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Abstrakt 

Bakalářská práce analyzuje pracovní postupy farmaceutického distribučního centra, 

popisuje současné problémy, použité metody komunikace a identifikace a odhaluje 

slabá místa systému. Práce objasňuje možná východiska, trendy v oblasti automatické 

identifikace a řízení a navrhuje zavedení využití čárových kódů jako systémového 

řešení. Práce popisuje možnosti nové technologie, navázání na dosavadní praxi a 

navrhuje úpravu pracovních postupů. 

 

 

Abstract 

The bachelor thesis analyses the working procedures of the pharmaceutical distribution 

centre, describes actual problems, already used methods of communication and 

identification and shows the weaknesses of this system. The work clears up possible 

outgoings, trends in the field of the automatic identification and control and proposes 

the launching of usage bar-codes as a system solution. The thesis describes the new 

technology possibilities, continuing the current practice and proposes the update of the 

working procedures. 
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1. Úvod 
Většina činností, které firmy vykonávají, se na svém počátku může obejít bez složitých 

systémů, může využít zkušeností a dobrých nápadů, může těžit z nadšení a obětavosti 

pracovníků a dokáže se rychle přizpůsobit novým potřebám. 

Růst firmy a zvyšování objemů však v určitém okamžiku dovede většinu společností do 

situace, kdy musí přehodnotit stávající postupy, definovat nové způsoby práce nebo 

zavést nové technologie. Bez tohoto kroku by byl další efektivní rozvoj firmy nemožný 

a udržení pozic v konkurenčním prostředí velmi obtížné. 

Stále častěji se ukazuje, že nestačí však jen vyrobit či nakoupit kvalitní zboží, nebo 

připravit kvalitní služby, ale je třeba postarat se, aby bylo k dispozici správné zboží či 

služba, se správnou kvalitou, u správného zákazníka, ve správném množství, na 

správném místě, ve správném okamžiku, a to s vynaložením přiměřených nákladů 

(Sixta a Mačát, 2005).  

Tato teze beze zbytku platí pro distribuční společnosti. Skladování, logistiku nebo 

transport je nutné postavit na systémových řešeních, která jednoznačně definují všechny 

možné situace a dávají přesný návod řešení.  

Rozsáhlé prostory, speciální technické vybavení, nedostatek spolehlivých a zkušených 

pracovníků, velký objem a pohyb zboží směrem dovnitř i ven z distribučního centra. To 

jsou prvky, které dnes charakterizují hlavní znaky logistiky. K tomu je nutné dodat stále 

častější poptávku po zákaznických řešeních, tzn. provádění mnoha činností podle přesné 

specifikace zákazníka. V případě, že se požadavky různých zákazníků rozcházejí, klade 

to vysoké nároky na komunikaci uvnitř firmy a na nastavení pracovních postupů a 

systémů, které při splnění stanovených úkolů pomáhají.    

Cílem této práce je zlepšení výkonnosti a produktivity farmaceutického distribučního 

centra společnosti M., a.s. Prostředkem je analýza současného stavu, popis zavedených 

pracovních postupů a použitých prostředků. Definování hlavních problémů a slabých 

míst je východiskem pro hledání možných řešení.  

Práce zmiňuje současnou situaci v oblasti skladování a logistiky a popisuje známé 

technologie, především systémy jednodimenzionálních a dvojdimenzionálních čárových 

kódů. Prostor je věnován i novým trendům, např. možnostem využití technologií RFID 

nebo ovládání terminálů pomocí hlasu.  
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Návrh řešení počítá se zavedením systému čárových kódů, který bude základním 

rámcem pro stanovení pravidel řízení v distribučním centru. Toto řešení umožní nově 

popsat všechny pracovní postupy, upravit některé prvky firemní struktury a definovat 

konkrétní povinnosti a zodpovědnosti jednotlivých pracovníků. 

Vstupní investice do nových technologií a systémů se začne podniku ihned vracet 

v několika oblastech: po zaškolení obsluhy se ihned zvýší produktivita práce – je 

prokázané zvýšení rychlosti, efektivity a plynulosti činností až o desítky procent, při 

vyšší spolehlivosti dat, a to v oblasti příjmu, interní přepravy zboží i expedice, použitím 

čteček čárových kódů. Tím klesnou pracovní náklady společnosti při stejném objemu 

vykonané práce. Další personální úspory lze dosáhnout zjednodušením činnosti 

kontroly, protože systémy čárových kódů přinesou vysokou přesnost a okamžitou 

automatickou kontrolu. V neposlední řadě je třeba zmínit personální a časovou úsporu 

plynoucí z bezprostředního záznamu dat do informačního systému společnosti, který je 

mnohokrát rychlejší a spolehlivější než klasické manuální zadávání údajů. 

Realizace systému čárových kódů podniku přinese minimalizaci reklamací plynoucích 

z chyb pracovníků, zvýší možnosti managementu při řízení a kontrole podřízených a 

zajistí snadnější dostupnost dat využitelných při plánování, inventarizaci zboží nebo při 

sledování klíčových ukazatelů výkonnosti.  

 

 

Obr. 1:  Čárové kódy v distribuční logistice [33] 
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2. Teoretická východiska 
Chceme-li mluvit o pracovních postupech distribučního centra, musíme nutně zmínit 

problematiku automatické identifikace, která může být základním prvkem 

umožňujícím zrychlení a zefektivnění logistických procesů. 

Následující text je výčtem nejpoužívanějších standardů a technologií, především 

s důrazem na možnosti čárových kódů, a bude východiskem pro návrh řešení 

v konkrétním farmaceutickém distribučním centru společnosti M. a.s. 

2.1 Historie čárových kódů 

Za první kroky ve vývoji čárových kódů je považován projekt skupiny studentů 

americké Harvardské univerzity v roce 1932. Bylo navrženo řešení, které 

předpokládalo využití děrných štítků, jejich výběr zákazníkem z katalogu, zpracování 

čtečkou a automatické vyskladnění zboží. 

Moderní čárový kód vznikl ve Philadelphii v USA v roce 1948 a v roce 1949 byl 

v první jednoduché podobě patentován. Impulzem pro vývoj bylo zadání představitele 

místního potravinářského řetězce, který chtěl systém automatického čtení informací o 

produktu při kontrole. Hlavními autory myšlenky a vývoje čárového kódu byli 

Bernard Silver a Norman Joseph Woodland.  

Další patent byl oběma autorům udělen v roce 1952, kdy rozšířili původní kód ze 4 na 

10 čar, jejichž přítomností nebo nepřítomností vzniklo 1023 možných kombinací. 

První komerční využití nalezly čárové kódy v roce 1966, i když jen na lokální úrovni. 

V roce 1970 byl navržen první kód vhodný pro širší využití (UGPIC) a v roce 1973 

byla doporučena symbolika UPC, která se v USA používá dodnes. V roce 1974 byl 

instalován první pokladní skener a první produkt s čárovým kódem byl identifikován 

pokladnou.  

2.2 Symbol čárového kódu 

Symbol čárového kódu se skládá z určitého počtu čar a mezer. Před a za symbolem 

musí být prázdné místo, tzv. klidová zóna určité šířky bez jakéhokoliv potisku. Symbol 

začíná znakem start, pak následují vlastní data s případným kontrolním součtem a na 

konci je znak stop. 

Můžeme rozlišit dva základní typy symbolik čárových kódů: diskrétní (nespojité) a 

souvislé (spojité). Diskrétní čárové kódy začínají čárou, končí čárou a mezi 
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jednotlivými znaky se nachází meziznaková mezera. Souvislé čárové kódy začínají 

čárou, končí mezerou a nemají meziznakové mezery. Která symbolika se v dané 

konkrétní aplikaci použije, závisí na charakteru dat. 

Existuje několik typů čárových kódů, z nichž každý má svou vlastní charakteristiku. 

Některé mohou kódovat pouze číslice (numerické), jiné mohou kódovat i písmena 

(alfanumerické) a některé dokonce i speciální znaky.  

Podle způsobu zápisu se čárové kódy dělí na jednodimenzionální (1D kódy), 

dvoudimenzionální (2D kódy) a trojdimenzionální (3D kódy, Bumpy Bar Codes), kde 

3D kódy jsou v podstatě běžné čárové kódy, které používají jako odlišení hloubkové 

rozdíly v materiálu a dále se jim nebudeme věnovat. 

 

2.3 Jednodimenzionální (1D) symboliky čárových kódů  

Jednodimenzionální (1D) kódy můžeme označit za vertikálně redundantní, což 

znamená, že ve svislém směru jsou uložena stejná data. V podstatě jde o jednorozměrné 

kódy, přičemž výška sloupců není rozhodující, může být zmenšena bez ztráty informací 

a má pouze jen bezpečnostní funkci. Čím vyšší budou sloupce, tím vyšší je 

pravděpodobnost, že kód bude čitelný i při menším porušení.  

      

Obr. 2: Čárový kód typu EAN 8 a 

EAN 13 [15] 

 

 

EAN 8, EAN 13: European Article Numbering (EAN) je nejznámějším typem čárového 

kódu, používá se pro zboží prodávané v obchodní síti. 

EAN má dvě verze: EAN 8 a EAN 13. Obě jsou numerické (kódují pouze číslice 0 – 9), 

pevné délky. Každá číslice je kódována dvěma čárami a dvěma mezerami.  

Kód EAN může obsahovat 8 číslic (EAN 8) nebo třináct číslic (EAN 13). První dvě 

nebo tři číslice vždy určují stát původu, dalších několik číslic (většinou čtyři až šest) 

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

číslice je kontrolní - ověřuje správnost dekódování. 
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Správu kódu EAN na evropském teritoriu provádí nekomerční organizace GS1 (dříve 

EAN) se sídlem v Belgii. Jejími dobrovolnými členy jsou národní komise všech 

evropských zemí.  

Česká republika má přidělen kód země 859. Čísla výrobcům přiděluje v ČR sdružení 

právnických osob GS1 Czech Republic (do 1. 1. 2006 pod názvem EAN Česká 

republika).  

 

 

Obr. 3: Čárový kód Code 39 [15] 

 

 

Code 39 je velmi rozšířený kód používaný v nejrůznějších aplikacích s výjimkou 

maloobchodního prodeje. Je přizpůsoben jako norma v automobilovém průmyslu, ve 

zdravotnictví, pro armádní použití a v mnoha dalších odvětvích průmyslu a obchodu. 

Code 39 byl vyvinut jako první plně alfanumerická symbolika v roce 1974. Kód je 

diskrétní, s proměnnou délkou. Je schopen kódovat číslice 0 až 9, písmena A až Z a 

dalších sedm speciálních znaků, přičemž každý znak je reprezentován 5 čárami a 4 

mezerami. Z těchto devíti prvků jsou vždy 3 široké a 6 úzkých. Znak hvězdička (*) je 

vyhrazen pro znaky start a stop. 

Code 39 Mod 43 obsahuje navíc kontrolní znak. Tento kontrolní znak se vypočítává ze 

součtu hodnot všech znaků řetězce celočíselným dělením modulo
1
 43. 

 

                                   

Obr. 4: Čárový kód UPC [15] 

 

 

 

Universal Product Code (UPC) - univerzální kód výrobků byl úspěšně zaváděn v 

supermarketech od roku 1973. Je navržen z hlediska jednoznačné identifikace výrobku 

a jeho výrobce.  

Symbolika kódu UPC je pevné délky, numerická, souvislá. Každý znak má 4 prvky. 

UPC-A se používá k zakódování 12-ti místného čísla. První číslice je znak systému 

                                                 
1
 Modulo - zbytek po dělení nebo také modulo je početní operace související s operací celočíselného 

dělení. 
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číslování, dalších 5 je identifikační číslo výrobce, dalších 5 je číslo výrobku a poslední 

číslice je kontrolní znak. 

