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Anotace: 

 V této diplomové práci byl řešen problém řízení zásob ve výrobním 

podniku, který je zaměřen na poskytovaní  služeb v elektrotechnické výrobě. 

Problematika zásob vznikla v okamžiku, kdy došlo ke ztrátě významného zákazníka a 

zásoby se staly nefunkčními. Snížení zásob bylo řešeno několika způsoby, které vedly 

k významnému snížení zásob. 

 

 

 

Annotation: 

In this diploma work Iattempt to solve problem about managing manufactoring 

resources in company  which are used in servicing electrotechnical production. 

Problems about manufactoring resources appeeard in time due to a loss of asignificant 

customer and manufactoring resources have became disfuncional. Manufactoring 

resources reduction hs been attemted in various ways which have led to a desired effect. 
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1. Úvod 

V dnešní době každá firma neustále hledá prostředky, jak být co nejefektivnější 

a jak přesto být připravena uspokojit neustále se měnící požadavky zákazníků na 

dodávky. Je cítit neustálý tlak na snižování zásob a zkracování doby obratu zásob tak, 

aby bylo dosaženo co největších nákladových úspor. Pokud k takovému kroku firmy 

přistoupí, musí zároveň řešit klíčovou otázku zabezpečení plynulého toku materiálu 

ze skladu do výroby tak, aby nemohlo dojít k jednomu z kritických okamžiků pro 

výrobní podniky - zastavení výroby a tím i ke ztrátě zákazníka.  [3] 

Logistika je vědní obor, který se zabývá fyzickými toky zboží či jiných druhů 

zásob od dodavatele k odběrateli a informačními toky v písemné nebo i ústní podobě. 

Mezi toky proudící v logistice zahrnujeme toky zboží, peněz a informací. Logistika je 

souborem činností, jejichž úkolem je zajistit, aby bylo správné zboží, ve správném čase, 

ve správném množství, ve správné kvalitě na správném místě a se správnými náklady. 

Logistika se také ale zabývá i těmito toky uvnitř jednotlivých firem, a to i včetně 

různých systémů skladování zásob. Účelem celého oboru je tyto toky optimalizovat tak, 

aby bylo dosaženo výšších nákladových úspor při plnění zákazníkových požadavků. [5] 

V dnešní době logistika představuje zdroj konkurenční výhody lepšího postavení 

podniku na trhu a větší spokojenosti zákazníka. 
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2. Teoretická část 

2.1. Řízení toku materiálu 

Oblast řízení materiálu obvykle zahrnuje čtyři základní činnosti: 

• Předvídání materiálových požadavků 

• Vyhledávání zdrojů a získávání  materiálů 

• Doprava materiálu do podniku 

• Monitorování stavu materiálu jakožto běžného aktiva 

 

Funkce, které spadají do SCM, zahrnují nákup, kontrolu stavu zásob surovin               

a hotových výrobků, přejímku a uskladnění materiálu, výrobní plánování                             

a dopravu. Oblast řízení materiálu pohlíží na tuto aktivitu jako na určitý organizační 

systém s různými funkcemi, které tvoří vzájemně propojené a vzájemně na sebe 

působící subsystémy. 

Cílem procesu řízení materiálu je řešit materiálové problémy z celopodnikového 

hlediska, a to zapojením a spoluprácí jednotlivých úseků, poskytováním komunikační 

sítě a řízení toku materiálů. 

Oblast řízení oblasti materiálu zahrnuje řadu logistických  aktivit. Nedílnými 

součástmi řízení oblasti materiálu jsou  nákup, doprava materiálu směrem do podniku          

a hotových výrobků z podniku, skladování, řízení informačního systému, plánování              

(dle zvoleného modelu ) a řešení problémů tykajících se nadbytečného a nepotřebného 

materiálu. 

 

 

Nákup a obstarávání 

Nákup materiálu  je nejdůležitější součástí oblasti řízení materiálu.  Nákup se 

obecně týká samotného zakoupení  materiálu a těch činností, které jsou s nákupním 

procesem spojeny. Obstarávání je širším pojmem, který kromě nákupu zahrnuje                    

i dopravu, skladování a další činnosti spojené s přejímkou vstupních materiálů. 
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Řízení výroby 

Je to činnost , která tradičně spadá pod úsek výroby. Postavení v rámci 

organizačního schématu není však podstatné, neboť jak výroba  tak logistika poskytují 

vstupy pro proces plánování a řízení výroby. 

Výroba ovlivňuje logistický proces ve dvou zásadních směrech. Za prvé, 

výrobní činnost určuje množství a typ hotových výrobků, které se vyrábějí. To zase 

ovlivňuje, kdy a jak jsou výrobky distribuovány zákazníkům firmy. Za druhé, výroba 

bezprostředně určuje, jaká je spotřeba surovin součástek a dílů, používaných ve 

výrobním procesu. Z toho vyplývá, že rozhodnutí v oblasti řízení výroby jsou často 

společně sdílená jak výrobou, tak logistikou. 

 

Vnitřní logistika 

Řízení toku materiálu se zabývá pohyby materiálu do podniku. Obdobně jako 

cíloví zákazníci  podniku i samotný úsek výroby vyžaduje uspokojivou úroveň servisu, 

která závisí na tom, jak efektivně je materiálový management schopen koordinovat své 

různé funkce, včetně dopravy, skladování a řízení IS. 

Jednou z nejdůležitějších činností v rámci řízení materiálů, je řídit ve spolupráci                    

s úsekem logistiky dopravu materiálu směrem do podniku a v rámci podniku. Manažeři 

zodpovědní za řízení toku  materiálů, musí mít  podobně jako jejich kolegové 

zodpovědní za hotové výrobky  přehled o dostupných způsobech přepravy a možných 

kombinacích přepravy, o vládních nařízeních, která se týkají dopravců, jejichž služeb 

podnik využívá, o podmínkách nájemní přepravy a leasingu, o hodnocení výkonu podle 

druhů dopravy a dopravců a o vzájemných nákladových vazbách, které platí při 

zajišťování interní dopravy a přesunu výrobků. 

 

 

Skladování  

Dokud nejsou komponenty, nebo materiál  použity ve výrobním procesu, je 

nutno je nějakým způsobem uskladnit. Na rozdíl od skladování hotových výrobků, které 

se většinou realizuje mimo výrobní závod, jsou položky určené pro výrobu obvykle 
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uskladněny přímo v místě výroby a nebo v případě systému JIT dodavatelé dodávají 

podle momentální potřeby výroby. 

Pokud podnik využívá systém JIT, pak jsou požadavky na skladování                   

v rámci výrobního zařízení podniku do velké míry minimalizovány nebo zcela 

eliminovány. Pokud však podnik nevyužívá systém JIT a pro uskladnění vstupních 

materiálů potřebuje sklady, pak materiálové manažery budou zajímat náklady na 

skladování  a na udržování zásob mnohem více, neboť budou představovat relativně 

velký podíl na hodnotě výrobků. Navíc se požadavky na skladování v případě surovin            

a v případě jiných položek obvykle velmi odlišují. Mnoho surovin lze například 

skladovat v otevřeném prostoru. 

 

 

Informační systémy  

 Aby mohli materiáloví manažeři efektivně řídit materiálové toky směrem do 

podniku a v rámci podniku, potřebují  přímý přístup k podnikovému informačnímu 

systému. Mezi nezbytné informace patří prognózy poptávky po vyráběné produkci, 

jména dodavatelů a základní údaje o směrování a plánování dopravy a další údaje                  

z oblasti financí a marketingu. 

Řízení materiálu navíc dodává vstupy do informačního systému podniku, údaje           

o stavu zásob materiálů, plány dodávek, stanovené ceny, nákupy do zásoby a informace 

o dodavatelích. 

Informační systémy nabízejí možnost rychlého a bezpečného přenosu a zpracování 

ohromného množství dat a to interně i externě. 

 

 

Likvidace materiálu 

 Jednou z nejdůležitějších oblastí řízení materiálů, kterou podniky často přehlížejí 

nebo ji považují za druhořadou, je likvidace odpadových, přebytečných, 

recyklovatelných a zastaralých materiálů. Mnohé z odpadových materiálů lze chránit               

a prodat jiným podnikům. 

 Téměř všechny podniky při své činnosti vytvářejí nějaký přebytečný nebo 

odpadový materiál. Kromě obvyklého obalového materiálu ( kartony, palety, balící folie 
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atd.) může tento materiál vznikat na základě přehnaně optimistických předpovědí 

prodeje, změn ve výrobních specifikacích , omylů v odhadech použitých materiálů, ztrát 

nebo v důsledku nadměrných nákupů.  

 

 

Měření výkonu v oblasti řízení  materiálů  

 Při měření výkonu v oblasti řízení toku materiálů by měl podnik zkoumat řadu 

různých prvků, zejména: úroveň servisu poskytovaných dodavateli, zásoby, ceny 

placené za materiály, úroveň kvality a provozní náklady. 

Úroveň  servisu lze měřit pomocí různých metod a ukazatelů nebo formou 

měření doby cyklu objednávky a míry plnění dodávek u jednotlivých dodavatelů nebo 

formou měření počtu opoždění  výroby způsobených vyčerpáním zásob určitých 

materiálů. 

 Zásoby představují důležitý aspekt řízení toku materiálů. Při řízení stavu zásob 

lze využít  např. sledování zásob s pomalým obratem nebo porovnáním skutečných 

stavů zásob a obratu  zásob s plánovanými resp. historickými údaji. 

 Měření cenové hladiny materiálů zahrnuje sledování zisků a ztrát, které 

vyplynou z nákupů do zásoby, porovnání cen placených za hlavní materiálové položky 

za několik časových období a porovnání skutečných cen placených za materiály                       

s plánovanými cenami. 

  Mezi ukazatele, které lze využít v oblasti řízení kvality, patří např. počet 

výrobních selhání způsobených vadami materiálů nebo procento vadných materiálů               

u jednotlivých dodávek a jednotlivých dodavatelů. 

 Jako souhrnný ukazatel výkonu může management použít porovnání skutečných 

nákladů spotřebovaných  při řízení materiálů s plánovanými náklady, stanovenými na 

počátku operačního období.   

    

2.2.  Řízení dodávkového řetězce 

 Řízení dodávkového řetězce představuje integraci obchodních procesů od 

koncového uživatele až po prvotní dodavatele, kteří poskytují výrobky, služby                      

a informace, které přináší hodnotu. 
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 Toto řízení zahrnuje řízení všech klíčových obchodních procesů u všech členů 

dodávkového řetězce. I když řízení dodávkových řetězců představuje poměrně nový 

přístup k řízení podnikání existují, různé názory na to, které procesy sem mají spadat. 

