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Anotace 

Cílem diplomové práce je navrhnout optimalizaci současných logistických procesů,  

s využitím moderních informačních technologií. Konkrétně se práce bude zabývat 

návrhem nástroje pro klasifikaci zásob, zhodnocením možností využití systému 

řízeného skladu pomocí čárových kódů a jeho návrhem, včetně on-line propojení 

s informačním systémem SAP Business One®. Výsledkem práce bude doporučený 

návrh nejlepšího a zároveň cenově dostupného řešení pro společnost  

ARKOV, spol. s r.o. 

Klíčová slova:  

logistika, WMS, XML, webové služby, čárový kód, systém řízeného skladu, abc 

analýza 

 

 

Abstract 

The intent of diploma thesis is to propose the optimization of current logistic processes 

with utilization of modern information technology. The work will propose  

the tool for stock classiffication, further evaluates the options of the warehouse 

management system implementation, including on-line connection to  

SAP Business One® ERP system, and proposes its utilization in optimization  

of company’s business processes. The result of this work is the recommended proposal 

of the best and as well as cost friendly solution for company ARKOV, Ltd.  

Keywords:  

Logistics, WMS, XML, web services, bar code, warehouse management, ABC analysis 

 



 

Bibliografická citace VŠKP dle ČSN ISO 690 

URBAN, J. Návrh optimalizace logistických procesů společnosti ARKOV.  

Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009. 90 s. Vedoucí 

diplomové práce Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Návrh optimalizace logistických procesů 

společnosti ARKOV vypracoval samostatně pod vedením Ing. Petra Dydowicze, Ph.D. 

a s použitím pramenů a literatury, kterou uvádím v kapitole Seznam použitých zdrojů. 

 

V Brně dne 22. května 2009 

 

        ……………………….. 

          podpis 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Děkuji vedoucímu práce Ing. Petru Dydowiczovi, Ph.D. za odborné vedení, cenné 

připomínky, náměty a konzultace, kterými přispěl k vypracování této diplomové práce. 

  



Obsah 

1. ÚVOD .......................................................................................................................................... 8 

2. CÍL PRÁCE ................................................................................................................................ 9 

3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA .............................................................................................. 10 

3.1 LOGISTIKA .............................................................................................................................. 10 

3.1.1 Pojem a vývoj logistiky .................................................................................................. 10 

3.1.2 Čtyři fáze vývoje hospodářské logistiky .......................................................................... 11 

3.1.3 Cíle logistiky ................................................................................................................. 11 

3.1.4 Management logistiky .................................................................................................... 12 

3.1.5 Skladování .................................................................................................................... 12 

3.1.6 Cross-docking ............................................................................................................... 13 

3.1.7 Zásoby .......................................................................................................................... 13 

3.1.8 Řízení zásob .................................................................................................................. 13 

3.1.9 ABC analýza a segmentace zásob .................................................................................. 14 

3.2 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE PRO ŘÍZENÍ LOGISTIKY VE FIRMĚ .................................................... 20 

3.2.1 Informační systém SAP Business One
®
........................................................................... 20 

3.2.2 Systém řízeného skladu WMS ......................................................................................... 21 

3.2.3 Čárový kód .................................................................................................................... 21 

3.2.4 Elektronická výměna dat mezi systémy ........................................................................... 26 

3.2.5 Databázový systém MS SQL .......................................................................................... 28 

3.3 MODELOVÁNÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POMOCÍ UML ............................................................ 28 

3.3.1 Diagram aktivity (Activity diagrams) ............................................................................. 29 

3.4 SWOT ANALÝZA .................................................................................................................... 30 

3.5 PORTEROVA ANALÝZA ............................................................................................................ 30 

3.5.1 Rivalita ......................................................................................................................... 31 

3.5.2 Bariéry vstupu na trh ..................................................................................................... 32 

3.5.3 Hrozba substitutů .......................................................................................................... 32 

3.5.4 Vyjednávací síla dodavatelů .......................................................................................... 33 

4. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ....................................................................................... 34 

4.1 O SPOLEČNOSTI ARKOV, SPOL. S R.O. ..................................................................................... 34 

4.2 VÝVOJ TRŽEB ......................................................................................................................... 35 

4.3 SKLADOVÁNÍ .......................................................................................................................... 35 

4.3.1 Zásoby .......................................................................................................................... 36 

4.4 SWOT ANALÝZA LOGISTICKÝCH PROCESŮ FIRMY .................................................................... 37 

4.5 PORTEROVA ANALÝZA FIRMY .................................................................................................. 40 

4.5.1 Rivalita ......................................................................................................................... 40 



4.5.2 Bariéry vstupu na trh ..................................................................................................... 41 

4.5.3 Hrozba substitutů .......................................................................................................... 41 

4.5.4 Vyjednávací síla dodavatelů .......................................................................................... 41 

4.5.5 Vyjednávací síla odběratelů ........................................................................................... 42 

4.6 ANALÝZA ICT PROSTŘEDKŮ FIRMY ......................................................................................... 42 

4.6.1 Servery .......................................................................................................................... 42 

4.6.2 Síťová infrastruktura ..................................................................................................... 43 