UPC-E0 je variantou kódu UPC A s potlačením nul. První znak této symboliky - znak 

systému číslování - je vždy 0 (nula). Ostatní znaky mají stejný význam, jako u UPC A.  

UPC-E1 je také numerický kód pevné délky a jeho typické použití je pro zboží na 

regálech v maloobchodě. Délka vstupního řetězce je 6 číslic. 

 

Obr. 5: Čárový kód Code 93 [15] 

 

Code 93 je alfanumerická symbolika proměnné délky, souvislá. Kóduje všech 128 

znaků ASCII. Z nich 43 odpovídá znakové sadě Code 39, další 4 znaky se používají 

jako řídicí znaky při kódování úplné znakové sady ASCII do rozšířeného módu Code 

93. Každý znak je zakódován pomocí 9 modulů, složených do 3 čar a 3 mezer. Šířka 

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

 

Obr. 6: Čárový kód Interleaved 2/5 [15] 

 

Interleaved 2/5 dovoluje vysokou hustotu zápisu (až 8 znaků na 1 cm), je velmi často 

využíván v nejrůznějších odvětvích průmyslu pro interní aplikace. 

Interleaved 2/5 je samoopravný numerický kód, používaný především v průmyslových a 

maloobchodních aplikacích ke značení přepravních obalů distribučních jednotek. Tato 

symbolika páruje dohromady vždy dva znaky, první kóduje do 5 čar a druhý znak z 

páru do 5 mezer mezi čarami prvního znaku. Jinak řečeno všechny znaky na lichých 

pozicích jsou kódovány do čar a všechny znaky na sudých pozicích jsou kódovány do 

mezer. Dvě z 5 čar jsou široké a stejně tak jsou široké 2 z 5 mezer. Odtud také pochází 

jméno kódu. 

Celý symbol čárového kódu Interleaved 2/5 sestává ze znaku start (dvě úzké čáry a dvě 

úzké mezery), datových znaků a znaku stop (široká čára, úzká mezera a úzká čára). Pro 

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

volné místo obsadí kontrolním znakem, nebo se použije úvodní nula. 
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Obr. 7: Čárový kód Code 128 

[15]          

 

                                                     

                                     

 

Code 128 je alfanumerická symbolika proměnné délky (až 102 znaků), souvislá. Znaky 

sestávají ze 3 čar a 3 mezer tak, že celková šířka znaku je 11 modulů. Čáry a mezery 

mohou mít šířku 1, 2, 3, nebo 4 moduly.  

Code 128 B je rovněž alfanumerický kód, který podporuje velká i malá písmena. Navíc 

má 4 řídicí kódy FNC1 až FNC4.  

Code 128 C pouze numerický čárový kód o délce 19 znaků, začíná znakem FNC1 a 

obsahuje kontrolní číslici modulo 10. 

EAN 128 - tento kód patří rovněž do systému EAN. Umožňuje zakódovat mnoho 

užitečných informací o daném výrobku, jako jsou např. číslo dodávky, datum výroby, 

datum balení, minimální trvanlivost, hmotnost, délka, šířka, plocha, objem, komu má 

být zboží zasláno atd.  

Každá z informací má svůj vlastní číselný prefix, který jednoznačně určuje, o jaký typ 

údaje se jedná.  

 

Obr. 9: Čárový kód Codabar 

 

 

Codabar je diskrétní samoopravný kód proměnné délky. Každý znak je reprezentován 

samostatnou skupinou 4 čar a 3 mezilehlých mezer.  

Je schopen kódovat číslice 0 až 9 a šest speciálních znaků. Používají se 4 různé znaky 

start / stop (a, b, c, d) složené z jedné čáry a dvou mezer.  

Jedná se o jeden z nejstarších kódů. Tento kód je mezinárodně využíván při označování 

krevních bank v transfuzních stanicích. 

 

Obr. 10: Čárový kód MSI [15] 

 

 

Obr. 8: Čárový kód EAN 128 

[15] 
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MSI je pouze numerická symbolika proměnné délky. Její obvyklé použití je na 

cenových etiketách regálového zboží v maloobchodě. Tento čárový kód má vždy na 

konci kontrolní součet modulo 10. Před něj je možno vsadit další kontrolní znak modulo 

10 nebo modulo 11. Podle toho se kód označuje jako MSI+10, MSI+10+10, 

MSI+11+10. 

 

2.4 Dvoudimenzionální (2D) symboliky čárových kódů 

Dvoudimenzionální čárové kódy nesou informaci jak v horizontálním tak i ve 

vertikálním směru. Na rozdíl od 1D kódů musíme sledovat změnu v obou osách a tu 

pak vyhodnotit. 

Na rozdíl od 1D čárových kódů, které obvykle slouží jako klíč k vyhledání údajů v 

databázi externího systému, si některé 2D kódy (např. PDF 417) nesou všechny údaje 

s sebou. Stávají se tak nezávislými na jakémkoli propojení a vnějším systému. 

Vzhledem k výrazně vyšší informační kapacitě, kterou lze využít, se 2D kódy 

neomezují pouze na alfanumerické a speciální znaky, ale mohou obsahovat mnoho 

dalších datových typů včetně grafiky nebo biometrických údajů. Proto jsou v některých 

zemích využívány jako součást osobních dokladů. 

 

 

Obr. 11: Čárový kód PDF 417 [15] 

 

PDF 417 - nová generace čárového kódu - dvoudimenzionální (2D) kód s velmi 

vysokou informační kapacitou a schopností detekce a oprav chyb – je možné bezchybné 

dekódování kódu, který je až z 50 % fyzicky poškozen.  

PDF 417 je patentem firmy SYMBOL. Označení PDF 417 (Portable Data File) vychází 

ze struktury kódu: každé kódové slovo se sestává ze 4 čar a 4 mezer o šířce minimálně 

jednoho a maximálně šesti modulů. Celkem je však modulů ve slově vždy přesně 17.  

Do PDF 417 lze zakódovat nejenom běžný text, ale i grafiku nebo speciální 

programovací instrukce. Velikost datového souboru může přitom být až 1,1 kB. 

Příkladem použití mohou být nejrůznější identifikační karty, průkazy i zakódování 

diagnózy pacientů atd. 
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Array Tag umožňuje zakódovat až stovky znaků a může být čten ze vzdálenosti až 50 

metrů. Je optimalizován pro čtení na velké vzdálenosti při proměnlivých světelných 

podmínkách. 

Aztec Code je maticový kód proměnné velikosti od 15x15 modulů až po 151x151 

modulů. Tímto kódem je možné zakódovat až 3832 číslic, 3067 alfanumerických znaků 

nebo 1914 bytů dat. Symboly jsou čtvercového tvaru ve čtvercové mřížce a s 

čtvercovým zaměřovačem (bullseye) uprostřed symbolu. 

 

 

Code 1 je další z kódů, který umožňuje kódovat ASCII znaky. Má 8 variant podle 

velikosti označovaných jako 1A.1H, kde informační obsah nejmenší varianty (1A) je 16 

alfanumerických znaků nebo 22 číslic a té největší (1H) 2218 alfanumerických znaků 

nebo 3550 číslic. Je určen pro štítky ve zdravotnictví a k označování kontejnerů. 

Code 16K je několikařádkový kód (2-16 řádek), který je založen na bázi kódu Code 

128. Umožňuje zakódovat až 8025 ASCII znaků nebo 16050 číslic. 

3-DI se hodí zejména pro identifikaci lesklých a zakřivených kovových předmětů 

například chirurgických nástrojů. 

 

Data Matrix je 2-D maticový kód, který je optimalizován na možnost uložit co nejvíce 

informací na co nejmenší plochu. Velikost strany symbolu může být 1 mm až 35 cm. 

Maximální teoretická hustota záznamu až 500 miliónů znaků na čtvereční palec. 

Symbol není tolik citlivý na chyby vzniklé chybami tisku.  

Obr. 12: Array Tag 

[15] 
Obr. 13: Aztec Code 

[15] 

Obr. 15: 

Code 16K 

[15] 

 

Obr. 18: Maxi Code 

[15] 
Obr. 17: Data Matrix 

[15] 

Obr. 16: 

Code 1 

[15] 

Obr. 14: 

3-DI 

[15] 
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Maxi Code (původně UPS Code) je 2D kód vytvořený expresní přepravní společností 

United Parcel Service v roce 1992 pro rychlé třídění a sledování přepravovaných balíků. 

Pole o rozměrech 1 čtverečního palce rozděleno do 866 navzájem propojených 

šestiúhelníků. To umožňuje kódu dosahovat vysoké hustoty záznamu. Uprostřed je 

zaměřovací symbol (bull-eye), který slouží pro zacílení symbolu a jeho orientaci. V 

symbolu 25,4 x 25,4 mm může být uloženo asi 100 ASCII znaků. 

2.5 Použití čárových kódů 

Čárové kódy nacházejí uplatnění v mnoha odvětvích lidské činnosti.  

o Prodej: identifikace zboží v obchodech pomocí čárových kódů je snad 

nejrozšířenější způsob identifikace zboží vůbec. Běžným standardem pro 

označování zboží jsou čárové kódy typu EAN. Konkrétně zejména kódy EAN8 

a EAN13 spolu s případnými doplňkovými kódy např. UCC/EAN 128. 

o Skladování: v oblasti skladování jde o zpracování již existujících čárových 

kódů označujících jednotlivé výrobky, případně celá balení pro účely evidencí, 

inventur apod. Snímaný kód je buď on-line nebo dávkově exportován do 

řídicího systému a dále zpracováván. 

o Řízení výroby: při řízení výroby se jedná o tisky čárových kódů na doklady 

průvodních listin výrobků nebo přímé označování výrobků pomocí etiket. 

Jejich snímáním je pak možno přímo zadávat např. krátké číslo výrobku při 

hlášení výrobních operací a dále potvrdit nebo opravit hlášené množství. 

o Další: do této skupiny patří ostatní použití čárových kódů, jako například 

označování nádob a kontejnerů v mnoha průmyslových odvětvích, identifikace 

pacientů a laboratorních vzorků v medicínských oborech, aj.  

2.6 Přínos čárových kódů 

o Přesnost - jedna z nejpřesnějších a nejrychlejších metod k registraci většího 

množství dat, navíc s možností ověřování správnosti čtení pomocí tzv. kontrolní 

číslice.  

o Rychlost - mnohokrát rychlejší oproti klasickému klávesnicovému zadávání dat  

o Flexibilita - mnohoúčelová, spolehlivá a snadno použitelná technologie v 

nejrůznějších i extrémních prostředích (vysoké teploty nebo mrazy, sucho, vlhko 

apod.)  
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o Produktivita a efektivnost - zvýšení produktivity o desítky až stovky procent 

při zachování a ve většině případů i zvýšení spolehlivosti údajů.  

o Jednoduchost - snadná aplikace kódu na objekt a jeho snímání.  

 

2.7 Snímače čárových kódů 

Snímače čárového kódu dělíme na laserové a digitální. Laserové využívají technologie 

čtení jedním nebo více paprsky emitovanými laserovými diodami.  

Laserové snímače jsou schopny snímat čárové kódy z odstupu, mají velice dobré 

dekódovací schopnosti a další specifické vlastnosti, které se liší podle typu. 

Digitální snímače obsahují CCD senzor. Použitá technologie je podobná jako u 

digitálních fotoaparátů: kód se vyfotí a obrázek je poté dekodérem, který je součástí 

snímače, dekódován. 