Mezi klíčové procesy se obvykle zahrnují: 

• Řízení vztahů se zákazníky  

• Řízení zákaznického servisu 

• Řízení poptávky  

• Vyřizování objednávek 

• Řízení výroby 

• Pořizování  

• Komercializace produktu 

 

 

Distribu ční kanál 

  Je to souhrn distribučních jednotek, institucí či agentur uvnitř nebo vně daného 

podniku, které vykonávají funkce podporující marketing daného produktu. 

Marketingové funkce jsou obsaženy v řadě činností: 

• Nákup 

• Prodej 

• Přeprava  

• Skladování 

• Třídění  

• Financování 

• Přebírání tržního rizika  

• Poskytování marketingových informací 

 

 

Procesy integrovaného řízení dodávkového řetězce 

  Podmínkou úspěšného řízení dodávkového řetězce je přechod od řízení 

individuálních funkcí k integrování činností do klíčových procesů dodávkového řetězce. 

V tradičním pojetí na sebe vstupní a výstupní části dodávkového řetězce působí jako 
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nezávislé, nepropojené entity, mezi kterými dochází jen sporadicky k výměně 

informací. 

 Základním východiskem dodávkového řetězce je zákazník. Provoz 

integrovaného dodávkového řetězce vyžaduje kvalitní a nepřetržité informační toky, 

které zase zpětně napomáhají vytvářet optimální toky výrobků. Základním východiskem 

celého procesu stale zůstává zákazník. Zároveň je však nutno zlepšovat vazby                       

s dodavateli, neboť řízení nejistoty v zákaznické poptávce, řízení výrobních procesů                  

a výkonů dodavatelů jsou kritickými faktory efektivnosti řízení dodávkového řetězce. 

Dosažení zákaznicky orientovaného systému znamená, že informace se musí 

zpracovávat přesně a včas, protože systém rychlé reakce vyžaduje rychlé změny                   

v odezvě na změny zákaznické poptávky. 

 

Řízení vztahů se zákazníky  

 Prvním krokem ve  směru integrovaného řízení dodávkového řetězce je 

identifikace klíčových zákazníků nebo skupin zákazníků, kteří mají kritický význam pro 

splnění obchodního poslání podniku. Při této analýze je vhodné vycházet z podnikového 

obchodního plánu. Oddělení či týmy zodpovědné za zákaznický servis pak vytvoří                 

a implementují programy partnerství s klíčovými zákazníky. S těmito klíčovými 

zákazníky jsou uzavřeny smlouvy na dodávky zboží a služeb, které vymezují úroveň 

výkonu a kvality v různých oblastech. 

 Nový způsob propojení se zákazníky vede ke zlepšení komunikace a ke 

kvalitnějšímu prognózování zákaznické poptávky, což zase zpětně pozitivně ovlivňuje 

servis poskytovaný zákazníkům. 

 

Řízení poptávek  

V rámci dodávkového řetězce vznikají dva typy zásob: 

• základní či nezbytné 

• způsobené variabilitou 

  Základní zásoby obsahují zásoby ve výrobě a dále zboží, které se nachází na 

trase mezi jednotlivými místy dodávkového řetězce. Plánovité a periodické systémy 

vedou kontroly stavu zásob,  ke vzniku určitého objemu vstupních skladových zásob. 

Ke vzniku pojistných zásob dochází v důsledku variability procesů, variability 
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zásobování a variability poptávky. Právě největším zdrojem variability je poptávka 

zákazníků v případě nepravidelného způsobu objednávání. Vzhledem               

k variabilitě v objednávání ze strany zákazníků lze řízení poptávky považovat za 

základní podmínku efektivního řízení dodávkového řetězce. 

 

 

Vyřizování objednávek 

 Další podmínkou efektivního řízení dodávkového řetězce je plnění dodacích 

dob, které zákazníci požadují. Je důležité dosahovat vysoké míry plnění objednávek. 

Pro efektivní realizaci procesu plnění objednávek je nezbytné koordinovat plány 

podniku na úseku výroby, distribuce a přepravy. Podnik by měl uzavřít partnerské 

smlouvy, které zajistí plnění zákaznických požadavků a povedou ke snížení celkových 

nákladů na dodávku zboží zákazníkům. Cílem je vytvořit plynulý proces dodávek od 

dodavatelů do podniku a z podniku směrem k dalším zákaznickým entitám. 

 

Pořizování 

 Do vytváření strategických plánů podniků jsou zapojeni dodavatelé – to je 

podmínka efektivního řízení procesu výrobních toků a vývoje nových produktů.  

 

Rozvoj systému dodavatelů  

 S klíčovými dodavateli podnik rozvíjí dlouhodobé partnerství. Výsledkem by 

měly být oboustranně výhodné a přínosné vzahy. Oproti tradičnímu systémy nabídky           

a poptávky je to významný posun ve vztazích.  

 Dodavatelé jsou zapojeni již do stádia návrhů výrobku, což mimo jiné vede                 

k výraznému zkrácení trvání cyklu vývoje výrobku. Brzké zapojení dodavatelů tuto 

dobu zkracuje protože je dosaženo koordinace mezi technickým úsekem podniku, 

úsekem nákupu a příslušným dodavatelem ještě před stanovením konečného návrhu 

výrobku. 

 Pro rychlý přenos požadavků na dodavatele používá funkce nákupu 

komunikační mechanismy kterými jsou EDI ( elektronické výměny dat ) nebo spojení 

přes Internet. 
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 Díky těmto rychlým komunikačním prostředků je možno podstatně snížit čas               

a náklady vynaložené na transakční část nákupní činnosti. 

 

 

Nákup 

 Fukce nákupu je primárně zodpovědná za vstupní toky do podniku a je 

zodpovědná za vstupní činnosti v rámci dodávkového řetězce. 

 Nákup musí fungovat v souladun s potřebami zákazníků. Je důležité, aby 

pracovníci nákupu plně chápali potřeby zákazníků daného podniku. Toto poznání jim 

umožní provést správná rozhodnutí při plnění potřeb svých interních zákazníků. 

Požadované schopnosti a povaha úkolů, které pracovníci nákupu vykonávají, se v rámci 

různých odvětví a sektorů ekonomiky příliš neliší, ať jde o maloobchodní, výrobní, 

státní nebo servisní sektor.   

 

Strategická úloha nákupu     

 Strategickou úlohou funkce nákupu je výkon činností souvisejících se 

získáváním zdrojů, a to způsobem, který podporuje celkové cíle podniku. Funkce 

nákupu může v mnoha směrech přispívat ke strategickému úspěchu podniku, neboť 

jejím klíčovým rysem je to, že je jednou z funkcí, která přesahuje hranice daného 

podniku. 

 

Řízení systému dodavatelů a vztahů s dodavateli  

 Funkce nákupu může podporovat strategický úspěch podniku dále v tom směru, 

že pracuje na zlepšení systému dodavatelů, včetně vyhledávání nových dodavatelských 

zdrojů.  

 Mezi primární nákupní činnosti, které ovlivňují schopnost podniku dosahovat 

svých cílů, patří výběr dodavatelů, hodnocení a průběžné řízení, řízení podle kvality, 

plánování nákupu a související průzkum trhu. 

 Na funkci nákupu závisí prakticky veškerá oddělení v rámci podniku, a to ve 

věci dodávky určitých informací nebo materiálů. Role nákupu se přitom mění od role 

podpůrné po roli strategickou. Podle rozsahu, v jakém funkce nákupu poskytuje 
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hodnotu jiným funkčním oblastem, je pak funkce nákupu zapojována do důležitých 

rozhodovacích procesů. 

 Funkce nákupu má často stejné vykazovací vazby na ostatní funkce podniku, což 

napomáhá při koordinaci řízení toku materiálů. Nákup a logistika musí úzce 

spolupracovat při koordinaci vstupní logistiky a souvisejících materiálových toků. 

Následující části se vztahují k nákupu zboží a služeb. 

 

Výběr a hodnocení dodavatelů 

 V rámci procesu pořizování či nákupu je pravděpodobně nejdůležitější činností 

výběr z řady potenciálních dodavatelů, kteří jsou schopni požadovaný materiál nebo 

službu poskytnout. Vzhledem k množství různých faktorů, které je nutno brat v úvahu, 

je nákupní proces velmi komplexní. Do tohoto procesu vstupují jak přímí 

rozhodovatelé, tak další  osoby, které rozhodnutí ovlivňují. 

Pro výběr dodavatelů je optimální zavést formální proces. Správný výběr má 

dlouhodobé a okamžité účinky na úroveň zákaznického servis, kterou podnik poskytuje. 

Při výběru dodavatelů je optimální používat formální výběrový proces.[1] 

Dodavatele lze rozdělit na: 

• Strategické – zajišťuje v dlouhodobém časovém horizontu inovované produkty 

• Nové – který právě vstupuje na trh 

• Specifické – zlato, stříbro 

• Hlavní –dodává nejvíce zboží 

• Vyžádané zákazníkem  
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Obrázek 1:   Pyramida dodavatelů   

 

 

 

 

2.3. Controlling v logistice 

 Logistické systémy jsou spojeny s různými rozhodovacími parametry, které 

napomáhají lépe a účinně zkoumat problémy logistiky. Ty je nutné určitým způsobem  

zobrazit a posoudit  v rámci systematických výpočtů logistických nákladů a výnosů, 

zejména pomocí relevantního systému ukazatelů. 

 Vysoká komplexnost logistických systémů a rostoucí náklady na logistické 

výkony zvyšují nutnost zavádění cílového plánování, řízení, kontroly a koordinace 

dílčích úseků logistiky. Tyto úkoly pak plní controlling logistiky, který má provádět              

a zajišťovat: 

Strategický 

dodavatel 

 

Nový 

dodavatel 

 

Hlavní 

dodavatel 

 

Specifický  

dodavatel 

 

Dodavatel 

vyžádaný 

zákazníkem 
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• permanentní kontrolu hospodárnosti prostřednictvím porovnání plánu se 

skutečností u nákladů a výkonů 

• pořizování, analýzu a poskytování informací pro potřeby rozhodování 

 

Postupy contollingu v logistice 

1. Stanovení cílů 

 Aby mohly zadané cíle působit svými účinky jako nástroj controllingu, musí být 

operativní, realistické a kvantifikované. Pro popsání cílů je nezbytné zadat a vymezit  

• obsah cílů  

• rozsah cílů  

• časový horizont  

 

2. Zjištění skutečnosti 

 Aby bylo možno zjišťovat skutečný stav jednotlivých prvků logistického 

systému jasným a srozumitelným způsobem, je třeba: 

• vymezit rozsah měření  

• stanovit relativní měřené veličiny a ukazatele 

• určit měřící body a postupy měření 

 

3. Analýza odchylek  

 Odchylky mezi plánovanými a skutečnými hodnotami se podrobují analýze 

pouze tehdy, pokud byly překročeny zadané toleranční meze. Úkolem je zde zjistit                   

a interpretovat vlastní příčiny vzniklých odchylek. Výsledkem této analýzy mají být 

informace, které umožní provést patřičné opatření a jsou podkladem pro rozhodování. 

