodu redukce zásob a řádného označení 

všech materiálových pozic, 

• možnost tzv. Bulk spotřeby materiálu (po provedení empty scanu se materiál 

přímo systémově spotřebuje), 

• možnost zlepšení kvalitativních procesů. 

 

8.2 Identifikace agenta změny 

Nositelem změny je projektový manažer z mateřské společnosti Daikin Europe N.V., 

který má zkušenosti se zaváděním ERP systému z jiných firem. Sponzorem změny je celá 
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společnost Daikin Device Czech Republic s.r.o., která má na starosti finanční a personální 

stránku implementace. Dále se na projektu podílí jednotliví pracovníci napříč všemi 

odděleními podniku. 

Pro implementaci kanban systému je vyčleněno deset lidí s různými zkušenostmi  

a různými úkoly, které jsou znázorněny v Tabulce 4. 

 

Tabulka 4: Složení projektového týmu (Zdroj: vlastní zpracování) 

JMÉNO ODDĚLENÍ HLAVNÍ ČINNOST SPOLEČNOST 

Danny Jansens PE Project leader DENV 

Jakub Zíma PE Keyuser DDC2 DDC 

Jakub Tóth LOGI Keyuser DDC1 DDC 

Jan Flídr Controlling Konzultant DDC 

Peter Leys IT IT podpora DENV 

František Podrazil IT IT podpora DDC 

Tomáš Hlobil PE Příprava masterdat DDC2 DDC 

Martin Selecký LOGI Příprava masterdat DDC1 DDC 

Zdeněk Dvořák IT Upload masterdat Ness 

Kateřina Hvorková PD Administrativní podpora DDC 

 

Kdy bude změna provedena? 

Změna jako taková bude provedena 17.8.2020, kdy se přestane používat systém Helios  

a začne se používat systém SAP. V tento den bude končit celozávodní dovolená ve 

společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. a klíčoví uživatelé budou mít čtrnáct dní 

na doladění posledních detailů projektu. 

Před spuštěním je ale zapotřebí připravit mnoho věcí, a proto je oficiální začátek projektu 

plánován na 1.2.2020. Ukončení projektu je plánováno na 25.9.2020. 
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Jak bude změna provedena? 

Ke správné implementaci kanbanu je zapotřebí splnit několik dílčích úkolů. Zde je výčet 

těch nejdůležitějších: 

• nahrání cvičných masterdat do testovací verze systému, 

• testování systému, 

• řešení problémů s testovací verzí systému, 

• příprava reálných masterdat, 

• příprava skladu, 

• instalace tiskáren a čtecích zařízení, 

• zaškolení koncových uživatelů, 

• inventura ve skladě, 

• nahrání reálných dat do ostré verze systému, 

• spuštění ostré verze systému. 

 

Za kolik bude změna provedena? 

Společnost Daikin Device Czech Republic vyčlenila pro projekt implementace SAPu 

celkem 25 mil. CZK. Projekt zavedení kanbanu systému bude čerpat z tohoto rozpočtu  

a nemá jasně stanovené hranice čerpání. Hrubý odhad ale představuje částku kolem 2 mil. 

CZK. Největší výdaje tohoto projektu představuje nákup nových tiskáren a čtecích 

zařízení. Dále potom nové skladové regály, mzdy, cestovní náklady a administrativní 

náklady. 

 

8.3 Časový a obsahový plán implementace 

Pro zajištění plynulé implementace kanban systému je nutné připravit časový a obsahový 

harmonogram. Pro tento účel bude použit PERT diagram, který slouží k plánování 

procesu změny a je založený na užití třech délek pro jednu aktivitu (optimistická, 

pravděpodobná a pesimistická). Cílem této metody je výpočet kritické cesty a její délky 

na základě všech tří výše zmíněných odhadů. 
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V tabulce 5 jsou zaznamenány hlavní kroky, které jsou nutné pro úspěšné zavedení 

kanbanového systému. Jednotlivé doby trvání jsou brány v jednotkách pracovních dní. 