Kontaktní snímače (tužkové)  

Pro správné načtení čárového kódu je třeba tento ruční snímač přiložit na symbol 

čárového kódu a pohybovat jím přes celou délku symbolu. Jelikož je pohyb prováděn 

ručně, neobsahují tyto snímače žádné pohyblivé části. Snímač je proto levný, lehký a 

snadno použitelný. 

Bezkontaktní  snímače - aktivní  

Bezkontaktní laserové snímače najdeme jak v pevně zabudovaných, tak i ručních 

snímačích. Vyzařovaný paprsek může být stabilní nebo pohyblivý.  

Výhodou laserového světla oproti jiným zdrojům světla je, že může být soustředěno do 

velmi tenkého paprsku. Průměr paprsku zůstává dostatečně malý pro rozlišení širokých 

a úzkých čar i při změnách vzdálenosti od čteného symbolu čárového kódu. Tato 

vlastnost umožňuje laserovým skenerům snímat čárové kódy i ze zakřivených ploch. 

Bezkontaktní snímače - pasivní  

Pasivní bezkontaktní snímače používají CCD čip. Etiketa s čárovým kódem se osvětlí 

fotografickým bleskem nebo jiným světelným zdrojem. Obraz čárového kódu se zaostří 

na snímač CCD. Obraz tmavých čar symbolu dopadne na některé z těchto fotočlánků, 

světlé mezery se zobrazí na jiných fotočláncích. Signál z pole CCD je možno zpracovat 

a dekódovat stejným způsobem, jako signál z aktivního snímače.  
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2.8 Tiskárny 

Princip TTR Tisku  

Principem TTR tisku je, že tepelná tisková hlava, složená s velkého množství bodových 

odporových tepelných elementů, zahřívá termotransferovou pásku. Na protilehlé straně 

TTR pásky je nanesen inkoust voskovité konzistence, který se vlivem tepla taví. 

Roztavený inkoust se přichytí na tiskové médium (etiketu), kde po ochladnutí ztuhne a 

vytvoří požadovaný obraz. 

Tisková hlava je pevně uchycena ke konstrukci tiskárny a neobsahuje žádné pohyblivé 

díly, mechanika tiskárny je velmi jednoduchá. Protože pozice tiskových elementů 

(bodů) vůči pohyblivému médiu je pevně dána, dosahuje se vynikající přesnosti tisku.  

Při tisku čárových kódů, kdy jsou čáry rovnoběžné se směrem pohybu média, jsou 

tiskárny TTR nejpřesnějším zařízením pro tisk strojově čitelných čárových kódů.  

Přednosti tisku s tepelným přenosem  

K hlavním výhodám tisku s tepelným přenosem patří zejména: 

o jednoduchý a levný tiskový mechanismus.  

o malé rozměry, čistý a tichý tisk.  

o možnost tisku grafiky.  

o vysoká kvalita tisku.  

o malé nároky na údržbu.  

o možnost tisku čárových kódů s vysokou hustotou.  

o inkousty s karbonovým pigmentem umožňují čtení infračerveným 

světlem a jsou trvanlivé. 

o   

2.9 Terminály pro sběr dat 

Jedná se o zařízení pro mobilní sběr a zpracování dat. Typický terminál je autonomní 

přenosné zařízení s integrovaným snímačem čárového kódu a pamětí. Jeho napájení je 

obvykle zajištěno z dobíjitelných akumulátorů, funkci řídí aplikační software. Na 

rozdíl od snímačů terminály čárový kód nejenom přečtou, ale umějí ho i zpracovat 

a uložit do paměti. Kromě toho mohou do paměti ukládat i další informace zadávané 

uživatelem.  
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Terminály mohou s hostitelským systémem komunikovat dvojím způsobem: dávkově 

– kdy se informace z paměti terminálu převádí obvykle po sériové lince do hostitele ke 

zpracování, nebo radiofrekvenčně (RF), tj. bezdrátově, kdy terminál může sdílet 

informace s hostitelským systémem v reálném čase a naopak načtené informace do 

hostitele ihned odesílat.  

Ruční přenosné RF terminály 

Příkladem moderního ručního RF terminálu je Motorola MC9090-G (dříve Symbol). 

Tyto mobilní terminály v sobě standardně integrují dvě rádia: WLAN 802.11a/b/g pro 

připojení do bezdrátových sítí standardu Wi-Fi a WPAN Bluetooth pro lokální 

komunikaci s perifériemi. Samozřejmostí je podpora sběru dat pomocí integrovaného 

snímače čárového kódu v provedení 1D standardní laser nebo extended range laser, 

případně 2D digitálního snímače s podporou skenování obrázků.  

MC9090-G obsahuje procesor Intel, dostatečně velkou paměť a operační systém 

Microsoft Windows CE 5.0 nebo Windows Mobile 5.0. Kontrastní monochromatický 

nebo barevný dotykový displej QVGA má velikost 3,8". 

RF terminály pro nošení na ruce 

Tyto snímací systémy jsou navrženy pro hands-free operace: vlastní mobilní terminál se 

připevňuje na předloktí nebo za opasek, snímač čárových kódů se uchycuje k prstu nebo 

na zápěstí. Konektory pro připojení kabelu snímače jsou na obou stranách terminálu, 

takže systém lze snadno používat na levé i pravé ruce.  

Některé systémy podporují připojení headsetu pro hlasové operace, Bluetooth 

a konektivitu k bezdrátovým sítím Wi-Fi standardů 802.11a/b/g. Většina ostatních 

funkcí je shodná s přenosnými terminály.   

Uplatnění najdou při příjmu, expedici či přeskladnění a všude tam, kde je potřeba, aby 

pracovník měl při práci volné ruce. 

RF terminály pro manipulační vozíky 

Vozíkové mobilní počítače umožňují připojení do bezdrátové sítě a zpracování dat v 

reálném čase v tom nejnáročnějším prostředí: ve výškách, na nakládkových rampách, 

v mrazácích, ve skladech aj.  

Terminál může být upevněn buď k manipulačnímu vozíku anebo kdekoliv jinde ve 

skladu jako fixní stanice.  
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2.10 Komplexní bezdrátové RF systémy 

Systémy s rádiovým přenosem jsou vhodné pro sběr dat a jejich zpracování v reálném 

čase ve velkoskladech, venkovních prostorách, ale také k bezdrátovému propojení 

nebo rozšíření klasických "drátových" sítí LAN. 

Typická bezdrátová síť je tvořena přístupovými body (access pointy) a klientskými 

zařízeními. Těmi mohou být notebooky s integrovanou PCMCIA nebo CompactFlash 

WLAN kartou, kapesní počítače (PDA), průmyslové mobilní terminály 

s integrovaným snímačem čárového kódu nebo bezdrátové VoIP telefony. 

Téměř všechny bezdrátové sítě (WLAN, wireless LAN) instalované v poslední době 

splňují normy IEEE 802.11a/b/g neboli Wi-Fi (Wireless Fidelity), pracující v 

bezlicenčním pásmu 2,4 GHz. Tyto normy umožňují přenášet data rychlostí až 54 

Mb/s na vzdálenosti až několika set metrů (podle typu prostředí a použitých antén). 

Výhodou standardu je spolupráce komponent různých výrobců.  

 

2.11 RFID – radiofrekvenční identifikace 

Radiofrekvenční identifikace (RFID – Radio Frequency Identification) spočívá v 

označení předmětů (nebo míst, zvířat, osob) nosiči, neboli tagy RFID, z nichž lze 

uložená data číst pomocí rádiového pole vyzařovaného snímačem. Technologie RFID 

se začíná vedle čárového kódu výrazně etablovat na trhu prostředků pro automatickou 

identifikaci. Nejde však o zcela novou technologii. V armádní sféře se používá již 

několik desetiletí. Nicméně na výrazné prosazení v logistice a výrobě se teprve čeká. 

Důvodem jsou jak vysoké náklady (stále relativně vysoká cena identifikačních čipů), 

tak i komplikovanější zavádění této technologie (v porovnání s čárovým kódem). 

Rozdíly mezi RFID a čárovými kódy 

Radiofrekvenční identifikace se od čárového kódu liší následujícími vlastnostmi: 

o kód RFID lze číst bez přímé viditelnosti – nosič RFID může být například 

uvnitř krabice (čárový kód je snímán, takže na něj musí být vidět); 

o možnost hromadného čtení nosičů RFID (jedním průjezdem čtečky lze 

přečíst údaje o všech výrobcích v krabici); 

o nosič RFID může být přepisovatelný díky paměti na záznam dat; (čárový 

kód je „read-only“ – vytištěnou etiketu nelze nijak měnit). 
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Velkou výhodou je odolnost. Čip RFID nemusí být ve formě nalepovací etikety, ale 

může být zapouzdřen (plastová karta, šroub, visačka atd.) nebo integrován i do 

výrobku (např. volantu automobilu). Snadno lze vyrobit nosiče do náročných 

podmínek. Čárovým kódem není možné označit například pivní sudy, protože 

procházejí procesem mytí. 

Podle dostupných pramenů nebudou masově rozšířené čárové kódy v dohledné době 

nahrazeny systémy RFID. Překážkou v jejich úspěšném rozšíření jsou chybějící 

standardy, které jsou teprve ve vývojovém stadiu. Předpokladem pro rozšíření 

techniky RFID je podstatné vylepšení poměru ceny k užitku. 

 

2.12 Hlasové technologie 

Mezi relativně nové, v našich podmínkách prozatím minimálně rozšířené, patří hlasové 

technologie řízení skladu. Svojí podstatou jsou vhodné zejména pro použití při chystání 

a kontrolu zboží v některých logistických provozech. 

Hlasem ovládané terminály umožňují ve vhodných aplikacích zvýšení produktivity 

práce a přesnosti operací, při až 50% snížení nákladů na zaškolení obsluhy. V mnoha 

případech umožňují hlasové terminály nahrazení papírových dokumentů i manipulaci se 

snímačem čárových kódů a v budoucnu mohou také velmi dobře doplňovat moderní 

identifikační technologie. 

Přednosti hlasové technologie 

Výhodou hlasových aplikací proti snímání čárových kódů je především volnost obou 

rukou a koncentrace zraku operátora – například pro jakoukoliv manipulaci s břemeny. 

Tato výhoda je ještě výraznější v prostředích, kde je nepraktické nebo téměř nemožné 

pracovat se skenerem či příručním terminálem (např. v extrémních klimatických 

podmínkách).  

Hlasová aplikace vede jednoduchý dialog, kterým informuje manipulanta o dalším 

úkolu a naopak očekává hlasové potvrzení provedené operace. Například pro potvrzení 

identifikace na obalu zboží stačí „přečíst“ terminálu jen několik významných 

číslic/znaků (místo snímání celého kódu).  
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3. Analýza problému a současné situace 

3.1 Charakteristika firmy 

Historie, předmět činnosti 

Základní činností společnosti M., a.s. je skladování léčivých přípravků pro řadu 

farmaceutických firem (držitelů rozhodnutí o registraci v České republice). Ke 

skladovým a logistickým službám patří také distribuce léčivých přípravků, 

zdravotnických pomůcek a prostředků zdravotnické techniky. Rozvíjející se činností je 

přebalování a etiketování léčivých přípravků podle požadavků zákazníků. 

Společnost byla založena v roce 1995 v Brně a byla vlastněna českými akcionáři. 

Zajišťovala skladování a distribuci léčivých přípravků z několika skladů v České 

republice. V roce 2003 byl pro společnost postaven a uveden do provozu moderní sklad 

v Brně, který splňoval veškeré přísné požadavky na skladování léčiv. 

