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Abstrakt 

Bakalárska práca sa zameriava na návrh postupu plánovania požiadaviek a dodávok 

zákazníkom na pracovisku vo vybranej firme. Tou je Daikin Device Czech Republic 

s.r.o., ktorá sa pohybuje na trhu tepelných a klimatizačných zariadení. Táto práca je 

rozdelená do troch častí. Obsahom práce je analýza sučastného stavu plánovania 

požiadaviek a dodávok zákazníkom, vytipovanie teoretických poznatkov pre naplnenie 

cieľa a návrh nového postupu plánovania dodávok zákazníkom. 

Abstract 

This bachelor thesis focuses on design of the process of planning requirements and 

deliveries to customers at workplace in selected company. The subject is Daikin Device 

Czech Republic Ltd., which operates on heating and air-conditioning devices market. 

This work is divided into three parts. The content of thesis is an analysis of the current 

condition of planning requirements and deliveries to the customers, selection of 

theoretical knowledge for achievement of the goal and the proposal of a new procedure 

of planning deliveries to the customers. 

Kľúčové slová 

výroba, plánovanie, informačný systém, dodávky, výrobné portfólio  
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production, planning, information system, deliveries, production portfolio 
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Úvod 

V dnešnej dobe stále meniacich sa podmienok na trhu je vytrvalosť a 

konkurencieschopnosť jednou z najzákladnejších výsad výrobných podnikov 

v ktoromkoľvek odvetví. Bez ohľadu na výrobné portfólio je primárnym cieľom každej 

spoločnosti udržanie si stabilnej pozície na trhu, v niektorých podmienkach aj jej 

zlepšovanie. Takému procesu predchádza zozbieranie a analýza dát konkurenčného 

prostredia z hľadiska priority procesov. Procesy, ktoré svojím pôsobením nevyvýjajú 

kladný efekt, je potreba pozmeniť a zefektívniť, aby prinášali pridanú hodnotu.  

 V prípade výrobného podniku je okrem riadenia výroby, logistiky a zásob nevyhnutné 

plánovanie. Vyhľadaním chýb a ich pozitívnym pozmenením v procese plánovania 

dokážeme zefektívniť riadenie výroby, ktoré sa po úspešnej implementácii kladne 

premietne v ekonomických výsledkoch výrobného podniku. 

Táto bakalárska práca sa zameriava na zefektívnenie riadenia procesov plánovania 

dodávok zákazníkovy vo firme Daikin Device Czech Republic (ďalej ako „DDC“), ktorej 

výrobné portfolio je tvorené primárne kompresormi do tepelných a klimatizačních 

jednotiek. 

Na úvod sa v druhej kapitole venujem vymedzeniu teoretických východisiek na základe 

citácií a parafráz vybranej literatúry, priblížené su vybrané pojmy. 

 Po teoretických východiskách nasleduje v tretej kapitole analýza súčasného stavu 

podniku so zameraním na doterajšie plánovanie požiadaviek a dodávok zákazníkom vo 

vybranom podnikateľskom subjekte.  

Následne je v štvrtej kapitole zo záverov analýz formulovaný návrh na nový proces 

plánovania požiadaviek a dodávok, s podmienkami realizácie a následnými prínosmi 

realizácie vyhodnotenými z viacerých hľadisiek. 

Tak ako v každej veľkej výrobnej firme aj v DDC je potrebné pre efektívne zadávanie 

výrobných plánov potrebný zodpovedný informačný systém, bez ktorého je zabezpečenie 

integrity procesu plánovania na nízkej úrovni, kedže moderné informačné systémy 

dokážu rýchlejšie a pružnejšie reagovať na zmeny vo výrobných plánoch zadávaných 

externe, zo zahraničia, ako je to v prípade DDC. 
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Vhodne zvolený informačný systém dokáže zlepšiť systém plánovania a zadávania 

výrobných úkolov pomocou návrhu a implementácie plánovacej základne do výrobného 

programu. Predíde sa nepružnému reagovaniu prevádzky na zadávané plány, čo 

v konečnom dôsledku zefektívni celý výrobný a plánovací proces zadávania plánov do 

výroby a dodávok zákazníkom. 
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1. Cieľ a metodika práce 

Hlavný cieľ bakalárskej práce je vytvorenie návrhu na zlepšenie plánovania dodávok 

zákazníkovi vo väzbe na výrobné plánovanie a realizáciu dodacích termínov s využitím 

produktu ICT na základe výsledku analýzy sučasného stavu plánovania a výsledku 

štandardizácie procesu dodávok odberateľom vybraného podniku Daikin Device Czech 

Republic s.r.o..  

 Čiastkové ciele a vedľajšie ciele sú nasledujúce:  

• Vymedzenie teoretických východisiek práce – uvedenie základných pojmov  

• Popis zvoleného podniku– bližšía špecifikácia výrobného systému, programu 

a portfólia podniku 

• Analýza súčasného stavu plánovania dodávok zákazníkovi 

• Rozbor záverov analýz 

• Vlastné návrhy riešenia na základe záverov analýz 

• Vhodné podmienky realizácie (preškolenia) a následné prínosy realizácie pre 

podnik 
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2. Teoretické východiská práce 

2.1.  Podnikanie, podnik 

Hlavným cieľom podnikania je vykonávanie činnosti, ktorá v budúcnosti prinesie 

podnikateľovi očakávaný zisk, ktorý podnik dosiahne v situácií, kedy výnosy prevýšia 

jeho náklady. Základným zmyslom podnikania je snaha podnikateľa o dosiahnutie 

spokojnosti jeho zákazníkov, ktorých uspokojuje pomocou ponuky sortimentu výrobkov 

a služieb, s ktorými prichádza na trh. Príchod na trh s výrobkami a službami pre 

podnikateľa predstavuje riziko. Podnikaním teda chápeme činnosť, kedy sa podnikateľ 

snaží minimalizovať interné a externé faktory rizík za účelom dosiahnutia zisku (1, str. 

3). 

Podnik sa v obchodnom zákonníku definuje ako samostatný subjekt, ku ktorému 

prináležia jeho hmotné, nehmotné a osobné zložky podnikania. Vo všeobecnosti sú nimi 

hmotné a nehmotné veci, práva a iné hodnoty prislúchajúce podnikateľovi alebo podniku, 

ktoré slúžia k vykonávaniu hospodárskej činnosti (1, str. 9). 

 „Svet preukázal prekvapivo rýchly vývoj v oblasti technológií a inžinierstva v posledných 

desaťročiach, na ktoré musia podniky adekvátne reagovať. “ (2, str. 2). 

2.2.  Typológia podnikov 

Podniky sa rozdeľujú podľa charakteristík a znakov do jednotlivých skupín. Znakmi 

v tomto prípade rozumieme charakteristiky, pomocou ktorých dokážeme definovať 

skupiny podnikov. Podniky určitých typov sa vymedzujú pomocou základných 

charakteristík a znakov tak, že sa vzájomne odlišujú od podnikov iných typov. Podniky 

delíme na: 

• Podniky podľa právnej formy (Podniky jednotlivca, Osobné spoločnosti, 

Kapitálové spoločnosti, Družstvá a Verejné (štátne) podniky) 

• Podniky podľa veľkosti (Mikropodniky, Malé podniky, Stredné podniky a ostatné 

podniky, ktoré znakmi nepatria medzi spomenuté podniky nazývame veľkými 

podnikmi) (1, str. 87). 
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2.2.1. Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Spoločnosť s ručením obmedzeným je možné založiť s jedným alebo viacerými 

spoločníkmi súčasne, ako aj fyzickými alebo právnickými osobami. Predstavuje formu 

kapitálovej spoločnosti, ktorá sa prezentuje podielom spoločníkov na základnom kapitále 

spoločnosti v minimálnej výške vkladu 1 Kč. V prípade porušenia záväzkov ručí 

spoločnosť celým svojím majetkom. Spoločník ručí do výšky svojho nesplateného 

vkladu. Orgánmi spoločnosti s ručením obmedzeným sú podľa právomocí zostupne: 

• Najvyšším orgánom je valné zhromaždenie spoločníkov 

• Štatutárnym orgánom je konateľ alebo konatelia 

• Prítomnosť dozornej rady v spoločnosti s ručením obmedzeným nieje zákonom 

stanovená avšak môže byť zapísaná v spoločenskej zmluve (1, str. 75). 

2.2.2. Veľký podnik 

Podľa doporučenia Európskej komisie 2003/361/ES z dňa 6. mája 2003 o definícií malého 

a stredného podnikania podniky definujeme podľa parametrov ako počet zamestnaných, 

ročný obrat a suma aktív na mikro, malé alebo stredné podniky. Pre stredný podnik je 

postačujúce ak prekročí počtom zamestnancov stanovenú hodnotu 249 zamestnaných a 

následne aj jedno z kritérií ročný obrat alebo sumu aktív vo dvoch po sebe nasledujúcich 

obdobiach a automaticky sa stáva veľkým podnikom (1, str. 347). 