4.7 ZJIŠTĚNÉ NEDOSTATKY ........................................................................................................... 44 

5. NÁVRHY ŘEŠENÍ ................................................................................................................... 45 

5.1 ABC ANALÝZA ZÁSOB ............................................................................................................ 45 

5.1.1 Použité technologie ....................................................................................................... 45 

5.1.2 Návrh funkčnosti analytického nástroje.......................................................................... 46 

5.1.3 Definice parametrů nástroje ABC analýzy pro firmu ARKOV ......................................... 48 

5.1.4 Výsledek ABC analýzy pro podsklad ložisek ................................................................... 49 

5.2 NÁVRH SYSTÉMU ŘÍZENÍ SKLADU POMOCÍ ČÁROVÉHO KÓDU ..................................................... 51 

5.2.1 Identifikace zboží a lokací.............................................................................................. 52 

5.2.2 Algoritmus navigace skladníka po skladu při uskladnění, vyskladnění zboží ................... 54 

5.2.3 Nákup, příjem zboží, uskladnění .................................................................................... 55 

5.2.4 Prodej ........................................................................................................................... 61 

5.2.5 Přemístění skladové položky .......................................................................................... 66 

5.2.6 Inventarizace................................................................................................................. 67 

5.2.7 Použité technologie ....................................................................................................... 70 

5.2.8 Synchronizace s informačním systémem SAP Business One
®

 .......................................... 72 

5.2.9 Mobilní terminály pro čtení čárového kódu .................................................................... 75 

5.2.10 Dostupná řešení systému čárového kódu ................................................................... 78 

5.2.11 Harmonogram realizace a složení projektového týmu ................................................ 79 

6. EKONOMICKÝ PŘÍNOS ........................................................................................................ 80 

6.1 ZHODNOCENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE DO SYSTÉMU ŘÍZENÉHO SKLADU .................................. 81 

6.2 ZHODNOCENÍ REALIZACE ABC ANALÝZY ZÁSOB ...................................................................... 82 

6.3 VŠEOBECNÝ PŘÍNOS PRÁCE ..................................................................................................... 82 

7. ZÁVĚR...................................................................................................................................... 83 

8. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ...................................................................................... 85 

9. SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ ....................................................................................... 88 

9.1 SEZNAM TABULEK................................................................................................................... 88 

9.2 SEZNAM OBRÁZKŮ .................................................................................................................. 88 

10. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ ............................................................... 90



 

8 
 

1. Úvod 

V současné nelehké době na trzích je pro udržení životaschopnosti firem důležitá 

optimalizace firemních procesů, jejímž primárním cílem je zvýšení produktivity práce  

a snížení nákladů podniku.  

Logistika představuje významnou část firemních procesů, které protínají každodenní 

chod firmy od požadavku zákazníka, přes nákup nebo výrobu požadovaného zboží,  

až po expedici a dodání zákazníkovi. Nemalý význam má v rámci logistických procesů 

firmy, proces skladování a řízení skladového hospodářství. 

V minulosti byl sklad považován za pouhé úložiště zásob, které hrálo v celkovém 

logistickém procesu velice malou roli. V současné době se na sklad a skladové zásoby 

pohlíží jako na jeden z nejdůležitějších aktivních prvků ve schopnosti podniku 

flexibilně reagovat nejen na požadavky trhu a svých zákazníků, ale zajišťovat 

efektivnost dodávek v době, kdy se jejich objem snižuje, a zároveň se zvyšuje jejich 

četnost a rozmanitost.  

S rostoucími požadavky a nároky zákazníků, pocházející z nutné flexibility na trzích, 

které se v poslední době neustále přizpůsobují aktuálnímu světovému vývoji ekonomik, 

již pro bezproblémovou realizaci firemního procesu nestačí pouze vysoká úroveň 

spolupráce a kooperace pracovníků jednotlivých oddělení firmy, ale tato spolupráce 

musí být podpořena informacemi a informačními technologiemi nejen pro efektivní 

řízení komunikace mezi odděleními firmy, zákazníky nebo dodavateli, ale také 

pro účinné řízení skladových procesů a skladových zásob, jejichž oblast se v současné 

době stává velice často diskutovaným tématem. 

Ze zmíněných důvodů by problematika řízení skladového provozu měla být na pořadu 

dne u všech firem, které chtějí obstát v těžkém konkurenčním boji na čím dál tím více 

komplikovanějších světových trzích. 

Vedení firmy ARKOV, spol. s r.o. po dokončení implementace informačního systému 

SAP Business One®, který již v současné době dokonale řídí významnou část procesů 

firmy, avšak není dostatečně specializován na fyzické řízení procesů skladů, uvažuje  
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o implementaci systému řízeného skladu pomocí čárového kódu, od kterého si slibuje 

zvýšení produktivity práce a snížení skladových nákladů během několika let po jeho 

implementaci.  

2. Cíl práce 

Cílem práce je provést analýzu logistických procesů firmy a na základě této analýzy 

provést návrh optimalizace současných procesů podle nejnovějších trendů a dostupných 

technologií tak, aby pomohl firmě zefektivnit skladování a expedici zboží zákazníkům. 