Vzhledem k rostoucímu počtu zákazníků společnosti došlo brzy k zaplnění kapacity 

skladu. Proto byla odsouhlasena výstavba nového a podstatně většího skladu a 

logistického centra na okraji Brna. K dokončení stavby a stěhování došlo na konci roku 

2006, současně byl uzavřen sklad v Praze. Rychlá expanze aktivit společnosti způsobila, 

že i nové prostory byly po necelém roce provozu zaplněné a již nedostatečné. Přístavba 

dalších skladových kapacit byla proto nezbytná a byla dokončena v březnu 2008. 

V roce 2004 došlo ke změně vlastníků, společnost byla koupena nadnárodním 

koncernem se sídlem v  Německu. Tento koncern je dnes jediným akcionářem 

společnosti. Důležitým okamžikem v životě podniku byl duben 2006, kdy došlo 

k přejmenování společnosti. Tento krok odpovídá dlouhodobé strategii mateřského 

koncernu přejmenovat všechny firmy, které patří do logistické divize, a vytvořit tak 

novou jednotnou značku napříč Evropou. 

Hospodářské ukazatele 

Základní kapitál je zapsán ve výši 1 milion Kč, akcie na majitele v počtu 100 ks ve 

jmenovité hodnotě 10 000,- Kč v listinné podobě.  

Vlastníkem je dnes nadnárodní mateřská společnost, za firmou tedy stojí 100% 

zahraniční kapitál. 

Tržby za prodej zboží a služeb dosáhly v roce 2006 přes 540 milionů Kč, celkový 

výsledek hospodaření před zdaněním byl 9,4 milionů Kč.      
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Strategie a cíle 

Snažení podniku směřuje k jednomu cíli: být neopomenutelným poskytovatelem 

profesionálních skladových a logistických služeb, být významným logistickým 

partnerem všem společnostem v oblasti farmaceutických přípravků, léčiv a prostředků 

zdravotnické techniky. 

Hlavním prostředkem k dosažení stanovených cílů je nabídka služeb „na míru“, tzn. 

nastavení všech činností podle přání zákazníka. Může se jednat o prosté skladování, 

přes distribuci jménem společnosti nebo jménem zákazníka, až po speciální služby typu 

přebalování, přípravy vzorků a promočních balíčků nebo zvláštní způsob uskladnění a 

expresní typ přepravy. Nejnovější službou, kterou je společnost schopna nabídnout, je 

příprava a distribuce vzorků pro klinické studie, tzn. uskladnění a evidence přípravků, 

které jsou ještě ve fázi výzkumu.   

Splnění všech požadavků a přání zákazníků je jednou ze základních strategií podniku. 

K tomu se připojuje cenová politika firmy, která se snaží zajistit, aby služby společnosti 

byly pro zákazníky zajímavé.     

3.2 Specifika farmaceutické logistiky 

Veškeré činnosti související s léčivými přípravky podléhají přísné legislativě a kontrole, 

proto je nezbytné dodržování všech pravidel stanovených zákony o léčivech a 

ustanoveními Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Je vyžadována přesná 

evidence všech důležitých procesů a zpětná dohledatelnost všech údajů o příjmech, 

výdejích, podmínkách skladování a expedice. 

Při skladování a manipulaci s farmaceutickými přípravky je nutné respektovat a 

v informačním systému evidovat množství údajů, jako je přesný popis a gramáž 

přípravků, výrobní šarže, exspirace nebo teplotní režim uskladnění. Dále je nutné 

zajistit, aby byly skladové prostory čisté, bez přítomnosti hmyzu a hlodavců.   

Společnost M. a.s. v současné době využívá moderní skladové a logistické centrum, 

které je vybaveno nejnovějšími technologiemi. Ty zaručují udržování, monitorování a 

záznam mnoha důležitých parametrů pro zajištění správných podmínek pro skladování 

léčivých přípravků. Jako příklad lze zmínit teplotní režimy, které skladové centrum 

zákazníkům nabízí: hlavní skladový prostor je uzpůsoben pro většinu používaných léčiv 

– díky systému topení, klimatizace a vzduchotechniky je zde trvale udržována teplota 

v rozmezí 15-25
o
C. V případě, že teplota klesne nebo stoupne ke stanoveným limitům, 
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je o této skutečnosti díly alarmu informován pověřený pracovník, který sjedná nápravu. 

Průběhy teplot jsou nepřetržitě zaznamenávány a pravidelně archivovány. Stejná 

pravidla platí pro další teplotní režimy skladu – chlazené prostory. Chlazené prostory 

rozlišují 2 teplotní pásma:  2-8 
o
C a 8-15 

o
C.      

3.3 Zjištění aktuální situace a analýza stavu 

Organizační struktura 

V čele společnosti M. a.s. stojí generální ředitel a současně člen představenstva. 

V oblasti organizování schůzek, kontroly smluv a překladů mu pomáhá asistentka 

generálního ředitele. 

Mezi členy nejužšího vedení dále patří finanční manažer, manažer obchodního 

oddělení, manažer kvality a manažer skladu. 

Finanční manažer má na starosti účetní oddělení (2 pracovníci) a veškerou účetní 

problematiku včetně mzdové účtárny. 

Manažer obchodního oddělení řídí obchodní oddělení (8 pracovníků), vztahy se 

zákazníky, vyřizování objednávek a reklamací, dále dohlíží na práci recepční a technika 

IT. 

Manažer kvality dohlíží na dodržování všech ustanovení a předpisů, které souvisejí 

s manipulací s farmaceutickými přípravky, má na starosti interní i externí audity. 

Manažer skladu řídí operačního technika a nejpočetnější oddělení společnosti - sklady 

(35 pracovníků). Podle vykonávaných činností se pracovníci skladu ještě dále rozdělují 

na pracovníky příjmu, manipulace nebo expedice. Do oddělení skladu patří také 

pracovník fakturace. 

Společnost M. a.s. má tak v současné době 55 pracovníků.   

Prostory a vybavení distribučního centra 

Distribuční centrum společnosti M. a.s. je nový areál postavený na konci roku 2006 a 

rozšířený na začátku roku 2008.  

Skladová plocha činí 5500 m
2
. Prostor příjmu a expedice jsou odděleny a nacházejí se 

v protilehlých částech haly. Příjem má k dispozici 4 nákladové rampy, expedice 5 

nákladových ramp s automatickými vraty a nastavitelnými můstky.  

Skladová hala s kontrolovanou teplotou 15 – 25 
o
C pojme přes 11500 palet. Dále je 

k dispozici zabezpečený skladovací prostor s kapacitou 200 paletových míst určených 
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pro skladování omamných a psychotropních látek. Prostor pro termolabilní zboží má 

kapacitou asi 430 paletových míst se dvěma teplotními režimy (2 – 8 °C a 8 – 15 °C). 

Prostor pro skladování je vybaven paletovými regály do výšky 10,5 m, které umožňují 

skladovat palety v 7 výškových úrovních nad sebou. Každá paletová pozice je 

definována alfanumerickým kódem, který určuje skladové oddělení, číslo řady, pole a 

výšku umístění. Toto jedinečné označení se nazývá místopis (location). 

K manipulaci s paletami slouží 3 systémové regálové vozíky, 2 vysokozdvižné vozíky 

typu reach-truck, 1 vysokozdvižný a 2 nízkozdvižné elektrické paletizační vozíky. Pro 

expedici či drobnou manipulaci se pak používá 6 elektrických vychystávacích vozíků a 

15 mechanických paletizačních vozíků. 

Informační systém 

Důležitým prvkem, který ovlivňuje – pozitivně či negativně - fungování většiny firem, 

je používaný informační systém. Nelze obecně říci, že některé systémy jsou lepší než 

jiné. Záleží spíše na tom, nakolik je systém možné přizpůsobit potřebám fungování 

konkrétní firmy a nakolik je možné na jednotlivých úrovních řízení zpracovat a využít 

data v systému obsažená. 

Distribuční centrum v současné době používá informační systém vyvinutý zvláště pro 

skladování a distribuci veterinárních nebo farmaceutických přípravků. Jeho struktura je 

v mnoha bodech přizpůsobena specifikům farmaceutického průmyslu.  

Tento systém je dílem tuzemských tvůrců – dodán byl společností, pro niž je vývoj 

software jen jednou z mnoha činností a vývojové oddělení je malé. Z toho plyne, že 

zázemí a podpora je limitovaná.  

Program se neustále vyvíjí, opravuje a vylepšuje, je však postaven na mnoha databázích 

a výstup dat není možné on-line uživatelsky modifikovat. I přes pravidelný kontakt 

s programátory se nedaří odstranit mnohé nedostatky tohoto systému. Pracovníci 

k systému nemají k dispozici manuál ani odpovídající školení, je tedy problematické 

požadovat dobrou znalost a nastavení. 

Vstup a editace dat v systému je převážně manuální (s výjimkou možnosti 

elektronického vkládání objednávek). Všechny změny a potvrzení změn je nutné 

vkládat z klávesnice terminálů.  

Jediným výstupem, kterým je možné předávat informace pracovníkům skladu, je 

v současné době tisk. Veškeré podklady k činnostem ve skladu jsou tak tištěné 
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dokumenty, jako je expediční list nebo „job list“, tj. dokument o skladovém přesunu, 

buď z příjmu na určitou pozici, nebo jiný přesun v rámci skladu.  

Po fyzickém provedení konkrétní skladové operace nebo změny je třeba na příslušný 

vytištěný dokument zapsat potvrzující nebo kontrolní údaje ručně. U expedice je to 

„odškrtnutí“ názvu a šarže expedované položky a příslušného počtu kusů. Totéž platí o 

kontrole. Při přemístění palety v rámci skladu musí manipulant opsat tzv. kontrolní 

číslici (údaj uvedený vedle popisu každého místopisu) a vrátit dokument pracovníkovi, 

který provedenou akci potvrdí v informačním systému.  

Všechny výše popsané kroky značně omezují a zpomalují provoz skladu. Vzhledem 

k nutnosti ručních potvrzení není záznam v informačním systému aktuální a často 

nevyjadřuje skutečný stav. Buď může dojít k dlouhé prodlevě mezi vlastní akcí a 

aktualizací dat v systému, nebo se naopak procedura obchází změnou dat v systému 

ještě před započetím akce. Ve velkém množství papírových dokumentů není vyloučena 

ani ztráta některého z vytištěných listů a z toho plynoucí neprovedení akce nebo 

nepotvrzení a nemožnost aktualizace dat. 

Skladové prostory distribučního centra jsou rozděleny na zóny, pole a jednotlivé 

místopisy pro uložení palet. Každý místopis je označen kódem sestaveným z číslic a 

písmen, kontrolní číslicí a také jednodimenzionálním čárovým kódem typu EAN 128, 

obsahujícím informaci s popisem místopisu. Tento čárový kód není v současné době 

využíván. Může být ale začleněn do budoucího systému čárových kódů. 

Pracovní postupy a náplně práce jednotlivých pozic jsou popsány v rámci certifikace 

systémů společnosti podle ČSN EN ISO 9001:2001. Popisy jsou většinou obecné, příliš 

nezohledňují koordinaci a návaznost jednotlivých oddělení a činností. Postupy a 

činnosti neřeší změny v uspořádání distribučního centra a používání nové speciální 

manipulační techniky. 

Popis pracovních postupů 

Organizační struktura v oblasti skladu distribučního centra rozlišuje 5 základních 

činností, které je potřeba zajistit: 

A) Příjem zboží – obstarává všechny nezbytné kroky v oblasti fyzického i 

informačního příjmu zboží na sklad.  

