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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zaměřuje na celní problematiku při zabezpečení zakázky 

ve vybraném výrobním podniku. V teoretické části jsou definována teoretická 

východiska práce zahrnující základní pojmy zahraničního obchodu a popis celního 

řízení. V praktické části práce je popsán současný proces řízení zakázek v podniku, 

zvýšená pozornost je věnována celní problematice a pravidlům zahraničního obchodu. 

Je předložen návrh projektu, který by měl vést ke zlepšení sledovaných ukazatelů, 

kterými jsou například počet zpožděných objednávek pro distribuční centra či počet 

celních kontrol.  

 

 

Abstract 

The diploma thesis is focused on possible customs issues during order processing 

in the manufacturing company. The theoretical part of this thesis contains definition 

of the world trade basic terms and a description of the customs clearance process. 

In the practical part, there is a description of the ordering procedure with attention 

to customs issues and rules in international trade. It includes a project draft which 

should provide the company with the improvement of the monitored indicators such 

as the quantity of delayed deliveries for distribution centers or the number of customs 

inspections.  
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1 Úvod 

 

Celní problematika hraje v podnikání nadnárodních společností velkou roli. Otevřenost 

ekonomik přináší podnikům možnost získat potřebné suroviny či materiály 

za výhodnějších podmínek. Znalost legislativy, mezinárodních pravidel obchodu 

a zaměstnávání kvalifikovaných pracovníků je podmínkou úspěchu firmy 

na mezinárodních trzích. Významnou roli v zahraničním obchodě hraje logistické 

pojetí. Rozhodnutí zda vyrábět či nakupovat a výběr dodavatele neovlivňuje pouze cena 

vlastního produktu, ale také přepravní náklady, celní poplatky, rizika a další faktory.  

 

Tato diplomová práce se zabývá aplikací pravidel zahraničního obchodu na činnost, 

resp. na metody zabezpečení zakázek společnosti vyrábějící telekomunikační zařízení.  

 

V první části práce je představena společnost a její výrobní program, jsou definována 

teoretická východiska práce zahrnující základní pojmy zahraničního obchodu a stručně 

popsán průběh celního řízení. Druhá část práce je věnována analýze stávajícího stavu 

v oblasti zabezpečení zakázky včetně zaměření na celní problematiku. Jsou definovány 

návrhy na zlepšení v této oblasti a harmonogram celého projektu. Na závěr jsou 

představeny podmínky realizace a přínosy projektu.  
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2 Cíle řešení 

 

Cílem této diplomové práce je zpracování analýzy současného stavu zabezpečení 

zakázky v mezinárodním obchodním styku. Pomocí této analýzy by měla být odhalena 

kritická místa stávajícího procesu a definovány návrhy a postupy vedoucí k optimalizaci 

procesů spojených se zabezpečením zakázky. Součástí práce by měly být také 

podmínky realizace těchto návrhů.   
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3 Představení společnosti 

 

3.1 Základní údaje 

 

Na přání vedení společnosti jsem se rozhodla neuvádět ve své práci jméno společnosti, 

proto ji budu označovat fiktivním názvem ABC. 

 

Společnost ABC je společností s ručením omezeným se sídlem v Brně, jejímž 

vlastníkem je mateřská společnost se sídlem v USA. Společnost byla založena v roce 

2005 a brněnský výrobní závod otevřen rok poté. Za dobu svého fungování prošla 

společnost několika změnami, za poslední rok se jednalo například o přesunutí 

distribučního centra, outsourcing zákaznického oddělení či změny v organizační 

struktuře podniku. V původní organizační struktuře podléhala řediteli závodu všechna 

oddělení, např. nákup se skládal z jednotlivých nákupčích, kteří seděli spolu v jedné 

kanceláři. V polovině roku 2011 došlo ke změně organizační struktury. 

Pracovníci nejsou rozděleni do oddělení podle povahy své práce, nýbrž podle povahy 

finálního výrobku. Z tohoto pohledu dělí společnost produkty do čtyř divizí. 

Společnost v současné době zaměstnává asi 520 lidí pracujících ve výrobě 

a asi 120 administrativních pracovníků.  

 

3.2 Organizační struktura 

 

Divize CC (Copper Connect) se specializuje na výrobu propojovacích zařízení, jako 

jsou například telekomunikační panely osazené kontakty či měděnými adaptéry. 

Dále pak vyrábí měděné kabely různých druhů.  

 

Divize ODF (Optical Distribution Frames) vyrábí především optická zařízení 

pro datovou komunikaci do datacenter. Typickým produktem je telekomunikační rám, 

který se osazuje telekomunikačními panely, optickými kabely a adaptéry.  
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Divize OD (Optical Devices) se orientuje na výrobu součástí pro divizi ODF. 

Jedná se především o optické kabely doplněné o konektory, děliče optických signálů 

a také plastové vedení kabelů.  

 

Divize ENT (Enterprise) posiluje výrobu jak pro divizi OD, tak pro divizi CC. 

Z velké části se jedná především o montáž produktů a testování jak měděných, tak 

optických kabelů.  

 

Factory manažer má nadále zodpovědnost pouze za činnost oddělení logistiky, 

EHS manažera, technických pracovníků a recepční. Ostatní zaměstnanci se zodpovídají 

vedoucím pracovníkům svých divizí. 

 

 

Obrázek 1: Pracovníci podléhající pozici Factory Manager (Zdroj: autor) 

 

Oddělení nákupu jako takové zaniká. Nákupčí jsou podřízeni vedoucím pracovníkům 

své divize a sdílejí kancelář s dalšími pracovníky divize. Největší změnou je pak 

skutečnost, že dříve spolupracoval s určitým dodavatelem jeden nákupčí, nově mohou 

u jednoho dodavatele nakupovat všichni nákupčí (aktuálně se jedná o pozici vendor 

planner).  

 

Factory manager 

Enviromental, 
Health and Safety 

Manager  

Facility 
Technicians 

Logistics 
manager 

Logistics 
specialists 

Receptionist 
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Taktéž pracovníci IT a oddělení kvality již nepodléhají factory manažerovi, 

ale zodpovídají se EMEA directorovi, který vede tým lidí pro všechny státy EMEA 

(Europe, the Middle East and Africa). Personální oddělení neboli HR je vedeno 

manažerem, který má svou kancelář v Brně. Jeho práce je řízena EMEA HR directorem. 

Stejná struktura platí i pro finanční oddělení. 

 

Největší změna nastala v uspořádání pracovníků pracujících ve výrobě 

a administrativních pracovníků, kteří s nimi úzce spolupracují a přímo či nepřímo 

zajišťují chod výroby. Z oddělení plánovačů výroby, výrobních inženýrů, nákupčích 

a vedoucích pracovníků dohlížejících na práci operátorů vznikají na základě povahy 

vyráběných produktů divize. Ukázka je znázorněna na struktuře divize Enterprise.  

 

EMEA Operations 
Manager Enterprise 

Product&Process 
Engineers 

Vendor Planners Master Scheduler 
Operations 

Leader 

Production 
Supervisor 

Assemblers 

EMEA 
Purchasing 

Director 

Supply Chain 
Manager 

Enviromental 
Manager 

Enviromental 
Engineers 

Obrázek 2: Pracovníci podléhající pozici EMEA Purchasing Director (Zdroj: autor) 

Obrázek 3: Pracovníci podléhající pozici EMEA Operations Manager Enterprise 

(Zdroj: autor) 
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4 Popis podnikání ve firmě  

 

4.1 Z hlediska výrobního programu 

 

4.1.1 Výrobní procesy a jejich členění (1) 

 

Výrobní procesy v každém podniku se mohou řídit dvěma způsoby. 

V některých odvětvích je obvyklá výroba na základě objednávek, druhým způsobem 

je vyrábění podle odhadů čili na základě očekávání budoucích objednávek. Při výrobě 

na základě objednávky musí zákazník čekat delší dobu, ale výrobce má jistotu, 

že vyrobený kus opravdu prodá. Při výrobě na základě odhadů se může stát, 

že vyrobíme zboží, pro které následně nenalezneme odběratele.  

 

„V reálném podnikání se ideální situace vyskytuje jen zřídka. Častěji dochází k tomu, 

že se objednávka zákazníka nevyřídí včas nebo zákazník změní své záměry. Jako jinde, 

i výroba může nedodržet termíny, udělat chyby nebo narazit na nepředvídatelné 

problémy. Protože výsledky ani výrobních, ani prodejních činností nelze zcela přesně 

předvídat, musí být celý systém záměrně vybaven určitou mírou „volnosti.“ Je zřejmé, 

že nejlépe ji systému poskytnou zásoby. Čím větší jsou zásoby, tím větší může být počet 

změn, na něž bude výrobce schopen reagovat, a přitom uspokojit všechny požadavky.“ 

(1, str. 10) 

 

Je tedy na výrobní společnosti, aby se rozhodla podle povahy svých produktů, která 

varianta pro ni bude nejvhodnější. Ve společnosti ABC se uplatňuje vyrábění na základě 

očekávání budoucích objednávek. Používají se historická data z minulých let a taky 

odhad odpovědných pracovníků, kteří mají přehled o situaci na trhu a chování 

zákazníků.  

 

Tento způsob řízení výrobních procesů se používá zejména proto, že společnost často 

odebírá materiál od dodavatelů z Asie, kde se předpokládá delší přepravní doba. 

Proto je pro firmu jistější vyrobit zboží s předstihem, aby byla schopna dodržet 
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zákazníkovi slíbenou dodací lhůtu. Protože ale společnost eviduje vysoké množství 

zásob, které leží na skladě několik let bez jakéhokoliv pohybu a dá se tedy 

předpokládat, že už pro ně nebude nalezen odběratel, snaží se společnost pro vytipované 

produkty zavádět také výrobu na základě objednávek.  

 

Podle typu výroby, tedy podle množství počtu druhů vyráběných produktů, rozlišujeme: 

 

 kusovou výrobu, 

 sériovou výrobu, 

 hromadnou výrobu. 

 

Pro kusovou výrobu je charakteristické, že je vyráběn velký počet různých druhů 

výrobků v malém množství. Může se jednat například o zakázkovou výrobu, 

kdy je vyráběn výjimečný produkt přesně podle přání zákazníka a tato výroba 

se už neopakuje.  

 

Naopak v sériové výrobě je vyráběn stejný druh produktu v tzv. sériích, tedy 

opakováních. Podle velikosti pak je rozlišována malosériová, střední a velkosériová 

výroba. Podmínkou je automatizace a spolupráce jednotlivých organizačních složek. 

Výhodou je veliké produkované množství a zrychlení výroby.  

 

V hromadné výrobě se vyrábí velké množství jednoho nebo malého počtu různých 

druhů výrobků. Typickým výrobkem můžou být například šroubky nebo jiný spojovací 

materiál.  

 

Vzhledem k rozložení produktového portfolia naší společnosti můžeme říci, 

že společnost využívá sériové výroby. Vyrábí totiž více typů výrobků v opakujících 

se sériích.  
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Podle formy organizace výrobního procesu rozlišujeme: 

 

 proudovou výrobu, 

 skupinovou výrobu, 

 fázovou výrobu. 

 

Proudová výroba produkuje jeden nebo několik vysoce příbuzných výrobků, 

aniž by se jednotlivé výrobní fáze rozpojovaly pomocí mezioperačních zásob. 

Prostorová situace a zařízení jsou přizpůsobeny povaze výrobku. Důležité je zajistit 

rozsáhlou dělbu práce, krátké průběžné doby a další. Výrobní proces může být natolik 

automatizován, že obsluha vykonává pouze dohled.  

 

Skupinová výroba je výroba několika produktů, z nichž každý prochází závodem 

po pevné trase. Různé výrobní fáze mohou být přerušeny mezioperačními zásobami. 

Z tohoto důvodu je průběžná doba řádově delší než u proudové linky. Zařízení musí být 

tak pružná, aby mohla být uzpůsobena k výrobě většího počtu výrobků. 

Sestavení rozvrhu výroby zahrnuje určení materiálů a kapacit, a pořadí operací 

a zakázek pro požadované objemy. K určení potřeb materiálu a kapacit lze použít 

propočtovou techniku Material Requirement Planing, nebo některou metodu ze systému 

řízení zásob Statistic Inventory Control.  

