
 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá řízením zásob při přechodu společnosti  

Sanmina-SCI Česká republika s. r. o. na nové informační systémy. Nejprve vysvětluje 

základní i odborné pojmy logistiky, informačních systémů a uvádí čtenáře do řešené 

problematiky. Další části práce se zabývají analýzou a návrhy možných řešení  

na zefektivnění plánování nákupu materiálových prvků. 

 

ABSTRACT 

This diploma thesis deals with inventory management during company transition 

Sanmina-SCI Česká republika s. r. o. to new information systems. First are explained  

the basic and specialized concepts of logistics, information systems and introduces related 

issues to the reader. Other parts of the thesis deal with analysis and suggestions  

for possible solutions to streamline planning of the purchase of material elements. 
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ÚVOD 

Problematika řešená v této diplomové práci se zabývá zefektivněním plánovacích procesů 

nákupu materiálových prvků po zavedení nových informačních systémů ve společnosti 

Sanmina-SCI Česká republika s. r. o. Tato společnosti se zabývá poskytováním služeb 

v oblasti záručních a pozáručních oprav pro zákazníky z celé Evropy, Blízkého východu 

a části Afriky. 

Důležitost podpory nákupního rozhodování pomocí informačních systémů vyplývá 

především z vysokého množství dat zahrnovaných do rozhodování, potřebou zajištění 

jejich přesnosti, aktuálnosti, spolehlivosti a kompexnosti. 

V rámci této práce budou nejprve nastudovány teoretické poznatky z oblasti  

logistiky, nákupu a informačních systémů. Konkrétně bude v práci uvedena teorie  

týkající se historického vývoje logistiky, definice logistiky, zásob  

včetně možného způsobu dělení zásob pro usnadnění řízení a objasnění významu 

skladování. Teorie bude pokračovat oblastí nákupu a nákupního rozhodování  

za podpory podnikových informačních systémů. Budou popsány přínosy  

informačních systémů a možné způsoby jejich projektování. Je samozřejmostí,  

že z nastudovaných teoretických poznatků se bude vycházet při zpracování analytické 

části a navrhování možných řešení. 

Následující kapitola bude zaměřena na analyzování současného stavu.  

Nejprve bude představena společnost Sanmina-SCI Česká republika s. r. o.,  

pro kterou byla tato práce zpracována. Budou uvedeny základní informace o společnosti, 

historie fungování servisního centra v Brně, způsob průběhu servisní opravy  

a materiálových skladech. Hlavním tématem této analýzy bude popis  

informačních systémů před a po plánované změně. Dále popis   

nákupních procesů ovlivněných přechodem na nové informační systémy.  

Na základě zjištěných informací o využívaných informačních systémech a nákupních 

procesech v průběhu analytické části, současně s pozorováním a dotazovaním pracovníků 

oddělení nákupu, budou vypracována možná opatření pro zefektivnění plánovacího 

procesu a práce s novými informačními systémy. 
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CÍL PRÁCE  

Hlavním cílem práce je zefektivnění plánovacího procesu zásobování servisních 

středisek, nacházející se mimo Evropskou unii, při přechodu podnikatelského subjektu  

na nový informační systém sloužící pro podporu plánování v oblasti nákupu materiálu.  

Dílčím cílem je analýza současného stavu plánování materiálových potřeb ve vybraném 

podnikatelském subjektu, popis plánované změny, analýza a následně návrh možných 

změn pro dosažení efektivnějšího plánovacího procesu. 

 

METODIKA 

V průběhu práce je využito několika rozdílných druhů metod pro úspěšné dosažení 

hlavního cíle. 

Nejprve se práce zabývá vymezením teoretických východisek, která následně  

budou dávat pomocnou ruku v dalších částech práce, při tvorbě analýzy současného stavu 

a při navrhování možných zlepšení ve vybraném podnikatelském subjektu. Pro tuto část 

je vhodná metoda sběru dat a pro jejich zpracování jsou vhodné metody logického 

myšlení. 

V průběhu práce jsou dále využity metody projektového řízení, dotazování a pozorování. 
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Cílem této kapitoly je objasnění pojmů z oblasti logistiky, nákupu a informačních 

technologií pro podporu plánování. 

 

1.1. Historický vývoj logistiky 

Slovo logistika bývá odvozováno z řeckého základu „logos“, což označuje řeč, slovo 

nebo rozum. 

Vědní obor logistiky je poměrně mladý, v systematizované podobě se logistické 

myšlenky a koncepty začaly objevovat po druhé světové válce. Avšak kořeny logistiky 

lze nalézt už ve starověkých civilizacích. (OUDOVÁ, 2016) 

Historicky první známá definice logistiky pochází z devátého století, kdy byzantský císař 

Leontos VI. (886-911) charakterizuje v díle „Souhrnný výklad vojenského umění“ 

logistiku následovně: „Úkolem logistiky je sehnat prostředky na financování vojska,  

toto náležitě vyzbrojit a rozčlenit, vybavit jej obrannými a útočnými prostředky, starat se 

včasně a dostatečně o jeho potřeby a přiměřeně připravovat každý akt vojenského tažení. 

Což znamená propočítat prostor i čas, odhadnout správně území s ohledem na pohyby 

vojska a na odpor protivníka a pomocí těchto funkcí uspořádat a řídit pohyb vlastních 

bojových sil, tedy jedním slovem disponovat.“ Z této definice je patrné, že mezi  

první využití logistiky bylo v souvislosti s vojenstvím. (STEHLÍK, KAPOUN, 2008) 

Po konci druhé světové války začalo docházet k přechodu od vojenské k civilní logistice. 

Tento pojem se začal v podnikové ekonomice vázat k zboží, surovinám, polotovarům  

a výrobkům, logistická rozhodnutí se začala zaměřovat na dosažení technologických, 

ekonomických a sociálních cílů, začalo se řešit optimum mezi náklady a výkonností 

logistiky pro dosažení dostatečné efektivity při minimálních nákladech. (STEHLÍK, 

KAPOUN, 2008) 

Mezi hlavní důvody pro uplatnění logistiky v hospodářské sféře patří například potřeba 

řešit stále složitější výrobní a distribuční procesy, dosažení efektivního využití výrobních 

kapacit, optimalizování zásob pro snížení peněžních prostředků vázaných v zásobách. 



13 

 

Význam logistiky se stále zvyšuje z důvodu narůstající globalizace, kdy podniky  

jsou vystavovány silným konkurenčním tlakům. (DRAHOTSKÝ, ŘEZNÍČEK, 2003) 

 

1.2. Definice logistiky 

V současné době existuje několik různých definic logistiky, mezi které je možné zařadit: 

▪ „Logistika je postup, jak řídit proces plánování, rozmisťování a kontroly 

materiálových a lidských zdrojů vázaných ve fysické distribuci  

výrobků odběratelům, podpoře výrobní činnosti a nákupních operací.“ (GROS, 

1994, s. 1) 

▪ „Logistiku si lze představit jako posloupnost činností zahrnujících řízení  

a vlastní realizaci pohybu a skladování materiálů, polotovarů a finálních výrobků. 

Jde v podstatě o sled obchodních a fyzických operací končících dopravou výrobku 

k odběrateli.“ (GROS, 1994, s. 16) 

▪ „Logistika je disciplína, která se zabývá celkovou optimalizací, koordinací  

a synchronizací všech aktivit v rámci samoorganizujících se systémů, jejichž 

zřetězení je nezbytné k pružnému a hospodárnému dosažení konečného 

(synergického) efektu.“ (PERNICA, 1998, s. 80) 

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

na včasné splnění požadavků finálního zákazníka a s ohledem na nutnou tvorbu 

zisku v celém toku materiálu. Při plnění potřeb finálního zákazníka napomáhá  

již při vývoji výrobku, výběru vhodného dodavatele, odpovídajícím způsobem řízení 

vlastní realizace potřeby zákazníka (při výrobě výrobku), vhodným přemístěním 

požadovaného výrobku k zákazníkovi a v neposlední řadě i zajištěním likvidace 

morálně i fyzicky zastaralého výrobku.“ (SIXTA, MAČÁT, 2005, s. 25) 

Na základě výše uvedených definic logistiky je možné konstatovat, že logistika nabývá 

významu v celém životním cyklu produktu, od návrhu výrobku až po jeho likvidaci.  

Dává důraz na podporu činností směřujících k uspokojení zákazníka. Zabývá se řízením 
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materiálového, informačního a finančního toku, je dán důraz na včasné splněné 

požadavků zákazníků. 

 

1.3.  Zásoby 

Zásoby je možné chápat, jako „bezprostřední přirozený prvek ve výrobních i distribučních 

organizacích. Zásobami rozumíme tu část užitných hodnot, které byly vyrobeny, ale ještě 

nebyly spotřebovány.“ (HORÁKOVÁ, KUBÁT, 1998, s, 67) 

Zásoby ovlivňují chod podniku, jak z hlediska pozitivního, tak negativního.  

Mezi pozitivní vliv zásob na podnik je možné zařadit řešení kapacitního nesouladu mezi 

výrobou a spotřebou, k zadání do výroby optimálních výrobních dávek a k zajištění 

plynulého výrobního procesu. Naopak mezi negativní vliv zásob na fungování podniku 

patří vázanost kapitálu, spotřeba další práce a prostředků, riziko nevyužití zásob,  

jejich znehodnocení nebo neprodejnost. (HORÁKOVÁ, KUBÁT)  

Na základě výše uvedených pozitivních i negativních vlivů zásob je důležité se zabývat 

optimalizací zásob. Na jedné straně je důležité udržovat vysoký stav zásob z důvodu 

zajištění dostačující pohotovosti dodávek, na straně druhé je tlak na snižování zásob 

z důvodu vázanosti kapitálu. Důležitost řízení zásob spočívá i z hlediska ovlivnění 

hospodářského výsledku zásobami.  

 

1.4.1. Dělení zásob 

V základním členění zásob rozeznáváme zásobu běžnou, pojistnou a technickou. 

(OUDOVÁ, 2016) 

Běžná zásoba slouží k pokrytí potřeb materiálu v období mezi dvěma následujícími 

dodávkovými cykly. Stav této zásoby se pohybuje mezi maximální a minimální zásobou. 

(OUDOVÁ, 2016) 

Pojistná zásoba se vytváří za záměrem krytí možných odchylek plánované spotřeby  

pro zajištění plynulého výrobního procesu. Tyto odchylky mohou vzniknout například 
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Obrázek 1: Průběh zásob 

v průběhu spotřeby, ve výši výrobních dávek nebo v délce dodávkového cyklu.  

Výše pojistné zásoby bývá v podniku obvykle normována. (OUDOVÁ, 2016) 

Technická zásoba pokrývá požadavek nezbytných technologických úprav materiálu  

před jeho zařazením do průběhu výrobního procesu. Mezi takové úpravy je možné zařadit 

zrání, sušení. (OUDOVÁ, 2016) 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle (HORÁKOVÁ, 1998) 

Dále je možné zásoby rozeznávat podle účelu, za kterým jsou udržovány. Toto dělení 

zahrnuje běžnou zásobu, zásoby na cestě, pojistné či vyrovnávací zásoby, spekulativní 

zásoby, sezónní zásoby, mrtvé zásoby. (CEMPÍREK, 2009) 

Běžná a pojistná zásoba byla již popsaná výše v základním dělení zásob, proto nyní 

přejdeme k popisu jednotlivých typů zásob, které zatím nebyly popsány. 

Zásoba na cestě zahrnuje skladové položky, které byly odeslány z jednoho místa, ale stále 

nebyly přijaté na místě druhém. Lze je zařadit jako součást běžné zásoby, i přes 

skutečnost, že nejsou dostupné pro prodej nebo dodávky, dokud nepřijdou na místo 

určení. (CEMPÍREK, 2009) 

Spekulativní zásoba zahrnuje skladové položky, které jsou udržovány na skladě za jiným 

záměrem než pro uspokojování běžné poptávky. Například nákup vyššího objemu 

jednotlivých skladových položek pro dosažení množstevních slev, předzásobení 

z důvodu očekávání zvýšení cen materiálu nebo předpokladu nedostatku tohoto materiálu 

v příštím období. (CEMPÍREK, 2009) 

zb…zásoba běžná 

zp…zásoba pojistná 

zc…zásoba celková 
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Sezónní zásoba se vyznačuje akumulací zásob před začátkem nějakého určitého období. 

Bývá využívána u zemědělských produktů nebo u sezónního zboží. (CEMPÍREK, 2009) 

Součástí mrtvých zásob jsou skladové položky, u kterých nebyla po delší časový úsek 

zaznamenána poptávka. Jejich vznik lze rozdělit z hlediska místa vzniku na zastaralé 

položky z hlediska celého podniku nebo na zastaralost skladových položek v jednom  

ze skladovacích míst. Řešením zastarání skladových položek, týkající se jednoho 

skladového místa, je přesun těchto položek do jiného skladovacího místa,  

které zaznamenává po nich poptávku a mohl by dané skladové položky využít 

k uspokojení poptávky. (CEMPÍREK, 2009) 

 

1.4.2. ABC analýza 

Úkolem ABC analýzy je „rozdělit skladové položky do několika kategorií a zásobu 

jednotlivých kategorií řídit diferencovaným způsobem.“ (HORÁKOVÁ, KUBÁT, 1998, 

s, 192) 

Analýza ABC je ustanovena na základě Paretova pravidla, alternativně je možné Paretovo 

pravidlo označit jako pravidlo 80/20. Říká nám, že obvykle 80% důsledků je vytvořeno 

na základě 20% možných příčin. Aplikací tohoto pravidla na podnikové prostředí 

zjistíme, že je třeba se soustředit na omezené množství nejvýznamnějších objektů, 

například na skladové položky, odběratele a dodavatele, které významně ovlivňují 

celkový výsledek. (HORÁKOVÁ, KUBÁT) 

Pro zařazení skladových položek do kategorií za účelem řízení zásob se obvykle vychází 

z objemu spotřeby jednotlivých skladových položek. Dalším možným způsobem  

je rozřazení na základě hodnoty průměrné zásoby položek, což vzhledem k možné situaci, 

že zásoba v minulosti nedosahovala přiměřené výše, nelze považovat za vhodnou 

metodu. (HORÁKOVÁ, KUBÁT) 

Analyzované období pro zařazení skladových položek do kategorií za účelem řízení zásob 

na základě objemu spotřeby jednotlivých skladových položek by mělo zahrnovat 

předchozích dvanáct nebo dvacet čtyři měsíců. Delší časové období není vhodné 
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analyzovat z důvodu možných změn ve výrobním programu i velikosti poptávky. 

(HORÁKOVÁ, KUBÁT) 

Po analýze skladových položek následuje rozřazení do jednotlivých kategorií. Obvyklé 

členění je následující (EMMET, 2008): 

▪ A položky – zařazení vysokoobrátkového zboží s vysokým objemem spotřeby 

▪ B položky – zařazení položek se střední dobou obrátkovosti se středním objemem 

spotřeby 

▪ C položky – zařazení pomaloobrátkových položek s malým objemem spotřeby. 

 

1.4.3. Řízení zásob 

„Řízení zásob je pokládáno za jednu z nejdůležitějších manažerských aktivit  

moderního podniku. V nejširším slova smyslu představuje zabezpečování a udržování 

optimálního množství a druhů hmotných zdrojů, potřebných pro realizaci strategických, 

taktických i operativních cílů. Řízení zásob je osou řízení výrobních procesů,  

ale i procesů obchodních. Úroveň řízení zásob je důležitým strategickým problémem  

a důležitým souborem aktivit, které ovlivňují efektivnost fungování ekonomiky  

celého podniku.“ (TOMEK, 1999, s. 192) 

Systémy řízení zásob by měly dle (TOMEK, 1999) umožňovat: 

▪ Dokonalý systém predikce potřeb, 

▪ Spolehlivost zajištění realizace dodávek, 

▪ Stálé vyhodnocování stavu zásob, 

▪ Udržování přesných informací o stavu a pohybu zásob. 