Pracovníci příjmu nejprve vyloží dodané zboží z kamionu a uloží palety na určené 

místo. Následně proběhne kontrola fyzického stavu, tzn. kvantitativní a kvalitativní 
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kontrola. Počet dodaných kusů je srovnáván s průvodní dokumentací, zvláštní zřetel je 

kladen na odhalení poškozeného zboží. Všechny zjištěné údaje jsou zaznamenány do 

protokolu o příjmu (formulář v papírové podobě). Neshody v množství nebo kvalitě 

jsou dokumentovány a předávány dodavateli.  

Po dokončení fyzické kontroly proběhne příjem v informačním systému. Tato procedura 

je podmíněna dostupností všech potřebných dokumentů, jako je dodací list nebo faktura. 

V případě, že některý údaj chybí a není například možné určit cenu přijímaného zboží, 

musí být příjem přerušen a žádán dodavatel o doplnění informací.   

Při provádění příjmu informační systém podle nastavených pravidel určí každé přijaté 

paletě umístění ve skladě a vytvoří 2 identifikační štítky s jedinečným alfanumerickým 

označením palety (LPN = Licence Pallet Number). Číslo palety se nikdy nesmí 

opakovat a je nejpřesnější unikátní identifikací každé palety pro zjištění pohybů po 

skladě i pro archivační záznamy. Informace na štítcích obsahují:  

o Číslo palety LPN a jeho čárový kód  

o Interní číslo zboží (SKU = Stock Keeping Unit) a jeho čárový kód  

o Popis zboží podle záznamu v databázi informačního systému  

o Označení šarže a jeho čárový kód 

o Datum příjmu 

o Datum exspirace 

Identifikační štítky pracovníci příjmu nalepí na paletu vpravo dole na 2 protilehlých 

místech palety. To zaručuje, že i při různém umístění palety v regálech je identifikace 

vždy viditelná. 

Současně s tiskem identifikačních štítků připraví vedoucí příjmu příkaz 

k přepravě/umístění (job list). Je to tištěný dokument, které obsahuje LPN palety a 

adresu místopisu, na který má být příslušná paleta naskladněna.  

Job list má být viditelně umístěn na příslušnou paletu nebo je předán pracovníkovi 

zajišťujícímu přesuny palet. Vzhledem k tomu, že dokument není na paletě nijak 

fixován, dochází občas ke ztrátě, a tím nemožnosti identifikovat plánovaný pohyb 

zboží. Stejná situace platí, je-li job list předán manipulantovi, kdy vlivem lidské chyby 

může dojít k založení nebo ztrátě dokumentu. 

Tištěný příkaz k umístění palety žádným způsobem nezohledňuje prioritu plánované 

operace. Pokud je zboží ve fázi pohybu, tzn. vystavený job list není ukončen 
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potvrzením v systému, je zboží pro ostatní činnosti blokované, pro určité sestavy a 

reporty je dokonce „neviditelné“ - vůbec není počítáno do aktuálního stavu! Tato 

skutečnost je pro správu skladu velkým problémem. 

B) Interní transport/manipulace – má na starosti pohyb zboží po skladě distribučního 

centra. Zboží je skladováno a přepravováno na paletách. Pracovníci interního transportu 

používají k manipulaci s paletami klasické i elektrické paletizační vozíky, 

vysokozdvižné vozíky a speciální systémové vysokozdvižné vozíky určené k práci ve 

výšce až 10 metrů.  

K hlavním činnostem manipulace patří přeprava zboží z prostoru příjmu na určený 

místopis a přemisťování palet mezi dvěma místopisy v závislosti na požadavcích 

provozu. Podkladem pro transport je job list, tj. příkaz k přepravě, který je zaznamenán 

v informačním systému a vytištěn. Po provedení příkazu je pracovník povinen zapsat na 

job list kontrolní číslici z cílového místopisu. Pohyb zboží je v informačním systému 

ukončen až v okamžiku, kdy pověřený pracovník zadá kontrolní číslici z job listu do IS 

a dojde ke shodě. V opačném případě je třeba celý přesun prověřit. 

Možné komplikace a problémy související s prací s tištěným dokumentem jsou již 

popsány v popisu příjmu zboží. 

C) Doplňování – systém skladování v moderním distribučním centru využívá paletové 

regály do výšky 10 metrů s možností umístění palet v 7 výškových úrovních. Palety 

umístěné na zemi a ve 2. úrovni jsou určeny k chystání zboží (výdejní místopisy, 

picking). Palety na vyšších úrovních tvoří zásobu (zásobní místopisy, bulk).  

Hlavním úkolem pracovníků doplňování je plánování přesného a včasného doplnění 

uvolněných výdejních místopisů paletami ze zásobních místopisů, aby bylo možné 

zajistit plynulou distribuci. V plánování přesunů pomáhá návrh informačního systému 

pomocí procedury automatického doplňování. Informační systém musí mít dobře 

nastavená výchozí data, aby procedura probíhala bez problémů. Výstupem procesu 

doplňování je tisk job listů s popisem přemístění, která jsou realizována pracovníky 

interního transportu. 

Vzhledem k chybějící dokumentaci IS, minimálním školením v obsluze IS a značné 

složitosti nastavení parametrů automatického doplňování tato procedura funguje jen 

v některých databázích. Podíl na této skutečnosti má i fakt, že se různé databáze v IS 

historicky vyskytovaly v různých verzích a s různou funkčností. I přes snahu o 
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sjednocení a dobré nastavení bohužel dochází k tomu, že mnoho operací doplňování je 

stále prováděno manuálně, tzn. na základě zkušeností pověřených pracovníků skladu.    

D) Příprava, chystání – k hlavním činnostem skladu distribučního centra patří příprava 

a chystání zboží podle objednávek zákazníků.  

Objednávky jsou manuálně nebo elektronicky vloženy do informačního systému, na 

jejich základě jsou vytištěny expediční listy.  

Expediční list obsahuje:  

o číslo objednávky,  

o identifikační data zákazníka,  

o adresu lokace umístění přípravku,  

o název, šarži a datum exspirace,  

o počet kusů.  

Pracovníci zodpovědní za přípravu a chystání se pohybují po skladě podle místopisů 

uvedených v expedičním listě, jsou povinni zkontrolovat název přípravku, šarži a 

exspiraci na uvedeném místopise a uložit na paletu objednaný počet kusů. Tato 

procedura se opakuje, dokud nejsou nachystány všechny položky expedičního listu.  

Jediným kontrolním prostředkem je vizuální vjem pracovníka, který porovnává data 

uvedená v expedičním listě a na přípravku. Není možné garantovat, že pracovník 

kontrolu všech nezbytných údajů skutečně provedl, není prokazatelné, že zboží bylo 

vychystáno skutečně z pozice, která byla určena systémem a vytištěna na expedičním 

listě. Pokud musí být provedena nějaká změna oproti vytištěné informaci, musí být 

schválena nadřízeným pracovníkem a písemně zaznamenána do expedičního listu. Po 

nachystání a následné kontrole je expediční list předán jako podklad k fakturaci. 

Všechny změny, které byly v průběhu chystání a kontroly zaznamenány do expedičního 

listu, musí být ještě před fakturací manuálně opraveny v informačním systému. 

Vystavením dodacího listu a faktury je stav zboží na místopisech příslušného 

expedičního listu ponížen o počet vydaných kusů a učiněn záznam o pohybu typu výdej.       

E) Kontrola, expedice – zboží připravené podle objednávky zákazníka, tj. záznamů na 

expedičním listě je předáno kontrole. Kontrolu je povinen provádět jiný pracovník, než 

který objednávku chystal. Jediným kontrolním prostředkem (stejně jako při chystání) je 

pouze vizuální kontrola údajů uvedených v expedičním listě a přípravků připravených 

k expedici. Pokud kontrola odhalí neshodu, je pracovník, který objednávku chystal 
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povinen chybu opravit. Jestliže je nachystané zboží kvalitativně i kvantitativně 

v pořádku, je možné kartony zabalit, označit adresou dodání a expedovat. 

Ve fázi kontroly není možné odhalit, zda bylo zboží vychystáno z místopisu, který je na 

expedičním listě uveden. Zároveň nelze zaručit, že pracovník pověřený kontrolou 

opravdu prověřil všechny parametry, které mají být kontrolovány, tj. jméno, šarži, 

exspiraci a počet kusů. O nedůsledném provádění kontroly svědčí kvantitativní i 

kvalitativní reklamace ze strany zákazníků. 

 

3.4 Shrnutí problémů a stanovení slabých míst 

Z popisu aktuální situace a analýzy stavu lze odvodit, s jakými problémy se společnost 

M. a.s. potýká a kde jsou slabá místa, která je třeba pro zvýšení efektivity práce vyřešit. 

V první řadě se jedná o opravení problematických funkcí IS nebo doplnění těch, které 

chybějí. Je nezbytné, aby se IS přizpůsoboval procesům a fungování firmy. 

Dalším závažným problémem jsou omezené možnosti komunikace s IS, neexistence 

elektronických periferií, konkrétně minimální možnost elektronických vstupů a výstupů. 

Pokud je každodenní vkládání dat možné jen manuálně, pokud jsou použitelnými 

výstupy jen tištěné dokumenty a další práce s nimi je opět pouze manuální, je to velký 

problém pro další zlepšování procedur a zefektivňování celého provozu. S tím souvisí i 

fakt, že data nejsou v IS aktualizována v reálném čase, ale většinou se zpožděním, až po 

provedení určité činnosti. K tomu je nutné přičíst možnost lidské chyby, která je při 

ručním vkládání dat poměrně běžná. V neposlední řadě je potřeba zmínit zvýšené 

náklady na pracovníky, kteří se věnují aktualizaci dat v IS, což je v případě automatické 

identifikace základní funkce, která se děje on-line a bez dalších nákladů.  

Za výrazně slabé místo všech pracovních postupů lze označit skutečnost, že jediným 

kontrolním nástrojem, kdy je porovnávána reálná situace (místopis, název, šarže, 

exspirace přípravků, počet kusů, atd.) oproti tištěné dokumentaci, je vizuální vjem 

pracovníka skladu. Jediným prostředkem, jak informovat manipulanty o správném 

provádění stanovených postupů jsou školení a následná kontrola uvedeného v praxi. 

Dojde-li k nepozornosti a chybě pracovníka nebo je vizuální vjem jakkoli nesprávně 

vyhodnocen, neexistuje žádný mechanizmus, který by v dané chvíli pochybení odhalil. 

Kumulace chyb na více úrovních, jejich neřešení nebo naopak snaha o nápravu tak často 
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vede ke zpomalení některých vykonávaných činností nebo k zablokování některých 

funkcí práce skladu distribučního centra. 

Sledování pracovních činností jednotlivých pracovníků a jejich výkonnosti je obtížné a 

problematické. V současné podobě IS neexistuje záznam, kdo, kdy a jak dlouho se 

určitou činností zabýval. Snahou managementu je získání těchto dat jinou cestou, 

například sběrem informací z již existujících tištěných dokumentů nebo vytvářením 

dokumentů nových, kde jsou pracovníci povinni zaznamenávat všechny provedené 

pracovní činnosti. Nicméně tento způsob hodnocení je časově náročný a stěží dokáže 

zachytit všechny potřebné detaily, vytváření přehledů a srovnání je nepružné. 

Pro inventarizaci přípravků jednotlivých firem, které využívají služeb distribučního 

centra, není IS i popis pracovních činností připraven vůbec. Funkce IS nenabízejí 

prakticky žádnou podporu pro vytváření inventurních přehledů se zadáním více 

možných hledisek, zadávání průběžných výsledků inventury a závěrečné vyhodnocení 

chybí úplně. V současné době je inventarizace prováděna převáděním dat do 

excelových tabulek, úpravou a vyhodnocením tamtéž. Až finální výsledek je podkladem 

pro opravy v IS. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

4. Vlastní návrhy řešení 

4.1 Hlavní předpoklady a cíle návrhu řešení 

Vzhledem k výčtu problémů a slabých míst analyzovaných v pracovních postupech 

společnosti M., a.s. je možné jako řešení mnoha z nich navrhnout zavedení systému 

čárových kódů a úpravu pracovních postupů, které budou nový systém využívat. 