 

Fázová výroba produkuje mnoho různých výrobků, které mohou být standardizované 

nebo uzpůsobeny pro konkrétního zákazníka. Tyto produkty prochází podnikem 

po odlišných trasách v různé délce. Vyskytuje se častá rozpracovanost. Výrobní zařízení 

jsou specializována, takže oproti linkové výrobě jsou méně výkonná a jsou uspořádána 

do funkčních skupin. Pracovní příkazy nelze z hlediska průběžné doby propočítat 

předem, přicházejí rozptýleny v čase.  

 

Společnost ABC provozuje výrobu skupinovou. Výrobní fáze jsou přerušovány 

mezioperačními zásobami. 
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Podle míry plynulosti technologického procesu rozlišujeme:  

 

 plynulou výrobu (kontinuální), 

 přerušovanou výrobu (diskontinuální, diskrétní).  

 

V plynulé výrobě se technologický proces nepřerušuje, technologické a manipulační 

procesy jsou zde bezprostředně spojeny. Výrobky plynulé výroby jsou většinou 

vyráběny hromadně. Takováto výroba vytváří ideální podmínky pro automatizaci. 

Nepřetržitost výroby je dána také skutečností, že její zastavení a následný rozběh 

je spojen se značnými náklady.  

 

V přerušované výrobě je technologický proces přerušován potřebou uskutečnit řadu 

netechnologických procesů jako je například doprava materiálu, výměna nástroje apod. 

Technologické operace představují v těchto výrobách jen nepatrnou část průběžné doby 

výroby produktu. Tyto procesy mohou být bez větších nákladů zastaveny a opět 

spuštěny.  

 

Diskontinuální výroba je složitější než výroba kontinuální, protože zahrnuje různorodé 

operace a vyrábí najednou velký počet výrobků. Proto se v přerušovaných výrobách 

uplatňuje složitěji automatizace. Automatizace současně vytváří tlak na zvyšování 

směnnosti.  

 

Výrobní proces je ve společnosti ABC diskontinuální. Výrobní operace jsou přerušeny 

v případě, že není včas dodán materiál, v případě potřeby seřízení stroje apod.  

 

4.1.2 Portfolio výrobků 

 

Podnik vyrábí telekomunikační zařízení, kabely a moduly, které prodává zákazníkům, 

kterými jsou telefonní společnosti. Zároveň ale vyrábí také komponenty pro své 

výrobky. Výrobní linky jsou rozmístěny do dvou sousedících výrobních hal. 

Celkem zde funguje 7 výrobních linek, které jsou rozděleny do čtyř divizí. Na linkách 
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pracují operátoři, kteří před nástupem museli projít vstupním testem a následným 

školením.  

 

Produktové portfolio obsahuje asi 11 000 výrobků. Všechny výrobky a materiály jsou 

evidovány v informačním systému.  

 

Úkolem informačního systému je, na základě údajů o dění v realitě, poskytovat údaje 

o vzájemných vztazích jednotlivých prvků reality. Informace se nemění, ale jejich 

hodnota vlivem informačního systému vzrůstá. (2) Firma používá k řízení firemních 

procesů informační systém SAP. Každý výrobek je zařazen do jedné ze čtyř divizí, 

má přiřazen svého plánovače, k dispozici jsou informace jako kusovník, výrobní 

dokumentace, nákupní cena, prodejní cena, měrná jednotka apod.  

 

4.2 Z hlediska zákazníků 

 

4.2.1 Role zákazníka 

 

Cílem každého podniku je široká základna zákazníků, kteří se k němu vracejí, protože 

jsou spokojeni s kvalitou nabízených výrobků či služeb. V širším pojetí může být 

kvalitou spokojenost zákazníka. Nejde jen o to, vyrábět kvalitní produkt, zákazníci 

hodnotí jak jakost výrobku, tak úroveň poskytovaných služeb.  

 

Zákazník si nekupuje výrobek jako takový, ale kupuje si požadovaný užitek nebo 

službu, které jsou ve výrobku skryty. Výrobce by měl vyhovět nejen reálným 

požadavkům, ale dokonce zatím nevysloveným potřebám zákazníka. Jakost je 

technická, ekonomická a sociální veličina, která v sobě zahrnuje i morální aspekty. (3) 

 

Veškeré podnikové aktivity zaměřené na jakost jsou realizovány z důvodu uspokojení 

zákazníka. Uspokojení zákazníka vychází z dobré znalosti jeho potřeb, proto základní 

činností každé firmy je zjišťování těchto potřeb a poté převedení těchto potřeb 
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do požadavků na produkt. Tyto požadavky můžeme zjišťovat různými způsoby, mezi 

nejčastěji používané patří (3) :  

 

 marketingový výzkum, 

 znalosti a zkušenosti pracovníků v organizaci, 

 zprávy ze stížností a reklamací.  

 

Spokojenost zákazníka je potřeba neustále sledovat. Podniky musí proto trvale 

monitorovat, měřit a vyhodnocovat spokojenost zákazníka. Sběr dat pro tyto účely 

probíhá obdobným způsobem jako zjišťování potřeb zákazníků. Důležitý je kontakt 

se zákazníkem, nelze se spoléhat jen na doručené reklamace. Reklamace vyjadřují 

nespokojenost zákazníka, my ale musíme sledovat i jeho spokojenost.  

 

Obrázek 4: Vztah zákazníka a organizace (Zdroj: 3, str. 21) 

 

Z obrázku je patrné, že požadavky a záměr zákazníka tvoří vstup (signál) tím, 

že převádí záměr do technických specifikací vývoje, výroby a dalších aktivit. 

Dále nastavuje faktory, které přemění signál od zákazníka v odezvu (výstup). 

Na konci procesu stojí zákazník, který obdrží výsledek v podobě produktu. (3) 
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4.2.2 Zákazníci společnosti 

 

Zákazníky společnosti jsou velké telekomunikační společnosti, které poskytují telefonní 

a datové služby. Obecně se dá říci, že se jedná o zákazníky, kteří mají velkou 

vyjednávací sílu a zakládají si na kvalitě výrobků a vysoké úrovni technologických 

procesů používaných při výrobě.  

 

Není výjimkou, že významný zákazník uspořádá ve společnosti tzv. zákaznický audit, 

kdy si osobně přijede zkontrolovat, jak se bude jím poptávané zboží vyrábět, jaké 

materiály se budou při výrobě používat, jak bude probíhat výstupní kontrola, 

a na jakých strojích bude produkt vyráběn apod.  

 

 

Graf 1: Rozdělení zásilek podle země doručení zásilky za rok 2012 (Zdroj: autor) 
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4.2.3 Vliv nákupu na spokojenost zákazníků 

 

Vliv na spokojenost zákazníků má také nákup. Příjem kvalitního a spolehlivého zboží 

a služeb na přijatelnou cenu a v čase, kdy zákazníci toto zboží požadují, má často přímý 

dopad na úroveň spokojenosti zákazníků. (4) 

 

 

Obrázek 5: Vliv nákupu na spokojenost zákazníka (Zdroj: 4, str. 350) 

 

Podnik jen těžko může poskytovat svým zákazníkům zboží vyšší kvality, než sám 

získává od svých dodavatelů. Pokud se dodavatel opožďuje při dodávání materiálu 

anebo má problém s kvalitou, ovlivňuje to kvalitu a dostupnost výrobků poskytovaných 

podnikem zákazníkům. Je důležité, aby nákupčí plně chápali potřeby koncových 

zákazníků. Toto poznání jim umožní učinit správná rozhodnutí při plnění interních 

požadavků a uspokojování potřeb. Klíčoví dodavatelé se například mohou zapojit 

do vývoje nového výrobku, případně do procesu modifikace stávajícího produktu. 

Toto může podniku ušetřit značnou část času potřebného k vývoji. 
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4.3 Z hlediska dodavatelů 

 

4.3.1 Funkce nákupu a jeho role v podniku (4) 

 

„Funkce nákupu je zodpovědná především za vstupní činnosti v rámci dodávkového 

řetězce, zatímco logistika jako celek zahrnuje jak vstupní, tak výstupní vztahy 

a materiálové toky.“ (4, str. 346)  

 

Nákup patří mezi nejdůležitější podnikové aktivity, lze jej charakterizovat jako soubor 

činností podniku souvisejících se stanovením materiálových potřeb na zabezpečení 

předmětu činnosti podniku a spojených s jejich obstaráváním, dopravou, příjmem, 

distribucí, řízením zásob, kontrolou atd.  

 

Základní funkcí nákupu je efektivní zabezpečení průběhu základních, pomocných 

a obslužných výrobních i nevýrobních procesů všemi zdroji. Materiálové vstupy jsou 

do reprodukčního procesu dodávány v požadovaném množství, kvalitě, sortimentu 

a čase, s ohledem na minimalizaci nákladů společnosti. (1) 

 

V podniku jsou k dispozici minimálně tři místa nákupu (1):  

 

 přijetí a příprava pracovních sil – úkol personálního oddělení, 

 pořízení finančních prostředků – úkol finančního oddělení, 

 nákup materiálu, nářadí a zboží – úkol oddělení nákupu.  

 

Strategickou úlohou nákupu je zajištění činností souvisejících se získáváním zdrojů 

takovým způsobem, který podporuje celkové cíle podniku. Prostřednictvím svých 

kontaktů s dodavatelským trhem mohou nákupčí získat důležité informace o nových 

technologiích, nových materiálech na trhu, o nových dodavatelských zdrojích apod.  

 

Mezi primární nákupní činnosti, které ovlivňují schopnost firmy dosáhnout svých cílů, 

patří výběr dodavatelů, hodnocení, zajišťování zdrojů, plánování nákupu a s tím 

související průzkum trhu.  
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Nákupčí provádí řadu důležitých rozhodnutí. Počet rozhodnutí pak závisí na typu 

nákupní situace. Méně složitá, rutinní rozhodnutí většinou provádí jednotlivci nebo 

menší skupiny lidí. Složitá rozhodnutí, která jsou časově náročná a ovlivní celou 

organizaci, řeší obvykle tým lidí. (5) 

 

Při popisu nákupní situace se nabízí tři pohledy na typy nákupního rozhodování. 

Podnik může provádět (5):  

 

 přímý opakovaný nákup, 

 modifikovaný opakovaný nákup, 

 nový nákup.  

 

Přímý opakovaný nákup se opakuje při potřebě opakujícího se sortimentu. Dosavadní 

zkušenosti účastníků rozhodování jsou pokládány za plně dostačující. Při této situaci 

se předpokládá, že tento nákup probíhá dle zaběhnutého postupu, o každé transakci 

rozhoduje nákupčí a je uvažován fakt, že nákupčí mají mnoho zkušeností a proto 

potřebují méně nových informací.  

 

Modifikovaný opakovaný nákup je situace, která není nová, avšak se liší 

od předchozích podobných situací. Ačkoliv mají nákupčí potřebné zkušenosti, 

je potřeba si obstarat dodatečné informace. Nezávisle na existujících zkušenostech 

je třeba brát ohled na nové alternativy, které vyžadují před vytvořením konečného 

rozhodnutí dodatečné informace a mohou vzniknout na základně vnitřních nebo 

vnějších událostí. Typickou příčinnou mohou být například nové nákupní vlivy, tlak na 

snížení nákladů, snaha o zlepšení služeb, činnost prodejců apod. „Modifikované 

opakované nákupy nastávají za situace, kdy zákazník chce změnit druh výrobku, cenu, 

podmínky dodávek či jiné okolnosti. Modifikovaný opakovaný nákup zpravidla vyžaduje 

další účastníky jak ze strany nákupce, tak ze strany dodavatele. „In“ dodavatelé bývají 

v takových případech nejistí a snaží se ze všech sil, aby si udrželi zakázku. „Out“ 

dodavatelé cítí příležitost, snaží se nabídnout lepší podmínky a získat zakázku 

pro sebe.“ (5, str. 50) 
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Nový nákup představuje situaci, kdy účastníci rozhodování stojí před zcela novým 

a dosud neřešeným problémem. Dosavadní zkušenosti nákupního chování jsou proto 

irelevantní a před učiněním nákupního rozhodnutí je velká potřeba informací. 

Nový nákup je charakteristický tím, že zajišťuje uspokojení potřeby, která se dříve 

nevyskytovala, nákupčí musí hledat nové možné způsoby řešení problému a možné 

dodavatele, může být potenciálně očekáván.  