 

Tabulka 5: Data pro PERT diagram (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Tabulka 6: PERT diagram (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Tabulka 7: Legenda tabulka v PERT diagramu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Nejdřívější možný start Trvání činnosti Nejdřívější možný konec 

Číslo činnosti 

Nejpozdější možný start Volná doba Nejpozdější možný konec 

 

 

Číslo Činnost
Přecházejíci 

číslo činnosti
O. R. P.

Předpokládaná 

délka

Směrodatná 

odchylka
Rozptyl Rezerva

1
Nahrání cvičných masterdat 

do testovací verze systému
8 10 12 10,00 0,67 0,44 0,00

2 Testování systému 1 15 17 20 17,17 0,83 0,69 0,00

3
Řešení problémů s testovací 

verzí systému
2 10 12 15 12,17 0,83 0,69 0,00

4 Příprava skladu 12 14 15 13,83 0,50 0,25 0,50

5 Příprava reálných masterdat 4 15 17 19 17,00 0,67 0,44 0,50

6
Instalace tiskáren a čtecích 

zařízení
5 2 3 4 3,00 0,33 0,11 0,50

7
Zaškolení koncových 

uživatelů
3 4 5 6 5,00 0,33 0,11 0,00

8 Inventura ve skladě 6 7 9 10 8,83 0,50 0,25 0,50

9
Nahrání reálných dat do 

ostré verze systému
5 1 1 2 1,17 0,17 0,03 0,50

10 Spuštění ostré verze systému 7,9

0 10 10

0 0 10

1

0 13,8 13,8

0,5 0,5 14,3

4

10 17,2 27,2

10 0 27,2

2

27,2 12,2 39,3

27,2 0 39,3

3

39,3 5 44,3

39,3 0 44,3

7

44,3 0 44,3

44,3 0 44,3

10

13,8 17 30,8

14,3 0,5 31,3

5

30,8 3 33,8

31,3 0,5 34,3

6

33,8 8,83 42,6

34,3 0,5 43,1

8

42,6 1,17 43,8

43,1 0,5 44,3

9

0 0 0

0 0 0

Start
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Předpokládaná délka trvání byla vypočtena na základě vzorce:  

(𝑂𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑘á 𝑑é𝑙𝑘𝑎 𝑡𝑟𝑣á𝑛í + 4 × 𝑃𝑟𝑎𝑣𝑑ě𝑝𝑜𝑑𝑜𝑏𝑛á 𝑑é𝑙𝑘𝑎 𝑡𝑟𝑣á𝑛í + 𝑃𝑒𝑠𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑘á 𝑑é𝑙𝑘𝑎 𝑡𝑟𝑣á𝑛í)

6
 

Vzorec 4: Výpočet předpokládané délky trvání 

 

Směrodatná odchylka byla vypočtena na základě vzorce: 

(𝑃𝑒𝑠𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑘á 𝑑é𝑙𝑘𝑎 𝑡𝑟𝑣á𝑛í − 𝑂𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑘á 𝑑é𝑙𝑘𝑎 𝑡𝑟𝑣á𝑛í)

6
 

Vzorec 5: Výpočet směrodatné odchylky 

 

Rozptyl byl vypočten na základě vzorce: 

(𝑆𝑚ě𝑟𝑜𝑑𝑎𝑡𝑛á 𝑜𝑑𝑐ℎ𝑦𝑙𝑘𝑎)2 

Vzorec 6: Výpočet rozptylu 

 

V PERT diagramu je kritická cesta vyznačena zelenou barvou ve složení Nahrání 

cvičných masterdat do testovací verze systému, Testování systému, Řešení problémů  

s testovací verzí systému, Zaškolení koncových uživatelů a Spuštění ostré verze systému, 

tedy 1-2-3-7-10. Doba trvání kritické cesty je 44,3 pracovních dní. Celková směrodatná 

odchylka se vypočetla jako odmocnina ze součtu rozptylů délek trvání kritické cesty a je 

vyčíslena hodnotou 1,392839. 