 

4. Plánování opatření 

 Plánování operativních opatření probíhá na základě těchto hlavních zásad                 

a řídících směrnic: 

• žádná opatření bez cíle, žádný cíl bez opatření  

• opatření mají zasahovat přímé příčiny 

• je třeba vymezit hlavní těžiště zaměřených opatření  
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• k provádění zaměřených opatření je třeba určit zodpovědné osoby a závazné 

lhůty  

• je třeba posoudit opatření z hlediska očekávaných nákladů 

 

5. Tvorba nových plánovacích metod  

 Teprve když opatření ke zlepšení skutečné situace uspěly, je možno přistoupit ke 

změně plánovaných potřeb. Podkladem pro stanovení plánovaných hodnot jsou přitom 

účinky provedených opatření. Prostřednictvím jasných deklarací cílů je možno tyto 

nové planované hodnoty účinně zabezpečit. 

 

6. Výkaznictví o výsledcích  

 Nakonec se přistupuje k zobrazení a úpravě výsledků orientovaných na nositele 

rozhodování. Přitom je třeba vymezit: 

• časový okamžik a časové období  

• stupeň detailizace 

• formu znázornění 

Zpráva zahrnuje dokumentaci o stupni dosažení cíle zadaného nositelem pro shodování 

a návrhy na žádoucí změny cíle. Tím se uzavírá regulační okruh contollingu, který se                

v případě potřeby opět spustí. 

 

Výpočty logistických výkonů 

 Aby bylo možno plně identifikovat a specifikovat skutečný potenciál, kterého je 

logistika schopna využít, musí se s ní spojené náklady a výkony stát transparentní. Zde 

ovšem vykazuje většina podniku značné deficity. Konkrétně se zde jedná o nedostatky, 

týkající se: 

• značného zaměření kalkulace nákladů na výrobní procesy a tím na informační 

požadavky výroby 

• zjišťování pouze jednotlivých úseků celkového spektra vznikajících logistických 

nákladů 

• obecně nedostatečného zjišťování logistických výkonů  

• chybějícího přesného vymezení a ohraničení logistických nákladů a výkonů 

• nedostatečného propojení logistických nákladů podle druhů  
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• paušálního konečného zúčtování logistických nákladů  

• chybějí souvztažnosti logistických nákladů s výrobky, odbytovými segmenty              

a zákazníky. Nutnost vedení kalkulací logistických nákladů a výkonů je 

odvozena z úkolů, které má plnit. Konkrétně se jejich prostřednictvím mají 

zodpovědět tyto hlavní otázky : 

Kontrola nákladových středisek  

- Jaké druhy logistických nákladů a výkonů vznikají a v jakém rozsahu? 

- Mají se rozdíly mezi plánem a skutečností redukovat na odchylky                             

v zaměstnanosti, postupech nebo spotřebě? 

Kalkulace logistických nákladů 

- Jak drahý je logistický výkon 

- Jak drahá je skupina logistických výkonů, kterou je potřeba vynaložit na určitý 

druh? 

Volba postupů 

-  Který z disponibilních dopravních prostředků je nejhospodárnější při více 

alternativách pro splnění daného dopravního úkolu? 

- Je výhodnější meziskladování zakrátko potřebných materiálů                                     

v automatizovaných zakládacích regálech nebo v konvenčních úzkochodbových 

skladech? 

- Má se vyskladnění a expedice produktů provádět vlastním vozovým parkem 

nebo používat služeb třetí strany? 

Investiční rozhodování 

- Vyplatí se investice do výstavby nového zakládacího skladu? 

- Vyplatí se investice do dopravního systému bez řidiče? 

- Jaký je z hlediska ekonomických kritérií optimální stupeň automatizace pro 

manipulační funkce?  [3] 
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3. Popis podnikatelského subjektu 

 

Společnost Celestica byla založena 3. ledna 1994. Do dnešní doby prošla 

výrazným růstem a pomáhá vést jeden z nejdůležitějších trendů v odvětví 

elektrotechniky. Stala se jedním z předních poskytovatelů služeb v elektrotechnické 

výrobě EMS a pomáhá výrobcům původního zařízení OEM z celé řady oblastí, 

zlepšovat jejich konkurenční postavení a celkové finanční výsledky. Společnost 

Celestica původně zahájila svoji činnost v roce 1951 jako výrobní divize kanadské 

společnosti IBM, ale v roce 1994 se osamostatnila a byla vyčleněna z holdingu jako 

stoprocentně vlastněná dceřinná společnost. V roce 1996 byl dokončen výkup podílů 

společnosti Celestica jejím managementem a společností Onex Corporation. Celestica 

důrazně a úspěšně bojuje o širší zákaznickou základnu, globální přítomnost na všech 

klíčových trzích a  organický i akvizicemi poháněný růst. Rozrostla se ze dvou 

provozoven o 800 zaměstnancích na nadnárodní korporaci s více než 40 provozovnami 

s přibližně 38 000 zaměstnanci v 17 zemích světa a výnosy ve výši 8,2 mld. USD.  

Od počátku své existence, kdy nabízela zejména kompletaci tištěných okruhů 

a kompletaci systémů, došlo k výraznému posunu směrem ke stále náročnějším 

službám, jako jsou například designérské, konstrukční a laboratorní služby, 

management logistiky, komplexní produktová řešení, poprodejní péče apod. Tím, že 

nabízí širokou škálu integrovaných služeb a řešení, která reagují na potřeby zákazníků, 

koncepčním řešením produktů počínaje a fyzickou dodávkou ke koncovému 

zákazníkovi konče. Celestica si vydobyla dobrou pozici partnera první volby v oblasti 

EMS. Celestica Czech  Republic, s.r.o. v Ráječku byla založena 24.května 1999. 

 Během krátké historie se Celestica rozrostla z malého výrobního podniku na 

přední technologickou korporaci v globálním měřítku.[1] 
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4. Cíle řešení 

Cílem řešení je zlepšit současný stav logistických opatřování ke kratším 

časovým lhůtám dodávek, přesnosti dodávek a rychlejšímu vyřizování reklamací, což je 

propojení ve snižování zásob a odstranění zásob nefunkčních. 

Dopady řešení se zobrazují i v logistice jako ekonomické funkce firmy formou 

snížení nákladů v zásobovací činnosti. Problémy byly řešeny v oblasti nákupu, dopravy 

a skladování. 

 

 

Logistika opatřování je členěna na dvě části : 

1. Ve vztahu k okolí – nákup 

2. Plynulé zásobování výrobního procesu materiálovými prvky – zásobovací 

logistika 
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5. Popis současného stavu informačního systému  

Hojně využívaným systémem pro podnikové plánování zdrojů větších firem je 

systém SAP R/3, který Celestica také využívá. Dále firma využívá Microsoft Excel,             

E-mail a multiplatformní databázový systém Oracle. 

 

5.1.  SAP R/3 

SAP R/3 je client/server aplikace využívající třívrstvý model. Prezentační vrstva 

nebo klient komunikuje s uživatelem. V aplikační vrstvě je uložena business logika                

a databázová vrstva, která zaznamenává a ukládá všechna data systému včetně 

transakčních  a konfiguračních dat. 

Funkčnost systému SAP R/3 je programována vlastním proprietárním jazykem 

ABAP (Advanced Business Application Programming). R/3 obsahuje také kompletní 

vývojové prostředí, které umožňuje vývojářům modifikovat existující programový kód 

SAPu nebo vytvářet vlastní funkčnost, od reportů až po transakční systémy, s využitím 

SAP frameworku. ABAP komunikuje s databází pomocí SQL dotazů, které umožňují 

vybírat, měnit a mazat data. Dále umožňuje vytvářet grafická uživatelská rozhraní                 

a middleware pro integraci s jinými systémy. 

Nastavení systému při zavádění je velmi složité, protože SAP R/3 je v každé 

společnosti nastaven jinak. Proto si společnosti najímají SAP konzultanty, kteří 

přizpůsobují systém potřebám dané společnosti. Některé společnosti zavádějí jen 

některé moduly, jiné společnosti zavádějí vše.  

 

SAP R/3 se skládá z následujících modulů: 

 

• FI (Financial Accounting) Finanční účetnictví  

• CO (Controlling) Kontroling  

• AM (Asset Management) Evidence majetku  

• PS (Project systém) Plánování dlouhodobých projektů  

• WF (Workflow) Řízení oběhu dokumentů  

• IS (Industry Solutions) Specifická řešení různých odvětví  
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• HR (Human Resources) Řízení lidských zdrojů  

• PM (Plant Maintenance) Údržba  

• MM (Materials Management) Skladové hospodářství a logistika  

• QM (Quality Management) Management kvality  

• PP (Production Planning) Plánování výroby  

 

Obrázek 2:  Moduly systému Sap R/3 [1] 

 

 

 

Controlling : 

Veškeré ekonomické operace týkající se externích nákladů, výnosů                            

a rozvahových položek účtované v ostatních modulech se automaticky přenáší do 

modulu Controllingu, kde se s těmito daty dále pracuje. 

Základním cílem Controllingu je poskytování informací pro ekonomické řízení 

společnosti včetně identifikace odchylek, analýzy příčin a návrhu 

• pro ekonomické řízení společnosti včetně identifikace odchylek, analýzy příčin                  

a návrhu 
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• opatření jejich odstranění 

• vzniku a průběhu nákladů a výnosů, a to jak na úrovni společnosti jako celku, 

tak i ve vztahu k interním ekonomickým jednotkám 

• pro měření výkonností procesů a činností 

• pro řízení obchodní politiky společnosti 

• pro motivační systém společnosti 

 

 

Submoduly Controllingu: 

• Účetnictví nákladových druhů  vytvářejí se zde účty nákladů a výnosů, tím se do 

souladu uvádí interní a externí účetnictví.  

• Účetnictví profit centra sleduje skutečné výnosy automaticky převzaté z modulů 

odbytu a finančního účetnictví, umožňuje pořízení plánu výnosů a následné 

vyhodnocení nákladů a výnosů. 

• Účetnictví nákladových středisek sleduje vynaložené náklady, včetně 

vnitropodnikového účtování nákladů mezi nákladovými středisky a ostatními 

objekty (nákladovými středisky, zakázkami, projekty, atd.) pomocí 

vnitropodnikových výkonů (odpracované hodiny, ujeté km, atd.). Zde se plánují 

primární náklady, sekundární náklady, statistické ukazatele a vnitropodnikové 

výkony. Aktuální náklady lze zaúčtovat přímo v nákladovém účetnictví nebo                   

v ostatních modulech.  