„Základním metodickým přístupem k řízení zásob v podmínkách tržní  

ekonomiky je tzv. optimalizační přístup, který využívá bohaté matematicko-statistické 

základy teorie zásob. V praxi bývá aplikován model EOQ (economic order  

quantity model).“ (TOMEK, 1999, s. 195) 
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Principem modelu EOQ je zjednodušeně řečeno porovnávání nákladů  

vycházejících s přespříliš velkými zásobami s náklady plynoucími z přespříliš  

malé zásoby. (TOMEK, 1999) 

„Při uplatnění optimalizačních metod je základním kritériem minimalizace celkových 

nákladů na pořízení a udržování zásob v tom nejširším slova smyslu,  

přičemž se respektuje požadavek plného krytí předvídaných potřeb s určitou mírou jistoty 

(rizika) i odchylek v průběhu dodávek a čerpání ze zásoby. Míra jistoty (rizika)  

je rovněž předmětem optimalizace.“ (TOMEK, 1999, s. 195) 

„Běžnou a pojistnou zásobu udržujeme na takové úrovni, která vyvolává minimální 

náklady na pořizování, skladování a udržování zásob. Při propočtu je nutno brát v úvahu 

i změny podmínek při různém režimu doplňování zásoby (např. slevy  

za množství nákupu).“ (TOMEK, 1999, s. 195) 

Náklady spojené s tvorbou a využitím zásob se dle (TOMEK, 1999) dělí: 

▪ Náklady na objednávku, dodávku, přejímku 

Tyto náklady se vážou k pořízení a doplnění zásob. Zahrnují náklady  

na přípravu a zadání objednávky, dopravu materiálu a surovin, přejímku včetně 

vstupní kontroly, zavedení přijímaného materiálu a surovin do informačních 

systémů, úhradu faktur. 

▪ Náklady na udržování, skladování a správu zásob 

Dělí se náklady vázanosti prostředků v zásobách, náklady na skladování  

a správu zásob, náklady z rizika. 

Náklady vázanosti prostředků v zásobách se vyjadřují propočtem pomocí 

průměrné úrokové míry, rentability kapitálu nebo podnikem stanovené 

požadované hodnoty vnitřního výnosového procenta. Náklady na skladování  

a správu zásob obsahují náklady vznikající při provozování skladu, evidenci 

zásob. Náklady z rizika jsou obvykle stanovené procentem z hodnoty průměrné 

zásoby, vyjadřují riziko znehodnocení zásob a s tím souvisejících nákladů. 
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▪ Náklady nedostatku 

Náklady nedostatku vznikají v případě, kdy následující stupeň řetězce nedostane 

vstupní materiál nebo surovinu včas. Týkají se jak zákazníka uvnitř podniku,  

tak externího zákazníka.  

 

1.4.4. Průběh čerpání zásob 

Pro optimální sestavení potřebné výše zásob a výše dodávek je nezbytné znát průběh 

čerpání zásob. Dle (TOMEK, 1999) je možné rozlišovat podle charakteru čerpání zásob: 

▪ Nezávislá spotřeba 

Nezávislá spotřeba se vyznačuje jejím náhodným průběhem, který může být  

jen ve výjimečných případech ovlivněn a předvídán. Pro řízení zásob se využívá 

aplikace stochastických objednacích systémů. 

▪ Závislá spotřeba 

Závislou spotřebu je možné prognózovat na základě propočtu podle stanovených 

vnitropodnikových norem nebo stanovené měrné spotřebě na daný produkt. 

Očekává se, že u propočtu budou využity plány výroby a prodeje. Pro řízení zásob 

se využívá aplikace deterministických modelů. 

 

Dále je možné průběh čerpání zásob rozlišovat dle časového hlediska.  

Dle (TOMEK, 1999) je možné rozlišovat: 

▪ Rovnoměrnou spotřebu 

Spotřeba nabývá v průběhu času stálých hodnot, nebo velikost spotřeby  

jen mírně kolísá. Optimální velikost zásoby je možné vypočítat na základě údajů  

o průměrné roční spotřebě v členění podle druhů použitých materiálu  

a vyráběných produktů. 
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▪ Nárazovou spotřebu 

K nárazové spotřebě obvykle dochází vlivem skupinové výroby, kdy výroba 

probíhá ve stanovených dávkách ve stanovené periodicitě. Pro efektivní řízení 

zásob je nutné znát stanovenou velikost výrobní dávky a její periodicitu. 

 

1.4. Skladování 

Skladování je možné definovat jako „část podnikového logistického systému,  

která zabezpečuje uskladnění produktů (surovin, dílů, zboží ve výrobě, hotových výrobků) 

v místech jejich vzniku a mezi místem vzniku a místem jejich spotřeby, a poskytuje 

managementu informace o stavu, podmínkách a rozmístění skladovaných produktů.“ 

(LAMBERT, STOCK, ELLRAM, 2005, s. 266) 

Význam skladování především vyplívá z potřeby podnikatelských subjektů překonat 

prostor a čas, například pro zkrácení dodacích lhůt, zajištění plynulosti výroby. (SIXTA, 

MAČÁT, 2005) 

Mezi možné důvody udržování zásob na skladě lze zařadit dle (LAMBERT, STOCK, 

ELLRAM, 2005): 

▪ snaha o dosažení úspor nákladů na přepravu, 

▪ snaha o dosažení úspor ve výrobě, 

▪ využití množstevních slev, 

▪ snaha udržet si dodavatelský zdroj, 

▪ podpora podnikové strategie v oblasti zákaznického servisu, 

▪ reakce na měníce se podmínky na trhu, 

▪ překlenutí časových a prostorových rozdílů, které existují mezi výrobcem  

a spotřebitelem, 

▪ dosažení nejmenších celkových nákladů logistiky při současném udržení 

požadované úrovně zákaznického servisu, 

▪ podpora programu just-in-time u dodavatelů nebo zákazníků, 

▪ snaha poskytovat zákazníkům komplexní sortiment produktů, 

▪ dočasné uskladnění materiálů, které mají být zlikvidovány nebo recyklovány. 
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Politika zákaznického servisu, kde je stanoven konkrétní standart dodávek, například  

do 24 hodin, může vyžadovat využívání lokálních odbytových skladů, za jejichž přispění 

je možné dosáhnout minimalizace celkových nákladů při současném splnění stanovených 

norem zákaznického servisu. Lokální sklady přispívají fungování podnikatelských 

subjektů z důvodů, že podnik není schopen přesně předpovídat zákaznické poptávky. 

(LAMBERT, STOCK, ELLRAM, 2005) 

 

1.4.1. Skladovací náklady 

Optimalizace zásob vychází z principu porovnání nákladů spojenými s příliš velkými 

zásobami a nákladů nedostatku zásob. Základním kritériem při optimalizaci zásob  

je minimalizace celkových nákladů na pořízení a udržování zásob, přičemž bere v úvahu 

plné krytí předvídaných potřeb skladových položek s určitou mírou rizika,  

ale i možných odchylek v průběhu dodávkových cyklů a množství čerpané zásoby. 

(TOMEK, 1999) 

 

1.5. Nákup 

„Nákup patří mezi nejdůležitější podnikové aktivity a představuje funkční činnosti 

podniku, kterou začíná transformační proces v něm probíhající. Nákupem označujeme 

všechny činnosti podniku, které mají za cíl získání hmotných i nehmotných vstupů  

do podniku.“ (TOMEK, 1999, s. 16) 

Činnosti vedoucí k zabezpečení materiálových vstupů do reprodukčních procesů patří 

obstarávání, doprava, příjem, skladové hospodářství, vstupní kontrola a případná 

reklamace nekvalitních vstupů u dodavatelů.  Tyto činnosti mají za úkol obstarání 

materiálových vstupů do reprodukčních procesů v potřebném kvantitě, kvalitě, druhu, 

čase s přihlédnutím k optimálním nákladům na obstarávání a skladování. (TOMEK, 

1999) 

Za obstarávání materiálových vstupů do reprodukčních procesů je obvykle odpovědný 

útvar nákupu.  Úspěch tohoto oddělení je závislé na správném a přesném vymezení  
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jeho zodpovědnosti za konkrétní úkoly, definovaném způsobu řízení vztahů s vnitřním  

i vnějším okolí, formách řízení nákupního procesu a na účinnosti ekonomické stimulace 

útvaru. (TOMEK, 1999)  

Protože nákupní chování probíhá v podmínkách omezených zdrojů, je důležité brát 

v úvahu princip hospodárnosti. Proto lze nákupní činnost podniku charakterizovat jako 

„požadované pokrytí potřeb podniku co do kvality, jakosti a času musí být realizováno 

při minimálních nákladech a současně musí být zajištěno pokrytí služeb v požadovaném 

množství, odpovídající jakosti a v příslušném čase.“ (TOMEK, 1999, s. 23) 

Cíle nákupu musí být v souladu s celopodnikovými cíli. Mezi cíle nákupu  

lze dle (TOMEK, 1999) zařadit: 

▪ Uspokojování potřeb 

Uspokojování potřeb podnikatelského subjektu je dosaženo směnou,  

kdy obě strany, prodejce i nakupující, se stanou bohatší než před směnou.  

To je způsobené situací, kdy potřeby a požadavky nakupujícího přidávají hodnotu 

výrobkům a službám. 

▪ Snižování nákupních nákladů 

Při snaze o snižování nákupních nákladů musí být brán do úvahu vztah nákladů 

k ostatním cílům podnikatelského subjektu. V neposlední řadě je stěžejní 

analyzovat dopad snížení nákladů na nákup. Například snížení nákladů může vést 

k růstu rizika, růstu zásob nebo snížení kvality. Na základě analýzy je také možné 

zjistit, že pro dosažení snížení nákladů je třeba upravit technologické podmínky 

výroby. 

Snižování nákupních nákladů se může týkat, jak nákladů na předmět nákupu 

(pořizovací cena), tak snižování nákladů spojených s nákupem (doprava, 

pojištění). 

▪ Zvyšování jakosti nákupu 

Jakost materiálu vstupujícího do výrobního procesu je pro podnikatelský subjekt 

zásadní. Pro dodržení kvality vyráběných produktů je nezbytné mít jakostní 
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materiál na vstupu. Nedodržení kvality materiálového prvku na vstupu  

do výrobního procesu může mít z podhledu škod multiplikační efekt. 

Jakost se může týkat, jak nakupovaného předmětu, tak nákupních podmínek.  

Mezi tuto oblast jakosti můžeme zařadit dodání požadovaného množství, 

dodržování dodacích lhůt, poskytnutí servisu, kvalitu komunikace, dodržení cen 

a dalších smluvních podmínek. 

▪ Snižování nákupního rizika 

Jakost nakupovaných produktů může dosahovat různých hodnot, čím menší  

je jakost, tím vyššímu riziku je podnikatelský subjekt vystaven. Jakost může být 

vymezena jako uspokojení potřeb podnikatelského subjektu daným produktem. 

Riziko však může vzniknout i v případě, kdy z důvodu neočekávaných událostí 

dojde k situaci, že vybraná varianta nebude optimální z hlediska stanovených cílů 

nákupce. Toto riziko se týká nakupovaného výrobku i nákupních podmínek. 

Rizika mohou na podnik působit částečně, kdy není například dodržen dodací 

termín. Nebo komplexně, kdy například dochází k absenci dodávek. 

Nákupní rizika lze dělit do následujících kategorií: poruchy politického  

nebo přírodního okolí, poruchy prodejního trhu, poruchy nákupního trhu, poruchy 

vlastního podniku. 

▪ Zvyšování flexibility nákupu 

Zabezpečení flexibility při možném riziku nákupu se zakládá na volbě možných 

alternativ, které v případě vzniku náhodných událostí zanechají podnikatelskému 

subjektu dostatečně volný manévrovací prostor k přizpůsobení se. Existují 

způsoby, které snižují rizika dopadu, ale současně snižují možnost pružně 

reagovat na nově vzniklé situace. Mezi tyto způsoby patří například pojištění  

nebo dlouhodobé dodavatelské smlouvy se smluvně fixovanou cenou. 

Flexibilita nákupu se v tomto pojetí chápe jako chování, které umožní 

podnikatelskému subjektu větší volný prostor pro uplatnění nákupních 

příležitostí.  
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Aspekty nákupní flexibility lze rozdělit podle dvou hledisek, mezi aspekty týkající 

se podniku nebo aspekty týkající se trhu. První skupina aspektů  

se zabývá finančním potenciálem, věcným potenciálem, know-how, image.  

Pod aspekty týkající se trhu můžeme zařadit strukturu nabídky, strukturu 

poptávky a charakteristiku výrobků.  

▪ Podporování nákupních cílů orientovaných na veřejné zájmy 

Cíle podnikatelských subjektů zaměřené na veřejné zájmy nejsou nijak 

v podnicích převládající. Tlak na zahrnutí veřejných zájmů do podnikových cílů 

vyplývá z propojenosti podniku k okolnímu prostředí, kdy podniky musí začít 

brát do úvahy důsledky jejich chování pro vnější okolí. Veřejně prospěšné 

nákupní cíle lze dělit mezi národohospodářské nákupní cíle a sociálně etické 

nákupní cíle. 

 

V současné době se velká část podnikatelských subjektů potýká se situací, kdy nelze 

stanovit dlouhodobý výhled poptávky v kombinaci s požadavky zákazníků  

na zkracování dodacích termínů. Snahou je dosáhnout v oblasti plánování nákupu 

správnému odhadu budoucí poptávky, aby nedošlo k nedostatku vstupního materiálů,  

ale ani k přebytku zásob na skladě. (ČERVENÝ, 2013) 

Strategie nákupu obsahově vymezuji následující aspekty. Ale toto vymezení není 

neměnné, dle potřeb podnikatelského subjektu se mohou některé aspekty vynechat,  

jiné přidat. Mezi tyto aspekty patří: informační a technologická podpora nákupu, 

identifikace a řízení rizik nákupu, kontrola a řízení kvality dodávek, smluvní  

vztahy a zákonné povinnosti, finanční aspekty nákupu, plánování a řízení dodávek zásob, 

výběr a rozvoj sítě dodavatelů, struktura, řízení a organizace nákupu  

a rozsah odpovědností nákupu, strategické cíle odvozené z nadřazené strategie.  

(ČERVENÝ, 2013) 
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1.5.1. Nákupní proces 

„Nákup je proces získávání surovin, materiálu, polotovarů a výrobků  

odpovídající kvality, v odpovídajícím množství, za přijatelnou cenu, ve správném čase,  

od správného dodavatele. Male podniky se rozhodují obvykle na základě  

očekávané poptávky zákazníků. Velké podniky vycházejí z podnikových plánů výroby  

a prodeje.“ (TOMEK, 1999, s. 23) 

Nákupní rozhodnutí rozhodují dle (TOMEK, 1999) následující faktory: 

▪ Podmínky dodávky 

Podmínky dodávky jsou nezbytnou součástí kupní smlouvy, zabývají se 

specifikací dodacích a platebních podmínek. 

▪ Jakost 

Jakost souvisí se zjištěním vhodnosti použití materiálového prvku  

pro zamýšlený účel. Cílem je nákup kvalitního materiálu za nízké ceny.  

Pro výběr materiálu je vhodné využít hodnotovou analýzu, pomocí níž lze určit,  

zda materiál přinese uživateli stejnou hodnotu při nižší nákladovosti  

nebo vyšší hodnotu při potřebě stejných nákladů. 