Na základě doby trvání kritické cesty a celkové směrodatné odchylky můžeme rovněž 

zjistit s jakou pravděpodobností se projekt dokončí například dříve než za 45 pracovních 

dní dle následujícího výpočtu:  

𝑃(𝑇 ≤ 50) = 𝐹 (
45 − 44,3

1,392839
) = 𝐹(0,5) = 0,6915 = 69,15 % 

Vzorec 7: Výpočet pravděpodobnosti 
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Z tabulek pro hodnoty distribuční funkce s normálním rozdělením dostáváme pro F(0,4) 

tabulkovou hodnotu 0,6915. Pravděpodobnost, že bude projekt dokončen dříve, než za 45 

pracovních dní je tedy 69,15 %.  

Je nutné brát v potaz, že všichni pracovníci, kteří se budou podílet na zavedení kanban 

systému, nebudou moci obětovat projektu všechen svůj pracovní čas. S Přípravou se tedy 

začne již na konci února 2020, aby se zamezilo riziku zpoždění projektu. Celkově tedy 

bude pro implementaci vyčleněno 121 pracovních dní a projekt by se měl bez problémů 

stihnout včas dokončit. 
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9  ANALÝZA RIZIK 

Navrhovaná změna s sebou jistě přináší určitá rizika, která je nutno identifikovat, aby se 

na ně podnik mohl lépe připravit a mohl navrhnout případná protiopatření. Níže jsou 

uvedena nejzávažnější rizika, která s sebou změna nese: 

• zastavení výrobních linek z důvodu nedostatku materiálu, 

• nedostatek odborně způsobilých pracovníků pro řešení problémů s plynulostí toku 

materiálu, 

• ostatní procesy v rámci projektu implementace systému SAP nebudou zavedeny 

správně, 

• navýšení zásob ve výrobní hale, 

• nedostatečné zaškolení koncových uživatelů, 

• nesprávně provedená inventura. 

Nyní budou jednotlivá rizika blíže specifikována a budou navrhnuta opatření snižující 

jejich dopad i pravděpodobnost výskytu. 

 

Zastavení výrobních linek z důvodu nedostatku materiálu 

Jelikož jsou všechny tržby společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. spojené  

s výrobou, tak by toto riziko mělo fatální dopady na celou společnost a musí být 

minimalizováno. Opatření vedoucí ke snížení tohoto rizika spočívají hlavně v důkladné 

přípravě celého projektu implementace a je proto nutné, aby všichni zainteresovaní 

pracovníci vyvinuli maximální úsilí ke snížení tohoto rizika. 
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Nedostatek odborně způsobilých pracovníků pro řešení problémů s plynulostí toku 

materiálu 

Kanban je poměrně složitý systém a jeho tok může být snadno narušen například 

nesprávným nascanováním štítku. Pro obnovení materiálového toku je zapotřebí patřičně 

zaškoleného pracovníka, který bude schopen chybu identifikovat a opravit. Pro tuto 

činnost musí být vytvořen tříčlenný kanban tým tak, aby byl vždy přítomen jeden 

pracovník z tohoto týmu na každé směně. 

 

Ostatní procesy v rámci projektu implementace systému SAP nebudou zavedeny 

správně 

Pokud nebudou správně nastaveny procesy, zejména za oddělení nákupu a kvality, může 

to kanban systému přinést zásadní komplikace. Například pokud nákup uvede  

v masterdatech, že nějaký materiál bude skladován v externím skladu, ve skutečnosti ale 

bude jezdit napřímo do výrobní haly, nemůže kanban systém fungovat. Nesprávně 

zavedené procesy ze strany oddělení kvality mohou komplikovat funkci kanban systému 

zejména nesprávně provedeným příjmem materiálu. Pro minimalizaci tohoto rizika je 

nutná spolupráce napříč jednotlivými odděleními. 