• Účetnictví interních zakázek  zaznamenává náklady a výnosy na jednotlivé 

práce jako jsou např. propagační činnost, vozový park, atd.  

 

Plánování: 

• Plánování nákladů a výnosů na nejnižší organizační jednotky – nákladová 

střediska, zakázky, profit centra ve více plánovacích obdobích a zároveň 

umožňuje spravovat paralelně více variant plánu. Při plánování shora – dolů je 

možno využít rozúčtování plánovaných nákladů na nákladová střediska dle 

zvoleného klíče  
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Skutečné účtování 

• Modul CO automaticky přebírá externí účtování v ostatních modulech a zároveň 

provádí vlastní účtování – přeúčtování nákladů z objektu na objekt, zúčtování 

nákladů, zúčtování zakázek, rozúčtování nákladů nákladových středisek 

prostřednictvím určeného klíče. 

 

Vyhodnocení: 

• Vhodným uspořádáním jednotlivých objektů modulu CO lze dosáhnout 

přehledného výkaznictví, které slouží jako podklad pro rozhodování a řízení 

společnosti. Zároveň umožňuje zpracování výsledku hospodaření všech 

organizačních stupňů, operativní porovnávání plánu a dosahované skutečnosti za 

dané období s následným vyhodnocením výsledků. [6] 

 

5.2. Oracle 

Je systém řízení báze dat (Oracle database management system – DBMS), 

moderní multiplatformní databázový systém s velice pokročilými možnostmi 

zpracování dat, vysokým výkonem a snadnou škálovatelností. 

Tento databázový systém Oracle je vyvíjen firmou Oracle Corporation, systém 

podporuje nejen standardní relační dotazovací jazyk SQL.  

 Systém řízení báze dat (též jen stručně databázový systém; zkracováno na SŘBD 

či DBMS podle anglického DataBase Management System) je softwarové vybavení, 

které zajišťuje práci s databází, tzn. tvoří rozhraní mezi aplikačními programy a 

uloženými daty. V současnosti používané databázové systémy mají i mnoho dalších 

charakteristických vlastností: 

• podporu pro definici datových modelů (příklad typů datových modelů: relační, 

logický)  

• autentizací uživatelů a autorizaci operací nad daty,  

• správu transakcí 

• robustnost a zotavitelnost po chybách bez ztráty dat. [7] 
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5.3. Microsoft Excel 

V současné době se tento program používá ve firmě jako podpůrný systém pro 

prezentaci dat ze SAPu (ceny materiálu, seznamy materiálů, objednávek apod.) a jako 

analytický nástroj. 

5.4. E-mail 

Je  firmou označen jako nejpoužívanější komunikační prostředek pro objednávání 

materiálových toků a přijímání objednávek.   
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6. Plánování výroby na základě poptávky zákazníka IBM 

6.1.  Definice a zkratky 

 

 

Celestica  firma Celestica Czech Republic, s.r.o. 

MRP Material Requirement Planning, Proces plánování 

materiálů v systému SAP 

Program Manager pracovník Celesticy, člen zákaznického týmu, který je 

primárně zodpovědný za komunikaci a vztah se 

zákazníkem 

Cycle Tyme parametr nastavený v systému SAP, který určuje dobu 

potřebnou k výrobě hotového výrobku 

Credit Limit částka, která nesmí být překročena pro konkrétního 

zákazníka zahrnující objem vystavených objednávek na 

materiál, hodnotu skladových zásob a neuhrazené 

pohledávky 

MOQ   minimální objednací množství 

 

Za dodržování postupů popsaných jsou odpovědni jednotliví vedoucí 

dodavatelských řetězců. 

 

 

6.2. Popis procesu přípravy a realizace plánu 

Tento popis procesu přípravy obsahuje následující kroky: 

 

1. obdržení požadavku zákazníka na dodání hotových výrobků. Tento 

požadavek může být ve formě dlouhodobé předpovědi nebo přímo ve 

formě objednávky. 
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2. zpracování detailního plánu výroby a zadání požadavku zákazníka 

do systému SAP, který následně generuje požadavky na nákup 

komponentů pro výrobu (výsledek běhu MRP v systému SAP). 

3. objednání a dodání materiálů pro výrobu 

4. komunikace závazku firmy Celestica k dodání hotových výrobků dle 

schváleného požadavku zákazníka na základě analýzy materiálového 

pokrytí a pokrytí lidskými zdroji  

5. dodání a prodej hotového výrobku zákazníkovi 

 

6.3. Požadavek zákazníka 

 

Požadavek zákazníka na hotové výrobky je základním vstupem procesu 

plánování výroby. Kontrakt na dodávky hotových výrobků pro konkrétního zákazníka 

stanoví pravidla jakým způsobem zákazník dodá svůj požadavek, jak často je tento 

požadavek aktualizován a v jakém rozmezí může být měněn. Zákazník zpravidla dodává 

dlouhodobou předpověď (12 a více měsíců), která je v daném časovém období 

(zpravidla 1 měsíc před požadovaným datem dodání) upřesněna konkrétními 

objednávkami. Dlouhodobé předpovědi slouží k nákupu materiálu s dlouhou dodací 

lhůtou, k plánování výrobních kapacit a lidských zdrojů. Výkyvy a změny v požadavku 

zákazníka mají zásadní vliv na efektivní řízení skladových zásob a na vznik 

nadbytečných a nepotřebných zásob . 

Zpracování požadavku zákazníka zajišťuje plánovač výroby ve spolupráci 

s Program Managerem.  

 

6.4. Interní schvalovací proces 

 

Po obdržení nového požadavku zákazníka vloží plánovač výroby nový plán do 

systému SAP a po projetí MRP je iniciován interní schvalovací proces, který zahrnuje 

ověření: 

- pokrytí požadavku zákazníka materiálem 
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- kapacity lidských zdrojů (ověření, zda je dostatek pracovníků k pokrytí    

požadavku zákazníka nebo je možné je v požadovaném termínu 

zajistit) 

- kapacity výrobních linek 

V případě, že je zjištěn důvod, pro který Celestica není schopna požadavek 

zákazníka splnit, je o této skutečnosti informováno vedení firmy, které rozhodne                

o dalším postupu a případných opatřeních vedoucích k odstranění tohoto důvodu. 

Jestliže skutečně není možné požadavek splnit, kontaktuje vedoucí plánování a vedoucí 

nákupu zákazníka, vysvětlí mu příčiny, proč požadavek nemůže být splněn a ve 

spolupráci se zákazníkem se rozhoduje  o změně plánu. 

 Celestica může pro zákazníka stanovit credit limit. Je to stanovena částka 

zahrnující pro konkrétního zákazníka objem otevřených objednávek na materiál, výše 

skladových zásob a neuhrazených pohledávek, která nesmí být překročena. Tato částka 

zohledňuje schopnost zákazníka dosáhnout svých závazkům vůči Celestice, je vždy 

stanovena na korporátní úrovni. 

Sezónnost, která sice není pro zákazníky Celesticy typická, ale může se projevit 

např. odlišná fiskální období jednotlivých zákazníků a s nimi spojené dočasné navýšení 

nebo snížení požadavků. Zde je důležité zvažovat situaci na světovém trhu, kdy                       

v případě velkého útlumu odvětví mohou být požadavky zákazníků na nové produkty 

nadhodnocené, 

Zavádění nových výrobků je proces velmi náročný na výrobní kapacity i na 

plánování  materiálů (dochází k častým úpravám designu výrobků a tím i ke změnám 

v kusovníku).  

Veškeré činnosti směřující k ukončení výroby musí být velmi pečlivě plánovány 

s cílem minimalizovat náklady spojené s ukončením výroby (zásoby nepotřebných 

materiálů, neopravitelné výrobky,…). Měla by být známá znalost zákazníkovy 

logistiky, která pracovníkům Celesticy umožní porozumět procesu vytváření požadavků 

zákazníka. 

Je nutné pravidelně kontrolovat parametry MRP zadané v systému SAP jako 

jsou cycle time hotových výrobku, dodací lhůta, cena a MOQ materiálů. 
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6.5. Zpětná vazba zákazníkovi 

 

Výsledkem schvalovacího procesu je závazek Celesticy vůči zákazníkovi.  

O schválení požadavku a závazku Celesticy je zákazník informován prostřednictvím dat 

vložených na web zákazníka.  

Plnění závazku je jedním z důležitých ukazatelů, který je měsíčně sledován, 

vykazován a předkládán vedení firmy k posouzení. Případné nedodržení závazku 

vyžaduje důkladnou analýzu příčin, stanovení a dodržení nápravných opatření. 

Plánovač předloží zákazníkovi konkrétní přehled o tom , čím se podnik zavazuje 

splnit popř., ve kterých případech není schopen dodržet schválený plán. Simuluje 

nápravná opatření a objektivně podloží důvody nesplnění plánu zákazníkovi. 

   

 

6.6. Plán výroby 

 

Na základě schváleného požadavku zákazníka a běhu MRP zpracuje plánovač 

výroby plán výroby na jednotlivé pracovní dny. Tento plán zohledňuje data dodání                  

a množství hotových výrobků požadovaných zákazníkem. Na základě tohoto plánu 

výroby si jednotlivé výrobní týmy zpracovávají konkrétní výrobní plány pro jednotlivé 

směny.      

 

 

6.7. Objednání a dodání materiálů 

 

Po vložení plánu výroby proběhne v systému SAP běh MRP. Jde o proces 

plánování materiálů za účelem pokrytí výrobního plánu. Systém SAP plánuje dodávky 

materiálu tak, aby byl k dispozici těsně před plánovaným zahájením výroby. Každý 

hotový výrobek a materiál má v systému SAP zadáné parametry, které umožňují toto 

plánování. Systém SAP při běhu MRP kalkuluje s plánem výroby a časem potřebným 

pro výrobu, s materiály obsaženými v kusovníku, dodacími lhůtami jednotlivých 
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materiálů, minimálním objednacím množství, počtem již hotových nebo 

rozpracovaných výrobků v závodě a množstvím jednotlivých materiálů v závodě. 

Výsledkem této kalkulace jsou návrhy systému na vystavení, změnu či zrušení 

objednávek na materiál. Nákupčí tyto návrhy zpracovává a komunikuje s dodavateli 

materiálů. Výsledkem tohoto procesu jsou dodávky materiálů, které jsou použity pro 

výrobu hotových výrobků dle schváleného požadavku zákazníka. 

 

 

6.8. Dodání hotového výrobku 

 

Order desk koordinuje a dává podklady k dodání hotových výrobků zákazníkovi. 