▪ Množství 

Podnikatelský subjekt při nákupním rozhodování se zabývá otázkou volby 

optimální velikosti dodávky, u velkých dodávek je možné dosáhnout úspor 

z rozsahu při zvýšených kapitálových nákladech a riziku znehodnocení materiálu 

z nakoupených zásob. V případě malých dodávek dochází ke zvýšení jednicových 

nákladů na každou objednávku při dosažení vyšší flexibility objednávaného 

množství materiálu dle požadavků z trhu.  

▪ Cena 

Zabývá se porovnáváním finančních výdajů potřebných k uspokojení potřeby 

s přidanou hodnotou získanou nákupem. Bere v úvahu požadovanou kvalitu  

a služby. 
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▪ Čas 

Faktor času v nákupním rozhodování hraje významnou roli. Podnikatelský 

subjekt musí zajistit včasné dodávky zboží odběratelům, proto je nezbytné 

zabezpečit výrobu materiálem včas. 

▪ Dodavatel 

Výběr spolehlivého dodavatele předurčuje úspěšnost celého podnikatelského 

subjektu. Je důležité vybrat dodavatele, který splňuje závazky, kdy dodává 

materiál ve stanovenou dobu, v očekávaném množství a za smluvenou cenu. 

 

1.5.2. Predikce potřeb 

„Kvalita predikce budoucí potřeby do značné míry ovlivňuje stupeň zajištění základní 

výroby, pomocných a obslužných provozů a správy podniku surovinami, materiálem  

a výrobky na jedné straně a přiměřenost zásoby i výši řady nákladových položek,  

jak útvaru nákupu, tak výroby a prodeje a v konečných důsledcích i finální hospodářský 

výsledek podniku na straně druhé.“ (TOMEK, 1999, s. 155) 

Na začátku predikce potřeb stojí ujasnění si výrobního profilu vlastního  

podniku, na jehož základě dochází ke stanovení konkrétních materiálových  

a surovinových potřeb na jednotku produkce, k tomuto účelu je možné využít již dříve 

sestavený kusovník. U stanovení spotřeby pomocného a režijního materiálu,  

který není závislý na objemu a struktuře výroby, dochází ke stanovení potřeb na základě 

údajů jednotlivých vnitrofiremních spotřebitelů, z operativní evidence,  

nebo statistických dat. (TOMEK, 1999) 

Po prozkoumání a sepsání potřeb následuje fáze sepsání všeobecné charakteristiky 

nakupovaného materiálu a surovin včetně požadavků vlastností. Při vytváření  

soupisu potřeb pro nákupní rozhodování je nezbytně nutné zahrnout požadavky  

na kvalitu danou, jak výrobcem, tak zákazníkem, požadavky plynoucí  

z legislativních opatření. (TOMEK, 1999) 
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„Identifikace potřeb je rovněž jedním z podkladů pro správné rozhodnutí o podmínkách 

dodávek a vyjádření příslušných technických, ekonomických, logistických a dalších 

parametrů v kontraktu, tj. množství, kvality, ceny, termínu a způsobu dodání, platebních 

a logistických podmínek atd.“ (TOMEK, 1999, s. 158) 

Způsob prognózování materiálových a surovinových potřeb ovlivňují dle (TOMEK, 

1999) následující vlivy: 

▪ Vlivy působící na stupeň obtížnosti zvládání predikční aktivity, 

o Vysoká početnost nakupovaných druhů surovin a materiálů, 

o Proměnlivost spotřeby materiálu a využití v podnikatelském subjektu, 

o Proměnlivost velikosti a struktuře spotřeby materiálu pro totožný účel, 

▪ Vlivy, které je nezbytné vzít v úvahu při konkrétně zvolené metodě predikce. 

„Moderní počítačové metody uplatňované v subsystému nákupu (i prodeje) užívají 

postupů, které automaticky vyhodnocují řady údajů o minulé spotřebě a na základě 

zkoušky do minulosti (předpověď na známé období spotřeby a porovnání výsledku se 

skutečností) volí nejvhodnější metodu pro aplikaci predikce na neznámé období.  

Jde v podstatě o optimalizaci volby metody predikce.“ (TOMEK, 1999, s. 166) 

 

Metody predikce využívaných v praxi jsou dle (TOMEK, 1999) následující: 

▪ Metody přímého propočtu, 

o Přímý propočet pomocí norem spotřeby, 

o Přímý propočet pomocí ukazatelů měrné spotřeby, 

o Přímý propočet pomocí ukazatelů měrné spotřeby s korekcí vlivu 

působících faktorů 

▪ Statistické metody, 

o Metody odpovídající horizontálnímu kolísání spotřeby 

▪ Prosté využití údajů o minulé spotřebě, 

▪ Stanovení střední hodnoty (průměr, medián, modus), 

▪ Data o minulé spotřebě vyrovnané prostými klouzavými průměry, 

▪ Data o minulé spotřebě vyrovnané váženými klouzavými průměry, 
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o Metody odpovídající kolísající spotřebě s trendem 

▪ Metoda nejmenších čtverců, 

▪ Exponenciální křivka, 

▪ Exponenciální křivka podle R. G. Browna, 

▪ Indexní redukce údajů o minulé spotřebě, 

▪ Ostatní statistické metody vyrovnávání 

o Metody odpovídající sezónnímu kolísání spotřeby, 

▪ Expertní metody, 

o Prostý skupinový odhad, 

o Metoda skupinové diskuze, 

o Metoda sdílení jednotlivých odhadů, 

o Delfská metoda. 

„Při volbě metody je nutno zvážit, zda je možno zajistit informační soubory,  

které metody vyžaduje, a rovněž i účelnost více nebo méně pracného propočtu s ohledem 

na významnost dané položky a s ohledem na vlivy, které budou působit  

na budoucí realitu.“ (TOMEK, 1999, s. 172) 

 

1.5.3. Informační systémy nákupu 

Informační systémy nabývají významu z důvodu přinášení potřebných informací  

pro rozhodování a řízení. Tyto informace se vyznačují přesností, aktuálností, 

spolehlivostí a komplexností. (TOMEK, 1999) 

V nákupu se uplatňují intenzivně zpracovaná data. Při využití informačních systémů 

s podporou počítače je dosaženo potřebné kvality zpracování a eliminování rutinních 

činností pracovníků. (TOMEK, 1999) 

Dalšími důležitými oblastmi, kde lze informační systémy v podniku využít, jsou oblasti 

propojení nakupujících subjektů s dodavateli, což se využívá například u výroby 

technicky kompletních celků, kdy podniky spolu spolupracují na základě dlouhodobých 

partnerských smluv. (TOMEK, 1999) 
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Mezi další oblast přínosu informačních technologií, patří možnost sladění nákupních 

činností s ostatními podnikovými funkcemi. „Cílem zde může být procesně orientovaná 

podpora od vzniku potřeb přes rozvíjení potřeb až k objednávání za účasti všech 

podnikových funkcí. Důvodem nasazení informačních systémů je též včasné rozpoznání 

odchylek od plánu a možnost rychlé reakce na tyto odchylky. Informační technologie 

umožňují také větší flexibilitu nákupu. Rovněž lze dosáhnout zjednodušení spojení 

centrálních a decentralizovaných struktur.“ (TOMEK, 1999, s. 139) 

 

1.6. Podnikové informační systémy 

„Informační systém podniku je soubor hardware, software, dat, postupů a lidí, který souží 

k efektivnímu ukládání, spravování, analyzování a výstupům podnikových informací 

v aktuální podobě, na správném místě, ve správném čase a rozsahu. IS má své cíle, skládá 

se z částí, které jsou navzájem propojeny, a lze jej považovat za subsystém organizace.“ 

(KOMINÁCKÁ, 2014, s. 94) 

Mezi hlavní důvody pro implementaci informačních systémů do podnikatelských 

subjektů patří dle (KOMINÁCKÁ, 2014) následující: 

▪ potřeba rychlých rozhodnutí, 

▪ zvyšující se složitost rozhodování, 

▪ potřeba snižování nákladů, času, zvyšování kvality, 

▪ potřeba dobré informovanosti zaměstnanců, 

▪ potřeba ukládání podnikových znalostí, 

▪ zvyšování konkurenceschopnosti díky nasazení nových informačních technologií. 

Hlavní výhodami moderních logistických informačních technologií je umožnění 

rychlého, bezpečného přenosu a zpracování velkého množství dat v rámci subjektů 

dodavatelského řetězce i mezi jednotlivými subjekty. Dále se do popředí dostává 

elektronická komunikace, která usnadňuje úkoly v rámci procesů zpracování objednávek 

a plánování. (LUKOSZOVÁ, 2012) 

Zavedení informačních systémů do podniku ovlivní podnik z několika různých stránek, 

například může ovlivnit pracovní postupy, případně i organizační strukturu podniku.  
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Dále informační systém mění způsob komunikace, kvantitu a formu dosažitelných 

informací, podílí se na vytváření nových pracovních pozic zaměřených na správu 

informačních technologií.  (KOMINÁCKÁ, 2014) 

Informační systémy mohou najít svoje uplatnění v mnohých oblastech podnikatelského 

subjektu. Například se může jednat o oblast účetnictví, správy dokumentů, human 

resources (personalistika), zákazníků, výroby, prodeje, logistiky, marketingu a správy 

majetku. (KOMINÁCKÁ, 2014) 

 

2.1.1. Systémy pro plánování materiálové spotřeby 

Základní metodou aplikovanou v informačních systémech, která řeší problematiku 

plánování materiálových požadavků, je MRP (Materials Requirements Planning). 

Navazuje na logistický řetězec, využívá se hlavně v oblasti zásobování, skladování  

a dopravy. (LUKOSZOVÁ, 2012) 

Informační systém MRP slouží k řízení výroby a zásob, napomáhá k minimalizaci zásob 

a zároveň podporuje zabezpečení požadovaného množství do výrobního procesu.  

Princip plánování se primárně zakládá na rozvrhování jednotlivých činností a řízení 

zásob. (LUKOSZOVÁ, 2012) 

Jeho využití nabývá významu v podnicích, kde dochází k nesouvislému využívání 

materiálových položek, při zpracovávání objednávek a požadavků dodávek v týdenních 

cyklech, nebo v případě přímé závislosti potřeby materiálu na výrobu jiné skladové 

položky. (LUKOSZOVÁ, 2012) 

Systém materiálového plánování MRP nabízí ve srovnání s tradičními systémy řízení 

materiálových potřeb dle (LUKOSZOVÁ, 2012) následující výhody: 

▪ pozitivní vliv na finanční výsledky podniku (návratnost investice, zisk), 

▪ zlepšení výsledků v oblasti výkonu výroby, 

▪ přesnější a včasnější informace, 

▪ menší množství zásob, 

▪ časově rozložené objednávky materiálových potřeb, 
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▪ menší míra zastaralosti výrobků, 

▪ vyšší spolehlivost, 

▪ lepší odezva na požadavky trhu, 

▪ nižší výrobní náklady. 

Naproti tomu má systém materiálového plánování MRP dle (LUKOSZOVÁ, 2012) určité 

nevýhody: 

▪ chybí tendence optimalizovat náklady na pořízení, 

▪ zvýšení nákladů na přepravu a zvýšení nákladů na jednotku, 

▪ možné riziko zpomalení nebo výpadku výroby z důvodu nepředvídaných problémů 

s dodávkami a následně nedostatku některých materiálových položek, 

▪ využívání standardizovaných softwarových balíků a jejich obtížnost přizpůsobení 

operačnímu prostředí daného podniku. 

Pro dosažení efektivního fungování systému MRP je dle (LUKOSZOVÁ, 2012) 

zapotřebí následujících vstupů: 

▪ výrobní plán vycházející ze známé nebo predikované poptávky pro určité časové 

období, 

▪ kusovník vyráběných finálních produktů 

▪ počáteční zásoba jednotlivých skladových položek 

▪ počáteční kapacita pro tvorbu výrobního plánu systémem MRP. 

Mezi základní výstupy ze systému MRP dle (LUKOSZOVÁ, 2012) patří: 

▪ seznam požadavků na materiál (druh, množství, dodací čas), 

▪ seznam výrobních činností (druh, množství, kdy), 

▪ seznam mimořádností (nesplněné objednávky, chyby), 

▪ seznam volných kapacit. 

 

2.1.2. Systém pro plánování materiálových zdrojů 

Rozšířením informačního systému MRP o finanční, logistické a marketingové části 

dostaneme systém MRP II (Manufacturing Resource Planning). Tento informační systém 
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je využívaný, jak samotný název vypovídá, pro plánování výrobních zdrojů. 

(LUKOSZOVÁ, 2012) 

Hlavním rozdílem mezi systémy MRP a MRP II je skutečnost, že MRP předpokládá 

neomezené kapacity, zatímco systém MRP II přesně sleduje plánování nákupu 

v závislosti na spotřebovaných zdrojích. (LUKOSZOVÁ, 2012) 

 

1.7. Projektování informačních systémů v podnikatelské sféře 

Změna informačních systémů obvykle probíhá formou projektu. Jedná se většinou  

o rozsáhlé projekty, ke kterým se váže velké množství řešitelské kapacity při současné 

potřebě značných finančních prostředků. (BASL, 2002) 

Pro lepší pochopení oblasti zájmu projektového managementu je vhodné uvést jeho 

definici. „Projekt je obvykle definován jako neopakující se, jednou realizované naplnění 

finančních a technických cílů. Projekt má stanoven termín zahájení a ukončení, strategii 

postupu dosažení cíle a přiřazené finanční a další zdroje. Ty jsou organizovány účelovým 

způsobem v rámci dílčích etap a fází projektu.“ (BASL, 2002, s. 104) 

Řešení projektů v oblasti informačních systémů má určitá specifika. Mezi než lze zařadit 

dle (BASL, 2002) následující: 

▪ zasahují do strategie podniku či celých aliancí, 

▪ přinášejí do podniku výrazný inovační potenciál s velmi krátkým inovačním 

cyklem změn, 

▪ postihují celou organizaci podniku 

▪ formují nové výrobky a služby, nové kanály pro řízení vztahů se zákazníky  

či dodavateli,  

▪ jsou závislé na předcházejících zkušenostech uživatelů a konzultantů, 

▪ velmi často probíhají současně s dalšími projekty v podniku. 

Při implementaci nových informačních systémů, za předpokladu, že aktuálně využívají 

informační systém nebo kancelářské aplikace, se obvykle podnikatelské subjekty mohou 

rozhodnou mezi dvěma variantami. První varianta spočívá v zachování aktuálního 
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informačního systém a k němu dokupování dalších systémů, které postihnou  

i další oblasti podnikání. V této variantě mohou nastat problémy spočívající například 

v možné potřebě podnikatelského subjektu na propojenost různorodých informačních 

systémů při níž je třeba zajistit konzistenci a aktuálnost dat. Nebo druhou variantou,  

kdy dojde k přechodu na nový informační systém, který bude mít všechny  

potřebné oblasti podnikání integrovány. Výhodou této varianty je konzistentnost  

dat a jejich bezpečnost. Podnikatelský subjekt se může dále rozhodnout mezi vývojem 

informačního systému vlastními silami, nebo nákupem typového informačního  

systému, který je dle dohody s dodavatelem možnost upravit pro potřeb daného 

podnikatelského subjektu. (KOMINÁCKÁ, 2014) 

Informační systémy lze projektovat různými způsoby. V ideálním případě, jak uvádí 

dostupná literatura, je optimální postup mezi jednotlivými fázi lineárně. Ale z důvodu 

dynamického prostředí obvykle je postup odlišný, bere v úvahu flexibilně aktuální změny 

situací. Každopádně vždy je nutné, aby životní cyklus informačních systémů postupoval 

soustavně a žádná z uvedených fázích by neměla být vynechána (KOMINÁCKÁ, 2014): 

▪ Organizační příprava 

Je založena na úvodní studii změny informačního systému. Zabývá se oblastmi 

jako jsou například delegování pravomocí a odpovědnosti jednotlivých 

pracovníků zapojených do projektu změny, sledování a analýza stavu aktuálně 

používaného informačního systému, navrhování inovací, vytvoření norem 

zabývajícími se informačními systémy, zajištění financí a zabezpečení ochrany 

využívaných dat. 

