
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

FAKULTA PODNIKATELSKÁ 
ÚSTAV EKONOMIKY 

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT 
INSTITUTE OF ECONOMICS   
 

  

STUDIE ŘÍZENÍ PLYNULÝCH MATERIÁLOVÝCH 
TOKŮ S VYUŽITÍM ZNAČENÍ PRODUKTŮ 
TITLE 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER’S THESIS 

AUTOR PRÁCE   BC. ALENA DVOŘÁKOVÁ 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE  PROF. ING. MARIE JUROVÁ, CSC. 
SUPERVISOR 
 
 
 
 
 
BRNO 2008 



Klí čová slova 
 
automatická identifikace, optická identifikace, RFID, čárové kódy, 1D kód, 2D kód, 

značení produktů, snímače, terminály, tiskárny čárových kódů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anotace 
 
Diplomová práce analyzuje současné způsoby a postupy při skladování a značení zboží 

společnosti Disk obchod & technika, spol. s.r.o. Obsahuje návrh identifikace zboží, který 

povede k optimalizaci materiálových toků z hlediska zjednodušení a zrychlení práce ve 

skladu a jednoduššího a přesnějšího způsobu značení zboží. Návrh se týká  zvolení 

vhodné metody identifikace zboží, výběru konkrétního typu kódu včetně potřebného 

hardwarového příslušenství. 



Key words 
 
Automatical Identification, Optical Character Recognition, RFID, barcodes, 1D barcodes, 

2D barcodes, marking of products, Barcode Scanners, Barcode Terminals, Barcode 

Printers 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annotation 

Master´s thesis analyses current methods and procedures of storing and marking of goods 

of Disk obchod & technika, spol. s.r.o. company. It includes the proposal of goods 

identification  which leads to the optimizing of continuous flows from the point of view of 

both simplification and acceleration of work and simpler and more accurate ways of 

goods identification. The proposal is related to the choice of appropriate method of goods 

identification and the selection of particular type of barcodes, including the necessary 

hardware.  



Bibliografická citace diplomové práce dle normy ČSN ISO 690 

 

DVOŘÁKOVÁ, A. Studie řízení plynulých materiálových toků s využitím značení 

produktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008. 101 s. 

Vedoucí diplomové práce prof. Ing. Marie Jurová, CSc. 

 
 
 
 
 
 



Prohlášení o původnosti práce 
 
 
 

Prohlašuji, že předložená diplomová práce je původní a zpracovala jsem ji 

samostatně. Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem v práci neporušila 

autorská práva (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. O právu autorském a o právech 

souvisejících s právem autorským). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 21.května. 2008                                             ………………………………….. 
                                                                                                                 Podpis 



Poděkování 

 

Je mou milou povinností poděkovat všem, kteří mi svými radami a připomínkami 

pomohli ke vzniku této práce. Děkuji Prof. Marii Jurové za odborné a pedagogické vedení 

a pomoc při řešení bakalářské práce. Děkuji Bc. Martinu Hanzlíkovi, provoznímu řediteli, 

Ing. Ondřeji Dvořákovi, provoznímu technikovi a Vladimíru Smitkovi, operátorovi 

dohledového centra společnosti Disk obchod & technika, spol.s.r.o.,  za poznatky z praxe, 

odborné konzultace a za  poskytnuté materiály potřebné ke zpracování této práce. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 21. května 2008                                                   ..…………………………… 

                                                                                                                 Podpis 



 1 

OBSAH 
 

ÚVOD ................................................................................................................ 5 

 

1.  PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI.................................................................. 7 

1.1  ZÁKLADNÍ INFORMACE ............................................................................................... 7 

1.2  HISTORIE ........................................................................................................................... 8 

1.3 POSKYTOVANÉ SLUŽBY ................................................................................................ 9 

1.3.1  Návrhy, zaměření, průzkum........................................................................................................10 

1.3.2  Dohled a správa sítí ....................................................................................................................11 

1.3.3  Analytické služby RadioLab.......................................................................................................12 

1.4  ORGANIZAČNÍ STRUKTURA...................................................................................... 15 

1.5 SOUČASNÁ POZICE NA TRHU .................................................................................... 17 

 

2.  POPIS SOUČASNÉHO STAVU ....................................... .......................... 19 

2.1 SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU A ZA ŘÍZENÍ................................................................. 19 

2.2 SKLADOVÁ EVIDENCE ................................................................................................. 20 

2.3 SOUČASNÉ ZNAČENÍ MATERIÁLU A ZA ŘÍZENÍ .................................................. 22 

 

3.  VYMEZENÍ PROBLÉMŮ ............................................................................ 23 

 

4.  CÍLE PRÁCE ..................................... ......................................................... 24 

 

5.  TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE .................... .................................. 25 

5.1  VÝZNAM INFORMACÍ P ŘI ŘÍZENÍ SKLADOVÁNÍ ............................................... 25 

5.2  ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ – AUTOMATICKÁ IDENTIFIKACE ............................ 25 



 2 

5.2.1. Optická identifikace (OCR) ........................................................................................................27 

5.2.2  Radiofrekvenční technologie (RFID) .........................................................................................28 

5.2.3  Indukční technologie...................................................................................................................29 

5.2.4  Magnetické technologie..............................................................................................................29 

5.3  ČÁROVÉ KÓDY............................................................................................................... 29 

5.3.1  Definice čárového kódu ..............................................................................................................29 

5.3.2  Přínos čárových kódů..................................................................................................................30 

5.3.3  Konstrukce čárových kódů .........................................................................................................32 

5.3.4  Typy čárových kódů ...................................................................................................................33 

            5.3.4.1  Lineární (1D) kódy……………………………………………………………………..33 

               5.3.4.2  Dvoudimenzionální (maticové, 2D) kódy……………………………………………...36 

5.3.5  Čtení čárových kódů ...................................................................................................................40 

5.3.6 Tisk čárových kódů......................................................................................................................43 

5.3.7 Použití čárových kódů .................................................................................................................43 

 

6.NÁVRH OPTIMALIZACE PR ŮBĚHU MATERIÁLOVÝCH  

TOKŮ ZAVEDENÍM JEJICH ZNAČENÍ .......................................................... 46 

6.1  PRACOVNÍ POSTUPY.................................................................................................... 47 

6.2  METODY ZNAČENÍ........................................................................................................ 50 

6.2.1  Možné způsoby značení..............................................................................................................52 

6.2.2  Shrnutí ........................................................................................................................................54 

6.3  TISK ETIKET ................................................................................................................... 56 

6.3.1  Možnosti tisku ............................................................................................................................56 

6.3.2  Shrnutí ........................................................................................................................................62 

6.4   ČTENÍ KÓD Ů .................................................................................................................. 63 

6.4.1  Snímače ......................................................................................................................................63 

6.4.2  Terminály....................................................................................................................................64 

6.4.3.  Shrnutí .......................................................................................................................................67 

6.5  SOFTWARE...................................................................................................................... 67 

 

7. ZAVÁDĚNÍ ČÁROVÝCH KÓDŮ DO SPOLEČNOSTI ............................. 69 



 3 

7.1  VÝBĚR NÁVRHŮ ............................................................................................................ 69 

7.2  PŘÍNOSY ZAVEDENÍ ČÁROVÝCH KÓD Ů ............................................................... 74 

 

ZÁVĚR............................................................................................................. 77 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ……………………………………………………………79 

PŘÍLOHY………………………………………………………….…………………………..80 



 4 

SEZNAM OBRÁZK Ů 

Obrázek 1:  Sídlo společnosti Disk v Plzni (vlevo), středisko Morava (uprostřed) a                       

                    středisko Vysočina (vpravo) ………………………………………………9 

Obrázek 2: Frekvenční spektrum …………………………………………………….10 

Obrázek 3:  Snímek z monitorovacího programu IPSWITCH ……………………….12 

Obrázek 4: Terénní profil programu RadioLab ………………………………………14 

Obrázek 5:  Nainstalovaná zařízení – 10,5 GHz rádiové spoje (vlevo), laserová pojítka 

                     MRV (vpravo) ……………………….…………………………………..14 

Obrázek 6:  Organizační struktura společnosti Disk obchod & technika, spol. s.r.o…17 

Obrázek 7:  Karta skladové zásoby v programu MONEY S3. ……………………….21 

Obrázek 8:  Princip radiového přenosu dat. ………………………………………….28 

Obrázek 9:  Struktura kódu EAN 13. …...……………………………………………34 

Obrázek 10: Kontaktní tužkový snímač. ……………………………………………..41 

Obrázek 11: Aktivní bezkontaktní snímač. …………………………………………..42 

Obrázek 12: Pasivní bezkontaktní snímač. …………………………………………...42 

Obrázek 13: Možné značení pracovníků provádějících manipulaci se skladovými  

                      zásobami. ……………………………………………………………….49 

Obrázek 14: Rozdíl mezi 7-mi místným kódem typu Datamatrix a PDF 417. ………61 

Obrázek 15: Offline (dávkový) přenos dat. …………………………………………..65 

Obrázek 16: Online přenos dat. ………………………………………………………66 

Obrázek 17: Vzorky etiket s kódem Datamatrix od společnosti QS Data, identifikační  

                      systémy. ………………………………………………………………...70 

Obrázek 18: Snímač HHP IT 4600G spolu se zkušebními vzorky etiket. …………...71 

Obrázek 19: Vnitřní jednotka radiového spoje. ………………………………………72 

Obrázek 20: Výstup zkušebního programu na vedení skladu. ……………………….73 

 

 

 



 5 

ÚVOD 

  
 Sotva má nějaká technologická inovace tak dlouhé trvání jako čárové kódy. 

Ačkoliv začátek jejich historie spadá do období před více než 50 lety, hrají čárové kódy 

ještě i dnes významnou roli v oblasti optického sběru dat a jejich dalšího zpracování 

v oběhu zboží. Čárové kódy jsou stále nejrozšířenější metodou automatické identifikace 

zboží a proti „papírové“ evidenci přinášejí značné výhody. Jejich zavedením dochází 

nejenom k výraznému zefektivnění práce, ale také ke snižování provozních nákladů. 

 1D a 2D kódy jsou v současné době nejužívanější identifikační technologií 

v průmyslu, logistice a obchodu. Pokud jde o tradiční lineární čárové kódy, přispívá 

k tomu zejména jejich jednoduchost a nízké náklady. 2D kódy, u nichž jsou data 

kódována horizontálně i vertikálně, převažuje výhoda vysoké informační hustoty a 

schopnosti zakódovat velké množství informací, ale i mimořádná rychlost snímání.  

 V současné době se 2D kódy s ohledem na své přednosti využívají v různých 

odvětvích. Uplatňují se zejména při identifikaci malých dílů, ve farmacii a ve výrobě. 

V elektronickém průmyslu se nasazují především ve výrobě polovodičových desek 

nebo stavebnicových skupinových dílů a součástek.  

 Z tohoto úvodu do světa čárových kódů je zřejmé, že jejich využití je nesmírně 

efektivní všude tam, kde je třeba evidovat větší množství materiálů, zboží, činností, lidí 

apod. Čárový kód je prostředek, který posouvá způsob vstupu informací do systémů a 

tím i chod těchto systémů na kvalitativně vyšší úroveň. Děje se tak díky rychlosti, 

přesnosti a hlavně spolehlivosti při čtení kódů. 

 

 

 Tématem mé diplomové práce bude posouzení současného stavu skladování a 

značení zboží včetně návrhů na jejich zlepšení ve společnosti Disk obchod & technika, 

spol. s.r.o.  

 

 V teoretické části bude představena společnost Disk obchod & technika, spol. 

s.r.o., její historie, nabízené služby, organizační struktura, ale také současná pozice na 

trhu včetně největších konkurentů na trhu. Následovat bude analýza současného stavu 

v oblasti skladovaní zboží, vedení skladové evidence a značení zboží. Na základě 
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zjištěných skutečností budou vyhodnoceny základní nedostatky a problémy, se kterými 

se společnost potýká a budou vymezeny konkrétní cíle práce. Tato část práce bude také 

obsahovat teoretická východiska značení zboží, tj. metody značení, typy a použití 

čárových kódů včetně způsobů jejich tisku a čtení. 

 

 

 V praktické části se zaměřím na návrhy značení zboží vedoucí k optimalizaci 

materiálových toků. Nejdříve bude vytvořen plán zavádění čárových kódů do 

společnosti, následovat budou konkrétní návrhy na značení zboží týkající se metody 

identifikace, výběru vhodného typu kódu včetně návrhu na příslušný hardware a 

software. 

 

 Cílem této práce bude redukce stávajících problémů, se kterými se podnik 

potýká při běžném provozu, pomocí návrhů, které povedou k optimalizaci 

materiálových toků z hlediska zjednodušení a zrychlení práce ve skladu zavedením 

jednotného značení materiálu a zařízení společnosti a to pomocí  čárových kódů.  
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1.  PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

1.1  ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 

 

Název společnosti:          Disk obchod & technika, spol. s.r.o. 

 

Právní forma:                 společnost s ručením omezeným (dříve komanditní společnost  

                                         -  Disk obchod & technika, kom. spol.) 

 

Datum vzniku:              15. listopadu 2006 (od roku 1992 pod názvem Disk obchod &  

                                        technika, kom. spol.) 

 

Sídlo společnosti:           Plzeň, Lochotínská 43, PSČ 301 00 

 

Identifika ční číslo:         453 54 871 

 

Předmět podnikání:      koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

                                        výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 

                                        montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 

                                        pronájem a půjčování věcí movitých 

 

Společníci:                     Danuše Jílková, Tomáš Jílek 

 

Jednatel:                        Danuše Jílková 

 

Základní kapitál :          200 000,-Kč 
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1.2  HISTORIE 

Společnost  Disk obchod & technika, spol. s r.o. se sídlem v Plzni vznikla v roce 

1992 jako samostatná obchodně – technická společnost s výlučně českým kapitálem a 

jedním zaměstnancem. Až do  15. listopadu 2006 měla společnost právní formu 

komanditní společnosti, která byla k tomuto dni transformována na společnost 

s ručením omezeným.  

V letech 1992 – 1996 se společnost zabývala prodejem počítačové techniky 

zejména koncovým uživatelům z oblasti malých a středních firem. 

Od roku 1997 se záměrem společnosti Disk stala především specializace na 

řešení sítí LAN, MAN a WAN se zvláštním důrazem kladeným na připojení těchto sítí 

do sítě Internet. Od tohoto roku se také společnost intenzívně věnovala problematice 

bezdrátových sítí a poslední míle. Dále se zabývala analytickou a poradenskou činností 

ve výše zmíněných oblastech se zaměřením na návrh, přípravu a realizaci 

metropolitních ale také dálkových bezdrátových sítí. Výsledky práce v této oblasti 

společnost Disk zúročila nejenom v dodavatelské činnosti, ale i při provozování 

rozsáhlé přístupové sítě (pod názvem DNET) na území západních a jižních Čech 

(nejprve v rámci sítě CESNET, později pro společnost Contactel). 

Od roku 1998 – 2000 byla převážná část sítě DNET využívána pro provoz sítě 

CESNET ve výše zmíněné oblasti ČR. Společnost Disk zároveň plnila funkci 

provozního a servisního střediska, ale zastupovala společnost CESNET i v oblasti 

obchodní.  

V roce 2000 byla celá WLL síť DNET prodána společnosti Contactel a 

společnost Disk se stala výhradním partnerem společnosti Contactel pro západní a jižní 

Čechy.  

V roce 2003 společnost Disk zahájila spolupráci i s ostatními alternativními 

operátory jako například eTel s.r.o., Aliatel a.s. a také s tranzitními operátory například 

se Sloane Park Property Trust a.s. nebo s ČD Telematika o.z. Pro tyto operátory 

společnost Disk provádí výstavbu, údržbu a rozšiřování jejich sítí nejen s využitím níže 

uvedených technologií. 

V roce 2004 začlenila společnost Disk do své nabídky vysoce kvalitní 

přenosové systémy na bázi FSO (laser) a radioreléové spoje ve frekvenčních pásmech 

5,8GHz a 10,5GHz. V letech 2000 – 2004 patřila společnosti v oblasti vlastního prodeje 

telekomunikačních služeb pozice největšího obchodního partnera Contactelu v České 
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republice. Od roku 2004 se společnost specializuje na poskytování komplexních služeb 

technické a instalační podpory telekomunikačních operátorů. Tato oblast s sebou 

přináší nejen tradiční specializaci na bezdrátová  a mikrovlnná řešení, ale nově i vlastní 

dohledové centrum, síť servisních poboček na Moravě (Velký Týnec – Olomoucký 

kraj) a Vysočině (Hradec Králové), certifikaci většinou výrobců a dodavatelů 

majoritních přenosových technologií a další kroky k odbornému růstu v oblasti 

technických služeb pro přenosové systémy. 

V současnosti spravuje společnost Disk zařízení ve více než 500 lokalitách 

v celé České republice  a zaměstnává několik desítek odborných pracovníků.             [8] 

 

         

 

 

Obr. 1 Sídlo společnosti Disk v Plzni (vlevo), středisko Morava (uprostřed) a středisko 

Vysočina (vpravo). 

 

 

 

 

1.3 POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

Společnost Disk obchod & technika, spol. s r.o. navrhuje, instaluje, prodává a 

pronajímá moderní bezdrátové přenosové systémy předních českých a zahraničních 

výrobců (ERICSSON, CISCO, CERAGON, ALVARION, SVM, ALCOMA, 

ORCAVE, LASERBIT, MRV, RAD a další). Tyto dodávané systémy pokrývají 

všechna frekvenční pásma a to včetně systémů na bázi laserového paprsku (FSO). 

Společnost spolupracuje přímo s výrobci zařízení a ve spolupráci se Západočeskou 

univerzitou v Plzni se rovněž podílí na testování a vývoji těchto systémů. 
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1.3.1  Návrhy, zam ěření, průzkum 

Zahájení výstavby jakékoliv bezdrátové sítě nebo propojení předchází příprava 

návrhu topologie, volba vhodného přenosového protokolu a následně volba technologie 

a zařízení. Specialisté, kteří tento návrh připravují, vycházejí z požadavků zákazníka, 

konkrétní situace na místě instalace a v neposlední řadě také z referenčních instalací. 

Ve většině případů postačují k návrhu řešení a možnosti stanovení hrubého finančního 

rámce zákazníkem požadované parametry, stručný popis situace včetně plánku a 

telefonická nebo emailová konzultace.  

Součástí místního průzkumu je stanovení vhodných mechanických konstrukcí a 

případného statického výpočtu zatížení, které vznikne umístěním antén a jejich 

příslušenství. V případě žádosti zákazníka společnost zajistí i akviziční jednání za 

účelem získání souhlasu s umístěním zařízení, souhlasu ostatních provozovatelů sítí 

např. operátorů GSM, souhlas nebo kontrolní měření hygienika, ale i zabezpečení 

projektu a vedení jednání o zřízení přípojných míst elektrické energie.  

Výsledkem výše uvedených činností je detailní studie realizovatelnosti 

bezdrátové sítě nebo spoje zahrnující stanovení veškerých doprovodných činností a 

předpokladů 

Při průzkumu a měření jsou používány následující metody pro stanovení 

realizovatelnosti sítě nebo propojení: 

o Optické pozorování kombinované s vyhodnocením mapy nebo fotografií 

(stanovení azimutů a vzdáleností). Pozorování záblesků stroboskopické lampy. 

o Stanovení výšek stožárů a ověření viditelnosti v nepřístupných místech. 

o Stanovení přesných GPS souřadnic a zadání modelového výpočtu přímé 

viditelnosti specializovaným programem. Výsledkem je morfologický profil 

terénu a šíření signálu v něm. Tuto metodu nelze používat v městských 

zástavbách.  

o Radiový průzkum s využitím spektrálního analyzátoru. Výsledkem je graf 

frekvenčního spektra, na základě 

kterého se stanovují volné kanály 

pro instalaci mikrovlnných 

technologií. 