Způsob a místo dodání jsou dány kontraktem, případně dohodnuty na denním 

telefonickém meetingu se zákazníkem. [1] 
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7.  Řízení skladových zásob v Celestica Czech Republic, s. r. o. 

v Ráječku 

 

Tento proces se skládá z několika důležitých operací, které na sebe navazují               

a jsou zaznamenávány v řídícím softwaru SAP R/3. 

Výše skladových zásob je v  Celestice definována jako:  

veškeré komponenty + rozpracovaná výroba + hotové výrobky  

 

Jednotlivé procesy jsou v této posloupnosti: 

• plán výroby 

• nákup materiálu 

• příjem materiálu 

• skladování materiálu 

• výdej materiálu do výroby  

• výroba 

• balení a expedice hotových výrobků   

 

Od okamžiku, kdy materiál vstoupí do podniku, je zahrnut do plánu 

inventarizace zásob. Inventarizace zásob probíhá v celém závodě Celestica a vztahuje se 

jak na komponenty a rozpracovanou výrobu, tak na hotové výrobky. V případě, že má 

Celestica uskladněny hotové výrobky v tzv. překladištích, i na nich se provádí 

inventarizace prostřednictvím provozovatelů překladišť. Překladiště mohou být 

využívána i pro příchozí materiál, i zde je Celestica vlastníkem materiálu. Inventarizace 

těchto zásob probíhá na stejném principu jako u hotových výrobků. 
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7.1. Plán výroby 

 

Plánovač (Business Planner) je odpovědný za plán výroby na jednotlivých 

výrobních divizích. Na základě požadavků zákazníka zadává tento plán do řídicího 

systému SAP R/3. Plán výroby a spuštění systému výpočtů objednání materiálu je 

kontrolován v procesu s European Inventory Manager.. Na základě odsouhlasení výše 

plánu nastupuje systém objednání tzv. MRP (je definován v SAP R/3 jako MRP II). 

Nastavení průběhu MRP v SAP R/3 je řízeno plánem tzn. „Návrh nákupu komponentů“. 

Požadavek na tento plán je takový, aby komponenty byly dodány  v takovém předstihu, 

aby se požadované množství hotových výrobků dodalo na plánovaný den dodání. 

Snahou plánovače je zadávání věrohodných dat v souladu se smlouvou se 

zákazníkem, musí se respektovat jeho požadavky na výši hladin hotových výrobků. Plán 

se zadává minimálně na 3 měsíce a provádí se jeho týdenní aktualizace. 

 

7.2. Nákup materiálu 

 

Na základě požadavků ze systému SAP R/3 nákupčí objednávají materiál. 

Úkolem nákupčích je objednání co nejmenšího a nejpřesnějšího množství materiálu 

potřebného k plánované výrobě. Nákupčí proto musí mít zadané správné parametry 

jednotlivých materiálů (tzv. kmenová data materiálu). Následující parametry jsou 

rozhodujícími faktory, které určují minimální nakupované množství: 

Parametr MRP: vztahuje se na výrobní cyklus a v současné době je nastaven tak, 

že 20 % nejdražších komponentů pro každou divizi má nastaven parametr objednávání 

na každých 7 dní. Ostatní komponenty mají nastaven parametr na 14 dnů nebo na 

měsíc.  

Dodací lhůta: používá se při výpočtu MRP, stanovena  Commodity Team 

Europe 

Minimální objednací dávka: minimální objednatelné množství většinou závislé 

na parametrech balení. 

Četnost objednání daného komponentu: tento parametr určuje, jak často se 

materiál objednává. Nastavení se provádí na základě výpočtu z Inventory profile - tzv. 
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ABC analýza nákupu komponentů. Nejdražší komponenty a komponenty nakupované 

ve velkém množství, mají tento parametr nejkratší.  

 

Pro kontrolu, že nákupčí nenakupují příliš mnoho materiálu nebo nerespektují 

plán výroby, slouží speciální početní formule vyjadřující optimální výši skladových 

zásob tzv. DOS (days of supply).  

Tato matematická formule je definována jako tzv. Inventory profile (model 

profilu zásob materiálu stanovený Celestica Corporate). Přiblížení se k tomuto modelu 

se vypočítává jako aktuální skladová zásoba, dělená tzv. výstupem materiálu (plánovaná 

spotřeba materiálu v následujících 2 měsících, dělená počtem tzv. finančních dní                  

v těchto měsících).  

Při rúzných změnách v plánu výroby, musí nákupčí reagovat jak rušením 

(Cancellation) nebo přesouváním objednaného materiálu, jeho dalším případným 

nákupem či použitím náhradního materiálu. 

V případě, že je výše skladových zásob materiálu vyšší než optimální hladina 

(definováno jako zásoba na 3 měsíce) označuje se tento materiál jako přebytek. Tento 

přebytek se ještě dále definuje jako Excess (materiál se spotřebou mezi 3 - 6 měsíci) 

nebo jako Surplus (zásoba materiálu nad 6 měsíců). Nákupčí musí v tomto případě za 

pomoci manažera komodit hledat cestu jak udržet výši skladových zásob na optimální 

úrovni (odprodej do jiné Celestica, odprodej zákazníkovi, odprodej distributorům 

apod.). 

V případě změn ve výrobcích vzniká tzv. nadbytečný materiál (Obsolescence). 

Nákupčí musí ve spolupráci s programovými manažery a manažerem komodit 

uplatňovat stejný postup, jako při přebytku materiálu. 

V případě neshodného materiálu (NCM) proběhne požadavek o vyšetření 

závady. Ve spolupráci s techniky kvality dodavatele (Supplier Engineer) se musí tento 

materiál vrátit dodavateli. 

Pro celkovou kontrolu zásob se provádí týdenní porada s odpovědnými zástupci 

jednotlivých divizí (vedoucí zásobovacích řetězců, nákupčí a plánovači), kde se 

projednává aktuální situace výše skladových zásob. K hlášení na poradě slouží tabulka 

nazvaná SCM Measures, kde jsou uvedeny všechny údaje sloužící ke kontrole výše 
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zásob. Z každé porady je vyhotoven zápis s rozdělením příslušných kroků vedoucích k 

případnému snížení nadbytečných zásob. 

S vedoucími zásobovacích řetězců se provádí na týdenní bázi rozbor výše 

skladových zásob a jejich dopad na finanční situaci Celestica (Cash to Cash meeting). 

 

 

 
Obrázek 3:  Přehled součástek a jejich dodavatelů [1] 
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7.3. Příjem a skladování materiálu 

 

Příjem materiálu provádí skladníci. Na základě objednávek vystavených 

nákupčími v SAP/R3 přijímají příchozí materiál dle těchto dispozic. Zásilky přicházející 

ze zahraničí je nutno ohlašovat celnímu úřadu v případě, že se nejedná o zásilky dodané 

v rámci EU. Při přijímání materiálu musí skladník zároveň kontrolovat přijímaný 

materiál s materiálovou databází QSPEC  a zároveň spolupracovat se vstupní kontrolou 

Celestica. Příjem materiálu je definovaný v SAP R/3 a skladníci jej musí respektovat.           

V případě, že objem materiálu je příliš velký, materiál se umístí do tzv. IN – ZONY 

(definována v SAP R/3  i v paletovém regálu). Snahou skladu by měl být co nejrychlejší 

příjem materiálu. V případě, že dokumentace provázející zásilku není shodná                        

s požadovanými parametry, musí skladník kontaktovat nákupčí pro vyjasnění tohoto 

případu. Jestliže nedojde k okamžitému vyřešení daného problému, materiál musí být 

umístěn do karantény (Receiving referrals). Odtud může být vydán až po vyřešení 

tohoto sporného případu. Karanténu musí sklad využít i v případě, že přišla zásilka, 

která se nedá identifikovat nebo není určena pro Celestica (řeší se za pomocí nákupu či 

oddělení Export / Import). 

Po příjmu materiálu a jeho označení štítky se materiál uskladňuje do předem 

definovaných skladových míst - polic (např. policový regál, paletový regál, lednice). 

Zde je materiál uskladněn do doby, než je vydán na výrobní linky. 

 

 

7.4.  Výdej materiálu do výroby 

 

Odpovědnou osobou za tento proces je kontrolor zásob jednotlivých výrobních 

divizích, který prostřednictvím plničů na lince objednává materiál ve skladu (v současné 

době se používá objednávkový list na přeskladnění materiálu ze skladu 0003 WM)                

a prostřednictvím systému SAP R/3 se tato objednávka posílá do skladu. 

Skladníci jsou povinni bez odkladu požadovaný materiál přichystat pro výrobní 

linky. Plniči jsou odpovědni za správné převzetí materiálu (musí souhlasit - číslo 

materiálu, šarže, množství a jeho fyzický stav) a následné zaskladnění na předem 
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označená místa ve výrobě. Na tato místa je vedoucím výroby stanovena optimální výše 

zásoby v závislosti na balení jednotlivých komponentů. 

 

 

7.5. Výroba 

 

Za správné hospodaření s materiálem na výrobních linkách jsou zodpovědní 

vedoucí směn ve spolupráci s kontrolorem zásob. Pokud nastane problém s následným 

odmítnutím materiálu, nastupuje proces dle směrnice „Postup při odstraňování 

odmítnutého materiálu na výrobní lince (Attrition)“. Obecně platí, že rozpracovaná 

výroba -  je měřena a vyhodnocována. Materiál poškozený v průběhu výroby – šrot se 

odepisuje ze SAP R/3 a likviduje dle směrnice „Šrotace materiálu“. Výroba končí 

zabalením výrobků do obalů a opatřením identifikačními štítky (na základě požadavků 

zákazníka). 

 

 

7.6. Balení a expedice hotových výrobků 

Za finální balení a expedici výrobků je zodpovědné oddělení expedice. Provádí 

finální balení hotových výrobků dle dispozic zákazníka tak, aby výrobky nemohly být 

poškozeny při přepravě. Zároveň je oddělení zodpovědné za fakturaci výrobků a ve 

spolupráci s oddělením Export/Import za vystavení průvodních celních dokumentů. 

Výrobky mohou být posílány jak přímo zákazníkovi (přímá fakturace tzv. výrobky se 

již nepočítají do celkových zásob) tak i do překladiště tzv. Hub (záleží na smlouvě mezi 

Celestica a zákazníkem), kde jsou výrobky stále vlastnictvím Celestica do doby, než si 

je zákazník odebere. V tento okamžik se výrobky fakturují a již dále nejsou součástí 

skladových zásob. Toto oddělení velice úzce spolupracuje s plánovači. 
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7.7. Inventarizace zásob 

 

Inventarizace zásob probíhá ve 2 liniích:  

• první linie se zabývá permanentní inventarizací zásob dle směrnice: „Zásady 

průběžné inventarizace“.  