Práce se bude dále zabývat zhodnocením možností a návrhem implementace systému 

čárových kódů, komunikujícího s informačním systémem SAP Business One ®. 
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3. Teoretická východiska 

V této kapitole jsou popsána teoretická východiska, na základě kterých je zpracována 

analytická a praktická část práce.  

3.1 Logistika 

Kapitola logistika popisuje základní pojmy z oblasti logistiky a řízení zásob. 

3.1.1 Pojem a vývoj logistiky 

Existuje celá řada definic vztahujících se k pojmu logistika. Zjednodušeně lze říci,  

že se logistika zabývá pohybem zboží a materiálů z místa vzniku do místa spotřeby 

 a tím souvisejícím informačním tokem. Týká se všech komponent oběhového procesu,  

tzn. dopravy, řízením zásob, manipulace s materiálem, balení, expedice, distribuce 

 a skladování. Zahrnuje také komunikační, informační a řídicí systémy.  

Jejím úkolem je zajistit správné materiály na správném místě, ve správném čase, 

v požadované kvalitě, s příslušnými informacemi a s odpovídajícím finančním 

dopadem. 

Historie pojmu logistika sahá do starověkého Řecka, nejdříve ho používali řečtí 

filozofové, později se vyskytoval v aritmetice a znamenal praktické počítání s čísly.  

Již od 9. st. je možné se s ním setkat ve vojenství. [1] 

Výrazná pozornost se tomuto pojmu začala věnovat po druhé světové válce, zpočátku 

především v USA. Efektivní distribuce a zásobování významně přispěly k úspěchu 

spojenců. Úspěšné uplatnění logistiky včetně jí využívaného matematického aparátu 

umožňujícího účinně řešit problém zásob, dopravní a rozmisťovací problémy a další,  

ke kterému došlo za druhé světové války při přípravě a provádění operací spojeneckých 

vojsk na západní frontě, vedlo po válce k rozšíření logistiky na řešení analogických 

problémů v civilní sféře v podnikové logistice. [2] 



11 
 

3.1.2 Čtyři fáze vývoje hospodářské logistiky 

1. fáze vývoje – logistika se zaměřovala pouze na distribuci. Převládal obchodní 

a marketingový přístup. Problém zásob byl okrajový, projevovala se spíše jejich 

nedostatečná výše a neadekvátní struktura i rozmístění. 

2. fáze vývoje – v důsledku strategie snižování nákladů se obrací pozornosti k zásobám. 

Zásoby jsou místem uloženého kapitálu. K řešení problému nadbytečných zásob  

se používaly matematické a statistické optimalizační metody. Logistika v hospodářské 

praxi se rozšířila o zásobování a pronikla do řízení výroby.  

3. fáze vývoje – v podnicích se začínají prosazovat ucelené logistické řetězce a systémy, 

propojující dodavatele s finálními zákazníky. 

4. fáze vývoje – integrované logistické systémy budou jako celek optimalizovány.  

Jde zatím o fázi vývoje, která není zatím ukončená. Pro její úspěšnou realizaci bude 

nutné splnit a vytvořit řadu předpokladů, zejména v oblastech počítačové integrace, 

elektronické výměny dat a dalších metod řízení. [2] 

3.1.3 Cíle logistiky 

���� Vycházet z podnikové strategie a splňovat celopodnikové cíle. 

���� Zabezpečit přání zákazníků na zboží a služby s požadovanou úrovní služeb a 

to při minimalizaci celkových nákladů.  

���� Primárním cílem logistiky je tedy dodávka požadované služby zboží 

zákazníkovi včas na smluvené místo při minimálních nákladech. 

Vnější cíle logistiky se zaměřují na výkon: 

���� zvyšování objemu prodeje; 

���� zkracování dodacích lhůt; 

���� zlepšování spolehlivosti a úplnosti dodávek; 

���� zlepšování flexibility logistických služeb; 
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Vnitřní cíle logistiky se zaměřují na snižování nákladů při dodržení vnějších cílů: 

���� optimalizace zásob a nákladů na zásoby; 

���� optimalizace nákladů na manipulaci se zásobami a jejich expedici; 

���� snižování nákladů na dopravu; 

���� apod. [2] 

3.1.4 Management logistiky 

Managementem řízení logistiky se rozumí proces řízení, plánování a realizace 

efektivního toku a skladování zboží, služeb a souvisejících informací z místa vzniku do 

místa spotřeby, jehož cílem je uspokojit potřeby zákazníka. [2] 

3.1.5 Skladování 

Skladování je jednou z nejdůležitějších částí logistického systému. Zabezpečuje 

uskladnění produktů v místech jejich vzniku, mezi místem vzniku a místem spotřeby. 

Poskytuje managementu informace o stavu, podmínkách a rozmístění skladovaných 

produktů. Sklady umožňují překlenout prostor a čas.  