 

Navýšení zásob ve výrobní hale 

Nelogicky připravená masterdata ohledně kanbanových zásob, mohou vést k navýšení 

zásob ve výrobní hale. Pokud se tak stane, bude to problém, protože skladové prostory 

jsou omezené a nedají se rozšířit. Jako opatření proti tomuto riziku by měla být provedena 

dvojitá kontrola masterdat a jejich logického nastavení. Po spuštění systému je nutné tato 

data revidovat v závislosti na výrobním plánu a jeho změnách. 
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Nedostatečné zaškolení koncových uživatelů 

Pro celý projekt je naprosto zásadní, aby byli dostatečně zaškoleni koncoví uživatelé 

systému. Jedná se především o členy logistiky a mistry ve výrobě. Pokud nebudou 

dostatečně zaškoleni, mohou narušit informační a materiálové toky, což může vést ke 

kolapsu celého systému. Pro zamezení tohoto rizika je nutné udělat přehledné manuály  

a školení pro koncové uživatele. Po zavedení systému bude nutné kontrolovat správnost 

provedení jednotlivých procesů. 

 

Nesprávně provedená inventura 

Před spuštěním systému bude muset proběhnout inventura veškerého materiálu na všech 

skladech. Během této inventury bude muset být všechen materiál polepen novými štítky, 

které ponesou informaci o pozici materiálu, množství v krabici a typu balení. Pokud 

inventura neproběhne v pořádku a systémové stavy nebudou odpovídat fyzickým stavům, 

přinese to velké komplikace po spuštění. Pro správné provedení inventury bude zapotřebí 

vyčlenit dostatek pracovníků a času. 

 

9.1 Mapa rizik 

Výše popsaná rizika byla ohodnocena na základě pravděpodobnosti výskytu a dopadu 

(Tabulka 9). Ke každému riziku bylo navrženo protiopatření ke snížení pravděpodobnosti 

výskytu a případného dopadu a riziko bylo následně přehodnoceno (Tabulka 10). Slovní 

vyjádření jednotlivých hodnot těchto faktorů je znázorněno v Tabulce 8. 
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Tabulka 8: Slovní vyjádření hodnot (Zdroj: vlastní zpracování) 

Pravděpodobnost výskytu Hodnota Dopad Hodnota Hodnota rizika Hodnota 

Velmi malá 0-1 Velmi malý 0-1 Nevýznamná 0-5 

Malá 1-2 Malý 1-2 Střední 5-10 

Střední 2-3 Střední 2-3 Významná 10-15 

Velká 3-4 Velký 3-4 Závažná 15-20 

Téměř jistá 4-5 Zásadní 4-5 Kritická 20-25 

 

Tabulka 9: Ohodnocení rizik před zavedením opatření (Zdroj: vlastní zpracování) 

Číslo rizika Popis rizika 
Pravděpodobnost 

výskytu 
Dopad Hodnota rizika 

1 
Zastavení výrobních linek z důvodu 

nedostatku materiálu 
3,9 5 19,5 

2 
Nedostatečné zaškolení koncových 

uživatelů 
3,3 4,5 14,85 

3 Špatně provedená inventura 3,1 4,3 13,33 

4 

Nedostatek odborně způsobilých 

pracovníků pro řešení problémů 

s plynulostí toku materiálu 

3,9 3,2 12,48 

5 

Ostatní procesy v rámci projektu 

implementace systému SAP nebudou 

zavedeny správně 

2,8 3,7 10,36 

6 Navýšení zásob ve výrobní hale 2,5 3,1 7,75 

 

Tabulka 10: Ohodnocení rizik po zavedení opatření (Zdroj: vlastní zpracování) 

Číslo rizika Popis opatření 
Pravděpodobnost 

výskytu 
Dopad 

Hodnota 

rizika 

1 Důkladná příprava celého projektu 3,1 4,6 14,26 

2 Manuály, školení a kontrola procesů 2,5 4,2 10,5 

4 
Vyčlenění patřičně zaškoleného kanban 

týmu 
2,6 3,5 9,1 

3 Vyčlenění dostatku pracovníků a času 2,3 2,8 6,44 

5 Spolupráce napříč odděleními 1,9 3,2 6,08 

6 
Dvojitá kontrola masterdata a jejich 

revize po spuštění systému 
1,8 2,3 4,14 

 

Z výše uvedených hodnot byly sestaveny Grafy 7, 8 a 9. Na Grafu 7 jsou znázorněny 

hodnoty rizik před zavedením opatření. Na Grafu 8 jsou znázorněny hodnoty rizik po 
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zavedení opatření a je logicky vidět, že jednotlivé body se posunuly směrem k počátku 

soustavy souřadnic. Graf 9 znázorňuje snížení hodnoty rizika po zavedení opatření. 