K tomuto rozhodnutí vedou pozitivní zkušenosti s obdobnými změnami v logistických 

centrech v různých odvětvích, a také konkrétní řešení realizovaná v sesterských 

pobočkách společnosti M. v zahraničí.   

Zvýšení produktivity práce 

Teoretická východiska a případové studie dokazují, že produktivita práce v distribuci a 

logistice, hlavně při přípravě a chystání zboží dle objednávky zákazníka, je limitována 

výkonem pracovníků skladu. V logistickém procesu je nutné na mnoha místech 

porovnávat výstupy informačního systému se skutečností. Příkladem může být pozice 

umístění ve skladě, číslo palety, kód zboží, šarže nebo doba použitelnosti. Při použití 

klasických postupů tato kontrola probíhá zejména vizuálně, kdy pracovník skladu 

porovnává data uvedená na tištěném dokumentu (např. expedičním listě) s daty 

uvedenými na regále, zboží nebo paletě. Rychlost a věrohodnost tohoto srovnání závisí 

na znalostech, zkušenostech i momentální fyzické nebo psychické kondici pracovníka. 

Tento proces vyžaduje vysokou míru přesnosti a soustředění, je časově náročný. 

Zavedení systému čárových kódů tak přináší výrazné zrychlení procesu kontroly údajů, 

kdy čtecí zařízení (skener) okamžitě vyhodnotí, zda se čtené údaje shodují se zadáním, 

případně upozorní na neshodu. Navíc jsou načtené údaje po potvrzení bezprostředně 

aktualizovány v informačním systému (IS), což přináší oproti klasickým postupům další 

časovou úsporu.    

Snížení počtu reklamací 

Hlavním důvodem k reklamacím v distribuci jsou chyby v počtu dodaných kusů nebo 

v druhu dodaného zboží. Tyto rozdíly jsou ve většině případů způsobeny nepřesností a 

nedostatečnou kontrolou údajů při práci pracovníků skladu. 

Použití systému čárových kódů patří k nejpřesnějším metodám k registraci většího 

množství dat, navíc s možností ověřování správnosti čtení pomocí tzv. kontrolní číslice. 

Systém navíc umožňuje provádět kontrolu současně s chystáním zboží, pokud je 
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nastaveno povinné přepočítání na dotčené pozici. Tato funkce garantuje, že při 

potvrzení rovnosti skutečného zůstatku na pozici a v informačním systému, je možné 

nachystané množství považovat za ověřené. 

Zlepšení řízení procesů 

Řízení některých procesů distribučního centra vyžaduje velké množství opatření a 

předpisů, vysokou míru koordinace činností a velký objem kontrolní činnosti ze strany 

vedoucích pracovníků. I při dodržení všech standardů není ve všech případech možné 

splnění všech podmínek, efektivní využití zdrojů nebo objektivní hodnocení 

pracovníků. 

Zavedení systému čárových kódů předpokládá implementaci čtecích zařízení s aktivním 

displejem a on-line propojením s informačním systémem pomocí radiofrekvenční 

technologie. Tento fakt umožní řízení jednotlivých pracovníků pomocí posloupnosti 

úkolů zobrazených na displeji, v závislosti na prioritách jednotlivých úkolů a na 

aktuálním rozmístění pracovníků v rámci distribučního centra. Úkoly a jejich důležitost 

bude ve všech fázích optimalizovat informační systém. Ten také zajistí, aby veškeré 

dostupné technické prostředky byly využity rovnoměrně a co nejúčelněji. Všechny 

systémy budou vzájemně propojeny a budou nepřetržitě ukládat data o tom, jak a kým 

byly spravovány. To zjednoduší a zprůhlední hodnocení jednotlivých pracovníků. 

 

4.2 Hodnocení možných technologických řešení 

Mezi největší problémy snižující efektivitu práce skladu distribučního centra patří 

manuální vkládání dat do informačního systému, které neprobíhá v reálném čase a 

umožňuje chyby způsobené lidským faktorem, předávání informací jen pomocí 

tištěných dokumentů, nutné přenášení a předávání těchto dokumentů, identifikace dat 

jen pomocí vizuálních vjemů pracovníků a velmi omezené možnosti kontroly. 

Prostředkem k vyřešení těchto slabých míst může být zavedení některé ze známých 

technologií pro automatickou identifikaci dat, která bude nejlépe aplikovatelná 

v současných podmínkách distribučního centra. 

Systém 1D čárových kódů  

Hlavním přínosem je identifikace a kontrola probíhající pomocí čárových kódů 

uvedených na zboží nebo na paletách, na regálech a na dalších tištěných dokumentech.  
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Výhodou tohoto řešení je částečná připravenost současného systému distribučního 

centra, který již tyto kódy tiskne (např. identifikační štítky palet) nebo je má 

nainstalované (místopisy na regálech), i když se prozatím nepoužívají.  

Nutností je investice do softwarové aplikace a interface, který umožní stávajícímu IS 

zpracovávat nové elektronické vstupy. Dalším nákladem je nákup mobilních zařízení 

(čtečky čárových kódů) schopných načíst informace obsažené v čárových kódech a 

přenášet tyto informace on-line do informačního systému. Přenos může být zajištěn 

pomocí radiofrekvenční technologie IEEE 802.11g - WiFi zařízení s modulační 

rychlostí 54 Mbps, které je již v prostorách distribučního centra nainstalované. 

Nevýhodou řešení je malá informační kapacita 1D čárových kódů, tedy nutnost 

používat větší počet kódů pro identifikaci a kontrolu většího množství parametrů. 

Systém 2D čárových kódů 

Pro tento systém platí většina skutečností popsaných pro 1D kódy.  

Základní odlišnost je v informační kapacitě 2D kódů, tzn. objem dat uložených 

v jednom kódu je výrazně vyšší. To umožňuje v jednom kódu zašifrovat všechny 

potřebné údaje (kód přípravku, šarže, exspirace, výrobce, datum příjmu, … atd.), které 

je nutné například u palety identifikovat a kontrolovat.  

Přínosem je pak urychlení procesu identifikace a kontroly, kdy je vícečetné skenování 

různých údajů nahrazeno jediným. Tento systém vyžaduje modernější (a tedy 

nákladnější) čtecí zařízení, která umějí s 2D kódy pracovat. Vyšší investici vyváží 

urychlení pracovních postupů. 

Systém užití RFID (Radio Frequency Identification) 

Technologie vyžadující řádově nákladnější identifikační prvky - nosiče, neboli tagy 

RFID, z nichž lze uložená data číst pomocí rádiového pole vyzařovaného snímačem. 

Výhodou tohoto systému je, že není nutná přímá viditelnost identifikačního prvku a také 

vysoká informační kapacita.  

Nevýhodou pak vysoké náklady a komplikovanější zavádění této technologie. 

V podmínkách distribučního centra je hlavním problémem této technologie spolupráce 

s mnoha různými dodavateli. Předpokladem pro úspěšné zavedení RFID by byla 

instalace identifikačních  tagů již ve výrobě, což v současné době není možné. 
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Hlasové technologie 

Použití hlasové technologie může být v určitých podmínkách zajímavou alternativou 

pro použití čárových kódů. Hlavní využití najde při chystání a kontrole zboží. 

Mezi hlavní výhody lze počítat zachování volných rukou manipulanta a soustředění 

jeho zraku jen na vykonávanou činnost. Dodavatelé uvádějí, že doba zaškolení obsluhy 

je výrazně kratší, než u jiných systémů. 

Nevýhodou je relativně těžko ověřitelný přínos této technologie, protože prozatím není 

moc rozšířená. Dokladem toho je minimální počet realizací v České republice (dle 

dostupných informací v řádu jednotek instalací). Z tohoto důvodu by volba této 

technologie byla poněkud riskantní. 

      

4.3 Výběr optimální technologie 

Vzhledem ke známým vstupním podmínkám distribučního centra a k výhodám nebo 

nevýhodám jednotlivých technologií se jeví jako ideální kombinace systému 1D a 2D 

čárových kódů. 

Bude tak možné použít některé již instalované prvky 1D kódů v případech, kde je třeba 

sledovat jen jeden údaj a kde to má smysl (označení regálů, tiskáren), a zároveň 

maximálně zrychlit proceduru identifikace použitím většího množství informací 

skrytých ve 2D kódech.  

Při výběru symbolik čárových kódů je u 1D kódů vhodné pokračovat v již zavedené 

symbolice EAN 128. Pro 2D kódy bych zvolil typ PDF 417, který byl vyvinut a je 

podporován firmou Symbol (dnes Motorola). 

Z hlediska čtecích zařízení může být navržené řešení bez problému realizováno, protože 

většina společností, dodávajících mobilní terminály, nabízí v současné době typy, které 

si poradí s 1D i 2D variantou čárových kódů. 

Aby čtecí zařízení umožňovalo volný pohyb pracovníků v prostorách distribučního 

centra, je nezbytné použít mobilní terminály se skenery, které dokážou spolupracovat 

s již nainstalovanou radiofrekvenční technologií. 

Důležitou podmínkou je, aby terminály minimálně omezovaly manipulanty při práci. 

Z tohoto důvodu je vhodné zvolit typ, který je možné připevnit na manipulační vozík, 

opasek nebo zápěstí a ponechá tak pracovníkovi „volné ruce“. 
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4.4 Výběr dodavatele technologie 

Ve fázi výběru vhodného dodavatele bude nezbytně použita metoda srovnávání 

jednotlivých nabídek. 

Podstatným údajem, který bude srovnáván, bude v první řadě cena nabízených řešení, 

dále bude velmi důležitá dostupnost a zajištění servisu, rychlost implementace, 

dostupné reference s možností osobní návštěvy. Významnou roli bude hrát také 

zkušenost s implementací reprezentovaná počtem realizací. 

4.5 Potřebný hardware 

Při stanovení počtu terminálů vycházíme z předpokladu, že novou technologii bude 

využívat většina skladových manipulantů. Vzhledem ke znalosti počtu pracovníků i 

rozvržení pracovních směn je možné definovat následující počty: 

o 5 ks ručních RF terminálů (příjem, doplňování, vedoucí) 

o 20 ks RF terminálů pro nošení na ruce (chystání, kontrola) 

o 3 ks RF terminálů pro montáž na manipulační vozík (systémové VZV) 

U všech typů se předpokládá dodání včetně náhradního akumulátoru a dobíjecí a 

komunikační stanice. 

Pro provoz aplikačního software a zajištění komunikace RF terminálů se současným IS 

bude třeba instalovat jeden nový aplikační server.   

4.6 Vazba na současné systémy 

Vzhledem k rozsahu současného IS je jednou z podmínek, aby zásahy do jeho struktury, 

které si implementace aplikace spravující systém čárových kódů vyžádá, byly 

minimální. Bude tak požadováno, aby současný systém na výstupu generoval 

v současné době používaná a dostupná data (kód místopisu, číslo přípravku, číslo šarže, 

… atd.) a stejně tak na vstupu přijímal data ve známém formátu (potvrzení provedeného 

skladového pohybu, kontrolu správnosti nalezeného místopisu, … atd.). 

Aby byl IS schopen předávat tyto informace aplikaci obsluhující systém čárových kódů 

a zpětně od ní informace přijímal a aktualizoval svoje kmenové záznamy, bude nutné 

vytvořit komunikační rozhraní (interface), které se postará o převod informací jedním i 

druhým směrem v tom formátu, který je pro dané systémy srozumitelný. 