Rozeznáváme dvě základní funkce skladování: 

���� Přesun produktů, do kterého patří: 

���� příjem zboží – vyložení, vybalení, aktualizace záznamů, kontrola stavu 

zboží; 

���� transfer zboží – přesun produktů do skladu, uskladnění a jiné přesuny; 

���� kompletace zboží dle objednávky zákazníka – přeskupování produktů 

podle požadavků zákazníka; 

���� expedice zboží – zabalení a přesun zásilek do dopravního prostředku, 

kontrola zboží podle objednávek, úpravy skladových záznamů; 

���� Uskladnění produktů;        [1] 
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3.1.6 Cross-docking 

Jedná se o systém distribuce zboží, který zajišťuje zásobování bez skladování, 

 s omezeným počtem manipulačních a překládkových operací. Optimalizuje časový 

průběh a investiční náročnost toku zboží od dodavatele k odběrateli. Předpokladem 

správné funkce tohoto systému je synchronizace všech dodávek přijímaných a 

expedovaných. Například zboží, které dorazí od dodavatele  

do skladu firmy, není okamžitě naskladněno do regálů, ale je na základě aktuálních 

požadavků odběratelů rovnou připravováno k expedici zákazníkům, díky tomu se 

podstatně ušetří časy plnění regálů při uskladňování a následného dohledávání zboží při 

jeho výdeji. Jako prvním průkopníkem této metody byl americký Wal Mart. [3] 

3.1.7 Zásoby 

Pojmem zásoba je myšlen současný majetek, který držíme na skladě pro prodej nebo 

další zpracování např. výrobu.  

 
Zásoby se dělí: 

���� hotové výrobky nebo zboží, které bude prodáno takové jaké je; 

���� rozpracovaná výroba – materiál ve výrobním procesu; 

���� surový materiál; [4] 

3.1.8 Řízení zásob 

Řízení zásob má za úkol udržovat takovou úroveň zásob, aby bylo dosaženo vysoké 

úrovně zákaznického servisu 1  při minimálních nákladech. Do nákladů na udržování 

zásob se započítávají náklady na kapitál vázaný v zásobách, skladovací náklady, 

náklady na pořízení zásob a také náklady na likvidaci zastaralého zboží. Tyto náklady 

se mohou pohybovat v rozmezí 14 % až do více než 50 % hodnoty zásob. [2] 

                                                
1  Dle [2] Úroveň toho jak dobře funguje logistický systém z hlediska vytváření užitné hodnoty 

prostřednictvím času  a místa. 
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Zásoby mají negativní vliv na podnik v podobě vázaného kapitálu, jsou velmi 

nákladnou investicí a negativně ovlivňují hospodářský výsledek firmy. Jsou rovněž 

nejméně likvidní aktivní položkou v rozvaze.  

Velikost zásob firmy nelze striktně dopředu nadefinovat, vždy záleží na konkrétní 

situaci a podmínkách. Výše zásob přímo úměrně ovlivňuje kvalitu zákaznického 

servisu, tzn., čím více zásob máme, tím jsme schopni vyhovět více zákazníkům 

ve velmi krátkém času. Na druhou stranu finanční prostředky investované  

do nadbytečných zásob bychom mohli využít pro jinou investici, která by nám mohla 

kvalitu zákaznického servisu zvýšit ještě více, než investice do zásob. Spolu s výší 

investice do zásob se nám úměrně zvyšuje riziko nepoužitelnosti a neprodejnosti zásob 

v budoucnu, jejich znehodnocení, či zcizení. 

Řízení zásob je metodou, jak řídit tok výrobků v dodavatelském řetězci a dosáhnout 

požadované úrovně služeb za přijatelnou cenou. Pohyb a tok zboží jsou klíčové 

koncepty v řízení zásob.  

Ve finančním účetnictví zásoby jsou v rozvaze na straně aktiv. Zásoby na jedné straně 

zatěžují podnik z finančního hlediska, na druhé straně obrat těchto zásob také znamená 

prodej a zisky v obchodním podnikání. Čím rychlejší obrat zásob, tím vetší je ziskovost.  

Klíčové body, o kterých je nutné v rámci řízení zásob uvažovat jsou: 

���� určení výrobků, které budou skladovány, a místo, kde budou skladovány; 

���� udržení stavu zásob, který je potřeba k uspokojení poptávky – tvorbou 

prognóz poptávky; 

���� stanovení kdy a jaké množství zásob objednat; 

3.1.9 ABC analýza a segmentace zásob 

V roce 1906 italský ekonom Vilfredo Pareto provedl výpočetní odhad, že 80 % majetku 

spočívá v rukou 20 % obyvatel. V této době se většina lidí domnívala, že 50 % úsilí 

vede k 50 % výsledků (nebo 50 % vstupů vytváří 50 % výstupů).  
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To však Vilfredo Pareto vyvrátil. Ve svém pravidle vyvrátil základní rovnováhu mezi 

vynaloženým úsilím a následnou odměnou. Paretova analýza vychází z principu,  

že 20 % všech našich činností přináší 80 % zisku. [5] [6] 

 

OBRÁZEK 1: TEORETICKÝ MODEL ABC ANALÝZY ZÁSOB 2 

Alternativním označením tohoto typu analýzy jsou ABC analýza nebo pravidlo 80/20, 

kde vysoká četnost výskytu v jedné množině proměnných je rovna menší četnosti 

výskytu v odpovídající druhé množině proměnných. [7] 

ABC analýza se uplatňuje v praxi v různých odvětvích a v mnoha oblastech, např. v oblasti 

řízení vztahů se zákazníky, řízení pohledávek a závazků, řízení rozpracovanosti ve výrobě, 

řízení prodeje, ale zejména v oblasti řízení zásob. 

