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Abstrakt 

Táto bakalárska práca rieši problematiku optimalizovania podnikových procesov. 

Teoretická čas  vymedzuje základné pojmy procesného riadenia a jeho prínosov  

pre podnik. alej popisuje vybrané metódy optimalizácie procesov a porovnáva 

teoretické poznatky so skutočnos ou. Obsahuje dôkladnú analýzu súčasného stavu 

vybraných procesov na danom úseku firmy. Na základe analýzy je v tejto práci 

poskytnutý návrh optimalizácie procesov s cie om spokojnosti zákazníkov. 

Abstract 

This bachelor thesis solves the issue of business processes optimization. The theoretical 

part defines basic concepts of process management and its benefits for a given 

company. Selected methods of process optimization are further described and 

theoretical knowledge is compared with real data. It contains a through current status 

analysis of selected processes in a given section of a selected company. Based  

on the analysis in this thesis a proposal of optimization processes is offered for 

costumers’ satisfaction. 
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Úvod 

V dnešnej dobe globálneho hospodárstva a nedostatočne rýchlo rastúcich ekonomík 

sa v rámci konkurencie a zvyšovania požiadavkov spotrebite ov treba obhliada   

za každým získaným eurom a zisky neh ada  len z podnikate skej činnosti ako takejĽ 

ale prostriedky nachádza  aj vo výhodnejších riešeniach vo vnútri podniku. Takto 

nastavená situácia vyžaduje aby firma fungovala flexibilne. Okrem snahy o znižovanie 

nákladov v oblasti nákupu a zlepšovania úrovne služiebĽ by mala firma využíva  

najnovšie technologické prostriedky k zvyšovaniu svojej produktivity. Otvárajú sa jej 

tak možnostiĽ ako svojich cie ov dosahova . Podniky môžu využíva  lacnejšie vstupyĽ 

môžu využíva  nové dostupné technológieĽ niekedy stačí pozrie  na dianie skrz teórie  

a v aka analýze reorganizova  procesy. Jednou z možností ako posunú  podnik alej  

a zvýši  produktivitu je optimalizova  podnikové procesy prebiehajúce naprieč 

logistickým procesom od príjmu tovarov až po ich expedíciu. Okrem ušetrenia nákladov 

sa predpokladá aj zvýšenie spokojnosti zákazníka. 

Na realizáciu správnych rozhodnutí v podniku je nutnos  disponova  aktuálnymi  

a správnymi údajmi. V oblasti riadenia skladu sa jedná okrem aktuálnych stavov zásob 

tovarov a postupov v kompletizácii objednávok, tak aj inventúrnych informácií. 

Zvýšenie efektivity môže v tomto prípade prinies  aj progres v zbere dát. Odprostenie 

sa od manuálne vykonávaných krokov predstavuje zrýchlenie konkrétnych procesov  

za súčasného zníženia ich chybovosti. Ak podnik chce fungova  rýchlejšieĽ lacnejšie  

a v rámci väčšej kvalityĽ ponúkajú sa mu nástroje lean managementuĽ ktoré dnes už nie 

sú výhradne doménou výrobných podnikov. Základom je odhali  a odstráni  činnostiĽ 

ktoré nepridávajú hodnotu a predstavujú plytvanie. 

Bakalárska práca je rozdelená do nieko kých častíĽ prvá predstavuje vybranú 

spoločnos Ľ v druhej sa zaoberám teoretickými východiskami súvisiacimi s danou 

problematikou a samotným podnikom. V nasledujúcej časti sa nachádza analýza 

súčasného stavu na ktorej základe je vypracovaná posledná čas  s vlastným návrhom, 

ktorým sa dosiahnu vopred stanovené ciele. 
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Ciele práce 

H avným cie om bakalárskej práce je optimalizácia procesov skladového úseku 

v obchodnej spoločnosti vedúca k spokojnosti zákazníkov, pomocou mapovania 

procesov ich hodnotových tokov a určením prínosov navrhovanej optimalizácie. 

Čiastkové ciele sú popísanie základných pojmovĽ charakteristika spoločnosti, analýza 

súčasného stavu a popis úzkych miest a nedostatkov vo vybraných procesoch. Úlohou 

teda bude zanalyzova Ľ vyhodnoti  a navrhnú  podmienky a prínosy realizácie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

1. Popis spoločnosti a jej podnikania 

Obchodné meno: MARS 

Sídlo spoločnosti: Orlové 166Ľ Považská Bystrica 017 01 

Dátum zápisu do obchodného registra: 18. Marec 1997 

Identifikačné číslo: 10878131 

Predmety podnikania: 

 sprostredkovanie obchodu 

 ve koobchod v rozsahu vo ných živností 

 maloobchod v rozsahu vo ných živností 

 výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov 

Obchodná spoločnos  MARS vznikla ako spoločnos  s ručením obmedzeným   

16. 03. 1řř0 so zameraním na montáže a rekonštrukcie stavieb. V roku 1řřŘ sa jej 

predmet činnosti rozšíril o ve koobchod s úplnou ponukou služieb zákazníkom v oblasti 

predaja širokého sortimentu výrobkov z technickej gumy. Postupom rokov sa jej 

sortiment rozšíril aj o zváraciu a vzduchovú techniku s cie om vybudova  stabilnú 

spoločnos  na poli týchto segmentov s postupnou dominanciou vo svojom regióne. 

Poslaním spoločnosti je i na alej h ada  lepšie spôsoby uspokojovania potrieb  

pre svojich ako aj potencionálnych zákazníkov a tým na alej zaujíma  stabilnú pozíciu 

na Slovenskom trhu. Firma bola zapísaná do obchodného registra ako spoločnos  

s ručením obmedzeným v dobách ke  vykonávala stavebnú činnos  pod obchodným 

názvom MARS s.r.o.Ľ pod a stanoveného zákona mala splatené základné imanie  

vo výške 200 000,- Sk. Po postupnom upustení od stavebnej činnosti podnik prepustil 

svoj štatút s. r. o. spriaznenému podniku v roku 2002, tak sa skončila činnos  pod s. r. o. 

a majite  pôsobí ako živnostník pod obchodným menom MARS – Meheš Ľ dôvodom 

boli právne ustanovenia, ktoré pri takejto forme vychádzajú v prospech tejto vo by. 

V neposlednom rade je to aj súčas  image voči obchodným partneromĽ ke že  

ako živnostník ručí za svoje záväzky celým svojim majetkom. 
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1.1. Organizačná štruktúra 

V spoločnosti pôsobí ř stálych zamestnancovĽ na jej čele pôsobí jej zakladate Ľ ktorý je 

zároveň aj jediným konate omĽ jeho hlavnou náplňou je komunikácia s obchodnými 

partnermi, cenové a nákupne stratégie a rozhodovanie nad budúcim vývojom podniku. 

Nákupcovia sú hlavní vedúci skladu, ktorí pôsobia na administratívnom pracovisku  

a majú na zodpovednos  toky tovarovĽ jeho nákup a odbytĽ patrí sem komunikácia  

s odoberate mi a dodávate miĽ dojednávanie pravidelných transakciíĽ objednávok a ich 

spracovávanie do systému. Sú priamými nadriadenými skladníkom, ktorý vykonávajú 

pokyny respektíve procesy vychádzajúce z agendy nákupcov ako je vychystanie 

objednávky, príjem tovaruĽ jeho zaradenie. Počas celej pracovnej doby obsluhujú 

súčasne aj maloobchodný predaj. Posledným priamym podriadeným zakladate a  

je účtovníčkaĽ ktorá dohliada na financie a spracovanie agendy v systéme money. 

1.2. Portfólio výrobkov 

Základná skupina výrobkov sa dá rozdeli  do nasledujúcich podskupín: 

 výrobky z technickej gumy – tvoria nosnú kostru sortimentu, na ktorú sa 

naba ujú všetky ostatné tovary. Patria sem napríklad guferáĽ silentblokyĽ  

o-krúžkyĽ manžetyĽ klinové remeneĽ tesniace materiályĽ náhradné diely do áut, 

hadice. 

 hydraulika, vzduchotechnika – kompresory, pneumatické náradie, lisovanie 

hadíc, rýchlospojky, koncovky. 

 motorové, elektrické zariadenia – hobby alebo profi náradie, záhradná 

technika. 

 zváracia technika  

 ostatné – napríklad priemyselné lepidlá a prostriedky firmy loctite. 
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1.3. Významní obchodní partneri 

Rubena, a.s. 

Vyrába v prevádzkach Hradec Králové a Náchod množstvo rozmanitých výrobkov  

z technickej gumy. Okrem iného sú to manžetyĽ stieracie krúžky a alšie typy tesnenia  

ako napríklad prachovky, krytky, spojovacie prvky. 

Ferdus, s.r.o.  

Spoločnos  Ferdus zaujíma významné miesto medzi európskymi výrobcami materiálov  

na opravy pneumatik. Vychádza z dlhej histórie výroby gumy v Zlíne. Stratégia 

vlastného výskumu a vývoja je zárukou vysokej kvality výrobkov  

a ekonomického(hospodárskeho) spôsobu výroby (FERDUS, 2010). 

Gude 

Firma Güde je výrobná a obchodná spoločnos Ľ ktorá ponúka svojim zákazníkom široký 

sortiment kovového nábytku, kovoobrábacích a drevoobrábacích strojov, kompresorov, 

čerpadielĽ vodární a ručného náradia(GUDEĽ 2012). Na základe vzájomne spokojnej 

dlhoročnej spolupráce sa s firmou podarilo dojedna  výhradne zastúpenie pre región 

PB. 

Henkel 

Celosvetový líder na trhu s lepidlami, partnerstvo, ktoré firme  prináša komplexný 

prístup k sortimentu výrobkov s najvyššou kvalitou garantuje spo ahlivos  a servisĽ 

ktorý firma môže alej distribuova  svojim odoberate om (HENKEL, 2014). 
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2. TEORETICKÁ ČAS  

V tejto časti je načrtnutý úvod do  zvolenej problematikyĽ ktorý nám pomôže pochopi   

a orientova  sa v oblasti procesného riadenia v rámci podniku. Základným teoretickým 

predmetom je proces a procesné riadenie. Tieto pojmy sa dotýkajú v podstate každého  

aj ke  si to nemusíme uvedomova  

2.1. Definícia procesu 

Procesy sú do takej miery súčas ou našich každodenných životovĽ že ich bezprostrednú 

blízkos  považujeme za samozrejmos  a preto sa nepozastavujeme nad ich podstatouĽ 

zaujíma nás hlavne výsledokĽ či výstupĽ ktorý využívame. Prípadne problémyĽ súvisiace 

s nedostatkami oproti našim očakávaniam (SVOZILOVÁ, 2011). 

Proces spočíva v opakovaní postupnosti jednotlivých činnostíĽ pri ktorých je dosiahnuté 

aktívne pôsobenie obsluhujúceho personáluĽ bez oh adu na manuálny alebo 

intelektuálny charakter postupne vznikajúcej služby či predmetuĽ ktorá má prinies  

hodnotu pre pomyselného  koncového užívate a – zákazníka procesu. Proces sa tak dá 

jednoducho definova  ako séria logicky súvislých činností alebo úlohĽ v aka ktorým 

má by  vytvorený vopred známy súbor výsledkov. Za podmienky dodržania postupnosti 

úloh a činností (SVOZILOVÁ, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 1: Členenie procesov a vz ahov medzi nimi 

(Zdroj: ŠIMONOVÁĽ 200řĽ s. 53) 
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V literatúre sa objavuje ešte množstvo vysvetlení a definícii procesu, Cienciala a kol. 