Tabuľka 1: Kritéria rozdelení podnikov (Zdroj: Vlastné spracovanie podľa 6, str. 347) 

Kategória 
podnikov 

Počet 
zamestnaných Ročný obrat Suma Aktív 

Veľký 250 a viac > 50 000 000 € > 43 000 000 € 
Stredný 50 až 249 ≤ 50 000 000 € ≤ 43 000 000 € 
Malý 10 až 49 ≤ 10 000 000 € ≤ 10 000 000 € 
Mikro 1 až 9 ≤ 2 000 000 € ≤ 2 000 000 € 

 

2.3.  Organizačná štruktúra podniku 

Zmyslom organizovania je vytvoriť prostredie pre efektívne riadenie všetkých činiteľov 

v podniku. Organizačná štruktúra vzniká v náväznosti na efektívne riadenie. Je nástrojom 
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pre riadenie a organizovanie činností podniku. Ak vlastník nemusí alebo sa nechce 

podieľať na riadení podniku, prenecháva túto funkciu manažérom, čím dochádza 

k oddeleniu majetkového vlastníctva od výkonného riadenia podniku. Delegovaním 

funkcií riadenia vzniká pre manažérov právomoc na riadenie vlastníkovho majetku. 

Delegovanie právomocí predchádza vzniku vzťahov nadradenosti a podradenosti 

v podnikovom riadení formou deľby právomocí (1, str. 137). 

Spojovacím nástrojom pre previazanie vzťahov v organizačnej štruktúre je právomoc. 

Pomocou právomocí a vzťahov nadradenosti a podriadenosti vzniká priestor pre 

koordinované riadenie útvarov (1, str. 140-141). 

Poznáme tri systémy usporiadania riadenia: 

• jednolíniový (líniový), kedy všetky podriadené jednotky majú vždy svojho 

nadriadeného 

• viaclíniový (funkcionálny), kedy podriadená jednotka prijíma príkazy od 

viacerých nadriadených 

• líniovo-štábny, predstavuje zmiešanú formu obidvoch systémov (1, str. 142). 

2.4.  Výroba 

Výrobou rozumieme proces, pri ktorom dochádza k premene výrobných faktorov a 

uspokojeniu trhu a zákazníkov, Výrobný podnik transformuje výrobné faktory (vstupy) 

na výstupy vo forme výrobkov a služieb. Výrobky sú vyrobené a až po dokončení procesu 

výroby sú následne uchované alebo spotrebované kdežto služby uspokojujú zákazníka až 

pri ich spotrebe (3, str. 3). 

„Výrobné podniky dnes nemôžu prežiť len tým, že odvádzajú dobrú prácu. Musia 

odvádzať znamenitý výkon, ak majú mať úspech na trhoch, charakterizovaný nízkym 

rastom a tvrdou konkurenciou doma aj v zahraničí. Spotrebitelia a obchodníci čelia 

nadbytku dodávateľov. Hľadajú spôsoby ako uspokojiť potreby kupujúcich, preto 

vyhľadávajú u dodávateľov kvalitu, hodnotu a cenu “ (4, str. 60-61). 

V procese výroby, kedy dochádza k spotrebovniu výrobných faktorov sa používa 

ukazovateľ produktivity výrobného procesu. Ukazovateľ produktivity vyjadruje pomer 

hodnoty výstupov (tovarov a služieb) ku spotrebovavaným vstupom (3, str. 5). 
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2.5.  Výrobný proces 

Transformáciou výrobných faktorov (práce, pôdy a kapitálu) vznikajú činnosťou 

výrobného procesu statky (tovary a služby). Výrobný proces je zadaný vo výrobnom 

systéme, pri ktorom prebieha premena výrobných faktorov na výstupy (statky) (3, str. 4). 

Výrobný proces sa stanovuje: 

• vyhradením tovaru/zákazky 

• variantou tovaru/zákazky 

• aplikovanými procesmi pri riadení výroby 

Výrobný proces môže byť ovplyňovaný aj inými faktormi, vzhľadom na predmet procesu 

v ktorom je vykonávaný (3, str. 9).  

Proces je v rámci výrobného systému jeden z najviac vyskytujúcich sa pojmov. Proces je 

definovaný ako vzájomné prepojenie prakticky a časovo naviazaných činností, ktoré 

spolu tvoria jeden celok. Vstupy a činnosti procesu sa dejú v presne danom poradí, 

ktorého výsledkom je transformácia vstupov na výstupy maximalizujúcich hodnotu pre 

zákazníka. (3, str. 6). 

2.5.1. Členenie výrobných procesov 

Výrobný proces závisí od mnohých faktorov. Podľa vplyvu týchto faktorov na riadenie a 

štruktúru výroby a výrobného procesu delíme výrobu podľa rôznych hľadisiek (4, str. 

70). 

Podľa hľadiska miery kontinuality (plynulosti) výrobného procesu: 

• kontinuálna výroba (plynulá) 

• diskontinuálna výroba (prerušovaná) 

Podľa hľadiska charakteru použitej výrobnej technológie: 

• mechanická výroba (dochádza len k zmene vonkajších vlastností) 

• chemická výroba (dochádza aj k zmene vnútorných vlastností) 
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• biologická a biotechnologická výroba (dochádza k zmene podstaty látok pomocou 

prírodných zmien a procesov) 

Podľa hľadiska výroby, kde je hlavným znakom množstvo a počet druhov výrobkov: 

• kusová výroba (prebieha v malých množstvách s rôznorodými druhmi výrobkov) 

• sériová výroba (výroba rovnakého druhu výrobku opakujúca sa v dávkach) 

• hromadná výroba (vyrábaný malý počet výrobkov v hromadnom množstve) (3, 

str. 9-10).  

2.5.1. Plynulá výroba 

Typickým znakom plynujej výroby je nepretržitosť výrobného procesu a plná 

automatizácia, ktorá tomuto procesu nahráva. Hlavným dôvodom prečo plynulá výroba 

nezastavuje nieje len vysoká miera potreby výrobkov a ich stupeň využitia, ale taktiež aj 

náklady spojené so znovurozbehnutím výrobného procesu (napr. sklárska výroba). (3, str. 

9). 

2.5.2. Prerušovaná výroba 

V prerušovanej výrobe je možné výrobný proces odstaviť na dlhší časový interval. 

V procese kedy technologická časŤ procesu zaberá zanedbateľné množstvo výrobného 

času je taktiež pomerne obtiažne aplikovať automatizovanú výrobu. Prestoje vznikajúce 

v prerušovanej výrobe boli predmetom zmien už v minulosti, až dnes v dobe 

technologického pokroku vieme zaistit plynulosť výroby aj v procesoch, ktoré boli 

v minulosti označované ako prerušované. (4, str. 70). 

2.5.3. Štruktúra výrobného procesu 

Vo vlastnostiach výrobného procesu je najpodstatnejšie, ktorá časť procesu nás zaujíma 

z daného uhla pohľadu. V takom prípade rozlišujeme vecnosť, časovosť a priestorovosť 

výrobného procesu. Z vecného hľadiska výrobného procesu skúmame výrobné možnosti 

a výrobný program podniku (3, str. 12). 
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2.6.  Výrobný program 

Výrobný program predstavuje produktový rad výrobkov vyrábaných podnikom 

vo výrobnom procese snažiacich sa o uspokojenie zákazníkov na trhu. Výrobný program 

predstavuje celkový sortiment výrobkov ponúkaných podnikom. Výrobný program sa 

stanovuje po dôkladom preskúmaní trhu a následne sa používa ako podklad pre zadávanie 

plánov do výroby (4, str. 66). 

2.6.1. Charakterizácia výrobného podniku 

Vyrobná charakteristika podniku presne vymedzuje výrobné možnosti podniku. Dnešné 

podniky sa obzerajú po alternatívnych možnostiach zjednodušovania procesov výroby 

tým, že sami nakupujú dielce ktoré sa im nevyplatí vyrábať po ekonomickej stránke. 

Uplatňuje sa princíp make or buy – výroba je potrebná len vtedy, ak položky nezoženieme 

lacnejšie od iných. Rozhodnutie o výrobe alebo kúpe je činom strategickej voľby medzi 

výrobou položky v rámci podniku (interne) alebo nákupom položky (od externého 

dodávateľa). Pri rozhodovaní sa o výrobe alebo kúpe sú najdôležitejšími faktormi 

súvisiace výrobné náklady, schopnosť podniku zabezpečiť kvalitných dodávateľov a 

predbežná reakcia na zmenu v dopyte (3, str.74). 

2.7.  Výrobná základňa 

Napredovanie naprieč technológiami malo za následok v minulosti a hlavne v 19. storočí 

vznik nových impulzov v rozvoji podnikania a výroby. Prudký nárast zapríčinený 

príchodom informačných a komunikačných technológii zapríčil v poslednom období 

raketový rozvoj nielen podnikovej ale aj verejnej. Základom bolo zautomatizovanie 

terajšej výroby a pomocou integrácie vypočtovej techniky zefektívnenie a zrýchlenie 

výrobných procesov podnikov (4, str. 73). 

Svet okolo nás vnímame jako hmotný a nehmotný. V prípade hmotného sa jedná o 

materiálne statky, objekty, ktoré uspokojujú materiálne potreby. V prípade nehmotného 

sa jedná o duševné znalosti a pocity, potreby, vlastnosti, požiadavky a schopnosti. 

V podobnom duchu sa charakterizuje aj podnik, kde vnímame jeho hmotnú stránku 
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(technológie, technické vybavenie kapitál a ostatné materiálové statky) a nehmotnú 

stránku (know-how, tradície, praktické skúsenosti a obchodné tajomstvá) (4, str. 74). 