 

4.3.2 Činnost nákupčích ve společnosti a představení dodavatelů 

 

Nákup materiálu zajišťuje na základě požadavku od plánovačů výroby nákupčí 

příslušné divize. Materiálový požadavek je zadán nákupčím do systému, tj. je pro něj 

vytvořena objednávka. Tato objednávka je zaslána dodavateli. Podle zadaných dodacích 

podmínek pak dopravu může zajišťovat oddělení logistiky nebo sám dodavatel.  

 

Z pohledu rozdělení nákupních rozhodnutí čelí nákupčí nejčastěji situaci přímého 

opakovaného nákupu. V systému jsou jasně nadefinovaní dodavatelé, od kterých firma 

odebírá konkrétní materiál. Změny jsou pak prováděni v situacích, kdy je z nějakého 

důvodu ukončena spolupráce s dodavatelem, firma najde levnějšího dodavatele apod.  

 

Dodavatelé společnosti jsou hodnoceni na základě dvou kritérií: včasnosti doručení 

a kvality dodávky. Dodací doba je stanovena dlouhodobě dohodou mezi dodavatelem 

a odběratelem. Pokud dodavatel v konkrétním případě přislíbí odběrateli doručení 

zásilky v kratší době, než je standardní doba doručení a zásilku dodá se zpožděním, 

je tato zásilka považována za doručenou se zpožděním. Kvalita dodání je hodnocena 

s ohledem na správnost objednaného materiálu a počtu doručených kusů, balení 

či poškození zboží.  

 

Společnost dělí své dodavatele do tří skupin. První skupinu tvoří dodavatelé, od kterých 

společnost dohromady odebírá 80% hodnoty všech nakoupených materiálů. 

Druhou skupinu tvoří dodavatelé, kteří nedokázali splnit požadavky společnosti 

na včasné dodání nebo kvalitu dodávky. Těmto dvěma skupinám společnost věnuje 

zvýšenou pozornost a je s nimi v častém kontaktu. Těmto dodavatelům společnost 
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rozesílá pravidelně své hodnocení jejich činnosti, čímž se snaží zkvalitnit dodavatelsko-

odběratelské vztahy. Třetí skupinu tvoří zbylí dodavatelé. 

 

V současné době společnost ABC eviduje asi 6000 nakupovaných položek. 

Na následujícím grafu je znázorněno rozdělení dodavatelů podle zemí.  

 

 

Graf 2: Rozdělení dodavatelů podle zemí odeslání zásilek za rok 2012 (Zdroj: autor) 
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5 Teoretická východiska práce 

 

5.1 Základní pojmy v zahraničním obchodě  

 

Po vstupu České republiky do Evropské unie je zahraniční obchod České republiky 

souhrnem vnitrounijního obchodu (tj. obchodu se členskými státy EU) a obchodu 

se státy mimo EU. Statistika zahraničního obchodu je založena na dvou systémech, 

a to na sběru dat systémem Intrastat, který sleduje pohyb zboží uvnitř Společenství 

(odeslání a přijetí zboží do/ze států EU), a na využití některých údajů z Jednotných 

správních dokumentů (JSD) pro Extrastat, který sleduje obchod s nečlenskými státy 

Evropské Unie. (6) 

 

Evropská unie uzavírá dva druhy ekonomických dohod:  

 nepreferenční, 

 preferenční.  

 

Mezi nepreferenční dohody patří například dohody o clech, o obchodu a obchodní 

spolupráci či hospodářsko-sociální spolupráci. Mezi preferenční dohody pak řadíme 

dohody o volném obchodu, o spolupráci a o Evropském hospodářském prostoru. (7) 

 

5.1.1 WTO (World Trade Organization) – Světová obchodní organizace (8) 

 

Světová obchodní organizace, dále jen WTO, je instituce, která se zabývá pravidly 

vzájemných obchodních vztahů mezi svými členskými státy, členové WTO se podílejí 

z devadesáti procent na celosvětovém zahraničním obchodu. WTO dohlíží 

na dodržování pravidel mezinárodního obchodu a dodržování dohod mezi členskými 

státy. Zároveň hraje klíčovou roli při jednání o obchodních pravidlech a řešení sporů 

mezi členskými státy. „Cílem WTO je dosažení plné liberalizace mezinárodních 

obchodních vztahů a vybudování univerzálního mezinárodního právního systému, který 

by zajišťoval plnění přijatých principů a pravidel.“ (8, str. 60) 
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Světová obchodní organizace je založena na těchto principech:  

 

 obchod bez diskriminace, 

 uvolňování obchodu, 

 předvídatelnost, 

 spravedlivá hospodářská soutěž, 

 rozvojový princip.  

 

V současné době má tato organizace 157 členských států a dalších 24 států jedná 

o vstupu. (9)    

 

5.1.2 Dovoz a vývoz 

 

„Dovoz vyjadřuje hodnotu zboží přijatého ze zahraničí, které přestoupilo státní hranici 

za účelem jeho trvalého nebo dočasného ponechání v tuzemsku. Celkový dovoz se tak 

skládá z přijetí ze států EU a dovozu ze zemí mimo EU. Vývoz vyjadřuje hodnotu zboží 

odeslaného do zahraničí, které přestoupilo státní hranici za účelem jeho trvalého nebo 

dočasného ponechání v zahraničí. Celkový vývoz se tak skládá z odeslání do států 

EU a vývozu do zemí mimo EU.“ (6) 

 

Každý dovoz zboží ze třetí země musí být před uvolněním na trh proclen dle postupu 

upraveného ve společném celním kodexu a se sazbou uvedenou ve společném celním 

sazebníku EU. Nezáleží na tom, přes jaký celní přechod toto zboží na území 

společenství vstupuje, resp. na tom, přes který celní úřad jeho propuštění do volného 

oběhu probíhá. Na určitou komoditu z určité nečlenské země je aplikováno 

harmonizovaným postupem jednotné clo.  

 

Zboží, které projde touto procedurou a dovozce za něj uhradí příslušné clo, které tvoří 

příjem společného rozpočtu EU, může putovat kamkoliv v rámci unie bez dalších 

celních formalit a omezení. Celní řízení může celé proběhnout na prvním hraničním 

přechodu s nečlenskou zemí, anebo zde může být jen propuštěno do tranzitu a následné 

proclení proběhne v členské zemi určení zboží. 
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Základem statistické hodnoty odesílaného a vyváženého zboží je fakturovaná hodnota 

zboží. Součástí statistické hodnoty jsou přímé obchodní náklady (zejména dopravné 

a pojistné), které vznikají v souvislosti s dopravou odesílaného a vyváženého zboží 

po území ČR bez ohledu na to, zda je hradí kupující nebo prodávající. Do statistické 

hodnoty se nezahrnují bankovní poplatky a náhrady spojené s odesláním a vývozem 

zboží ani daně a dávky spojené s vývozem. Základem statistické hodnoty přijímaného 

a dováženého zboží je fakturovaná hodnota zboží. Statistická hodnota zahrnuje pouze 

přímé obchodní náklady spojené s dopravou přijímaného a dováženého zboží mimo 

území ČR bez ohledu na to, zda je hradí kupující nebo prodávající. Statistická hodnota 

nezahrnuje bankovní náhrady spojené s přijetím a dovozem zboží ani daně a dávky 

spojené s dovozem. (7) 

 

5.1.3 Ochrana před dumpingovými a subvencovanými dovozy (7) 

 

Společná obchodní politika EU užívá v souladu s pravidly WTO i mimořádných 

nástrojů ochrany jednotného trhu. Jde o antidumpingové clo, které může v naléhavých 

případech dočasně stanovit Evropská komise a definitivně jej může potvrdit Rada 

s platností až na pět let. Podmínkou je prokázání snahy dovozce ze třetí země prodávat 

tento výrobek v EU pod cenou obvyklou v zemi původu a z toho vyplývající škodu 

pro výrobce z EU. Antidumpingové clo má svou výší dorovnat pouze rozdíl mezi cenou 

dumpingovou a obvyklou, nikoliv se stát překážkou pro dovoz do společenství. 

Pokud dovozce dokáže komisi přesvědčit o poctivosti svých cen, může mu být dočasné 

mimořádné clo vráceno. Informace o antidumpingových clech zjistíme na stránkách 

Evropské komise.  

 

Příkladem za všechny může být antidumpingové clo uvalené na šrouby a spojovací 

materiál dovážené z Číny, o kterém rozhodla v roce 2009 Evropská komise a podmínky 

jsou definovány v nařízení Rady č. 91/2009. Evropští výrobci si stěžovali, že výrobky 

z Číny jsou na evropském trhu nabízeny za příliš nízkou cenu, asijští vývozci naopak 

argumentovali skutečností, že jejich výrobky a výrobky evropských konkurentů nejsou 

totožné. Po porovnání předložených vzorků, po zjištění spotřeby těchto materiálů 

v rámci společenství a dalším důkladném šetření se Evropská unie rozhodla pro uvalení 
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antidumpingového cla a to v rozmezí 0 - 85%. Základní celní sazba pro třetí země 

se například u HTS kódu 7318155998, pod kterým se skrývají ocelové šrouby s hlavou, 

příčným vybráním a křížovou drážkou, činí 3,7%. (10) 

 

Ochrana proti subvencovaným dovozům ze třetích zemí má podobný účel, tedy zabránit 

poškozování unijních výrobců dovozem zboží, jehož konkurenceschopnost spočívá 

v dotaci poskytované jeho výrobci v zemi původu. Tato ochrana se neužívá v případě 

plošných subvencí.  

 

5.1.4 Dovoz a vývoz zboží podléhajícího zákazům a omezením  

 

Velmi vysoký důraz je kladen na kontrolu vývozu tzv. zboží dvojího užití. Mezi zboží 

dvojího užití patří chemické výrobky, jaderné technologie, optické a laserové 

technologie, určité druhy softwaru a mnoho dalších výrobků.  

 

„Ačkoli toto zboží a tyto technologie jsou vyráběny za účelem civilního použití, mohou 

být, vzhledem ke svému charakteru a vlastnostem, zneužity zejména k výrobě zbraní 

hromadného ničení a jejich nosičů pro případné vojenské účely. Účelem kontroly 

vývozu zboží a technologií dvojího užití je zajistit, aby se toto zboží a tyto technologie 

nedostaly do států, které by je mohly využít v programech šíření zbraní hromadného 

ničení, nebo organizacím, které by je mohly použít pro teroristické nebo vojenské účely. 

Tato kontrola obecně nezakazuje ani neomezuje legální vývoz kontrolovaného zboží, 

avšak jednotlivé dodávky nejsou povolovány, pokud existuje riziko jejich zneužití. 

Napomáhá tak předcházet možnému poškození zahraničněpolitických, bezpečnostních 

či obchodních zájmů státu, stejně jako poškození obchodních zájmů podnikatele, 

a to i neúmyslným zapojením se do nežádoucích aktivit.“ (11) 

 

Zboží dvojího užití musí být označeno tzv. ECCN kódem (z anglického Export Control 

Classification Number). Tento kód značí, jestli je pro účely vývozu nutné ke zboží 

přikládat exportní licence či nikoliv a jestli tento vývoz podléhá určitým zákazům 

či omezením.  
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Mimo to je celními orgány sledován také dovoz a vývoz: 

 

 ohrožených druhů zvířat a rostlin, 

 chemických látek a přípravků, 

 léků a léčiv, 

 návykových látek. 

 

5.1.5 Incoterms 2010 

 

International Commercial Terms zkráceně Incoterms jsou mezinárodní pravidla 

(obchodní a právní normy) upravující vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. 

Tato pravidla pomáhají obchodníkům předejít nedorozuměním, upřesňují náklady, 

rizika a odpovědnost kupujících i prodávajících.  

 

INCOTERMS nemají povahu právní normy a závaznými se stávají pouze tehdy, jestliže 

se na ně strany kupní smlouvy výslovně odvolají v textu smlouvy. 