(2011, s. 28) ho definuje ako „Je to množina vzájomne prepojených činností meniacich 

vstupy na výstupy za spotreby zdrojov v regulovaných podmienkach.“ 

 

Šmída (2007Ľ s. 2ř) však väčšinu definícií považuje za neúplné z h adiska 

nezoh adňovania  subprocesovĽ konkretizovania vstupovĽ zákazníkaĽ či oddelenia 

a ponúka svoju „Proces je organizovaná skupina vzájomne súvisiacich činností a/alebo 

subprocesov, ktoré prechádzajú jedným alebo viacero organizačnými útvarmi či jednou 

(podnikový proces) alebo viacerými spolupracujúcimi organizáciami (medzipodnikový 

proces), ktoré spotrebovávajú materiálne, ľudské, finančné a informačné vstupy a ich 

výstupom je produkt, ktorý má hodnotu alebo interného zákazníka.“   

2.1.1. Vlastnosti procesu 

Ku kvalitnej dokumentácii procesov, ich analýze a následnému návrhu nových riešeníĽ 

potrebujeme okrem obsahu a logiky jednotlivých činností a podprocesov pozna  aj iné 

vlastnosti na základeĽ ktorých nadobudneme obsiahlejší poh ad. Patria k nim (GÁLA, 

a kol., 2006): 

 Cieľ a účel procesu – Mal by by  definovaný v rámci stratégie podnikuĽ by  

merate ný a vysvet uje nám podstatu na otázkyĽ prečo ten ktorý proces prebieha 

aké sú jeho dôvody. V rámci podnikových procesov v sebe nesie aj informáciu   

o „hodnote“  ktorú proces nesie. 

 Vstupy procesu – Sú všetky dáta a hmotno-energetické objekty, ktoré vstupujú  

do začiatku procesuĽ alebo počas. Súčasne niektorý zo vstupov môže by  

fungova  ako spúš ací podnet procesu. 

 Výstupy procesu – Všetky dáta a hmotno-energetické objekty, s obdobným 

charakterom ako vstupyĽ  ktoré sú  však v procese na výstupe. Výstupom  

je produkt procesu určený pre jeho zákazníkaĽ faktúraĽ objednávkaĽ 

polovýrobok, výrobok. 

 Vlastník procesu – Osoba, ktorá je zodpovedná za priebeh a výsledok procesu 

a celkové jeho fungovanie respektíve jeho správu. 

 Zákazník procesu – SubjektĽ pre ktorý je určený výsledok procesu. 
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 Čas procesu – Každý proces je ohraničený svojim začiatkom a koncom,  

to znamená celkovým časom od zahájenia procesu až k predaniu výstupuĽ taktiež 

môže prezentova  aj čistý čas procesu čiastkových nárokov jednotlivých 

činností v procese. 

 Náklady procesu – Finančné vyjadrenie realizácie procesuĽ to znamená celkové 

náklady na uskutočnenie všetkých častí procesovĽ napríklad materiálĽ mzdyĽ 

energie a iné. 

2.1.2. Typy procesov 

Literatúra uvádza mnoho typov procesovĽ existuje ich ve a aj na základe  h adiska 

pod a ktorého dané procesy delíme. Jedno z rozšírenejších a všeobecných delení je  

na hlavné, podporné a riadiace procesy (ŠMÍDAĽ 2007):  

 Hlavné procesy – Sú to procesyĽ v aka ktorým sa zabezpečuje aplikácia 

stratégie podniku prostredníctvom hlavnej činnosti a podie ajú sa na vytváraní 

hlavného príjmu do podnikuĽ pretože majú najväčší podiel na konečnom 

produkte. Pri zavádzaní procesného riadenia do podniku sú tieto procesy 

mapované ako prvé. 

 Riadiace procesy - Ich úlohou je vytvorenie účinného systému riadeniaĽ ktorý 

prispeje k fungovaniu a rozvoju podniku ako takého. Podnik určuje týmto svoju 

organizáciu a administratívnu štruktúru, napríklad podnikové smernice, 

stratégie, systémy riadenia kvality a podobne. 

 Podporné procesy – Vytvárajú podporu na poskytovanie produktov a služieb 

potrebných pre chod k účových procesovĽ nie sú nato ko dôležitéĽ pretože nie sú 

ich súčas ou a tak môžu by  zais ované externe subdodávate sky. 

 

Obrázok 2: Všeobecná charakteristika hlavných, riadiacich a podporných procesov 

(Zdroj: Šmída, 2007, s. 143) 
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2.1.3. Demonštrácia procesu 

Pre jednoduché praktické predstavenie procesného riadenia si môžeme rozobra  

napríklad prípravu praženice u nás v domácnosti. Každý z nás začne najprv 

uvedomením si čo považujeme za výstup našej činnosti. Výstup predstavuje hotová 

praženica s cibu kou a chlebom. Následne si zaistíme vstupy pre naše varenie a k tomu 

potrebné zdroje. Za vstupy považujeme vajciaĽ masloĽ cibu ku, chlieb. Na druhej strane 

sú zdrojeĽ ktoré potrebujeme ale nie sú súčas ou výstupu v aka ktorým dostaneme 

žiadaný výsledok v podobe omelety.  Sú to panvičkaĽ sporákĽ varechaĽ nôž na krájanieĽ 

tanier a elektrická energia potrebná na vyprážanie. Recept a proces varenia takmer 

všetci poznáme a predstavuje to čo robíme automaticky a nad čím nepremýš ame, iba 

nad vstupmi, výstupmi a zdrojmi. Činnosti tohto procesu sú uvedené v tabu ke: 

Tabuľka 1: Demonštrácia procesu 

Činnos   Vstup Zdroj 
Príprava masla maslo nôžĽ panvička 
Nakrájanie cibule cibu a nôž 
Nahriatie panvice panvica sporák, elektrina 
Miešanie vajec vajcia panvica, vareška 
Servírovanie tanier cibu aĽ chlieb 
 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Vždy je vhodné tieto činnosti usporiada  takĽ aby príprava bola efektívna.  

To je problém procesného riadeniaĽ usporiadanie je potrebné vymyslie  takĽ aby sme 

neporušovali niektoré obmedzenia ktoré máme. Napríklad nemôžeme prihodi  vajcia na 

studenú panvičkuĽ pretože výsledok nebude chutnýĽ takisto servírova  vajciaĽ ktoré ešte 

nie sú usmažené. Naopak je však vhodné správnym usporiadaním činností čas ušetri . 

Napríklad panvičku s maslom zapneme a kým sa nahrieva krájame cibu ku 

a pripravíme si tanierik na ktorý budeme servírova . 

2.2. Definícia procesného riadenia  

Svozilová (2011, s. 18) definuje procesné riadenie ako „činnosť, ktorá využíva znalosti, 

schopnosti, metódy, nástrojov a systémov k tomu, aby identifikovala, popisovala, 

merala, riadila, hodnotila a zlepšovala procesy so zámerom efektívneho pokrytia 

potrieb zákazníka procesu.“ Z ktorej vyplýva že riadenie procesov je súhrnom činnostíĽ 

ktoré sa zaoberajú riadením a usmerňovaním procesných činnostíĽ kontrolou a analýzou 

výsledkov ako podklad pre optimalizácie výkonov a procesov v rámci podniku. 
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Zozbierané informácie z týchto činností následne podliehajú štandardnému ale aj 

strategickému riadeniuĽ pri rešpektovaní potrieb zákazníkov a trhu (SVOZILOVÁ, 

2011). 

Zo širšieho h adiska pri braní do úvahy externé prostredie a vlastnú snahu podniku 

maximalizova  výkony môžeme zadefinova  procesné riadenie ako reprezentovanie 

systémov, postupov, metód a nástrojov trvalého zaistenia maximálnej výkonnosti 

a súčasne sústavného zlepšovania podnikových aj mimopodnikových procesovĽ ktoré 

vychádzajú z predom jasnej a zadefinovanej stratégie, ktorá je prostriedkom na splnenie 

strategických cie ov (ŠMÍDAĽ 2007). 

2.2.1. Základné charakteristiky procesného riadenia 

Procesne riadenú organizáciu môžeme vymedzi  prostredníctvom niektorých 

nasledujúcich základných charakteristík (CIENCIALA a kol., 2011):  

 Procesy sú ako odozva na celkovú stratégiu organizácie jasne štruktúrované, 

definované a popísané v dokumentoch. 

 Sú zvažované procesyĽ ktoré sú pre naplňovanie stratégie a požiadavkov 

zákazníkov k účové. 

 Každý proces musí ma  jasne zadefinovaný začiatokĽ prvú aktivitu a taktiež 

koniec. 

 Každý proces musí ma  jasne stanovené požiadavky na hmotné a informačné 

vstupy a požiadavky na výstupy z procesu. 

 Každý proces má svojich interných resp. externých zákazníkovĽ ktorým je 

dodávaná určitá pridaná hodnota. Internými zákazníkmi sú zamestnanci, ktorý 

využívajú výstupy práce svojich predchodcov – iných procesov. 

 Každý proces musí ma  svojho vlastníka, funkciu v organizačnej štruktúre, ktorá 

má voči danému procesu presne vymedzené zodpovednosti a právomoci. 

 Každý proces má stanovené základné ukazovatele výkonnosti a u každého 

z  ukazovate ov musia by  určené cie ové hodnoty. 

 Spokojnos  interných a externých zákazníkov je považovaný za podstatný 

ukazovate  výkonnosti procesu. 

 Procesy ktoré nedodávajú hodnotu musia by  eliminované, aby straty nerástli. 
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 Výkonnos  procesov je systematicky porovnávaná benchmarkingom 

s dokázate ne lepšou praxou. 

 Znalosti a schopnosti udí zainteresovaných v procesoch sú stále rozvíjané. 

2.2.2. Prínosy a obmedzenia 

Pochopite ne všetkých zainteresovaných zaujímaĽ čo radikálne zmeny spolu 

s prechodom na procesné riadenie prinesúĽ ani táto implementácia nie je všemocná 

a prináša so sebou určité prínosy a obmedzeniaĽ čo si musia všetci uvedomi  

(CIENCIALA a kol., 2011). 