2.7.1. Kultúra podniku 

V nehmotnej stránke nájdeme to, čomu hovoríme podniková kultúra (4, str. 74). 

„Tu je potrebné hľadať príčiny toho, prečo dva podniky s tým istým technickým zázemím, 

výrobným programom a organizáciou môžu dosahovať úplne odlišné výsledky. 

V podnikovej kultúre je potrebné hľadať rezervy, ktoré nám umožnia vyrábať lepšie 

výrobky pružnejšie, lacnejšie a rýchlejšie.“ (4, str. 74). 

2.7.2. Výrobný systém 

Výrobným systémom rozumieme činitele, ktoré sa podieľajú na výrobnom procese. Sú 

nimi podnikové výrobné priestory, techinika a technologické zázemie podniku, výrobné 

prostriedky, materiály, informácie, pracovníci, finančné prostriedky a výstupy (3, str. 5-

6). 

2.8.  Plánovanie 

Činnosť plánovania sama o sebe vyjadruje smerovanie podniku do budúcnosti. Pomocou 

plánov dokážeme usmerniť podnik tak, kam by mal smerovať v budúcnosti pod našim 

vedením. Dá sa povedať, že hlavným orgánom výrobného podniku je riadenie výroby, 

ktoré definuje, koľko, čoho, kedy a za koľko objednať a vyrobiť pre zákazníka.  

Výsledkom plánovania je plán, ktorého forma suvisí s dosiahnutím nami zvolených 

cieľov. Plán vyžaduje flexibilitu v otázke meniacich sa prognóz a analýz, ktoré po 

aplikovaní zmenia formu plánu. Plán sa dá definovať aj ako stanovenie cieľov podniku 

alebo výroby (4, str. 67). 

Podnikové plánovanie je charakterizované týmito rysmi: 

• priama orientácia na cieľ 

• základné vlastnosti plánov 

• vzhliadnutie k budúcnosti 
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• procesná orientácia (5, str. 103).  

„Podnikové plánovánie má za úlohu zostaviť uzavretý systém čiastkových plánov, 

v ktorých je obsiahnuté písomne formulované stanovenie vypracovaných cieľov, opatrení 

a činností potrebných k ich realizácii.“ (5, str. 86). 

2.9.  Plánovanie výroby 

Plánovanie výroby zohľadňuje tri hľadiská plánovania: 

• výrobný program a jeho plánovanie 

• výrobný proces a jeho plánovanie 

• plán obstarávania vstupov (výrobných faktorov) (1, str. 170). 

2.9.1. Plánovanie výrobného programu 

Množstvo produktov a zloženie produktového radu určuje charakteristiku výrobného 

programu. Primárne informácie o výrobe a objeme výroby získava podnik prieskumom 

trhu. Nasleduje zistenie výrobnej kapacity podniku, teda objemu výroby, ktorý je podnik 

schopný vyrábať (1, str. 171). 

Medzi hlavné metódy plánovania patrí konštrukčná štandardizácia. Použitím metódy 

konštrukčnej štandardizácie podnik eliminuje výrobu položiek, ktoré sa vyznačujú 

rozdielnymi parametrami, pre procesy unifikácie položiek. Konštrukčná štandardizácia 

obsahuje viacero metód: 

• unifikáciou položiek rozumieme výrobu súčastí upravených tak, aby bolo možné 

použiť tieto súčasti pri výrobe viacerích sérií alebo výrobkov 

• typizácia konštrukcií (vznik typizovaných sérií výrobkov, rozdelených podľa 

charakteristík (veľkosť, tvar, predmet), pre znižovanie množstva výroby 

• dedičná vlastnosť (príbuzenská vlastnosť nových modelov so staršími) 

• riešenie formou stavebníc (položky s odlišnými vlastnosťami alebo odlišným 

vzhľadom a obsahom vznikajú spojením typizovaných dielov),  
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snahou podniku preto nieje vždy zvyšovanie objemu výroby, ale napĺňanie jeho 

stanovených cieľov, dosahovanie optimálnej kvality a s tým spojená maximalizácia zisku 

(1, str. 171). 

2.9.2. Plánovanie výrobného procesu 

V prípade, kedy podnik zistí čo, koľko a kedy vyrábať nasleduje otázka, akou formou to 

vyrobiť? S použitím akých výrobných systémov to vyrobiť? Z akého materiálu? 

Odpoveďou na tieto otázky je zvolenie vhodného výrobného procesu, kde pri časovom 

súlade činností dochádza k transformácií vstupov na výstupy (1, str. 173). 

• Hlavným faktorom je pri naplánovaní výrobného procesu stanovenie optimálnej 

veľkosti výrobnej dávky. Pri optimalizácií veľkosti výrobnej dávky definujeme 

množstvo výroby, pri ktorom dochádza k minimalizácii jednotkových nákladov. 

Výrobnou dávkou rozumieme sérii výrobkov utváranej v poradí za sebou, 

s fixnými nákladmi (prevádzka a nastavovanie zariadení, prestavba liniek), kde 

pri zvýšení veľkosti výrobnej dávky dochádza k degresii (znižovaniu) fixných 

nákladov 

• dalšími faktormi sú zostavenie lehotového plánu výroby, vychádzajúceho 

z plánov výroby a výrobných kapacít. Z časového hľadiska výroby je podstatný 

výrobný takt. Výrobný takt predstavuje dobu medzi výrobou dvoch po sebe 

idúcich súčastí. Priebežná dobra výroby určuje časový interval plynúci od zadania 

do výroby zákazníkom až po expedíciu hotových výrobkov 

• plán výrobných kapacít je dôležítým faktorom ovplyvňujúcim objem výroby. 

„Výrobnú kapacitu charakterizujeme ako maximálny objem produkcie, ktorý 

môže výrobná jednotka (podnik, závod, dielňa, stroj) vyrobiť za určitú dobu 

(obvykle rok, deň, hodinu). To je ale ideálna, teoretická veličina, ktorá vychádza 

z tzv. produkčnej funkcie, tj. matematického vyjadrenia vzťahu medzi objemom 

výroby (outputu) a výrobnými faktormi (inputy). Niektoré faktory nejde plynule 

meniť, napr. budovy, výrobné zariadenia, fungujú preto pomerne dlhú dobu. 

Označujeme ich jako fixné výrobné faktory. Iné, napr. prácu, materiál, energiu, 

možno meniť v pomerne krátkej dobe, označujeme ich jako variabilné (premenné) 
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výrobné faktory. Výrobnú kapacitu určujú primárne fixné výrobné faktory. “. (1, 

str. 175). 

2.10.  Logistika a dodávky 

Základy modernej logistiky sa začali formovať v období 18. storočia, kedy sa Európa 

zmietala vo vojnách. Priekopníkmi modernej logistiky boli taktiež americkí námorníci 

v období druhej svetovej vojny. V tomto období bolo potrebné skladovať, prepravovať a 

zásobovať front vojenským materiálom. Postupne sa logistika vyvíjala aj v hospodárskej 

sfére, a to v procese plánovania a realizácie materiálových tokov (6, str. 139). 

„Rada autorov charakterizuje logistiku ako integrované plánovanie, formovanie, 

vykonávanie a kontrolovanie hmotných a s nimi spojených informačných tokov od 

dodávateľa do podniku a od pondniku k dodávateľovi“ (7, str. 24). 

V blízkej budúcnosti sa v hospodárskej sfére logistika prispôsobí procesu globalizácie. 

Logistické technológie budú čoraz častejšie predstavovať nástroj k dosiahnutiu 

optimálnej konkurencieschopnosti na trhu. Organizácie neinvestujúce do rozvoja 

logistických procesov riskujú znižovanie trhového podielu na úkor tých, ktorí tento 

proces začlenia do podnikovej politiky. Pomocou informačných systémov dôjde 

k maximalizácií miery integrácie procesov v podniku. Dôjde ku skvalitneniu služieb 

zákazníkom, skvalitneniu distribúcie, riadenia zásob a riadenia materiálových tokov (7, 

str. 31). 

2.11. Dopravné technológie a proces prepravy 

Technológie prepravy sú predmetom problematiky v riadení dodávateľských reťazcov 

z dôvodu globalizácie. Dochádza k zvyšovaniu frekvencií a kvality prepravy, čo má za 

následok zvyšovanie nárokov na logistické technológie (8, str. 81). 

Procesom dopravy rozumieme sled činností potrebných pre vykonanie prepravných 

služieb. Procesu prepravy predchádzajú práce spojené s prípravou tovaru, naložením 

tovaru, prepravou tovaru, vykládkou tovaru, ktorý je zakončený potvrdením o preprave 

(8, str. 82). 
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2.12.  Informačné systémy 

Informačný systém môžme formulovať ako súbor technických prostriedkov, metód, 

vzťahov medzi ľudmi a zdrojov dát s možnosťami ich spracovania. Zabezpečujú 

zozbieranie, prenášanie, uchovávanie a spracovanie dát s umýslom tvorby prezentácie 

informácií pre užívateľov informačného systému. (9, str. 9). 

Podstatou informačného systému je podporná činnosť v oblasti systému riadenia podniku. 