 

 

Graf 7: Mapa rizik před opatřením (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Graf 8: Mapa rizik po opatřeních (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Graf 9: Pavučinový graf (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Z Tabulky 9 vyplývá, že bez zavedení opatření s sebou implementace kanban systému 

nese několik významných až závažných rizik. Největší riziko s hodnotou 19,5 představuje 

riziko zastavení výrobních linek. Naopak nejméně významné riziko představuje riziko 

navýšení zásob ve výrobní hale. Po zavedení opatření došlo ke snížení hodnoty rizika. 

Nicméně největší riziko s hodnotou 14,26 stále představuje zastavení výrobních linek  

a nejmenší riziko znovu nese navýšení zásob ve výrobní hale s hodnotou rizika 4,14. 

 

9.2 Kritéria úspěchu 

Před implementací systému kanban je nutné provést analýzu současného stavu 

materiálových toků a systém jim přizpůsobit. Musí se také zaškolit koncoví uživatelé  

a identifikovat případné problémy se systémem. Mezi kritéria úspěchu projektu před 

implementací tedy patří: 

• správná identifikace současných materiálových toků, 

• optimalizace materiálových toků, 

• import odpovídajících masterdat pro kanban do systému SAP, 

• nákup nových zařízení nutných pro správné fungování systému, 
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• důkladné zaškolení všech koncových uživatelů, 

• inventura veškerého materiálu a polepení materiálu novými štítky, 

• identifikace možných problémů po implementaci a příprava na ně, 

• dodržení rozpočtu. 

Po implementaci systému kanban je hlavním kritériem úspěchu zajištění plynulosti 

výroby a minimalizace nákladů spojená s tokem materiálu. Mezi kritéria úspěchu projektu 

po implementaci tedy patří: 

• zajištění plynulé výroby, 

• dostatek odborně způsobilých pracovníků pro řešení problémů s plynulostí toku 

materiálu, 

• všechny ostatní procesy v rámci projektu implementace systému SAP byly 

zavedeny správně (zejména na oddělení nákupu a kvality), 

• větší flexibilita při změně modelu, 

• redukce zásob ve výrobní hale, 

• optimalizace materiálových toků, 

• zvýšení motivace pracovníků, 

• systémové stavy skladu odpovídají fyzickým stavům skladu, 

• zavedení controllingových procesů. 

Projekt může být realizován pouze pokud se management rozhodne pro implementaci 

systému SAP. Pro úspěšnou realizaci je rovněž nutné důkladně zaškolit všechny koncové 

uživatele a zajistit přesné počáteční stavy skladů. Největší omezení tohoto projektu 

spatřuji v lidském faktoru. Jedno nesprávné nascanování štítku může způsobit problém 

se včasným dodáním materiálu na linku a je vždy poměrně komplikované jeden takový 

problém vyřešit. 
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10  PŘÍNOSY PROJEKTU 

Přínosy projektu lze rozdělit na ekonomické a neekonomické. Mezi ekonomické přínosy 

projektu patří: 

• zamezení vzniku prostojů výrobních linek z důvodu nedostatku materiálu. 

Vznik prostoje výrobních linek z důvodu nedostatku materiálu je problém, který 

způsobuje významné ztráty produkce. Podle interní dokumentace roční ztráty způsobené 

tímto problémem činí 3 483 536 CZK. Hlavním cílem zavedení kanban systému je úplné 

zamezení těchto ztrát: 

• vytvoření prostoru pro vznik nové Floorstandingové linky. 

Kanban systém umožní přesměrování dodávek do externího skladu, čímž vznikne prostor 

pro vznik nové Floorstandingové linky, která má plánovaný roční zisk 7 850 000 CZK. 

• Náklady na skladování materiálu v externím skladě 

Na základě předběžného odhadu lze předpokládat, že roční náklady na skladování 

materiálu v externím skladě budou činit 4 000 000 CZK. 