▪ Formulace informační strategie 

V rámci této fáze je nezbytné přihlédnout k cílům podnikatelského subjektu, musí 

být dosaženo optimální podpory projektu informačního systému  

ke stanoveným cílům podniku. Dalšími oblastmi, kterými se tato fáze zabývá je 

popis a hodnocení aktuálního informačního systému, definování cílového stavu  

a návrh možných cest, jakým způsobem se dostat ze současného do cílového 

stavu. 
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▪ Analýza a návrh 

Jedná se o velmi důležitou a často opomenutou část projektu. Tato část nabývá 

významu z hlediska důležitosti uvědomění si aktuálního stavu, který se musí 

zaobírat na funkční, procesní a datová hlediska. Na základě výsledku analýzy  

je obvykle vytvořeno několik modelů, například se může jednat o diagram 

kontextový, funkční model, datový model.  Po analýze přichází na řadu  

její podrobné rozpracování, což je náplní návrhové části. Tato část má za úkol 

zahrnout do návrhu všechny části informačního systému, neopomenout  

na zabezpečení dat a sítě, důležité je také stanovit harmonogram uvedení nového 

informačního systému do provozu. 

▪ Realizace 

V rámci realizace dochází k implementaci informačního systému dle dříve 

zpracovaného návrhu. Dosavadní data je nutné zálohovat a provést konverzi dat 

do nově zařazovaného informačního systému. Tato fáze je velmi náročná  

pro management i zaměstnance podniku, proto je nezbytné zaměstnance předem 

seznámit s plánovanou změnou a jejími přínosy pro jejich práci, což značně 

ovlivňuje jejich motivaci. Také je potřeba zajistit zaškolení pracovníku pro práci 

s novými informačními systémy. 

▪ Provoz 

Fáze provozu je období, kdy je informační systém využíván v podniku  

za účelem naplňování dříve stanovených cílů. Podporuje podnikové procesy. 

V době provozu je třeba kontrolovat funkčnost a aktuálnost jednotlivých částí 

informačního systému a v případě potřeby zajistit nápravu, například se může 

jednat o výměnu hardware nebo aktualizaci software. I v této části je nezbytné 

zajišťovat bezpečnost dat. V průběhu provozu informačního systému je nutné 

sledovat a analyzovat všechny procesy. Na základě výsledků analýz prováděných 

v průběhu provozu informačního systému, je obvyklá potřeba úpravy funkčnosti 

informačního systému v souladu s vývojem podnikatelského subjektu. 
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▪ Vyhodnocení 

Jedná se o souběžný proces probíhající po celou dobu životnosti informačního 

systému. Ve všech fázích musí projít kontrolou soulad plánů s reálným stavem, 

dodržení stanovených nákladů a časového harmonogramu. 

▪ Ukončení funkčnosti 

Tato poslední fáze životního cyklu informačního systému vyplívá z vyšších 

nároků podniku na funkčnost a současně reaguje na technologický pokrok.  

Poté je třeba naplánovat a uvést v provoz nový informační systém, který bude 

vyhovovat potřebám společnosti a provoz stávajícího informačního systému 

ukončit. 

 

2.1.3. Předpokládané přínosy realizace projektu implementace 

informačního systému 

Vyčíslení ekonomické efektivnosti informačního systému je z hlediska proveditelnosti 

výpočtu jakýmikoli jednotkami nevyčíslitelná. Pro hodnocení úspěšnosti projektu 

zavedení informačního systému je z toho důvodu vhodné analyzovat a hodnotit  

jiné formy přínosů, pro které je možno využít dle (VLASÁK, 2003) následující ukazatele: 

▪ Finanční x nefinanční 

Finanční náklady jsou vyjádřeny v peněžník jednotkách. Jedná se o rozdíl nákladů 

mezi výdaji na používání starého a nového informačního systému.  

V tomto přístupu nelze kalkulovat s úsporou nákladů z důvodu lepšího 

informačního servisu z nově implementovaného informačního systému.  

Nefinanční vyjádření přínosů z nového informačního systému se zabývá 

objektivně zjistitelnými údaji, například porovnání z hlediska času, množství,  

a podobně. 
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▪ Kvantitativní x kvalitativní 

Kvantitativní přínosy lze měřit za pomoci kardinální stupnice, kvalitativní přínosy 

pomocí ordinální nebo pořadové hodnoty. 

▪ Přímé x nepřímé 

V případě přímých přínosů je prokazatelný vztah k dosaženému výsledku.  

U nepřímých přínosů je možné hodnotit přínos pomocí specifických zástupných 

ukazatelů. 

▪ Krátkodobé x dlouhodobé 

Tato část hodnocení přínosů se zabývá dobou, kdy je možné měřit přínos 

z projektu. U krátkodobých přínosů je obvyklé, že je možné začít posuzovat 

přínos do půl roku od provedení změny. Na rozdíl od toho, u dlouhodobých 

přínosů, se obvykle může začínat s hodnocením změny až po uplynutí delšího 

časového období, například po několika letech. 

▪ Absolutní x relativní 

U absolutních přínosů je možné za pomoci specifické měřitelné hodnoty určit 

absolutní ukazatel. Relativní přínosy jsou vyjádřeny bezrozměrovým poměrovým 

číslem. 

„Obecně je možno ke všem ukazatelům (až mají jakýkoliv charakter) říci, že vždy musíme 

sledovat hledisko účelnosti, které je obecně měřitelné mírou dosažení cílů, tedy obecně 

ukazatelem: Účelnost = dosažená hodnota cíle / plánovaná hodnota cíle.“ (MOLNÁR, 

2000, s. 83) 

Jako možného souhrnného ukazatele přínosů informačního systému lze chápat 

produktivitu. Tento ukazatel je možné vztahovat k zákazníkovi, tedy zjišťovat příčinnou 

souvislost mezi zavedením informačního systému a zvyšování hodnoty pro zákazníka. 

„Mezi měřitelné ukazatele přínosů informačního systému, které lze finančně vyjádřit, 

patří například snížení počtu reklamací, zvýšení počtu zákazníků, zkrácení doby obsluhy 

zákazníka, rozšíření nabídky a jiné.“ (VLASÁK, 2003, s. 118) 
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2.1.4. Ověřování a testování systému 

Před uvedením informačního systému do rutinního provozu je důležité důkladně 

vyzkoušet jeho nastavení zpracování jednotlivých operací. (VLASÁK, 2003) 

Mezi dokumenty, které se v uplatňují ve fázi ověřování a testování patří veškerá 

programátorská dokumentace, uživatelské příručky a provozní předpisy.  

Na konci testovacích úloh probíhá zpracování zprávy, která zachycuje průběh  

testování a zobrazuje plány postupu k předání nového informačního systému  

do rutinního provozu. Další část zprávy, na kterou je nutné pamatovat, je sestavení plánu 

údržby nově zaváděného informačního systému a plán jeho dalšího rozvoje. (VLASÁK, 

2003) 

„Podstatnými procesy fáze testování systému je testování aplikačního programového 

vybavení včetně jeho „dolaďování“ a poté testování všech zpracovatelských procesů 

systému v jejich vzájemné návaznosti a kooperaci. Obsahuje-li systém nově napsané 

programy, většinou nejsou bezchybné. Je důležité programy testovat, odladit a ověřit,  

že systém pracuje tak, jak má, neboť jedna chyba může způsobit poruchu celého systému. 

Podrobné testování jednotlivých programů a postupů zabrání zbytečnému výdaji 

finančních prostředků, protože při testování celého informačního systému  

je lokace chyb obtížnější. Programy se testují tím, že se spouštění pro testová data  

a ověřuje se, zda pro zadaná data pracují správně. Pro každý případ chybné práce 

(selhání, failure) je třeba najít příčinu. Opravený program se testuje a opravuje (ladí) 

dokud v něm testy odhalují selhání, přesněji dokud frekvence selhání systému neklesne  

pod určitou mez.“ (VLASÁK, 2003, s. 119) 

„Testování vlastního systému by mělo potvrdit, že systém jako celek je schopný zabezpečit 

stanovené cíle. Kontroluje se slučitelnost (kompatibilita) částí informačního systému, 

zabezpečení systému proti vniknutí, jeho odolnost i schopnost poskytování požadovaných 

výstupů aj. Neopomenutelné jsou simulace, které se provádějí  

na reálných datech (běžné fungování systému), ale i v nepříliš obvyklých a krajních 

situacích, které mohou nastat. Je vhodné vyzkoušet i určité návazné procesy na vlastní 

provoz systému.“ (VLASÁK, 2003, s. 120) 
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2.1.5. Převod informačního systému do rutinního provozu 

Tato fáze začíná na základě ukončení testovací fáze, kdy se potvrdí, že systém  

funguje dle očekávání a nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily uvedení  

do rutinního provozu. „Tento převod zahrnuje instalaci technického a technologického, 

především programového vybavení, včetně přidělení přístupových práv k funkcím 

systému správcům informačního systému a uživatelům, konverzi (převod) dosud 

provozovaného systému, ale i projektantskou podporu, a to nejvíce právě na počátku 

provozu.“ (VLASÁK, 2003, s. 121) 

Uvedení do provozu nového informačního systému by mělo mít minimální dopady  

na běžné fungování podnikatelského subjektu. Pro snížení dopadu změny je nezbytné 

proškolit všechny uživatele nového informačního systému pro práci s ním.  

Dále je vhodné sestavit pracovní postupy práce v informačním systému pro přímé 

uživatele systému. (VLASÁK, 2003) 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU 

V předchozí kapitole jsou uvedena teoretická východiska týkající se tématu  

logistiky a jejího plánování. Nyní bych ráda přistoupila k popisu společnosti  

Sanmina-SCI Česká republika s. r. o., jejíž aktuální situaci v plánování materiálových 

zásob řeší tato diplomová práce. 

 

2.1. Představení společnosti 

Společnost Sanmina-SCI Česká republika s. r. o. je zapsaná v Českém  

obchodním rejstříku k datu 4. května 2012. Jedná se o nadnárodní americkou korporaci 

zabývající se výrobou a servisem zejména v oblasti elektrotechniky.  

Vlastníkem společnosti je Sanmina Corporation. 

Předmětem podnikání je dle obchodního rejstříku: výroba, instalace, opravy elektrických 

strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení. 

Na českém trhu začala společnost Sanmina-SCI Česká republika, s. r. o. podnikat  

po odkoupení servisní divize od společnosti Motorola Solutions Czech republic s. r. o.  

v roce 2012. Ale historie provozu servisního centra v Brně se datuje více  

do minulosti, kdy bylo servisní centrum založeno a provozováno společností  

Symbol Technologies Czech Republic s. r. o., která si výrobní halu v Brně pronajímala 

od společnosti JIC, zájmové sdružení právnických osob již od roku 2004. Poté v režii 

společnosti Symbol Technologies Czech Republic s. r. o. došlo k přesunu většiny 

evropských poboček do prostoru servisního střediska v Brně. Následně v roce 2007 

společnost Symbol Technologies Czech Republic s. r. o. koupila společnost Motorola.  

V roce 2011 došlo k rozdělení společnosti Motorola Inc. na dvě divize, na Motorola 

Solutions Czech Republic s. r. o. a Motorola Mobility LLC. V květnu 2012 odkoupila 

Sanmina-SCI Česká republika, s. r. o. servisní divizi Motoroly Solutions Czech Republic 

s. r. o. a tím se datuje začátek podnikání této společnosti na Českém území. 
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Obrázek 2: Historický vývoj servisního střediska v Brně 

 

Mezinárodní servisní centrum se sídlem v Brně se především zaměřuje na poskytování 

služeb v oblasti záručních a pozáručních oprav pro zákazníky z celé Evropy,  

Blízkého východu a části Afriky. Zaměstnává více než 500 zaměstnanců, kteří se zabývají 

opravami mobilních počítačů, čteček čárových kódů, prvků bezdrátových sítí,  

RFID technologií a dalšími souvisejícími činnostmi. Měsíčně proběhne až 70 tisíc oprav 

pro více než 150 skupin produktů v rámci záručního i pozáručního servisu. 

Klíčovým zákazníkem společnosti Sanmina Brno je Zebra Technologies Inc. 

Sanmina-SCI Česká republika, s r. o. v číslech: 

 

Tabulka 1: Údaje o servisním středisku v Brně 

 

2.1.1. Průběh servisní opravy 

Po zjištění závady na jednotce odešle zákazník jednotku do opravy do servisního 

střediska. Jednotka je přijata v oddělení Book-in, kde ji vybalí a vytvoří průvodku 

jednotky, která ji provází v celém cyklu opravy. 

Následuje přemístění jednotky na jednotlivá pracoviště oprav, kde zaměstnanci zjistí 

důvod závady jednotky a následně provedou kroky nutné k zajištění její opětovné 

funkčnosti. Jedná se o činnosti diagnostiky, demontáže, výměny komponent, montáže, 

testování. 
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Pomocí dopravníkových pásů je jednotka přemístěna na pracoviště, kde se provádí finální 

test a nahraní požadované zákaznické aplikace. 

Po dokončení všech předešlých činností je jednotka přemístěna na oddělení Book-off, 

kde se uzavře její oprava, dojde ke konsolidaci, zabalení a odeslání jednotky  

zpět k zákazníkovi. 

 

Tabulka 2: Údaje o velikosti servisního střediska v Brně 

 

2.2. Materiálové sklady 

Pro zajištění materiálových potřeb slouží centrální sklad společnosti Zebra Technologies, 

Inc., který se nachází ve Spojených státech amerických. Materiál je z tohoto skladu  

dále posílán do různých částí světa, kde má společnost Sanmina Corporation své 

působení, jedná se o servisní centra v regionech NALA (North America and Latin 

America), EMEA (Europe, Middle East and Africa), APAC (Asia-Pacific North). 

Pro účely této práce nás bude převážně zajímat materiál putující do České republiky,  

který je po přijetí na sklad využívaný v servisním středisku v Brně, prodáván přímým 

odběratelům nebo následně odeslaný do spolupracujících servisních středisek 

nacházejících se mimo území Evropské unie, konkrétně do Ruska, Ukrajiny,  

Saudské Arábie a Turecka. 

Doba dodání materiálu z centrálního skladu do servisního střediska v Brně trvá  

dva týdny od vystavení materiálové objednávky, z čehož 1 týden zabere doprava.  

Materiál je z centrálního skladu odesílán pravidelně každý týden v úterý a čtvrtek  

na základě požadavků plynoucích z potřeb servisních středisek. Tyto požadavky jsou 

zadány osobou odpovědnou za plánování určitých skupin materiálových položek  

do informačního systému, který shromažďuje informace o předchozí spotřebě, na jejímž 

základě vypočítává očekávanou spotřebu v příštím období. 

Počet opravených jednotek za průměrný den 3000 ks

Počet typů jednotek Více než 50 typů

Rozloha servisní části 3570 m2
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Po doručení materiálové zásilky z centrálního skladu na sklad servisního střediska v Brně 

je určité procento materiálu přijaté v servisním středisku v Brně zasíláno do Ruska, 

Ukrajiny, Saudské Arábie nebo Turecka. 