• druhá linie se zabývá inventarizací zásob na konci kalendářního roku. 

 

Za provádění inventarizace zásob je zodpovědný Inventory Manager, který 

připravuje plán inventarizace na celý kalendářní rok. Prostřednictvím kontrolora zásob 

(Inventory Clerk) a pracovníků inventarizace jednotlivých divizí, zabezpečuje 

provádění i plány inventur (všech skladů  Celestica). 

Inventory Manager je také zodpovědný za vytváření Inventory profile, pro 

každou divizi, a to každé čtvrtletí.[1] 
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Obrázek 4:  Řízení skladových zásob – průběh inventarizace – vstup materiálu [1] 
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8. Vnitropodniková směrnice pro řízení skladových zásob 

dodavateli (SMI) 

8.1. Účel směrnice 

Směrnice vysvětluje proces řízení skladových zásob s dodavateli a popisuje 

logistické procesy spojené s pohybem materiálu mezi SMI skladem Brno – PST - CLC 

Ostrava a.s a výrobním závodem Celestica Czech Republic, s.r.o. Účelem je zajištění 

pružného přísunu materiálu na výrobní linky a současné snížení materiálových                       

a celkových nevýrobních nákladů. 

Směrnice platí v rámci společnosti Celestica Czech Republic, s.r.o., Osvobození 

363, 679 02 Ráječko, CZ. 

 

8.2. SMI 

 Supplier Managed Inventory – skladové zásoby řízené dodavateli.  

Program je Pull System založený na skutečných potřebách materiálu. Jeho cílem je 

poskytnout Celestice pružnost dodávek tím, že je zásoba materiálu dostupná do 48 

hodin od vznesení požadavku na stažení materiálu. 

 

Jedná se o “stahování” materiálu ze zásob, které jsou majetkem dodavatele a jsou 

uskladněny: 

- v zařízení vlastněném třetí stranou 

- u dodavatele 

- přímo v Celestice (v tomto případě bychom hovořili o SMI2). 
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Obrázek 5:  SMI model se skladem (HUB) vlastněným “třetí” stranou [1] 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Dodavatel 

Poslaní materiálu na 

základě forecastu. 

Dodavatel udržuje v    

 HUBu dohodnutou 

zásobu  materiálu. 

FORECAST + BUFFER 

Materiál odeslán na 

základě  “pull” 

požadavku 

HUB - sklad 

CELESTICA 

Vyslání  

pull 

požadavk

u 



  46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6:  Přeprava materiálu od dodavatele, který je schopen dodat tento materiál do 

48 hodin [1] 

 

 

Materiál SMI netvoří v Celestica Ráječko žádnou skladovou zásobu, nachází se 

pouze ve formě okamžité výrobní zásoby v regálech přímo na výrobních linkách. 

Objednává se na krátké výrobní období, řádově několik směn. Požadavek na materiál 

SMI vzniká na začátku každé směny na základě materiálových potřeb jednotlivých linek 

pro výrobu na několik následujících směn. Rovněž je nutno brát v úvahu materiál SMI 

potřebný pro opravy ve výrobě Celkový požadavek na SMI materiál pak sestavuje 

plnič-operátor zásobování výrobních linek . Seznam slouží jako podklad pro dozásobení 

linek. 

Materiál určený pro výrobní závod Celestica Czech Republic, s.r.o. v Ráječku se 

nachází v SMI skladě v Brně. Tento sklad je povinen udržovat předem stanovené 

rozmezí minimálního a maximálního množství materiálu. Materiál procházející skladem 

v Brně zůstává majetkem dodavatele do okamžiku odběru společností Celestica.  
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Materiál splňuje některá z následujících kritérií: 

U drahých součástek, které tvoří vysokou skladovou zásobu  je snahou vytvářet 

co nejnižší, pokud možno žádnou skladovou zásobu v Celestica Czech Republic, s.r.o. 

K dispozici je pak pouze materiál v regálech na výrobních linkách v množství 

potřebném pro výrobu v rozsahu řádově několika směn. 

Součástky s dlouhou dodací lhůtou, které představují komplikace v případě 

neočekávané potřeby výroby ( navýšení zakázky, zkrácení termínu výroby, vadná šarže, 

hromadné opravy apod. )  

Materiál nepodléhající častým inženýrským změnám - součástky s častými 

inženýrskými změnami představují komplikace pro SMI sklad i výrobu. Při každé 

takové změně je nutno již navezené zboží likvidovat. V návaznosti nastává problém               

s dodacími lhůtami nového typu součástky. 

Součástky od jednoho dodavatele – tendencí je umístit do SMI HUB pokud 

možno všechny součástky od daného dodavatele. Je žádoucí, odebírat od jednoho 

dodavatele materiál pouze jedním způsobem. To zlepšuje přehled o toku materiálu. 

Zároveň je výhodné, aby jeden dodavatel dodával co nejširší sortiment výrobků. 

Smlouva o poskytování služeb na bázi SMI mezi firmou Celestica                                  

a poskytovatelem skladu Panalpina Czech s.r.o. byla uzavřena na úrovni evropského 

managementu pro komodity. Toto oddělení uzavírá rovněž smlouvy mezi firmou 

Celestica a jednotlivými dodavateli  

 

 

Koordinátor SMI – dále jen koordinátor  

Osoba zajišťující správný a plynulý tok materiálu mezi SMI HUB a CCR 

Ráječko. Je první kontaktní osobou v případě jakéhokoli problému. 
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8.3. Kalkulace Pull Request 

Pull Request – požadavek na dodávku z  SMI skladu Brno 

Na začátku každé směny ( v součastné době zatím pouze ranní a odpolední ) 

obdrží plničky plán výroby na následující směnu(y) a provedou kontrolu stávajících 

zásob SMI v regálech na výrobních linkách a v transfer zóně. Po zjištění stavu sestaví 

seznam všech materiálů SMI, které je nutno objednat na další směnu. Sestavení tohoto 

seznamu má přednost před seznamem materiálu dodávaného běžným způsobem a 

probíhá každý den ve dvou cyklech:  

Na začátku ranní směny:    

 seznam na odpolední  +  noční směnu  

Na začátku odpolední směny:   

 seznam na ranní směnu 

 

V pátek na začátku odpolední směny sestaví plničky odběrní seznam materiálu                      

( Pull request ) na páteční odpolední + noční směnu, všechny směny                                   

v SO a  NE + pondělní  ranní směnu. 

Nejpozději 120 minut po začátku směny zašlou plničky hotové seznamy do SMI 

skladu  v Brně, v kopii pak na koordinátora SMI a manažera dodavatelského řetězce. Při 

sestavování seznamů je třeba si uvědomit důležitost správných údajů. V případě 

opomenutí některého typu součástky nebo chybného objednání dojde následně                      

k vícenákladům za mimořádnou přepravu z Brna a zároveň zpoždění výroby. Z důvodu 

úzkého časového prostoru a silné závislosti jednotlivých úkonů na sobě navzájem je 

nutno tento harmonogram co nejpřesněji dodržovat. 

 

 

8.4.  Vytvoření nákupní objednávky 

Na základě objednávek od zákazníka zadaných do SAP (ERP) sestavují nákupčí 

dlouhodobý forecast ( předpověď odběru materiálu) pro jednotlivé komponenty. Tento 

forecast je považován za rámcovou objednávku. Ta se vystaví pro každý typ materiálu 

zvlášť a nákupčí ji zasílá dodavatelské firmě a do HUBu. Tato objednávka pro SMI 

materiál začíná číselnou řadou 47xxxxxxxx a  je tedy snadno rozpoznatelná od běžných 
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objednávek začínajících 45xxxxxxxx. Na základě skutečných materiálových požadavků 

výroby sestavují nákupčí každé úterý dopoledne týdenní forecast na SMI materiál, který 

zasílají dodavatelům   a do Hub. Přesné množství materiálu pro jednotlivé odběry (tzv. 

Pull Requests) denně sestavují a do skladu posílají plničky. Rámcová objednávka se tak 

postupně plní jednotlivými Pull Requests. Tato objednávka je otevřená a při dalším 

požadavku zákazníka se prodlužuje  o požadované množství. 

 

8.5.  Oznamování požadavků na Hub 

SMI Hub – sklad zásob řízených dodavateli spravovaný firmou Panalpina Czech 

s.r.o. 

Electronic Data Interchange ( EDI ) – elektronická výměna dat.  

Pohyb informací mezi objekty probíhá bez zásahu obsluhy prostřednictvím 

digitalizovaných datových souborů. Tyto soubory se automaticky generují v SAPu 

(ERP) na základě vstupních informací o zakázkách, plánování, výrobě atd. EDI 

minimalizuje chybovost zapříčiněnou lidským faktorem. 

 

Plničky zašlou Pull Request do skladu v Brně e-mailem a to nejpozději do 8:00 

na ranní směně a 15:30 na odpolední směně. Hub musí mít dostatečně předem                       

k dispozici informace potřebné k včasnému a správnému vyskladnění požadovaného 

materiálu a jeho umístění na nákladní vozidlo.  

Další fází vývoje procesu SMI bude zavedení EDI, tzn. Pull Request bude 

generován a do Hub zasílán automaticky přímo ze systému SAP. Rovněž zasílání 

rámcových objednávek a dalších dokumentů bude zajišťováno pomocí EDI. To však 

předpokládá zajištění kompatibility mezi programem řízení výroby a SAP (ERP).                        

V současné době spolu tyto objekty nekomunikují. 
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8.6. Odběry ze skladu a příprava dodávek 

ESD Electrostatic discharge – antistatická ochrana  

Pracovníci Hub nesmí vydat ze skladu množství materiálu nižší, než je 

požadováno v Pull Request. Pouze v případě, že zboží na skladě v požadovaném 

množství není, bude vydáno nejvyšší možné množství a skladník okamžitě upozorní 

koordinátora. Skladníci v Hub jsou oprávněni otevřít jakékoli balení, pokud přitom 

neporuší znak ESD kontroly. To znamená, že nejmenší balení je balení označené první 

samolepkou ESD. Pokud je jakékoli balení porušeno, skladník ho nesmí rozbalit dále 

než k první samolepce ESD.  

Pro zajištění efektivního příjmu zboží v Celestica Ráječko, s.r.o. a usnadnění 

konečného dodání materiálu do regálů ve výrobě  byl vytvořen speciální typ štítku                  

s čárkovými kódy. Tímto štítkem bude označeno každé balení materiálu převážené z 

Hub do CCR Ráječko. Štítek je výrazné žluté barvy odlišující se od běžného typu štítků 

označujících běžné zásilky a nese označení SMI. Obsahuje následující údaje:   

• číslo hromadné objednávky ( Blanket PO Nr.) 