Informačný systém zahrňuje pomocou počítačovej podpory moduly pre riadenie 

odberateľskej objednávky, nákupnú činnosť podniku, plánovanie, priame riadenie 

výrobného procesu, logistiku, finančné a ekonimcké riadenie a riadenie ľudských zdrojov 

(4, str. 49). 

Súčasťou výpočtových operácií spracovania dát sú v rámci informačných systémov aj 

hardwarové a softwarové nástroje, označované ako informačné technológie. Hlavnou 

úlohou systému je poskytovanie potrebných dát pre informačné riadenie. Informačné a 

komunikačné technológie tieto požiadavky uspokojujú. V priebehu rokov sa pojmy 

informačné systémy a informačné a komunikačné technológie natoľko prelínali, až došlo 

k udomácneniu skraty IS/ICT. Časti informačného systému sú v rámci podniku 

poprepájané väzbami. Informačný systém môžeme chápať ako nástroj na komunikáciu 

medzi internou stránkou podniku ako aj jeho externým okolím (9, str. 9). 

2.13. Strategické riadenie IS/ICT 

Strategické zámery majú nezanedbateľnú úlohu pri výbere vhodného IS/ICT. Vhodným 

návrhom, implementáciou a rozvojom IS/ICT podnik získa výhodu v podobe 

spoľahlivého produktu, ktorý umožňuje jednoduchšie napĺňanie stanovených cieľov. 

Základom je indentifikácia predmetu činnosti podniku a stanovovanie cieľov, potreba 

zdrojov a následné priradenie zodpovedných pracovníkov (9, str. 11). 

Zvolená informačná stratégia v dlhodobom plánovaní určuje akým smerom sa uberať v 

budúcnosti. Integráciou stratégie podniku do informačného systému dosiahneme 

minimalizáciu rizík spojených s riadením podniku. Integrácia je proces, ktorý vyhľadáva 

najoptimálnejšie vstupy pre informačnú podporu cieľov podniku s pomocou IS/ICT. 

Integrácia podnikovej a informačnej stratégie obsahuje niekoľko krokov, nimi sú: 
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• Zapojenie členov vrcholového riadenia firmy do integrácie (Vrcholový 

management firmy navrhne svoje predstavy na výber, zavedenie a používanie 

IS/ICT. Cieľom managementu je ako bude IS/ICT fungovať, kto ho bude riadiť, 

kto bude zodpovedný za proces). Následné návrhy vedenie predstaví špecialistom 

zodpovedným za riadenie IS/ICT. 

• Podnikové procesy a ich integrácia. Snahou integrácie je v tomto prípade prepojiť 

väzby medzi podnikovými procesmi a optimalizovanie procesov (skrátenie doby 

trvania procesov, podpora riadenia procesov, reorganizácia procesov) 

• Pohľad na okolie podniku v rámci integrácie pre vhodné prepojenie externých 

faktorov (zákazníci, dodávatelia, finančné inštitúcie, informácie z okolia podniku) 

• Technologická integrácia (dáta, informácie získavané a zdieľané v rámci podniku, 

integrácia hardwaru, integrácia softwaru, užívateľské prostredie) (1, str. 14). 

2.13.1.  Softwarové riadenie 

Veda a technológia prešli v poslednom období rýchlym vývojom. Do podnikov sa pre 

riadenie ekonomických a operačných činností implementovali vyvinuté aplikácie majúce 

za úlohu zjednodušenie podnikového riadenia. Zaužívanými v dnešnej dobe sú primárne 

programy balíka Microsoft Office ako Microsoft Excel alebo programy na plánovanie 

podnikových zdrojov známe ako Enterprise resource planning ďalej ako („ERP“) (1, str. 

16). 

2.14. Proces 

Proces je v rámci výroného systému jeden z najviac vyskytujúcich sa pojmov. Proces je 

definovaný ako vzájomné prepojenie prakticky a časovo naviazaných činností, ktoré 

spolu tvoria jeden celok. Vstupy a činnosti procesu sa dejú v presne danom poradí ktorého 

výsledkom je realizácia a transformácia vstupov na výstupy tvoriacich maximálnu 

hodnotu pre zákazníka. Proces chápeme ako sled udalostí, ktoré pri postupnom 

vykonávaní, resp. pomocou ktorých dosiahneme pri optimálnom nastavení vopred 

stanovené výsledky (3, str.79). 
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2.15. ERP systémy 

„ERP systémy upútali v posledných dvoch desaťročiach pozornosť firmiem keďže hľadajú 

spôsoby ako získať strategickú a konkurenčnú výhodu oproti konvenčným technológiám. 

ERP systémy sú komplexné softvérové balíky, ktoré integrujú informácie a procesy v 

podnikoch a vo všetkých funkčných oblastiach podnikania.“. (10, str.1). 

Obsahovosť a usporiadanosť dát do informačných systémov veľmi urýchľujú rýchlost a 

kvalitu ich implementácie. Základom úspechu a zavedenia systému je nákup softwaru a 

hardwaru, preškolenie, celková pripravenosť užívateľov a dát. ERP systémy sú systémy 

pre riadenie a plánovanie výroby prebiehajúcej zákazky od jej prvotného zadania a 

prijatia až po jej finálne dokončenie (11, str. 9). 

Zavedenie informačných systémov niekoľkonásobne prevyšuje rýchlosť zadávania dát 

ako pri funkčnom zadávaní do výroby. Dnes vieme s istotou povedať, že podniky 

neuberajúce sa inovovačnou cestou v blízkej budúcnosti nebudú na trhu 

konkurencieschopné (11, str. 10). 

ERP systémy využívajú procesy transakcií, priebeh dát ako informačný tok. 

Transakciami sú spracovania informácií od dodávateľov, prijatie zákazky od zákazníka 

alebo poskytnuté dáta od predajcov. Podnikový informačný systém ERP zabezpečuje 

integritu procesov všetkých podnikových stredísk (útvarov). Spracuváva objednávky 

zákazníkov, pracuje s materiálovými požiadavkami, financiami, logistikou a dopravou. 

Systémy ERP sa implementujú do priemyslových podnikov, obchodných firiem, 

logistických firiem a rôznych dalších podnikateľských subjektov (9, str. 35). 

2.15.1.  Plánovanie so systémom ERP 

ERP systém využívá svoju kapacitu a pružnosť reagovania na riadenie podnikových 

procesov. Aplikované systémy ERP vo výrobných podnikoch dokážu riadiť procesy 

z viacerých úrovní a pre viacero stredísk. Patria sem podpory:  

• Podpora logistických procesov podniku 

• Podpora účtovníctva a financíí v podniku 

• Podpora pre riadenie ľudských zdrojov 
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Podpora logistických procesov podniku predstavuje spracovanie výkonov spojených 

s logistikou. Od začiatku procesu hmotných a informačných tokov v hodnototvornom 

reťazci pracuje na objednávkach zákazníkov, požiadavkách výrobných faktorov 

(materiály, energie, polotovary), zadávaní požiadaviek pre dodávateľov, riadení 

výrobných procesov, expedícií a zákazníckemu servisu (9, str. 37). 

Podpora účtovníctva a financíí v programe prebieha v prípade, že je tento modul do ERP 

systému naimplementovaný. V takom prípade pracuje s účtovnými dokladmi, 

ekonomickými informáciami typu rozvaha, hlavná kniha, denník a elektronickými 

finančnými dokladmi (9, str. 41). 

Podpora riadenia ľudských zdrojov označovaná Human Resource Management (ďalej 

ako „HRM“), spracováva dáta o zamestnancoch. HRM sa používa pri požiadavkách na 

kvalifikáciu zamestnancov, nábore nových zamestnancov alebo pri určovaní nákladov na 

mzdy a personalistiku (11, str. 42). 
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3. Analýza súčasného stavu podniku 

3.1.  Uvedenie základných údajov o podniku 

Vznik materskej spoločnosti DAIKIN sa datuje od roku 1924, kedy sa zakladá spoločnosť 

v Japonsku v meste Osaka. Odvtedy sa spoločnosť DAIKIN rozrástla na globálnu 

nadnárodnú korporáciu s počtom zamestnancov blížiacich sa k 60000 a obratom blížiačim 

sa k 14 miliardám eur ročne (12). 

 

Obrázok 1: Logo spoločnosti DAIKIN (Zdroj: Prevzaté z: 17) 

„Spoločnosť DAIKIN je jedným z najvýznamnejších výrobcov klimatizačných zariadeníí 

na svete. Značka DAIKIN je tak po celom svete už 90 rokov synonymom klimatizacií 

vysokej kvality pro súkromné, komerčné aj priemyslové účely (12).“ 

Daikin Europe N.V. (ďalej jako DENV), vystupuje ako dcérska spoločnosť spoločnosti 

Daikin Industries Limited (ďalej ako DIL). DENV zabezpečuje celý chod riadenia firmy 

od výroby, výskumu a vývoja v regiónoch Európa, Stredný Východ a Afrika. So sídlom 

v belgickom Oostende má výrobné závody v Plzni a Brne (Česká republika), v Nemecku, 

kde odkúpila výrobcu tepelných jednotiek Rotex GmbH a Hendeku/Sakarya v Turecku 

(13). 
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Obrázok 2: Mapa Daikinu v Európe (Zdroj: Vlastné spracovanie podľa 17) 

Spoločnosť Daikin Device Czech Republic s.r.o. (ďalej jako DDC), ktorá prevádzkuje 

Brnenský závod je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Daikin Europe N.V. Je to tak od 

roku 2011, kedy spoločnosť prešla pod DENV, dovtedy od svojho založenia patrila pod 

DIL. Konateľom spoločnosti a zároveň jej prezidentom je Hideki Hara. Jediným 

spoločníkom firmy DDC je jej európska matka Daikin Europe N.V.  s podielom na 

kapitále v hodnote 2128 miliónov Kč (14). 