Materiálové zásoby se plánují pro každé servisní středisko na odlišný časový úsek.  

Je to dáno časy přepravy, vytížením servisních středisek a legislativními faktory.  

Důležité časové úseky pro plánování jednotlivých servisních středisek zobrazuje 

následující tabulka: 

 

Tabulka 3: Časové úseky pro plánování jednotlivých servisních středisek 

 

 

2.3. Vlastnictví materiálu před změnou 

Materiál v centrálním skladu je ve vlastnictví společnosti Zebra Technologies Inc.,  

což je hlavní odběratel servisních zakázek a zároveň jediný dodavatel  

materiálových prvků. Toto vlastnictví zůstává nezměněné i po přijetí  

materiálu v servisním středisku v Brně. 

Materiál odeslaný z Brna je v případě Saudské Arábie a Turecka stále  

ve vlastnictví společnosti Zebra Technologies Inc. Na rozdíl od materiálu  

obdrženého v Rusku a Ukrajině, kde přechází vlastnictví materiálu přímo na jednotlivá 

servisní střediska. To je způsobené skutečností, že servisní střediska v Rusku a Ukrajině 

jsou nezávislé třetí strany poskytující servis, používané označení tohoto obchodního 

vztahu je ISP (Independent Service Provider). 

 

 

Servisní středisko Délka tranzitu Plánovací perioda

Rusko 5 týdnů 12 týdnů

Ukrajina 3-4 týdny 14 týdnů

Turecko 2-3 týdny 10 týdnů

Spojené arabské emiráty 1 týden 8 týdnů
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2.4. Informační systémy pro podporu plánování před změnou 

Pro podporu plánování jsou ve společnosti Sanmina-SCI Česká republika s. r. o. 

využívány v současné době tři podnikové informační systémy  

ve vlastnictví Zebra Technologies, Inc. Tyto informační systémy jsou umístěny  

na počítačové síti tohoto dodavatele materiálu a současně hlavního odběratele zakázek 

servisního střediska. 

Informační systémy pro podporu plánování: 

I. Oracle 

V informačním systému Oracle lze nalézt informace o zadaných objednávkách  

na materiál od subdodavatelů do centrálního distribučního skladu, aktuální 

množství skladované zásoby v centrálním distribučním skladu, aktuálních 

objednávkách z centrálního skladu do jednotlivých regionů,  

respektive do jednotlivých opravárenských center. 

Tato data přehledně znázorňují jednotlivé objednávky, jejich číslo a datum, 

množství, plánovaný a posléze i reálný termín odeslání zásilky z centrálního 

skladu, datum přijetí objednávky do servisních center. 

II. Tessaract 

Zaznamenává veškeré transakce v IRC (mezinárodní opravárenské centrum)  

v Brně, RSA (Republic of South Africa) nebo ISPs (nezávislý poskytovatel 

servisu). Dále shromažďuje veškeré záznamy o proběhlých opravách, aktuálním 

skladovaném množství jednotlivých materiálových položek v členění podle 

stanovených lokátorů jednotlivých skladovacích míst a v neposlední řadě  

také veškeré záznamy o spotřebě materiálu. 

III. Xelus 

Jedná se o MRP systém (Material Requirement Planning). 

Tento informační systém shromažďuje materiálová data ze všech regionů  

v členění na jednotlivá opravárenská centra, dále zobrazuje stav skladů, spotřebu 
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jednotlivých materiálových položek v minulých časových obdobích,  

na jejímž základě vypočítává předpokládanou spotřebu materiálu v obdobích 

příštích. Mezi další údaje, které tento systém zobrazuje, patří otevřené objednávky 

z centrálního skladu do jednotlivých regionů v možném rozlišení do konkrétních 

opravárenských center. 

U jednotlivých materiálových položek jsou nastaveny takzvaná „master data“, 

která zahrnují číslo materiálové položky, její popis, cenu, zařazení v užití jako 

primární nebo alternativní materiálovou položku, údaj o možnosti opravitelnosti 

položky nebo zaúčtování materiálu do spotřeby. 

Pomocí tohoto systému lze zadat objednávky na materiál z centrálního skladu  

na základě předem vypočtené předpokládané spotřeby systémem.  

Toto vypočítané množství materiálu lze upravit pracovníkem plánovacího 

oddělení, snížení je bezproblémové a zahrnuje pouze přepsání požadovaného 

množství v informačním systému, naopak u zvýšení požadovaného množství je 

potřeba informovat pracovníka plánování v centrálním skladu o zvýšené spotřebě 

materiálu a počkat na jeho vyjádření ohledně daného požadavku. 

 

2.5. Způsob plánování materiálu před změnou 

Pro účely této práce nás bude převážně zajímat plánování materiálu, které se odesílá  

z centrálního skladu do servisního střediska v Brně, z nějž dále putuje do spolupracujících 

servisních středisek mimo Evropskou unii, konkrétně Ruska, Ukrajiny, Turecka  

a Saudské Arábie. 

Materiálová potřeba se plánuje za podpory informačního systému MRP (Material 

Requirement Planning), což je systém sloužící k materiálovému plánování.  

Shromažďuje údaje o aktuálním skladovaném množství materiálu a spotřebě, na základě 

těchto údajů navrhne množství materiálu, které je třeba doplnit na sklad. Tyto informace 

schvaluje nebo upravuje pracovník plánovacího oddělení a dále jsou data elektronicky 

předávána k dodavateli.  

Průběh plánování zobrazuje následující obrázek. 
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Obrázek 3: Průběh plánování 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Způsob plánování materiálu je odlišný v případě potřeby materiálových položek v Brně, 

nebo v případě potřeby materiálových položek v ISP (Independent Service Provider) 

neboli nezávislých servisních střediscích. Za optimální stanovení množství zásob jsou  

v obou případech zodpovědní pracovníci oddělení nákupu v Brně. Dále je způsob 

plánování materiálu popsán odděleně pro materiál zasílaný z centrálního  

skladu do servisního střediska v Brně a pro materiál zasílaný ze servisního střediska  

v Brně do jednotlivých nezávislých servisních středisek mimo země Evropské unie. 

 

2.5.1. Materiál putující do servisního střediska v Brně 

Plánování materiálu pro příjem do servisního střediska v Brně probíhá na denní bázi.  

Pro efektivnější plánování je využíváno informačních systémů. K tomuto účelu slouží tři 

informační systémy, konkrétně ORACLE, Tesseract a Xelus. Jak již bylo uvedeno výše, 

Tesseract udává aktuální data o množství materiálu na skladě, ORACLE o provedených 

objednávkách a Xelus, který shromažďuje data z předchozích dvou systémů na jednom 

místě v přehledném členění pro efektivní plánování a zadávání objednávek. 
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Každý pracovník plánovacího oddělení nákupu má na starosti určité, předem definované 

produktové rodiny, za které je odpovědný z hlediska včasného objednání. Toto rozdělení 

mezi jednotlivé pracovníky je stanoveno z důvodu velkého množství druhů materiálových 

položek, které slouží pro opravy, a proto je u nich potřeba držet ve skladu určité množství 

skladové zásoby. Velikost této zásoby je definována vnitrofiremními předpisy,  

které stanovují výši minimální a pojistné zásoby. Rozhodnutí o velikosti objednacího 

množství zásob je na zodpovědnosti pracovníka plánovacího oddělení, v každém 

objednacím cyklu může nabývat objednávka jiné požadované kvantity.  

Informační systém Xelus, který pomáhá pracovníkům plánovacího oddělení objednat 

potřebné množství materiálu pro uspokojení potřeb servisních center, funguje na principu, 

že zobrazí jednotlivým odpovědným pracovníkům plánovacího oddělení každou 

jednotlivou potřebnou materiálovou položku, u které klesla zásoba pod bod objednací 

zásoby. Tento bod je vypočítáván v informačním systému na základě dat o minulé 

spotřebě. 

Každý pracovní den se zobrazí seznam jednotlivých potřebných komponent,  

u kterých vyhodnotil informační systém Xelus potřebu doobjednat určité množství, 

odpovědnému pracovníkovi za zajištění daných komponent pro stanovené  

produktové rodiny v potřebném množství pro zajištění plynulosti servisního střediska. 

V tomto informačním systému se zobrazí informace o historické spotřebě, aktuální data 

o množství komponent na jednotlivých skladech. Na základě těchto údajů vypočítá 

plánovanou spotřebu na následující tři měsíce a navrhne množství, které je potřeba nyní 

doobjednat. Pracovník plánovacího oddělení posoudí potřebu dané komponenty, 

přihlédne k očekávaným výkyvům ve využití servisního střediska a technologickým 

inovacím opravovaných jednotek, aby zabezpečil plynulost servisního střediska. 
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2.5.2. Materiál zasílaný z Brna 

Plánování potřebných komponent pro zasílání do servisních středisek mimo země 

Evropské unie, tedy do Ruska, Ukrajiny, Turecka, Saudské Arábie, probíhá na týdenní 

bázi. V pondělí se plánuje Rusko, úterý Turecko, středa Saudská Arábie, každý druhý 

čtvrtek Ukrajina. 

Pro stanovení potřeby komponent v jednotlivých zemích byla uvnitř podnikatelského 

subjektu vytvořena databáze v programu Microsoft Office Access.  

Tato databáze zobrazuje materiálovou spotřebu v jednotlivých servisních střediscích  

a množství zásob na skladě, na základě čehož vypočítává předpokládanou  

budoucí spotřebu daných komponent. Po zahrnutí přednastavených dat o délce plánovací 

periody, vypočítává a přehledně zobrazuje návrhy na odeslání jednotlivých 

požadovaných komponent, v členění podle druhu a aktuálního nedostatečného množství 

na skladě v jednotlivých servisních střediscích. Seřazuje data o potřebném  

množství komponent od nejvyššího nedostatku na skladě nezávislého servisního střediska 

po nejnižší nedostatečné množství zásob. 

Pracovník oddělení nákupu v týdenní bázi prochází vypočítaná data zobrazené  

v této databázi a na základě zkušeností, poznámek o dalších materiálových požadavcích 

vyplývající z konkrétních požadavků jednotlivých servisních středisek,  

vyhotoví formulář materiálové objednávky a zašle na pracovníky logistiky a skladu,  

kde se postarají o další formální kroky vedoucí k úspěšnému vyřízení  

materiálové objednávky, vyskladnění a odeslání komponent do jednotlivých servisních 

středisek. 

 

2.5.3. Evidence faktur z hlediska nákupního oddělení 

S objednáváním materiálu a následně s jeho příjmem je spojena evidence přijatých faktur 

od dodavatelů. Následně bude popsán proces přijmu faktur z hlediska činností probíhající 

na oddělení nákupu.  

Příjem faktur pro proces zpracování probíhá pomocí elektronické výměny dat,  

kdy je faktura doručena prostřednictví e-mailové pošty. Obdržení faktury je podnětem 
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pro zahájení činností pracovníka oddělení nákupu k učinění potřebných kroků k její 

evidenci. Tyto kroky zahrnují stažení reportů z informačních systémů, strukturalizace 

potřebných dat ze stažených reportů a následně nahrání strukturovaných dat do vytvořené 

databáze v programu Microsoft Access. Zmíněná databáze slouží převáženě  

pro pracovníky skladu servisního centra v Brně. Pro zajištění bezproblémového přijetí 

materiálu na sklad je nezbytně nutné, aby byl materiál již předem evidovaný v této 

databázi. Při nedodržení této podmínky nelze materiál přijmout a umístit na skladové 

lokátory.  

Reporty potřebné pro zaznamenání údajů z přijatých faktur se liší v případě nakupování 

materiálu pro potřeby servisního střediska, nebo v případě nákupu komponent pro prodej 

koncovým zákazníkům jako náhradní díly.  

Pro zpracování faktur pro potřeby servisního střediska v Brně je potřeba stažení dvou 

reportů z informačního systému Oracle. Konkrétně jsou zapotřebí reporty poskytující data 

o materiálu na cestě a nákupních objednávkách ve statusu otevřené.  

Reporty se po zadání požadavku na stažení v informačním systému Oracle  

automaticky zobrazí v online prostředí v prohlížeči Internet Explorer. Pro další práci  

s reporty je zapotřebí zkopírovat data z internetového prohlížeče a uložit je do textového 

souboru ve formátu txt. Poté je možné tento soubor otevřít v programu Microsoft Exel, 

kde dále probíhá zpracování dat. Při zpracování se využívají funkce programu,  

například SVYHLEDAT, filtrování podle požadovaných údajů. 

Pro zpracování faktur pro příjem komponent na sklad servisního střediska v Brně,  

které budou využity k dalšímu prodeji, je zapotřebí stažení dvou reportů z informačního 

systému dodavatele. Tyto požadované reporty poskytují informace o zásilkách  

na cestě. Poskytované údaje jsou exportované ve formátu xlxs, což odpovídá  

potřebám pracovníka pro bezproblémové zpracování reportů, které probíhá  

v programu Microsoft Exel. 
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2.5.4. Vývoj zásob 

Hodnota zásob na skladě se dle firemních pravidel vyjadřuje v dolarech. 

Následující obrázek udává vývoj skladových zásob, jedná se o součet materiálu na skladě 

v servisním centru v Brně a materiálových zásob v ISP (= Independent Service Provider), 

konkrétně Rusku, Ukrajině, Turecku a Saudské Arábie.  

 

 

Obrázek 4: Graf vývoje zásob před změnou 

 

Jak je z grafu zásob patrné, hodnota množství zásob na skladě  

velmi kolísá. V grafu je vyjádřena linie trendu, která vyjadřuje neustálé snižování 

množství skladovaného materiálu. 

Nestálost skladovaného množství materiálu vychází především z hlavní  

podnikatelské činnosti vybraného podnikatelského subjektu. Jak již bylo  

uvedeno výše, jedná se o servisní centrum. Tedy hlavní činnost společnosti  

je závislá od konkrétních požadavků zákazníků, vyznačuje se  

nestálostí v čase, a proto se nedá přesně predikovat. 
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Trend neustálého snižování zásob vychází z cíle společnosti, kdy je snaha držet zásoby 

na optimální výši. Tím je zajišťována dostatečná pohotovost dodávek a zároveň držení 

přiměřeného množství zásob na skladě. Současně je z vedení společnosti vyvíjen tlak  

na snižování množství zásob z důvodu vázanosti kapitálu. 

 

2.6. Plánovaná změna informačních systémů 

Změna informačních systémů byla stanovena vedením společnosti  

Sanmina-SCI Česká republika s. r. o. 

Hlavním cílem této plánované změny je z pohledu vedení vybraného  

podnikatelského subjektu oddělení využívaných informačních systémů od společnosti  

Zebra Technologies, Inc. Dále získání vlastních informačních systémů  

a převzetí vlastnictví zásob do společnosti Sanmina-SCI Česká republika s. r. o. 

Důsledkem změny informačních systémů bude změna informačních a finančních toků.  

S tímto krokem také souvisí změna odpovědnosti za držení zásob a jejich optimalizaci 

pro udržení optimální kapitálové kapitálové struktury uvnitř vybraného podnikatelského 

subjektu. 

Změna informačních systémů je naplánovaná na pátek 17. 2. 2017, kdy od 15 hodiny 

Středoevropského času dojde k zastavení veškerého provozu informačních systémů. 

Následující dva dny, tedy 18. a 19. 2. 2017 dojde k vypnutí dříve používaných 

informačních systémů a projektový tým se bude zabývat nastavením nových 

informačních systémů, jejich validací, datovými přenosy. Na pondělí 20. 2. 2017  

je naplánováno ověření nových informačních systémů v reálném provozu, kdy se ověří 

propisování dat z jednotlivých úkonů do informačních systémů. Pokud bude vše fungovat 

dle očekávání, spustí se všechny práce ve společnosti a opravárenské centrum  

bude fungovat v běžném režimu. 