                       

                                                                               Obr. 2 Frekvenční spektrum 



 11 

o Konkrétní měření, kdy se provede provizorní instalace technologie, testy a 

měření na úrovni rádiového signálu, popř. přímo měření a testy na daném 

protokolu. 

 

 

1.3.2  Dohled a správa sítí 

Společnost Disk obchod & technika, spol. s r.o. nabízí řadu servisních a 

technických služeb s vysokou přidanou hodnotou. Základ tvoří služby Aktivního 

dohledu, SLA servisu, služba TECH SUPPORT 10G a služba CSL (Customer Servis 

Line). 

Služba Aktivní dohled je určena pro provozovatele a vlastníky 

telekomunikačních a síťových zařízení a poskytuje nepřetržitý dohled nad vybranými 

parametry zvoleného zařízení nebo technologického celku, případně celé síťové 

struktury. Dohled je prováděn automatickým systémem, který byl vyvinut společností 

Disk a který zúročuje dlouholeté zkušenosti s dohledem nad rozsáhlými sítěmi. Vlastní 

dohled je tvořen dispečerským pracovištěm s trvalou přítomností dispečera (třísměnný 

provoz). Následné vyhodnocení a způsob zpracování údajů probíhá dle přání zákazníka. 

Samozřejmostí je možnost komunikace se zákazníkem, vytváření trouble ticketů, 

záznam telefonických rozhovorů, vzdálený přístup k dohledu apod. 

V návaznosti na Aktivní dohled společnost Disk poskytuje služby pro 

odstranění závad v režimu SLA (Servis Level Agreement), tedy s garantovanou úrovní. 

Na vybraných zařízeních (MW a laserové spoje, CISCO technologie, aktivní prvky 

RAD atd.) lze garantovat doby  odezvy na problém a dobu odstranění závady, způsob 

vedení servisního a další parametry určující rychlost a úspěšnost servisu. Na vybrané 

technologie poskytuje společnost vlastní sklady náhradních dílů, měřící techniky nebo 

speciálního nářadí. Samozřejmostí je možnost vzdáleného přístupu k dohledovému 

systému a k pracovním výkazům dokumentujícím prováděné práce.  SLA servisní 

smlouvy kromě závazků obsahují i konkrétní sankce při nedodržení nebo porušení 

sjednané úrovně servisu. 

Formou služby TECH SUPPORT 10G mají provozovatelé mikrovlnných spojů 

v pásmu 10,5 GHz k dispozici rozsáhlý sklad náhradních dílů. Tato služba je určena 

provozovatelům technologií předních českých výrobců přenosových systémů v tomto 

frekvenčním pásmu. Provozovatelé nemusí vlastnit náhradní díly, speciální přístroje ani 
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čekat na reklamační proces u výrobce. Na pobočkách společnosti Disk jsou připraveny 

obsáhlé sklady náhradních dílů a provozovatelé si mohou ve velice krátké době 

vyzvednout potřebný náhradní díl nebo si nechat opravit vadné zařízení. 

Customer Servis Line je servisní hot-line služba určená pro všechny společnosti, 

které chtějí poskytnout svým vlastním zákazníkům kvalitní a vždy dostupný servis a 

péči a přitom nechtějí investovat značné částky do vlastního speciálního vybavení a 

kvalifikovaného personálu. Tuto službu poskytuje společnost Disk ve vlastním 

špičkovém IP Call centru. Koncový zákazník se bez ohledu na čas a den vždy dovolá 

na servisní linku kvalifikovanému operátorovi, který zpracuje jeho požadavek a předá 

jej, v předem stanovené formě, objednateli služby. Součástí služby může být 

monitoring telefonních hovorů, zpracování trouble ticketů, základní dotazování 

zákazníků, analýza problému a další volitelné doplňky. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3  Snímek z monitorovacího programu IPSWITCH 

 

 

1.3.3  Analytické služby RadioLab 

 Společnost  Disk obchod & technika, spol. s r.o. disponuje radiokomunikačním 

softwarem RadioLab. Jedná se o soubor aplikací a nástrojů pro výpočetní podporu úloh 

analýzy šíření radiových signálů, vyhodnocení důležitých kritérií radiokomunikačních 

služeb a návrh a optimalizace sítí rádiových prostředků. Funkčnost těchto systémů 

pokrývá většinu praktických požadavků od základních úloh typu detailní analýza 

terénního profilu až po úlohy velké dimenze jako například vyhodnocení kritérií kvality 

pokrytí pro sítě WiMAX. Systém RadioLab využívá průběžně aktualizovanou datovou 
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a mapovou základnu. Shodný software je používán ČTÚ, což zaručuje jistotu přijetí 

žádosti.  

 Zákazníkům jsou nabízeny čtyři základní služby jejichž obsahem je poskytnutí 

výstupů z výše uvedeného software, analýza a doplnění poskytnutých dat, analytické 

výroky (realizovatelnost, pokrytí), výstupní zprávy, diagramy a přílohy k žádostem 

ČTÚ. 

 

 

Služba TERÉNNÍ PROFIL 

• určení přímé viditelnosti a přesné vzdálenosti mezi koncovými body 

• zobrazení příčného a podélného morfologického profilu 

• vyhledání a přesné určení případných překážek, zlomu signálu, možnost 

zadávání vlastních překážek definovaných tvarem, velikostí a GPS polohou 

• zobrazení paprsku na rastrové mapě a na výškopisné mapě 

• analýza a zobrazení odrazů pro technologie podporující nepřímou viditelnost 

• zobrazení Fresnelových zón včetně zón vyšších řádů 

 

 

Služba MAPA SKOKU 

• výpočet statistiky profilu, útlumu šířením, rezervy na únik a další signálová 

analýza 

• možnost modelování chování signálu pro konkrétní přenosovou technologii a 

konkrétní frekvenční pásmo 

 

 

Služba MAPA POKRYTÍ  

• diagramy pokrytí signálem v okolí vysílače při vysílání specifikovanou anténou 

• přesná definice vysílacího bodu 

• vlastní seznam antén předdefinovaných dle modelu (dle Vídeňské dohody) 

• možnost definice vlastního vyzařovacího diagramu dle produktového listu 

výrobce 
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Služba MAPA VIDITELNOSTI  

• kruhový diagram s vyznačením viditelných a neviditelných míst z určeného 

bodu 

• přesná definice vysílacího bodu 

• zobrazení viditelnosti na rastrové nebo výškopisné mapě, možnost kombinace 

s mapou morfologických překážek 

• možnost skládání více diagramů 

• možnost změny výpočtu jinou metodou, případně modifikace parametrů 

• generování map až do formátu A3                                                                 [7] 

 

 

Obr. 4  Terénní profil programu RadioLab 

 

 

  

Obr. 5 Nainstalovaná zařízení – 10,5 GHz rádiové spoje (vlevo), laserová pojítka MRV 

(vpravo) 
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1.4  ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

 Společnost Disk obchod & technika, spol. s r.o. zaměstnává cca 30 stálých 

pracovníků (zaměstnanců s pracovní smlouvou): 

o 2 x vedení společnosti 

o 6 x obchodní oddělení 

o 5 x provozní oddělení 

o 9 x technických pracovníků 

o 3 x plánování 

o 5 x dohled  

 

Kromě těchto stálých pracovníků společnost zaměstnává brigádníky 

dohledového centra a externí spolupracovníky (účetní, právník atd.). Organizační 

struktura společnosti Disk je názorně zobrazena na obr. 6 Organizační struktura 

společnosti. 

 

Náplň práce jednotlivých oddělení ve společnosti Disk: 

 

Obchodní oddělení: 

o obchodní komunikace se zákazníky 

o prezentace a nabídka služeb 

o vyhledávání nových obchodních příležitostí 

o uzavírání obchodních smluv 

o péče o stávající zákazníky 

o zpracování cenových kalkulací 

o zpracování obchodní administrativy 

 

 

Provozní oddělení: 

o odborný dohled nad externími dodavateli, zákazníky a třetími subjekty 

o vzdálená správa systémů LAN, MAN, WAN 

o konfigurační, analytické a proaktivní práce (vzdáleně, lokálně) 

o držení pohotovostí, výjezdy k poruchám 

o komunikace se zákazníkem ohledně technických a provozních otázek 
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Technické oddělení: 

o provádění předinstalačních průzkumů 

o instalační práce (montáž radioreleových a FSO spojů) 

o výškové, horolezecké a speciální práce 

o výstavba stožárů a mechanických konstrukcí 

o servis a údržba nainstalovaných zařízení 

o odborná asistence při technických pracích třetích stran 

o práce na kabelážních systémech, měření, konektorování, spojování, svařování 

o výstavba PoP 

o držení pohotovostí, výjezdy k poruchám 

 

 

Oddělení plánování: 

o administrativní činnost 

o objednávání vstupů  

o plánování a sestavování časového harmonogramu práce 

o objednávání materiálu 

o vyřizování reklamací 

o evidence skladových zásob 

 

 

Oddělení dohledu:       

o provoz dohledového centra 24/7/365; aktivní monitoring 

o příjem hlášení poruch, reklamací 

o evidence poruch, řešení, odstávek 

o komunikace se zákazníkem, záznam telefonních hovorů 

o vytváření trouble ticket systémů 

o přístup do online provozních systémů 

o objednávání urgentních vstupů 
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Obr. 6  Organizační struktura společnosti Disk obchod & technika, spol. s.r.o. 

 

 

1.5 SOUČASNÁ POZICE NA TRHU 

Společnost Disk obchod & technika, spol. s.r.o. působí na trhu již šestnáctým 

rokem. Společnost operuje na celém území ČR a v rámci kooperací dodává služby i do 

sousedních států (Slovensko, SRN). Za dobu svého působení na trhu si společnost 

vytvořila široký okruh zákazníků. Zákazníky jsou především tranzitní operátoři, ale 

také firmy z různých odvětví, kterým je poskytováno připojení, správa informačních sítí 

atd. Mezi nejvýznamnější zákazníky společnosti Disk patří: 

� Sloane Park Property Trust, a.s. 

� GTS Novera, a.s. 

Technické 
oddělení 

Provozní 
oddělení 
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a Vysočina 

Oddělení 
plánování 
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dohledu 
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Pracovníci provozu 

Technici 

Pracovníci 
plánování 
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Provozní ředitel Externí pracovníci 

Obchodní zástupci 

Marketingový 
manager 

Obchodní ředitel 

Vedení společnosti 

Brigádnici 
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� STAR 21 Networks 

� Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. 

� Západočeská univerzita v Plzni 

� Dial Telecom 

� Maxprogres 

� ČD Telematika 

� Albion 

� Gity, a.s. 

� a další 

 

Na trhu působí také někteří významní konkurenti společnosti Disk. Jedná se 

zejména tyto firmy: 

Vegacom a.s. 

• na trhu existuje již od roku 1925 (pod názvem Akciová společnost pro stavbu 

dálkových telefonních kabelů); v roce 2000 vznik Vegacom a.s. 

• základní služby a produkty společnosti v oblastech ICT a systémů: 

implementace systémů EZS, EPS, CCTV, ozvučení; řešení sítí LAN, 

housingové a implementační služby, dohled a servis komunikačních sítí a další 

 

Miracle Network  

• tento telekomunikační operátor působí na trhu již od roku 1999 

• poskytuje služby přenosu dat na převážně vlastní datové infrastruktuře, zabývá 

se vývojem, výrobou a distribucí přenosových zařízení, plánováním, výstavbou 

a provozem telekomunikačních sítí ale také servisními a technickými službami 

 

CBL GmbH  

• společnost CBL GmbH se sídlem v Muensteru, SRN byla založena již v roce 

1991 

• v roce 1996 založení dceřinné společnosti CBL-EAST, s.r.o. se sídlem 

v Pardubicích jako obchodní a servisní zastoupení pro střední a východní 

Evropu 

• nosným programem společnosti je vývoj, výroba a instalace bezdrátových 

optických komunikačních systémů 
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2.  POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

2.1 SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU A ZA ŘÍZENÍ  
 

 V současnosti má společnost Disk tři sklady materiálů a zařízení. První se 

nachází v Plzni, druhý na pobočce Vysočina (Hradec Králové) a třetí na pobočce 

Morava (Velký Týnec – Olomoucký kraj), kde se do budoucna předpokládá rozšíření 

skladu a to především pro materiál firmy SPPT. Současné sklady společnosti Disk jsou 

vyobrazeny v příloze č 4.  

 Společnost Disk ve svých skladech uskladňuje jednak vlastní materiál a 

zařízení, ale také zařízení a materiál převzatý do úschovy od ostatních firem. Jedná se 

zejména o  následující firmy: 

o Sloane Park Property Trust (SPPT) 

o GTS Novera (dříve Contactel) 

o Star 21 (z důvodů poruchovosti jejich zařízení při instalaci je potřeba 

skladovat také servisní materiál této firmy, který se využije v případě 

poruchy) 

  

 Tyto firmy jsou zákazníky společnosti Disk a sklady využívají především pro 

úschovu svého materiálu, který následně technici Disku použijí pro instalaci na jejich 

zakázkách.  

 

 V současnosti existují tři základní způsoby dodávky materiálu a zařízení na 

sklad: 

�  firmy (zákazníci Disku) pravidelně posílají na sklad nejčastěji  

            používaný materiál či zařízení  

�      firmy zasílají na sklad Disku materiál a zařízení, které bude   

           v nejbližší době použito k instalaci 

�      společnost Disk objedná na základě požadavků svých zákazníků     

           příslušný materiál 

 Ve skladech lze také nalézt tzv. servisní zařízení firmy Disk. Jedná se o 

náhradní zařízení, které se použije v případě poruchy zařízení již nainstalovaného. 
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V takovém případě se porouchané zařízení pošle na reklamaci výrobní firmě. Opravené 

zařízení se poté vrátí zpět na své místo a servisní zařízení se vrátí na sklad.  
 

 Příchodu dodávky zařízení či materiálu na sklad předchází uzavření obchodní 

smlouvy na obchodním oddělení. Obchodní zástupce nasmlouvá zakázku, na jejímž 

základě objedná potřebná zařízení. Tato zařízení mohou být financována formou 

leasingu od společnosti Disk, leasingem zákazníka, formou zápůjčky od společnosti 

Disk nebo placena hotovostním způsobem. Objednané zařízení nebo materiál následně 

dojde do jednoho ze skladů v Plzni, střediska Vysočina nebo do střediska Morava, kde 

jej poté příslušná pracovnice podle dodacího listu zavede do svého systému.  

 

  

 

2.2 SKLADOVÁ EVIDENCE 

 Společnost Disk využívá k řízení a evidenci materiálu a zásob na skladě účetní 

program MONEY S3. Přístup k tomuto programu mají ve firmě pouze tři pracovníci –  

pracovnice oddělení plánování a účetní společnosti. Pracovnice plánování zaznamenává 

do programu veškerý příchozí a odchozí materiál a zařízení včetně jejich pohybu a vede 

skladovou evidenci. Pracovnice plánování je pouze v sídle firmy  - v Plzni. Vedoucí 

pobočky Vysočina a pracovnice plánování pobočky Morava nemají přístup ke 

skladovému hospodářství v programu MONEY S3 a nevedou tak v tomto programu 

skladovou evidenci. Veškeré údaje zaznamenávají (např. do Excelu) a následně zasílají 

pracovnici plánování v Plzni, která poté informace zapíše do systému MONEY S3. 

Účetní využívají výstupů programu v oddělení skladu k vedení účetnictví. Jedná se 

zejména o přenos jednotlivých skladových dokladů typu příjemka či výdejka zboží i 

s položkami do faktur včetně automatického vygenerování jednotlivých dokladů. 

 Sklad v Plzni má, z důvodu většího množství různých zařízení, v systému 

MONEY S3 roztříděny jednotlivé položky skladových zásob do tzv. skladových skupin 

(např. ADSL balíčky, počítačové komponenty, laser + příslušenství apod. – viz. příloha 

č. 5), které umožňují rychlou orientaci v rozsáhlých seznamech zásob. Sklady ve 

střediscích  Morava a Vysočina nemají v systému skladové položky roztříděné, vše je 

zaznamenáváno v abecedním pořadí podle jejich názvu. Jelikož se do budoucna 
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předpokládá rozšíření skladu ve Středisku Morava, budou se muset i zde skladované 

položky roztřídit do určitých skupin z důvodu větší přehlednosti v systému.  

 Skladovací karta v současnosti obsahuje tyto údaje o materiálu či zařízení: 

� název skladové zásoby 

� zkratka skladové zásoby 

� skladová skupina 

� sklad, kde se zásoba nachází 

� “čárový kód“ = výrobní číslo zařízení 

� nákupní cena 

� prodejní cena 

� datum posledního nákupu 

� datum posledního prodeje 

� dodavatel 

� rezervace 

� poznámky 

 V případě vydání zboží cizí firmě se do poznámek uvádí informace o tom, kde 

se bude dané zboží nacházet (např. POP1PRA).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Obr. 7   Karta skladové zásoby v programu MONEY S3. 
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 V systému MONEY S3 lze zpětně prohlížet, tisknout, opravovat a filtrovat 

seznam všech vytvořených skladových dokladů (prodejky, příjemky, výdejky, 

převodky, výroby, přijaté a vystavené dodací listy). Například příloha č. 6 zobrazuje 

stav zásob ke dni 13. února 2008 podle nastavených kritérií, kterými byly výběr skladu 

(Lochotínská 45, Plzeň) a skladových skupin (SLPTCH – optické kabely patchcord pro 

firmu Sloane Park). Příloha č. 6 taktéž zaznamenává stav skladových zásob pobočky 

Morava (+ pobočky Vysočina)  ke dni 13.  února 2008, a jelikož zde nejsou žádné 

skladové skupiny zásob, zobrazí se soupis veškerých zásob na skladě.   

 

 

2.3 SOUČASNÉ ZNAČENÍ MATERIÁLU A ZA ŘÍZENÍ 

 V současnosti existují tři způsoby značení zařízení společnosti Disk do systému 

MONEY S3. První způsob pochází z dob začátku fungování firmy. Tehdy se veškerý 

příchozí materiál či zařízení na sklad identifikovalo pomocí výrobních čísel, které 

zároveň sloužili jako položka čárový kód v systému. Jednalo se tedy o jednoznačnou 

identifikaci každé skladové položky pomocí jejího výrobního čísla. Výrobní čísla byla 

snímána čtečkou čárových kódů, která tyto údaje zaznamenávala do systému MONEY 

S3. Ostatní údaje, které byly získávány z dodacích listů, se doplňovaly do systému 

ručně.  

 Později se od zaznamenávání údajů pomocí čtečky čárových kódů upustilo a 

veškeré informace o materiálu či zboží se vypisovaly do systému ručně. Tím se 

samozřejmě zvýšila chybovost v zaznamenávaných údajích.  

 Třetím způsobem značení, který se zde používá, je etiketa s nápisem společnosti 

a s čárovým kódem obsahující určité číslo z číselné řady. Jedná se o etiketu, která se 

používá zejména na materiál a zařízení společnosti SPPT.  Jelikož je touto etiketou 

značeno pouze zařízení a materiál jedné společnosti, a to navíc až od určitého 

okamžiku, lze proto usoudit, že systém označování skladových zásob je nejednotný. 