V týchto dňoch DDC s.r.o. zamestnáva približne 800 zamestnancov na rôznych 

pozíciách, čím sa radí medzi veľké podniky. V DDC s.r.o. sú zamestnaný nielen kmeňový 

zamestnanci, spoločnosť zamestnáva  aj zamestnancov agentúrnych.  Z toho dôvodu 

počet zamestnanných v priebehu roku kolísa , vzhľadom na počet zákazok (14).  

Hoci DAIKIN dominuje na svetovom druhu už takmer storočie, v Brne sa započala 

výrobná aktivita až v roku 2006 (14). 

3.1.1. Míľniky podniku 

• 2006 Spoločnosť DDC v lokalite Brno-Slatina zahajuje výrobu swingových 

kompresorov 

• 2007 Príprava projektu na zahájenie výstavby výrobnej haly pre další model 

kompresorov 
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• 2008 DDC kúpil výrobný závod od svojho zákazníka. 

• 2009 Začínajú sa vyrábať dalšie produkty z portfólia podniku jako nízkoteplotné 

a vysokoteplotné systémy. 

• 2014 Materská spoločnosť dosiahla prvé miesto v tržbách za predaj 

klimatizačných jednotiek 

• 2015 10 ročné výročie zahájenia výroby v brnenskom závode DDC 

• 2017 Rozširovanie výrobného portfólia podniku (15). 

3.2.  Predmet podnikania a výrobný program 

Predmetom podnikania DDC s.r.o. je hlavne výroba kľúčových komponentov 

klimatizačných jednotiek pre výrobocov klimatizácií (12). 

Výrobný program spoločnosti obsahuje prevažne kompresory do klimatizačních 

zariadení, neskôr sa zaviedla aj výroba nových tepelných systémov Tak ako každá 

spoločnosť aj DDC Brno prechádza vývojom, čo sa prejavuje na rozširovaní portfólia 

výrobého programu (14).  

3.2.1. Klimatizačné kompresory 

V Brnenskom závode DDC obsahuje výrobný program dva druhy kompresorov, a to 

Swing a Scroll. Obidva kompresory prešli svoju cestu dlhodobým vývovjom a dnes 

môžeme povedať, že patria vo svojej triede medzi špičku (14).  

Novovyvynutá tlaková nádoba kompresoru vyriešila problémy ako boli strata tlaku 

v nádobe a opotrebovanie lopatiek, ktoré boli príčinou častých porúch týchto zariadení. 

Dnes je tento kompresor synonymom jednoduchosti a spoľahlivosti (14). 

„Konštrukcia swingového kompresoru znižuje trenie behom prevádzky pre hladšie 

a tichšie rotácie s menšími vybráciami. Výsledkom je klimatizácia, ktorá pracuje tak 

potichu a efektívne, že si sotva všimnete, že je u vás doma alebo vo vašom rozpočte (15).“ 
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Obrázok 3: Swingový kompresor (Zdroj: 16) 

Scroll kompresor využívajúci sa v rozmerovo väčších klimatizačných jednotkách 

dosaduje výkon v rozhraní medzi 4-6 konskými silami. Funguje na princípe dvoch 

špirálovitých orbít. Jedna orbita(obiehajúca) koná pohyb okolo zafixovanej orbity, kde 

pri pohybe proti sebe vytvárajú zmenšujúce sa plynové kapsy, ktoré su tlačené od obvodu 

až k stredu, kde dochádza ku kompresii chladiva až po dosiahnutí požadovaného tlaku 

(15).  

 

Obrázok 4: Scroll kompresor (Zdroj: 17) 

3.2.2. Tepelné systémy 

V DDC sa vyrábajú dva druhy tepelných systémov. Každý z nich funguje na inom 

princípe. Delia sa na: 

• Nízkoteplotné (Hydrobox, Monobloc)  
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• Vysokoteplotné (Tank na horúcu vodu, HP Tank)  

Systém pre vykurovanie a chladenie Daikin Altherma je založený na technológii 

tepelného čerpadla a predstavuje flexibilnú a cenovo efektívnu alternatívu elektrokotlov 

alebo kotlov na fosílne palivá (na zemný plyn alebo uhlie), navyše s možnosťou 

chladenia. Energetická účinnosť, ktorá k Altherme neodmysliteľne patrí, z nej robí 

ideálne riešenie pre zníženie spotreby energií a emisií CO2 (15). 

Altherma systémy využívajú pokročilé technológie k premene voľne dostupného tepla z 

okolitého vzduchu na teplo pre vykurovaciu sústavu. Tepelné čerpadlá "pumpujú" teplo 

z nízkej teploty na vyššiu teplotu. Zvýšená teplota sa potom prenáša do rozvodu vody 

(podlahové kúrenie, kúrenie a klimatizácie (15). 

Nízkoteplotné systémy  

• Nástenná vnútorná jednotka (Hydrobox) Teplo do teploty 55 °C je dodávané 

vonkajšiou jednotkou. Do vodného systému sa dodáva výmenníkom, a to pre 

podlahové kúrenie, riadiátory alebo klimatizačné systémy. V prípade potreby 

chladiť, dokáže vnútorná jednotka znížiť teplotu a dodávať chladnú vodu (15).  

 

Obrázok 5: Nástenná vnútorná jednotka Hydrobox (Zdroj: 17) 

• Vnútorný modul pre „Monobloc“ systém funguje na tom istom princípe ako 

Hydrobox, akurát je v Monoblocu všetka hydraulika umiestniená vo vonkajšej 

časti zariadenia. 
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Obrázok 6: Vnútorný modul pre Monobloc systém (Zdroj: 17) 

Vysokoteplotné systémy 

Pri obidvoch nádržiach je strata tepla znížená vďaka vysokej kvalite materiálu použitého 

pri izolácií (15). 

a) Tank pre horúcu vodu a HP Tank pre horúcu vodu na domáce použitie. V Tanku je 

teplota vody až do 80°C distribuovaná vnútorným systémom na prevedenie výmenníkom 

tepla do vody vo vnútri zásobovacieho tanku, ktorý dodáva teplú vodu pre domácnosti 

(15). 

 

Obrázok 7: Tank na horúcu vodu (Zdroj: 17) 
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3.3.  Organizačná štruktúra 

Organizačnú štruktúru tvorí v osobe konateľa a prezidenta spoločnosti pán Hideki Hara. 

Pod ním je rozdelených 7 oddelení, ktoré zodpovedajú každé za svoj úsek. Úsek 

administratívy a ľudských zdrojov, úsek účtovníctva a plánovania, úsek nákupu, úsek 

riadenia kvality, úsek inžinieringu, úsek výroby a úsek údržby.  

Za každý úsek zodpovedá manažér úseku, ktorých je celkovo 7. Pod manažérom operuje 

sekčný manažér, ktorá sa zodpovedá za určité zoskupenie, ktoré v pracuje v rámci úseku, 

ako napr. Sekčný manažér plánovania. Pod sekčnými manažérmi môžeme nájsť 

v niektorých oddeleniach ako napr. Oddelenie Údržby alebo Oddelenie Inžinieringu 

Supervízora.  

Supervízora má každá aj skupina, napr. sekcia finacií sa delí na skupinu učtárny a 

controllingu, kde operuje supervízor. Pod Supervízorom pracuje Špecialista a Officer.  

DDC 2 spadá pod sekciu Scroll, skupina logistiky spadá pod sekciu Swing. 

Sekčnému manažérovi na oddelení kde nefiguruje Supervízor sa zodpovedá špecialista, 

ktorý má pod sebou officerov a špecialistov. 
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Obrázok 8: Organizačná štruktúra DDC (Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 17) 
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3.4.  Zákazníci 

Zákazníkmi DDC Brno sú traja vlastný odberatelia. Ako výrobný závod, DDC expeduje 

kľúčové komponenty klimatizačných jednotiek ako napr. kompresory do odberateľských 

závodov, kde prebieha kompletácia. 

Tepelné systémy expeduje ako kompletné výrobky materskej spoločnosti DENV, ktorá 

distribuuje vybrané produkty do predajných pobočiek po celom svete. 

Zákazníkmni DDC sú:  

• DENV závod Daikinu v Oostende v Belgicku (dodávané swingové aj scrollové 

kompresory) 

• DENV Sales: hotové výrobky prevažne z DDC 2(Tank, Hydrobox) 

• Daikin Industries Czech Republic s.r.o. (ďalej ako DICZ) so sídlom v Plzni 

(dodávané len swingové kompresory – jedno aj dvojpiestové modely) 

• Daikin Isitma Ve Sogutma Sistemleri Sanayi Ticaret A.S. (ďalej ako DTAS) so 

sídlom v Turecku (Do Turecka sa dodáva len jednopiestový model kompresoru 

swing) 

3.4.1. DENV  

Závod v Oostende bol založený v roku 1972 ako prvý závod Daikinu v Európe. Do 

belgického závodu dodáva Brnenský závod väčšinu novo-navrhnutých výrobkov jednak 

pre testovanie ale aj pre kompletáciu tepelných ale aj klimatizačných zariadení. 