Z h adiska prínosov sa nevieme dopátra   k ve mi ve a konkrétnym číslam a tak sa nám 

ponúka iba zhrnutie pomocou univerzálnych vietĽ ktoré sú však dôvodom znižovania 

nákladov a zvyšovania celkovej výkonnosti organizácie (CIENCIALA a kol., 2011): 

 Jednoznačne definované kompetencie udí v procesoch 

 Zjednodušenie a spreh adnenie pracovných postupov 

 Zoštíhlenie doterajšej organizačnej štruktúry 

 Zvažovanie a orientácia na tzv. k účové procesy 

 Rastúca spokojnos  zamestnancov 

Obmedzenia a bariéry sú obmedzované najmä na konkrétne podniky a ich prostredie, 

pretože to čo chápeme v jednej organizácií ako závažnú bariéruĽ v druhej vôbec problém 

by  nemusí. No aj tak nám Cienciala ponúka zovšeobecnený výčrt obmedzení 

a prekážok. Zopár si uvedieme (CIENCIALA a kol., 2011): 

 Nedostatok skutočnej vôle k zmenám naprieč celým podnikomĽ úrovniam 

riadenia 

 Strach zamestnancov z degradovania či straty ich doterajšej pozície 

 Neprejavený záujem zo strany vrcholového vedenia 

 Nezapojenie dostatočného množstva pracovníkov do zlepšovania procesov 

 Nesprávne zadefinované ciele transformácie na procesné riadenie 

Z vyššie uvedených obmedzení je evidentnéĽ že ide hlavne o možné rizikáĽ ktoré sa 

dokážu eliminova  hlavne za dodržania podmienky systematickej a dôkladnej 

komunikácie strategických smerovaní so zamestnancami (CIENCIALA a kol., 2011). 
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Správna implementácia a stále zdokona ovanie procesov v oblasti riadenia tak zais uje 

najvyššie skutočné aj eventuálne výkony v budúcom období. Procesné riadenie  

je momentálne vhodnou filozofiou doslova vo všetkých odvetviach (ŠMÍDA, 2007). 

 

2.2.3. Funkčné vs. procesné riadenie 

Tento filozofický prístup k riadeniu bol zadefinovaný v roku 1776 A. Smithom, ktorý 

pojednáva o prístupe k práci takĽ že sa rozkladá na jednoduchšie úkony aby boli ahko 

spracovate né aj nekvalifikovanou pracovnou silou. Čo vyús ovalo k deleniu práce 

medzi funkčné jednotky na základe schopností, ktoré spadajú pod útvary, ktoré 

vykonávajú čiastkové činnosti nejakého procesuĽ bez oh adu na sledovanie celku. 

V takomto prípade predstavuje každý prechod medzi útvarom riziko z h adiska časovej 

straty a vzniku informačného šumu. Organizácia je tak riadená útvarmi samostatne 

a priestor na zlepšenie sa h adá bez koncepcie ako celku. Problém nastáva aj 

v koordinácii a kontrolných miestach, kedy lojalita pracovníkov je skôr k funkčnému 

celku ako podnikovému a nenastáva priestor k zlepšovaniuĽ lebo konzervuje zažité 

z h adiska obraňujúceho pozíciu toho ktorého útvaruĽ neobvyklá nie je ani duplicita 

činností (GRASSEOVÁ a kol., 2008).  

V prípade procesného riadenia sa teda aplikáciou charakteristík a vlastností proces stáva 

celopodnikovým tokom, s oh admi na potreby zákazníka zvyčajne formou interakcie 

a rozhrania a k jeho zlepšovaniu dochádza formou neustálej optimalizácie 

a zjednodušovania konkrétnej práce ktorá sa vykonáva a nie jednotlivých útvarov 

(GRASSEOVÁ a kol., 2008). 

Je nepochybnéĽ že v 21. storočí je prechod na procesné riadenie považované takmer  

za samozrejmos . Pre väčšinu podnikov v Česku a na Slovensku to znamená prechod 

z manažérskeho – funkčného riadenia. Šmída (2007Ľ s. 24) však uvádza že „zatiaľ čo 

podľa výsledkov americkej štúdie americkej poradenskej firmy Better Management je 

93% z 500 najväčších amerických korporácii podľa časopisu fortune organizovaných 

procesne, v Českej republike je to podľa Jiřího Hejduka iba 30% najväčších podnikov 

z rebríčka  TOP 100. “  
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2.3. Implementácia procesného riadenia 

Vznik takto riadenej organizácie vyplynul prakticky z doby v ktorej sa nachádzame 

a starý spôsob riadenia firiem je v tejto dobe nevyhovujúci, paradigma pevne 

definovanej štruktúry činností a ich nadväznos  sa prekonaloĽ pretože nejde 

predpoklada  pružnos Ľ a variantnos  postupov ako je dnes požadované. Za základ musí 

by  prestané považova  organizačnú štruktúru ako niečo pevne dané a nemenné,  

ale namiesto toho chápa  podnikové procesy účelovo vznikali výstupy viazané  

na zákazníka ( EPA, 2007). 

Prechod na procesne riadenú organizáciu predstavuje vo väčšine prípadov zložitý 

a dlhodobý projekt, ktorý sa delí na viacero fáz a stupňovĽ ktorých dodržanie 

pri implementácii nového druhu riadenia je dôležité bez oh adu na ve kos  podniku, typ 

jeho produktov, alebo formu vlastníckych vz ahov (CIENCIALA a kol., 2011). 

Neexistuje žiadna metodológiaĽ ktorá by brala do úvahy všetky možné problémyĽ  

ale vždy je dôležité z niečoho vychádza Ľ je to nasledujúcich pä  technických aktivít, 

ktoré sú celkom zásadné k aplikácii procesného riadenia (ŠMÍDAĽ 2007):  

 Dosiahnutie cie ov vytvorením vízie procesne riadenej firmy   

 Prevedenie benchmarkingu a zadefinovanie úspechu 

 Inovácia podnikových procesov 

 Transformovanie organizácie 

 Monitoring a neustále zlepšovanie nových procesov 

2.3.1. Reengineering 

Reenginieering opä  môže ponúka  rôzne definície pod a zvolenej literatúryĽ  

ale vo všeobecnosti to predstavuje „nový začiatok“Ľ nepojednáva sa totiž o vylepšovanie 

toho čo už existujeĽ alebo prevádzanie čiastkových zmien.V skutočnosti ide o vzdanie  

sa doposia  zaužívaných postupov a a nadobudnú  nový poh ad na výrobok alebo 

službu určeného pre zákazníka (HAMMER, CHAMPY, 2000).  

„Reengineering v podstate znamená zásadné prehodnotenie a radikálnu rekonštrukciu 

podnikových procesov tak, aby mohlo byť dosiahnuté dramatického zdokonalenia 

z hľadiska kritických merítok výkonnosti, ako sú náklady, kvalita, služby a rýchlosť“  

(HAMMER, CHAMPY, 2000, s. 38).  
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Táto definícia obsahuje štyri k účové slová (HAMMERĽ CHAMPYĽ 2000): 

 Zásadné – pri reegineeringu si musia položi  zodpovední najzákladnejšie 

otázky o svojich firmách a ich činnostiach. Prečo robíme to čo robímeĽ tak ako 

to robímeť Odpovede na tieto otázky poukazujú na toĽ že ich predstava 

o realizácii podnikate skej činnosti je zastaraná, chybná, alebo nevhodná. 

Reengeering však nevychádza zo žiadnych predpokladov a predurčených právd. 

Predovšetkým určuje čo podnik musí robi  a následne rieši ako. Ignoruje to čo 

je. 

 Radikálne – reegineering necháva za sebou a nebere do úvahy existujúce 

štruktúry a vytvára celkom nové spôsoby, zásadnú obnovu. 

 Dramatické – práve kvôli svojej radikálnosti a zásadnosti sa nejedná sa 

o okrajové či čiastkové zmeny, ktoré v aka reengineeringu dosiahneme,  

ale hlavne o kvantitatívne a výkonnostné skoky. 

 Procesy – najdôležitejšie Ľ ale zároveň najproblémovejšie z poh adu  

manažérovĽ práve kvôli neorientovaniu sa na procesyĽ ale zameraniu  

na čiastkové objekty a subjekty. 

Reengineeting predstavuje svojim charakterom a cenou zmenu zásadnú a rýchlu,  

čo predstavuje do istej miery riziko. Rozsah zmien je však možné deli  aj v tomto 

prípade a to nasledovne: (KRYŠPÍNĽ 2005):  

 WBR (Work Proces Reengineering) – zmeny v rámci jedného útvaru 

 BPR (Business Process Reengineering) – zmeny v rámci celej organizácie 

 TBR (Total Business Reengineering) – zmeny zahrňujú aj okolie podniku 

2.3.2. Mapovanie procesov 

Je to významný nástrojĽ ktorý zahŕňa vytvorenie mapy procesov, ktoré budú výsledkom 

reegineeringu – teda novo vzniknutých procesov. Okrem mapy procesu sa môžeme 

stretnú  aj s inými termínmi ako napríklad procesný model, bussines model a iné, 

všetky však považujeme za totožné. Všeobecne sa dá definova  že procesná mapa 

ukazuje design procesov vrátane toho ako bude organizovaná práca a do nej zapojený 

personál s technológiami, berie taktiež v úvahu aj okolie podniku (ŠMÍDA, 2007). 
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2.4. Zlepšovanie procesov 

Strategickým cie om organizácie má by  neustále vylepšovanie procesov aby to 

prinášalo zákazníkom prospechĽ to sa odzrkadlí nielen na zvyšovaní výkonnosti 

procesov, ale aj celej organizácie. Procesy sa dajú zlepšova  priebežne prostredníctvom 

zamestnancov, ktorý optimalizujú a v súvislosti s procesným cyklom ide o malý 

regulačný cyklus. Druhým spôsobom sú skokové zmenyĽ ktoré znamenajú radikálnu 

zmenu, alebo zavedenie nových procesov (GRASSEOVÁ a kol., 2008).  

Zlepšovanie podnikových procesov je alfou a omegou dnešných firiem na trhuĽ ke že  

za posledných 20 rokovĽ sa nutnos  prispôsobova  zákazníkovi a zlepšova  tak svoje 

produkty a služby odráža na neustálom uvažovan o možnostiach ako svoje procesy 

vylepši . Ak zákazník nie je uspokojený môže bez problémov využi  služby 

konkurencie, tak ako to v tržných ekonomikách funguje ( EPAĽ 2007). 

Všetky podnety na zlepšovanie sú v podstate odrazom snahy o znižovanie nákladov 

a zvýšenie hodnoty doposia  ponúkaného pre zainteresované subjektyĽ vytvárajú tak 

motor procesov zlepšovania. Úspech snáh o zlepšovanie žiada uplatňovanie určitých 

ustálených algoritmov, ktoré vytvárajú metodológiu zlepšovania. Za priekopníka  

sa pokladá W. E. Deming so svojím PDCA cyklom, z ktorého vychádzajú všetky 

moderné metodológie na zlepšovanie (CIENCIALA a kol., 2011).  

2.4.1. PDCA Cyklus 

Je štvorfázový opakujúci sa cyklusĽ ktorý sa skladá zo štyroch fáz. Vo fáze Plan 

vytýčime hranice, vyzbierame potrebné dáta a určíme ich význam. Predpokladom  

je tvorba analýz a výber alternatívnych zlepšení. Do obsahuje prevedenie plánovanej 

zmeny. Vo fáze Check sú zhodnotené výsledky a v poslednej fáze Act určujeme 

najefektívnejšiu alternatívu ako štandardné prevedenie operácie. Potom cyklus začne 

opä  s novou verziou plánovaných zlepšení. 
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Odborná literatúra definuje viacero prístupov k realizovaniu cyklu od E. Deminga,  

na metóde je cenená jej jednoduchos  a nepretržitos , ktorá je daná opakovanos ou 

cyklu. Treba však myslie  na toĽ že postup je ve mi všeobecný a firmy si návody  

pre postupy na zlepšovanie vypracovávajú podrobnejšie (IMAI, 2005).  