V důsledku chybějícího zavedení systému skladového hospodářství MONEY S3 na 

všechny pobočky nelze také okamžitě zjistit informaci o stavu a umístění zásob v 

konkrétním skladu.   
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3.  VYMEZENÍ PROBLÉMŮ  

 Po seznámení se se současnou situací v oblasti skladování ve společnosti Disk, 

se objevily některé problémy, které by měly být řešeny a tím i odstraněny nebo alespoň 

částečně zmírněny. Základními problémy v oblasti skladování a evidence materiálu a 

zařízení, se kterými se společnost potýká při běžném provozu jsou zejména tyto: 

• nevyhovující značení skladových zásob (nejednotná evidence – viz 

příloha 6) 

• častý výskyt nesprávného označení skladových zásob 

• chybějící jednotné značení již nainstalovaného zařízení  

• nedostatečná kontrola hlídání záruky na zařízení  

• skladová karta jednotlivých zařízení neobsahuje aktuální data 

• ve skladové kartě chybí označení lokality, kde se dané zařízení či 

materiál nachází 

• neprovádění kontrolních inventur v systému MONEY S3 a to 

zejména při převzetí skladu materiálu společnosti SPPT 

• chybějící dodací listy při příchodu zařízení do skladu – problémy 

s dohledáním údajů o zařízení a jeho zavedení do systému firmy 

• chybné zadávání údajů o zařízení do systému  

• možnost zápisu do systému MONEY S3 má pouze jedna 

pracovnice plánování (v Plzni), které ostatní střediska posílají 

údaje o svých skladových zásobách – chybné přepisování údajů, 

nemožnost fyzické kontroly skladu a tím pádem inventura 

neodpovídá skutečným stavům 

• chybějící systém, který by evidoval manipulaci konkrétních 

pracovníků s konkrétním materiálem či zařízením (především se 

jedná o příjem a výdej ze skladu) 
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4.  CÍLE PRÁCE 

 Cílem této práce bude redukce problémů v oblasti skladové evidence, se kterými 

se společnost potýká při běžném provozu a návrhy na jejich zlepšení vedoucí 

k optimalizaci materiálových toků. Optimalizace bude dosaženo zavedením jednotného 

značení materiálu a zařízení společnosti a to pomocí zavedení čárových kódů.  

 

Konkrétními cíli práce bude: 

• posouzení současného stavu firmy v oblasti skladování 

• sestavení předběžného plánu zavádění čárových kódů do firmy 

• popis modelových situací (pracovních postupů), které mohou nastat při 

zavádění čárových kódů 

• zvolení vhodné metody značení pomocí čárových kódů (1D nebo 2D kódy) 

• návrh vhodného hardware a software pro čárové kódy (tj. způsob tisku a 

snímání čárových kódů, výběr vhodného software pro vedení skladu) 

• výběr dodavatelské firmy, která dodá společnosti Disk veškeré vybavení pro 

čárové kódy 

• zhodnocení zavedení  čárových kódů do společnosti Disk 

 

 

 Metoda čárových kódů povede k rychlejší a přesnější identifikaci materiálu a 

zařízení, sníží se chybovost v důsledku ručního zadávání dat do systému a společnost 

bude moci v jakémkoliv okamžiku a velice detailně zjistit stav zásob na skladě, 

popřípadě na jednotlivých lokalitách.  

 Zavedením jednotného systému skladové evidence, souvisejícím se zavedením 

čárových kódů, budou mít všechny pracovnice plánování přístup k tomuto systému a 

tím se zabrání chybnému přepisování dat do systému prováděným pouze jednou 

pracovnicí. Zároveň dojde také ke zjednodušení a zrychlení práce ve skladu a při 

dodržení všech podmínek bude možné zjistit, který pracovník manipuloval s daným 

zařízením. 

  Zavedení systému čárových kódů rovněž přinese výrazné úspory při následných 

inventurách, které bude možno díky novému jednotnému systému  provádět rychle a 

přesně. 
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5.  TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

5.1  VÝZNAM INFORMACÍ PŘI ŘÍZENÍ SKLADOVÁNÍ 

Skladování zabezpečuje v rámci logistického systému podniku důležitou roli. 

Ve spojení s dalšími logistickými činnostmi poskytuje zákazníkům podniku potřebnou 

úroveň zákaznického servisu. Zřejmou rolí skladování je uskladnění produktů, 

skladování ale také zabezpečuje rozdělování produktů do menších množství/balení, 

konsolidaci nebo-li sdružování  výrobků a v neposlední řadě také informační služby. 

Cílem každého logistického systému v oblasti skladování jsou rychlé a efektivní 

skladové přesuny velkých množství surovin, dílů či hotových výrobků a současné 

poskytování aktuálních a přesných informací  o skladových položkách. 

Skladování má tedy tři základní funkce: uskladnění produktů, přesun produktů a 

přenos informací o skladových produktech.   

 Informace jsou klíčem k úspěšnému řízení oblasti skladování. K přenosu 

informací, třetí hlavní součásti skladování, dochází současně s přenosem a uskladněním 

produktů. Při řízení všech skladovacích aktivit potřebuje management podniku vždy 

včasné a přesné  informace důležité pro úspěšný provoz skladu (např. informace o stavu 

zásob, stavu zboží v pohybu, o umístění zásob, vstupních a výstupních dodávkách, 

údaje o zákaznících, o využití skladového prostoru). Osobní počítače hrají při výměně 

dat důležitou úlohu. Nejrůznější informační systémy značně urychlují, zefektivňují a 

zkvalitňují přenos informací potřebných k zajištění všech funkcí skladování. 

Nepostradatelné je pochopitelně i propojení počítačů do sítě. Podniky v této oblasti 

začínají ve zvýšené míře využívat počítačový přenos informací založený na 

elektronické výměně dat (EDI) a technologii čárových kódů, který zlepšuje jak 

rychlost, tak přesnost přenosu informací.                                                                       [5] 

 

5.2  ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ – AUTOMATICKÁ IDENTIFIKACE  

Neoddělitelnou součástí logistiky je pohyb informací – informační tok. Na 

rozdíl od materiálového toku je informační tok v logistickém řetězci obousměrný. To 

znamená, že pohyb informací se děje nejenom stejným směrem jako pohyb materiálu, 

ale i ve směru opačném. Spolu s vývojem informačních technologií se mění i 

organizace a realizace informačních toků. Zatímco dříve byly informace 
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zaznamenávány na hmotných médiích a přenášeny fyzicky (např. poštou), v současné 

době je možný jejich elektronický přenos, nejenom po vedení kabelových, ale i 

bezdrátově. 

K tomu, abychom mohli informace zpracovávat, je nutné nejprve potřebné 

informace získat a přenést je z míst jejich zdroje do míst jejich potřeby. Informace 

můžeme získat z průběhu technologických procesů, z povahy a konkrétních vlastností 

materiálů, obalů, manipulačních zařízení apod. Získanými informacemi mohou být 

např. údaje popisující okamžitý stav daného technologického procesu či stádia 

zpracování materiálu, počet kusů určitého druhu sortimentu ve skladu, apod. 

V současné době se zřetelně projevuje snaha o vyloučení lidského činitele 

z celého procesu. Hlavními důvody jsou: snížení počtu chybných informací, výrazně 

vyšší rychlost získání informace a jejího přenosu ke zpracování a také snížení 

celkových nákladů. Proto se stále častěji používá automatické získávání informací, tzv. 

automatická identifikace. 

Automatická identifikace usnadňuje: 

o řízení procesů, jimiž prochází tzv. pasivní prvky (např. řízení skladových 

operací, operací třídění a komplementace, ložních operací, zejména překládky 

v terminálech  a na překladištích ve veřejné dopravě atd.) 

o kontrolu stavů (zejména stavů zásob ve skladech při inventarizaci i během 

průběhu zaskladnění i vyskladnění) 

o sběr informací (vyhledávání a čtení údajů v katalozích, evidenci atd.) 

o provádění transakčních procesů (např. výstupní  kontrola zboží při operacích u 

pokladních terminálů v prodejnách maloobchodu). 

 

Automatické získávání informací o materiálu, polotovaru či hotových výrobcích  

lze získat různými způsoby. Základním požadavkem při získávání informací je 

především obdržení včasné a správné informace, protože pouze tak je možné splnit 

hlavní předpoklad pro realizaci logistické zásady předstihu toku informací před 

materiálovým tokem.  

 

Nejčastěji používané technologie k získávání informací: 

� optická identifikace 

� radiofrekvenční technologie 

� indukční technologie 
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� magnetické technologie 

 

Vhodnost těchto jednotlivých technologií a jejich konkrétní implementace je 

závislá na celé řadě faktorů, které vyplývají z podmínek pro vlastní používání 

technologie v daném prostředí. Je třeba brát v úvahu následující vlastnosti a parametry 

konkrétní implementace automatické identifikace: 

o objem uschovávaných dat 

o vhodnost pro různá pracovní prostředí 

o možnost ručního vkládání 

o rychlost čtení 

o bezpečnost a ochrana před třetími osobami 

o vzdálenost nosiče a snímacího zařízení 

o programovatelnost 

o trvanlivost nosiče a kódového označení 

o spolehlivost 

 

Přestože se podniky v mnoha směrech snaží omezit používání různých 

formulářů a dokumentů spojených se skladováním, objem administrativy je stále ještě 

značný. Uvádí se, že pravděpodobnost výskytu omylů v čárových kódech se odhaduje 

na 1:10000 až 1:1000000, zatímco u manuálně vkládaných dat je to 1:25 až 1:30.       

 

 

5.2.1. Optická identifikace (OCR) 

 Optická technologie (Optical Character Recognition) umožňuje rozpoznání 

tištěných textů nebo obrazů, které jsou pomocí snímače (skeneru) přeneseny do 

digitální podoby. Optická identifikace se zpravidla používá pro získání informací 

z různých dokumentů (objednávek, faktur, dodacích listů apod.) či identifikačních 

štítků na obalech či průvodkách přepravních a manipulačních jednotek materiálu, 

polotovarů nebo výrobků. Jedním z nejpoužívanějších způsobů je využití štítků 

s čárovým kódem a optické snímání informace pomocí přenosných nebo stabilních 

snímačů. Více o čárových kódech v kapitole 5.3.  



 28 

5.2.2  Radiofrekven ční technologie (RFID) 

 RFID (Radio Frequency Identification) je bezkontaktní identifikační 

technologie, která je založená na principu rádiového přenosu dat mezi vysílačem a 

pohybujícím se objektem (materiál, palety ve skladu, automobil atd.) vybaveného tzv. 

transpondérem. Nespornou a nenahraditelnou výhodou transponderů oproti čárovým 

kódům je skutečnost, že čtecí zařízení nemusí mít optický kontakt s transponderem. 

Transponder tedy může být uložen i uvnitř obalu nebo  na výrobku samotném a tak 

chráněn před vlivem vlhkosti, teploty, nečistoty a poškození. 

Princip činností spočívá v tom, že vysílač (snímač) periodicky vysílá pulsy 

prostřednictvím antény do okolí. Pokud se v dosahu antény objeví transpondér, je 

aktivován a odpoví zpět snímači. Snímač poté signál od transpondéru přijme a po jeho 

vyhodnocení (kontrola ochranných kódů apod.) jej předá k dalšímu zpracování. Data 

mohou být předána ihned počítači ke zpracování nebo mohou být uložena v paměti 

přenosných čteček a až později přenesena do počítače. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8  Princip radiového přenosu dat. 

 

Radiofrekvenční technologie se používají nejen pro sledování materiálového 

toku, ale uplatňují se i v jiných oblastech (sledování pohybu vozidel, osob, apod.). Tato 

technologie v sobě spojuje kromě identifikace i přenos informací. 

Úspěšné zavedení RFID v podniku nebo v logistickém řetězci závisí nejen na 

výkonnosti transponderů a na nákladech, ale i na technickém prostředí a na podmínkách 

nasazení. 
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5.2.3  Induk ční technologie 

 Tato technologie pracuje na podobném systému jako radiofrekvenční. Rozdíl je 

v tom, že k přenosu údajů mezi identifikačním štítkem a snímačem  používají 

elektromagnetickou indukci. Tím je dána i vzdálenost přenosu, která se pohybuje do 50 

cm. 

 S touto technologií se můžeme nejčastěji setkat u systémů sledování a řízení 

výroby, ale lze ji použít i při jiných aplikacích (např. při sledování pohybu a 

automatickém řízení dopravních vozíků ve výrobě, skladech apod.). 

 

5.2.4  Magnetické technologie 

 Magnetické technologie se používají k zápisu kódovaných informací 

magnetické pásky nebo štítky, což jsou plochy pokryté vrstvou mikrorozměrných 

permanentních magnetů. Zápis kódované informace probíhá tak, že magnety 

představující logickou nulu a logickou jedničku se pomocí magnetu kódovacího 

přístroje seřadí do potřebného pořadí. 

 Tyto technologie se využívají zejména v bankovnictví; při sledování a řízení 

technologických procesů se používají jen zřídka. Jejich nevýhodou je poměrně vysoká 

cena magnetického nosiče a možnost falšování údajů.                                                  [1] 

 

 

5.3  ČÁROVÉ KÓDY 

5.3.1  Definice čárového kódu 

Čárové kódy spadají do stejné oblasti jako magnetické kódy používané na 

kreditních kartách, tj. do oblasti tzv. „automatické identifikace“ a jsou v ní 

nejrozšířenější. Čárový kód je tedy prostředek pro zobrazení informace a její opětovné 

získání s výrazným snížením pravděpodobnosti vzniku chyby.  

Čárové kódy obecně představují možnost, jak zakódovat sekvenci číslic 

(případně i písmen a jiných znaků) do grafického symbolu. Ten je poté možné přečíst 

speciálním zařízením (čtečkou).  
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Existuje celá řada norem pro generování čárových kódů, které se v zásadě 

zabývají třemi základními otázkami: 

a) Definice kódování znaků do čar. To znamená, jak daná data 

převedeme na čáry a mezery. Touto částí normy je nutné se 

bezpodmínečně zabývat. 

b) Definice technických podmínek čitelnosti. Určuje minimální a 

maximální rozměry kódu, velikost ochranného pásma (t.j. prázdná 

plocha, která by kolem kódu měla zůstat, aby čtečka dokázala kód 

najít a přečíst), kontrast světlého a tmavého bodu apod. Tato část se 

obecně zajišťuje nejhůře, zvláště pokud se předpokládá, že si 

uživatelé budou kódy tisknout sami obecně na tiskárnách, které mají 

k dispozici a tisk tudíž nebude probíhat v kontrolovaném prostředí a 

prověřeném hardware. 

c) Definice obsahu informace. Jedná se o popis formátu dat, která mají 

být kódována. Některé čárové kódy v sobě mají vestavěné 

mechanismy výpočtu kontrolního součtu, případně jsou určeny pro 

speciální aplikace, které určují formát uchovávaných dat. 

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

všude tam, kde předtištěné informace mají vstupovat do počítačových systémů. Jako 

příklady použití čárových kódů lze jmenovat: sledování výroby, pokladní systémy, 

přesun materiálu, realizace objednávek, kontrola při montáži celků, přístupové a 

docházkové systémy, odesílání a příjem zásilek, evidence knih či videopůjčovny, 

sledování dokumentů, zdravotnictví (záznamy o pacientech, transfusní stanice, 

lékárny), armáda, stavebnictví, bankovnictví, lyžařské vleky.                                      [1] 

 

5.3.2  Přínos čárových kód ů 

Mezi hlavní přínosy používání čárových kódů patří zejména: rychlost, přesnost, 

jednoduchost, flexibilita,  produktivita a efektivnost.  

o Rychlost. Rychlost je jedním z argumentů pro rozšiřování technologie čárových 

kódů ve všech oborech. Rychlost identifikace s použitím čárového kódu a při 

ručním zadávání a vyhledávání informací tudíž nelze vůbec srovnávat (uvádí se, 

že rychlost zadávání dat pomocí čárových kódů je dvacetkrát rychlejší než při 
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ručním vstupu). Důležitá je ale i rychlost sejmutí jednoho kódu, četnost 

opakovaného čtení (obvykle se uvádí v řádu desítek čtení za sekundu, např. 30) 

nebo časový odstup mezi čtením. Některé snímače jsou schopné sejmout kód i 

při vysoké rychlosti pohybu, např. z padající plechovky. 

o Přesnost. Při ručním zadávání dat dochází k častým chybám, ale při použití 

čárových kódů pro identifikaci se výskyt chyb téměř eliminuje. Přesné a 

nezaměnitelné značení a následná identifikace umožňují získat vždy 

odpovídající informace a data. Při ručním zadávání dat dochází k chybě 

průměrně při každém třístém zadání, při použití čárových kódů se počet chyb 

snižuje až na jednu milióntinu, přičemž většina z těchto chyb může být 

eliminována, je-li do kódu zavedena kontrolní číslice, která ověřuje správnost 

čtení všech ostatních číslic.Většina kódů se vyznačuje detekční schopností 

(obsahují kontrolní znaky) a jsou schopné chybu čtení rozpoznat. Některé kódy 

mají navíc schopnost samoopravy a mohou chybně čtený údaj opravit (v 

určitém rozsahu) nebo správně přečtou i poškozený kódový obrazec (někdy až 

do 50 % chybějící části). 

o Jednoduchost. Jedná se především o snadnou aplikaci kódu na objekt a jeho 

následné snímání čtečkou čárových kódů. 

o Flexibilita. Využití čárových kódů je mnohoúčelové, spolehlivé a snadné. Lze je 

aplikovat v nejrůznějších i extrémních prostředích (vysoké teploty, mrazy, 

sucho, vlhko, apod.). Je možné je tisknout na materiály odolné vysokým 

teplotám nebo naopak extrémním mrazům, na materiály odolné kyselinám, 

obroušení, nadměrné vlhkosti. Jejich rozměry mohou být dokonce přizpůsobeny 

tak, aby mohly být užity i na miniaturní elektronické součástky.  

o Produktivita a efektivnost. Čárové kódy přinášejí možnost rychlého 

zaznamenávání informací a zpětnému přístupu k nim v jakémkoliv okamžiku, 

což přináší obrovské úspory provozních nákladů. V jakékoliv chvíli lze 

například zjistit přesný stav zásob na skladě, což umožňuje poskytovat přesné 

informace zákazníkům a potažmo tak zvýšit prodejní obrat. Jako přínos se dále 

uvádí zvýšení  produktivity práce (typický je nárůst o 50 %), úspora v přesunu 

materiálu (typické jsou úspory rozsahu 20 až 70 %), rychlá návratnost investic 

(typicky 6 až 12 měsíců). Zvýšení produktivity práce je někdy uváděno až o 400 

%. Údaje jsou informativní, skutečná čísla závisejí na konkrétních podmínkách 

(typ čárového kódu, způsob čtení a celkové organizační uspořádání).              [6] 
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5.3.3  Konstrukce čárových kód ů 

Každý čárový kód je tvořen sekvencí čar a mezer. Při čtení kódu jsou 

generovány elektrické impulsy, které odpovídají skladbě světlých a tmavých čar. Pokud 

jsou tyto impulsy vyhodnoceny jako přípustná postupnost čar a mezer, na výstupu 

dostaneme odpovídající znakový řetězec.  