Hlavným predmetom dodávok sú obidva typy kompresorov ako swingové tak aj 

scrollové. Oostende je najdôležitejším odberateľom DDC. 

3.4.1. DICZ 

Druhý závod Daikinu v Českej repoublike DICZ bol založený o dva roky skôr ako 

Brnenska to v roku 2004 v Plzni. V závode sa hromade vyrábajú a kompletujú 
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klimatizácie pre obytné priestory. Do Plzeňského závodu sa dodávajú primárne jedno a 

dvoj-piestové swingové kompresory s označením 1YC a 2YC.  

3.4.2. DTAS 

Výrobný závod DTAS v Hendeku odoberá len jeden typ kompresoru a to jednopiestový 

model swing s označením 1YC. 

3.5.  Informačný systém v podniku 

Procesné riadenie podniku obstaráva zavedený informačný systém HELIOS ORANGE 

(ďalej ako „Helios“), ktorého vývojárom je spoločnosť Asseco Solutions a.s. Helios patrí 

medzi modulárne ERP systémy, čo znamená že v rámci potrieb podniku dodáva 

spoločnosť vybrané moduly, nakonfigurované odberateľom. Medzi najpoužívanejšie 

moduly patria moduly Business Intelligence (správa dát a rozhodovanie), Ekonomika 

(zaoberá sa primárne účtovníctvom a financiami, ekonomickými záležitosťami), 

Skladové hospodárstvo a logistika, Doprava (monitoruje proces plánovania jázd a stav 

vozidiel), Riadenie výroby (technická príprava výroby, kusovníky), Ľudské zdroje 

(sprava miezd a personalistiky), Nákup a predaj (obchodná činnosť) a Riadenie 

zákazníckych vzťahov (18). 

V DDC sú v Heliose naimplementované vybrané moduly: Účetnicví, Controlling, 

Pokladna, Obeh zboží, Fakturace, Mzdy, Personalistika, Banka, Intrastat, Technická 

příprava výroby, Řízení výroby, Doprava, Logistika. 

V súčastnosti funguje výrobné plánovanie v symbióze medzi Helios-om a SAP-om, v 

budúcnosti je naplánovaný prechod celého DDC na podnikový systém SAP. 

 

Obrázok 9: Logo Helios (Zdroj: 19) 
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3.5.1. SAP 

Program pre podnikové riadenie Systémy, aplikácie a produkty (ďalej ako „SAP“), 

používajú pre plánovanie výroby vybrané výrobné linky a to predovšetkým v DDC 2, kde 

sa vyrábajú a kompletujú výrobky typu Tank a Monobloc.  

3.5.2. SAP EDI 

Rozhranie Electronic Data Interchange (ďalej ako „EDI“), slúži na elektronickú výmenu 

dát podnikov a na komunikáciu podnikového systému s jeho okolím. Používa sa v 

podnikoch komunikujúcich elektronickou formou s finančnými inštitúciami, 

dodávateľmi, odberateľmi a inými inštitúciami cez komunikačnú sieť. Výhodami EDI je 

zníženie chybovosti pri zadávaní údajov, zníženie nárokov administratívnych 

pracovníkov a nižšia časová náročnosť pri spracovávaní procesov. EDI funguje v rámci 

prenosu informácií obojsmerne, má odchádzajúci a prichádzajúci proces. V 

odcházajúcom procese sa prvotne vytvorí výrobný dokument. Následne sa generuje 

sprostredkovateľský dokument, ktorý sa úprave na EDI štandary prenáša cez rozhranie 

SAP ku druhej strane, po prenose EDI informuje SAP o úspešnom procese. Strana 

príjimateľa je následne informovaná o prenose EDI. Dokument EDI sa premení na 

sprostredkovateľský dokument, ktorý sa aplikuje v rozhraní SAP. Po aplikovaní 

dokumentu v SAP-e je možné prijímateľom tento dokument prehliadať (13, str. 18). 

V DDC sa SAP EDI používa primárne pri prijímaní požiadaviek od DENV a DICZ na 

dodávky výrobkov. 

3.5.3. Microsoft Excel 

Microsoft Excel (ďalej ako „MS Excel“), je program vyvinutý spoločnosťou Microsoft. 

MS Excel je súčasťou kancelárskeho balíku Microsoft Office, používa sa pri každej 

finančne súvisiacej činnosti.  Funguje na pricípe elektronického zošitu, v ktorom je 

možné pracovať s dátami vo forme tabuliek. Funkcie MS Excel obsahujú výpočty, 

grafické nástroje, kontingenčné tabuľky a makro programovací jazyk s názvom Visual 

Basic vytvoreným pre spracovávanie dát numerickými metódami používaným pre 

aplikácie (20, str. 11). 
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MS Excel sa používa nielen na bežnú organizáciu, kontrolu informácií, zoznam 

zákazníkov, informácie o predaji ale aj na zložitejšie matematické výpočty, ktoré 

vyžadujú rozsiahle dátové súbory. Používa sa aj pri komplikovaných štatistických 

výpočtoch ako je stanovovanie rozptylu. To však neznamená, že MS Excel je len 

kancelárskym pomocníkom. Môžu ho využívať aj jednotlivci pri spracovávaní vlastných 

výpočtových operácií (20, str. 13). 

V podniku sa MS Excel používa pri práci s číslami, ktoré majú medzi sebou nejaký vzťah. 

MS Excel sa využíva v podniku pri finančnej a ekonomickej činnosti, stanovovaní 

rozpočtov, vystavovaní faktúr zákazníkom, vytváraní plánov výroby alebo dodávkových 

plánov a v neposlednom rade pri kontrolovaní informácií (20, str. 14). 

V DDC sa MS Excel používa pri každodennej činnosti ako najspoľahlivejší nástroj pri 

spracovávaní špeciálnych požiadaviek s veľkým objemom dát. 

3.6.  Plánovanie v podniku 

Plánovanie v podniku DDC sa delí na dve časti. 

• Prvou je výrobné plánovanie, ktoré sa stará o zadávanie plánov vzhľadom na 

požiadavky zákazníkov.  

• Druhou je plánovanie dodávok týmto zákazníkom (plánovanie predajov). 

3.6.1. Výrobné plánovanie 

Krátkodobé výrobné plánovanie se plánuje na základe požiadaviek zákazníkov zo SAP 

WEB EDI. Dlhodobé výrobné plánovanie sa plánuje na základe plánov v SAP-e alebo na 

základe požiadavkov zákazníka v MS Excel. 

. Výroba sa rozplánuje na určité časové úseky počínajúc mesiacom končiac dňom, pričom 

dlhodobý plán sa spracováva na 12 mesiacov dopredu a krátkodobý plán sa spracováva 

na dni a prvé štyri týždne ostávajú nemenné. 

Materiálové zabezpečenie výroby má na starosti úsek nákupu materiálu. DDC si materiál 

dováža od Ázijských dodávateľov, spostredkovane cez ostatné továrne Daikinu, ktoré 
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majú lokálnych dodávateľov. Japonci si vo všeobecnosti potrpia na kvalitu materiálu a 

jeho pôvod, a preto uprednostňujú dodávateľov vlastnených japonským majiteľom. 

3.6.2. Výrobný systém 

Do výrobného procesu vstupuje materiál skontrolovaný vstupnou kontrolou kvality. 

Následne materiál vstupuje do výrobného procesu, kde prejde priebehom. Po dokončení 

výrobného procesu je výrobok naskladený na sklad hotových výrobkov. DDC využíva 

naskladnené zásoby na 14 dní na sklade hotových výrobkov pre prípady neočakávanej 

potreby. Sklad hotových výrobkov je systémovo pod kontrolou oddelenia plánovania, ale 

fyzickú manipuláciu a nakládku do áut má na starosti skupina logistiky, ktorá patrí pod 

sekciu výroby swing.  

3.7.  Plánovanie požiadaviek a dodávok 

Analýza dodávok zákazníkom je primárnym miestom pre naplnenie cieľu tejto práce. 

Plánovanie dodávok zákazníkom má na starosti oddelenie plánovania konkrétne sekcia 

plánovania výroby.  

Vo všeobecnosti má na starosti plánovanie, predpovedanie a uspokojenie požiadaviek 

zákazníkov. Každý týždeň spracuváva sekcia plánovania výroby požiadavky zákazníkov, 

ktoré prichádzajú v elektronickej podobe. 

V týždennom intervale vytvára sekcia plánovania výroby podľa prijatých požiadaviek 

zákazníkov plány dodávok („Delivery schedules“). 

Na základe týždenného plánu dodávok sa vytvorí plán nakládky vozidiel („Loading 

plan“). 

Vzhľadom na plán nakládky je následne informovaná skupina logistiky pre pripravenie 

tovaru na konkrétnu dodávku (auto). 

DDC nedisponuje dopravnými prostriedkami vhodnými pre činnosti prepravy tovaru 

zákazníkom a preto prepravu realizuje s využitím služieb externých dopravcov. 
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Obrázok 10: Prehľad situácie dodávok (Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 17) 

3.7.1. Príjem objednávok 

 Objednávky pre DENV a DICZ spracúva sekcia plánovania výroby cez webové 

rozhranie SAP EDI. Dáta o požiadavkách obsahujú dôležité informácie o tom kde, kedy 

a koľko kusov bude treba danému zákazníkovi dodať.  