Nadstavbová aplikace pak bude také definovat formát jednotlivých 1D a 2D čárových 

kódů a bude řídit obslužné aplikace nainstalované v jednotlivých skenerech. Základním 
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operačním systémem skenerů je dnes běžně Microsoft Windows CE, který se požívá pro 

mnoho jiných přenosných zařízení, jako například digitální diáře PDA, GPS navigace, 

televizní adaptéry nebo průmyslové řídicí systémy. 

Systémy, které už v distribučním centru v současnosti s čárovými kódy pracují 

(tiskárny) budou zakomponovány a využity při novém uspořádání.      

 

4.7 Plán projektu 

Zavedení nového systému významným způsobem zasáhne do fungování mnoha článků 

celé společnosti. Je proto nezbytné dobře naplánovat jednotlivé fáze. 

Fáze 1 – koncepce a zadání 

o Stanovení ideálního řešení, které má nový systém přinést 

o Rozbor současného stavu a definice stavu nového 

o Investiční kalkulace a stanovení rentability 

Fáze 2 -  příprava 

o výběr dodavatele HW a SW – mobilních čtecích zařízení, obslužné 

aplikace a rozhraní se stávajícím IS 

o rozbor software obsluhujícího funkce čtecích zařízení 

o stanovení požadavků na konkrétní funkce nového systému 

o programování aplikace 

o příprava propojení funkcí současného IS s novým systémem 

Fáze 3 – zkušební provoz 

o nastavení pracovních postupů co nejblíže budoucímu novému systému 

o testování mobilních čtecích zařízení a funkcí obslužného software 

o testování propojení nového systému a zkušební databáze současného IS 

o odstranění chyb fungování 

o příprava a školení klíčových pracovníků 

o zmapování a popis nových pracovních postupů 

Fáze 4 – ostrý provoz 

o příprava návodů, školení všech pracovníků 

o spuštění nového systému 

o řešení připomínek 
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4.8 Popis a nastavení nových pracovních postupů 

Klíčovým výstupem této práce je popis změn pracovních postupů, které budou 

zavedeny v průběhu implementace systému čárových kódů v distribučním centru nebo 

bezprostředně po jejím dokončení. 

V mnoha bodech se budou pracovní postupy držet doposud zavedené praxe, aby bylo 

možné využít pozitivních zkušeností všech pracovníků. V klíčových bodech však budou 

popsány změny, které zavedení systému čárových kódů přináší a povede k zefektivnění 

činností distribučního centra. 

 

Příjem zboží 

Správné nastavení postupů pro oddělení příjmu má vysokou prioritu, protože jakákoli 

chyba způsobená při přijímání zboží na sklad způsobí sérii dalších chyb a problémů 

s dopadem na mnoho dalších činností skladu. 

Jednou z důležitých změn v oblasti příjmu je zavedení změny v administrativním 

příjmu. V informačním systému se vytvoří nová funkce – příprava příjmu. Vedoucí 

příjmu si od každého dodavatele vyžádá ke každé dodávce dokumentaci v elektronické 

podobě a před vlastním příjmem zboží importuje do IS data, která se k následující 

zásilce vztahují, tzn. popis položek, šarže, exspirace, počet kusů. V případě, že nebude 

možný import dat předem, zadá potřebné údaje do IS po příjezdu zboží na základě 

průvodní dokumentace. 

Pracovníci příjmu vyloží dodané zboží z kamionu a uloží palety na určené místo. Při 

následné kvantitativní a kvalitativní kontrole budou mít k dispozici čtečku čárových 

kódů s aktivním displejem a mobilní tiskárnu štítků s čárovými kódy.  

Na základě referenčního čísla v průvodní dokumentaci vyhledají v menu čtečky 

příslušný soubor s daty, která byla do IS vložena v rámci přípravy příjmu. V tuto chvíli 

může začít fyzická kontrola zboží. Každá paleta bude zkontrolována a skutečnost bude 

zaznamenána pomocí terminálu čtečky přímo na místě do IS. V případě odlišnosti 

skutečnosti od údajů uložených v rámci přípravy příjmu (jiná šarže, jiné datum 

exspirace, …atd.) je povinností pracovníků příjmu vyřešit tyto rozpory společně 

s vedoucím příjmu. Počet kusů s kvalitativními problémy bude označen zvláštním 

příznakem. Zároveň budou pomocí mobilní tiskárny vytištěny 2 štítky LPN (Licence 
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Pallet Number) obsahující identifikaci palety a zboží a umístěny na každé paletě. 

Informace na štítcích zahrnují následující data:  

o Číslo palety LPN 

o Interní číslo zboží (SKU = Stock Keeping Unit)  

o Popis zboží podle záznamu v databázi informačního systému  

o Označení šarže 

o Datum příjmu 

o Datum exspirace 

o Společný 2D čárový kód obsahující všechny výše uvedené údaje 

Po dokončení fyzické kontroly poslední položky dodávky budou kompletní data 

vyhodnocena v IS. Případné rozdíly skutečnosti oproti podkladům v přípravě příjmu 

budou vedoucím příjmu dořešeny s dodavatelem. Záznam v IS může být případně 

doplněn o další údaje, jako jsou ceny, a celá procedura příjmu může být dokončena. 

Informační systém při dokončení příjmu navrhne cílové umístění všech palet z příjmu, 

přiřadí jim status „čekající na zařazení“ a data uchová v databázi pro další postup. 

Není nutný tisk žádných dalších dokumentů, díky nalepenému štítku LPN a 2D kódu je 

s pomocí terminálu se čtečkou kdykoli možné paletu identifikovat a zobrazit status i 

aktuální a budoucí umístění.       

 

Interní transport/manipulace 

Hlavním úkolem pracovníků manipulace je přeprava zboží (palet) z prostoru příjmu na 

určený místopis a přemisťování palet mezi dvěma místopisy v závislosti na požadavcích 

provozu.  

Dosud byl jediným podkladem pro transport tištěný dokument (job list), který musel být 

předem připraven v IS, vytištěn a umístěn na paletě nebo předán pracovníkovi 

manipulace. Po provedení přesunu bylo nutné ručně zapsat kontrolní číslici z finálního 

místopisu a tištěný dokument vrátit pověřenému pracovníkovi k dokončení v IS. 

Systém čárových kódů umožňuje proces manipulace výrazně zjednodušit a zrychlit. 

Menu terminálu bude obsahovat 3 možnosti: „1/ Přesun z příjmu“, „2/ Doplňování“ a 

„3/ Přesun ve skladě“. 

V případě volby „Přesun z příjmu“ bude pracovník vyzván k identifikaci palety, se 

kterou manipuluje. Zvolí tak libovolnou paletu umístěnou na vyhrazeném místě příjmu 
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a určenou k přesunu, pomocí mobilního terminálu načte ze štítku označení palety LPN. 

IS vyhodnotí uvedenou informaci a na displeji zobrazí instrukce o finálním umístění, 

které bylo stanoveno a uloženo v databázi v průběhu příjmu. Po umístění zboží na 

stanovený místopis manipulant terminálem načte čárový kód umístění a znovu potvrdí 

aktivní paletu načtením jejího kódu. Pokud se budou načtená data shodovat 

s požadavkem systému uvedeným na displeji, bude přesun potvrzen a v reálném čase 

aktualizován v mateřské databázi. 

Pokud manipulant vybere v menu volbu „Doplňování“, bude vyzván, aby přesunul 

paletu z určitého místopisu na jiný, tak jak bylo předem v systému naplánováno 

pracovníky zodpovědnými za doplňování zboží ze zásobních místopisů na výdejní. Na 

displeji se zobrazí výchozí pozice palety. Pracovník načtením kódu místopisu potvrdí, 

že bere paletu ze správného místa a také terminálem načte kód LPN palety. V případě 

shody obou údajů se zadáním systému se na displeji zobrazí nové umístění palety. 

Přesun se ukončí načtením kódu nového místopisu a kódu palety. Neopomenutelnou 

výhodou je možnost optimalizace pohybů manipulační techniky, tzn. IS bude navrhovat 

následující přesun vždy co nejblíže předcházejícího, aby minimalizoval neproduktivní 

přejíždění vysokozdvižných vozíků. 

Volba „Přesun ve skladě“ bude přístupná pouze vedoucím směn interního transportu. 

Umožní přesun kterékoli palety bez nutnosti předchozího naplánování v IS, což je 

funkce, kterou nemohou ovládat všichni řadoví pracovníci. Toto rozhodnutí vyžaduje 

určitou zkušenost a schopnost potřebu přesunu odůvodnit. Detaily postupu jsou shodné 

s procedurou Doplňování, s tím rozdílem, že manipulovanou paletu i cílový místopis si 

určí pracovník sám načtením příslušných kódů. 

 

Doplňování 

Základní postup procesu doplňování zůstane zachován. Hlavním úkolem pracovníků 

doplňování je plánování přesného a včasného doplnění uvolněných výdejních místopisů 

paletami ze zásobních místopisů, aby bylo možné zajistit plynulou distribuci. 

Pro zlepšení a zrychlení plánování je třeba revize stávajícího a doplnění chybějícího 

nastavení v IS, aby hlavní část návrhů na doplnění připravil IS v rámci automatického 

doplňování. Zodpovědní pracovníci pak návrhy systému mohou zkorigovat nebo 

potvrdit. Hlavním přínosem systému čárových kódů je skutečnost, že se jednotlivé 
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naplánované operace přesunů uloží v databázi a čekají na provedení, je možné zvolit 3 

stupňovou prioritu, s jakou má být ta která činnost provedena. Není třeba připravovat 

žádný tištěný dokument, ani se starat o jeho předání manipulantům a následné potvrzení 

v IS. Vše se děje elektronicky a požadavky jsou přenášeny do terminálů jednotlivých 

pracovníků manipulace automaticky. Provedení přesunů, potvrzení a ukončení již bylo 

popsáno výše. 

 

Příprava, chystání 

Významnou změnu přinese zavedení systému čárových kódů při přípravě a chystání 

zboží podle objednávek zákazníků. Objednávky jsou v elektronické podobě uloženy 

v databázích IS, a proto bude možné je přenášet přímo do terminálů jednotlivých 

pracovníků. Nebude nutný tisk expedičních listů, všechny potřebné údaje se budou 

zobrazovat na displejích čtecích zařízení. Vedoucí expedice bude mít možnost u 

jednotlivých objednávek nastavit prioritu, se kterou mají být připraveny, v tomto pořadí 

se pak budou nabízet manipulantům ke zpracování. 

Pracovník expedice vybere v menu terminálu oddělení skladu, ve kterém pracuje a 

volbu chystání. Systém automaticky otevře objednávku, která je dle stanovení priorit 

aktuální k přípravě. Sekvence jednotlivých položek bude seřazena dle předem 

nastavených kritérií, nejčastěji podle umístění ve skladě ve snaze vytvořit optimální 

„trasu“, nebo podle objemu jednotlivých položek, kdy větší počet nebo váha musí být 

nachystána jako první. 