Nosičem informací u kódů jsou čáry i mezery. I když se kódy zdají na první 

pohled stejné, je mezi nimi rozdíl. Čáry nejsou vždy stejně silné, taktéž mezery mohou 

být různě široké. Pravidlo, jak jsou k sobě jednotlivé čáry a mezery řazeny a 

samozřejmě i jejich šířky, je specifické pro každý jednotlivý kód. Kromě toho, že jsou 

v sekvenci čar a mezer zakódovány jednotlivé znaky podle kódovací tabulky, začátek 

resp. konec každého kódu je definován sekvencí čar znaku Start resp. Stop. Tyto znaky 

slouží také k rozpoznání typu kódu.  U některých kódů se navíc ještě vyskytuje znak 

dělící, který rozděluje kódovaný řetězec na více částí, aniž by byla narušena celistvost 

kódu. Před a za každým kódem musí být zabezpečeno tzv. světlé pásmo. Do tohoto 

pásma se nesmí umisťovat žádný text ani grafické symboly. Tato zóna slouží čtecímu 

zařízení k tomu, aby mohlo snadno rozpoznat Start a Stop znaky. 

Jeden a tentýž čárový kód může být vyhotoven v různých velikostech. Velikost 

závisí na tom, jaká se zvolí hodnota modulu. Modulem kódu se rozumí šířka nejužšího 

elementu (tmavá čára, světlá mezera) jako konstrukčního elementu čárového kódu. Čím 

bude modul menší, tím budou kladeny vyšší nároky na čtecí zařízení  i na kvalitu tisku 

čárového kódu. 

Aby mohl být kód úspěšně přečten, musí splňovat jednu velice důležitou 

podmínku, tj. kontrast. Kontrast je definován jako poměr mezi rozdílem odrazu pozadí 

a odrazu čáry k odrazu pozadí. Při dodržení těchto kvalitativních podmínek jsou čárové 

kód vysoce spolehlivým nástrojem. Pokud je čárový kód nějakým způsobem poškozen 

(tzn. je narušena sekvence čar a mezer), nedojde k rozpoznání čárového kódu a data 

nejsou přečtena. Takové případy mohou nastat při mechanickém poškození kódu, 

nekvalitním tiskem atd. Aby se zabránilo chybnému přečtení dat, přiřazuje se 

kódovacímu řetězci tzv. kontrolní znak, který nese informace o všech znacích 

předchozích. Následným porovnáním hodnot přijatého a vypočítaného kontrolního 

znaku se prokáže, zda nastala uvedená chyba. Tímto je docílena výrazná výhoda 

čárových kódů. Je proto vhodnější čárový kód nepřečíst než jej přečíst chybně.      [12] 
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5.3.4  Typy čárových kód ů 

Aby každý uživatel technologie čárových kódů mohl využívat kódy přesně tak, 

jak potřebuje a jak je pro jeho obor nejefektivnější, existuje mnoho typů čárových kódů. 

V současnosti se používá velké množství různých čárových kódů, které umožňují 

zaznamenávat různý rozsah informací. Všechny tyto kódy se dají rozdělit do dvou 

základních skupin: 

�  kódy používané obchodem 

�  kódy používané v průmyslu 

Mezi kódy využívané obchodem můžeme např. zařadit čárové kódy EAN 8 a 

EAN 13. Mezi čárové kódy pro průmyslové použití lze zařadit např. kódy Code 2/5, 

Code 39, Code 128 a další. 

 

Čárové kódy můžeme dále rozdělit do skupin podle toho, jaké znaky jsou 

schopny tyto kódy zakódovat. Dělíme je na: 

� numerické (např. EAN, UPC) 

� numerické se speciálními znaky (např. CODABAR) 

� alfanumerické (např. TELEPEN 93) 

  

Dalším kritériem pro rozdělení čárových kódů je jeho délka. Kódy pro obchodní 

použití mají pevnou délku kódu (např. kód EAN 13 je schopen zakódovat 13 

numerických znaků). Průmyslové kódy mají variabilní délku podle konkrétní potřeby. 

  

Podle struktury dělíme čárové kódy na: 

� lineární (1D kódy) 

� složené lineární 

� maticové (2D kódy) 

 

Podle hustoty zápisu lze dělit jednotlivé kódy na skupiny: 

� High Density (vysoká hustota) 

� Medium Density (střední hustota) 

� Low Density (nízká hustota) 
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5.3.4.1 Lineární (1D) kódy 

 

Kódy skupiny EAN 8 a EAN 13 

 Systém EAN je celosvětovým standardizovaným systémem pro identifikaci. 

Kód EAN (European Article Numbering) je s analogickým kódem UPC (Universal 

Product Code, používaným především v USA a v Kanadě) nejrozšířenějším čárovým 

kódem používaným v Evropě. Kódy EAN 8 a EAN 13 jsou jedněmi z nejznámějších 

kódů, které se využívají pro zboží prodávané v obchodní síti. Tyto kódy může užívat 

každý stát zapojený do mezinárodního systému GS1 se sídlem v Bruselu. Čárový kód 

EAN dokáže kódovat číslice od 0 do 9, přičemž každá číslice je kódována dvěma 

čarami a dvěmi mezerami. Může obsahovat buďto 8 číslic (EAN 8) nebo třináct číslic 

(EAN 13). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9  Struktura kódu EAN 13. 

 

U kódu EAN 13 první dvě nebo tři číslice vždy určují zemi původu (například 

Česká republika  má číslo 859), dalších několik číslic (většinou čtyři až šest) určují 

výrobce a zbývající číslice kromě poslední určují konkrétní zboží. Poslední číslice je 

kontrolní a využívá se pro ověření správnosti dekódování. Kód EAN 8 kóduje osm 

číslic, z nichž první dvě tvoří kód země původu, dalších pět jsou data charakterizující 

výrobek a osmá je kontrolní. Tato norma je konstruována jako velmi robustní, 

kombinace použitého kódování a povinného výpočtu kontrolní číslice  prakticky 

znemožňuje jeho chybné načtení, i když je kód hodně poškozen. Výpočet kontrolní 

číslice při čtení obvykle provádí přímo sama čtečka, takže se kód načte správně nebo 

vůbec ne. Čísla prefixů jednotlivým státům přiděluje sdružení GS1. Čísla výrobcům 

v ČR přiděluje GS1 Czech Republic (v současné době je do systému GS1 Czech 

Republic zapojeno více než 7000 českých firem). Pro vnitřní použití je doporučeno 

používat EAN 13 kódy, které začínají “999“. V současnosti se zřejmě nejčastěji 
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používá kód EAN 13. Setkat se můžeme i s jeho modifikacemi, kde tento kód obsahuje 

i další informace: 

o  doplňkové záznamy: dodatkové informace pro jednotky s proměnlivým  

množstvím (např. hmotnost konkrétního balení)  

o    přídavné záznamy: časem se měnící data (datum výroby, označení šarže 

apod.) 

Velké rozšíření nachází kódy EAN i v bezdokladové výměně obchodních dat 

prováděných na základě komunikačního systému UN/EDIFACT. 

 

 

Kódy skupiny 2/5 

Kódy skupiny “dva z pěti“ jsou velmi často používané. Označují se jako 

“Code25“, “Code 2/5“, “Code 2 of 5“ a podobně. Tyto kódy mají společné to, že každý 

znak je tvořen pěti moduly (čárami nebo mezerami), z nichž vždy právě dva jsou široké 

a tři úzké. Jako numerické kódy jsou schopny zakódovat číslice 0 až 9 a jsou 

univerzálně použitelné. Dále je v těchto kódech obsažen znak Start a Stop. Existuje 

mnoho druhů kódů skupiny 2/5: kódy 2/5 Industrial, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved, 2/5 

Matrix, 2/5 Datalogie nebo 2/5 Invertovaný.  

Nejznámějším kódem je 2/5 Interleaved, který pro kódování informace využívá 

nejenom čáry, ale i mezery – jedná se v podstatě o dva kódy v sobě. Tento druh kódu se 

používá především v průmyslových a maloobchodních aplikacích ke značení 

přepravních obalů distribučních jednotek. Tato symbolika páruje dohromady vždy dva 

znaky, první kóduje do 5 čar a druhý znak z páru  do 5 mezer mezi čarami prvního 

znaku. Jinak řečeno, všechny znaky na lichých pozicích jsou kódovány do čar a 

všechny znaky na sudých pozicích jsou kódovány do mezer. Dvě z 5 čar jsou široké a 

stejně tak jsou široké 2 z 5 mezer – odtud také pochází název kódu. Pro zakódování 

informace je potřebný sudý počet znaků. V případě lichého počtu znaků se volné místo 

obsadí kontrolním znakem nebo se použije úvodní nula. 

 

 

Kódy skupiny Code 39 

 Code 39 je alfanumerický kód s proměnnou délkou, který umožňuje zakódovat 

speciální znaky (např. +, ., /, %, $, - , apod.), numerické znaky (0 až 9) a znaky velké 

abecedy (A až Z). Kód jednoho znaku je tvořen posloupností pěti čar a čtyř mezer, 
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přičemž tři prvky jsou široké a šest je úzkých. Znaky Start a Stop jsou tvořeny 

speciálním znakem ´*´. Nosičem informace jsou jednak čáry ale také mezery. Tento 

kód je přizpůsoben jako norma v automobilovém průmyslu, ve zdravotnické službě, 

v obraně a v mnoha dalších odvětvích průmyslu a obchodu. Kód je samoopravný a 

čitelný z obou dvou stran. Odhaduje se, že při užití Code 39 může dojít k chybě 

dekódování až po přečtení asi 30 milionů znaků. Hlavní nevýhodou tohoto kódu je 

nízká informační hustota na jednotku délky a nízká tolerance. Rozlišují se kódy Code 

39 STANDARD (pracuje se standardní sadou znaků) a rozšířený kód Code 39 FULL 

ASCII (umožňuje pracovat s úplnou tabulkou ASCII znaků). Většinou nelze ze 

samotného kódu poznat, zda se jedná o standardní Code 39 nebo jeho Full ASCII 

variantu. Proto se obvykle nastavením čtečky určuje, zda má být Full ASCII 

podporováno nebo nikoliv. 

 

 

Kódy skupiny Code 93 

 Code 93 je alfanumerický kód s proměnnou délkou, který kóduje všech 128 

znaků ASCII, z nichž 43 znaků odpovídá znakové sadě Code 39 a další 4 znaky se 

používají jako řídící znaky při kódování úplné znakové sady ASCII do rozšířeného 

módu Code 93. . Každý znak je tvořen sekvencí 6 prvků skládajících se ze tří čar a tří 

mezer. Šířka každé čáry a mezery může být 1, 2, 3, nebo 4 moduly. Nositelem 

informace mohou být čáry i mezery.  Kód má vyšší informační hustotu na jednotku 

délky a poměrně úzké toleranční pásmo. 

 

 

Kód Code 128 

 Kód Code 128 je opět alfanumerický kód s proměnnou délkou. Je tvořen 128 

znaky, 4 speciálními znaky, 4 řídícími znaky, 3 znaky Start a 1 znakem Stop. Code 128 

má celkem tři sady znaků označovaných jako A, B, C, kde sada A obsahuje numerické 

znaky, znaky velké abecedy, řídící a speciální znaky; sada B znaky numerické, znaky 

velké i malé abecedy, řídící a speciální znaky a sada C obsahuje dvojice numerických 

znaků 00 až 99, řídící a speciální znaky. Pomocí sady C je možno kódovat data 

s dvojnásobnou hustotou. Tento kód je schopen zakódovat až 102 znaků. Vyznačuje se 

vysokou informační hustotou na jednotku délky a je vhodný pro tisk různými 

technikami. Variacemi čárového kódu Code 128 jsou kódy EAN 128, UCC nebo EAN 
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128SSCC. Jedná se o průmyslové kódy, které se používají pro obchodní a logistické 

účely, ke kódování informací o daném výrobku (např. číslo dílu, datum dodání, datum 

výroby, trvanlivost, hmotnost, velikost atd.). Každý z údajů má svůj aplikační 

identifikátor, který udává, o jaký typ údaje se jedná. 

 

 

Kódy skupiny Codabar 

 Codabar je jeden z nejstarších kódů. Jedná se o numerický kód s proměnnou 

délkou. Tvoří ho numerické znaky 0 až 9, šest speciálních znaků (-, $, :, /, ., +) a čtyři 

identické znaky Start a Stop. Každý znak tvoří sekvence  sedmi prvků ve složení: čtyři 

čáry a tři mezery. Dva nebo tři prvky jsou široké, zbytek prvků je úzký. Kód je čitelný z 

obou dvou stran, je diskrétní (jednotlivé znaky jsou odděleny mezerami) a neobsahuje 

kontrolní znak. Je znám také jako USD 4,  CODE 27 nebo také Monarch. Významný je 

kód ABC Codabar, který je používán jako standard k označování krevních konzerv. 

 

 

5.3.4.2  Dvoudimenzionální (maticové, 2D) kódy 

 V praxi se stále častěji používají dvoudimenzionální kódy. Důvodem je nejenom 

zvýšení bezpečnosti snímání v důsledku nadbytečnosti kódu (redundance), ale také  

větší obsah informace uložené v kódu. Například v obrazci kódu PDF 417 lze uložit až 

2 725 datových znaků, v  kódu  Data Matrix lze zapsat až 3 116 znaků, v obrazci Aztec 

Code až 3 750 znaků. Ve všech případech jsou znaky z úplné sady 255 kódů ASCII 

(osmi bitů na znak). Každý kódový znak sestává z několika různě uspořádaných 

modulů, tvořených čarami a mezerami nebo různými obrazci. Dvoudimenzionální kódy 

umožňují zobrazit až několik tisíc údajů a umožňují také velkou přesnost čtení. 

Vyšší rozsah dat, které jsou neseny čárovým kódem, dovoluje změnit dosavadní 

postup, kdy v čárovém kódu je obsaženo jen identifikační číslo položky jako klíč k 

položce v databázi. Při použití dvojrozměrného kódu mohou být všechny potřebné 

údaje uloženy přímo v kódovém obrazci a komunikace s databází není nutná. To je 

významný rozdíl od tradičních čárových kódů, které obvykle slouží pouze jako klíč 

k vyhledání údajů v určité databázi externího systému. 

Původně byly dvoudimenzionální kódy vyvinuty pro průmyslové aplikace, kde 

byl požadavek uložit velké množství dat na malém prostoru. První použití se nalezlo na 

obalech v lékařském a elektrotechnickém průmyslu, kde hlavním omezením byl 
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dostupný prostor. Mnohem později se 2D kódy prosadily i v aplikacích kde prostor 

nebyl omezením. Dosud bylo vyvinuto a používá se asi 20 různých  kódů a vyvíjejí se 

další. Jednotlivé typy se liší především v tom, že vznikaly samostatně, protože je 

vyvíjely jednotlivé firmy snažící se o to, aby co nejlépe sloužily jejich potřebám. Každá 

společnost se snažila zvýhodnit svoji technologii a přišla proto s něčím novým. 2D 

kódy fungující na principu matice se liší strukturou vkládaných informací, přičemž data 

se mohou ukládat od středu matice nebo směrem do jejího středu. Důležitou roli hraje i 

skutečnost, zda se dvourozměrný kód používá pro ukládání číselných nebo 

alfanumerických dat. Dále budou uvedeny pouze nejpoužívanější typy 2D kódů. 

  

 

PDF (Portable Data File) 417 

 Jedná se o nejvíce rozšířený kód z této skupiny kódů. Pomocí tohoto kódu lze 

zakódovat nejenom běžný text, ale i grafiku nebo speciální programovací instrukce. 

Používá se v nejrůznějších identifikačních kartách, lze jej využít i pro zakódování 

diagnózy pacientů apod. Každé kódové slovo se sestává ze čtyř čar a čtyř mezer o šířce 

minimálně jednoho a maximálně šesti modulů. Celkem je však modulů ve slově vždy 

přesně 17. Výhodou čárového kódu PDF 417 je samoobnovení v případě 50% 

poškození. 

 

 

Micro PDF 417 

 Kód Micro PDF 417 je odvozen od PDF 417. Omezena je velikost symbolů a 

možnost korekce chyb. Symbolika umožňuje uložení 150 bytů, 250 alfanumerických 

znaků nebo 360 číslic a to v důsledku tří kompresních režimů, pro data, text, čísla. 

 

 

Data Matrix  

 Dvourozměrný (2D) maticový kód Data Matrix je navržen k uložení velkého 

množství dat na malé ploše. Dovoluje uložit 1 až 500 znaků, přičemž velikost symbolu 

je proměnná, až do strany čtverce velikosti 350 mm. Teoreticky je možná informační 

hustota až 5 108 znaků na čtvereční palec, ale v praxi je nižší z důvodu omezení 

rozlišení tiskařské technologie. Kód je znám i pod jinými názvy, např. ECC 00 až ECC 

140, ECC 200 (a tento už používá Reed Solomonovy metody korekce chyb). Kód Data 
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Matrix se nejčastěji používá k označování malých předmětů, integrovaných obvodů a 

tištěných spojů. Výhodou je, že do čtverce o pouhých 2 nebo 3 mm lze uložit až 50 

znaků a symbol lze číst kontrastním poměrem pouhých 20 %. Kód se používá i k 

označování větších součástí technologií DPM. Čtení se provádí kamerou CCD nebo 

skenerem CCD ze vzdálenosti 0 až 914 mm, při běžné rychlosti čtení typicky 5 až 30 

symbolů za sekundu. 

 

 

Composite Symbol 

 Kódový obrazec Composite symbol je kompozicí dvou typů kódů. První částí je 

dvourozměrný kód odvozený od typu PDF 417, druhou částí je jednorozměrný kód. 

 

 

Maxi Code 

 Maxi Code byl původně označován jako UPS Code. Zdánlivě je složen ze 

čtvercových bodů, ale pole o rozměru 1 × 1 palec je rozděleno do 866 navzájem 

propojených šestiúhelníků, což umožní až o 15 % vyšší hustotu dat než u klasického 

kódu se čtvercovými body. Vyžaduje ale tisk na tiskárnách s vyšším rozlišením. K 

zaostření snímače slouží zaostřovací bod (bull eye – býčí oko). Šestiúhelníky jsou 

umístěny okolo kruhového bodu a mohou být černé, bílé nebo šedé. Kódovací kapacita 

je 596 bitů. Hustota záznamu je pro velikost 1 × 1 palec asi 100 znaků ASCII. Symbol 

je čitelný i při 25 % poškození. Ke čtení slouží kamera CCD nebo skener. 

 

 

Quick Response (QR) Code 

 Quick Response Code se vyznačuje rychlou odezvou (vysokou rychlostí 

vyhodnocení). Je maticový a sestavený ze čtvercových prvků. Maximální velikost 

symbolu je čtverec o 177 modulech, což dovoluje kódovat 7 366 číslicových znaků 

nebo 4 464 alfanumerických znaků. Kód je navržen pro rychlé čtení pomocí kamery 

CCD a technologii rozpoznání obrazů. 

 

PostNet  

 PostNet je čárový kód používaný k zakódování poštovního, neboli ZIP kódu pro 

U.S. mail. Poštovní Servis USA má vytvořen kompletní plně automatizovaný nakládací 
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a třídicí proces a kód PostNet zabezpečuje bezchybné a rychlé třídění. Jeho symboly se 

liší od ostatních čárových kódů v tom, že čáry mají stejnou šířku, ale dvě varianty 

výšky. Jejich kombinací jsou údaje kódovány. Každé číslo je reprezentováno pěti 

čárami. Jedna nejvyšší čára je použita pro začátek a konec kódu. 