Pravidla INCOTERMS uvádějí, která ze smluvních stran je zavázána obstarat přepravu 

nebo pojištění, kdy prodávající dodává zboží kupujícímu a jaké náklady nese ta která 

strana. Pravidla INCOTERMS neuvádějí žádné údaje týkající se ceny zboží ani způsobu 

její úhrady. Rovněž se nezabývají přechodem vlastnictví ke zboží, anebo následky 

porušení smlouvy. (12)  

 

Pro příklad zde uvedu nejčastěji používaná pravidla (12):  

 

 EX WORKS: EXW (uveďte jméno místa dodání) =  „Ze závodu“ 

 

"Ze závodu" znamená, že prodávající splní dodání, jakmile dá zboží k dispozici 

kupujícímu v objektu prodávájícího, anebo v jiném místě (např. závod, továrna, 

skladiště apod.). Prodávající není povinen nakládat zboží na přistavený přejímací 

dopravní prostředek, ani není povinen odbavit zboží pro vývoz, pokud takové odbavení 

přichází v úvahu. EXW představuje minimální povinnost pro prodávajícího a k použití 

tohoto pravidla by mělo docházet jen po patřičném zvážení. 
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 FREE CARRIER: FCA (uveďte místo dodání) = „Vyplaceně dopravci“ 

 

"Vyplaceně dopravci" znamená, že prodávající dodává zboží dopravci nebo jiné osobě 

jmenované kupujícím v objektu prodávajícího nebo v jiném jmenovaném místě. 

Stranám se doporučuje co nejpřesněji specifikovat bod ve jmenovaném místě dodání, 

neboť v tomto bodě přechází riziko z prodávajícího na kupujícího. Pravidlo FCA 

požaduje, pokud to přichází v úvahu, aby prodávající celně odbavil zboží pro vývoz. 

Prodávající však nemá žádnou povinnost, pokud jde o celní odbavení zboží v dovozu 

anebo pokud jde o úhradu dovozního cla anebo provést jakékoliv celní formality 

v dovozu. 

 

 DELIVERED DUTY PAID: DDP (uveďte místo určení) = „S dodáním clo 

placeno“ 

 

"S dodáním clo placeno" znamená, že prodávající splní dodání, jakmile dá zboží 

k dispozici kupujícímu, celně odbavené pro dovoz na příchozím dopravním prostředku 

připravené k vykládce ve sjednaném místě určení. Prodávající nese veškeré náklady 

a riziko spojené s dodáním zboží do tohoto místa a má povinnost celně odbavit zboží 

nejen pro vývoz, ale i pro dovoz a uhradit clo jak pro vývoz, tak i dovoz včetně 

provedení příslušných celních odbavení. Pravidlo DDP představuje maximální 

povinnosti pro prodávajícího.   

 FREE ON BOARD: FOB (uveďte přístav nalodění) = „Vyplaceně loď“ 

 

"Vyplaceně loď" znamená povinnost prodávajícího dodat zboží na palubu lodi 

jmenované kupujícím ve sjednaném přístavu nalodění anebo obstarat zboží takto 

dodané. Riziko za ztrátu anebo poškození zboží přechází na kupujícího, jakmile je zboží 

dodáno na palubu lodi a kupující nese veškeré náklady od tohoto okamžiku. 

Pravidlo FOB požaduje, tam kde to přichází v úvahu, aby prodávající celně odbavil 

zboží ve vývozu. Prodávající však není povinen celně odbavit zboží v dovozu nebo 

hradit jakékoliv dovozní clo anebo provést jakékoliv celní formality dovozu. 
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5.1.6 Celní správa ČR (13) 

 

Česká celní správa, stejně jako celní správy ostatních států, má dva základní úkoly, 

kterými jsou ochrana a regulace domácího trhu formou výběru cla z dováženého zboží 

a dohled nad tím, aby toto zboží neohrožovalo životy nebo zdraví lidí, zvířat či rostlin. 

Vývoj ekonomické situace, včetně zahájení příprav na členství v EU, naléhavě 

vyžadoval, aby celní správa při plnění svých úkolů co nejvíce usnadňovala legální 

mezinárodní obchod. Další významnou okolností, která výrazně předurčila současnou 

podobu české celní správy, byl vstup České republiky do Evropské unie. Z pohledu 

celní správy nešlo jen o samotný akt vstupu, ale o dlouholeté období sbližování celní 

legislativy a celních postupů s evropskými standardy. Navíc došlo v důsledku rozšíření 

EU ke zrušení pravidelných celních kontrol na pozemních hranicích České republiky 

a naopak celní správě přibyly nové úkoly, např. v oblasti společné zemědělské politiky 

nebo statistiky vnitrounijního obchodu.  

 

Výběr cla upravují jak nařízení vydaná orgány EU, tak česká legislativa zakotvená 

v Zákoně č. 13/1993 Sb., celním zákoně a v dalších zákonech, vyhláškách a nařízeních 

vlády.  

 

5.2 Celní řízení 

 

„Zboží podléhá celnímu dohledu od vstupu na celní území Společenství a může být 

podrobeno kontrole ze strany celních orgánů podle platných předpisů. Tomuto dohledu 

podléhá tak dlouho, jak je nutné pro zjištění jeho celního statusu, a nejedná-li se o zboží 

Společenství, do okamžiku změny jeho celního statusu (propuštění do volného oběhu), 

nebo jeho umístěním do svobodného pásma či svobodného skladu, nebo jeho zpětného 

vývozu anebo jeho zničení.“ (7, str. 151)  

 

Ten, kdo zboží dopravil na celní území Společenství, je povinen je dopravit k celnímu 

úřadu určenému celními orgány anebo na jiné místo určené nebo schválené těmito 

orgány. Poté, co bylo zboží předloženo k celnímu řízení, a na základě povolení celních 

orgánů, může být zboží prohlíženo nebo z něj mohou být odebírány vzorky.  
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Současně s předložením zboží k celnímu řízení je podáno souhrnné celní prohlášení. 

Celní orgány však mohou povolit lhůtu k podání prohlášení, jež uplyne nejpozději první 

pracovní den následující po dni, kdy bylo zboží předloženo k celnímu řízení. 

Souhrnné celní prohlášení se podává na tiskopisu dle vzoru předepsaného celními 

orgány. Zboží lze vykládat z dopravních prostředků, kterými je přepravováno, pouze 

se souhlasem celních orgánů a na místech, která jsou těmito orgány určena či schválena.  

 

Pro vyclení zboží je deklarant povinen poskytnout celnímu úřadu následující informace:  

 

 identifikaci odesílatele, 

 identifikaci příjemce, 

 zemi původu zboží, 

 váhu zásilky a počet nákladových kusů, 

 hodnotu zboží a měnu, 

 režim obchodu, 

 sazební zařazení zboží, 

 dopravné, rozpočítané pro jednotlivé úseky, 

 a další.  

5.2.1 Stanovení hodnoty dovozního cla pomocí celního sazebníku 

 

Návrhy celního sazebníku připravuje Evropská komise ve spolupráci 

se specializovanými výbory, ve kterých zasedají zástupci resortů financí či obchodu 

ze všech členských zemí. Řadu opatření mohou aktéři trhu iniciovat sami, protože 

návrhy na zavedení ochranných opatření proti nadměrným či subvencovaným dovozům, 

anebo na autonomní snížení cla, adresují Evropské komisi převážně právě výrobci 

z jednotlivých členských zemí. Společný celní sazebník pro nadcházející rok 

je schvalován vždy na konci října. (7) 

 

Sazební zařazení zboží nám umožní identifikovat sazbu cla, která bude uplatněna 

na konkrétní zboží, které je předmětem dovozu či vývozu. Hlavním nástrojem 

používaným při celní zařazování zboží je Společný celní sazebník EU platný pro rok 
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2013. Tento sazebník je k dispozici jak v tištěné, tak elektronické podobě. 

Zajišťuje rozdělení zboží na základě jeho povahy podle následující struktury.  

 

Nejvyšší postavení zaujímají třídy, kterých je celkem 21. Jsou definovány velmi 

obecným popisem, např. živá zvířata a živočišné produkty; plasty a výrobky z nich; 

vozidla, letadla, plavidla a dopravní zařízení a další.  Každá třída je rozdělena 

do kapitol. Kapitoly tvoří tzv. čísla sazebníku, dále následují položky a nakonec 

podpoložky celního sazebníku. Struktura celního sazebníku je patrná na následujícím 

obrázku.  

 

 

Obrázek 6: Struktura celního sazebníku (Zdroj: 14) 

 

Desetimístné číselné označení je nejčastěji pojmenováváno jako HTS kód (z anglického 

Harmonized Tariff Schedule Code). Každý HTS kód má v celním sazebníku přiřazenou 

určitou celní sazbu, ze které se následně dá spočítat konečná výše odvedeného cla.  

 

První dvě číslice HTS kódu označují číslo kapitoly, další dvě číslice upřesňují číslo 

sazebníku, další dvě číslice položku celního sazebníku. Třídy sazebníku se v podobě 

HTS kódu neodráží.  
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Na následujícím obrázku je patrné, proč je pro společnost výhodné uplatnit preferenční 

původ zboží, když je to možné. V případě, že společnost bude například dovážet 

ze Švýcarska do ČR plastové hadice pod HTS kódem 3917330090 a předloží celnímu 

úřadu důkazy preferenčního původu, může si na zboží uplatnit nulovou sazbu cla, i když 

standardní sazba pro dovoz ze třetích zemí je 6,5%.  

 

 

Obrázek 7: Příklady celních sazeb pro vybraný HTS kód (Zdroj: 14) 

 

Hodnota uplatňovaná pro účely sazebního zařazení zboží a stanovení dovozního cla 

se stanoví jednou měsíčně. Jako přepočítací koeficienty se použijí kurzy zveřejněné 

v Úředním věstníku Evropských společenství předposlední pracovní den měsíce. 

Tyto koeficienty se uplatňují během následujícího měsíce.  

 

Hodnota uplatňovaná v rámci celních předpisů v jiných případech se stanoví jednou 

ročně. Jako přepočítací koeficienty se použijí kurzy platné v první pracovní den měsíce 

října s účinností od 1. ledna následujícího kalendářního roku. (7) 

 

Celní dluh při dovozu vzniká propuštěním zboží podléhajícího dovoznímu clu 

do volného oběhu, propuštěním tohoto zboží do režimu dočasného použití s částečným 

osvobozením od dovozního cla. Dluh vzniká okamžikem přijetí celního prohlášení, 
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dlužníkem se stává vždy deklarant, tedy osoba, která učinila celní prohlášení. Jakmile 

je částka zaúčtována, musí být předepsaným postupem sdělena dlužníkovi. Nemá-li 

dlužník nárok na některý ze způsobů ulehčení platby cla, musí být platba provedena 

ve lhůtě, která nesmí přesáhnout deset dní ode dne, kdy je dlužníkovi sdělena dlužná 

částka. (7) 

 

5.2.2 Celní hodnota, původ zboží (7) 

 

Celní hodnota je základem pro výpočet celního dluhu. Nejčastější metodou pro výpočet 

je hodnota transakce dovezeného zboží upravená o připočitatelné a odpočitatelné 

položky zmíněné v Nařízení Rady č.2913/92.  

 

Určení původu zboží má dopad na uplatňování různých preferenčních opatření nebo 

zákazů a omezení. Celý proces určení původu zboží je velmi komplikovaný a časově 

náročný. Ne vždy platí, že zemí původu je země, odkud je zboží dovezeno. Velkou roli 

v určení původu zboží hraje původ komponent a přidaná hodnota. Původ zboží můžeme 

rozdělit na preferenční a nepreferenční původ zboží. Při využití preferenčního původu 

zboží je nutné předložit tzv. důkazy preferenčního původu a statusu, kterými jsou 

nejčastěji dokumenty EUR. 1, prohlášení na faktuře, osvědčení A. TR a další.  

 

5.2.3 Celní kontroly (7) 

 

Celní orgány mohou provádět veškeré kontroly, které považují za nebytné pro zajištění 

řádného uplatňování celních předpisů. Každá osoba, která se přímo nebo nepřímo podílí 

na dotyčných operacích za účelem obchodu se zbožím, je povinna poskytnout celním 

orgánům na jejich žádost a ve stanovených lhůtách všechny doklady a informace 

a veškerou potřebnou pomoc. Na veškeré informace, které jsou důvěrné nebo jsou 

poskytovány jako důvěrné, se vztahuje povinnost mlčenlivosti a celní orgány je nesmí 

dále sdělovat bez výslovného zmocnění. Příslušné osoby musí uchovávat doklady pro 

účely kontroly ze strany celních orgánů po dobu uvedenou v platných předpisech 

a nejméně po dobu tří kalendářních let bez ohledu na použitý nosič informací.  
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6 Analýza současného stavu zabezpečení zakázky 

 

Zabezpečení zakázky se řídí interními procedurami. Tyto procedury jsou sepsány 

odpovědnými pracovníky. Pracovníci, kteří za proceduru odpovídají a ti, kteří 

ji schválili, se musí pod tento dokument podepsat. Procedura je platná od data vydání 

a všichni zaměstnanci jsou povinni se s ní seznámit a řídit se jí. 