2.4.2. DMAIC Cyklus 

Je najčastejšie volená metóda zo širokého spektra nástrojov Six SigmaĽ v oblasti 

zlepšovate ských projektov. Používa sa na akéko vek zlepšovanieĽ či už výrobkuĽ 

procesovĽ služieb Jedná sa o zlepšovate skú iniciatívuĽ pre ktorú je typický priebeh  

vo forme fázovania (SVOZILOVÁ, 2011):  

 Define (definovanie) – zákazníka procesuĽ problémĽ súčasný a budúci stav 

procesu 

 Measure (meranie) – východzieho stavu a podmienok 

 Analyze (analýza) – zistených nameraných informácií a rizík, pôvody 

problémov 

 Improve (zlepšovanie) – na základe analyzovaných dátĽ návrhyĽ riešeniaĽ 

simulácia , implementácia  

 Control (riadanie) – meranie, monitorovanie, optimalizácia, sledovanie procesu  

a hodnotenie výsledkov 

2.5. Lean Production 

Štíhla výrobaĽ predstavuje úsilie zamerané na plytvanie zdrojmiĽ časomĽ a elimináciu 

všetkéhoĽ čo firmu za ažuje v jej rasteĽ znamená to produkova  len ke  je potreba 

a uvažova  o firme ako o plynulom toku hodnôt od dodávate ovi k zákazníkovi 

Obrázok 3: Cyklus PDCA 

(Zdroj: IMAI, 2005, s. 76) 
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a neh adie  na útvaryĽ technológieĽ výrobky ako na niečo čo je izolované (VEBER, 

2008). Všeobecné prístupy Lean vychádzajú (SVOZILOVÁ, 2011):  

 Určenie hodnoty z poh adu zákazníka procesu - hodnotu predstavuje výrobok, 

alebo službaĽ ktorá pokrýva potrebu zákazníka. 

 Identifikácia činnostíĽ ktoré sa podie ajú na vytvorení hodnoty - proces  

je výsledok krokovĽ ktoré sa odrážajú na tvorbe hodnoty až po finálny výrobok. 

 Uvedenie procesu do pohybu - hlboké prepojenie procesov s každým 

účastníkom aby prispel k tvorbe hodnoty, bez strát a zaisti  tak plynulos . 

 Riadenie potrebami zákazníka – proces je iniciovaný jeho potrebou, vyrába sa 

toĽ čo zákazník chce a vtedy ke  to chce. Ide o snahu vyhnú  sa výrobe na sklad. 

 Snaha o dokonalos  – snaha zlepšova  sa vo všetkých etapách procesu aj počas 

jeho priebehu. 

 

Za základnú filozofiu tak možno považova  dlhodobé využívanie malých zlepšeníĽ 

ktorých výsledný efekt zaistí stabilné zvýšenie efektivity vo výrobe. Všetky systémyĽ 

majú časom sklon k znižovaniu svojej efektivity. Správne použitie lean nástrojov tento 

efekt znižuje a naopak prispieva k jej zvýšeniu (SVOZILOVÁ, 2011).  

Medzi najčastejšie spomínanými obmedzeniami v zlepšovaní spôsobom Lean  

sa spomína plytvanie. Za základné príčiny strát a výkonnosti považujeme (CIENCIALA 

a kol., 2011): 

 Nadprodukcia 

 Zbytočná manipulácia 

 Zásoby 

 Čakanie 

 Zbytočné činnosti v procesoch 

 Chybné produkty 

 Zbytočný pohyb udí 
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2.6. Nástroje lean managementu 

2.6.1. Just-In-Time 

Systém výroby Just-In-Time (JIT) definuje (K enovskýĽ s. 71) ako „výrobu iba 

potrebných položiek v potrebnej kvalite, v potrebných množstvách, v najneskôr 

prípustných časoch."  JIT je orientovaný na elimináciu piatich základných druhov strát 

plynúcich z nadprodukcieĽ čakaniaĽ dopravyĽ udržovanie zásob a nekvalitnej výroby 

(K ENOVSKÝĽ 200ř).  

Medzi hlavné výhody JIT patrí (IMAI, 2005):  

 Zníženie zásob – menšie zásoby znamenajú ušetrenie skladovacieho priestoru 

a s nimi aj náklady spojené, podnik sa tak vyhne hromadeniu hotovej výroby, 

ktorú nevie preda  a má menej kapitálu viazaného v zásobáchĽ ktorý môže 

využi  na iné účely. 

 Skrátenie nevýrobných činností – dochádza k obmedzeniu prekladania materiálu 

z miesta na miesto, skladovania a iné. 

 Lepšie procesné náväznosti – čakacia doba medzi jednotlivými procesmi  

je kratšia. 

 Objavenie skrytých problémov – objavenie problémov, ktoré boli skryté  

pod ve kým množstvom skladových zásobĽ napríklad úzke miesto v niektorej 

časti procesu. 

Systém JIT má aj svoje nevýhodyĽ vzniká pri ňom väčšia závislos  na dodávate och čo 

môže spôsobova  prestoje a pokia  dôjde k nečakanej objednávkeĽ podnik nemá 

dostatočné množstvo zásobových kapacít aby ju pokryl (IMAI, 2005).  

2.6.2. Kanban 

Pri vo nom preklade z japonského slova štítokĽ kartičkaĽ lístok. Vo výrobnom procese 

just in time, pracovník z nasledujúcej výrobnej fázy pri preberaní dielu 

z predchádzajúcej nechá na mieste kanbanĽ označujúci dodávku určitého množstva 

dielov. Ke  sú všetky diely spotrebovanéĽ kanban je zaslaný spä  a slúži  

ako objednávka alších dielov (IMAI, 2005).  

Kanbanová karta je pojítkom medzi systémom JIT a ahomĽ na dielni je udržovaná 

minimálna zásoba dielov a ke  je ich treba doplni Ľ zaistí kanban ich doplnenie.  
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Okrem doplnenia dielov môžu kanbanové karty urči  aj priority ako majú by  výrobky 

vyrobené. Tento proces závisí práve na systéme ahuĽ ke  sa položky vydávajú iba 

v momente ke  sú potrebné (IMAI, 2005).  

2.6.3. Kaizen 

Japonská filozofiaĽ ktorá znamená neustále zlepšovanieĽ ktorej základom  

je nespokojnos  so súčasnos ou a následné h adanie priestoru k zlepšeniu. Zlepšova  sa 

môže v podniku takmer všetkoĽ udiaĽ procesyĽ spolupráca oddelení. Kaizen postupuje 

po malých krokochĽ ktoré prinášajú obrovskú pridanú hodnotu v podobe kvality 

výrobku alebo službyĽ či orientáciu na zákazníka (KOŠTURIAK, 2010). 

Kaizen zakladá predovšetkým na zlepšeniachĽ ktoré vychádzajú z podnikových znalostí 

a skúseností jeho udí. Títo udia najlepšie poznajú prostredie. Až řř% problémov  

vo výrobnej sfére vyšší management takmer vôbec nepoznáĽ pričom 60 až 70 % sa dá 

vyrieši  bez vynaloženia nákladov. V aka možnosti zapojenia sa do zlepšovania 

procesov získavajú pracovníci väčšie uspokojenie z práce a možnos  sebarealizácieĽ 

ktorá prispieva k zlepšovaniu podnikovej kultúry (KOŠTURIAKĽ 2010). 

2.6.4. 5S 

5S pochádza taktiež z Japonska a pojednáva o 5 krokoch dobrého hospodárenia.  

Je zložený z piatich zložiekĽ ktoré zavádzajú vysokú hospodárnos Ľ poriadok a čistotu  

na pracoviskách. Ekonomickým prínosom je zníženie nákladov na výrobokĽ skrátenie 

predvýrobných etápĽ zvýšenie produktivity a iné. Usporiadané a čisté pracovisko môže 

výrazným spôsobom zlepši  logistické toky na pracoviskuĽ či ovplyvni  úrazovos  

a celkovo zlepši  pracovné prostredie (PET ÍKOVÁĽ 2007).  

Koncept 5S sa skladá z piatich zásad (SVOZILOVÁ, 2011):  

 Seiri – roztrie . Spočíva v roztriedení všetkých predmetov na pracovisku 

a ponecha  si iba tie ktoré sú potrebné k výkonu práce. Odstránením 

nepotrebných predmetov zamedzíme hromadeniu nepotrebných predmetov. 

 Seiton – zrovnaj. Predmety ktoré ostali po roztriedení sa musia umiestni   

na označené miestoĽ kde budú pripravené na okamžité použitie. Obsluha tak vie 

kde  ktorý predmet nájs  a kam ho po práci uloži . Zbavujeme sa tak strát pri 

h adaní materiálu. 
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 Seiso – prečisti. Usporiadané pracovisko sa musí udržiava  v čistote a to 

kompletne celé. Pri čistení sa môžu prejavi  technické nedostatky na strojoch. 

 Seiketsu – štandardizuj. Predposledný krok je vytvorenie pravidiel ktoré sa budú 

dodržiava  predchádzajúce kroky aby sa štandardizovali procesy. 

 Shitsuke – udržuj. Posledným krokom je udržovanie zavedeného stavuĽ 

napríklad pomocou kontrol, alebo auditov. 

2.6.5. Hodnotová analýza 

Všetky procesy spolu vytvárajú tok hodnôt. Management toku hodnôt je jeden  

zo základných nástrojov odhalenia plytvania vo výrobe, logistike, alebo administratíve. 

V aka hodnotovej analýze sa okrem vyobrazenia toku hodnôt ponúka aj možnos  úprav 

a zmienĽ v aka čomu môže pomôc  pri analýze procesov a ich zlepšovaní 

(KOŠTURIAKĽ 2006). 

Mapovanie hodnotového toku je činnos ouĽ ktorá zobrazuje proces a vytvára hodnoty, 

ktoré definuje zákazník formou produktu alebo služby. Cez hodnotový tok sa vyobrazí 

akým spôsobom jednotlivé časti procesu prispievajú k tvorbe hodnoty a zároveňĽ kde  

sa nachádzajú zdroje plytvania. Na analýzu hodnotového toku sa môže použi  diagramĽ 

tabu ka alebo iný nástroj vizualizácie (SVOZILOVÁ, 2011). 

  



 30 

3. ANALYTICKÁ ČAS  – POPIS SÚČASNÉHO STAVU 

V tejto časti sa zameriam na analýzu hlavných procesov v skladeĽ ktoré končia  

u zákazníka – spotrebite aĽ ktorá vytvorí podklad pre návrhovú čas .  Popisuje súčasný 

stav procesov v oblasti skladovania, ktorý je zachytený v procesných mapách. Odha uje 

miesta a chyby, ktoré sa v daných procesoch nachádzajú a poukazuje na činnosti bez 

pridanej hodnotyĽ ktoré sa budú minimalizova  prostredníctvom optimalizácie. Firma 

uskutočňuje svoju činnos Ľ zo svojho centrálneho a jediného skladu v Považskej 

BystriciĽ kde sa vykonáva súbežne aj činnos  maloobchodná. Predmetom tejto 

obchodnej spoločnosti nie je výroba, ale iba predaj a distribúcia, preto sú dané procesy 

zmapované tak ako sa v súčasnosti vykonávajú a ich procesná postupnos  nie je pevne 

danáĽ vynechanie niektorej činnosti však aj v jednoducho vyzerajúcom procese môže 

vytvori  zmätok a komplikácie v toku daného procesu. 