 

 

Aztec Code 

 Aztec Code byl vyvinut s důrazem na snadný tisk a jednoduché dekódování. 

Symboly jsou čtvercového tvaru ve čtvercové mřížce a s čtvercovým zaměřovačem 

uprostřed symbolu. Nejmenší symbol Aztec Code kóduje 13 čísel nebo 12 písmenných 

znaků, zatímco největší symbol kóduje 3832 čísel, 3067 písmenných znaků nebo 1914 

bytu dat. Při tisku symbolu není třeba bílé ohraničení okolo symbolu. Je celkem 

definováno 32 rozměrů a uživatel může zvolit Reed-Solomonovo chybové kódování v 

rozsahu 5% - 95% datové oblasti. Čárové kódy Aztec se využívají např. v nemocnicích 

v aplikacích identifikace pacientů, kdy je pacient vybaven náramkem s čárovým 

kódem, který obsahuje informace o nasazené léčbě, krevní skupině či podávaných 

lécích. Aztec Code je pro použití v nemocnicích ideální, neboť je extrémně rozměrově 

nenáročný ale zároveň dokáže uložit obrovské množství dat, navíc nevyžaduje mezi 

jednotlivými kódy ochrannou prázdnou zónu jako ostatní 2D čárové kódy, což znamená 

že na pacientův náramek je možno tentýž kód vytisknout vícekrát. Tím je zajištěno, že 

čárový kód lze vždy bez problémů sejmout bez ohledu na momentální polohu náramku. 

[1] 

 

V příloze č. 1  jsou uvedeny příklady všech výše popsaných  typů kódů. 

 

 

5.3.5  Čtení čárových kód ů 

Čárové kódy se obvykle snímají pomocí úzkého světelného paprsku, který se 

pohybuje přes vytištěný symbol čárového kódu (neplatí pro pasivní bezkontaktní 

snímače). Pohyb začíná na prázdném místě před první čárou, pokračuje až za poslední 

čáru a končí na prázdném místě za ní. Výška čar musí být dostatečná, aby nebylo 

obtížné udržet paprsek v oblasti symbolu. Čím delší informace je zakódována, tím je 
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delší symbol čárového kódu. S rostoucí délkou kódu je nutno zvětšit délku čar 

s ohledem na možné výchylky paprsku při čtení.  

 Pro snímání čárových kódů běžnými snímači, které pracují se světlem o vlnové 

délce od 633 nm do 670 nm (červené světlo), je nejvhodnější bílý podklad a černé čáry. 

Je také dobré vyhýbat se lesklým materiálům. Jestliže nelze jinak, je nutné při tisku 

čárových kódů volit takové barevné kombinace, aby kontrast mezi pohltivostí čar a 

odrazivostí podkladu (mezer), při použití světla o výše uvedené vlnové délce, byl větší 

nebo roven 75%. Každopádně je nutné se vyhnout metalickým barvám (zlatá, stříbrná) 

a jejich  barevným variantám jak pro podklad tak pro čáry  a pro tisk čar zásadně 

nepoužívat červené a žluté barvy.  V přílohách 2 a 3 jsou pro ilustraci uvedeny některé 

vhodné a nevhodné barevné kombinace pro snímání čárových kódů. 

Existují tři základní typy snímačů čárových kódů: 

o Kontaktní tužkový snímač. Světlo ze světelného zdroje je zaostřeno na špičce 

snímače. Při pohybu snímače přes symbol čárového kódu se pomocí fotočlánku 

snímají změny intenzity odraženého světla. Tyto snímače jsou levné a malé, ale 

při čtení musí být v kontaktu se snímaným symbolem čárového kódu. Pokud je 

symbol na nerovném povrchu nebo na těžko přístupném místě, je úspěšné 

načtení symbolu obtížné.  

 

 

 

 
 
      

 

 

Obr. 10  Kontaktní tužkový snímač. 

 

 

o Aktivní bezkontaktní snímač. Běžné typy těchto snímačů používají laserový 

paprsek, který automaticky kmitá vpřed a zpět přes symbol. Tyto snímače 

mohou být stabilně zabudované (potravinářské samoobsluhy) nebo mohou být 

ruční. Průmyslové verze aktivních bezkontaktních snímačů často pracují se 

světelným paprskem zaměřeným do jednoho místa, přičemž předmět se 

symbolem čárového kódu se pohybuje v zorném poli snímače. Je-li symbol 



 42 

čárového kódu dostatečně velký, laserový snímač jej přečte na vzdálenost až 

několika metrů. Ruční laserové snímače jsou poněkud dražší než ostatní čtečky 

a obsahují také pohyblivé části , které mohou být citlivé na hrubé zacházení. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

                                           Obr. 11 Aktivní bezkontaktní snímač. 

 

 

o Pasivní bezkontaktní snímač. Tento snímač funguje na podobném principu jako 

běžné videokamery, tzn. používá pro konverzi optického obrázku symbolu na 

videosignál fotoelektrické čidlo. Tato zařízení se označují jako “skenery CCD“. 

Jsou robustní a pro úspěšné čtení nemusí být v kontaktu se čteným symbolem. 

Mají ale omezenou hloubku ostrosti a proto musí být umístěny ve vzdálenosti 

kolem 10 cm od symbolu. Jejich cena se pohybuje mezi kontaktními tužkovými 

snímači a bezkontaktními laserovými snímači.                                                  [9] 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 12 Pasivní bezkontaktní snímač. 
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5.3.6 Tisk čárových kód ů 

Kvalita tisku je jedním ze zásadních parametrů, které ovlivňují snímatelnost 

čárového kódu. Jako podklad pro kontrolu kvality čárových kódů se v současné době 

používá mezinárodní norma ČSN EN ISO/IEC 15416. Důležitá je též volba vhodného 

podkladového materiálu pro tisk čárového kódu. Zdaleka ne všechny materiály jsou 

použitelné jako nosiče čárových kódů pro označování předmětů vystavených rozličným 

povětrnostním, teplotním, chemickým či jiným vlivům. V případě nevhodného použití 

materiálu, který není schopen odolat konkrétním podmínkám působícím na označený 

předmět, může být kód znehodnocen a nebylo by tak možné jeho dekódování.  

Při tisku kódů s vyšší hustotou zápisu jsou obvykle kladeny vyšší nároky než 

pro tisk kódů s nižší hustotou zápisu. V praxi je tisk čárových kódů obvykle řízen 

příslušným programovým prostředkem, který často bývá součástí informačního 

systému, který podnik používá. 

Sortiment etiket je velmi široký. Vyrábějí se etikety nejrůznějších rozměrů, 

barev a různých materiálů. Například pro využití v údržbě či prostředí, kde se 

předpokládá opakované použití kódu v časově delším horizontu, přicházejí v úvahu 

plastové etikety.                                                                                                   [10] 

 
 
 

5.3.7 Použití čárových kód ů 
 
 Čárové kódy mají nejrozmanitější možnosti použití, viz. následující příklady: 

 

o Čárové kódy ve skladu 

Všechno skladované zboží je označeno čárovým kódem. V případě, že některé 

dodávky nejsou označeny čárovým kódem od výrobce, lze je operativně doznačit 

při jejich převzetí. Doznačení se provádí pomocí etiket potištěných pomocí tiskárny 

čárového kódu. Kódy jsou snímány jak při vstupu zboží do skladu tak i při jeho 

expedici. To umožňuje mít nejen dokonalý přehled o momentálním stavu zásob ve 

skladu, ale i provádění velice rychlé inventury, možnost automatického hlídání 

minimálního množství daného druhu zboží ve skladu, vyplňování dodacích listů a 

faktur, urychlení expedice, apod. 
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o Čárový kód ve výrobě 

Při pásové výrobě je na výrobku upevněn nebo vytištěn čárový kód, který je 

většinou na dálku snímán laserovým snímačem. Pomocí evidenčního systému lze 

získané údaje použít pro kontrolu toku výrobků, počtu vyrobených produktů, 

evidenci osoby, která výrobní operaci provedla, apod. 

 

o Čárové kódy u zásilkových služeb 

Zásilka je při převzetí kurýrem označena etiketou vytištěnou na přenosné tiskárně 

připojené k ručnímu terminálu a současně zapsána do evidence přijatých zásilek. Po 

příjezdu kurýra do distribučního centra se data z terminálu převedou do centrálního 

informačního systému. Kurýr, který předá zásilku doručiteli sejme čárový kód 

přenosným terminálem a zadá potřebné údaje z klávesnice. Je-li tomu uzpůsoben 

terminál, může se příjemce podepsat přímo na jeho displej. 

 

o Čárový kód při ostraze objektů 

Strážný konající pochůzku po hlídaném objektu je vybaven přenosným snímačem 

čárových kódů s pamětí. Na několika místech jeho trasy jsou umístěny etikety 

s čárovým kódem. Prochází-li strážný okolo místa označeného etiketou, sejme 

čárový kód do paměti snímače. Kromě čísla kontrolního místa zakódovaného 

v čárovém kódu se automaticky do paměti snímače uloží i datum a čas sejmutí. Po 

ukončení pochůzky provede pověřený pracovník přenos dat ze snímače do počítače 

a kontrolu činnosti strážného.  

 

o Čárové kódy při evidenci majetku v podniku 

Každý objekt hmotného investičního, popř. drobného hmotného majetku je opatřen 

etiketou s vytištěným čárovým kódem, který nese informaci o inventárním čísle 

majetku. Pro případ poškození čárového kódu je na etiketě uvedeno inventární číslo 

i v konvenční formě. Každý objekt majetku je navíc charakterizován svým 

umístěním, např. číslem místnosti. Při evidenci majetku (tj. při provádění inventury 

majetku, popř. přesunů majetku) se přenosným terminálem s vestavěným snímačem 

nasnímají čárové kódy majetku. Poté se hromadně převedou do počítače, kde jsou 

zpracovány vhodným programem pro evidenci majetku. Program načtená data 

vyhodnotí, tj. uvědomí obsluhu o zjištěných nesrovnalostech v umístění majetku a 

příslušným způsobem pozmění evidované umístění majetku. Tímto způsobem je 
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zajištěna rychlá a snadná aktualizace databáze umístění majetku podle 

momentálního stavu. 

 

o Čárové kódy při kontrole vstupu osob 

Každá osoba oprávněná ke vstupu do určitého objektu vlastní průkazku označenou 

čárovým kódem. Při vstupu je kód snímán, což umožňuje zamezení vstupu 

nepovolaným osobám. Zároveň je možno kdykoliv zjistit, která osoba je přítomna 

v daném objektu. Obdobné průkazky je možno vydávat i návštěvám. Tento systém 

lze použít ve velkých firmách, výpočetních střediscích, sportovních areálech, 

léčebných ústavech, apod. 

 

o Čárové kódy v knihovnách 

Všechny knihy i čtenářské průkazy jsou označeny čárovými kódy. snímáním kódů 

na knihách a současně kódu na průkazu čtenáře, který si dané knihy půjčuje, je 

potom kdykoliv a velice rychle možno zjistit, které knihy má kdo zapůjčené, popř. 

které knihy jsou v půjčovně.                                                                                  [11] 
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6.NÁVRH OPTIMALIZACE PR ŮBĚHU MATERIÁLOVÝCH            

     TOKŮ ZAVEDENÍM JEJICH ZNAČENÍ 
 

 Pro snadnější orientaci byl vytvořen následující plán zavádění čárových kódů do 

společnosti Disk obchod a technika, spol.s.r.o.: 

 

1. kontaktování firem využívajících značení zboží pomocí čárových kódů 

2. zhodnocení současné situace evidence materiálu a zařízení ve společnosti Disk 

3. vytvoření předběžné představy návrhu a implementace čárových kódů do firmy 

(tzn. výběr vhodného typu čárového kódu, jeho délka a struktura, obecný 

princip fungování systému – snímání čárových kódů, zápis dat do sytému, 

přístup k datům, atd.) 

4. průzkum a následný výběr společností nabízejících kompletní řešení pro 

zavádění čárových kódů 

5. přednesení našich konkrétních  představ jednotlivým firmám, popř. upravení 

našich požadavků dle jejich doporučení či možností 

6. výběr konkrétní firmy, která dodá Disku kompletní řešení pro zavedení 

čárových kódů, dle určitých kritérií 

7. testování systému na pobočkách Morava a Vysočina pro příchozí materiál SPPT 

8. optimalizace systému  

9. zavedení systému do celé firmy Disk 

10. evidence stávajících POPů SPPT 

 

 V první fázi plánu proběhlo kontaktování firem využívajících čárových kódů ke 

značení svého zboží (např. Česká pošta, s.p., Panasonic). Tato fáze přinesla mnoho 

cenných rad, zkušeností a připomínek od těchto firem a také nám pomohla v dalších 

krocích. Neméně důležitým přínosem bylo ujasnění představy o typu čárového kódu, o 

jeho předběžné struktuře, o výhodách a nevýhodách používání konkrétního hardware, 

software apod.  

 Druhý bod - zhodnocení současné situace evidence materiálu a zařízení ve 

společnosti Disk, je detailněji popsán ve druhé kapitole.  

 V následujících podkapitolách jsou obsaženy předběžné návrhy na 

implementaci čárových kódů do firmy Disk. 
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6.1  PRACOVNÍ POSTUPY 
  

 Před rozhodnutím o používání konkrétního kódu a před volbou potřebného 

hardware a software, je potřeba popsat pracovní postupy používané ve firmě. Jedná se o 

modelové situace, které ve firmě Disk mohou nastat v každodenním provozu. Na těchto 

postupech bude dále záviset princip zavádění kódů. 

1.  Instalace nového zařízení 

 Zde mohou nastat dvě možnosti. První možností je výstavba tzv. POPu, kde se 

instaluje nové zařízení. Druhou možností je přidání nového zařízení na stávající POP. 

 

2.  Výměna zařízení 

 V tomto případě se jedná o výměnu zařízení kus za kus (např. UPS). Zařízení se 

vymění například z důvodu již nedostačující kapacity nebo pokud se porouchá. 

 

3.  Servis 

 Servis zařízení je služba, která je v rámci obchodní smlouvy prováděna 

bezplatně. Může dojít ke dvěma různým změnám zařízení – dočasné a trvalé. Dočasná 

změna znamená, že po dobu opravy poškozeného zařízení se použije servisní zařízení 

firmy, které se po opravě stávajícího vrátí zpět do firmy (na sklad). Trvalá změna značí, 

že servisní zařízení zůstane trvale na místě poškozeného zařízení a již se na sklad 

nevrátí.  

 

4.  Deinstalace zařízení 

 K deinstalaci zařízení může dojít z mnoha důvodů – ukončení obchodní 

smlouvy, neplacení zákazníkem využívající dané zařízení, reklamace zařízení a s tím 

související oprava. 

 

5.  Reklamace zařízení 

 To znamená, že nejdříve je zařízení vydáno ze skladu na instalaci. Na takto 

nainstalovaném zařízení může dojít k poruše, která je reklamována ze strany zákazníka. 

Pokud se jedná o menší opravu, provedou technici potřebný zásah na místě. V případě, 

že se jedná o závažnější opravu, posílá se zařízení na reklamaci přímo jeho výrobci. Na 

místo deinstalovaného zařízení tak přichází servisní zařízení firmy.  
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6.  Zápůjčka zařízení 

 Zápůjčka zařízení společnosti Disk je placenou službou. Služba je uvedena 

v obchodní smlouvě, na základě které je zákazníkovi zapůjčeno určité zařízení 

společnosti Disk. 

 

7.  Testování 

 Jedná se o testování rádiových a laserových spojů po jejich příjmu na sklad. 

Testování může být prováděno také na zakázku od jiné firmy. Na základě testu se poté 

zákazník rozhodne, zda dané zařízení využije či nikoliv. 

 

8.  Zápůjčka 

 Způsob, kdy si společnost Disk zapůjčí zařízení od jiné společnosti, například 

měřící přístroje. 

 

9.  Příjem a výdej materiálu a zařízení ze skladu 

 Jedná se o pracovní postup, kdy bude nový materiál a zařízení přijímáno na 

sklad. Dle dodacího listu potom budou požadované informace o zařízení doplněny do 

databáze. Podle potřeby bude následně zařízení či materiál vydán ze skladu. V obou 

dvou případech by se mělo vědět, která osoba danou manipulaci prováděla. 

 

10.  Sklady Plzeň – stř. Morava – stř. Vysočina 

 Dalším možným případem je pohyb materiálu a zařízení  mezi všemi sklady 

společnosti Disk. To může nastat v případě, když se daný materiál či zařízení, které 

potřebují technici k instalaci v současné době nenachází na jejich skladě. Pokud se však 

nachází na jiném skladě, může jim být zasláno.  

 

11.  Inventura 

 Kontrola, zda stav zařízení a materiálu  v účetnictví odpovídá skutečným 

zásobám na skladě.  

 

 

 Jak již bylo uvedeno, v současné době nelze zjistit, který z pracovníků prováděl 

konkrétní manipulaci se skladovými zásobami. Tím by se dalo předejít následujícím 

způsobem. Na každý sklad by se umístil papír s etiketami čárových kódů, na kterých by 
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byly zachyceny tyto údaje: příjmení pracovníka a položky příjem a výdej. Na každou 

lokalitu by se umístily pouze etikety čárových kódů s položkami příjem a výdej; 

označení pracovníka by se v tomto případě vynechalo a to hlavně proto, že v případě 

jakékoliv změny by se tato změna musela zaznamenat na všech lokalitách. Podobný 

systém je zaveden i ve firmě Panasonic v Plzni. Ovšem s tím rozdílem, že místo 

položek příjem a výdej ze skladu zde mají označení směn – ranní, odpolední a noční. I 

zde však má každý pracovník svoji etiketu s čárovým kódem obsahující jeho příjmení.  

 Následující obrázek zachycuje, jak by takové označení mohlo vypadat: 

 

 

 

Obr. 13  Možné značení pracovníků provádějících manipulaci se skladovými zásobami. 

 
 
Obecný postup při příjmu nebo výdeji materiálu a zařízení ze skladu by mohl vypadat 

takto: 

 

 Pracovník vybavený snímačem čárových kódů vejde do skladu. Snímačem 

nejprve sejme kód lokality (tj. skladu) a následně kód se svým jménem. Poté sejme kód 

příjem či výdej podle toho, zda bude materiál a zařízení na sklad vracet nebo ze skladu 

Příjem 

Výdej 

SKLAD  

STŘEDISKO MORAVA 

Prusková 

Hanzlík 

Dvořák 

Fanta 

Srnec 
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odebírat. Pokud pojede na instalaci, bude následovat sejmutí čárových kódů všech 

zařízení, které bude na instalaci potřebovat. Poté odjede na místo instalace, kde nejdříve 

sejme kód příslušné lokality, pak kód příjmu a nakonec kódy veškerých zařízení, které 

zde bude instalovat. V případě, že některé zařízení nebude nainstalováno a bude se 

vracet zpátky na sklad, sejme se nejdříve kód lokality (skladu), poté kód příjem, kód 

jména pracovníka a kód vraceného zařízení.  

 V systému se následně bude moci provést kontrola a to tím způsobem, že po 

zadání čísla lokality by se nám měli objevit veškerá zařízení zde nainstalovaná a to 

včetně pracovníků, kteří danou instalaci provedli. Stejně tak pokud zadáme číslo 

zařízení, měla by se objevit jeho lokalita, kde je umístěno.  