Na displeji terminálu se zobrazí místopis, na kterém je uložena první položka 

objednávky. Manipulant na této pozici načte čárový kód místopisu a čárový kód ze 

štítku LPN, který je umístěn na paletě. Tak je zaručeno, že připravuje zboží ze 

správného umístění a díky 2D kódu na paletě budou také potvrzeny všechny ostatní 

důležité údaje, jako je název přípravku, kód, šarže nebo datum exspirace. Následujícím 

údajem zobrazeným na displeji bude počet, který může být uveden jako počet palet, 

kartonů, kusů nebo kombinací těchto počtů. Pracovník vychystá zmíněné množství a 

pomocí klávesnice terminálu tyto počty potvrdí. Tento krok je nejužším místem celého 

systému, protože není možná elektronická kontrola každého jednotlivého kusu a počet, 

který je fyzicky nachystán může být rozdílný od zadání IS. Řešením může být povinná 

kontrola zůstatku na aktuálním místopise, která může případnou chybu odhalit. 
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Nicméně tento postup by celý proces chystání značně prodloužil, a tak v první fázi 

spuštění systému nebude nastaven. Zadáním počtu kusů na klávesnici terminálu tak 

bude posledním krokem při chystání jednoho řádku objednávky. Po jeho potvrzení bude 

procedura pokračovat zobrazením místopisu další chystané položky.  

V případě naplnění objemu kartonu, který je k chystání používán nebo po nachystání 

poslední položky objednávky zadá manipulant pomocí dotykového displeje volbu „Tisk 

balícího listu“. Tato funkce zajistí vytištění jednoho nebo více štítků, které budou 

obsahovat identifikaci objednávky, data zákazníka a obsah kartonu/palety/objednávky. 

Všechny tyto údaje budou také reprezentovány příslušnými 2D kódy pro následnou 

kontrolu. Takto označenou část nebo celou objednávku předá manipulant na vyhrazené 

místo ke kontrole. 

Po dokončení a předání objednávky se pracovníkovi expedice na displeji zobrazí 

objednávka následující a místopis její první položky.        

Výhodou celé procedury je především fakt, že odpadá nutnost náročné vizuální kontroly 

údajů v tištěném dokumentu a skutečnosti nalezené na místopise. V případě neshody 

terminál sám pracovníka upozorní a ten je povinen problém ihned řešit s nadřízeným, 

nemůže bez kontroly nachystat něco chybně nebo bez nápravy pokračovat v chystání 

dalších položek objednávky. Dalším benefitem je možnost aktualizace dat o počtu kusů 

na pozici v reálném čase, bez nutnosti čekat, až bude objednávka vyfakturována. 

 

Kontrola, expedice 

Pracovník kontroly bude disponovat terminálem, pomocí kterého provede 

překontrolování nachystané objednávky. Z balícího listu nalepeného na paletě včetně 

příslušných čárových kódů načte kód příslušné objednávky a pomocí kódů jednotlivých 

položek přepočítá všechny položky. V případě shody potvrdí v systému objednávku 

jako zkontrolovanou a ta tak bude připravena k fakturaci.  

Zboží, u kterého proběhla kontrola, bude zabaleno uloženo v prostoru určeném pro 

expedici. Následnou identifikace jednotlivých zásilek nebude třeba provádět, protože 

všechny důležité údaje, včetně označení zákazníka a dodací adresy, jsou již uvedeny na 

vytištěném a nalepeném balícím listě. 
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Provádění inventury 

Pro tuto proceduru bude nutné naprogramovat nový modul Inventarizace, který 

prozatím v IS chybí. V případě provádění inventury vytvoří IS inventurní sestavu dle 

zadání zodpovědného pracovníka. Bude k dispozici několik úrovní, ze kterých bude 

možné vybrat například inventuru šarže, položky nebo celého sortimentu konkrétního 

zákazníka. 

Inventurní sestava se přenese do mobilního terminálu a pracovníkovi, který koná 

inventuru se na displeji zobrazí místopis, na kterém se inventura provádí. Pomocí 

čtečky terminálu načte kód místopisu a LPN kód kontrolované palety. Počet 

kusů/kartonů, které pracovník napočítal, zadá pomocí klávesnice do terminálu. 

V případě neshody bude pracovník vyzván k přepočítání, pokud se i v druhém kole 

bude počet lišit, systém rozdíl zaznamená a umožní postup na další místopis. 

Po provedení inventury na všech místopisech sestavy IS v inventurním modulu 

vyhodnotí výsledek. V případě záměn navrhne přesuny, v případě plusových nebo 

minusových rozdílů vyzve k přepočítání. 

Konečnou fází bude ukončení inventury, kdy zodpovědný člen managementu rozhodne, 

jakým způsobem budou případné rozdíly řešeny. Systém nabídne několik variant 

narovnání stavů a provede automaticky akci, která bude zvolena. 

 

Evidence pracovních činností 

Předpokladem pro práci s jednotlivými typy mobilních terminálů bude přihlášení se do 

systému. Každý pracovník tak bude mít přístupový kód, kterým se autorizuje. Na 

základě oprávnění, která přihlášenému uživateli náležejí, se bude lišit základní nabídka 

menu terminálu. 

Po celou dobu, kdy bude jeden uživatel k terminálu přihlášen, budou probíhat záznamy 

vykonaných činností a časů potřebných na jednotlivé operace. Pro vedení společnosti 

tak bude snadné následně vyhodnotit, jaké činnosti který pracovník během směny 

vykonával, kolik pracovníků se na plnění konkrétního úkolu podílelo, jaká byla časová 

náročnost, jaká byla produktivita práce jednotlivců. 

To ve svém důsledku umožní lepší koordinaci a vedení všech pracovníků a pracovních 

skupin, efektivnější rozmístění lidských zdrojů a v neposlední řadě nastaví parametry a 

poskytne data pro spravedlivé ohodnocení a odměňování jednotlivých pracovníků.  
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4.9 Finanční přínosy 

Orientační cenové nabídky potvrzují, že by celkové náklady na zavedení systému 

čárových kódů v uvedeném rozsahu včetně hardware, software a implementace neměly 

přesáhnout 3 miliony Kč. 

Odborné prameny a případové studie uvádějí možnost zefektivnění provozu 

distribučního centra srovnatelné velikosti v rozmezí 20-30%. Pro kalkulaci 

předpokládané návratnosti investic budeme pro jistotu uvažovat zvýšení produktivity 

práce o 10%, zejména zrychlením a zjednodušením procesů, eliminací mnoha 

neproduktivních aktivit a zvýšením motivace pracovníků přesnými a adresnými 

záznamy o vykonávaných činnostech a z toho plynoucí možností spravedlivého 

odměňování. 

Při stávajícím počtu 35 pracovníků skladu by tak zefektivnění znamenalo úsporu 3,5 

pracovníka při zachování aktuálních objemů činností, což v ročních personálních 

nákladech (mzdy, odměny, nepeněžní benefity) představuje asi 1,4 milionu Kč. 

K tomu je třeba připočíst snížení ztrát plynoucích z chyb pracovníků skladu a 

následných inventurních rozdílů, které musejí být uhrazeny. Tuto úsporu společnost 

odhaduje na 250 tisíc Kč za rok. 

Z uvedeného plyne, že návratnost investice vynaložené do zavedení systému čárových 

kódů bude kratší než 2 roky. 

 

4.10 Kritická místa, závažné překážky a jejich řešení 

Je zřejmé, že při plánování a realizaci projektu takového rozsahu, jako je zavádění 

systému čárových kódů v distribučním centru, je nutné počítat s problémy, které se 

mohou v průběhu vyskytnout. 

Prvotním klíčovým momentem, kde nemusí být snadné nalezení shody, je koncepční 

návrh projektu. Řešitelé mohou mít různé předpoklady, požadavky nebo zkušenosti, 

které při hledání koncepce povedou jiným směrem. Řešením tohoto bodu je široká 

diskuze na mnoha úrovních a také co nejrozsáhlejší sběr zkušeností od zahraničních 

kolegů, kteří už systémy automatické identifikace zaváděli.  

V další řadě je třeba zmínit fakt, že fungování stávajícího IS se všemi chybami a 

nedostatky může významně ovlivnit analýzu a přípravu vhodného rozhraní pro aplikaci 

obsluhující terminály pro čtení čárových kódů. Předejít případným komplikacím 
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v tomto bodě je možné odstraněním známých chyb a doplněním chybějících funkcí IS 

ještě před započetím dalších činností. Další pomocí bude nastavení všech parametrů 

systému na standardní hodnoty a dostatečný prostor pro analýzu ze strany dodavatele 

systémového rozhraní. 

V průběhu a po ukončení implementace se lze setkat s nedůvěrou a odmítáním 

pracovníků, což může být způsobeno obavami z nových postupů a technologií. Je proto 

potřeba od samého začátku s lidmi mluvit, informovat je o jednotlivých krocích, 

očekávaných změnách a přínosu pro konkrétní činnost, kterou vykonávají. 

Ve všech fázích projektu se mohou vyskytnout komplikace, které ovlivní časový průběh 

a mohou poznamenat schválený časový harmonogram. Je proto základní podmínkou, 

aby se již při stanovení časového plánu pamatovalo na časové rezervy, které mohou 

dopad případných překážek zmírnit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

5. Závěr 
Zvyšování produktivity práce a zefektivňování pracovních postupů je důležitou 

podmínkou, jak udržet krok s konkurencí, zvyšovat nabízenou kvalitu služeb a mít pod 

kontrolou personální náklady. Stále důležitější roli tak získává nové technické vybavení 

a technologie, které k vyšší efektivitě přispívají a navíc snižují nároky na lidské zdroje. 

Oblast automatické identifikace nabízí celou řadu řešení a technologií, které v logistice, 

skladování a distribuci našly významné uplatnění. Některé systémy jsou dnes dokonce 

považovány za standard a s jejich zavedením se počítá už při zakládání skladových a 

logistických komplexů.  

Proto bylo jako přirozený prostředek k zefektivnění fungování distribučního centra 

zvoleno zavedení systému čárových kódů. Nově implementovaná technologie má za cíl 

nastavit systém, který zjednodušuje pracovní postupy a činí je jednoznačnými, pomáhá 

směrovat aktivity pracovníků a zkracuje komunikační procesy, nastavuje více možností 

pro kontrolu. Elektronický přenos a aktualizace dat v reálném čase minimalizuje 

neproduktivní činnosti manuálního vkládání a potvrzování operací. Všechny tyto 

skutečnosti však nejsou možné bez dobře nastavených a popsaných pracovních postupů, 

které budou řádně vysvětleny všem pracovníkům. 

V konkrétních podmínkách farmaceutického distribučního centra bylo navrženo 

kombinovat jednodimenzionální (1D) a dvojdimenzionální (2D) čárové kódy pro 

automatickou identifikaci palet se zbožím a skladových místopisů. Pro přenos dat mezi 

hlavním informačním systémem (IS) a skladem bude využit již nainstalovaný 

bezdrátový radiofrekvenční (RF) systém – síť WiFi LAN. Pracovníci skladu budou mít 

k dispozici mobilní jednotky, což jsou buď ruční mobilní RF terminály s vestavěným 

snímačem čárového kódu, nebo RF terminály určené pro montáž na vysokozdvižné 

vozíky,  ke kterým je připojen externí snímač čárového kódu. Konstrukce těchto 

terminálů odpovídá prostředí, kde jsou užívány, tj. je kladen důraz na robustnost a 

odolnost proti vnějším vlivům.  

Velice důležitým prvkem je aplikační software, který definuje rozhraní mezi přenosným 

terminálem a uživatelem a integruje přenosné terminály do hlavního skladového 

informačního systému (IS). Tento software a schopnost jeho propojení se stávajícím IS 

je klíčovým předpokladem úspěšné implementace celého systému. 
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Dokončením návrhu zefektivnění je popis nových pracovních postupů, které využívají 

technologii automatické identifikace. 

Je zřejmé, že při současných technických možnostech lze najít i jiná řešení, která 

pomohou dosáhnout stejného cíle.  

Navržený postup předpokládá prověřené způsoby realizace, počítá se zkušeností 

partnera, který bude zavedení systému zastřešovat a spoléhá na profesionální úroveň 

jeho služeb. 
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