Požiadavka od zákazníka DTAS prichádza vo formáte PDF, ktorá sa manuálne spracúva 

a vkladá do prepavného súhrnu („Transport summary“), ktorý obsahuje upravené finálne 

dáta o tom ako bude vyzerať zloženie nakládky každého odchádzajúceho auta.

 

Obrázok 11:Požiadavky v rozhraní SAP EDI (Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 17) 
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Z webu EDI sa následne stiahnuté dáta importujú do plánu dodávok („Delivery 

schedule“). 

Plán dodávok vytvorený z požiadaviek DENV a DICZ obsahuje dáta o predpovedi 

dostupnosti výrobkov, výrobe a sklade v DDC, a taktiež informácie o požiadavkách 

zákazníkov. 

 
Obrázok 12:Plán dodávok (Zdroj: 17) 

Požiadavky zákazníka sa naplánujú týždeň dopredu. 

Je potrebné sledovať červenú farbu čísel, ktoré symbolizujú či je plán oneskorený alebo 

nie. Dáta z plánu dodávok na následne manuálne naimportujú do prepravného súhrnu. 
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Súhrn prepravy obsahuje dáta pre plánovanie nakládky jednotlivých áut. Súhrn prepravy 

sa vyplňuje manuálne pri sledovaní maximálnej hmotnosti auta a dátumu, kedy má byť 

pre daného zákazníka objednávka odoslaná. 

 

Obrázok 13 Prepravný súhrn (Transport summary) (Zdroj: 17) 

Naloženie áut sa rozplánuje podľa hmotnosti a počtu paliet manuálne, vzhľadom na 

maximálne možné využitie auta. Štandardný prepravný prostriedok má nosnosť 24 ton a 

zmestí sa doňho 52 paliet (po 13+13 na dve poschodia). Pri obsadzovaní auta môže dôjsť 

ku dvom obmedzeniam, ktorými sú nedostatok miesta a prekočená nosnosť.  

• V prípade dodávky tlakových nádob, ktorých hmotnosť je nižšia ako je hmotnosť 

ostatných výrobkov, zaplní jedno auto 52 paliet nádob bez toho, aby využili 

celkový potenciál nosnosti auta.  

• V druhom prípade, keď sú predmetom dodávky výrobky ako kompresory, ktorých 

hmotnosť sa pohybuje rádovo v desiatkach Kg, sa sice využije celková nosnosť 

auta, ale ostane množstvo nevyužitého priestoru. V týchto prípadoch je potrebné 

prekombinovať nakládky áut a dodávky v takom poradí, aby efektívné využívali 

potenciálnu nosnosť a veľkost prepravujúcich aút.  

Plánovač si zistí špecifikácie objednávky zákazníka, pozrie na dátum dodávky napr. 

24.05.2017 a objednávku, a ak sa danou objednávkou auto nenaplní, presunie budúce 

objednávky z dní 26 a 27.05.2017 do auta v deň 24.05.2017 tak, aby maximalizoval 

vytaženie áut. 

Vzhľadom na dáta v prepravnom súhrne vytvorí plánovač výdajku v Heliose, jedna 

výdajka sa rovná jednému autu. Podľa výdajky logistická skupina pripravý vybraný typ 
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tovarov na každú dodávku. Jednotlivé dodávky realizujú pre DDC externí prepravcovia, 

ktorý dodávku transportujú práve ku konkrétnemu zákazníkovi. 

Na základe počtu výdajok sa objedná počet áut u externých dopravcov na týždeň dopredu.  

V prípade akejkoľvek zmeny dodávky sa musia urobiť úpravy na viacerých miestach 

procesu spoločne, čo zaberá v prípade vzniku takejto situácie množstvo času. 

Analyzovaný proces plánovania dodávok zákazníkom trvá v priemere 3 hodiny týždenne 

na zákazníka. Po odhadovanom mesačnom vyjadrení je to 30 hodín práce, pri mzdovej 

sadzbe 300 Kč/hod vychádzajú náklady na proces 9000 Kč mesačne, bez zarátania vplyvu 

neočakávaných situácií, kedy dôjde k zmenám objednávok a následne je potrebné 

upravovať prepravný súhrn.
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Obrázok 14:Situácia v procese riadenia dodávok (Zdroj: Vlastné spracovanie)
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3.8.  Záver analýzy 

Analýzou procesu dodávok zákazníkom z väčšieho uhlu pohľadu zistíme že môže 

vzniknúť množstvo komplikácií na ceste od ručného prijatia a spracovania požiadavky 

po vydanie naloženého auta smerujúceho k zákazníkovi. 

V procese plánovania a realizácie dodávok zákazníkom vzniká množstvo nadbytočnej 

manuálnej práce, s ktorou príchádzajú do cesty viaceré komplikácie: 

• Dochádza k chybovosti pri prepisovaní dodávok 

• Časová náročnosť  

• Zložitá evidencia objednávok v MS Excel 

• Vzniká veľké množstvo súborov plánovania vo formáte MS Excel, čo má za 

následok chaos v prípade dohľadávania historických dát  

• Nastavenie nákladu do áut je potrebné v prípade neočakávanej zmeny objednávky 

ručne prepisovať a znovu prekombinovať na požadované hodnoty 

Z hľadiska budúcnosti, kedy je cieľom DDC dlhodobý rozvoj, a to aj formou zavedenia 

nového sortimentu výrobkov by bolo pri náraste objemu a množstva prepravovyných 

výrobkov do súčasného procesu plánovania dodávok zákazníkom problematické pre 

sekciu plánovania výroby pružne reagovať na nové objednávky zákazníkov. Z uvedenej 

analýzy zisťujem, že bude pre podnik najoptimálnejšie zautomatizovať proces, aby sa 

odstránilo množstvo nadbytočnej manuálnej práce. Pre efektivitu procesu v budúcnosti 

bude potrebné navrhnúť zjednodušenie procesu dodávok zákazníkom. 
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4. Vlastné návrhy riešenia 

Vo štvrtej kapitole sú zhrnuté výsledky vychádzajúce z analýzy súčasného stavu. Bude 

predstavený návrh na zlepšenie plánovania dodávok zákazníkom v podniku. Budú 

stanovené podmienky a prínosy realizácie. 

Uvedený návrh by mal zefektívniť proces z hľadiska úspory času a nákladov. 

Z hľadiska záverov analýzy zisťujeme, že je potrebné zefektívniť, zrýchliť a v rámci 

používania informačného systému podniku a zautomatizovať plánovanie dodávok 

zákazníkom. 

Problémom je, že plánovanie momentálne zaberá množstvo času s manuálnym 

zadávaním dát do Heliosu z objednávok, tým pádom dochádza k vzniku veľkého 

množstva plánovacích súborov čo vytvára úrodnú pôdu pre vznik problému. 

S povzhliadnutím na cieľ bakalárskej práce po analyzovaní tohto problému je pre podnik 

žiadúce návrhúť zlepšenie pre zautomatizovanie procesu. Cieľom návrhu bude dosiahnuť 

časovú a nákladovú úsporu.  

4.1.  Návrh riešenia 

Terajší proces plánovania dodávok funguje na princípe manuálneho zadávania informácii 

formou získavania informácii o objednávke cez SAP EDI, následnom prevedení dát do 

plánu dodávok, ktorý obsahuje informácie o počte kusov a dátume dodania objednávky. 

Následne sa dáta z plánu dodávok naimportujú do prepravného súhrnu, kde je potrebné 

ručne naplánovať obsadenosť jednotlivých áut. V prípade akejkoľvek zmeny dodávky 

musí dôjsť k úprave informácií o dodávke vo viacerých súboroch spoločne, čo zaberá 

množstvo času hlavne pri obsadzovaní áut, ktoré sa odvíja nielen od hmotnosti, počtu 

paliet ale taktiež od rozmerov výrobkov. 

V období kedy som praxoval a následne pracoval na oddelení plánovania sme riešili 

terajší proces plánovania dodávok zákazníkom. Bola diskutovaná problematika a 

vysvetlenie problému za účelom hľadania možného priestoru na vylepšenie procesu. 

Plánovanie dodávok trvalo v priemere 3 hodiny tyždenne na zákazníka (DENV, DICZ, 

DTAS), bez ohliadnutia na vznikajúce kompilkácie pri zmenách požiadaviek.  
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Bol stanovaný cieľ ako zrýchlenie a zautomatizovanie plánovania a preberané možnosti 

naplnenia tohto cieľu. Po konzultácií padol návrh na obrátenie sa na poskytovateľa 

Heliosu, s pomocou vysvetlenia celkovej situácie. Bola odkonzultovaná problematika 

s IT špecialistom, vysvetlené a popísané princípy fungovania pre požiadavky na 

optimalizáciu. 

Boli stanovené prvé požiadavky a prvý návrh na riešenie, odhadované ocenenie návrhu 

bolo stanovené na 60 tisíc Kč. 

Následne došlo k redesignu softwaru pre naše požiadavky, a predstavenie prvého návrhu 

špecialistom. Návrh bol otestovaný, pričom sa nastavoval Helios, kde boli zadávané 

pracovníkmi sekcie plánovania výroby Master data pre skúšku. Master data predstavujú 

údaje o váhe a rozmeroch položiek. 