  

 

6.2  METODY ZNAČENÍ 

 Volba vhodné metody pro značení majetku je do jisté míry závislá na 

současném stavu evidence majetku. Po poznání současné situace v oblasti skladování a 

značení zařízení a materiálu ve společnosti Disk (viz. kapitola 2. Popis současného 

stavu) proto bylo vytvořeno několik návrhů metod značení zboží. Všechny tyto návrhy 

vycházely také z požadavků vedení společnosti. Těmi bylo především zachycení těchto 

údajů do struktury čárového kódu: 

o sériové číslo (viz. obal zařízení; zařízení, které by nemělo sériové číslo nebo 

kde nebude možnost jeho přečtení, by bylo číslováno vlastní číselnou řadou) 

o datum pořízení konkrétního zařízení (tj. měsíc a rok) 

o vlastník (např. Disk, SPPT, leasing, … ostatní) 

o druh majetku (vlastní zařízení, investiční nebo neinvestiční majetek, zápůjčka, 

náhradní díl, ostatní) 

o označení lokality 

o poznámky 

  

 Výrobní číslo zařízení, které je v současnosti prioritním údajem, přichází do 

společnosti již natištěné na obalu tohoto zařízení. Tato označení však nejsou jednotná, 

protože společnost nakupuje a přebírá do úschovy majetek různých firem, které 
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používají své vlastní označení. Zde mohou nastat dvě možnosti – buď se daná výrobní 

(sériová) čísla převezmou, jako se to dělalo doposud, a nebo budou vytvořena nová. 

Z důvodu jednotnosti systému čárových kódů bude lepší vytvořit nová identifikační 

čísla, která budou sloužit pro interní potřeby společnosti Disk. Sériová (výrobní) čísla 

samozřejmě zůstanou zachována, dále budou uváděna v databázi, pouze nebudou 

prioritním údajem o zařízení. 

 Další, neméně důležitou, položkou je umístění (lokalita) zařízení. Z praktických 

důvodů se nedoporučuje uvádět na štítek s čárovým kódem umístění daného zařízení. 

Lokalita zařízení se totiž může měnit a při stěhování by poté bylo nutné vytisknout 

nový štítek, což není praktické. Lepším řešením je přiřadit veškerým lokalitám štítek s 

jednoznačným kódem, který lze po vytištění umístit na viditelné místo konkrétní 

lokality (např. zárubeň dveří).  

 

 Pro značení materiálu a zařízení lze uvažovat o třech způsobech značení: 1D 

kódy, 2D kódy nebo RFID tag. Výhody a nevýhody používání těchto metod včetně 

oblasti použití zobrazuje následující tabulka. 

 
 1D kódy 2D kódy RFID tag 

použití 

nejběžnější způsob značení, 

je vhodný k označení 

běžného majetku a lokalit 

vhodné na předměty 

s minimálním prostorem pro 

umístění štítku a tam, kde je 

požadavek uvedení velkého 

množství informací na štítku 

vhodné na předměty, kde 

štítek nesmí být viditelný a 

tam, kde je vhodné uvedení 

velkého množství informací; 

na drahých předmětech jako 

ochrana 

výhody 
cenová dostupnost 

(levný HW) 

minimální štítek (např. 10 

znaků na štítku 6x6 mm), 

velká hustota informací 

na minimálním prostoru, 

schopnost přečtení kódu i 

při jeho poškození 

 

není nutnost viditelného 

umístění (bezkontaktní 

přenos dat), velká hustota 

informací v čipu, možnost 

zápisu do čipu, možnost 

zabezpečení proti 

neoprávněnému odnesení 

nevýhody 

malá hustota informací na 

štítku,  

velké etikety, 

nutnost viditelného 

umístění 

malá čtecí vzdálenost, 

dražší HW, 

nutnost viditelného umístění 

malá čtecí vzdálenost u 13 

MHz tagu, drahý hardware, 

zatím drahý spotřební 

materiál tagu 
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 Metoda značení pomocí bezkontaktního radiového přenosu dat (RFID tag) by 

vzhledem k povaze a počtu označovaných zařízení ve společnosti Disk nebyla vhodná a 

to zejména z finančních důvodů (drahý HW, spotřební materiál). V současnosti lze tedy 

uvažovat pouze o těchto způsobech značení materiálu a lokalit: 

• 1D kód (lineární čárový kód) 

• 2D kód (dvoudimenzionální, maticové kódy) 

• kombinace obou dvou  

  

 Po zohlednění veškerých požadavků může i zde samozřejmě nastat několik 

variant. V současné době je však jisté, že bude potřeba dvojího označení – jednak 

samotného zařízení  a jednak lokality. Jelikož je většina zařízení společnosti již 

nainstalována  a to na různých lokalitách, bude potřeba volit takovou variantu značení, 

která bude co nejpraktičtější, nejefektivnější, ale také finančně přijatelná. Dále jsou 

uvedeny možné varianty značení. 

 

6.2.1  Možné způsoby zna čení 

 
1.   označení zařízení: 1D kód (obsahuje všechny požadované údaje)                             

      označení lokality: 1D kód  

 V případě použití 1D čárového kódu bude složité zakódovat veškeré 

požadované informace o majetku do struktury čárového kódu. Obecně platí, že čím více 

dat zakódujeme, tím více bude výsledný kód delší. Možností by bylo použití více 1D 

kódů, ale toto řešení by nebylo praktické a to především z důvodu velikostí 

používaných zařízení.  

 Pokud by kód obsahoval veškeré informace o konkrétním zařízení, nastal by 

problém v případě změny jakéhokoliv údaje. Pak by bylo třeba vytisknout nový štítek 

s čárovým kódem obsahujícím změněné informace.  

 Další věcí je označení lokality, která může být označena buď pomocí čísel nebo 

kombinací čísel a písmen, jako doposud (např. POP1PRA). Ať už se bude jednat o 

kterékoliv označení lokality, každopádně  bude nutné si pro tuto variantu pořídit 

tiskárnu čárových kódů. 
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2.   označení zařízení: 1D kód (obsahuje pouze identifikační číslo) 

      označení lokality: 1D kód 

 Pro tuto variantu bude  potřeba určit, který údaj je pro společnost prioritní 

(například identifikační či výrobní číslo zařízení) a tento údaj poté použít jako klíč 

k položce v databázi V systému by se poté po zadání identifikačního čísla zobrazily 

další informace o zařízení (datum, vlastník apod.). Jedná se tedy o variantu, kdy by se 

také používaly dva 1D kódy. První by byl umístěn  na zařízení a obsahoval by jeho 

identifikační číslo a druhý kód by byl umístěn na příslušné lokalitě. Data do systému by 

se zadala po označení zařízení pomocí kódu.  

 V této variantě budou stačit ke značení majetku a lokalit 1D kódem pouze 

předem natištěné role etiket s čárovými kódy, které budou obsahovat po sobě jdoucí 

vzestupnou číselnou řadu. Tato čísla budou představovat identifikační čísla zařízení a 

také čísla lokalit. To znamená, že by  nebyla potřeba tiskárna čárových kódů, tisk kódů 

na etikety by zajistila vybraná dodavatelská firma. 

 Problém by se mohl objevit v případě požadavku značení lokalit pomocí písmen 

a číslic jako je tomu teď (např. POP1PRA). V takovém případě by byla navíc potřeba i 

tiskárna umožňující tisk čárových kódů. Ta by byla navíc potřeba i tehdy, pokud by 

došlo k poškození kódu. Pro všechny 1D kódy totiž platí, že pokud dojde k jejich 

poškození, ve většině případů je nelze přečíst pomocí čtečky a tím pádem je nutno 

vyhledat jejich identifikační čísla v systému.  

 Další důležitou položkou je délka číselné řady kódu. Je lepší počítat s více místy 

na identifikační číslo, aby se nestalo, že se nám budou tato čísla po vyčerpání všech 

číselných kombinací opakovat. 

  

3.   označení zařízení: 2D kód (obsahuje všechny požadované informace o zařízení) 

      označení lokality: 2D kód 

Obecně by použití 2D kódů znamenalo výhodu v tom, že by kód obsahoval 

veškeré potřebné údaje o zařízení a komunikace s databází by nebyla nutná. To je 

významný rozdíl oproti 1D kódům, které obvykle slouží pouze jako klíč k vyhledání 

údajů v určité databázi externího systému. 

Varianta je srovnatelná s první, rozdílem je druh použitého kódu. Výhodami 

oproti první variantě jsou: velikost štítku, možnost zakódování všech požadovaných 

informací do jednoho štítku, možnost přečtení kódu i přes jeho poškození 
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Stejně jako u první varianty, i zde by nastal problém se změnou údajů 

obsažených v kódu.  

 

4.   označení zařízení: 2D kód (obsahuje pouze identifikační číslo) 

      označení lokality: 2D kód 

 Tato varianta je podobná variantě č. 2. Princip fungování kódů by byl stejný. 

Rozdíl je ovšem v tom, že v případě použití 2D kódu by bylo možno vytisknout štítek 

s minimální velikostí, což je praktické z hlediska velikostí zařízení společnosti. Jedná 

se zejména o zařízení již nainstalovaná, kde bude obtížné s nimi jakýmkoliv způsobem 

manipulovat a označovat je.  

 Výhodou této varianty je, že kód umístěný na zařízení nebude obsahovat 

veškeré údaje o zařízení, ale pouze identifikační číslo. To znamená, že pokud dojde ke 

změnám údajů, změní se pouze informace v databázi a nebude tak potřeba tisknout a 

lepit nový štítek.  

 

5.   označení zařízení i lokality: 2D kód (obsahuje všechny požadované informace 

včetně  

       určení lokality) 

 Jelikož 2D kódy umožňují zakódovat větší množství informací než je tomu u 1D 

kódů, bylo by možné veškeré požadované informace o zařízení včetně jeho umístění 

(lokality) zobrazit pouze v jednom kódu. Toto řešení by bylo efektivní, pokud by 

nedocházelo k žádným změnám. Protože ale dochází k občasným změnám lokalit, jeví 

se použití této varianty jako málo pravděpodobné. Při každé změně by se tato změna 

musela zaznamenat a bylo by třeba vytisknout i nový štítek s kódem.  

 

  

6.2.2  Shrnutí 

 Po shrnutí všech výše uvedených možností značení zařízení a lokalit pomocí 1D 

nebo 2D kódů, se jako nejlepší jeví varianta č. 4. To znamená použít dva 2D kódy – 

jeden na zařízení a druhý na označení lokality. Zařízení by bylo označeno 2D kódem, 

který by obsahoval pouze identifikační číslo a zbytek informací by byl uložen 

v databázi. Stejně tak 2D kód lokality by obsahoval pouze identifikační číslo. 
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 Jednoznačnou výhodou této varianty oproti použití 1D kódu je výsledná velikost 

štítku s kódem. 2D kód totiž umožňuje zakódovat stejnou informaci, která je obsažena 

v 1D kódu, ale na daleko menší ploše – např. 2 x 2 nebo 3 x 3 mm. Další předností je 

ochrana uložených informací. Informace je možné přečíst i po poškození etikety, 

protože je kód uložen několikrát (četnost uložení dvourozměrného kódu je možné 

nastavit v software). Vysokou ochranu dat u 2D kódů lze doložit na příkladu PDF 417, 

který má velice dobré vlastnosti umožňující předcházet zneužití uložených dat. Vysoký 

stupeň ochrany spočívá ve způsobech zakódování informací. Pokud chceme například 

do kódu PDF 417 vložit text a nechceme, aby si ho kdokoliv přečetl, lze ho před 

vytvořením kódu zakódovat libovolnou šifrou (například každý pátý znak se přesune 

nakonec apod.). Po zpětném načtení snímačem jsou data přijata v kódované podobě a 

pro každého bez znalosti použité šifry představují pouze nesmyslnou směsici znaků. 

Jedinečná je i schopnost plnohodnotného obnovení dat až do 50 procentního poškození 

kódu.  

  Nevýhodu použití 2D kódů oproti 1D kódům představuje vyšší pořizovací cena 

hardware (snímače, tiskárny). Je však třeba dodat, že snímače pro čtení 2D kódů dokáží 

snímat také informace z 1D kódů, což umožňuje firmě podle potřeby kombinovat oba 

druhy identifikace zboží.  

  

 

Jednoznačné výhody použití 2D kódů lze tedy shrnout do těchto bodů: 

o vysoká hustota dat (až 3750 dat) na minimální etiketě 

o minimální velikost etikety (vhodné tedy pro označování elektrosoučástek a 

drobných zařízení společnosti) 

o znovupřečtení dat i přes poškození etikety (lze přečíst i přes 50-ti procentní 

poškození) 

o ochrana dat (např. zakódováním libovolné šifry) 

o v případě použití identifikačních čísel, které budou představovat vzestupnou 

číselnou řadu, lze využít potisku etiket 2D kódem  a ušetřit tak za nákup 

tiskáren  
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6.3  TISK ETIKET 

 Existují tři základní možnosti tisku etiket s požadovaným 2D kódem: koupě 

tiskárny umožňující tisk etiket a s tím související koupě spotřebního materiálu, 

zakoupení pouze software pro tisk etiket a využití vlastní tiskárny a nebo zakázkové 

zhotovení etiket dle našich požadavků. 

 Tiskárny pro tisk čárových kódů mohou být stacionární či mobilní. Pokud bude 

společnost Disk uvažovat o koupi vlastní tiskárny, bude lepší zvolit tiskárnu 

stacionární. Veškerý příchozí materiál a zařízení bude označováno již při jeho příjmu 

na sklad a tudíž nebude potřeba využívat mobilní tiskárnu, která je vhodná zejména pro 

práci v terénu.  

 

6.3.1  Možnosti tisku 

1.  Nákup tiskárny pro tisk 2D kódů včetně spotřebního materiálu 

 První možností, která se nabízí pro tisk etiket, je zakoupení speciální tiskárny 

pro tisk a návrh 2D kódů. Software pro tvorbu 2D kódů bývá většinou v ceně tiskárny, 

v některých případech je však třeba dokoupit. Výhodou této varianty je to, že si firma 

dokáže v kterémkoliv okamžiku vytisknout etiketu jakýchkoliv rozměrů s potřebnými 

údaji, může zvolit vlastní způsob zakódování údajů, četnost uložení dvourozměrného 

kódu a není tak závislá na ostatních dodavatelích. Nevýhodou je vyšší pořizovací cena 

tiskárny, software a spotřebního materiálu. Tiskárny se obvykle vyplatí pro tisk většího 

počtu štítků. Pro náš případ (tj. tisk cca 5000 ks za rok) se toto řešení jeví spíše jako 

nevhodné. 

 

Náklady na nákup tiskárny s dodaným software: 

Položka Cena vč. DPH 

Tiskárna DATAMAX E-4203 

(cena včetně software pro návrh a tisk etiket) 

18123,- Kč 

Etiketa bílá Polyexact (plast) o rozměru 

10x15mm 

50,34,- Kč  

(cena za 1000ks) 

Barvící páska S-250 (Pryskyřice) – vysoce 

odolná páska určená pro Polyester, PVC, PE 

157,-Kč 

(cena za 100m pásky) 

Celkem 18330,34,- Kč 
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Cena za tisk 1 etikety  18,33,- Kč 

Pozn. Všechny výše uvedené ceny jsou získané od společnosti Bartech. Ceny u ostatních 
společností se liší pouze minimálně, v závislosti na typu tiskárny a druhu spotřeb. materiálu. 

 

 V ceně tiskárny jsou Windows DRIVERY vhodné pro tisk z libovolné Windows 

aplikace (Word, Excel, apod.). Ceny tiskáren vhodných pro naše požadované množství 

(tj. cca 5000 kusů etiket pro první rok, v dalších letech potom už pouze v tisícových 

nákladech) se pohybují kolem 14500 – 18000,- Kč bez DPH. Ceny barvících pásek do 

TTR tiskáren se liší v závislosti na materiálu, typu návinu, délce návinu, barevném 

provedení apod. Ceny etiket se liší podle jejich rozměru a materiálu, ze kterého jsou 

vyrobeny a pohybují se v řádech stovek korun. 

 Podle rad a zkušeností firem používajících tiskárny čárových kódů (např. 

Panasonic), obvykle nebývají software dodávané spolu s tiskárnami příliš kvalitní. Je 

lepší proto zainvestovat do speciálního software pro návrh a tisk štítků, např. Bar 

Tender (doporučen společností Panasonic). V takovém případě se ovšem cena tiskárny 

zvýší o minimálně 8000 – 9000,- Kč a tisk jednoho štítku by stál až 26,33,- Kč. 

 

 

2.  Nákup software pro tisk a návrh etiket (využití vlastní tiskárny) 

 Další možností tisku etiket je pořízení speciálního programu pro tisk čárových 

kódů a příslušného spotřebního materiálu. Tisk by byl prováděn na vlastní tiskárně 

nebo by byl návrh etiket s čárovým kódem předán k vytištění příslušné firmě.  

 

Náklady na software: 

Možné varianty software Cena vč. DPH 

Bar Tender Basic 

(tiskový program pro libovolnou tiskárnu č.kódů) 
8271,50,- Kč 

Bar Tender Enterprise Print Only 

(licence pro 1 PC, max. 3 tiskárny a max. 1 uživatel) 
9767,50,- Kč 

Bar Tender Professional 

(jako verze Basic, navíc možnost propojení 
s jakoukoliv databází – Excel, Access apod.) 

15560,50,- Kč 

Codesoft 7 Run Time 

(návrh a tisk na všech tiskárnách nainstalovaných ve 
Windows a TTR tiskárnách) 

37236,- Kč 
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 Kromě těchto programů existují samozřejmě i další. Ceny se také liší podle 

toho, co daný software umí (zda pouze tiskne etikety, pouze navrhuje etikety nebo 

obojí) a pro kolik uživatelů bude určen.  

 Pro tuto variantu bychom museli pořídit i spotřební materiál (etikety). Ceny se 

pohybují v řádech stovek korun dle druhu materiálu, rozměrů, barevného provedení 

apod.). Pokud budeme uvažovat například program Bar Tender Basic s licencí pro 1 PC 

a spotřební materiál z předchozí varianty (tj. bílá plastová etiketa a barvící páska) 

v celkové hodnotě 207,34,- Kč, vyjde tisk 1 etikety na 8,48,- Kč. 

 

 

 

3.  Potisk etiket na zakázku 

 V závislosti na počtu požadovaných kusů etiket by se vyplatilo nechat tyto 

etikety na zakázku potisknout ve specializované firmě. Výhodou je také to, že ve 2D 

kódu bude zakódováno pouze identifikační číslo zařízení či lokality a tudíž nebude 

problém nechat natisknout požadovanou vzestupnou číselnou řadu do 2D kódu.  

 Příslušným firmám byly předloženy tyto naše požadavky na potisk etiket 2D 

kódy: 

1. typ etiket – označení zařízení 

- kód bude obsahovat 7 znaků (7-mi místné identifikační číslo) 

- náklad cca 5000 kusů na první rok (v dalších letech v řádech 

několika ticísů) 

- předběžné rozměry etikety s kódem: 15 x 15 mm 

 

2. typ etiket – označení lokality 

- kód bude obsahovat 5 znaků (5-ti místné identifikační číslo) 

- náklad cca 500 kusů 

- požadavky na etiketu: oděruvzdornost, odolné proti vodě a 

teplotám od -10 do + 40°C, schopnost přečíst etiketu po dobu 5 

let 

- předběžné rozměry etikety s kódem: 25 x 25 mm 

 

Na základě těchto informací byly vytvořeny následující cenové nabídky: 
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T- Trading, s.r.o. 