 

6.1 Vytvoření objednávky 

 

Jakmile má zákazník zájem o objednání zboží, kontaktuje zákaznické oddělení 

společnosti. Objednávku může zaslat buď v papírové podobě či prostřednictvím emailu. 

Někteří významní zákazníci mají napojen svůj informační systém na informační 

společnosti ABC, a jakmile ve svém systému zadají objednávku, ta se překlopí 

v podobě sales orderu (zákaznické objednávky) do informačního systému (dále jen IS) 

firmy. Pokud zašlou objednávku papírovou či prostřednictví mailu, pracovník 

zákaznického oddělení vloží tuto do IS. K této zákaznické objednávce je přiřazeno 

unikátní číslo objednávky, podle kterého je možné tuto objednávku identifikovat. 

Tato objednávka je vytvořena v distribučním centru a na základě nastavení systému 

je přeposlána do některého z výrobních závodů, který zboží buď vyrobí, nebo nakoupí 

od svých dodavatelů.  

 

6.2 Zajištění materiálových toků 

 

Na základě zákaznické objednávky je v systému vytvořená výrobní zakázka. Systém 

si sám zkontroluje dostupnost materiálů potřebných pro výrobu. Data jsou získávána 

z kusovníků uložených v IS a z aktuálního stavu skladu. V potaz je bráno aktuální 

množství materiálu, které je dostupné skladem a také otevřené dodavatelské 

objednávky, tedy materiál na cestě a materiál plánovaný k doručení. Plánovači výroby 

každý týden kontrolují seznam těchto položek.  
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Každý materiál, který je v systému pro výrobní závod nadefinován, tedy byl někdy 

v minulosti již nakupován, má přiřazeného svého dodavatele. Od tohoto dodavatele 

firma materiál odebírá. Pokud tedy materiál není dostupný, nákupčí vytvoří 

dodavatelskou objednávku a zašle ji dodavateli. Tato objednávka má opět přiřazeno 

unikátní číslo. V IS je nastaven u každého materiálu a dodavatele tzv. lead time. 

Udává, za jak dlouho od objednání je dodavatel schopen materiál vyexpedovat. 

K této době musí nákupčí přičíst tranzit time přepravce a jeden den na naskladnění 

materiálu a jeho přesun na výrobní linku. Jakmile dodavatel potvrdí doručení materiálu 

k určitému datu, může plánovač výroby naplánovat výrobu zboží pro zákaznickou 

objednávku.  

 

6.3 Přeprava a příjem materiálu  

 

Po vyexpedování poskytne dodavatel nákupčímu prostřednictvím emailu dokumenty 

k odeslané zásilce. Jedná se zejména o faktury a přepravní dokumenty obsahující 

identifikační číslo přepravce, který zásilku veze.  V dnešní době přepravci poskytují 

svým klientům možnost sledovat na internetu aktuální umístění zásilky. Podle tohoto 

čísla resp. kódu je možné zjistit, kdy přepravce zásilku převzal, na jaké letadlo bude 

naložena, kdy přibližně bude doručena apod. Den před doručením většinou přepravce 

zásilku avizuje přímo pracovníkům skladu a logistiky. Jakmile je zásilka fyzicky 

doručena, pracovník skladu podepíše převzetí a zkontroluje, jestli byly doručeny 

všechny nákladové kusy, které byly avizovány.  

 

Pokud se jedná o nový materiál, který ještě nebyl v minulosti přijat, je tento materiál 

systémově zablokován a fyzicky přesunut na lokaci vstupní kontroly. 

Takto kontrolovány jsou vždy první tři dodávky nového materiálu. Poté je materiál 

naskladněn na příslušnou skladovou lokaci a fyzicky na ni přesunut.  
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6.4 Výrobní proces 

 

Materiáloví koordinátoři si každé ráno vždy vytisknout ze SAPu report, který obsahuje 

plán výroby konkrétní výrobní linky. Tento materiál poté přesunou ze skladové lokace 

na výrobní lokaci a tento pohyb zaevidují v SAPu. Jakmile je výrobní dávka dokončena, 

zboží musí projít výstupní kontrolou.  

 

6.5 Uskladnění a expedice zboží 

 

Podle potřeby mohou být vyrobené produkty buď uloženy ve skladu, nebo rovnou 

převezeny do prostoru expedice Vše záleží na tom, jaký termín doručení odsouhlasilo 

zákaznické oddělení klientovi, a tedy na kdy objednal pracovník logistiky přepravu 

zásilky.  Před samotným expedováním je zásilka zabalena a jsou k ní přibaleny dodací 

listy a faktury za zboží.   

 

6.6 Sledování kontrolních ukazatelů  

 

Odesláním zásilky k zákazníkovi nic nekončí. Oddělení logistiky sleduje činnost 

přepravce, tedy jestli byla zásilka doručena k zákazníkovi včas a jestli byla doručena 

v pořádku. 

 

Spokojenost resp. nespokojenost zákazníků je v podniku sledována pomocí oficiálních 

stížností, tzv. notifikací. Pokud zákazník neobdrží smluvené množství objednaného 

zboží nebo není spokojen s kvalitou dodání, měl by zkontaktovat přiděleného zástupce 

zákaznického oddělení a požádat jej o vytvoření notifikace. Pracovník zákaznického 

oddělení tuto stížnost zadá do vnitropodnikového systému, oddělení logistiky tuto 

stížnost prošetří, vyjádří se k ní a v případě uznání se postará o nápravu.  

 

Dalším sledovaným ukazatelem je tzv. ship to schedule. Jedná se termín dodání 

potvrzený plánovačem výroby, který je zákazníkovi přislíben na základě propočtů doby 
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dodání materiálu, doby výroby a doby potřebné k doručení zákazníkovi. V roce 2013 

si společnost stanovila cíl dosáhnout na 80% zakázek dodaných ke slíbenému datu.  

 

K tomu, aby byl zákazník spokojený, musí firma sledovat i další operace spojené 

s dodáním materiálu. Je nezbytné, aby společnost sledovala a hodnotila výkony svých 

dodavatelů. Dodavatelé společnosti jsou hodnoceni na základě dvou kritérií: včasnosti 

doručení a kvality dodávky. Kvalita dodání je hodnocena s ohledem na správnost 

objednaného materiálu a počtu doručených kusů, balení či poškození zboží.  

 

Fáze procesu zabezpečení zakázky jsou popsány stručně a to především s ohledem 

na fyzický pohyb materiálu a zboží. Součástí celého procesu jsou samozřejmě i další, 

neméně podstatné činnosti. Z pohledu finančního oddělení se jedná například o platby 

dodavatelům za materiál, platby dopravcům za uskutečnění přepravy, platby finančnímu 

či celnímu úřadu apod. Z pohledu oddělení logistiky se jedná například o zajišťování 

přepravy, vystavování doprovodných dokumentů ke zboží, evidenci příchozích zásilek 

a archivaci přiložených dokumentů apod.  

 

Je tedy patrné, že do procesu zajištění zakázky se zapojují všechna oddělení od oddělení 

vývoje po oddělení personální, proto klade společnost velký důraz na spolupráci 

a komunikaci mezi pracovníky.  
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7 Analýza současného stavu zabezpečení zakázky z hlediska 

celní problematiky 

 

7.1 Popis procesu vyclívání příchozích zásilek ze třetích zemí 

 

Prvotním impulsem pro zahájení celého procesu je doručení avizace od přepravce. 

Elektronická pošta, která avizuje doručení zásilky, obsahuje přepravní list, faktury 

a tranzitní doklad vytvořený přepravcem. Dle faktur je pracovník logistiky schopen 

dohledat vybranou objednávku v informačním systému.   

 

 

Obrázek 8: Zobrazení dodavatelské objednávky v systému (Zdroj: 15) 
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Každá objednávka má své jedinečné číslo, pod kterým je dostupná v informačním 

systému. Každý materiál, který je společnosti doručován, má své číselné označení 

tzv. part number (v IS vedeno jako material), dále je mu přirazeno zkrácené označení 

tzv. description (v IS vedeno jako short text). Mimo to obsahuje samozřejmě každá 

objednávka počet objednaných kusů, jejich cenu, požadované datum doručení, dodací 

a platební podmínky, údaje o odesílateli, údaje o příjemci atd.  

 

Podle part numberů je pak možné zjistit povahu produktu a další informace, které jsou 

potřeba pro zařazení zboží dle celního sazebníku. O tuto část se starají výrobní inženýři, 

kteří produkt znají nejlépe. Je možné využít hned několika nástrojů. Jedním z nich 

je aplikace Part Inquiry, která je dostupná na intranetu společnosti, a ve které jsou 

shromažďovány detailní informace o jednotlivých materiálech.  

 

 

Obrázek 9: Zobrazení part numberu v aplikaci CPR (Zdroj: 16) 
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Uživatel zde může vybírat mezi mnoha záložkami. Již obecné informace ale mohou 

pomoci produkt identifikovat. Nejjistějším způsobem je prohlížení výkresu popř. 

montážních instrukcí. Jakmile výrobní inženýr identifikuje materiál, přepošle podrobný 

popis materiálu oddělení logistiky. Vždy je nejdůležitější do popisu zahrnout český 

název výrobku, jeho použití a materiál, ze kterého je vyroben. 

 

Jako příklad se můžeme uvést PN 1271234. Požadovaný popis výrobku je závitořezný 

šroub s čočkovou hlavou, závit 12-24, materiál nerezová ocel. 

 

Jakmile pracovník logistiky obdrží takovýto popis, je již schopen na základě svých 

znalostí zařadit tento materiál pod příslušný HTS kód. Výchozím nástrojem 

pro zařazování je celní sazebník pro stávající rok. Zjednodušení můžeme najít 

na internetu a to v podobě stránek Evropské komise, na kterých je návštěvníkům 

k dispozici aplikace TARIC. Tato aplikace umožňuje vyhledávání podle popisu, podle 

HTS kódu, je zde možné najít také závazná rozhodnutí vydaná celním ředitelstvím 

a další užitečné informace.  

 

 

Obrázek 10: Členění třídy XV celního sazebníku (Zdroj: 14)  

 

Je tedy patrné, že je velmi důležité produkt správně a detailně popsat, protože stačí 

vynechání jedné důležité informace a sazba cla bude zcela odlišná. HTS kód nahraje 

pracovník logistiky do další aplikace, která slouží výhradně k vkládání a evidenci HTS 

a ECCN kódů.  
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Obrázek 11: Zadávání dat do aplikace FTC (Zdroj: 16)  

 

Tato data jsou automaticky aktualizována v aplikaci FTC a taktéž v aplikaci Part 

Inquiry.  Jak jde vidět z dalšího obrázku, kód je nutné přiřazovat vždy jednotlivě 

pro konkrétní zemi. Prvních šest číslic musí být vždy stejné pro všechny státy, poslední 

čtyři číslice se mohou pro státy EU a USA lišit.  

 

Obrázek 12: Zobrazení HTS kódů v aplikaci CPR (Zdroj: 16) 
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Zvolený HTS kód a popis zboží poskytne pracovník oddělení logistiky celnímu 

jednatelství, se kterým má společnost uzavřenou smlouvu o zastupování před celními 

orgány. Ostatní informace jako země původu a hodnota dováženého zboží jsou patrné 

z dovozních faktur. Deklarant na základě těchto informací vyplní celní prohlášení, které 

je přijato celními orgány. Deklarant neprodleně informuje oddělení logistiky, jakmile 

je zboží procleno. Jednotné správní doklady, tedy doklady, kterými je zboží propuštěno 

do určitého celního režimu při dovozu zboží, jsou společnosti zasílány deklarantem 

na měsíční bázi.  

 

7.2 Evidence a archivace dokladů 

 

Veškerá dokumentace, která souvisí s uskutečněnými dovozy, je evidována 

a archivována v prostorách logistického oddělení. Jedná se především o faktury, dodací 

listy, přepravní dokumenty, tranzitní dokumenty, ale také třeba certifikáty o původu 

zboží, bezpečnostní listy, informace o výši dopravného apod.  