Informačný systém 

Technicky zais uje momentálne prostredníctvom ERP systému MONEY S4 od firmy 

cígler software. Okrem bežných požiadaviek na moduly ako skladĽ účtovníctvoĽ 

fakturácia, mzdy, pokladnica je tento systém schopný ponúknu  využitie modelov  

ako e-shop konektor, outlook2money, automatická tvorba objednávok a iné. Modul 

ktorý dokáže spracováva  značenie čiarovými kódmiĽ je obsiahnutý už v základnej 

verzii spomínaného systému. 

Systém skladovania 

Hlavný sklad je tvorený z priestorov bývalého kultúrneho domuĽ tu sa zhromaž uje 

tovar prijatý pripravený na zaradenieĽ tovar pripravený na expedíciu a zároveň  

tu prebieha aj maloobchodný predaj. Systém skladovania je riadený technikou váženého 

priemeru, pre tieto účely je nutné zaznamenáva  sled dodávokĽ ich objemy a ceny. 

Momentálne je sklad rozložený približne na štyri oblasti rozdelený jedným radom 

stĺpov a regálmi. Po prijatí objednávky sa zahajuje jej kompletizácia pre následný 

export v prednej časti na pracovnej stanici. Prípadná prvotná kontrola informácií 

prebieha na pracovnej staniciĽ kde prebieha zároveň aj maloobchodný predaj a je tu 

pokladnica s informačným systémom. 

V sklade funguje systém pevného skladovaniaĽ každý kus tovaru ma svoje pevne 

pridelené miestoĽ čo pracovníkom u ahčuje prácu pri h adaní a orientácii, pri nových 
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tovaroch sa tieto pozície vytvárajú v priestorochĽ kde je to umožnenéĽ prípadne  

sa využívajú rezervné priestory na takéto prípady určené. Na čo najväčšie využitie 

priestorov sa kladie dôraz prostredníctvom regálov s využívaním skosených plastových 

boxov. Sklad vo firme MARS sa považuje za mechanizovanýĽ aj napriek využitiu 

niektorých typov paletových vozíkovĽ väčšina informácií je prenášaná manuálne. 

3.1. Systém fungovania skladu 

Pri popisovaní súčasného procesu skladovania a tokov hodnôt je potreba nájs   

aj základné funkčné činnosti. K zhodnoteniu bude dôležité nájs  slabé miesta v tých 

rutinných činnostiachĽ ktoré chápeme v rámci zoštíh ovania ako plytvanie a úlohou 

podniku je tieto plytvania odstraňova . Práve pri procesoch obsluhy zákazníka, 

vybavenie objednávky, príjmu tovaru sú straty najvýznamnejšie z h adiska času. 

V sklade momentálne obsluhuje a vykonáva svoju činnos  5 pracovníkov, z toho dvoch 

pracovníkov považuje štruktúra za vedúcich skladu a tí komunikujú s alšími dvoma 

zamestnancami v administratívnom odd. kde sídlia dvaja nákupcovia. Na základe 

komunikácie medzi týmito pracovníkmi vzniká prepojenie skladu s informačným 

systémom. Tento článok je ve mi závislý od udského výkonu a je náchylný na chyby 

a neaktuálnos  údajov v reálnom čase. 

V nasledujúcej tabu ke č. 2 je zoznam základných činností rozdelených pod a 

kompetencie a rozloženie ich činnosti na sklade na nižšie úrovne nasledovne: 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Z tabu ky vyplývaĽ že niektoré činnosti sú zbytočné pretože pre konkrétneho zákazníka 

procesu nepredstavujú pridanú hodnotuĽ vo svojej podstate zvyšujú nákladyĽ môžeme 

Tabuľka 2: Základné činnosti podľa kompetencie 
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nachádza  aj určité známky duplicity a plytvanie časomĽ tieto problémy sa môžu 

eliminova  práve využitím riešenia automatickej identifikácie. Z takejto prvotnej 

analýzy je možné odhadnú Ľ kde vzniká najviac chýb v procesoch vychystania 

objednávok, naskladnenia tovaru alebo spracovania objednávok. Práve pre nedostatok 

času sa nevykonávajú potrebné kontroly na príjme tovaruĽ či kompletizácii a čas zvyšuje 

tlak na nárast pracovných pozíciíĽ čomu sa ale podnik chce vyhnú  a zároveň tlak  

na skladníkov ktorý tak chybujú a v IS nie sú správne informácie, potrebné  

pre odoberate ov a v neposlednom rade v dôsledku chybovosti aj stúpajúci počet 

reklamácií. 

ažisko toku materiálu v sklade sa skladá z príjmu tovaru od dodávate a alebo výrobcuĽ 

následne prebieha kvalitatívna kontrola, príjemka sa odovzdá nákupcovi, následne 

putuje tovar na sklad odkia  sa potom predáva alebo balí na alšiu distribúciu. 

K podrobnejšej analýze mnou nájdených nedostatkov si zvolím tri najdôležitejšie 

podprocesy na úseku skladu, ktoré znižujú produktivitu:  

 Proces priebehu vychystania objednávky 

 Proces prijatia tovaru na sklad 

 Proces spracovania objednávky 

3.2. Proces priebehu vychystania objednávky  

Jedným z najzákladnejších otázok momentálnej situácie na sklade firmyĽ je otázka či  

sa niekde robí chyba, alebo podnik potrebuje jednoducho zvýši  kapacity na úrovni 

skladu. Je príznačnéĽ že zvyšova  počet zamestnancov nie je finančne únosné  

a rozumné, systém vychystávania je viac menej stále pôvodnýĽ ešte z čias ke  firma 

riešila pár objednávok denne a pracovníci neboli nato ko vy ažení. Objednávka 

v sklade sa začína spracováva  v momente ke  ju nákupca prinesie do skladu. Formulár 

obsahuje názov položkyĽ prípadne katalógové čísloĽ počet kusov a krajinu pôvodu  

(Čína – lacnejší produktĽ Česko- drahší). SkladníkĽ ktorý objednávku vychystáva chodí  

na pozície konkrétneho tovaruĽ ktorý prinesie na baliacu stanicu. Tovar odškrtneĽ ako 

nachystaný a situácia sa opakujeĽ až kým nie je objednávka hotová. V prípade,  

že h adaný tovar nemôže nájs Ľ skontroluje v IS na pracovnej stanici s PC v prednej 

časti skladuĽ či tovar v sklade má by . V momente ke  skladník skompletizuje 

objednávku, zabalí a uloží na paletu k odberu, formulár donesie nákupcovi a ten ručne 
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zadáva do systému odbery resp. upravenú objednávku upravuje o rozdiely a vytvára 

dodací list s faktúrou.  Mapa procesu vypadá nasledovne: 

 
Obrázok 4:Procesná mapa priebehu vychystania objednávky – súčasný stav 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Môžeme z nej vyčíta Ľ ako málo komunikácie v procese prebieha na úrovni skladník – 

informačný systémĽ je to z nedostatku technológii priamo na sklade, ale aj z právomocí, 

ktoré skladník má. Za úzke miesta sa považujú: 

 Ručné začiarkavanie  

 Kontrola správnosti objednávok, pri nesúlade 

 Viacstupňové spracovanieĽ po skladníkoviĽ aj nákupca spracúva výstup 

 Možné riziká takto spracovanej objednávky : odškrtnutie iného tovaru ako 

vychystanéhoĽ zaúčtovanie iného ako objednaného, z toho plynúce predĺženie 

objednávky a nespokojnos  zákazníka 

 Úzke miesto: dodatočné h adanie tovaruĽ presun formulára s objednávkou, 

duplicitné prepisovanie nákupca do IS, ktorý je týmto procesom poverený. 

Tabuľka 3: Analýza toku hodnôt v procese vychystania objednávky 

Činnos  
Čas činnosti 

(s) 
Pridaná 
hodnota 

Doručenie objednávky na sklad 20 nie 
Chôdza od stanice k regálom 75 nie 

Vyh adanie požadovaných tovarov 600 áno 
Kontrola pripraveného obsahu 120 nie 

Odovzdanie objednávky nákupcovi 20 nie 
Tvorba faktúry a dodacieho listu 360 áno 

Zabalenie a zalepenie balíku 45 áno 
Nalepenie etikety 10 áno 
Presun na paletu 20 nie 

Celkom 1270 
 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

3.3. Proces prijatia tovaru na sklad 

Príjem tovaru a jeho naskladnenie spolu so zaevidovaním nastávaĽ ke  dodávate Ľ 

prípadne externý dopravca vyloží tovar na rampuĽ zodpovedný skladník tovar preberie 

súbežne s kontrolou dodaného množstva s dodacím listom a následne tovar naskladní 

a odovzdá faktúru s dodacím listom nákupcovi. Položky sa momentálne identifikujú 

názvom, skratkou, a číselným kódom. V IS je pri týchto informáciách ešte zobrazený 

počet kusov a ceny. Naskladnenie sa vykonáva ručne a postupne. Skladník dáva tovar 

na danú pozíciu konkrétneho tovaru. Nákupca následne postupne tovar ručne zadáva  

do počítača a takzvane ho nahadzuje a aktualizuje jeho skladovú kartu. 
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Ve kú čas  tejto činnosti obsahuje ručné spracovávanieĽ bez súbežnej respektíve 

priebežnej súčinnosti s IS. Sú to miesta ktoré spôsobujú chybovos  a predstavujú 

časovú náročnos  ktorá sa kumuluje spolu s tou z predošlých činností a stojí  

za pozornos . V určitom časovom okneĽ môže by  aj neaktuálnos  údajovĽ pretože 

nákupca nemôže tovar zaradi  do IS v momente ke  je mu donesená dokumentácia  

a presta  robi  momentálnu činnos  a tak vznikajú aj prestoje pri dokončení 

naskladnenia dodávky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 5: Procesná mapa príjmu tovaru na sklad – súčasný stav 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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3.4. Proces spracovania objednávky 

Proces spracovania objednávok, patrí k rovnako dôležitej úlohe ako  ju vychysta Ľ 

zákazník potrebuje aby bola spracovaná čo najrýchlejšie a zároveň aby sa nezahlcovali 

nákupcovia nevybavenými objednávkami. A tiež je treba ma  v objednávkach  

poriadok, aby sa nestávaloĽ že niekto objednávku stratí alebo sa na nejaký dopyt 

zabudne. V aka automatizácii systémuĽ sa firma zbaví prebytočného množstva 

spracovania údajov papierovou formou, eliminuje prípadné straty. Dnes prebieha celý 

proces od dopytu až po finálne objednávanie primárne prostredníctvom eshopu, alebo 

mailu či telefónom. Problém jeho neefektivity jeĽ že proces objednávky musí celý prejs  

cez nákupcu až následne je vložený do IS. ZákazníkĽ ktorý osloví firmu s dopytom 

zvykne ma  v priemere ešte dve alšie otázky oh adom ceny a ubezpečenia dodacieho 

termínu, v prípade že simultánne h adá ponuky od iných firiemĽ tento proces sa stáva 

viac krokovou záležitos ouĽ neraz sa naskytujú aj špeciálne požiadavkyĽ na ktoré treba 

reagova . Následne sa celá objednávka zaeviduje do IS. Takýchto objednávok  

je približne tri štvrtinyĽ dlhodobí pravidelní odoberatelia väčšinou už len objednávku 

zašlú a vediaĽ že tovar bude u nich v daný termín a za obvyklé ceny. 