 Společnost doporučuje, dle našich požadavků, použít vinylové etikety 

s elastickou folií. Tato fólie je vhodná k lepení na zakřivené a pórovité povrchy. 

Neobyčejně silné lepidlo umožňuje lepení fólie na většině podkladů, také na lakované 

kovové povrchy a umělé hmoty o nízké povrchové energii (tj. polyetylen). Trvanlivost 

etikety při venkovním použití činí nejméně 5 let, uvnitř je prakticky neomezená. Díky 

silné vazbě k podkladu není možné strhnout etiketu v celku a znovu ji přilepit. Fólie 

nevodí el. proud a má rozsáhlé použití při plombování elektronických soustrojí a 

počítačových součástí. Minimální výška etiket musí být 6 mm, firma nám proto nabízí 

tyto dva rozměry: 

 

Formát etiket 

(mm) 

Cena vč. 

DPH/1000ks 

Počet etiket na 

kotouči 

Počet 

řad 

Cena za 

1 etiketu 

19 x 7 524,- Kč 15000 3 0,52,- Kč 

26 x 14 
1238,- Kč 

1119,- Kč 

5000 

10000 

1 

2 

1,24,- Kč 

1,12,- Kč 

 Tyto ceny za potisk etiket jsou uvedeny bez dopravného a balného (bohužel mi 

nebyli schopni říct celkovou cenu včetně dopravného a balného). Fólie je možno dodat 

ve třech barevných provedeních: bílá pololesklá, žlutá pololesklá a stříbrná matná. 

Dodací lhůty jsou 4-5 týdnů. 

 Cena za potisk etikety 2D kódem je výrazně nižší než v předchozích dvou 

variantách. Nevýhodou u této firmy je to, že se musí odebrat minimální množství etiket 

(viz. počet etiket na kotouči), což by pro nás nebylo moc výhodné. V případě 1. typu 

etiket bychom museli odebrat třikrát větší množství a v případě 2. typu etiket až 

desetinásobek toho, co požadujeme. Také dodací lhůty a rozměry nabízených etiket 

příliš nevyhovují našim požadavkům.  

 

 

Gaben spol. s.r.o. 

 Společnost nabízí potisk etiket na zakázku na termotransferových tiskárnách. 

Pro vnitřní použití nabízí běžné papírové etikety, pro venkovní prostředí používají 
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materiál Datapol (pokovaný polyester) nebo Ploysuper+ (polyester). Na etikety lze 

natisknout texty, čárové kódy, popřípadě dodaná loga či obrázky dle našich požadavků. 

Dodací lhůta je 3-5 pracovních dnů. Rozměr etiket a typ materiálu při menších 

odběrech záleží na skladové dostupnosti daných materiálů.  Pro nejlepší čtivost 

čárových kódů je doporučen bílý podklad etikety a černý potisk. Normální dodací lhůta 

je 3 – 5 pracovních dnů. Orientační ceník etiket s potiskem je uveden v následující 

tabulce. Jedná se o ceny za 1 etiketu v případě použití bílých papírových etiket 

s černým termotransférovým tiskem. 

šířka x výška mm cena 1 ks/Kč šířka x výška mm cena 1 ks/ Kč 

100x27 0,52 50x20 0,36 

100x70 0,80 50x25 0,38 

104x56 0,75 50x30 0,40 

110x150 1,50 50x35 0,47 

22x10 0,18 50x100 0,52 

32x12 0,20 58x43 0,49 

32x16 0,25 58x53 0,60 

32x22 0,27 60x25 0,40 

32x25 0,30 60x60 0,52 

38x19 0,30 61x38 0,50 

38x25 0,35 68x45 0,52 

40x46 0,40 75x38 0,58 

45x20 0,34 88x40 0,52 

45x35 0,45  

Výše uvedené ceny jsou bez DPH. K cenám je nutno připočítat tyto položky: 

- jednorázový poplatek za návrh etikety 200 – 500,- Kč podle náročnosti štítku 

- cena za spuštění tisku série etiket 100,- Kč 

- expresní příplatek: do 24 hodin – 100%, do 48 hodin – 50% 

 

Výhodou této nabídky je možnost objednání požadovaného množství etiket.  

Našim požadavkům na rozměr etiket nejvíce odpovídají tyto: 22 x 10 a 32 x 22 mm.  
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Bartech, s.r.o. 

 Společnost Bartech, s.r.o. nabízí potisk etiket na kvalitních termotransferových 

tiskárnách. Etikety mohou obsahovat grafiku (například logo firmy), popisné texty (s 

českou diakritikou), číselné údaje (konstantní, narůstající nebo klesající číselné řady), 

proměnné číselné a textové údaje (z databázových souborů) a všechny běžné typy 

čárových kódů. Dodací lhůty jsou v rozmezí 2 – 3 pracovních dnů a v akutních 

případech  jsou schopni zajistit i tisk na počkání. Potisk je prováděn jak na papírové 

etikety  tak i na etikety ze speciálních odolných materiálů, průhledných fólií či 

textilních pásek.  

 V případě objednávky u společnosti Bartech vzniká zádrhel v podobě 

minimálního odběrového množství a také rozměru etikety. Námi požadovaným 

rozměrům (15x15 a 25x25 mm) nejvíce odpovídají tyto nabízené rozměry: 21 x 21 a 25 

x 25 mm. Požadovaný rozměr 15 x 15mm bohužel nepatří ke standardně vyráběným 

rozměrům společnosti a proto ho nemají ve své nabídce. Pokud bychom na něm trvali, 

bylo by možné jej na zakázku vyrobit. Výroba takové etikety (hlavně výroby 

výsekového nástroje) by však byla v porovnání s odběrovým množstvím vcelku 

nákladná. Dalším problémem je minimální odběr etiket. V případě menšího rozměru je 

to minimálně 40000 kusů a u většího rozměru 32000 kusů. 

 

QS Data, identifikační systémy 

 Na základě našich požadavků nám společnost QS Data doporučila použít kód 

Datamatrix. V případě použití kódu PDF 417 by se totiž  požadované informace 

nevlezly na námi zvolené formáty etiket. Následující obrázek zachycuje vzorek etikety, 

na kterém lze názorně vidět rozdíl mezi použitím kódu PDF 417 a kódu Datamatrix (v 

obou dvou případech je v nich zakódováno 7 znaků).  

  

 

 

 

Obr. 14  Rozdíl mezi 7-mi místným kódem typu Datamatrix a PDF 417. 
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Cena za etikety včetně rozměrů a použitého materiálu je vyobrazena v následující 

tabulce: 

Rozměr etikety Materiál Cena za 1000 ks Cena za 1 ks 

15 x 15 mm PE fólie s potiskem 580,- Kč 0,58,- Kč 

23 x 23 mm PE fólie s potiskem 640,- Kč 0,64,- Kč 

Uvedené ceny jsou bez DPH. K ceně je potřeba navíc připočítat cenu za návrh a 

vytvoření formátu etikety, která činí 400,- Kč (bez DPH) a platí se jednorázově při 

první objednávce.  

 

 

6.3.2 Shrnutí 
 Při porovnání všech tří možností tisku, tj. koupě vlastní tiskárny, koupě pouze 

software pro tisk a návrh kódů a tisk na vlastní tiskárně anebo zakázkový potisk etiket, 

vychází jako nejvýhodnější řešení třetí varianta – tj. potisk etiket na zakázku.  

 Při koupi tiskárny pro tisk čárových kódů je potřeba koupit i příslušenství (TTR 

pásky, různé druhy etiket, apod.). Některé tiskárny také umí pouze tisknout etikety, ale 

neobsahují již software pro jejich návrh. Obecně je toto řešení finančně náročné a 

vyplatí se spíše pro tisk většího počtu etiket nebo při každodenním tisku. I při koupi 

nejlevnějšího typu tiskárny, vhodné pro tisk 2D kódů, včetně spotřebního materiálu, 

vyjde potisk 1 etikety na cca 18,- Kč. Pokud se k tiskárně dokoupí příslušný software 

pro návrh a tisk etiket vyjde cena za 1 etiketu kolem 26,- Kč.  

 Pokud budeme uvažovat o pořízení pouze software pro návrh a tisk čárových 

kódů včetně pořízení potřebného spotřebního materiálu, vyjde cena za 1 etiketu 

přibližně na 8,- Kč. Dále lze využít tisku vlastní tiskárny nebo lze předat návrh etikety 

k tisku příslušné firmě. 

 Vzhledem k tomu, že v kódu budou zakódovány pouze číselné údaje (vzestupná 

číselná řada) o pěti, resp. sedmi znacích, a vzhledem k požadovanému množství etiket, 

bude jednoduché nechat potisknout etikety těmito kódy specializovanou firmou. Ceny 

za tyto etikety se pohybují v korunových položkách (viz předchozí kapitola). Rozdíl je 

pouze v nabízených velikostech etiket. Našim požadovaným rozměrům se nejvíce 

přibližuje nabídka společnosti QS Data. V příloze 8 lze nalézt řešení výběru dodavatele 
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pro potisk etiket čárovými kódy pomocí fuzzy logiky (pro zjednodušení se zde 

předpokládal pouze jeden rozměr etikety a to 15x15 mm). 

 

 

  

 6.4   ČTENÍ KÓDŮ 

 Čtení 2D kódů může být provedeno pomocí snímačů nebo terminálů. Snímač 

čárového kódu slouží k přečtení čárového kódu a jeho převedení do hostitele stejně tak, 

jako kdyby obsah čárového kódu napsal operátor na klávesnici. Naproti tomu terminály 

lze považovat za zařízení pro mobilní sběr a zpracování dat. Typický terminál je 

autonomní přenosné zařízení s integrovaným snímačem čárového kódu a pamětí. Jeho 

napájení je obvykle zajištěno z dobíjitelných akumulátorů, funkci řídí aplikační 

software. Na rozdíl od snímačů tedy terminály čárový kód nejenom přečtou, ale umějí 

ho i zpracovat a uložit do paměti. Kromě toho mohou do paměti ukládat i další 

informace zadávané uživatelem. Přenos dat mezi terminálem a hostitelským systémem 

může být buď dávkový (off-line) nebo bezdrátový přes rádiovou síť (on-line). Kromě 

přenosných terminálů však existují i upevnitelné terminály vhodné např. pro montáž na 

manipulační a vysokozdvižné vozíky. 

 

6.4.1 Snímače  

 Snímače kódů jsou určeny k přečtení a dekódování čárového kódu a 

okamžitému přenosu dat v něm obsažených do hostitele, k němuž jsou připojeny. Podle 

způsobu připojení snímače dělíme na kabelové a bezdrátové. Podle stupně robustnosti 

lze různé typy snímačů použít v různě náročných prostředích. 

 Ruční snímače slouží k operativnímu čtení čárových kódů u pokladen v 

obchodech, na výdejních místech ve skladech, u výrobních linek a podobně. Ruční 

snímače se nabízejí v různých typech provedení: od méně odolných až po robustní 

průmyslové odolávající opakovaným pádům i nízkým teplotám. Z hlediska konektivity 

je dnes běžně podporováno více rozhraní, mezi něž patří emulace klávesnice, USB a 

RS-232. Ruční snímače se vyrábějí v provedení pro připojení kabelem nebo jako 
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bezdrátové. Bezdrátový snímač komunikuje rádiově se základnou, která slouží i k 

dobíjení baterií snímače.  

 Mobilní snímače představují skupinu zařízení, která jsou svou funkčností na 

pomezí mezi klasickými snímači a mobilními terminály. Mobilní snímač má vlastní 

napájení z baterie nebo akumulátoru a paměť, která dovoluje nasnímané čárové kódy 

uchovat předtím, než se převedou k dalšímu zpracování. Mobilní snímač však také 

může být vybaven rádiovou kartou pro bezdrátovou komunikaci. Klávesnice je obvykle 

redukována na několik málo tlačítek. 

 Co se týče čtení a přenosu dat - snímač vlastně jakoby emuluje vstup klávesnice. 

To znamená, že místo toho, abychom do programu ručně přes klávesnici napsali 

například "15df45g3t2174", tak jen přečteme kód, který toto číslo v sobě obsahuje (a je 

jedno jestli je 1D nebo 2D) a snímač pošle číselné vyjádření z kódu na místo kurzoru 

do počítače stejně, jako bychom to tam napsali. Ke snímačům není potřeba žádný 

software, snímač prostě přečte kód a zapíše jej do PC na místo kde se právě nachází 

kurzor. 

 Ceny snímačů 2D kódů se pohybují od 3000,- Kč až po 28000,- Kč v závislosti 

na značce a příslušenství. 

 V případě použití snímačů kódů mohou nastat pro technika, který bude pracovat 

v terénu, dvě možnosti. Buď bude vybaven notebookem umožňujícím online přístup 

k centrální databázi (CDMA karta) nebo si bude muset nasnímaná data uložit do 

notebooku a až poté (např. na firmě) přehrát tyto informace do centrální databáze.   

Nevýhodou používání snímačů je chybějící paměť dat. To znamená, že snímače pouze 

sejmou identifikační číslo obsažené v kódu a kromě této informace žádné jiné 

nezjistíme. Ostatní informace uložené v databázi zjistíme až po zapsání kódu (sejmutí 

kódu) do databáze. Další věcí je fakt, že jakmile technik sejme dané kódy, bude muset 

tyto informace ihned přenést do úložného zařízení, protože do snímače nelze načíst a 

následně uložit informace (kód lokality, zařízení, apod.).  

 

 

6.4.2  Terminály 

 V průmyslových aplikacích je obvykle potřeba spojit snímání s mobilním 

zpracováním dat. K tomuto účelu se používají mobilní terminály jinak též nazývané 

handheld počítače. Klasický přenosný terminál je napájen z dobíjitelného akumulátoru, 
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má displej, klávesnici a je programovatelný. V závislosti od použitého software pak lze 

využít k různým úkonům (inventura skladu, evidence majetku, mobilní prodej atd.).  

 Terminály mohou s hostitelským systémem komunikovat dvojím způsobem: 

dávkově (offline) - kdy se informace z paměti terminálu převádí obvykle po sériové 

lince do hostitele ke zpracování, nebo radiofrekvenčně (online), tj. bezdrátově, kdy 

terminál může sdílet informace s hostitelským systémem v reálném čase a naopak 

načtené informace do hostitele ihned odesílat. 

 Ruční mobilní terminály jsou vlastně malé přenosné počítače. Pro vstup dat 

používají klávesnici nebo dotykový displej a integrovaný snímač čárového kódu. Může 

se jednat o snímač běžných 1D čárových kódů nebo tzv. imager - digitální snímač s 

možností čtení 2D čárových kódů. Komunikace mezi terminálem a nadřízeným 

systémem může fungovat buď bezdrátově prostřednictvím Wi-Fi sítě anebo dávkově, tj. 

přenosem dat přes komunikační základnu - cradli. Ruční terminály jsou při práci 

napájeny z dobíjitelného akumulátoru. 

 Používání terminálů je výhodnější a to proto, že umožňují snímat, načítat a 

ukládat data, což bude vzhledem k práci v terénu lepší řešení než používaní snímačů. 

Následující obrázky simulují možný pracovní postup při využití online a offline 

terminálu. 

Offline (dávkový) přenos dat 

                       SKLAD                                                                                SKLAD 

 

              

 

                                                                                                                                                                  DATABÁZE    

Obr.15  Offline (dávkový) přenos dat. 
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 Na základě plánu konkrétní akce, která obsahuje i soupis potřebného materiálu, 

je daný materiál (zařízení) vyzvednuto ze skladu. Pracovník vyzvedávající materiál 

nejdříve sejme pomocí terminálu označení skladu (lokality), poté své jméno a položku 

příjem nebo výdej ze skladu, nakonec kód zařízení nebo materiál, který bude použit na 

danou akci. Pracovník vybavený přenosným datovým terminálem, poté odjede na místo 

akce.  Po příjezdu na konkrétní místo nejdříve sejme kód lokality, kód příjem (popř. 

výdej) a následně zařízení (materiál), které zde bude instalovat. Všechna tato data 

budou po celou dobu ukládána v terminálu. Po příjezdu z akce se vrátí nepoužitý nebo 

deinstalovaný  materiál (zařízení) zpět na sklad. Sejmou se kódy v tomto pořadí: 

lokalita – jméno pracovníka – příjem na sklad. Poté se propojí terminál s uloženými 

daty s počítačem v kanceláři, data se přehrají a přenesou se do centrální databáze.  

Ceny  těchto terminálů se pohybují cca od 7 000 do 22000,- Kč bez příslušenství.    

 

Online přenos dat 

                           SKLAD                                                                                                            SKLAD 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          DATABÁZE 

Obr. 16  Online přenos dat 

 

 Pracovní postup je stejný jako v předešlém případě. Rozdíl je v tom, že veškeré 

nasnímané informace do terminálu jsou ihned přeneseny do centrální databáze.  
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 Ceny terminálů (s Bluetooth nebo Wi-fi)  se pohybují od cca 7 000 do 45000,-

Kč v závislosti na značce, příslušenství, software apod.  

 

 

 6.4.3.  Shrnutí 

 Společnost si může pro snímání kódů vybrat ze dvou možností – tj. snímač nebo 

terminál.  Nejdříve je potřeba si ujasnit, zda přístroj ke čtení kódů bude umístěn pouze 

ve skladech společnosti nebo zda jím budou vybaveni i technici při práci v terénu.  

 V případě použití pouze ve skladu, by se jako nejlepší možnost jevilo použití 

ručního snímače, který by byl připojen ke stálému terminálu (počítači). Veškeré 

operace spojené se snímáním by se tak prováděly pouze ve skladu. To znamená, že 

před odjezdem technika do terénu se kódy příslušného  materiálu nasnímají a přidají se 

do příslušné lokality.  

 Druhou možností je použití snímacího zařízení jednak na skladě a jednak při 

práci v terénu. V tomto případě by technik nasnímal všechny potřebné informace až na 

místě a ne před odjezdem ve skladu. Společnost by tak musela zakoupit větší počet 

snímačů, což by se oproti předchozí variantě značně prodražilo.  

 

 

 

6.5  SOFTWARE 

 V současné době společnost Disk využívá ke skladové evidenci modul 

programu MONEY S3, který zde slouží především pro vedení účetnictví. Jelikož 

společnost přebírá sklady materiálů od svých zákazníků (např. SPPT, Star21 Networks, 

GTS Novera, apod.) stávají se požadavky na evidenci materiálu a zařízení natolik 

specifické, že je nelze zahrnout do současně používaného programu. Proto je potřeba 

vytvořit nový software na vedení skladové evidence přesně na míru tak, aby splňoval 

potřeby a požadavky společnosti Disk. Dále je třeba, aby tento software komunikoval 

s vybraným snímacím zařízením. Společnost Disk se proto rozhodla, že neosloví 

žádnou specializovanou firmu, ale pro vytvoření tohoto softwaru využije jednoho ze 

svých zaměstnanců, který se tvorbou software zabývá.  

Požadavky na software: 
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o komunikace se snímacím zařízením  

o vytváření karet pro jednotlivá zařízení i lokality 

o ukládání do databáze 

o vyhledávání podle kritérií (např. podle názvu zařízení, podle lokality apod.) 

o vytváření tiskových formulářů 

o oddělené sklady pro jednotlivé firmy 

o autorizace uživatelů s různými právy (zápis, čtení) 

o možnost udgradů podle nových požadavků, specifikací 

 

 Tyto požadavky budou samozřejmě blíže specifikovány až při tvorbě softwaru. 