V oblasti řízení zásob předpokládáme, že ne všechny zásoby na skladě mají pro firmu 

stejnou hodnotu, proto některým je potřeba věnovat vyšší pozornost, a některým méně.  

Nejefektivnějším způsobem rozdělení těchto zásob je klasifikace položek zásob  

do několika kategorií nejčastěji ABC, někdy je možné použít i více písem pro jemnější 

klasifikaci zásob. 

  

                                                
2 Zdroj: Vlastní práce 
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Způsoby klasifikace zásob: 

Zásoby je možné klasifikovat do kategorií na základě několika druhů zdrojových dat, 

vždy záleží na konkrétních požadavcích a potřebách firmy: 

���� klasifikace dle spotřeby zásob za období, hodnota udávaná nejčastěji  

ve skladových cenách jednotlivých položek; 

���� klasifikace zásob dle rentability (ziskovosti); 

���� klasifikace zásob dle četnosti výdejů zásoby ze skladu za období; 

���� klasifikace zásob dle důležitosti zásoby na skladě; 

Není doporučováno klasifikovat zásoby na základě jejich aktuální hodnoty na skladu, 

nebo na jakémkoliv jiném parametru, který se může významně změnit ze dne na den 

závisle na dodávkách zákazníkům nebo jiných transakcích, odehrávajících se ve skladu. 

Výsledky takovéto klasifikace by se nám měnily dle dne, ve kterém jsme tato data 

odebrali.  

Z pohledu řízení skladu existují určité výhody analýzy klasifikace zásob podle úrovně 

jejich aktivity (počet výdejů ze skladu). Avšak tato metoda může negovat některé více 

důležité výhody popsané níže. Jestliže přesto potřebujeme data aktivit využít například 

z důvodu potřeby určení nejefektivnějších skladovacích prostor pro zásoby,  

nemusí se na těchto datech stavět ABC analýza, ale je možné tato data využít jako 

doplňkovou informaci k ABC analýze například přidáním doplňkových koeficientů 

k jednotlivým třídám analýzy. 

Z uvedených úvah je doporučovaným způsobem klasifikace zásob, souhrnná spotřeba 

zásob v peněžních jednotkách za období. Tato metoda kombinuje vliv jednotkových 

nákladů a úroveň aktivity zásob a poskytuje více stabilní soubor dat získaný v horizontu 

historických údajů o transakcích.  

Pro proces klasifikace položek zásob do kategorií je vhodné vycházet z dat za jeden rok. 

Období jednoho roku se pro tento účel jeví jako nejpřiměřenější, jelikož použitím velmi 

krátkého období například pěti měsíců bychom podstupovali nebezpečí zkreslení 
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výsledků vlivem sezónních výkyvů, a naopak použitím dlouhého období například třech 

let, bychom měli výsledky zkreslené změnou poptávky zákazníků, která se v průběhu 

let může měnit. Pro nově založený sklad, kde ještě nemáme data za dostatečné období  

je možné do doby, než získáme data s dostatečnou historií, použít data aktuálních 

skladových cen zásob. [8] 

Zdrojová data 

V ideálním skladu je zdrojovými daty pro výpočet souhrnné spotřeby zásoby za období 

myšlen celkový výdej zásoby mínus celková hodnota vrácených dodávek zásoby. 

V běžné praxi ale ideální sklady neexistují a mimo běžných skladových výdejů a příjmů 

existují korekční transakce příjmy a výdeje, které je potřeba do zdrojových dat rovněž 

zahrnout. 

Provedení klasifikace zásob 

ABC analýzu můžeme provést na základě několika kritérií, pro tento příklad použijeme 

hodnotu souhrnné spotřeby zásoby za období.  

a) Určíme si kategorie, do kterých budeme artikly zařazovat, kategorie  

se nejčastěji označují písmeny abecedy A...Z, kde položky v kategorii A 

jsou pro firmu nejdůležitější a s dalšími písmeny abecedy jejich 

důležitosti klesá. Počet písmen tříd, do kterých budeme položky 

zařazovat záleží na konkrétní firmě, jejích potřebách a zvyklostech. 

Nejčastěji se používají písmena A, B, C, pro jemnější členění i D a E. 