Nasledovalo testovanie celého navrhnutého postupu a jemné úpravy.  

• Terajší proces trvalo v priemere 3 hodiny týždenne na zákazníka  

• po zadaní master dat sa čas znížil na jednu hodinu na zákazníka. 

Návrhom je zautomatizovanie procesu v podobe importu dát do súboru MS Excel, ktorý 

bude mať vopred nastavený formát zoradenia údajov o objednávke vo formáte dát aký je 

schopný automaticky spracovať Helios. 

Prichádzajúca požiadavka od zákazníka sa spracuje cez webové rozhranie SAP EDI.  

Požiadavka od zákazníka DTAS prichádza vo formáte PDF, tieto požiadavky sa stiahnu 

a vložia do súboru s predsnastaveným formátom. 

 

Obrázok 15: Dáta stiahnuté zo SAP EDI vo formáte MS Excel (Zdroj: 17) 

V súbore zistíme informácie, ktorý deň je aká požiadavka zákazníka na konkrétny 

výrobok. Dáta z 10 dní sa vyznačené na obrázku červenou farbou klasifikujeme ako 
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„Pevné obdobie“. Je to obdobie, v ktorom sa prichádzajúce požiadavky od zákazníkov už 

nemôžu meniť. Nasledujúca predpoveď za červeným poľom sa vzhľadom na 

prispôsobenie môže meniť. Tieto dáta sa potom importujú do karty pre formát Heliosu.  

V karte Helios, ktorá je naformátovaná pre priame vloženie dát objednávok do Heliosu 

identifikujeme číslo kontraktu, číslo organizácie napovedá k odberateľovi, číslo tovaru, 

plánované dodanie, množstvo. 

 

Obrázok 16: Dáta vo formáte Helios (Zdroj: 17) 

Dáta v uvedenom formáte sa naimportujú do Heliosu, ktorý ich automaticky zanalyzuje. 

Následne nato Helios zanalyzuje plán dodávok a vygeneruje výdajky podľa kamiónov. 
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Helios automaticky vytvorí prepravný súhrn. V prepravnom súhrne maximalizuje 

využiteľnosť áut a následne automaticky navrhne obsadenie áut. 

 

Obrázok 17: Generovanie výdajok (Zdroj: 17) 

Plán nakládky je v Heliose vygenerovaný ihneď.  

Vzniknutý jeden dodací list je pre DDC a druhý sa odovzdá vodičovi prepravcu, ktorý ho 

odovzdá zákazníkovi, ktorý dodávku príjme, platí že 1 výdajka ze skladu sa rovná 1 autu. 

Podľa počtu výdajok sa u externého prepravcu na daný deň objednávajú autá, 1 výdajka 

sa rovná jednému autu. 

Dalším krokom je pre skupinu logistiky naloženie áut tovarom pre dodávku zákazníkom 

vzhľadom na plán nakládky v Heliose (výdajky). 
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Obrázok 18: Návrh na nový proces pre vylepšenie (Zdroj: Vlastné spracovanie)
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4.2. Podmienky realizácie 

Dôležitou podmienkou realizácie návrhu plánovania dodávok je vhodná zamestnanecká 

základňa na oddelení plánovania s výhliadkami na možnosti zaškolenia pre prácu 

s novonavrhnutým procesom. V prípade návrhu práce s plánovaním dodávok, kde 

dochádza k úspore času, vytlačovaní manuálnej práce na úkor automatizácie procesu, na 

základe ktorého dochádza k odstráneniu chybovosti pri manuálnom zadávaní a 

prepisovaní a zálohovaniu dát je návrh prijateľný pre pracovníkov oddelenia plánovania, 

ktorí zodpovedajú za vykonávanie tohoto procesu. 

Podmienkou realizácie je vhodné preškolenie zamestnancov pre prácu s procesom. 

Oboznámením s procesom a následným preškoľovaním pomocou postupov a formulárov 

by došlo u zamestnancov k osvojeniu a pochopeniu nového návrhu. 

Dalšou podmienkou realizácie je dodržiavanie predpísaných postupov pri práci 

s postupom plánovania požiadaviek, pre zrýchlenie aplikácie nového návrhu. 

4.3. Prínosy realizácie 

4.3.1. Úspora času 

Aplikovaním návrhu na zefektívnenie procesu dodávok zákazníkom z pohľadu oddelenia 

plánovania sekcie plánovania výroby by došlo k úspore času pri vykonávaní činností 

spojených s plánovaním dodávok zákazníkom.  

 

Graf 1: Prehľad časovej úspory (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Na obrázku je stanovená odhadovaná redukcia v prípade aplikácie návrhu, z priemerného 

trvania procesu 30 hodín mesačne zavedením návrhu klesne časová náročnosť o 70 % na 

10 hodín mesačne, teda v priemere jednu hodinu na zákazníka týždenne. 

Prínosom je minimalizácia procesu zadávania z manuálnej práce na automatizáciu 

v podobe IS HELIOS, ktorý momentálne dokáže sám vyhodnocovať a nastavovať 

nakládku áut, pričom sám automaticky sleduje maximálnu hmotnosť naloženého auta.  

4.3.2. Úspora nákladov 

Ocenenie návrhu bolo stanovené na 63150 Kč. 

Z hľadiska odhadovanej časovej úspory 20 hodín mesačne, po zarátaní mzdy pracovníka 

sekcie plánovania výroby v hodnote 300 Kč/hod, vychádza odhadovaná úspora 6000 Kč 

mesačne. 

!"#$	&á()$*&"+*,	,&(-+*í/,- = (ýš3$	,&(-+*í/,-	 4č
6-+$č&á	ú+8")$	 4č	&$	6-+,$/  

63150	4č
6000	4č/6-+,$/ = 10,5	6-+,$/$ 

Odhadovaná návratnosť investície po zavedení nového procesu je 10,5 mesiaca. 

4.3.3. Automatizácia činnosti 

Zautomatizovaním procesu použitím Heliosu by došlo k odstráneniu chybovosti pri 

zadávaní a prepisovaní plánov dodávok.  

Z hľadiska zamestnancov oddelenia plánovania by prispel návrh ku zlepšeniu 

dohľadávaniu dát, kde sa nové dáta sa automaticky zálohujú v IS Helios, kedy ich 
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v prípade neprítomnosti zodpovedného pracovníka možno dohľadať jednoduchšie, ako 

v prípade manuálneho prehľadávania uložených súborov.  

Zjednotenie procesu spracovania požiadaviek zákazníkov 

 

Obrázok 19:Prehľad zautomatizovania procesu (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Zálohovanie historických dát by prispelo k zavedeniu nového procesu prognózovania 

dopytu zákazníkmi. Zo zálohovaných dát je možné štatisticky predpovedať budúci dopyt.  

Návrh by pomohol oddeleniu plánovania ku možnosti pružnejšie reagovať na vzniknuté 

situácie v prípade krátkodobého plánovania dodávok zákazníkom. 

Podnik je momentálne z hľadiska plánovania dodávok pripravený na rožšírenie portfólia 

výroby. Automatizáciou procesu plánovania dodávok vznikol priestor pre nábeh nového 

sortimentu výrobkov. 

Ušetrený čas by zamestnanci v budúcnosti využili na plánovanie nových z rožširujúceho 

portfólia projektov a pre detailnejšie dlhodobé plánovanie dodávok. 
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Záver 

Hlavným cieľom tejto práce bolo navrhnutie a spracovanie nového postupu plánovania 

dodávok zákazníkom. Doterajší systém spôsoboval v princípe komplikácie v podobe 

chybovosti zadávania údajov a obsahoval množstvo nadbytočnej manuálnej práce, ktorá 

bola úrodnou pôdou pre vznik problémov v tomto procese. 

Z úvodu tejto práce boli v druhej kapitole spracované teoretické východiská práce 

pomocou citácií a parafrázi odbornej literatúry. Boli definované termíny ako podnik a 

podnikanie, výroba, výrobný proces, plánovanie, logistika a informačný systém. 

V náväznosti na teoretické východiská bola spracovaná analýza súčasného stavu podniku. 

Boli uvedené informácie o podniku, míľniky podniku, výrobný program a zákazníci 

podniku a v neposlednom rade bola spracovaná analýza plánovania dodávok zákazníkom. 

Po oboznámení sa z analýzou a definovaní nevýhod súčasného systému plánovania boli 

vymedzené v závere analýzy vznikajúce komplikácie a taktiež možnosti na zlepšenie 

procesu do budúcna. 

V obsahu štvrtej kapitoly bol detailne popísaný vlastný návrh riešenia plánovania 

dodávok na základe analýzy plánovania požiadaviek a dodávok zákazníkom, s graficky 

spracovaným návrhom. Nasledujú podmienky úspešnej realizácie návrhu a prínosy 

realizácie návrhu pre podnik, vyjadrené z hľadísk úspory času, úspory nákladov a 

zautomatizovania procesu. Bol dosiahnutý hlavný cieľ bakalárskej práce vo forme 

nového návrhu a spracované vedľajšie ciele. 

Vytvorením a aplikovaním návrhu plánovania dodávok by návrh prispel z dlhodobého 

hľadiska k rozvoju podniku v budúcnosti. 
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