Software se nejdříve zavede na jednu pobočku (Olomouc) a to pouze pro vnitřní účely 

společnosti Disk. Po otestování a odstranění počátečních problémů bude software 

nasazen i do ostatních poboček společnosti a následně zpřístupněn zákazníkům. 
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7. ZAVÁDĚNÍ ČÁROVÝCH KÓDŮ DO SPOLEČNOSTI 

7.1  VÝBĚR NÁVRHŮ 
 

 Z mých návrhů (z předešlé kapitoly) na výběr konkrétního typu kódu, příslušné 

metody značení, hardware a software byly vybrány tyto možnosti, které společnost 

Disk plánuje zavést: 

1,  metoda značení 

označení zařízení: 2D kód (obsahuje pouze identifikační číslo) 

označení lokality: 2D kód (obsahuje pouze identifikační číslo) 

 

 Jednotlivá zařízení i lokality budou značeny pomocí 2D kódů. Tyto kódy byly 

vybrány především z těchto důvodů: minimální velikost štítku, velká hustota informací 

na minimálním prostoru, schopnost přečtení kódu i při jeho poškození. V obou dvou 

typech kódů budou zakódovány pouze identifikační čísla a ostatní informace budou 

uloženy v databázi. V systému by se poté po zadání identifikačního čísla zobrazily další 

informace o zařízení (datum, vlastník apod.). 

 Výhodou této metody je zejména to, že ke značení zařízení (lokalit) bude stačit 

pouze předem natištěné role s kódy obsahující pouze identifikační čísla. Odpadne tak 

nutnost pořízení vlastních tiskáren určených pro tisk čárových kódů.  

 Při identifikaci zařízení pomocí štítků s kódy je třeba se vyvarovat následujících 

chyb: 

o Označení zařízení chybným štítkem. V tomto případě je na předmět umístěn 

štítek patřící jinému předmětu. Snímací přístroj tuto chybu samozřejmě 

nerozpozná a z hlediska inventury dojde k trvalé záměně obou předmětů.  

o Nejednotné umísťování štítků. Pokud nejsou štítky umístěné jednotným 

způsobem, následné inventury se zbytečně prodlužují. Je tedy důležité, aby byl 

stanoven jednoznačný postup, tzn. místo, kam se štítky budou umísťovat na 

konkrétních zařízeních. 

o  Volba nevhodných štítků. Pro označování zařízení je potřeba zvolit štítky 

odolné proti běžnému otěru a opatřené kvalitním lepidlem - na předmětech musí 

štítky vydržet po mnoho let. Papírové štítky jsou k tomuto účelu zcela 

nevhodné.  
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o Umísťování štítků na nevhodný povrch. I v případě použItí kvalitního lepidla se 

nelze vyhnout samovolnému odlepení štítku, pokud byl tento umístěn na 

nevhodný povrch. Aby štítky optimálně držely, je u některých druhů plastů 

potřeba povrch předmětu nejprve odmastit. Štítky dále není vhodné umisťovat 

na povrchy silně zakřivené nebo namáhané. 

 

 2D kód zařízení bude sedmimístný a štítek bude výsledné velikosti 15x15 mm a 

2D kód lokality bude pětimístný o velikosti štítku 25x25 mm. 

 

2,  typ kódu 

 Z nabídky 2D kódů se rozhodovalo mezi těmito dvěma typy: PDF 417 a 

Datamatrix. Po osobní schůzce s panem Kvasničkou z firmy QS Data, identifikační 

systémy, který nám oba dva typy kódů představil, byl vybrán typ Datamatrix. Tento 

kód byl vybrán především z důvodu velikosti štítku (viz. obr.  14). Do kódu Datamatrix 

lze zakódovat sedmimístné identifikační číslo tak, aby výsledný štítek odpovídal námi 

požadované velikosti, zatímco v případě kódu PDF 417 tomu tak nelze a štítek by 

velikostně neodpovídal.  

 

3, tisk kódů 

 Protože budou v kódu zakódovány pouze číselné údaje (vzestupná číselná řada) 

o pěti, resp. sedmi znacích, a vzhledem k požadovanému množství etiket, jako 

nejvýhodnější se jeví řešení zakázkového potisku. Našim požadovaným rozměrům se 

nejvíce přibližuje nabídka společnosti QS Data (viz. kapitola 6.3). Se společností byl již 

navázán kontakt a byly dodány zkušební vzorky etiket (viz. obr. 17).  

 

 

  

 

 

   

 

Obr. 17  Vzorky etiket s kódem Datamatrix od společnosti QS Data, identifikační 

systémy. 
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 Je třeba dodat, že tyto vzorky jsou pouze zkušební a byly dodány v souvislosti 

s vytvářením software na vedení skladu. Výsledné etikety budou menších rozměrů 

(15x15 mm) a budou obsahovat pouze kód Datamatrix bez udání údajů v něm 

obsažených (identifikační číslo). 

 

 

4,  čtení kódů                                                                                                                   

 Pro čtení kódů byl vybrán ruční snímač  IT 4600g značky Hand Held Products 

(viz. obr. 18). Tento snímač byl dodán spolu s USB kabelem, pomocí kterého se připojí 

k PC. Snímač bude také dodán společností QS Data, identifikační systémy.  

 

 

 

 

. 

 

 

 

 
 
 

Obr. 18  Snímač HHP IT 4600G spolu se zkušebními vzorky etiket. 

  

 Společnost nám tento snímač s kabelem zapůjčila na vyzkoušení (viz. příloha 7)  

a v současné době slouží k vyvíjení nové verze softwaru pro vedení skladu.Zároveň 

byla také dohodnuta výrazná sleva v případě odběru více kusů tohoto snímače. 

 Společnost Disk zatím uvažuje o koupi min. 3 kusů  snímače, tzn.na každou 

pobočku jeden kus. Snímače budou prozatím jenom ve skladech a manipulovat s nimi 

budou pouze administrativní pracovníci. 

 

 Jelikož je v současnosti většina zařízení již nainstalovaných, bude potřeba je 

všechny zaevidovat, což bude obnášet jejich označení kódem a vytvoření karet pro 

zařízení a lokality. To však bude možné až po vytvoření první zkušební verze 

programu. 
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Pro bližší představu lze uvést příklad. 

V Uherském Brodě je nainstalován rádiový spoj s těmito součástmi: 

- venkovní jednotka (ODU)  s parabolou 90cm 

- vnitřní jednotka (IDU) se zásuvnými moduly IDC, IDM 

- datový SFP modul 

- 48 V zdroj  

 

 

 

 

 

                                                              

               

 

                              Obr. 19  Vnitřní jednotka radiového spoje. 

 

 Všechny tyto zařízení bude potřeba opatřit štítkem a zaevidovat do programu. 

Problémem je, že některé již nainstalované součástky (např. SFP moduly) nelze odpojit 

a označit, protože by tím došlo k výpadku přenosu dat zákazníka. V takovém případě se 

bude muset příslušný štítek nalepit na volné místo hlavního zařízení.  

 

 

5, software 

 V současnosti se pracuje na novém softwaru pro vedení skladu. Program je  

zatím ve vývoji,  k dispozici je pouze počáteční verze, která umí vytvářet karty pro 

jednotlivá zařízení. 

 

Stručný popis programu:   

 Program je psaný v prostředí MS Visual C# 2008 s nastaveným výstupem do 

NET 2.0 (defaultní výstup je do .NET 3.5, který je však zatím pouze v 

testovací verzi). Jako databázový systém je použit MS SQL Server Compact 

Edition 3.5. Jedná se o standalone (neběží jako služba) databázi, jejíž data jsou uložena 

v jednom souboru (.sdf) - tento přístup je vhodný pro jednoduché zálohování. Zároveň 

je zde možnost v případě zvýšených nároků na databázi (víceuživatelský přístup 
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k centrální databázi, výkon, apod.), drobnou úpravou propojit aplikaci s 

plnohodnotným MS SQL Serverem. MS SQL Server CE je integrován do NET a při 

použití reference na System.Data.SqlServerCe jsou k dispozici veškeré funkce a 

objekty potřebné ke komunikaci s tímto serverem (SqlCeCommand, SqlCeDataReader, 

atd.).  

 Bylo by také možné použít jiný databázový systém, jako je SQLite, 

který má o něco vyšší možnosti a který funguje s jediným souborem s 

daty. Použití tohoto systému by vyžadovalo importování několika funkcí z 

dll knihovny sqlite3.dll a nebylo by potřebné instalovat zvláštní 

aplikaci. Nicméně zde není možnost budoucí jednoduché migrace na 

centrálně spravovaný databázový systém.  

 Použitý snímač může komunikovat 2 způsoby - jako klávesnice, jako 

virtuální sériový port. V aplikaci je použit první způsob - po přečtení 

kódu jsou data poslána jako posloupnost kláves ukončena enterem. Funkčně 

tak nahrazuje člověka, který by do vyhledávacího pole napsal kód ručně. 

Během práce s formulářem pro komunikaci s databází se aplikace snaží 

automaticky zaměřovat jednotlivé položky. Po zadání/přečtení kódu je proveden dotaz 

na databázi, zda je v ní tento kód uveden. Pokud ano, zobrazí se informace o záznamu s 

možností jeho úprav. Pokud se jedná o neznámý záznam, je vyvolán modifikovaný 

formulář pro úpravu záznamu, který nový záznam vloží do databáze. 

Je zde umožněn i pohled na celou databázi s možností jejich úprav a to 

pomoci ovládacího prvku DataGridView, zobrazeni je tak podobné aplikaci 

MS Access. 

 

                                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Obr. 20  Výstup zkušebního programu na vedení skladu. 
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7.2 PŘÍNOSY ZAVEDENÍ ČÁROVÝCH KÓDŮ 

 Společnost Disk obchod & technika, spol.s.r.o. nezavedla značení materiálu a 

zařízení do doby uzávěrky této práce a proto nelze jednoznačně určit konkrétní přínosy. 

Zavádění čárových kódů do společnosti se zřejmě protáhne a již nyní lze konstatovat, 

že neproběhne dle stanoveného plánu. Veškeré návrhy na značení materiálu a zařízení 

byly vedení společnosti předloženy včas, stejně tak i vybraný dodavatel hardware – QS 

Data, identifikační systémy. Celý proces zavádění čárových kódů je zpožděn z důvodu 

přechodu společnosti z malé na středně velkou a s tím spojenými organizačními 

problémy – výběr nových zaměstnanců s odpovídajícími schopnostmi a znalostmi, 

přesun sídla společnosti, přijímání nových zakázek, navazování spolupráce s novými 

strategickými partnery, nákup nového vybavení pro technické a provozní oddělení, 

zařizování skladů apod. Zavádění čárových kódů na identifikaci materiálu a zařízení se 

tak pro společnost v současné době nejeví jako prioritní záležitost. Ale vzhledem 

k tomu, že v důsledku rozvoje společnosti přibudou i noví zákazníci, pro které bude 

muset být zajištěno skladování jejich vlastního materiálu a zařízení, bylo by vhodné, 

kdyby společnost Disk při jejich převzetí dané produkty přímo označila a zavedla do 

systému. Tím by se předešlo nejasnostem při jejich pozdějším vyhledávání a zjišťování 

údajů nutných při zápisu do systému.  

 Dalším důvodem pro zpoždění zavádění čárových kódů je vytváření nového 

software pro vedení skladu. V současné době je sice k dispozici počáteční verze tohoto 

programu, ale jelikož umí pouze vytvářet karty pro jednotlivá zařízení, nelze jej ještě 

plně nasadit do firmy.  

 Termín zkušebního zavádění čárových kódů do společnosti Disk se předpokládá 

na počátek července tohoto roku. Zkušební zavádění proběhne nejdříve na pobočce 

v Olomouci a po odstranění veškerých nedostatků se později zavede do celé 

společnosti. Následovat bude také zprovoznění systému zákazníkům, po němž dojde 

zřejmě ještě k poslední úpravě podle jejich požadavků. 

 Již nyní lze s jistotou říci, že zavedení jednotného značení materiálu a zařízení 

pomocí čárových kódů přinese společnosti Disk finanční úsporu. Společnost uvažovala 

o investici (např. nákup termotransférových tiskáren na každou pobočku, pořízení 

terminálů, apod.) do zavedení čárových kódů v hodnotě cca 300000 – 400000,- Kč.  

Výsledná částka ovšem bude daleko nižší (předpokládá se úspora min. 178000,- Kč 

v závislosti na počtu snímačů, odměně za vytvoření softwaru atd.) Dle mých návrhů 



 75 

není potřeba nakupovat tiskárny určené pro tisk čárových kódů, při požadovaném 

množství bude výhodnější nechat potisknout etikety čárovými kódy na zakázku. Dále 

nebude potřeba pořizovat přenosné terminály, stačit budou ruční snímače ve skladu, 

čímž také dojde k výrazné úspoře. Dle jednání se společností QS Data, identifikační 

systémy, by jeden terminál dle našich požadavků stál cca 44000,- Kč vč. software. 

Prozatím bude stačit pouze ruční snímač, jehož hodnota je kolem 10000,- Kč.  

 

Výsledná kalkulace: 

potisk etiket na zakázku 

1, 15x15 mm, 5000 ks                                                                                         2900,- Kč 

2, 23x23 mm, 500 ks (min. odběr 1000 ks)                                                          640,- Kč 

hardware 

Snímač HHP IT 4600g (max. 10 kusů), po slevě                                             94977,- Kč 

USB kabel (max. 10 kusů)                                                                                  3660,- Kč  

software 

odměna zaměstnanci, který program vytváří                                              cca 20000,- Kč 

 

Cena celkem:                                                                                                  122 177,- Kč 

 

 

 Dalším přínosem zavedení čárových kódů je rychlejší a přesnější identifikace 

materiálu a zařízení. Používáním snímačů čárových kódů dojde ke snížení chybovosti 

v důsledku ručního zadávání dat do systému a zaměstnanec společnosti či zákazník 

budou moci v jakémkoliv okamžiku zjistit detailní stav zásob na skladě, popřípadě na 

jednotlivých lokalitách. 

 Zavedení systému čárových kódů rovněž přinese výrazné úspory při následných 

inventurách, které bude možno díky novému jednotnému systému  provádět rychle a 

přesně. Inventura se bude provádět minimálně jednou do roka a bude probíhat např. 

tímto způsobem: zaměstnanec společnosti si vybere konkrétní lokalitu, v systému zadá 

její identifikační číslo a zobrazí se soupis všech zařízení na dané lokalitě, poté se 

samozřejmě bude muset provést fyzická inventura na příslušné lokalitě. 

 Zavedením nového softwaru na vedení skladové evidence budou mít všechny 

pracovnice plánování přístup k tomuto softwaru a tím se zabrání chybnému přepisování 

dat do systému prováděným pouze jednou pracovnicí. Zároveň dojde také ke 



 76 

zjednodušení a zrychlení práce ve skladu. Důležitým přínosem bude také sjednocení 

evidence skladových zásob (tj. rozdělení na skladové skupiny). 

 Používáním identifikačních čísel zařízení a snímače a díky možnostem nově 

vytvořeného softwaru nebude možné, aby se v databázi objevilo stejné identifikační 

číslo zařízení na dvou různých lokalitách. Tím bude odstraněn další z problémů, se 

kterými se společnost potýká. 

 Pokud společnost využije další z mých návrhů – identifikace pracovníků (viz. 

obr. 13), bude možno kdykoliv zjistit, který ze zaměstnanců prováděl manipulaci 

s konkrétním materiálem či zařízením.  

 

 Výše uvedené přínosy budou pro společnost Disk jistě velkou výhodou, protože 

ze zavedení čárových kódů vyplývá, že dojde ke zmírnění či úplnému odstranění 

hlavních problémů v oblasti skladování, které společnost v současné době řeší. 

  

 Při zavádění čárových kódů bude nejdříve nutné identifikovat všechny již 

nainstalovaná zařízení na všech lokalitách (tj. téměř po celé České republice). Jelikož 

se jedná o zařízení, která jsou neustále v provozu a jejich výpadek znamená ztrátu dat 

pro zákazníky, bude potřeba provádět tato značení velice opatrně. 
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 ZÁVĚR 

 Cílem této práce bylo zavedení jednotného značení materiálu a zařízení 

společnosti Disk obchod & technika, spol .s. r.o. pomocí čárových kódů, které povedou 

k optimalizaci materiálových toků. Návrhy na zavedení čárových kódů vycházely 

z analýzy současného stavu společnosti v oblasti skladování a značení materiálu a 

zařízení a zahrnovaly čtyři základní oblasti: metoda značení, výběr konkrétního kódu, 

výběr hardware a software. 

 První oblastí návrhů byl výběr způsobu identifikace materiálu a zařízení. Bylo 

předloženo pět základních možností, z nichž byla vybrána ta nejvýhodnější. Vybraná 

metoda zahrnuje značení zařízení a lokalit pomocí 2D kódů. 2D kódy byly vybrány 

především z následujících důvodů: informaci lze zakódovat na minimální štítek, velká 

hustota informací na minimálním prostoru a možnost přečtení kódu i přes jeho 

poškození. V obou dvou typech kódů budou zakódovány pouze identifikační čísla, 

ostatní potřebné informace budou uloženy v databázi.  

 Při výběru konkrétního 2D kódu se uvažovalo o typu PDF 417 a Datamatrix. Po 

konzultaci se specializovanou firmou, která se zabývá čárovými kódy, byl vybrán typ 

Datamatrix. Tento kód byl vybrán z důvodu velikosti etikety, která by v případě použití 

kódu PDF 417 neodpovídala požadavkům na rozměry. 

 Dalším bodem bylo určení tisku a čtení kódů. Vzhledem k počtu požadovaných 

etiket je pro společnost výhodnější nechat si etikety potisknout na zakázku. Nákup 

termotranferové tiskárny určené pro tisk etiket by se nevyplatil z důvodu 

několikanásobně vyšší pořizovací ceny oproti zakázkovému potisku. Pro čtení kódů byl 

vybrán ruční snímač Hand Held Products IT 4600g, který bude pomocí USB kabelu 

připojen k PC. Prozatím se bude snímač používat pouze ve skladech společnosti. 

 Vzhledem k nejednotnému systému evidence se v současné době vytváří také 

nový software určený k vedení skladů. Software je ve výstavbě a ještě není určen 

k plnému nasazení.  

 

 Zavedení čárových kódů do společnosti Disk obchod & technika, spol.s.r.o. 

bude znamenat řadu výhod. Dojde k rychlejší a přesnější identifikaci materiálu a 

zařízení, sníží se chybovost v důsledku ručního zadávání dat do systému, zaměstnanci i 

zákazníci budou moci v kterémkoliv okamžiku zjistit stav zásob na skladě či zjistit, 

která zařízení se nachází na konkrétních lokalitách. Dojde také k výrazným úsporám při 
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inventurách, které budou díky jednotnému systému prováděny rychle a přesně. Zabrání 

se také chybnému přepisování dat do systému, zjednodušení a zrychlení práce ve 

skladu, bude sjednocena evidence skladových zásob. Veškeré návrhy navíc povedou 

k výrazné finanční úspoře (min. 178000,- Kč) ve srovnání s počátečními plány na 

investici.  

 

 Z důvodu vytváření nového software a z důvodu růstu a stěhování společnosti, 

bude značení materiálu a zařízení pomocí čárových kódů zavedeno až počátkem 

července. Nejdříve proběhne testování systému na jedné pobočce společnosti (v 

Olomouci) a po odstranění veškerých nedostatků bude systém zaveden i do zbytku 

společnosti. Následně bude systém zpřístupněn zákazníkům. 
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