• Vytvoření tříčlenného kanban týmu 

Pro fungování kanban systému bude nutné zaměstnat tři další zaměstnance, kteří se budou 

starat o plynulý kanbanový tok materiálu. Roční náklady na tyto tři zaměstnance budou 

činit 1 728 000 CZK. 

Celkově tedy lze odhadovat, že zavedení kanban systému ročně přinese společnosti 

Daikin Device Czech Republic s.r.o. 5 605 536 CZK. 
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Tabulka 11: Ekonomické přínsy zavedení kanban systému (Zdroj: vlastní zpracování) 

Ekonomické přínosy Roční dopad (CZK) 

Zamezení vzniku prostojů výrobních linek z důvodu 3 483 536 

Vytvoření prostoru pro vznik nové Floorstandingové linky 7 850 000 

Náklady na skladování materiálu v externím skladě -4 000 000 

Vytvoření tříčlenného kanban týmu -1 728 000 

Celkem 5 605 536 

 

Mezi neekonomické přínosy patří: 

• vyšší motivace zaměstnanců, 

• možnost tzv. Bulk spotřeby materiálu (po provedení empty scanu se materiál 

systémově spotřebuje), 

• podklady pro optimalizaci balení materiálu, 

• větší flexibilita výroby, 

• větší provázanost materiálových a informačních toků, 

• zkrácení doby dodávky materiálu, 

• vyšší přehlednost ve výrobní hale včetně označení všech materiálových pozic, 

• snazší zaškolení nových pracovníků. 
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ZÁVĚR 

Diplomová práce řeší problematiku zavedení kanban systému ve společnosti Daikin 

Device Czech Republic s.r.o. v rámci implementace nového informačního systému SAP. 

Zvolené téma je ve společnosti velmi aktuální, protože současný stav logistiky ve výrobní 

hale DDC2 je nevyhovující. Výroba má problém s nedostatkem prostoru a nastavený 

systém má omezenou možnost využití externího skladování. Vlivem nesouvislého 

materiálového toku často dochází k zastavení výrobních linek, což působí značné ztráty. 

Management společnosti se proto rozhodl pro implementaci kanban systému, která 

proběhne 17.8.2020. 

Autor diplomové práce se podílí na návrhu tohoto systému, který bude fungovat 

v prostředí informačního systému SAP. Kanban systém byl navržen tak, aby umožnil 

skladování materiálu v externích skladech a zajistil plynulost materiálového toku. 

Logističtí pracovníci budou při své práci využívat čtečky čárových kódů pro scanování 

dvou typů štítků – Handlingu unit štítků a Kanbanových štítků. Kanbanový tok bude 

probíhat v pěti fázích, během kterých se mění tyto čtyři statusy kanbanu – Wait, Empty, 

Full, In use. V diplomové práci jsou také představeny transakce a masterdata, které jsou 

nezbytné pro fungování kanban systému v prostředí informačního systému SAP. 

Implementace kanban systému bude probíhat v deseti krocích. Pro nalezení kritické cesty 

implementace byl použit PERT diagram, pomocí kterého bylo zjištěno, že při plné 

vytíženosti pracovního týmu bude projekt s 69,15% pravděpodobností dokončen dříve 

než za 45 pracovních dní. 

Projekt zavedení kanban systému s sebou přináší určitá rizika. V rámci této diplomové 

práce bylo analyzováno šest hlavních rizik. Ke každému riziku bylo navrženo 

protiopatření, které by mělo riziko snížit. Nejvýznamější riziko představuje možnost 

zastavení výrobní linky z důvodu nedostatku materiálu. 

Pokud se kanban systém podaří správně nastavit a plynule zavést, bude mít ekonomické 

i neekonomické přínosy. Podle kvalifikovaného odhadu projekt přinese společnosti 

Daikin Device Czech Republic s.r.o. 5 605 536 korun ročně. Hlavní neekonomické 
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přínosy projektu spočívají ve vyšší motivaci zaměstnanců, vyšší flexibilitě výroby a ve 

snazším zaškolení nových pracovníků. 
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