Někdy se pro zásoby, které neměly žádný pohyb, volí samostatné 

písmeno z konce abecedy např. Z. 

b) Nadefinujeme hranice kumulativního procentuálního podílu, 

do kterých budou jednotlivá písmena spadat. Nelze určit přesné 

procentuální hodnoty a jejich hranice, jelikož je každá firma jiná a má i 

jinou strukturu zásob a jejich prodejů. Je proto na firmě, aby 

nadefinovala tyto hranice podle jejich zvyklostí a na základě výsledků 

ABC analýzy tyto hranice případně přizpůsobila aktuálním podmínkám. 
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V příkladu na Obrázek 1: Teoretický model ABC analýzy zásob  je 

znázorněna možnost rozdělení pásem: 

���� třída A představuje 0 – 80 % všech prodejů; 

���� třída B představuje prodeje mezi 80% a 95% všech prodejů; 

���� třída C představuje zbytek prodejů; 

c) Ohodnotíme každou položku zásob pomocí vzorce 

 [prodané množství za období] x [skladová cena zásoby]. 

d) Seřadíme získané hodnoty od nejvyšší po nejnižší. 

e) Vypočteme kumulativní součet hodnot potřeby na řádcích, tj. sčítáme 

hodnotu aktuální s hodnotou předchozí pro všechny řádky datového 

souboru. 

f) Vypočteme pro každý řádek procentuální podíl kumulativního součtu3. 

[kumulativní součet na řádku / suma celkové hodnoty prodejů]  

g) Získané procentuální hodnoty ohodnotíme dle pásem kumulativního 

procentuálního podílu, která jsme si na počátku nadefinovali. 

V běžné praxi většinou do třídy A spadnou drahé materiály a produkty spotřební 

s nízkou skladovou hodnotou a velkým pohybem spadnou do kategorie C. 

  

                                                
3  Vyjadřuje procento celkových přínosů, které nám artikl na daném řádku a všechny artikly  

na předchozích řádcích přinesly. Například jestliže nám kumulativní procento na řádku udává hodnotu  

25 %, tak to znamená, že přínosy ze všech artiklů na předchozích řádcích a přínos z artiklu na aktuálním 

řádku vytvořily 25% z celkových přínosů. 
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Třída A obsahuje nejdůležitější zásoby firmy a zároveň nejdražší. Tyto zásoby vyžadují 

přísnou kontrolu a pozornost, stav těchto zásob a jejich objednávání by mělo být 

pravidelně ověřováno a hlídáno. Objednávky tohoto zboží by měly být častěji 

a v menším množství. Jedná se většinou o malý počet zásob z celkového počtu zásob  

na skladě. Inventarizace těchto zásob měla být častá například měsíčně až čtvrtletně.  

Měli bychom se snažit o zkracování dodací lhůty a pravidelně hodnotit predikci prodejů 

těchto zásob. 

Třída B zpravidla obsahuje větší množství zásob, než předchozí třída. Obsahuje zásoby 

s nižší kritičností kontrol a pozornosti, než třída A, nicméně platí stále nutnost 

pravidelných kontrol těchto zásob, pečlivého objednávání a hlídání těchto zásob. 

Četnost těchto kontrol však nemusí být tak častá, jako v předchozí třídě. Objednávky 

tohoto zboží mohou být méně časté a ve větším objemu. Inventarizace těchto zásob  

by měla probíhat v řádu měsíců např. každých šest měsíců (záleží na počtu položek 

těchto zásob na skladě) 

Třída C zahrnuje zásoby, které je nutné kontrolovat nejméně. Kontrola těchto zásob 

může probíhat periodickým přehledem existující zásoby. Objednací množství  

jsou veliká, nejedná se o položky, které finančně zatěžují firmu. Inventarizace těchto 

zásob může probíhat každých dvanáct měsíců. [9] 

Následně můžeme vytvořit další třídy zásob, které nám pomohou rozpoznat specifické 

zásoby. Množství tříd není ničím omezeno a vždy záleží na podniku, jak podrobně chce 

své zásoby mít rozdělené. 

Třída kritických zásob obsahuje zásoby, které bývají často velmi drahé, někdy mohou 

mít i velmi dlouhé dodací termíny. Jedná se o zásoby, které mohou být kritickými 

náhradními díly pro naše významné zákazníky a je nutné je vždy držet na skladě  

za každou cenu. Tuto třídu vytváříme z toho důvodu, abychom zajistili plný dohled  

nad těmito zásobami. Ze své podstaty by to mohly být zásoby třídy A, jelikož však 

spotřeba těchto zásob bývá sporadická, někdy žádná, je dobré tyto zásoby oddělit, aby 

se nestalo, že by vlivem nulového nebo nízkého pohybu by tyto zásoby byly umístěny 

do některé z jiných kategorií a tím jim nebyla věnována taková péče a pozornost,  

jaká by měla.  
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Třída zásob bez zásob pohybu a starých zásob, pomocí této třídy můžeme oddělit 

tzv. „mrtvé zásoby“ a zásoby, které se určitou dobu nehýbaly od zbytku zásob.  

Zavést tuto třídu je vhodné tehdy, když chceme speciálně sledovat a analyzovat staré 

zásoby a zásoby bez pohybu, což může být vhodné zejména tehdy, když se podnik 

potřebuje těchto nepotřebných zásob zbavit, jelikož zabírají prostor ve skladu a jejich 

stárnutím se snižuje jejich doba životnosti. [8] 

3.2 Informační technologie pro řízení logistiky ve firmě 

Tato kapitola popisuje teoretická východiska k informačním technologiím,  

které se budou vyskytovat v návrhu řešení. 