 

 

 



51 

 

2.6.1. Zaškolení pracovníků pro práci s novými informačními systémy 

Pro bezproblémový přechod na nové informační systémy je třeba řádně zaškolit 

pracovníky. Protože nyní se zavádí více než jeden nový informační systém, byly zvoleny 

odlišné přístupy školení pro jednotlivé informační systémy. 

▪ Oracle 

Pro zajištění školení pro práci s informačním systémem Oracle byli pozvání  

do servisního střediska v Brně zástupci odborníků vlastnické společnosti Sanmina 

Corporation. Tito odborníci osobně školili vybrané pracovníky pro práci  

s novými informačními systémy, společně se podíleli na tvorbě pracovních 

manuálů sloužících pro zaškolování dalších pracovníků a usnadnění další  

práce s informačními systémy po uvedení do rutinního provozu. 

Dalším významným kladem pro získání zkušeností a znalostí ohledně nově 

zaváděných informačních systémů a jejich zavedení, byla spoluúčast dvou 

zástupců servisního centra v Brně na projektu zavádění nových informačních 

systémů v regionu APAC (Asia-Pacific North). 

Po vytrénování vybraných zástupců servisního centra v Brně, zahrnující osobní 

účast na školení odborníky z vlastnické společnosti, nebo spolupodílení se  

na zavádění nových informačních systémů v regionu APAC, následovalo 

zaškolování dalších pracovníků. Toto školení měli v režiji právě tito vybraní 

pracovníci. Využívalo se sestavených pracovních manuálů, pravidelně probíhaly 

osobní schůzky, kde se zkoušely jednotlivé vybrané funkce informačního systému 

Oracle. Pro zkoušení funkcí a práce s novým informačním systému  

bylo využíváno zkušební verze programu. 

▪ Rapid Response 

Pro školení s informačním systémem Rapid Response byla zvolena cesta 

vypracování školících materiálů a jejich umístění na sdílený disk,  

uvnitř servisního střediska v Brně, pro zajištění přístupu ke školícím materiálům 

všem pracovníkům, kterých se změna informačního systému bude týkat. 
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2.7. Dělení materiálu po změně 

Pro lepší efektivitu plánování materiálu společnost Sanmina-SCI Česká republika, s. r. o. 

zvolila využití dělení materiálu do kategorií.  

Za tímto účelem se používá ABC analýza, pomocí které jsou materiálové položky 

rozřazeny do 6 skupin, konkrétně do skupin A, B, C, D, E, F, N. Pro první  

3 skupiny (A, B, C) je hlavní kritérium rozdělení materiálu do skupin velikost obratu 

materiálu, který se vypočítává z dolarového vyjádření spotřeby. Další 3 skupiny 

materiálových položek dle této analýzy (D, E, F) zahrnují opravitelné části jednotek. 

Skupinu N tvoří materiál potřebný pro dodání pro nezávislé třetí strany servisních 

středisek. 

Toto dělení materiálu do kategorií, na základě ABC analýzy, ovlivňuje frekvenci 

objednávání jednotlivých materiálových položek a jejich místo uskladnění v servisní hale. 

 

Tabulka 4: Dělení materiálu do kategorií 

 

Skupina Popis
Pojistná 

zásoba

Fixní 

doba 

dodání

Dodací 

lhůta

Doba  

předzásobení

A
Tvoří 80% předpokládané 

hodnoty spotřebních 
3 týdny 4 týdny 8 týdnů 15 týdnů

B
Následujících 15% 

předpokládané hodnoty 
4 týdny 8 týdnů 8 týdnů 20 týdnů

C 
Následujících 5% 

předpokládané hodnoty 
8 týdnů 13 týdnů 8 týdnů 29 týdnů

D 
Opravitelné komponenty 

uvnitř servisního 
2 týdny 4 týdny 8 týdnů 14 týdnů

E
Opravitelné komponenty 

v jiném servisním 
7 týdnů 4 týdny 8 týdnů 19 týdnů

F
Opravitelné u RTV 

dodavatele
7 týdnů 4 týdny 8 týdnů 19 týdnů

N
Komponenty požadované 

pro nezávislé servisní 
3 týdny 4 týdny 8 týdnů 15 týdnů
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Dále je vnitrofiremními předpisy rozdělován materiál do kategorií podle ceny, rozlišuje 

se komponenta do 5 dolarů a komponenta nad 5 dolarů. V případě komponenty  

nad 5 dolarů dochází k dalšímu členění na komponentu opravitelnou nebo neopravitelnou. 

Dle zařazení do určité kategorie dochází i k odlišnému zaznamenávání komponent  

do spotřeby. U komponent do pěti dolarů je brán samotný výdej komponent ze skladu na 

opravárenskou linku jako spotřeba. U komponent nad pět dolarů je spotřebou  

chápáno až samotné využití komponenty při opravárenském úkonu. 

 

2.8. Informační systémy po změně 

Zavedení nových informačních systémů v podnikatelském subjektu plyne  

z požadavku vedení společnosti. Je to z toho důvodu, že bylo rozhodnuto  

o změně vlastníka materiálových zásob používaných pro servisní opravy.  

Před změnou byla vlastníkem materiálu, pro účely servisního střediska, společnost  

Zebra Technologies, Inc., která je provozovatelem centrálního skladu. Po změně přechází 

dodávkou materiálových prvků do skladu v Brně vlastnictví materiálu na společnost 

Sanmina-SCI Czech Republic s. r. o. 

Využívané informační systémy: 

I. rTo 

V informačním systému rTO se shromažďují údaje o jednotlivých komponentách 

a jejich spotřebě na denní bázi. 

II. Oracle 

Informační systém Oracle zobrazuje denní objem spotřeby včetně uvedených 

údajů ohledně takzvaných „master datech“, ty zahrnují údaje o čísle materiálové 

položky, její popis a cenu. 

Na základě schvalovacího procesu v informačním systému Rapid Response 

shromažďuje dále údaje ohledně měsíční pojistné zásobě a týdenní předpokládané 

spotřebě. 
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Další využití tohoto informačního systému je v souvislosti se zakládáním 

nákupních objednávek. Pracovník plánovacího oddělení zadává  

požadované nákupní objednávky do tohoto informačního systému, tyto nákupní 

objednávky mají vnitrofiremními předpisy stanovený formát.  

Na základě vytvořené nákupní objednávky, informační systém vygeneruje číslo 

prodejní objednávky, které je nezbytné pro možnost odeslání materiálu ze skladu. 

III. Rapid Response 

Jedná se plánovací nástroj, který se vyznačuje svojí flexibilitou a možností využití 

v simulaci. Je především vhodný pro materiálové poptávky, které jsou  

z velké části stabilní, tedy příliš se nemění v průběhu času. 

Rapid Response je informační systém, který shromažďuje data z výše uvedených 

systémů, tedy z Oracle a rTO. Na základě těchto dat, za posledních 12 měsíců, 

stanovuje pojistnou zásobu a statistickou budoucí spotřebu, kterou vypočítává  

na měsíční bázi. 

Pojistná zásoba se vypočítává jako 26týdenní prognózovaná spotřeba vynásobená 

stanoveným ABC faktorem. Těchto 26 týdnů prognózované spotřeby se  

počítá od začátku měsíce. 

Následně stanovenou budoucí spotřebu kontroluje pracovník plánovacího 

oddělení nákupu materiálu a na základě jeho zkušeností ji vhodně upraví.  

Do tohoto rozhodování vstupují další faktory, jako jsou například technologický 

pokrok, uzavření nových obchodních kontraktů a podobně. Tyto úpravy prognózy 

lze provést v rámci každého jednotlivého týdne. 

Po úpravě plánované budoucí spotřeby pracovníkem je potřeba schválení 

vedoucím pracovníkem. Ten schvaluje plánované hodnoty na základě informací 

o prognóze potřeby jednotlivých komponent, pojistné zásoby, celkových 

plánovaných ročních výdajů na nákup materiálu a výše hodnoty pojistné zásoby. 

Po jeho schválení jsou zadané údaje neměnné pro aktuální měsíční období  

a jsou promítnuty do informačního systému Oracle, kde udávají předpokládanou 

týdenní spotřebu a měsíčný pojistnou zásobu. 
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Zároveň s oficiálními informačními systémy byly v podnikatelském subjektu vytvořeny 

aplikace, které umožňují uživatelsky přehlednější prostředí pro plánování ISP 

(Independent Service Provider). Jedná se o aplikaci Replenishment tool  

a Material for operation application. Tyto aplikace slouží pouze pro potřeby servisního 

střediska v Brně. 

 

2.8.1. Replenishment tool 

První zmiňovaná aplikace, Replenishment tool, v překladu doplňovací nástroj, se zabývá 

doplňováním potřebných komponent do skladů jednotlivých servisních středisek.  

Řeší tedy plánování množství komponent na zasílání ze servisního střediska v Brně  

do jednotlivých servisních středisek.  

Na základě dat o minulé spotřebě vypočítává předpokládanou spotřebu komponent  

pro období příští. Zobrazuje údaje o takzvaných “master datech”, což jsou data 

poskytující údaje o názvu komponenty, číselném označení, popisu.  

Dále v přehledném členění zobrazuje zásobu dané komponenty na skladu v Brně  

i v jednotlivých servisních střediscích, kam směřují plánované materiálové toky.  

Uvádí spotřebu jednotlivých komponent v průběhu posledních 6 měsíců. Na základě  

této spotřeby vypočítává průměrnou spotřebu jednotlivých komponent v jednotlivých 

servisních střediscích mimo země Evropské unie (Rusko, Ukrajina, Turecko,  

Saudská Arábie) v členění průměrné spotřeby za posledních 7, 30, 90 dní.  

Dále je tato aplikace, Replenishment tool, nastavena na výpočet předpokládané spotřeby 

v jednotlivých servisních střediscích na vnitrofiremními předpisy stanovenou plánovací 

periodu. Na základě nastavené plánovací periody, aktuálního množství komponent  

na skladě a dat o minulé spotřebě navrhne tato aplikace množství komponent,  

které doporučuje zaslat do jednotlivých servisních středisek. Pracovník oddělení nákupu 

v Brně s přihlédnutím na data získaná z této aplikace, případně dalších údajů  

o technologických inovacích, uzavření nových obchodních kontraktů a unikátních 

požadavků ze strany servisních středisek, zadá materiálovou objednávku na sklad. 
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Ukázka počítačové aplikace Replenishment tool: 

 

Obrázek 5: Ukázka počítačové aplikace Replenishment tool 

 

Na zobrazené ukázce počítačové aplikace Replenishment tool je možné vidět  

příklad chybějící komponenty v jednom z nezávislých servisních středisek.  

Tato počítačová aplikace zobrazuje data o minulé spotřebě jednotlivých komponent 

vybraného servisního střediska za posledních 6 měsíců. Na základě těchto dat vypočítává 

průměrnou minulou spotřebu. Dále uvádí data o dostupnosti množství zásob dané 

komponenty v plánovaném servisním centru i servisním centru v Brně. Na základě těchto 

údajů počítačová aplikace vypočítává potřebu doplnění zásoby dané komponenty, 

označené jako ShortFall.  

Mezi další zobrazené údaje aplikace, které pomáhají vhodně naplánovat zasílané 

množství jednotlivých komponent pracovníku oddělení nákupu, patří informace  

o průměrné měsíční spotřebě dané komponenty v servisním centru v Brně. 

 

2.8.2. Material for operation application 

Pro vytváření materiálové objednávky uvnitř servisního střediska byla vytvořena  

další počítačová aplikace s označením Material for operation application.  

Tato aplikace spolupracuje s předchozí popisovanou aplikací, Replenishment tool.  

Data ohledně vytvořených materiálových požadavků pracovníkem nákupu jsou vzájemně 

sdílena a jsou konzistentní. Tedy pokud pracovník nákupu udělá úpravu požadovaného 

množství nebo druhu materiálu v jedné aplikaci, budou data shodná i v druhé aplikaci. 
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Na základě zadaných materiálových potřeb se vytvoří, v aplikaci s názvem  

Material for operation application, číslo materialové objednávky, které pracovník nákupu 

zasílá e-mailem na oddělení logistiky a skladu. Tyto oddělení dále učiní další formální 

kroky pro zajištění legislativních požadavků a bezproblémového odeslání materiálových 

prvků do cílového nezávislého servisního střediska.  

Ukázka počítačové aplikace pro vytvoření nové materiálové objednávky: 

 

Obrázek 6: Ukázka počítačové aplikace pro vytvoření materiálové objednávky 

 

Vytvoření materiálové objednávky pomocí zobrazené počítačové aplikace pobíhá 

zadáním místa, kam má zásilka materiálových prvků směřovat (v ukázce označené jako 

Enter WIP). Dále se vyplňuje číslo materiálového prvku (Enter PN), zadává požadované 

množství na zaslání (Enter Quantity). Další údaje o požadovaném materiálovém prvku se 

doplní automaticky.  

Pro potvrzení zadaných údajů je ještě třeba kliknout na tlačítko Load, které způsobí 

uložení údajů a vytvoření nové materiálové objednávky. Toto číslo materiálové 

objednávky je potřebné k umožnění vyskladnění materiálu ze skladu.  

Pokud při tomto způsobu nahrávání požadovaných materiálových prvků došlo k chybě,  

v zadaném číselném označení nebo nastaveném množství, je možné dále materiálovou 

objednávku upravovat. Upravováním materiálové objednávky se zabývá následující 

ukázka počítačové aplikace s názvem Material for operation application. 
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Ukázka počítačové aplikace pro editaci materiálové objednávky: 

 

Obrázek 7: Ukázka editace materiálové objednávky v počítačové aplikaci 

 

Na zobrazené ukázce je příklad možné editace materiálové objednávky číslo 12317 

obsahující dvě požadované komponenty. Počet komponent v materiálové objednávce 

není omezen.  

Pokud je potřeba řádek z objednávky zrušit, nastaví se množství 0 a následně se klikne 

na tlačítko Update (aktualizovat). Stejným způsobem lze upravit požadované množství, 

kdy se množství upraví na požadovanou hodnotu. 

V rámci editace je možné přidávat i další položky do materiálové objednávky vyplněním 

údajů o požadovaném čísle materiálového prvku a jeho množství. Následuje potvrzení 

záměru upravení materiálové objednávky prostřednictvím tlačítka Update. 

Aplikace zobrazuje údaje o čísle požadované komponenty včetně popisu komponenty  

a naplánované množství. Dále je možné k jednotlivým položkám uvést číslo prodejní 

objednávky, označené jako SO.  

Žlutá políčka aplikace lze editovat, bílá nikoliv. 

 

2.9. Příjem materiálu na sklad z hlediska evidence 

Se změnou informačních systému a zároveň změnou vlastnictví materiálu na skladě  

v servisním středisku v Brně souvisí změna způsobu evidence přijímaného materiálu. 

Materiál, který není předem zaevidován není možné na sklad přijmou  

a umístit na skladové lokátory. 
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Jako podklad pro evidenci příchozího materiálu slouží report zasílaný dodavatelem 

elektronicky prostřednictvím e-mailové pošty každý pracovní den. Tento report je  

ve formátu xlsx, automaticky lze otevřít v programu Microsoft Exel.  

Pro zpracování evidence příchozího materiálu je dále nutné stažení 2 reportů  

z informačního systému vybraného podnikatelského subjektu. Konkrétně se  

jedná o reporty dostupné ke stažení prostřednictvím informačního systému Oracle.  