 

Každému dovozu je přiřazeno pořadové číslo, pod kterým je zaevidován v tabulce 

importů. V této tabulce, která je k dispozici na sdíleném disku, je možné dohledávat 

zpětně veškeré uskutečněné nákupy zboží, materiálu či služeb, bez ohledu na to, jestli 

se jednalo o nákup ze třetích zemí nebo ze členských států EU.  

 

Vyhledávání je možné podle libovolných kritérií: data doručení, jména dodavatele, 

místa odeslání, sledovacího čísla přepravce, který zboží doručoval, čísla objednávek 

či čísla faktur. Všechny dokumenty jsou fyzicky označeny a uloženy tak, aby je bylo 

možné při použití vyhledávání v tabulce okamžitě fyzicky dohledat. 

Přehlednost a možnost snadného vyhledávání je užitečná, zejména pokud dodavatel 

požaduje zaslání kopie potvrzeného dodacího listu či při celních a finančních 

kontrolách, auditech.  
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7.3 Zadávání dat do FTC aplikace 

 

Data jsou do aplikace FTC zadávána pokaždé, když je materiál dovážen nebo pokud 

dochází k jeho odeslání ze závodu. Pro vyvážené položky to v praxi vypadá tak, 

že každý týden obdrží pracovník logistiky report všech prodejních objednávek, 

které jsou zablokované z důvodu chybějících kódů. Pro dovážené materiály není 

sestavován žádný report a zařazení je doplňováno až v momentě, kdy je přepravcem 

nahlášeno očekávané datum doručení dodávky.  

 

7.3.1 Práce s reportem zablokovaných objednávek 

 

Protože je report sestavován pro všechny závody společnosti, všechny výrobní divize, 

je potřeba si po převedení do tabulky vyfiltrovat data pro příslušný závod. Jakmile 

máme vyfiltrovaná potřebná data, můžeme s nimi dále pracovat. Pokud chybí jakýkoliv 

kód byť jen u jediné položky z prodejní objednávky, je celá tato objednávka blokovaná, 

nelze k ní vytvořit další dokumenty potřebné k odeslání zboží a nemůže být 

expedována.  

 

Protože se blokace nevztahuje k objednávce, ale ke konkrétním part numberům, 

je potřeba tato data rozdělit na základě divizí, tedy ODF, OD, CC a ENT. Toto je možné 

udělat několika způsoby. Nejjednodušším, avšak stále komplikovaným, je zadání 

požadavku do transakce ZMMR_001 v SAPu. Tato transakce nám k jednotlivým 

materiálům dokáže přiřadit vybraná data, v našem případě se bude jednat o description, 

tedy slovní popis resp. zkratku popisu, obsahující kód produktové řady, profit centrum, 

popřípadě můžeme pro zjednodušené vyhledávání produktu přidat i číslo výkresu. 

Podle profit centra poté můžeme přiřadit k výrobku produktovou divizi.  

 

Následně logistika zkontaktuje vybraného Product & Process Engineera (dále výrobního 

inženýra), který jim ke každému part numberu poskytne český popis. 

Domluva je taková, že popis by měl obsahovat pojmenování produktu, jeho funkci, 

použití a materiál, ze kterého je vyroben. Každý materiál však požaduje individuální 
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přístup, jeho míra se odvíjí od složitosti členění celního sazebníku. Tento popis je dále 

použit pro přiřazení ECCN kódu.  

 

7.3.2 Přiřazení ECCN kódu ke zboží 

 

Základem je vždy komplexní popis produktu. Společnost ABC má pro tuto klasifikaci 

vytvořenou proceduru – EMEA Part Export Classification Procedure. Součástí této 

procedury je seznam položek zakotvený v legislativě Evropské unie.  

 

Pokud mám k dispozici aktuální seznam položek, které jsou kontrolovány, tj. vyžadují 

povolení k jejich vývozu, můžeme přejít k samotné klasifikaci: 

 

 

1. Byl předmětný produkt navržen speciálně pro armádní použití?  

 

ANO – jedná se o zboží pro armádní účely podléhající kontrole a je nutné 

je vyhledat v seznamu kontrolovaných položek a přiřadit specifický kód 

 

NE – přistoupíme k otázce č. 2 

 

2. Je předmětný produkt zmíněn v části seznamu tzv. Appendix II?  

 

ANO – je nutné vyhledat zboží v části tzv. Appendix III a pokud je najdeme, jedná 

se o zboží dvojího užití, v seznamu kontrolovaných položek vyhledáme a přiřadíme 

specifický kód  

 

NE – přistoupíme k otázce č. 3 
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Obrázek 13: Ukázka z Appendixu II (Zdroj: 17) 

 

3. Je předmětný produkt speciálně navrženou součástkou používanou pro výrobu, 

montáž nebo testování některé z kontrolovaných položek?  

 

ANO - je nutné vyhledat zboží v části Appendix III a pokud je najdeme, jedná 

se o zboží dvojího užití, v seznamu kontrolovaných položek vyhledáme a přiřadíme 

specifický kód 

 

NE – položka nepodléhá žádné kontrole a můžeme jí přiřadit ECCN kód  

NOCLASS 
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Obrázek 14: Ukázka z Appendixu III. (Zdroj: 17) 
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8 Návrhy na zlepšení zabezpečení zakázky z hlediska celní 

problematiky 

 

Ačkoliv se může zdát, že ve firmě je nastaven fungující a efektivní proces, opak 

je pravdou. Pracovníci ITC (International Trade Compliance) přišli se revolučním 

nápadem - založením interního systému tzv. FTC (Foreign Trade Colaborator), 

ve kterém se budou evidovat příslušná data, potřebná k vývozu a dovozu zboží. 

Nápad to byl dobrý, ovšem tlak na okamžité zavedení byl tak velký, že v současné době 

systém obsahuje nevěrohodná data a mnoho informací zde chybí.  

 

Dalším problémem je kvalifikace zaměstnanců, kteří se systémem pracují ať už přímo 

nebo nepřímo. Jedná se o zaměstnance na pozici ITCO (International Trade Colaborator 

Officer), kteří data do systému přímo vkládají, ale také samotné výrobní inženýry, kteří 

zařazení zboží ovlivňují poskytováním popisů zboží. 

 

V předchozích kapitolách byly zmíněny dva případy, kdy jsou přidávána data do FTC 

aplikace. Je tomu tak v případech, kdy je zboží odesíláno do třetích zemí a přijímáno 

z třetích zemí. Je to ale dostačující?  

 

Dle mého názoru ne. HTS kódy jsou totiž mimo jiné taky součástí vykazování 

Intrastatu, tedy reportu pro sledování nakoupeného a prodaného množství výrobků 

ze států EU. Protože pracovníci společnosti zadávají data pouze při pohybu zboží přes 

hranice Společenství, do výkazu pro Intrastat musejí být tato data doplňována 

manuálně, protože v systému chybí.  

 

Toto jsou nejzávažnější problémy současného procesu, nejsou však jediné. 

Všechny budou podrobně rozebrány na následujících stránkách. Zároveň budou 

navrženy takové kroky, které by měly vést k zefektivnění procesu, zajištění správnosti 

dat poskytovaných třetím stranám (zejména odběratelům) a státním orgánům 

a důsledkem toho by mělo být snížení celních kontrol a případů dovyměření cla.  
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8.1 Celkové zvýšení pozornosti věnované celní problematice 

 

V současné době je situace ve společnosti taková, že zaměstnanci ve většině případů 

nemají ani minimální znalosti týkající se celní problematiky a zahraničního obchodu 

jako takového. Samozřejmě většina z nich tuší, které státy jsou členy Evropské Unie 

a ví, že při obchodování s nečlenskými státy musí podnik odvádět do státního rozpočtu 

celní poplatky, neví však, co to pro firmu znamená, jaké dokumenty jsou podkladem 

pro zahraniční obchod, z jaké částky se clo vypočítá apod. A to i přesto, že většina 

z nich by tyto informace při své práci využila. Může se stát, že pracovník IT oddělení 

potřebuje poslat svému kolegovi z jiného kontinentu nějaký vzorek výrobku 

či dokumenty. Protože ke své práci nepotřebuje znát pravidla mezinárodního obchodu, 

netuší, že pokud vyvážený předmět není evidovaný pod part numberem v informačním 

systému, veškerá data potřebná pro vývoz musí logistickému oddělení poskytnout právě 

on. Jedná se zejména o zemi původu zboží, jeho cenu a sazební zařazení.  

 

8.1.1 Školení a přednášky pro pracovníky společnosti 

 

V současné době se problematice zahraničního obchodu intenzivně věnuje pracovník 

logistického oddělení a manažer logistického oddělení. Pouze tito dva pracovníci 

absolvovali potřebná školení, aby mohli zadávat do systému požadovaná data, vydávat 

potřebná prohlášení, certifikáty či jiné dokumenty a vůbec činit rozhodnutí v této 

oblasti.  

 

V rámci společnosti toto školení zajišťují vedoucí pracovníci na evropské úrovni, 

tzv. Senior Trade Compliance Officers. Tito pořádají školení na různá témata. 

Jedná se například o základní školení týkající se zahraničního obchodu obecně, 

o školení zařazování zboží pomocí celního sazebníku, o školení určování země původu 

zboží, o školení práce s aplikací FTC a další.  

 

V minulosti veškeré úkoly obstarávalo celní jednatelství. V současné době 

ale společnost usiluje o větší odpovědnost a samostatnost vlastních zaměstnanců, proto 

celní jednatelství spíše zajišťuje administrativní záležitosti, komunikaci se státními 
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orgány a funguje jako konzultant. V neposlední řadě pořádá pro své klienty školení 

týkající se aktuálních úprav v tuzemské legislativě ovlivňující činnost firmy.  

 

Protože členové logistického týmu již absolvovali řadu těchto školení, neměl by pro 

ně být problém připravit si pro své kolegy z ostatních oddělení krátkou přednášku 

zahrnující představení základních pojmů a situací, se kterými by se mohli při své práci 

setkat. Tato přednáška, která by měla hlavně poodhalit ostatním roli logistiky v celém 

procesu, by mohla obsahovat odpovědi na následující a další otázky:  

 

 Co je to dovoz/vývoz?  

 Které státy jsou členy Evropské Unie? Které státy usilují o vstup?  

 Jaké informace jsou potřebné pro vystavení dovozních/vývozních dokumentů? 

 Jak probíhá proces vyclení zásilky? 

 Kdo je účastníkem tohoto procesu a jaká je jeho role? 

 Jak se vypočítá výše cla?  

 Jaké náležitosti musí obsahovat vývozní/dovozní faktura?  

 Co je to preferenční/nepreferenční původ zboží?  

 Jaké preferenční dohody má v současnosti EU uzavřené? 

 Do kterých zemí nesmí společnost vyvážet své produkty a vývoz do kterých 

zemí podléhá zvláštní kontrole? 

 

S ohledem na rostoucí objem jak příchozích, tak odchozích zásilek je žádoucí, 

aby do celého procesu bylo zapojeno více osob. Zároveň navrhuji, aby se prohloubila 

spolupráce mezi oddělením logistiky a procesními inženýry, kteří v současné době 

poskytují popisy materiálů a výrobků, které jsou podkladem pro clení. Není možné, 

aby úkoly těchto dvou oddělení byly prováděny separátně, protože se ve skutečnosti 

velmi prolínají. S touto skutečností souvisí můj další návrh a to vytvoření nové pracovní 

pozice a změna pracovní náplně určitých pracovníků.  
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8.1.2 Vytvoření nové pracovní pozice 

 

Jak už bylo řečeno, v současné době jsou do celní problematiky zasvěceni pouze dva 

pracovníci. Jedná se o manažera logistiky, který zodpovídá především za chod skladu 

a práci svých podřízených. Protože se jedná o nejvyšší manažerskou pozici v tomto 

odvětví v rámci závodu, je manažer logistiky zaměstnán především účastí na různých 

projektech a schůzkách týkající se zlepšování procesů, dosahování korporátních cílů 

apod. Ačkoliv je tedy jedním ze dvou pracovníků, kteří absolvovali žádoucí školení, 

stará se pouze o vydávání dlouhodobých dodavatelských prohlášení, jeho pracovní 

náplní není zajišťování vyclení jednotlivých zásilek. O to se v současné době stará 

pracovník na pozici Logistics Specialist. Komunikace s celním jednatelstvím a práce 

s aplikací FTC mu zabírá asi 70% pracovní doby. Dalších 20% pracovní doby věnuje 

evidenci přijatých zásilek a dokumentů, které se k nim vztahují. Zbylých 10% 

pak využije na vyřizování e-mailů a telefonátů, týkajících se jiných záležitostí, účasti 

na různých projektech či schůzkách apod.  