3.2.1 Informační systém SAP Business One® 

SAP Business One je integrovaný ERP systém vlastněný společností SAP AG, který se 

zaměřuje na softwarové požadavky malých a středních firem. V České republice je SAP 

SBO dodáván prostřednictvím několika certifikovaných implementátorů.  

Firma ARKOV, spol. s r.o. si zvolila předního dodavatele SAPu Business One®, 

společnost VERSINO CZ s.r.o. 

SAP Business One se skládá ze 14 "jádrových modulů": 

���� administrační modul = konfigurace a nastavení SAPu; 

���� finanční modul = veškeré finanční záležitosti; 

���� modul obchodních příležitostí = obchodní příležitosti sledují průběh  

od počátku nového obchodního případu, až po jeho ukončení; 

���� modul prodej = prodejní aktivity se zákazníky; 

���� modul nákup = v  modulu pracuje oddělení nákupu, uskutečňují se v něm 

veškeré nákupní a zásobovací procesy; 

���� modul obchodních partnerů = v tomto modulu probíhá údržba veškerých 

obchodních partnerů (zákazníků, dodavatelů); 
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���� modul banka = pomocí tohoto modulu se vydávají a přijímají peníze; 

���� modul sklad = tento modul slouží k řízení skladů; 

���� modul výroba = modul, který řídí veškeré výrobní procesy; 

���� MRP modul = slouží k plánování zajištění materiálových zdrojů; 

���� modul Servis = modul se stará o zajištění po prodejního servisu prodávaných 

produktů; 

���� modul řízení lidských zdrojů = udržují se v něm záznamy o zaměstnancích 

firmy; [10] 

3.2.2 Systém řízeného skladu WMS 

Systémy řízeného skladu, neboli Warehouse Management Systems, jsou klíčovou 

součástí moderního řízení logistického procesu. Jsou primárně zaměřeny na kontrolu  

a řízení pohybu a skladování materiálů a zboží v rámci skladu. Zahrnují řízení příjmů, 

výdejů a přesunů zboží.  Tyto systémy jsou často založeny na technologiích identifikace 

zboží pomocí čárového kódu, jako jsou bezdrátové mobilní čtečky čárového kódu  

a tiskárny. Velice často jsou tyto systémy propojeny a integrovány s informačním 

systémem firmy. Cílem zavádění těchto systémů je optimalizace nákladů řízení 

skladování, časová úspora skladových operací. [11] 

3.2.3 Čárový kód 

Čárové kódy jsou velmi efektivním, stále nejlevnějším, a proto nejrozšířenějším 

způsobem značení zboží pro automatickou identifikaci, založené na optickém principu. 

[2]  

Mezi hlavní výhody patří: 

���� Redukce chyb. Systémy čárových kódů redukují počet chyb při zadávání dat. 

Toto bylo dokázáno ve studiích, ukazujících chybovost při ručním zadávání 

dat, kde dochází u zkušených pisatelů k jedné chybě v 300 úhozech. Dnešní 
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systémy čárových kódů jsou téměř bezchybné, teoreticky může dojít asi 

k jedné chybě na hodně milionu zadaných znaků.  

���� Úspora času. Kromě toho, že jsou čárové kódy mnohonásobně přesné, 

než ruční zadávání dat, jsou také mnohonásobně rychlejší. Zatímco vypsání 

několika řádků výdejky zákazníkovi může ručně trvat až několik minut, 

použitím systému čárových kódů můžeme to samé zvládnout za několik 

vteřin.  

���� Zvýšená efektivita. Když zvážíme redukci chyb a úsporu času,  

tak pracovník stráví mnohem méně času procesem zadávání dat a hledáním 

chyb. 

���� Celková úspora nákladů. Vzhledem k uvedeným výhodám se velmi snižují 

náklady firmy, i přes nutnou větší počáteční investici. [11] 

3.2.3.1 Historie 

V roce 1932 malá skupina studentů Harvardské univerzity pod vedením Wallace Flinta 

spustila ambiciózní projekt. Projekt navrhoval, že si zákazníci zvolí zboží z katalogu  

a odtrhnout z tohoto katalogu odpovídající kupóny. Kupóny pak donesou skladníkovi, 

který je vloží do čtečky. Systém pak vyjme zboží ze skladu a dopraví k přepážce,  

kde je následně vystaven kompletní účet. 

Moderní čárový kód začal v roce 1948. Bernard Silver, student Drexelova technického 

institutu ve Philadelphii, zaslechl prezidenta místního potravinového řetězce, žádat 

děkana fakulty o provedení výzkumu a vývoje systému k automatickému čtení údaje 

o produktu při kontrole. Silver o tom informoval svého 27 letého přítele Normana 

Josepha Woodlandova, ten byl tímto problémem fascinován, a ihned na něm začal 

pracovat. 