Dané reporty poskytují data o materiálu na cestě a neuzavřených nákupních 

objednávkách. Po zadání požadavku do informačního systému se požadované reporty 

otevřou v internetovém prohlížeči. Pro další práci s nimi je nutné je zkopírovat  

do textového souboru, uložit a následně otevřít v programu Microsoft Exel.  

Stává se, že tyto stažené reporty ne vždy obsahují všechny potřebné položky,  

proto je někdy třeba pro dohledání požadovaných údajů použít informační systém Oracle 

a manuálně položku po položce vyhledat. 

Po zpracování a strukturalizaci údajů z reportů následuje nahrávání těchto údajů  

do databáze vytvořené v programu Microsoft Access. Údaje z této databáze jsou dostupné 

pracovníkům skladu, na základě těchto údajů může dojít k příjmu materiálu do servisního 

centra v Brně. 

 

2.10. Proces plánování materiálové potřeby po změně 

Nyní bych se ráda zabývala tématem stanovení materiálové potřeby pro zaslání  

do servisních středisek mimo země Evropské Unie. Jedná se konkrétně o Rusko, 

Ukrajinu, Saudskou Arábii a Turecko. 

Jak již bylo uvedeno výše, materiál zasílaný do Saudské Arábie a Turecka zůstává  

ve vlastnictví společnosti Sanmina-SCI Česká republika, s. r. o. Na rozdíl od materiálu 

zaslaného do Ruska a Ukrajiny, kde materiál přechází do vlastnictví jeho odběratele. 

Tento rozdíl ve změně vlastníka je způsoben prodejem materiálu nezávislým třetím 

stranám v případě Ruska a Ukrajiny. 



60 

 

Za plánování materiálové potřeby ve výše uvedených servisních střediscích je odpovědný 

pracovník oddělení nákupu společnosti Sanmina-SCI Česká republika, s. r. o., sídlící  

v Brně. 

Prognóza spotřeby materiálu v jednotlivých servisních střediscích vychází z údajů  

o minulé spotřebě jednotlivých zasílaných komponent, délce tranzitu do místa  

spotřeby a vnitrofiremně stanovené plánovací periody, která má zajistit optimální 

množství skladových zásob při zohlednění délky tranzitu, legislativních  

požadavků a možných dalších výkyvů v dodávkách. 

 

Tabulka 5: Délka tranzitu a plánovací perioda pro jednotlivá servisní střediska 

 

Na základě prognózy spotřeby materiálu vypočtené v aplikaci, Replenishment tool, 

vytvořené pouze pro plánování materiálových potřeb do servisních středisek  

mimo Evropskou Unii, pracovník oddělení nákupu upraví požadované množství dodávky 

materiálu, kde zohlední další vstupující faktory do plánování, které není informační 

systém schopen postihnout. Mezi tyto faktory se řadí například změny kontraktů, 

využívaných technologií nebo požadavky plynoucí z jednotlivých servisních středisek. 

U servisních středisek, která se nachází na území Saudské Arábie a Turecka,  

následuje provedení formálních kroků oddělením logistiky a následně vyskladnění 

požadovaného materiálu ze skladu a jeho odeslání. 

U servisních středisek nacházejících se na území Ruska a Ukrajiny je tento proces 

odeslání materiálu složitější. Po stanovení prognózy spotřeby materiálu a následně její 

upravení pracovníkem oddělení nákupu dochází k vytvoření potřebných dokumentů, 

které zahrnují například vytvoření prodejní objednávky, faktury. Tyto vytvořené 

dokumenty musí schválit pracovník odběratelského servisního střediska,  

aby bylo dosaženo stavu, kdy je možné materiál odeslat. 

Servisní středisko Délka tranzitu Plánovací perioda

Rusko 5 týdnů 12 týdnů

Ukrajina 3-4 týdny 14 týdnů

Turecko 2-3 týdny 10 týdnů

Spojené arabské emiráty 1 týden 8 týdnů
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Po schválení materiálové objednávky dochází k zadání informací o objednávce  

do informačního systému Oracle, který automaticky vygeneruje číslo prodejní 

objednávky. Informace o čísle prodejní objednávky je dále nutné odeslat prostřednictvím 

e-mailové pošty pracovníku skladu servisního střediska v Brně,  

kde dochází k vychystávání požadované zásilky a následně její odeslání na místo určení. 

 

2.10.1. Vývoj zásob 

Následující graf vyjadřuje vývoj zásob na skladě po zavedení nových  

informačních systémů. Je vyobrazen na období 10 týdnů, začíná v kalendářním týdnu 

číslo 8, kdy došlo k přechodu na nový informační systém a končí v 18 týdnu,  

kdy probíhá zpracování této práce. Graf udává hodnotu zásob v dolarovém vyjádření,  

pro potřeby této práce a zachování obchodního tajemství neuvádím konkrétní hodnoty 

množství zásob. 

 

Obrázek 8: Graf vývoje zásob po změně 
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Na grafu jsou zobrazeny 3 křivky značící celkovou zásobu, předplacenou zásobu a zásobu 

po odečtení předplacené zásoby. Důvod tohoto rozlišování množství zásob na skladě 

vznikl společně se změnou nových informačních systémů, kdy bylo rozhodnuto o změně 

vlastníka zásob. Před změnou byly zásoby ve vlastnictví dodavatele materiálu a zároveň 

hlavního odběratele produkce, Zebra Technologies, Inc. Nyní došlo ke změně vlastnictví 

materiálu a zásoby se mění, po přijetí do servisního střediska v Brně, na materiál 

vlastněný společností Sanmina-SCI Česká republika s. r. o. 

Se změnou vlastnictví zásob na skladě souvisí dohoda dotčených společností,  

Zebra Technologies, Inc. a Sanmina-SCI Česká republika s. r. o., ohledně způsobu 

převedení vlastnictví již skladovaných zásob v servisním centru v Brně.  

Dohoda se zakládá na stanovení maximální potřebné kvantity materiálu na skladě, 

zahrnující běžnou a pojistnou zásobu. Vše nad toto stanovené množství tvoří 

předplacenou zásobu, kdy za účelem řízení nákladů vázanosti kapitálu zásob a nákladů 

za přepravu zůstává materiál v servisním centru v Brně, ale rizika spojená se zásobami  

a kapitálové náklady zůstávají dodavatelské společnosti. Další součástí dohody je 

ustanovení přednostní spotřeby předplacené zásoby. Z uvedeného vyplývá, že postupem 

času se předplacená zásoba bude rovnat nule. 

Linie trendu celkových zásob je ve sledovaném období rostoucí. Je to způsobené  

potřebou předzásobení z důvodu očekávaného výpadku dodávek materiálu z centrálního 

skladu na sklad servisního centra v Brně. Po uplynutí potřeby tohoto opatření se  

dá očekávat, na základě stanovených podnikových cílů, snaha o minimalizaci množství 

skladovaného materiálu. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V předchozí části byl popsaný podnikatelský subjekt včetně procesů  

souvisejících s nákupem a zasíláním komponent do ISP (=Independent Service Provider) 

a uvedeny minulé informační systémy i nově využívané včetně dalších počítačových 

aplikací používaných pro podporu plánování. 

V této části se budu zabývat samotnými návrhy řešení aktuálního stavu plánování,  

tyto návrhy jsou založeny nejen na získaných datech z daného podnikatelského subjektu, 

kterého se tato práce týká, ale také na pozorování práce a dotazování zaměstnanců 

vybrané společnosti na oddělení nákupu při každodenním využívání nově zavedených 

informačních systémů. 

 

3.1. Data poskytovaná v aplikaci Replenishment tool 

Samotná počítačová aplikace využívaná pro plánování materiálové potřeby byla  

již popsaná v předchozí analytické části. Pro připomenutí bude následně shrnuto hlavní 

využití této počítačové aplikace.  

Jedná se o počítačovou aplikaci sloužící pro výpočet a návrhy materiálové potřeby  

pro zaslání materiálu z Brna do jednotlivých servisních středisek mimo země Evropské 

Unie.  

Mezi klady aplikace patří uživatelsky přívětivé rozhraní, viditelné členění jednotlivých 

komponent mezi hlavní a k tomu přiřazené alternativy, kdy je zobrazen součtový  

řádek pro tyto k sobě vzájemně zaměnitelné komponenty. Dalším kladem této aplikace  

je vývoj této počítačové aplikace probíhající přímo v servisním středisku v Brně,  

takže je možné zajistit průběžnou aktualizaci aplikace dle aktuálních potřeb servisního 

střediska.  

Mezi zápory této aplikace patří výpočet kvantity jednotlivých druhů materiálu  

bez přihlédnutí k optimální velikosti dodávky a počtu kusů v manipulační jednotce. 
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3.3.1. Zjišťování přebytečných neužitečných zásob 

Další možností využití této aplikace je možné jako nástroj pro kontrolu  

přebytečných neužitečných zásob v jednotlivých servisních střediscích.  

Existuje předpoklad uplatnění daných zásob přesunem do jiného servisního střediska, 

případně v případě dalšího nevyužití je možnost vyřadit danou zásobu ze skladu  

pro zajištění uvolnění dalších skladovacích kapacit a odpis neužitečné zásoby i z 

finančního hlediska. 

Toto využití aplikace spočívá v možnosti zobrazení jednotlivých materiálových  

položek podle souhrnně vypočtené potřeby materiálového prvku seřazené  

od nejnižších záporných hodnot k nejvyšším kladným hodnotám. Záporné hodnoty  

značí nedostatečnou kvantitu materiálového prvku a potřebu jeho zaslání  

do jednotlivých servisních středisek. Kladné hodnoty značí přebytek daného 

materiálového prvku v jednotlivých servisních střediscích. 

Po zobrazení kladných hodnot a vypočtené průměrné spotřebě je možné určit,  

na jak dlouho daná zásoba materiálového prvku v jednotlivých servisních střediscích 

vystačí a zda se ještě spotřebovává.  

Poté je možné na základě ceny a množství materiálu zjistit celkovou hodnotově 

vyjádřenou nepotřebnou zásobu v dané lokalitě. A na základě této skutečnosti určit,  

zda využít zpětného materiálového toku do Brna, kde dostane materiál nové využití, 

například formou přímé spotřeby v servisním středisku v Brně nebo přerozdělením 

skladované zásoby a zasláním do dalších servisních středisek, kde materiálová zásoba 

najde další využití. Případně určit, že z hlediska efektivnosti je přínosnější držet danou 

zásobu na skladě dále z důvodu značné neefektivnosti převozu z hlediska finančních 

nákladů na převoz, nebo předpokladu dalšího využití, i když v delším časovém horizontu. 

Další možností je nadbytečné neužitečné zásoby zařadit mezi odpad a fyzicky  

i finančně odepsat. 

Z hlediska nákladů na přepravu a nákladů držení zásob doporučuji provést výše popsanou 

analýzu pravidelně každého čtvrt roku. 
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3.3.2. Údaje o manipulační jednotce 

Jak již bylo uvedeno výše v popisu počítačové aplikace, Replenishment tool,  

mezi zápory této aplikace patří výpočet kvantity jednotlivých druhů  

materiálu bez přihlédnutí k optimální velikosti dodávky a počtu kusů  

v manipulační jednotce. 

Nezahrnování údajů o počtu kusů v jednotce balení vede ke zvýšení pracnosti 

vychystávání materiálových prvků na zaslání do místa určení, v našem případě  

do jednotlivých servisních středisek mimo země Evropské unie.  Je to způsobené 

potřebou danou manipulační jednotku rozbalit, spočítat požadovaný počet kusů 

materiálového prvku a poté uložit požadované množství materiálových prvků  

do nového balení, které bude součástí přepravní jednotky. 

Pro snížení pracnosti spojené s vychystáváním a pro snížení nákladů na obaly zasílaných 

materiálových prvků je možné zohlednit velikost manipulačních jednotek již v plánovací 

fázi. Neboli přidání dalšího faktoru, na jehož základě bude odvozována potřeba na zaslání 

požadovaného materiálového prvku. 

 

3.3.3. Úprava barev v aplikaci 

Na základě dotazování pracovníků oddělení nákupu byla zjištěna preference zobrazení 

dat ve zmíněné aplikaci, která spočívá ve vizuálním rozlišení jednotlivých druhů 

komponent pomocí barev na pozadí. Tedy vzájemně zaměnitelné komponenty by byly 

stejnou barvou, další skupina vzájemně zaměnitelných komponent jinou. 

Navrhuji barevně zvýraznit řádky aplikace, které značí nedostatek komponent na skladě 

v aktuálně plánovaném nezávislém servisním středisku. Stejnou barvou podbarvit hlavní 

komponentu a její možné alternativy. Následně po zadání údajů pracovníkem oddělení 

nákupu, týkajících se požadovaného množství a druhu komponent na doplnění 

skladových zásob, automaticky nastavit změnu barvy pozadí řádků na neutrální.  

Tato změna bude vyjadřovat, že daný deficit na skladě v aktuálně plánovaném servisním 

středisku již byl zohledněn při plánování a pracovník oddělení nákupu může  
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přejít k plánování další komponenty, u které aplikace vypočítala nedostatek skladových 

zásob v daném nezávislém servisním středisku. 

Toto opatření povede ke snadnější orientaci v aplikaci a tím k zefektivnění práce. 

 

3.2. Zpracování údajů v počítačové aplikaci  

          Material for operation application  

Příjemná počítačová aplikace “ušitá” na míru potřebám společnosti  

Sanmina-SCI Czech republic s. r. o. Vývoj této počítačové aplikace probíhal  

přímo v servisním středisku v Brně, takže je možné zajistit průběžnou aktualizaci aplikace 

dle aktuálních potřeb servisního střediska.  

Aplikace slouží k tvorbě a úpravě materiálových objednávek, které se dále zasílají  

pro další zpracování na oddělení logistiky a skladu. Na základě zadaných  

údajů o požadovaném produktu a množství, zobrazuje další údaje o produktu zahrnující 

popis, cenu a informaci o tom, kdo danou materiálovou objednávku vytvořil. 

Automaticky vytváří dokument obsahující čárové kódy požadovaných komponent,  

bod uložení ve skladu, množství dostupné ve skladu. Tento dokument  

slouží pro skladníka pro zajištění efektivního vychystávání materiálu na odeslání  

do požadované lokace. 

Do pracovních postupů se zaběhlo využívání této aplikace také pro zápis  

čísla prodejní objednávky. Toto číslo je důležité z hlediska vyskladnění materiálu,  

bez něhož nelze materiál vyskladnit. 

Číslo prodejní objednávky je také obvykle zasíláno do skladu společně  

s údaji o požadované komponentě, v souboru zpracovaném v programu  

Microsoft Office Exel, prostřednictvím e-mailu. Tvorba tohoto zasílaného souboru  

probíhá ještě před zapisováním údajů o čísle prodejní objednávky  

do aplikace Material for operation application. Je tedy na zvážení, zda je potřeba tento 

údaj zpětně zapisovat i do této aplikace, jestli to má pozitivní účinek na další článek 

procesu vychystávání materiálu.  
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Z důvodu velkého objemu dat, načítaných do této aplikace po každé změně údajů  

ve vytvořených materiálových objednávkách, trvá aktualizace zobrazených dat  

u aktuálně plánovaného servisních střediska řádově 30 - 60 sekund.  

V průběhu jednoho pracovního týdne probíhá zápis čísla prodejní objednávky,  

jak do souboru v programu Microsoft Office Exel, tak u zmiňované  

počítačové aplikace u 40 - 60 položek. 

Doporučení spočívá v zjištění přínosu zadávání čísla prodejní objednávky do počítačové 

aplikace Material for operation application pro proces vychystávání a vyskladnění 

materiálových prvků. Kdy dochází k zasílání tohoto údaje pracovníkům skladu 

prostřednictvím dvou různých informačních toků, různě náročnými na zpracování. 