• číslo Pull Request ( Pull Request Nr.)  

• číslo materiálu (interní označení Celestica Czech Republic Ráječko,                          

ne dodavatele!) ( Part Nr. ) 

• množství materiálu v balení ( Quantity ) 

 

Pracovníci Hub vyskládají krabice označené štítky na palety a zajistí je barevnou 

elastickou fólií. Každá paleta bude mít na horní straně pod fólií vložen seznam 

obsahující všechny položky daného Pull. Skladník v tomto seznamu zřetelně fixem 

označí všechna balení nacházející se na dané paletě. Snahou bude umístit všechna 

balení jednoho materiálového čísla na stejnou paletu. Seznam bude obsahovat: 

• číslo palety 

• číslo materiálu  

• počet balení 

 

Po vyskladnění zašle HUB dodavateli potvrzení o odeslání požadovaných 

komponentů do Celestica Czech Republic, s.r.o.v Ráječku včetně rozpisu jednotlivých 

komponentů. Toto spolu s potvrzením Celestica Czech Republic o přijetí té samé 
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zásilky do skladu, včetně rozpisu jednotlivých komponentů, umožňuje dodavateli dvojí 

kontrolu dodávky a tím minimalizaci chyb.  

 

 

8.7. Vyzvednutí materiálu v Hub a doprava do Celestica Czech                

Republic v Ráječku 

V okamžiku umístění dodávky na dopravní prostředek směřující do Celestica 

Ráječko přechází vlastnictví materiálu z dodavatele na společnost Celestica. Dopravu a 

pojištění materiálu ze skladu v Brně do Ráječka hradí Celestica. Je nezbytné, aby byl 

během přepravy zajištěn kontakt mezi řidičem dopravního vozidla a koordinátorem. 

Vzdálenost  z Brna do Ráječka je 45 km. Tuto vzdálenost by měl dopravní prostředek 

za ideálních podmínek urazit za 1 hodinu. Řidič musí mít k dispozici mobilní telefon. 

 

8.8.  Přejímání a dodání na místo použití 

Po příjezdu k příjmové bráně Celestica Czech Republic Ráječko je řidič povinen 

ohlásit se neprodleně pracovníkovi příjmu. Pro materiál SMI je vyhrazena příjmová 

brána č. 7, která slouží výhradně pro tento druh zásilek. Na každou pracovní směnu je 

ve skladu stanoven pracovník, který se věnuje příjmu materiálu ze skladu v Jihlavě 

počínaje převzetím zboží, konče přeskladněním do výroby a uložením do transfer zóny. 

Tento skladník je povinen upozornit telefonicky plničky nebo koordinátora , že materiál 

byl doručen. Po příjmu materiálu zašle koordinátor dodavateli potvrzení o přijetí zásilky 

ve formě rozpisu přijatého materiálu. Tímto je dodavateli umožněna tzv. dvojí kontrola, 

protože podobný seznam obdrží ze skladu Jihlava po vyskladnění a odeslání zásilky do 

Celestica Ráječko.  

Ve skladu Celestica Ráječko skladník zkontroluje obsah zásilky podle dodacího 

listu. Následně musí materiál projít vstupní kontrolou. Čtečkou čárkových kódů se 

pohybem 101 přijme přímo na výrobní sklad ( 0107 - IBM, 0400 - HP, atd ). Označí se 

štítky s čárkovými kódy obsahujícími následující informace: 

• číslo materiálu (Celestica) 

• číslo šarže 
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• množství 

• datum šarže  

 

Všechny štítky sloužící k označení  materiálu v SMI řetězci mají výrazně 

reflexní žlutou barvu a zřetelný nápis SMI ( viz. směrnice CELQ –018 – GDN –328 ). 

Označují naprostou prioritu SMI materiálu před materiálem běžným, označeným štítky 

barvy oranžové 

Fyzicky se pak materiál umístí do tzv. transfer zóny, která je viditelně označená 

nápisem SMI. V tomto prostoru se nachází regály určené výhradně pro SMI materiál                

a nesmí se v nich ukládat žádný materiál dodávaný na jiném principu než SMI. Odtud 

jej plničky roznáší do regálů na jednotlivých výrobních linkách.   

V případě desek plošných spojů není možno provádět vstupní kontrolu až po 

doručení do závodu Ráječko. Sklad je povinen poslat vzorky desek (1 vzorek na 

každých 20 desek) ihned po obdržení zásilky PCB od dodavatele ( PCB – Printed 

Circuit Board – deska plošných spojů). 

Pokud desky projdou kontrolou, předpokládá se, že je celá zásilka v pořádku. 

Zkontrolované desky se pak neposílají zpět do Jihlavy, ale  použijí se pro zpracování ve 

výrobě.  

 

Na konci směny, během níž se SMI materiál objednával, roznesou plničky 

materiál z transfer zóny do regálů ve výrobě. Tam jej založí na vyhrazená místa, která 

jsou pro lepší přehled odlišena barevnými štítky ( opět žluté barvy s nápisem SMI ).  

Plničky nastupující na další pracovní směnu začnou sestavovat seznam pro další 

Pull. Tímto se cyklus objednávání uzavírá.  

 

Je nezbytné, aby veškeré úkony spojené s procesem SMI byly z důvodu úzkého 

časového prostoru prováděny rychle a přesně.[1] 
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Čas Na odpolední + noční směnu Čas Na ranní směnu 

Zahájení ranní směny     

    
6:00 

Plničky zjistí množství materiálu 

SMI potřebné pro výrobu na 

jednotlivých linkách     

    

    
Plničky odešlou e-mailem 

seznam požadovaného materiálu 
do skladu SMI a v kopii 

koordinátorovi     

    
8:00 

V SMI hub probíhá 

vyskladňování a balení materiálu 

dle seznamu, tisk a lepení štítků     

    

11:00 

Auto s naloženým materiálem 

odjíždí ze skladu Jihlava, řidič je 

neustále na telefonu     

    Auto přijíždí k příjmové bráně  

výrobního závodu Celestica 

Ráječko, s.r.o.     

    

    

    

13:00 Probíhá příjem materiálu přímo 

do výroby, ukládá se do transfer 

zóny, plničky jej roznášejí a 

zakládají do regálů ve výrobě     

    

14.00 

Konec ranní směny, materiál pro 

odpolední a noční směnu je 

založen v regálech na výrobních 

linkách     

    
Zahájení odpolední směny 

    

    

14:00 Plničky zjistí množství materiálu SMI 

potřebné pro výrobu na jednotlivých linkách 

    

    

    

15:00 Plničky odešlou e-mailem seznam 

požadovaného materiálu do skladu SMI            

a v kopii koordinátorovi 
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 V SMI hub probíhá vyskladňování                     

a balení materiálu dle seznamu,tisk                         

a lepení štítků 

    

    
17:00 

Auto s naloženým materiálem odjíždí ze 

skladu Jihlava, řidič je neustále na telefonu 

    

    

Auto přijíždí k příjmové bráně  výrobního 

závodu Celestica Ráječko, s.r.o. 

    

    

    

    

19:00 
Probíhá příjem materiálu přímo do výroby, 

ukládá se do transfer zóny, plničky jej 

roznášejí a zakládají do regálů ve výrobě 

    

    

    

    

Konec odpolední směny, materiál pro 

následující ranní směnu a je založen v 

regálech na výrobních linkách, začíná noční 

směna, která se objednávacího cyklu 

neúčastní. 

    

    

    

    

22:00 
 V případě domluvy se může přenos 

materiálu z transfer zóny do regálů ve výrobě 

přenechat noční směně. Postačí, když bude 

materiál na ranní směnu založen do regálů na 

konci noční směny. 

 

 
Obrázek 7:  Denní harmonogram zásobování výrobních linek SMI materiálem [1] 
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9. Analýza problémů a návrhy na jejich řešení 

9.1. Odchod zákazníka 

Popis problému 

Jedním z nejzávažnějších problémů pro firmu je ukončení spolupráce se 

současným zákazníkem. V současné době má společnost Celestica v Ráječku již jen dva 

významné zákazníky, poté co jeden ze zákazníků ukončil obchodní vztahy se Celesticou 

v Ráječku, ale zůstal zákazníkem korporatu Celestiky, která se nachází v Rumunsku. 

Tento odchod ve firmě způsobil následující problémy: 

- nevyužití výrobní linky 

- velký přebytek zásob na skladě (výrobní i nevýrobní materiál) 

- snižování stavu zaměstnanců 

-  korporátem vyhledávání nových zákazníků 

 

 

Návrh řešení 

 

Výrobní linka byla pořízena pomocí operativního leasingu. V případě, že se 

nepodaří v blízké budoucnosti nalézt nového zákazníka, pro kterého se  tato linka  bude 

plně využívat, bude linka vrácena leasingové společnosti, což sice bude spojeno 

s platbou jednorázového penále, ale v daném případě je to výhodnější než vlastnit 

nevyužívanou linku. Případně může být výrobní linka převezena do jiné dceřinné 

společnosti, která by tím pádem převzala platbu leasingu.  

Nakoupené a v současnosti nevyužitelné zásoby výrobního materiálu by se měly 

z podniku přesunout do mimopodnikového skladu, který se označuje HUB. Zde 

zůstanou, dokud se je nepodaří odprodat jiným subjektům, případně přesunout do jiné 

dceřinné společnosti, kde by byly využity k další výrobě. U nevýrobního materiálu 

(např. obalový materiál, cín, čisticí prostředky atd.) je nutné posoudit jeho další 

využitelnost. Jelikož i v tomto materiálu má firma uloženy značné finanční prostředky, 

je v jejím zájmu co nejdříve tento materiál odprodat nebo nabídnout k využití další 

dceřiné společnosti.  
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Snižování počtu zaměstnanců je logickým a zároveň taktickým krokem firmy, 

pro danou situaci, která nastala.  

V dané situaci, kdy se v podniku uvolnily výrobní prostory, je firma otevřena 

příchodu nových zákazníků nebo rozšíření služeb pro stávající zákazníky. V zájmu 

firmy je najít co nejdříve nového zákazníka. 

 

 

9.2. Datum dodání v minulosti 

Popis problému  

Byla-li vystavena objednávka na určitý materiál potřebný do výroby a tato 

objednávka nepřišla, yystém SAP s touto objednávkou stále počítá a nenavrhuje 

vystavení nové objednávky.  V závislosti s nevyřešením této objednávky může dojít 

k zastavení výroby. Jedná se rovněž o jeden z ukazatelů, který se monitoruje na 

korporátní úrovni v rámci tzv. KPI (Key performance indicators ). Tyto kontroly 

v současné době probíhají jednou za měsíc. 