 

Vzhledem k rozšiřování výroby a nutného nárůstu příchozích zásilek s materiály 

pro výrobu, je tato situace dlouhodobě neudržitelná a je nutné ji řešit. Jednou variantou 

je, po vzoru sesterských společností, vytvořit samostatné celní oddělení, které by řešilo 

případy dotýkající se celní problematiky. Druhou variantou je rozšíření logistického 

oddělení o nového pracovníka vykonávající roli International Trade Compliance Officer 

a přejmenování stávající pozice na Customs Specialist. Organizační struktura by pak 

mohla vypadat následovně.  
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Obrázek 15: Nová organizační struktura logistického oddělení (Zdroj: autor) 

 

Manažer logistiky by tak měl na svém oddělení dva pracovníky věnující se 70% své 

pracovní doby pouze celní problematice. Samozřejmě by bylo možné, aby zmínění 

pracovníci nedělali vůbec nic jiného, ale já se přikláním k názoru, že i znalost dalších 

logistických procesů je pro jejich práci důležitá, může se jednat například o přepravu 

zboží a její fakturaci, práci s informačním systémem SAP, skladové hospodářství 

a další. A je žádoucí, aby při své práci úzce spolupracovali s ostatními pracovníky 

oddělení.   

 

Stejně tak je nutná úprava pracovní činnosti procesních inženýrů. Z každé divize by měl 

být vybrán jeden člověk a jeho zástup, kteří budou úzce spolupracovat s pracovníky 

logistiky. Kromě popisů materiálu by se také měli blíže seznámit s celním sazebníkem, 

aby pochopili jeho členění a podstatu informací, které jsou potřebné pro správné 

zařazení. Mimo to by měli především informovat logistiku o nových projektech 

a výrobcích tak, aby nebylo nutné je znovu kontaktovat při fyzickém doručení zásilky. 

Tedy připravit seznam part numberů, které se budou nově vyrábět či dodávat spolu 

se základními informacemi o nich. Takto bude odpovědný pracovník schopen předat 
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informaci dál celnímu jednatelství bez toho, aby si znovu popis materiálu musel 

ověřovat pro každou položku zvlášť.  

 

Ideální by samozřejmě bylo, kdyby byla společnost schopna vytvořit takovou pozici, 

aby jediná osoba byla schopna zvládnout jak logistickou část procesu, tak znala stejně 

dobře vlastnosti vyráběných a dodávaných produktů. Tento stav je ale v současné době 

nedosažitelný, protože společnost neustále připravuje nové výrobní programy s novými 

výrobky, tudíž aby procesní inženýr získal patřičné znalosti o těchto produktech 

a materiálech na jejich výrobu použitých, není schopen vykonávat ještě další činnosti 

jako je například zařazování zboží.  

 

8.2 Projekt revize stávajících dat zadaných přes aplikaci FTC 

 

Ještě před začátkem projektu je nutné přistoupit k přerozdělení kompetencí. V současné 

době jsou data do systému zadávána pracovníky z Brna, Belgie a Německa. Tyto osoby 

mají rozděleny part numbery mezi sebe podle určitého klíče. Protože toto rozdělení není 

aktuální, stává se, že přestože se některý produkt v Brně vůbec nevyrábí, je za jeho 

zařazení pro všechny evropské země odpovědné právě brněnské oddělení logistiky. 

Dle mého názoru by bylo mnohem praktičtější, kdyby data do systému zadávala 

ta pobočka, která materiál vytvořila jako první.  

 

Projektu revize dat za brněnský závod se zúčastní následující osoby: 

 

 řídící pracovník projektu – Senior Trade Compliance Officer, 

 International Trade Compliance Officer, 

 Customs Specialist, 

 zástupci Product & Process Engineeringu ze všech čtyř divizí.  
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8.2.1 Export dat ze systému  

 

Jakmile bude jasné, kdo je zodpovědný za zadávání jakých materiálů, je možné 

přistoupit k exportu dat ze systému. Data můžeme ze SAPu exportovat například 

do Microsoft Office Excell.  

 

O export dat by se měl postarat vedoucí projektu, kterým je Senior Trade Compliance 

Officer. Je potřeba zadat pouze podmínky pro filtrování dat. V tomto případě tedy 

veškeré materiály, které mají v informačním systému definovaný HTS kód pro některou 

z evropských zemí.  

 

Práce v MS Excell má výhodu v tom, že do tabulky můžeme přidávat nové sloupce 

a je tak možné zapisovat opravené zařazení a zároveň je porovnat se stávajícím. 

Po doplnění zařazení ke všem položkám tak můžeme zjistit, kolik položek je potřeba 

opravit v aplikaci FTC a jaká část změnu nepotřebuje.  

 

8.2.2 Identifikace kritických dat 

 

Pokud máme data exportována do tabulky, můžeme přistoupit k identifikaci kritických 

zařazení. Není výjimkou, že ani jednotlivé evropské závody se mezi sebou nejsou 

schopny dohodnout, jaké zařazení by mělo být do systému zadáno. Stává se tedy, že pro 

jeden part number je v systému zadáno určité sazební zařazení pro Německo a jiné 

zařazení pro Českou republiku. Ačkoliv je možné, že i názory celních orgánů těchto 

dvou zemí se rozcházejí, pravidla hovoří jasně. Prvních šest číslic tarifního zařazení 

musí být vždy shodných, lišit se mohou pouze poslední čtyři číslice a to v závislosti 

na verzi celního sazebníku pro konkrétní stát.  

 

Nejjednodušší by bylo data prostě smazat. Ale protože materiál či výrobek, který nemá 

v systému zadaný potřebný HTS kód, nelze odesílat z výrobního závodu 

do distribučního centra a zástupci jednotlivých zemí nebyli schopni se na sazebním 

zařazení shodnout, smazáním by se nic nevyřešilo, pouze by nebylo možné položku 
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vyexpedovat. Proto navrhuji tyto part numbery z tabulky vypustit a věnovat se jejich 

zařazení až na konec.  

 

8.2.3 Rozdělení dat na jednotlivé závody a divize 

 

Exportovaná data jsou vedoucím projektu rozdělena do tří separátních tabulek, podle 

toho, který závod part number původně v systému založil. Tyto tabulky pak jsou 

rozeslány odpovědným osobám do jednotlivých závodů. V případě Brna by odpovědnou 

osobou byl dle nové organizační struktury International Trade Compliance Officer. 

Ten by pro účely projektu přiřadil k jednotlivým materiálům divizi.  

 

8.2.4 Identifikace podezřelých dat  

 

Za podezřelá data můžeme označit například data vložená k datu spuštění aplikace. 

Při spuštění byla totiž do aplikace FTC exportována historická data, která mohla být 

do systému zadána již před několika lety. Od té doby se ale pravidla pro zařazování 

upravovala, stejně tak došlo k úpravám samotného celního sazebníku a v neposlední 

řadě také mohlo být vydáno nespočet závazných rozhodnutí příslušných orgánů. 

Protože existuje vysoká pravděpodobnost, že tato data již nejsou aktuální, je potřeba 

je důkladně zkontrolovat, tedy prohlídnout technickou dokumentaci jednotlivých 

materiálů a porovnat, jestli sazební zařazení odpovídá povaze výrobku a není v rozporu 

s obecnými pravidly zařazování.  

 

8.2.5 Revize zbylých dat  

 

Dále přistoupíme ke kontrole zbylých dat, použijeme stejný postup jako při předchozí 

kontrole. Pro zjednodušení práce je možné si part numbery seřadit například podle 

description, tak je snazší identifikovat totožné výrobky ze stejné produktové řady, které 

se liší například pouze barvou či délkou přiloženého kabelu apod.  

 



60 

 

8.2.6 Vložení revidovaných dat do systému 

 

Jakmile jsou všechna exportovaná data kromě dat kritických zkontrolována a opravena, 

je možné přistoupit k hromadnému nahrání do systému přes aplikaci FTC. 

Samozřejmě budeme nahrávat pouze data, která vyžadují korekci. Oprávnění k tomuto 

kroku má pouze vedoucí pracovník projektu.  

 

8.2.7 Zařazení kritických dat  

 

Zařazení kritických dat je určitě tou nejtěžší fází celého projektu. Jedná se o data, 

na jejichž zařazení se nebyli pracovníci jednotlivých závodů schopni shodnout.  

 

V takových případech je nutné individuálně přistupovat ke každému případu, zkusit 

se na základě debaty rozhodnout, které sazební zařazení je správné a které naopak 

odporuje obecným pravidlům pro zařazování (General Rules for the Interpretation 

of the Nomenclature). Pokud ani potom nedojde ke shodě, je možné požádat místní 

celní orgány o vydání NBTI (Non Binding Tariff Information). Jedná se o nezávazné 

vyjádření vybraného celního úřadu, který na základě žádosti společnosti a přiložených 

informací o produktu, fotografií či technické dokumentace doporučí HTS kód, 

do kterého by výrobek měl být klasifikován. Protože je tato informace nezávazná, 

nelze se na ni odvolat při případné dovyměření cla či celní kontrole. Vydání NBTI trvá 

v České republice většinou několik týdnů 

 

Pokud chce mít podnik stoprocentní jistotu, může požádat o vydání BTI (Binding Tariff 

Information). Toto rozhodnutí je závazné a musí být následováno. Vydání závazné 

informace ale může trvat i několik měsíců a podklady poskytnuté podnikem musí být 

velmi rozsáhlé.  

 

V momentě, kdy si je podnik jistý vybraným zařazením, nechá v systému toto zařazení. 

Pakliže se dojde k závěru, že je nutné zařazení změnit, vedoucí projektu provede tuto 

změnu.  
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8.2.8 Oprava uskutečněných transakcí 

 

Nahráním nových zařazení do systému však nic nekončí. U všech part numberů, 

v jejichž zařazení byla provedena změna, je nutné ověřit, pod jakým HTS kódem byly 

v minulosti dováženy popřípadě vyváženy. Pouze tímto způsobem se společnost vyhne 

případným pokutám a celním kontrolám.  

 

8.3 Zadávání dat do systému při založení part numberu 

 

Pokud máme vyškoleny pracovníky a v systému jsou zadána správná data, zbývá nám 

už jen se pokusit změnit celý proces tak, aby data v systému byla vždy důvěryhodná 

a nemusela se v budoucnu hromadně opravovat. Myslím si, že ideální způsobem jak 

tomuto předejít, je vyplňovat potřebné údaje již při založení nového part numberu. 

Tak se zamezí případnému zpoždění zásilek, protože data budou vyplněna bez ohledu 

na to, jestli se materiál bude v budoucnu odesílat do třetích zemí nebo pouze do zemí 

EU.  

 

8.3.1 Stávající proces 

 

Žádost o založení part numberu do systému zasílá výrobnímu inženýrovi produktový 

manažer, který je prostředníkem v komunikaci se zákazníkem. Většinou si zákazník 

vybere z katalogu produktů výrobek, ale požaduje na něm určité úpravy. Může se jednat 

například o rozdílnou délku nebo barvu kabelu apod.  

 

Výrobní inženýr si najde v systému podle description part numberu podobný materiál 

a z jeho nastavení vychází. V aplikaci CPR (Central Part Reqistry) si otevře záložku 

Create a part, zadá počáteční čísla nebo písmena part numberu podle vlastního uvážení 

a nechá si systémem vygenerovat zbývající část označení part numberu.  
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Dále pak musí vyplnit všechna povinná pole, například:  

 

 vlastnící organizaci, která odpovídá za vyhotovení výkresu, kusovníku, 

  popis, který většinou obsahuje označení produktové řady, 

 typ materiálu (materiál, polotovar…), 

 základní měrnou jednotku, 

 váhu základní jednotky, 

 minimální objednací množství, 

 důvod vytvoření nového part numberu, 

 nákupní skupinu apod.  

 

 

Obrázek 16: Zadání nového part numberu do CPR (Zdroj: 16) 

 

Ne vždy má pracovník, který data do systému zadává, k dispozici všechna požadovaná 

data. Stává se tedy, že některé položky vyplňuje pouze na základě odhadu či osobní 

zkušenosti. Toto se stává zejména při zadávání váhy materiálu. Nově založený part 

number v CPR se během několika minut automaticky přenese do informačního systému. 