Tabuľka 4: Analýza toku hodnôt v procese spracovania objednávky 

Činnos  
Čas činnosti 

(s) 
Pridaná hodnota 

Príjem objednávky 5 nie 
Kalkulácia cien 120 áno 

Výpočet dodacej lehoty 45 áno 
Celková komunikácia so zákazníkom 330 áno 

Vytvorenie objednávky v IS 125 áno 
Celkom 625   

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Obrázok 6: Procesná mapa spracovania objednávky – súčasný stav 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Proces spracovania objednávky prostredníctvom e-shopu 

Kam sa chce posunú  proces spracovania objednávky, prostredníctvom eshopu 

napovedá rok v ktorom sa nachádzameĽ web je momentálne spravený takĽ ako aj väčšina 

procesov, od začiatku činnosti, a to sú zastarané a zdĺhavé systémy riešení ktoré boli 

v tej dobe dostupné a lacné, boli to však maximálne primitívne systémy. Web  

sa automaticky neaktualizuje nachádza sa na ňom len zlomok tovaru a objednávka 

pripomína viac menej e-formulár, ktorý nijako nekomunikuje s IS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 7: Procesná mapa spracovania objednávky e-shopom – súčasný stav 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Tabuľka 5: Analýza toku hodnôt v procese spracovania objednávky cez e-shop 

Činnos  Čas činnosti (s) Pridaná 
hodnota 

Otvorenie objednávky 5 nie 
Kontrola dostupnosti 120 nie 

Prevod objednávky do IS 235 nie 
Potvrdenie objednávky 60 áno 

Celkom 420   

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Ako je možné vidie  absolútne sa nevyužíva možností automatizácieĽ tak ako to  

je momentálne nastavené. Tu vzniká potreba optimalizova  takým spôsobomĽ aby 

elektronické zadávanie dát bolo využité v čo najväčšej možnej miere a preto  

je potrebné, aby objednávkový systém na eshope bol priamo naviazaný na IS. V aka 

tomu sa budeme vyvarova  chybovostiĽ možnosti zabudnutia a skrátime jednotlivé 

objednávanie o značný časový úsek.  

3.5. Nedostatky momentálneho stavu 

V analýze predchádzajúcich troch procesov z oblasti skladu sa vyobrazili zásadné 

problémy pri kompletizácii objednávky a pohybe informácií. Úspešne sa identifikovali 

tie činnosti, ktoré sú pre problém najpodstatnejšie a vytvárajú chyby a tiež zväčšujú 

priemerné časy týchto úkonov. Po prediskutovaní zistených problémov so skladníkmi 

a nákupcami sa vypracoval výsledný zoznamĽ ktorý popisuje príčiny a následky 

neefektívnosti: 

 Ručné spracovanie dokumentácie a opieranie sa o papierové podklady vytvára 

priestor na chyby, ktoré sú zapríčinené prevažne udským vstupom. 

 Dávkové spracovanie znamená určité časové nesúlady v aktuálnosti informácií 

napríklad aj skladových stavov, to znamená v niektorých prípadoch 

znemožnenie pružnosti riadenia a plánovania objednávok smerom von aj  

do podniku. 

 Nezrovnalosti v zápisoch zistené po ukončení procesov sú len ažko zistite né  

a prípadne h adanie príčiny po reklamácii už takmer nemožné. 

 Spracovanie dát dvakrát pri kontrole a prepise tvorí najväčšie časové straty.  

 Celková nejednotnos  dátového toku, ktorého čas  je v papierovej forme alebo 

prebieha inými kanálmi. 
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4. NÁVRHOVÁ ČAS  

Z analýzy momentálnej situácie v spoločnosti a na základe poznatkov z procesného 

riadenia o výhodách zoštíh ovania a optimalizácie v teoretickej časti navrhujem riešenie 

problémov slabých miest práve zoptimalizovaním pomocou zavedenia čiarových kódov 

a aktualizáciou spôsobu zadávania dát do IS a jeho samotné využívanie. K tomu aby 

prebehli tieto zmeny sú už niektoré podmienky ako aj ich potreba vytvorené. Existujúci 

eshopĽ nedostatočne využívaný systém moneyĽ existencia skladových kariet  

bez čiarových kódov. Po zadefinovaní vstupov môžeme vidie Ľ že zmena by nemala 

ma  vplyv na chod podniku v podobe nútenej odstávky prípadne potreby ís  v 

zmyslenom dvojitom režime a zmeny môžu nasta  pomerne rýchlo a skokom. 

4.1. Očakávané prínosy 

 Odstránenie úzkych miest v podobe zavedenia štandardizácie a automatizácie 

bežných činnostiĽ zníženie časov procesov a podprocesovĽ ušetrenie mzdových 

nákladov z dôsledku odstránenia potreby nových zamestnancovĽ zníženie 

oneskorenia aktuálnosti skladových informácii zadávaných ručneĽ odstránenie 

časových prestojov pri doh adávaní chýbĽ zvýšenie prestíže a spo ahlivosti  

v očiach zákazníkov rýchlos ou vybavovania požiadaviek a elimináciou 

reklamácií 

 Sledovanie pohybov na sklade 

 Zautomatizovanie objednávok 

 Nové možnosti kontroly – tovaru, objednávok z aj do podniku, inventúra. 

 Zjednodušenie práce 

 Zvýšenie produktivity a zrýchlenie procesov 

V aka implementácii zmien by mal systém skladových operácií a spracovania 

objednávok zníži  dopyt po zvyšovaní výdavkov na neefektívne činnosti. Pomocou 

zavedenia čiarových kódov a automatizácie IS sa očakáva  odpadnutie potreby 

využívania papierovej dokumentácie ako nosiča informáciíĽ ktorý sklad najviac 

spoma uje a zaistenie vybavenia objednávky bez nevyhnutných medzikrokov. 
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4.2. Požiadavky na identifikáciu 

Pre správnu vo bu čiarového kódu si firma musí urči  aké informácie v ňom bude 

uchováva Ľ ke že čiarový kód slúži len pre interné potreby v rámci skladovej logistiky 

nároky na počet údajov okrem čísla ktorý bude priradený k danej položke nevznikajú. 

Čiarový kód v tomto prípade je len identifikačný údaj priradený ku konkrétnej 

skladovej karte v ISĽ ktorá je nosite om informácií ako názov, cena, ktoré budú 

identifikovate né až po načítaní kóduĽ takým spôsobom ako je na to predpripravený 

systém money. Určitá preh adnos  bude zachovávaná týmĽ že každá podskupina tovaru 

bude ma  svoje vlastné číslo na prvom mieste či dvoch a alšie tri budú pre konkrétny 

výrobok danej skupinyĽ čo nám dáva možnos  1000 pozícii pre danú skupinu tovarov. 

Na nasledujúcom obrázku je možno vidie  návrh štítku pre gufero o rozmere 

ř0x110x10 ma arskej výroby s dvoma prachovkami. 

 

 
 
 
 

 

Prenos informácií 

Úlohou tohto riešenia má by  vytvori  priame spojenie s IS na viacerých úrovniach,  

a predĺži  tak klávesnicu priamo do skladníkovej ruky. Preto aby systém fungoval  

za behu sa bude využíva  online riešenie a informácie sa budú spracováva  v reálnom 

časeĽ čo umožní zber a kontrolu informácii v momente vykonania úkonuĽ na bezchybný 

tok informácií pri možnosti onlineĽ je potreba dobré pokrytie bezdrôtovou sie ou a jej 

signálomĽ to pri dnešnej úrovni technológií nie je problém zabezpeči  a sklad je možno 

považova  defacto za otvorený priestor. 

Na trhu je enormné množstvo firiem ponúkajúce riešenie takmer na mieruĽ no dnes  

už samozrejme vychádza lacnejšie kúpa hotového ERP systémuĽ a využíva  potrebné 

moduly a maximálne sa prispôsobi  tomu konkrétnemu . Nad správnou kombináciou 

hw a sw produktov nebolo treba dlho rozmýš a Ľ v prípade sw to je už existujúci  

a zabehnutý systém moneyĽ ktorý je ready made pripravený na čítacie zariadenie, ktoré 

musí spĺňa  kritéria tak aby boli naplnené požiadavky na prenos informácií a prepojenie 

Obrázok 8: Návrh štítku s kódom 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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obsluhy s IS. Na základe rozhovorov a odporúčaní externým IT poradcom sa nebude 

využíva  terminál s vlastným OS a alšou aplikáciouĽ ktorá komunikuje s IS. 

Zabezpečenie kontaktu je potreba zvoli  prístupový bod, acces point, bezdrôtový hub  

s bezdrôtovým modulom prostredníctvom ktorého komunikujú skenery na dia ku. 

Aplikáciou vyššie popísanej technológie sa zvýši presnos  informácií v celom rozsahu, 

zníži sa papierovanie zvýši sa produktivita v čase a rýchlos  prenosu dát. 

Prenosné skenery 

V prípade požiadaviek na prenosný skener sa firme predložili varianty s nárokmi na 

zá až v prašnom prostredí respektíve iných mechanických vplyvoch a disponujú 

klávesnicou a znakovým displayom pre potreby skladníkov. Výdrž akumulátorov  

by mala by  zvolená takĽ aby na nabitie vydržali celú zmenu. Firma má záujem 

o skenery priemyselné a najvyššej triedyĽ čím predpokladá menšie riziká poruchovosti  

a technologické zastaranie. Parametre vybraného terminálu je možno vidie  v prílohe II. 

Návrh systému 

Sklad je plne elektrifikovaný a už sa na pracovnej stanici pokladňa nachádza počítač 

napojený na lokálnu sie . Šírenie bezdrôtového signálu od tohto bodu nie je problémom 

pretože sklad neobsahuje priečky alebo iné stavebné úpravyĽ ktoré by zabraňovali 

šíreniu bezdrôtového signálu. Na šírenie bezdrôtového signálu sa použije acess point 

napojený na sie , ktorá je vedená do centrálneho ethernet smerovača a odtia   

do existujúceho servera s aplikáciou. Predpokladaný výkon acess pointu je prenosová 

rýchlos  54 Mbps na frekvencii 2Ľ4Ghz a protokole IEEE Ř02.11gĽ čo znamená 

kompatibilitu s terminálmi. Štítky sa budú tlači  na stacionárnej tlačiarni samolepiacich 

štítkovĽ ktorá bude umiestnená na administratívnom pracovisku. 

4.3. Návrh procesov po ich optimalizovaní 

Vo fáze zavádzania prenosných skenerov kódov je potrebné popísa  procesyĽ v ktorých 

došlo k zásadným zmenámĽ ktoré sme chceli zmeni  a došlo k zmene časov aj zvýšeniu 

hodnotových činností. Zavedením čiarových kódov sme docielili zásadné zmeny 

procesov vychystania objednávky a príjem tovarov. Využitím potenciálu ERP systému  

a dokúpením potrebných modulov sa zrýchli proces vybavovania objednávok. 
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4.3.1. Proces vychystania objednávky 

Na pokyn z administratívy od nákupcu sa príjme objednávka skladník v tomto momente 

plní úlohu spôsobom, chôdze k tovaru ktorý potrebuje uchopí zadaný počet kusov  

a naskenuje unikátny kód. Počet kusov potvrdí na klávesnici. V tom istom momente  

aj kontroluje správnos Ľ v prípade omylu upraví počet zadaný do klávesnice priamo  

na mieste. V tomto momente už dáta sú v informačnom systéme v administratíve  

u nákupcu, ktorému sa v systéme money tieto naskenované položky dávajú do frontyĽ 

môže ich spracova  na alšiu potrebuĽ napríklad pre tvorbu dodacieho listuĽ alebo 

faktúry. 