Přičemž zapisování údajů do zmíněné aplikace probíhá na základě zpracovaných dat  

v programu Microsoft Office Exel. 

 

3.3. Informační systém ORACLE 

Informační systém Oracle byl popsán v analytické části, zobrazuje množství materiálu  

na skladě a jeho minulou spotřebu. Využívá se k tvorbě nákupních a prodejních 

objednávek, tvorbě reportů. 

Tento informační systém má propracované uživatelské prostředí a pro potřeby společnosti 

precizně vypracované pracovní postupy pro práci s ním.  

Nevýhodu daného informačního systému spatřuji v potřebě zadávat opakovaně stejná 

data do každé jednotlivé objednávky, případně každé jednotlivé položky objednávky. 

Konkrétně se to týká údajů o výběru používaného ceníku a vypisování takzvaných 

SPARC dat, která zahrnují informace o výrobci zařízení, prodejním kanálu,  

jméno programového manažera a produktovém typu. 

Dle pozorování výkonu zaměstnance nákupního oddělení při zakládání prodejních 

objednávek a následně jejich potvrzování v daném informačním systému je možné časově 

vyjádřit časová potřeba pro zadávání opakujících údajů do každé jednotlivé objednávky, 

případně každé jednotlivé položky objednávky. 
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Úkon zabývající se vypsáním těchto údajů zabere u každé položky 1 minutu práce, 

přibližný počet těchto položek potřebných k vyplnění nabývá hodnot od 40 - 70 za týden. 

Z toho plyne, že po upravení nastavení informačního systému pro automatické 

vyplňování opakujících se hodnot, by bylo možné dosáhnout snížení potřebného času  

na zadávání nákupních objednávek v rozsahu až 1 hodiny za pracovní týden  

a možnost uplatnění pracovníka v pracovních činnostech, které přinášejí společnosti  

vyšší přidanou hodnotu. 

 

3.3.1. Práce s reporty  

Informační systém Oracle má dále využití na oddělení nákupu pro zobrazování  

a export dat ve formě reportů.  

Nevýhodou tohoto exportu požadovaných dat ve formě reportu je automatické  

zobrazení v internetovém prohlížeči. Pro další práci s těmito exportovanými daty je třeba  

tyto data zkopírovat a následně uložit do textového souboru. Poté je možné otevřít soubor 

s požadovanými daty v programu Microsoft Exel, kde probíhá zpracování.  

Při otevírání souboru ve zmíněném programu je nezbytné zkontrolovat  

a upravit nastavení rozložení zahrnovaných dat do jednotlivých sloupců.  

Doporučení je tedy následující. Zajistit možné stažení reportů přímo ve formátu xlsx,  

tedy formátu souboru uloženého v sešitě programu Microsoft Exel. 

 

3.3.2. Reporty k evidenci materiálu na vstupu 

Jako podklad pro započtení úkonů vedoucích k evidenci materiálu na vstupu slouží 

obdržení e-mailové zprávy od dodavatele se soupisem materiálu na cestě za období 

předcházejících 2 týdnů. Údaje o materiálu, který je na cestě do servisního střediska  

v Brně je potřeba doplnit do databáze v programu Microsoft Access  

pro dosažení bezproblémového příjmu materiálu na sklad. Zapisují se data o číselném 

označení materiálového prvku, zasílané množství, číslo nákupní objednávky,  

datum zaslání z centrálního skladu a číslo faktury. 
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Pro zpracování dat k evidenci materiálových položek je také potřeba stažení dvou reportů 

z informačního systému Oracle. Tyto reporty poskytují informace o materiálu na cestě  

a otevřených nákupních objednávkách.  

Ze stažených reportů z informačního systému Oracle je potřeba přiřadit číslo nákupní 

objednávky k obdrženému soupisu materiálu na cestě poskytovaným dodavatelem. 

Nevýhodou tohoto způsobu zpracování dat je poměrně velká časová náročnost 

vyplývající z potřeby stažení třech reportů, 1 od dodavatele a 2 z informačního systému 

Oracle. Tyto dva reporty z informačního systému Oracle je dále potřeba převést  

do textového souboru a následně otevřít v programu Microsoft Exel pro umožnění  

další práce s daty. Další nevýhodou tohoto způsobu zpracování je častá absence 

potřebných údajů ve stažených reportech z informačního systému Oracle  

a z toho plynoucí potřeba dohledat údaje manuálně. 

Pro zefektivnění práce související s evidencí materiálových objednávek je možné využít 

následující řešení: 

▪ Data zahrnutá v reportu 

Tato změna souvisí s upravením položek exportovaných dat z informačního 

systému Oracle. Kdy pro zajištění evidence materiálu na cestě bude sloužit jeden 

report. Toho je možné dosáhnout úpravou stávajících reportů, kdy se přidají 

požadované sloupce do jednoho z reportů. Nebo vytvořením nového reportu. 

▪ Reporty v požadovaném formátu 

Jak již bylo uvedeno výše, reporty se po zadání požadavku na exportování 

automaticky otevírají v okně internetového prohlížeče. Pro další práci  

s daty je třeba tyto reporty zkopírovat a uložit ve formátu textového souboru, 

následně otevřít v programu Microsoft Exel, kde je třeba upravit rozložení textu 

pro zajištění správného zobrazení. 

Možnost, jak vylepšit práci s exportovanými reporty, spočívá v nastavení 

informačního systému Oracle pro automatické exportování reportů  

v požadovaném formátu. 
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▪ Dohoda s dodavatelem 

Mezi další možnost, jak zefektivnit práci s evidencí materiálových objednávek, 

patří dohoda s dodavatelem ohledně zasílaných reportů. Pro účely evidence stačí 

přidat jeden sloupec do aktuálně zasílaného souboru s daty. Tento přidaný 

sloupec by obsahoval údaje o čísle nákupní objednávky. Tyto údaje  

jsou dodavateli známy. 

Evidence materiálových objednávek probíhá každý pracovní den, proto jakákoliv změna 

pro usnadnění práce s reporty se promítne do výkonu pracovníka oddělení nákupu. 

 

3.4. Informační systém Rapid Response 

Informační systém Rapid Response slouží jako plánovací nástroj. Vyznačuje se svojí 

flexibilitou a možností využití v simulaci. Používá se jako nástroj pro prognózování 

poptávky, umožňuje stažení reportů zabývající se minulou spotřebou. 

Na základě přiřazených uživatelských přístupů do tohoto informačního systému mohou 

pracovníci oddělení nákupu prohlížet produktové rodiny, u kterých je nastavena jejich 

odpovědnost za zajištění dostupnosti jednotlivých komponent na skladě pro plynulost 

servisních oprav. 

Nevýhodou tohoto informačního systému je zamezení možnosti zjištění informací  

o komponentách, které nejsou přímo přiřazené pracovníkovi k plánování objednávek.  

Dle pozorování práce pracovníků nákupního oddělení bylo zjištěno,  

že pracovníci nákupního oddělení při zpracování reportů nebo při další práci s daty 

využívají i data, které jim přímo nenáleží. Pro zajištění těchto dat oslovují kolegu,  

který požadovaná data může prohlížet a exportovat.  

Na základě výše uvedeného by bylo vhodné zvážit upravení přístupu do tohoto 

informačního systému i pro další pracovníky. S nastavením tohoto informačního systému 

pro přiřazení oprávnění uživatele data prohlížet a exportovat. 
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3.5. Práce zaměstnanců s informačními systémy 

Před zahájením provozu nových informačních systému všichni pracovníci, které změna 

informačních systémů ovlivnila ve výkonu pracovních činností, prošli školením 

zaměřeným na práci s novými informačními systémy. Školení probíhala za osobní účasti 

školitele, online školením a předkládáním vypracovaných pracovních postupů  

pro snadnější orientaci v nových informačních systémem. 

Na základě pozorování a dotazování pracovníků nákupního oddělení bylo zjištěno,  

že pracovníci se naučili využívat nové informační systémy pro zvládnutí rutinních úkonů. 

Mnoho dalších funkcí, které by vedly k efektivnější práci, nebyli pracovníky  

zatím vyzkoušeny.  

Doporučení pro další práci s novými informačními systémy je následující. Zaměřit se  

na uspořádání přídavných školení, kde se pracovníci dozví další možné využití 

zavedených informačních systémů. Bylo by vhodné na daných školeních  

nejen informovat o dalších funkcích zmiňovaných informačních systémů, ale také přidat 

reálné příklady pro využití v praxi. 

 

3.6.         Proces plánování ISPs 

Současně s přechodem podnikatelského subjektu na nové informační systémy  

došlo ke změně postupu plánování zasílaného materiálu do ISPs (= Independent Service 

Provider), změna především proběhla u nezávislých servisních středisek nacházejících se 

na území Ruska a Ukrajiny. 

Po změně, zahrnující přechod na nové informační systémy a změně vlastnictví 

materiálových prvků, je třeba materiálovou potřebu pracovníkem nákupu  

servisního střediska v Brně naplánovat a před samotným odesláním materiálových 

položek zažádat o potvrzení zájmu o naplánovaný materiál uvnitř odběratelského 

střediska. Zájem potvrzují vystavením čísla nákupní objednávky, které zasílají 

prostřednictvím e-mailové pošty. 
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Po přijetí potvrzovacího e-mailu obsahující údaje o čísle nákupní objednávky, může 

pracovník nákupního oddělení zadat údaje o objednávce do vnitrofiremního informačního 

systému Oracle. Po zadání údajů o objednávce v informačním systému dojde  

k automatickému vygenerování čísla prodejní objednávky. 

Číslo prodejní objednávky následně pracovník oddělení nákupu pošle prostřednictvím  

e-mailové pošty na oddělení logistiky a skladu. Bez tohoto čísla není možné vyskladnit 

materiál a zaslat na požadovanou adresu. 

Aktuálně probíhá plánování požadovaných materiálových prvků pro zaslání  

do jednotlivých odběratelských středisek v jiný pracovní den. V pondělí se plánuje Rusko, 

v úterý Turecko, ve středu Saudská Arábie, každý druhý čtvrtek Ukrajina. 

Protože došlo ke změně požadavků na potřebné dokumenty před odesláním materiálu  

do cílových servisních středisek, stává se, že materiál odchází později než by bylo 

potřeba, například následující týden po týdnu, kdy byl naplánován. 

Pro zajištění odeslání plánované zásilky materiálových prvků v průběhu stanoveného 

týdne, kdy probíhá plánování, je vhodné všechny servisní střediska naplánovat začátkem 

pracovního týdne. Tím se zajistí, že materiál bude vyskladněn a odeslán ve stanovené 

době, nedojde ke zpoždění zásilek a tím bude zajištěno dostatečné množství zásob  

pro uspokojení poptávky zákazníků v cílových servisních střediscích. 
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4 ZÁVĚR  

Cílem této práce bylo zefektivnění procesu plánování nákupu společnosti  

Sanmina-SCI Česká republika s. r. o. při přechodu na nové informační systémy. 

Nejprve byly zpracovány teoretická východiska práce se zaměřením na oblast logistiky, 

nákupu a informačních systémů. Byl uveden historický vývoj logistiky a její definice, 

zásoby včetně možného přístupu k dělení zásob. Následně byl objasněn pojem nákup. 

Nedílnou součástí teoretických východisek bylo zaměření na podnikové informační 

systémy pro podporu plánování nákupních činností.  

V návaznosti na teoretickou část byla vypracována analýza zabývající se procesem 

plánování. Nejdříve byla představena společnost Sanmina-SCI Česká republika s. r. o., 

pro kterou probíhalo zpracování této diplomové práce. Byly uvedeny základní informace 

o společnosti, historie servisního centra v Brně, způsobu průběhu servisní opravy  

a materiálových skladech společnosti. Důležitou součástí této analýzy bylo zaměření  

na popis informačních systémů před a po plánované změně. Byl také uveden popis 

průběhu plánovacích činností. 

Následně na základě zjištěných informací o průběhu plánovacích procesů s novými 

informačními systémy byly vypracování možné způsoby řešení nastalé situace.   

Tyto způsoby řešení byly rozděleny na základě příslušnosti k danému informačnímu 

systému. 

Bylo zjištěno možné další využití počítačové aplikace Replenishment tool, které spočívá 

v zjišťování přebytečné neužitečné zásoby v jednotlivých servisních střediscích.  

Dále potřeba úpravy vypočtených dat pro navrhování množství materiálových prvků  

pro zaslání do jednotlivých servisních středisek, která by zohledňovala velikost 

manipulační jednotky. Mezi další navrhovanou úpravu této aplikace patří požadavek 

pracovníků oddělení nákupu pro úpravu zobrazení dat v této aplikaci pro vyšší 

přehlednost.  

Další část návrhu se týkala počítačové aplikace Material for operation application,  

kde bylo navrhnuto zjistit potřebu zapisování dat o čísle prodejní objednávky,  

pro účely pracovníků skladu. Tento návrh vycházel ze situace, kdy údaj o čísle prodejní 
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objednávky je zasílán pracovníkům skladu prostřednictvím dvou informačních kanálů, 

kdy zpracování v této aplikaci je časově náročnější. 

Následovala část návrhu týkající se informačního systému Oracle.  

Byla zjištěna neefektivnost vyplňování nákupních objednávek, kdy bylo potřeba 

opakovat totožná data do každé z vystavených nákupních objednávek.  

Pro zvýšení efektivnosti práce byla navrhnuta možnost přednastavení těchto údajů 

automaticky. Dalším řešeným problémem, který se týkal tohoto informačního systému  

je možné spatřovat ve složitosti zpracování dat z exportovaných reportů, kdy se  

data nejprve zobrazí v internetovém prohlížeči, poté je nutné je převést do textového 

souboru a až poté je možnost data otevřít v počítačovém programu, který umožňuje  

jejich zpracování. Zlepšení efektivnosti práce s poskytnutými daty je možné dosáhnou 

možností exportování požadovaných reportů přímo do počítačového programu,  

ve kterém probíhá jejich zpracování.  

Návrh týkající se informačního systému Rapid Responce spočívá v zjištění potřeby 

přístupu k poskytovaným datům tímto systémem i pro další pracovníky, kteří nemají 

k daným informacím přístup. Dochází k oslovování kolegy pro poskytnutí požadovaných 

informací, které spočívají s výkonem jejich pracovní činnosti. Tento problém by se dal 

vyřešit pomocí úpravy přístupových práv, kdy by došlo k přidání přístupů i pro další 

pracovníky v režimu prohlížení dat s možností exportu. 

Další část návrhu se zabývala školením pracovníků plánovacího oddělení. Na základě 

dotazování a pozorování jejich práce bylo zjištěno, že pro zajištění rutinních činností 

využívají nové informační systémy precizně. Možné zlepšení práce s novými 

informačními systémy spatřuji v možnosti dalšího využití funkcí nových informačních 

systémů, kdy pracovníky nejsou tyto další přidané funkce známé. Proto by bylo vhodné 

zajistit další proškolování pracovníků. 

Poslední část návrhu se týkala procesu plánování zasílání materiálových prvků  

do nezávislých servisních středisek mimo země Evropské Unie. Z důvodu změny 

formálních požadavků před vyskladněním materiálových prvků pro zaslání a tím pádem 

prodloužení času mezi plánováním a vyskladněním materiálu, byla navrhnuta  

změna spočívající v zařazení plánování jednotlivých servisních středisek  
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začátkem pracovního týdne, aby bylo dosaženo odeslání materiálových prvků ve stejném 

týdnu, jako probíhalo plánování a nedocházelo k opoždění dodávek,  

které souvisí s rizikem nedostatečného množství zásob na skladě jednotlivých  

servisních středisek.  
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