Zde je ale nutné materiál nadefinovat pro konkrétní plant, tedy určitý výrobní závod 

či distribuční centrum. Toto nastavení se provádí v transakci ZCML modulu Production.   
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Obrázek 17: Zadání nového part numberu do SAPu (Zdroj: 15) 
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Některé položky jsou automaticky přeneseny z CPR, některé musí být manuálně 

vyplněny a některé jsou nepovinné. Nás zajímá především záložka Foreign Trade, 

do které jsou zadávána data potřebná pro mezinárodní obchodování se zakládaným part 

numberem.  

 

Povinné je zadání Country of Origin, tedy země původu materiálu. Bohužel se stává, 

že pokud se nejedná o materiál, který bude poprvé vyráběn právě v Brně, tak zakladatel 

jednoduše vybere některou z nabízených možností. Což je samozřejmě špatně a nemělo 

by se to stávat.  

 

Další problém představuje zadání Comm./imp. code, tedy sazebního zařazení materiálu. 

Protože zadavatel neví, jaké je sazební zařazení materiálu a jedná se o nepovinný údaj, 

nechá toto pole prázdné. Což je sice lepší, než kdyby tam zadal nesprávný kód, 

ale znamená to, že v budoucnu, pokud se bude toto zboží vyvážet mimo Evropskou unii, 

bude tento kód muset doplnit pracovník logistiky. Bude muset zbytečně dohledávat 

potřebné informace, kusovník, výkresy atd. Kvůli tomu může v důsledku dojít 

ke zpoždění zásilky směřující k zákazníkovi, což je samozřejmě pro firmu velký 

problém a škodí to její image.    

 

Dalším krokem je vytvoření kusovníku, tzv. BOMu (Bill of Material) a technologického 

postupu, tzv. routingu. Zakladatel part numberu do systému musí nadefinovat, jaké 

komponenty jsou pro výrobu vrcholového materiálu potřebné a v jakém množství. 

Do routingu nadefinuje základní výrobní postup a ke každé činnosti přiřadí čas, 

potřebný pro splnění. Jedná se pouze o výchozí postup, čas operací je po testovací 

výrobě upraven podle skutečnosti.   

 

8.3.2 Nový proces 

 

Abychom se vyhnuli zbytečným zdržením při dovozu či vývozu, pokusím se navrhnout 

postup, který by byl dodržován. V současné době je dovoz a vývoz řešen separátně. 

Tedy data pro vyvážené položky jsou doplňována před jejich odesláním na základě 



65 

 

reportu blokovaných prodejních objednávek a data pro dovážené položky jsou 

doplňována v momentě jejich dovozu.  

 

Nový proces by měl fungovat tak, že v momentě, kdy některý z výrobních inženýrů 

založí nový part number pro brněnský závod, pracovníkovi na pozici Customs 

Specialist přijde oznámení na email. Jakmile ví, že byl vytvořen nový part number, 

může k němu doplnit všechna důležitá data, tedy HTS kód, ECCN kód a zemi původu 

zboží.  

 

8.4 Pravidelný meeting všech zainteresovaných osob 

 

Pravidelné schůzky všech zúčastněných osob by byly jistě vítané, protože je velmi 

důležité informovat své spolupracovníky o změnách, které se očekávají či již nastaly. 

Nejčastěji se může jednat o dovoz nových produktů, zavádění výroby nového produktu 

apod. Z pohledu logistického oddělení je žádoucí, aby výrobní inženýři byli 

informováni o změnách v celním sazebníku, celních kontrolách apod. 

Pravidelný meeting může také být příležitostí pro vyřešení případných problémů 

ve spolupráci. Konat by se měl vždy jednou za 14 dní.  
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8.5 Harmonogram projektu 

 

Fáze 1 – Vytvoření nové pracovní pozice 

 

Pro vytvoření nové pracovní pozice je nutné si ujasnit, jakou práci bude nový pracovník 

vykonávat. Firma resp. manažer oddělení pro tyto účely sestavuje tzv. Job Description. 

Jedná se o soubor, kde je jasně stanoveno:  

 

 název pozice, 

 název oddělení, 

 nadřízený pracovník, 

 pracovní náplň a popis činností (kolik procent pracovní doby zabere konkrétní 

činnost), 

 požadavky na kvalifikaci a předchozí zkušenosti. 

 

Předpokládáme-li, že je zaměstnání nového pracovníka schváleno top managementem, 

může manažer logistiky požádat pracovníky personálního oddělení o zveřejnění nabídky 

práce. Jakmile personální oddělení vyhodnotí doručené životopisy, začne si zvát 

jednotlivé adepty na osobní pohovory, ze kterých vzejde nový zaměstnanec na pozici 

International Trade Compliance Officer.  

 

Souběžně s tím je vytvořena nová pozice Customs Specialist, pro kterou musí být taktéž 

nadefinován podíl jednotlivých činností na celkové pracovní náplni.  

 

Fáze 1 může trvat přibližně 3 týdny.   

 

Fáze 2 – Školení pracovníků 

 

Nového zaměstnance musíme seznámit s produkty společnosti, novými kolegy 

a firemním prostředím. Až poté má smysl jej poslat na školení týkající se interních 

předpisů vztahujících se na problematiku zahraničního obchodu. Zde se samozřejmě 
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počítá s tím, že vybraný pracovník má potřebnou praxi v oboru a nemusí být 

seznamován s legislativou obecně.  

 

Souběžně s tím si Customs Specialist připraví úvodní přednášku pro stávající 

zaměstnance a workshop pro výrobní inženýry, který by jim měl pomoci usnadnit jejich 

práci na revizi dat. Tato část bude časově náročná, protože není jednoduché naplánovat 

datum a čas konání meetingu tak, aby se hodilo všem pozvaným osobám. 

 

Fáze 2 bude trvat 2-3 týdny a je možné, že zasáhne i do následující fáze projektu.  

 

Fáze 3 – Revize dat 

 

V této fázi již začínáme pracovat se systémovými daty. Jakmile jsou ze systému 

exportována potřebná data a je jasné, kdo bude vykonávat jakou činnost, můžeme přejít 

k identifikaci kritických dat. Poté rozdělíme vybraná data na čtyři části a přistoupíme 

k revizi podezřelých a poté zbylých dat. V tuto chvíli záleží vše na tom, jak rychle 

budou schopni vybraní popsat exportované materiály. Nesmíme však zapomenout, 

že není důležitá rychlost, ale kvalita odvedené práce, protože pokud poskytnutá data 

nebudou stoprocentní, je celý projekt zbytečný. Toto platí stejně tak pro zařazování 

kritických dat, jejichž revize zabere nejvíce času.  

 

Fáze 3 může při odhadovaném množství 12 000 part numberů trvat asi 12-14 týdnů. 

Pokud bude společnost žádat o BTI pro některé part numbery, může se trvání Fáze 3 

prodloužit v závislosti na čase potřebném pro vydání BTI.  

 

Fáze 4 – Oprava uskutečněných dovozů/vývozů 

 

Fáze 4 může začít až po skončení fáze 3. Opravná prohlášení na žádost společnosti podá 

celní jednatelství. 

 

Fáze 4 může být dlouhá přibližně 8-10 týdnů, v závislosti na počtu uskutečněných 

transakcí, které musí být zpětně opraveny.  
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Fáze 5 – Zavedení zadávání dat do systému při založení nového part numberu 

 

Pro uskutečnění této fáze je nutné definovat navrhnout nový postup. Je žádoucí 

jej nejdříve prodiskutovat se všemi zainteresovanými osobami, které se s ním v praxi 

budou denně potkávat. Jakmile dojde ke vzájemné shodě, je potřeba definovat přesný 

postup v interní směrnici a po jejím schválení a vydání sledovat její dodržování v praxi.  

 

Fáze 5 bude trvat asi 1-2 týdny.  

 

Fáze 6 – Zhodnocení celého projektu 

 

Abychom mohli konstatovat, že byl projekt úspěšný, je potřeba toto tvrzení podložit 

daty. Po určitém čase bychom měli zaregistrovat, že se v důsledku zadávání dat při 

založení part numberu snižuje množství blokovaných objednávek. Zároveň by měl 

klesat počet prodejních objednávek, které jsou expedovány do distribučního centra 

se zpožděním právě z důvodu chybějících dat.  

 

Fáze 6 by měla začít nejdříve 2 týdny po ukončení fáze 5 a měla by trvat maximálně 

2 týdny.  
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  Fáze 1 Fáze 2 Fáze 3 Fáze 4 Fáze 5 Fáze 6 

Týden 1             

Týden 2             

Týden 3             

Týden 4             

Týden 5             

Týden 6             

Týden 7             

Týden 8             

Týden 9             

Týden 10             

Týden 11             

Týden 12             

Týden 13             

Týden 14             

Týden 15             

Týden 16             

Týden 17             

Týden 18             

Týden 19             

Týden 20             

Týden 21             

Týden 22             

Týden 23             

Týden 24             

Týden 25             

Týden 26             

Týden 27             

Týden 28             

Týden 29             

Týden 30             

Týden 31             

Týden 32             

Týden 33             

Týden 34             

Týden 35             
 

Obrázek 18: Harmonogram projektu revize dat zadaných přes aplikaci FTC  

(Zdroj: autor) 
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9 Podmínky realizace a přínosy 

 

Jak již bylo několikrát zmíněno, přínosy projektu a zavedení návrhů na zlepšení 

by měly být:  

 

 pokles počtu zpožděných objednávek pro distribuční centra,  

 pokles počtu blokovaných objednávek pro distribuční centra, 

 pokles počtu celních kontrol, 

 pokles počtu opravovaných dovozů/vývozů, 

 zrychlení celého procesu vyclívání zásilek, 

 zvýšení kvality dat poskytovaných třetím stranám.  

 

Je nepravděpodobné, že by se snížila výše peněžních prostředků, které firma odvádí 

státu na cle. Avšak pro podnik by mělo být především důležité, aby byla z jeho strany 

dodržována všechna závazná pravidla zařazování, aby byla dodržována legislativa státu, 

a aby se vyhnul případným pokutám za deklarování lživých údajů. Tedy pokud nastane 

taková situace, že deklaruje nepravdivé údaje, tak aby bylo zajištěno, že k případnému 

dovyměření cla dojde na jeho vlastní žádost a vyhne se tak placení zmíněných pokut.  

 

Nejdůležitější podmínkou realizace je, aby si vedení společnosti uvědomilo závažnost 

situace a důležitost dodržování správných postupů v této problematice. Od toho 

se odvíjí i další podmínky jako jsou například odpovídající počty pracovníků v této 

oblasti, tedy oblasti zahraničního obchodu, které by se měly odvíjet od objemu 

dovážených/vyvážených položek a materiálů definovaných pro vybraný výrobní závod 

vůbec. Můžeme mít k dispozici kvalifikované pracovníky, ale pokud svou práci 

vykonávají v časové tísni, nemohou ji odvádět dobře. Dále je nutné, 

aby se zaměstnancům dostávalo potřebného školení v této oblasti, protože legislativa 

se neustále mění a je potřeba tyto změny při zařazování zohlednit.  
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10 Závěr  

 

Cílem této práce byla optimalizace procesů při zabezpečení zakázky v mezinárodním 

obchodě. Byla definována teoretická východiska práce zahrnující důležité pojmy 

používané v rámci mezinárodního obchodu. V praktické části byla zpracována jak 

analýza současného stavu zabezpečení zakázky, tak analýza zabezpečení zakázky 

se zaměřením na celní problematiku. V této části byly definovány podmínky, nástroje 

a základní pojmy používané společností při zabezpečení zakázek. 

 

Práce obsahuje návrh projektu, jehož aplikace může společnosti zajistit zkrácení doby 

potřebné pro vyclení zásilek, sjednocení celního zařazování zboží a v neposlední řadě 

také snížit počet celních kontrol. Podmínkou pro zefektivnění stávajícího procesu 

je celkové zvýšení pozornosti věnované této problematice následované zajištěním 

odpovídajícího počtu kvalifikované pracovní síly.  

 

Protože byly analýzou zjištěny vážné nedostatky v celním procesu zpracování zakázek, 

je žádoucí, aby se vedení společnosti na tyto problémy zaměřilo. Je možné využít 

návrhy předložené v této diplomové práci, které byly sestaveny v návaznosti na znalost 

firemní kultury, politiky a prostředí.   
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