Celý proces by sa pravdepodobne značne urýchlil v aka eliminácii zbytočných 

pohybov od regálov spä  na pôvodnú vychystávaciu stanicuĽ kde by sa tovar už nemusel 

odškrtáva . Odpadalo by aj ručné vyh adávanie tovaru v PCĽ v prípade nenájdenia 

tovaruĽ objednávka už nebude takýto tovar obsahova  v aka optimalizácii objednávania 

systém umožňuje súbežné vytáranie dodacieho listu a nákupcovi odpadáva povinnos  

ručné úpravy skladových kariet a tvorby dokumentácie pre potrebu odoberate a.  

Tabuľka 6: Predpokladaný priebeh činností po zavedení skenerov 

Činnos  Čas činnosti (s) Pridaná 
hodnota 

Doručenie objednávky na sklad 20 nie 
Chôdza od stanice k regálom 75 nie 

Vyh adanie požadovaných tovarov 540 áno 
Kontrola pripraveného obsahu 0 nie 

Odovzdanie objednávky nákupcovi 0 nie 
Tvorba faktúry a dodacieho listu 120 áno 

Zabalenie a zalepenie balíku 45 áno 
Nalepenie etikety 10 áno 
Presun na paletu 20 nie 

Celkom 830 
 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Pri porovnaní s pôvodnou tabu kou je vidite né zvýšenie pomeru činnostíĽ  

ktoré pridávajú hodnotu oproti činnostiam ktoré nám ju nepridávali. Navrhované 

optimalizácie znižujú čas potrebný na vychystanie objednávky o 440s. Niektoré činnosti 

hodnotu pridáva  nebudúĽ ale nedajú sa z procesu odstráni  úplneĽ ako napríklad 

pohybovanie sa po sklade od regálu k regáluĽ prípadne h adanie správneho výrobkuĽ  

aj ke  skladník vie čo a kde h adá (o-krúžok v zadnej časti skladu). Cie om 
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optimalizácie je preto minimalizova  priemerný časĽ ktorý potrebuje skladník  

na vychystanie jednej objednávky čo najviac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázok 9: Procesná mapa vychystania objednávky – optimalizovaná 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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4.3.2. Proces prijatia tovaru na sklad 

Výstup z administratívy od nákupcu sa stane skladový rozkazĽ ktorý bude čaka   

na realizáciu. Po fyzickom prevzatí tovaru na rampe od prepravcu a kontrole fyzického 

stavu s dodacím listom sa tovar pri zaradzovaní na pozície v tomto momente súčasne 

sníma kód pozície a s využitím klávesnice zadá príslušný počet kusov potvrdí zaradenie 

tovaruĽ v tomto kroku dôjde k zavedeniu informácie do informačného systému 

prostredníctvom prenosného skeneru, v systéme u nákupcu medzitým prebieha  

na pozadí úprava skladovej evidencie – príjem tovaru, to na konci procesu príjem tovaru 

len aktualizáciu potvrdí. V prípade že cena tovaru je zmenená oproti predošlej tento 

údaj pozmení. Nákupca tak nemusí ručne opisova  dodací listĽ odhadovaný ušetrený čas 

je 660s. V prípade že ide o tovar ktorý firma ešte nikdy nemala, vytvorí sa mu nová 

skladová karta priradí pozíciaĽ kde sa bude tovar nachádza Ľ čiarový kód a vytlačí  

na špeciálnej tlačiarni kód s informáciou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 10: Procesná mapa príjmu tovaru na sklad – optimalizovaná 

(Zdroj: Vlastné spracovanie)  
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4.3.3. Proces spracovania objednávky 

Jednotlivé časti procesu sa čiastočne zautomatizovali takĽ že nákupca nemusí ma   

v hlave, prípadne na poznámkeĽ ktorý odoberate  má aké z avy a tak sa odstránila 

potreba kalkulova  cenu pri bežnej objednávkeĽ tiež už nemusí zis ova  stav skladu  

a čas dodania. Zautomatizovanie systému objednávok vyplýva z lepšieho napojenia IS. 

FirmaĽ musí len lepšie využíva  systém Money, ktorý má aby sa zefektívnil proces. 

Automatizácia cien, skladu, zápisu objednávky, sú len niektoré možnosti ako celý 

proces zefektívni . Jednotlivé moduly sa nastavia tak aby existovala automatická 

diferenciácia cien pre konkrétneho odoberate aĽ vybudovaná na základe dlhoročného 

obchodného vz ahuĽ prípadne množstevnou z avou. Problémom jeĽ že cenníky  

sú nastavené hromadne na všetok tovar rovnakou z avou pre konkrétneho odoberate aĽ 

čo je prípustné pre maloobchodný predajĽ pre ve koobchodný musia by  cenové hladiny 

rozlíšené aj v rámci jednotlivých podskupín tovarov. alšou možnos ou je správne 

vedený sklad, aby podnik vedel čo má skladom a aj kedy dostane nový tovar, v aka 

skenerom má aktuálne a úplné informácieĽ čo je fyzicky  skladom takže sa odstránia 

nesúlady. Tovar dostáva firma pravidelne každý týždeň od väčšiny dodávate ovĽ alebo  

v iných pravidelných časových intervaloch, môže tak by  v IS zautomatizovaný stav 

dodania tovarov prostredníctvom modulu z rozšíreného skladu “generovanie 

objednávok”. Odoberate  si objedná tovarĽ ktorý nie je v danom momente  

na sklade, funkcia IS bude nastavená takĽ že daný tovar na základe pravidelnosti 

dodávky systém sám automaticky dopočítaĽ aj s oh adom na vydané a prijaté 

objednávkyĽ kedy bude konkrétny tovar skladom. V aka tomu vznikne opä  časová 

úspora, v podobe 300s na úkor ktorej by museli nákupcovia zis ova  informácie  

a koordinova  s ostatnými pracovníkmi.  

Tabuľka 7: Predpokladaná doba činností po optimalizovaní 

Činnos  
Čas činnosti 

(s) 
Pridaná hodnota 

Príjem objednávky 5 nie 
Kalkulácia cien 10 áno 

Výpočet dodacej lehoty 10 áno 
Celková komunikácia so zákazníkom 200 áno 

Vytvorenie objednávky v IS 100 áno 
Celkom 325   

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Obrázok 11 Procesná mapa spracovania objednávky – optimalizovaná 

Zdroj: (Vlastné spracovanie) 
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Príležitos  takto vedeným systému objednávokĽ je možnos  vies  databázu klientovĽ 

ktorí nákup nezrealizovali. Potenciálneho klienta by si nákupci označili ako kontakt – 

príležitos Ľ ke že sme získali kontakt pri odpovedi na dopyt. Tieto informácie môže 

podnik využi  v budúcnosti pri oslovovaní nových klientov. Oslovi  klienta je lacnejšie 

ako marketingovou kampaňou prípadne vyh adávaním a cielením na konkrétneho 

nového zákazka, preto treba takéhoto potenciálneho klienta zaradi  do databázy hne   

a nie až v momenteĽ ke  sa zrealizuje obchod. Ak sa uzavrie obchodĽ klient sa zara uje 

medzi zákazníkov v rámci jedného systému sa presunie len z inej zložky. alším 

zlepšením v rámci optimalizácie spracovania objednávok je možnos  doh ada  a ma  

preh adne spracované emailovú komunikáciu s klientom. V aka prepojeniu s IS by sme 

mali komunikáciu priradenú ku každej objednávke a pracovníci by nemuseli 

neefektívne h ada  vo svojich emailochĽ tiež ju vidí každý z nákupcov prípadne kto 

nahliadne do systémuĽ jedná sa o modul outlook2money. Takže klient by komunikoval 

po maile ale na strane podniku by sa komunikácia priradzovala k objednávke. 

Spracovanie objednávky cez e-shop 

V nasledujúcej mape je vidnoĽ ako môže inovácia zníži  náklady. Nahradením nákupcu 

v procese IS a využitím zavedenia e-shopu pre B2B riešeniaĽ ušetrili sme tak všetkcýh 

420s potrebných v pôvodnom procese. Zákazník zmenu priamo nevidí, ale pre firmu  

je to obrovské zefektívnenie v rámci nákladov na udské zdroje. Pri využití všetkých 

možnostíĽ ktoré sa ponúkajú a nakonfigurovanie systémovĽ tak firme vzniká požiadavka 

len na logistické spracovanie danej objednávky. Vo chvíli ke  zákazník vloží tovar  

do nákupného košíka a potvrdí objednávku, tá je v momente prenesená do IS a tovar  

je zarezervovaný, zákazníkovi sa zobrazí termín dodania prípadne sa vytvorí 

požiadavka pre dodávate a. 

Tabuľka 8: Predpokladaný výsledok nahradenia nákupcu IS 

Činnos  Čas činnosti (s) Pridaná 
hodnota 

Otvorenie objednávky 0 ne 
Kontrola dostupnosti 0 nie 

Prevod objednávky do IS 0 nie 
Potvrdenie objednávky 0 áno 

Celkom 0   

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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5. Podmienky realizacie a prínosy 

Ak si prezrieme konkrétne zmeny po aplikácii návrhov optimalizácieĽ je vidite néĽ  

že sa podarilo zautomatizova  ve kú čas  ručne zadávaných dát v jednotlivých 

procesoch. 

V procese vychystania objednávok došlo k výrazným zmenám v aka jednoznačnej 

identifikácií a aktuálnym informáciám v systéme skladník už nemusí kontrolova  

skutočný stav na pracovnej staniciĽ rovnakoĽ ke  skladník vyhotoví objednávku nemusí 

zanies  objednávkový formulár do kancelárie nákupcoviĽ pretože nasnímaním všetkých 

kódov sa skompletizuje príkaz a nákupca následne môže vytvori  dodací list s faktúrou, 

ktorému odpadá povinnos  prepísa  údaje do systému v aka terminálovému pripojeniu. 

Tu sa začína zobrazova  návrh ušetrenia mzdových nákladov z nadbytočnosti aspoň 

jedného skladníkaĽ alebo ušetreniu konkrétnej pracovnej sily a možnosti zmeny 

Obrázok 12: Procesná mapa spracovania objednávky e-shopom – optimalizovaná 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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pracovnej náplne, napríklad posilnenia pozícií v maloobchodnej alebo kontrolnej 

činnosti. Navrhovaná automatizácia by okrem kvantitatívneho prínosu zo zníženia 

mzdových nákladov pri potrebe naberania nových skladníkov znížila aj chybovos Ľ 

týmto by sa znížil počet reklamácií k pomeru vychystaných objednávok, tým by  

sa zvýšila spokojnos  odoberate ov ve koskladu aj zákazníkov maloobchodu. 

V rámci procesu príjmu tovarov sa oslobodil nákupca od nutnosti zadáva  ručne  

do systému údaje z dodacieho listu, ktorý nahradila spolupráca snímača čiarových 

kódov s informačným systémom (viac obr. č. 9). Opä  sa vylúčením manuálnej činnosti 

zvyšuje pravdivos  dát a znižuje časový interval oproti stavu minulému a tak je sklad 

schopný prijíma  informácie ktoré sú aktuálne a v skutočnom čase. 