Př.  

Byla-li vystavena objednávka, na základě které mělo přijít do společnosti objednané 

zboží a dosud nepřišlo, zjistí se to až při měsíční kontrole a musí se zjišťovat příčina 

zpoždění.  

1. Kontaktuje se dodavatel a zjišťuje se co se stalo a v jaké fázi se nedodané zboží 

nachází. 

2. Pokud dodavatel zboží již odeslal, lze zjistit, kde se nyní zboží nachází zda není 

třeba již na cestě a není to chyba přepravce. 

3. Na základě komunikace se zákazníkem se změní datum dodání v SAPu a dojde 

k přepočítání aktuální potřeby nedodaného materiálu. Pokud je stav zásob na 

nízké úrovni, musí nákupčí ihned tento problém začít řešit, aby nedošlo k 

případnému zastavení výroby. 

 

 

 



  57

Návrh řešení 

Aby se tomuto problému zabránilo měli by nákupčí úzce spolupracovat                  

s dodavatelem. Měla by se provádět častější aktualizace dat v SAPu, nejlépe na týdenní 

bázi, aby se tyto opožděné objednávky řešily včas a bylo možné případné problémy 

ihned eliminovat. 

 

 

 

9.3. Receiving referral 

Popis problému 

Je to speciální lokace ve skladu do které se zařazuje zboží u kterého jsou nějaké 

rozdíly ve srovnání s objednávkou.  Tyto nesrovnalosti mohou vést i k zastavení výroby 

nebo  nezaplacení faktury dodavateli. Tyto problémy mohou nastat v důsledku: 

1. nesrovnalosti označení dodaného zboží které je typově úplně stejné, ale 

oproti objednávce v SAPu se muže lišit jen jedno číslo a toto zboží se stává 

neznámým (např. typ balení, kde na místo kotoučového balení přijde zboží 

zabaleno na platu). V tomto případě musí nákupčí zjistit, zda je možné 

použít plato na místo kotouče. 

2. zjištění, že dodané zboží má prošlé datum výroby, kde datum nesmí být 

starší jak dva roky. Datum výroby materiálu je uvedeno na originálním 

štítku od výrobce. 

3. materiál byl objednán od distribuce. V tomto případě může chybět 

originální dokumentace od výrobce. 

4. rozdílnost v čísle objednávky oproti faktuře 
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Návrh řešení 

• Je nutné udělat analýzu příčiny z jakého důvodu došlo  ke špatné dodávce zboží. 

• Komunikace s dodavatelem z jakého důvodu došlo k chybě. 

• Nákupčí by měl provést konzultaci s quality managerem a vyžádat si od 

dodavatele potvrzení o tom, že dodaný materiál je v souladu s požadovanou 

specifikací 

• Nákupčí by měl provést analýzu ve spolupráci s program managerem a vyžádat 

si od zákazníka případné schválení výjimky  

 

 

9.4. Negativní hodnota zásob v Sapu 

Popis problému 

 V případě nedokončených transakcí pohybu materiálu mezi výrobní linkou                

a skladem může dojít k situaci, kdy SAP ukazuje negativní hodnotu zásob. Např. 

materiál je fyzicky převeden, ale SAPový pohyb chybí. Na lince je poté odečten 

materiál, který by tam  “fyzicky neměl být“. Tato chyba je způsobena skladníkem, který 

neprovedl transakci v SAPu. Další možnou příčinou je používání alternativních 

materiálů ( shodný materiál vedený pod různými označeními materiálu ). 

Př.  

 Je používán materiál A a B, kde B je alternativou materiálu A, který je součástí 

kusovníku ( BOM - Bill Of Material). Fyzicky se spotřebuje materiál B, ale ve 

výrobním procesu je SAPově odečten materiál A. tímto způsobem může vzniknout 

negativní zásoba daného materiálu. 

 

Návrh řešení 

 Návrhem pro eliminaci tohoto problému je pravidelně analyzovat stav 

negativních zásob nejlépe jednou za týden a identifikovat příčiny k zamezení 

případného opakování. Zlepšit kvalitu komunikace mezi samotnou výrobou a skladem. 

Monitorování tohoto problému by mělo být na korporátní úrovni.  
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9.5. Přeprava 

Popis problému 

V této oblasti byly zjištěny vysoké náklady na přepravu zboží k zákazníkovi. 

Celestika nemá vlastní podnikovou dopravu a tak využívá služeb, které nabízejí 

přepravci. Na základě konkurzu je vybrán ten nejvýhodnější přepravce, který  vyhovuje 

jednotlivými kritérii pro výběr. Těmito kritérii jsou:  

• reakční doba přepravce 

• vzdálenost od Celestiky 

• cena 

• poskytnutí dalších služeb v souvislosti s dopravou 

 

 Daný problém se týká neúplného vytížení automobilů. Firma poskytuje širokou 

škálu vozového parku pro přepravu:  

• Jedné palety 

• Čtyř palet 

• Šestnácti palet 

• Třiceti dvou palet 

 

 

Návrh řešení  

Mělo by se procentuálně vyjádřit nejvíce používaná doprava a po zjištění se 

dohodnou s přepravcem na smluvním  řešení. Je nadbytečné pro přepravu většího 

množství palet použít velkoobjemovou přepravu, když je možné se  domluvit 

s přepravcem na použití nákladního auta s vlekem, které pojme menší, nebo požadované  

množství palet. V případě zdali přepravce tuto službu neposkytuje tak naléhat, ať tuto 

službu zajistí i za cenu pronajmutí od jiného přepravce. 
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9.6. Příjem zásilek  

Popis problému 

Příchozí zboží do skladu v Celestice obsahuje doklady a identifikační štítek                

o tomto zboží. Skladník provede převzetí zboží a následně udělá o tomto zboží záznam 

do SAPu. Jedním z těchto dokladů je i celní doklad. V případě převzetí zboží bez 

nějakých problémů a zavedení do SAPu oddělení export import dostane veškeré celní 

doklady o tomto zboží a může se vyřídit zaplaceni celních poplatků. 

Pokud dojde k nějakým nesrovnalostem například, že zboží jde do referralu tak, 

toto oddělení žádné informace o clu nedostane a celní poplatky tak nejsou zaplaceny             

a hrozí sankce z prodlení. 

   

 

 

 

Návrh řešení 

Oddělení Export/import by se mělo se skladníky, kteří zavádějí zboží do SAPu 

domluvit na nějakém specifickém označení nebo přidělení referenčního čísla tomuto 

zboží se kterým nastaly nějaké problémy a nebylo do SAPu zaznamenáno.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  61

10. Závěr 

V této diplomové práci byl řešen problém s řízením zásob ve výrobním podniku, 

který je zaměřen na poskytovaní  služeb v elektronické výrobě, se kterými se podnik 

potýká při své běžné činnosti.  Práce byla zpracována na podmínky výrobního podniku 

Celestica Czech Republic, s. r. o. v Ráječku, který nabízí osazování desek plošných 

spojů,  designérské, konstrukční a laboratorní služby, management logistiky, komplexní 

produktová řešení, poprodejní péči apod. Tento podnik nabízí širokou škálu 

integrovaných služeb a řešení, která reagují na potřeby zákazníků a dodávky k cílovému 

zákazníkovi. 

      Cílem této práce bylo  provést analýzu v oblasti nákupu podniku Celestica 

Czech Republic, s. r. o. v Ráječku a na základě poskytnutých informací zjistit                     

a zhodnotit současnou situaci  a navrhnout taková opatření, která by zmírnila či 

odstranila nedostatky současného stavu. Tato  opatření by měla přispět ke zlepšení 

plynulosti materiálových zásob v tomto podniku a jeho výkonnosti v budoucích letech..  

 Byly zde uvedeny konkrétní problémy, které se v současné době ve firmě 

vyskytují. Jedním z největších problémů, který se v tomto výrobním podniku vyskytl je 

odchod jednoho z významných zákazníků společnosti ze Celestiky v Ráječku do jiné 

korporátní společnosti, která sídlí v Rumunsku.  

 Po odchodu toho to zákazníka zůstalo na skladě velké množství výrobního              

i nevýrobního materiálu, který byl nakoupen na základě objednávek společností IBM            

a nevyužitá výrobní linka. 

V oddělení nákupu byl analyzován problém s vystavováním objednávek na 

materiál potřebný do výroby a tato objednávka nepřišla. Systém SAP, do kterého jsou 

objednávky zadávány, stále s touto objednávkou počítá a nenavrhuje vystavení nové 

objednávky, pokud nebude vyřešena objednávka původní. V závislosti s nevyřešením 

této objednávky může dojít k zastavení výroby. Tyto kontroly se v současné době 

probíhají jednou za měsíc. 

Další problém byl analyzován  v oblasti skladu, kdy při nedokončené transakci 

pohybu materiálu mezi výrobní linkou  a skladem nastává problém, kdy SAP ukazuje 

negativní hodnotu zásob. Tato chyba je způsobena skladníkem, který neprovedl 

transakci v SAPu. Další možnou příčinou je používání alternativních materiálů ( shodný 

materiál vedený pod stejným part numberem). 
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Problém analyzovaný v přepravě, kde vznikaly vysoké náklady na přepravu 

zboží k zákazníkovi. Tento problém vniká v nevytíženosti nákladních automobilů. 

Celestika nevlastní podnikovou dopravu a tak využívá služeb, které nabízejí přepravci.  

Na základě konkurzu je vybrán ten nejvýhodnější přepravce, který  vyhovuje 

jednotlivými kritérii pro výběr.  

 Hodnocení situace a návrhy na zlepšení jsou námětem k zamyšlení zejména pro 

vedení firmy. Je nutné mít ale na paměti, že ve skutečnosti existuje ještě mnoho dalších 

faktorů ovlivňující úspěšnost podniku, které nejsou a ani nemohou být podchyceny. 

Jedná se například o kvalifikované pracovníky a jejich nenahraditelné znalosti, 

dovednosti, postavení společnosti na trhu a její image. 

  Po analýze zjištěných problémů a konkrétními návrhy na jejich eliminaci 

doporučuji okamžité řešení. 
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Seznam použitých zkratek: 

 

BOM – kusovník 

CCR -  Celestika Czech Republic 

EDI – elektronická výměna dat 

ERP – podnikové plánování zdrojů 

HUB – sklad vlastněný třetí stranou 

JIT  – Just In Time 

MOQ – minimální objednané množství 

MRP – plánování materiálových požadavků 

PO – číslo objednávky 

Pull System – požadavek na dodávku 

Receiving Referral – karanténa 

SAP -  systém podnikového plánování 

SCM – řízení dodavatelského řetězce 

SMI  – skladové zásoby řízené dodavatelem 
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