Aktualizácia procesu spracovania objednávky priniesla odbremenenie nákupcov  

od potreby držania informácií v hlaveĽ nutnos  vyh adáva  a dopočítava  špeciálne  

od zákazníka po zákazníka. Efektivita komunikácie a informačných tokov zrých uje čas 

od prijatia dopytu až do uzavretia obchodu, čo vedie k spokojnosti zákazníkov. 

Odstraňujú sa časyĽ potrebné na spracovanie údajov nákupcomĽ už nie je viac potreba 

aby konkrétny obchod riešil iba jeden nákupcaĽ ale úlohy si môžu efektívne posúva  

medzi sebouĽ v aka zobrazeniu ich komunikácie v systéme. Takto nastavený systém 

priamo nadväzuje a jeho výstup najviac využíva internetový obchod, ktorý nepotrebuje 

na svoju správu nákupcu. Cie om by malo by  všetkých pravidelných odoberate ov 

smerova  do online skladu na internetovom obchode s ich cenovou hladinou stavom 

zásob automaticky vypočítavaným časom dodania a tak by sa minimalizovala potreba 

komunikácie s pravidelnými klientmi o dodávkach. V takom prípade by objednávky 

chodili priamo do skladu bez vstupu nákupcu do procesu. 

5.1. Náklady na implementáciu návrhov 

Na určenie návratu investície v čase je dôležité zhodnoti  náklady na základe návrhov  

z predchádzajúcich kapitol. To znamená spočíta  náklady na sie ové riešenie 

bezdrôtovej komunikácie, prenosné skenery, tlačiareňĽ náklady na úpravu aktuálneho 

informačného systému a jednorazové náklady na nové moduly do Money S4. 

Nasledujúci výpočet zahŕňa celkové náklady na zhotovenie systému. Analýza 

existujúceho systému ukázalaĽ že nevznikajú náklady na vytvorenie systému nového 

ako celku, ale len jeho úpravy. Systém Money S4 vo firme už existujeĽ ktorý modul  
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na spracovanie čiarových kódov obsahujeĽ akurát nebol využívaný. Podnik preto 

potrebuje len dokúpi  potrebné moduly a s externým pracovníkom naceni  

“konzultácie” a zaškolenie personálu. Použité ceny sú vybrané z horného rozpätia 

ponúk dostupných onlnie. 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

V prípade inštalácie a školení súvisiacich s čítacím zariadením sa využije služieb 

dlhoročného externého správcu sieti vo firme, ktorý ma dohodnutú jednotkovú cenu za 

jeho výkony voči firmeĽ aktualizácia internetového obchodu bude prebieha  vo forme 

zakúpenia licencie B2B balíka spolu so zaškolením od vybranej firmy. Školenia a 

konfigurácie systému Money bude rieši  nimi licencovaný pracovník za zmluvné ceny.  

Výpočet návratnosti investície 

Existuje viacero spôsobov ako si vypočíta  návratnos  investície a na základe toho  

sa rozhodnú Ľ či zmeny procesov zrealizujeme. Zvolenie metódy pomeru nákladov  

a prínosov z projektu je síce metóda statická a existujú metódy presnejšieĽ ale pre 

potreby tejto konkrétnej práce dostačuje ako orientačná hodnota. Podnik zvažoval 

prijatie dvoch nových zamestnancov na sklad, z toho jeden z aktuálnych skladníkov  

by povýšil na pozíciu nákupcu. Na základe analýz hodnotových máp a navrhovaných 

Tabuľka 9: Cenový návrh  
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riešení podnik tieto 2 pracovné sily ušetrilĽ potvrdil to aj odborný odhad konate a firmy. 

Pod a ocenení pozícií sa počíta s ušetrením 770 a 630€ mesačne. Tieto sily predstavujú 

úsporu mzdových nákladov 16 Ř00€ za rok, pri nákladoch na implementáciu 8 ŘŘŘ€ 

bude finančná návratnos  týchto prostriedkov zhruba 7 mesiacov. 

5.2. Kvantitatívne prínosy 

Medzi očakávania podniku od zavedených prvkov automatizácie je ušetrenie nákladov  

na logistiku, medzi ktoré patria v rámci skladu napríklad náklady na poškodenie 

prípadne straty tovaruĽ náklady na fixné zložky naskladňovania a vyskladňovania 

a náklady na manipuláciu. Základné ekonomické prínosy z navrhovaných zmien sú 

nasledovné: 

 Spustenie systému identifikácie zníži chybovos  a straty tovarov. 

Počet momentálnej chybovosti objednávok k celkovému pomeru počtu vychystaných 

objednávok sú pod a nákupcov približne 4% pod a počtu potrieb opráv faktúr. Tieto 

chyby sa vyskytujú hlavne manuálnym spracovaním údajov a nekompletnos ou údajov. 

alšie chyby vznikajú v systéme ako takom, ktoré majú dopad na zlé informovanie 

zákazníka.   Pri zavedení snímania čiarových kódov sa predpokladá chybovos   

na úrovni týchto procesov pod jedným percentom, čo automaticky zníži počet 

reklamácií alebo nemožnos  dokonči  niektoré skladové príkazy. Predpoklad 

predstavuje spokojnos  zákazníka. 

 Využitie ušetreného času na iné činnosti 

Okrem ušetrenia nákladov na mzdu zo stratenia potreby prija  alších skladníkov  

a nákupcov sme nahromadili disponibilný časĽ aktuálnych zamestnancov.  

Pre pracovníkov sa nachádza možnos  venova  väčší čas kontrole na príjme tovaru  

od dodávate ovĽ ktorá momentálna z časového nedostatku prebieha minimálne. Vo ný 

pracovník skladu môže obslúži  zákazníka v rámci maloobchoduĽ čím sa zvýši 

priemerná odbavenos  týchto zákazníkov. Nákupca s dodatočným vo ným časomĽ môže 

h ada  nové odbytové možnostiĽ ako aj tie dodávate ské. 
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 Zníženie nákladov na pracovné miesta 

Momentálna situácia v podniku bola v dobe mojej prítomnosti na hrane svojich 

kapacitných možností. Preto bolo na podniku rozhodnú  sa či priberie alších 

skladníkov   a niekto povýši na pozíciu nákupcuĽ alebo sa bude snaži  h ada  spôsob 

ako sa tomu vyhnú . Momentálna disponibilná pracovná sila predstavuje  

7 zamestnancov skladu vrátané nákupcov v administratíveĽ ktorí spoločne vydajú  

na kompletizáciu, skompletizujú alebo spracujú v priemere 32 objednávok denne.  

To predstavuje priemerne 32x za deň proces vychystania objednávky, na ktorom firma 

ušetrila po zaokrúhlení spolu 4 hodiny. 23 objednávkam sa nákupcovia musia venova  

plný čas ako je vyobrazené v mape a preto na procese spracovania objednávky sa ušetrí 

denne 1 hodina  aj 55 minút. Spolu s časom  ušetreným na príjme tovaru, ktorý  

je priemerne 2x denneĽ nákupca ušetrí 2 hodiny a 15 minút. V aka skenerom sa zrýchli 

aj obsluha maloobchoduĽ ke  skladníci predaný tovar nemusia už h ada  na kase ručne 

pod a názvuĽ firma Kodys (2014) tvrdíĽ že čas obslúženia zákazníka v supermarketoch 

klesne o 50%. Ušetrený čas počíta s priemernou úsporou 2 minúty na zákazníka,  

pri priemernej dennej obsluhe 120 udí je to 240 minút. Spolu tak projekt získal 

minimálne 10 hodín pracovného času naviac pre pracovníkov a na základe odborného 

odhadu konate a v doh adnej dobe nebude potreba prija  nových zamestnancov. 

 Zvýšenie produktivity práce prostredníctvom zníženia času procesovĽ 

odstránenie fyzických prenosov informáciíĽ zvýšením kvality procesovĽ 

zjednodušením práce. 

 Jednoduchšie spätné h adanie chýb v evidenciách. 

 Zrýchlenie obsluhy zákazníka v každom zo zmenených procesov. 

 Sledovanie informácií o pohybe tovarov v reálnom čase v dôsledku automatickej 

evidencie. 

 Zníženie nákladov na reklamácie, z dôvodu ich poklesu. 

 Lepšie výstupy pre inventúru. 
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Záver 

Predmetom bakalárskej práce bol návrh optimalizácie procesov skladového úseku 

firmyĽ vedúcej k zvýšeniu spokojnosti zákazníkov. Cie om práce bolo spracova  

analýzu vybraných podnikových procesov a na ich základe predstavi  návrh 

optimalizácie nájdených úzkych miestĽ v aka čomu by sa zvýšila efektivita a kvalita 

procesov a v neposlednom rade aj spokojnos  zákazníkaĽ či už konkrétneho procesu, 

alebo zákazníka externéhoĽ na ktorého by zmeny taktiež dopadli. K riešeniu práce som 

využil nástroje z metodológie lean a modelovanie procesov pomocou počítačovej 

simulácieĽ ktorých cie om bolo nájdenie úzkych miest a odstránenie plytvania v podobe 

časových strát. Návrh riešenia bol v súlade s cyklom DMAIC  definovaný problém – 

dlhé priebežné doby vybraných procesov. Na základe definovania problému sa určila 

metrikaĽ ktorou je čas. Z nameraných údajov boli analyzované činnostiĽ ktorých 

minimalizáciou alebo elimináciou sa dosiahne vyššia efektivita daného procesu. Na 

základe analýzy boli prijaté opatrenia vo forme vlastných návrhov a následne  

sa v aka simulácie overiloĽ že prínosy naozaj plnia účel optimalizácie. 

Výsledkom práce sú návrhy na zlepšenie procesov na úseku skladu vychádzajúce  

z nástrojov japonského systému riadenia kvality. Návrhy predstavujú škálu zlepšení  

pre interných zákazníkov procesov, ale aj zákazníka externého. Výrazné ušetrenie časov  

sa týkajú každého z vybraných procesov, v spracovaní objednávky prostredníctvom  

e-shopu sme vylúčili akúko vek potrebu nákupcovho vstupu do procesu. Dôsledky 

optimalizácie firma pocíti v ušetrení mzdových nákladov a času pracovníkovĽ ktorý 

môžu využi  pre zlepšenie zákazníckeho servisu ako je kontrolaĽ či obsluha  

v maloobchodnej činnosti. Zákazník bude obslúžený v rýchlejších časoch  

s minimalizovanými omylmi a informácie ktoré bude dostáva  budú nanajvýš presné  

a aktuálne. Táto práca by mala súži  ako pomoc pre alšie skúmanie a h adanie 

možností ako optimalizova  procesy. Nástroje štíhlej výroby je možné vhodne 

implementova  nie len vo výrobných podnikochĽ ale aj v obchodných spoločnostiach  

na rôznych úsekoch. Ak bude firma MARS aj do budúcna bra  na vedomie princípy 

lean a neustáleho zlepšovaniaĽ určite jej to pomôže v rámci konkurencieschopnosti  

a zlepšovania pozície na trhu v podobe rastu. 
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Príloha II: Ukážka vybraného skeneru 
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