Jednou z prvních variant, kterou navrhli, bylo použití použití speciálního inkoustu, který 

by zářil pro osvětlení ultrafialovým světlem. Woodland a Silver sice na tomto principu 

zkonstruovali zařízení, které pracovalo, vyskytly se však problémy se stabilitou 

inkoustu a navíc zhotovování kódu bylo příliš drahé. Vývoj pokračoval ještě nějaký čas, 
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20. října 1949 si oba mohli podat přihlášku na patent čárového kódu. Někdy se uvádí, že 

tento jejich první kód byl tvořen soustřednými kružnicemi (tzv. býčí oko). 

I když takovýto kód popisovali, v tom základním byly použity rovné čáry podobně jako 

dnes. [12] 

Jejich kód byl tvořen 4 bílými čarami na tmavém pozadí. Kódování vznikalo 

přítomností či nepřítomností jedné nebo více čar, čímž se dosáhlo 7 možností, s 10 

čárami pak možností už bylo 1 023. Patent byl udělen v roce 1952.  

Přesto komerční využití přišlo až roku 1966 a to ještě v podobě soustředných kružnic, 

které se ukázalo jako nevhodné. Teprve roku 1970 byl doporučen čárový kód podle 

myšlenky Woodlanda a Silvera. O 4 roky později v roce 1974 se objevila první čtečka 

kódu a první zboží s čárovým kódem mohlo projít pokladnou. [13] 

3.2.3.2 Kód EAN 

Kód EAN, původně značený European Article Number, se stal nejznámějším kódem  

a standardem pro značení zboží prodávaného v běžných obchodních sítích.  

Vznikl na základě severoamerického UPC 4 . Kód EAN je definován standardizační 

organizací GS1. Dle jeho délky rozlišujeme EAN-8 nebo EAN-13 s 8 nebo 13 číslicemi.  

Každá číslice je kódována dvěma čárami a dvěma mezerami. První dvě nebo tři číslice 

obvykle označují kód místní GS1 organizace v dané zemi, Česká Republika má 

přiděleno trojčíslí 859. Dalších čtyři, pět nebo šest číslic je identifikace výrobce, dalších 

několik číslic identifikuje konkrétní výrobek a poslední číslice je kontrolní číslo, 

které ověřuje správnost dekódování, vypočítá se pomocí algoritmu modulo 10.     [14] 

 

 

OBRÁZEK 2: EAN 135       

                                                
4 UPC = Universal Product Code  
5 Zdroj: Vlastní práce 
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3.2.3.3 Kód 128 

Kód 128 je čárový kód s vysokou hustotou, používaný po celém světě v zásilkových 

a balících odvětvích. Dokáže zakódovat všech 128 znaků ASCII tabulky.  

Existuje ve třech verzích, dle rozsahu nabízené abecedy znaků. 

���� 128A – ASCII 6znaky od 00 do 95 (0-9, A-Z a kontrolní kódy) a speciální 

znaky; 

���� 128B – ASCII znaky 32 až 127 (0-9, A-Z, a-z) a speciální znaky; 

���� 128C – 00-99 (dokáže kódovat pouze numerická data, ale ve dvojnásobné 

hustotě); [15] 

Skládá se ze šesti sekcí: 

���� tichá zóna; 

���� startovací znak – dle zvoleného typu kódu; 

���� data; 

���� kontrolní znak – vypočítaný kontrolní součet, založený na hodnotě 

asociované s každým znakem kódovaného textu. Konečný znak do výpočtu 

není zahrnut. Jeho výpočet probíhá pomocí modulo 103 algoritmu7; 

���� konečný znak; 

���� tichá zóna; [11] 

                                                
6 ASCII = American Standard Code For Information Interchange (americký standardní kód pro výměnu 

informací)  
7 Modulo 103 – algoritmus výpočtu kontrolního součtu probíhá sčítáním hodnot každého znaku směrem 

od startovacího znaku doprava a násobením ordinální pozice tohoto znaku v řetězci. Takováto suma je 

vydělena číslem 103. Výsledný kontrolní součet je zbytek po tomto dělení. 
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3.2.3.4 Kód 39 

Kód 39, také zvaný kód 3 z 9, je snadno tisknutelný a běžně využívaný na různých 

etiketách s čárovým kódem pro značení různých materiálů, v průmyslových aplikacích  

a automobilovém průmyslu. Byl vynalezen Dr. Davidem Allaisem a Rayem Stevensem 

v roce 1974.  

Tímto kódem je možné zakódovat znaky 0-9, velká písmena abecedy A-Z, znak mezery, 

a některé speciální znaky jako $ -. Čárový kód sám o sobě neobsahuje kontrolní číslo, 

tak jako například Kód 128, je však samo kontrolní, na základě myšlenky, že jediná 

chybně přečtená čára nemůže generovat žádný další platný znak. Jednou z největších 

nevýhod tohoto typu čárového kódu je jeho nízká hustota, je potřeba mnohem více 

prostoru pro zakódování dat, než Kód 128. Což znamená, že nelze tímto kódem značit 

velmi malé produkty, na které by se takto dlouhý kód nevešel. Kód 39 je možné 

dekódovat prakticky libovolnou čtečkou čárového kódu. Největší výhodou tohoto kódu 

je bezesporu jeho jednoduché sestavení a tisk na běžných tiskárnách, jelikož není nutné 

dopočítávat kontrolní číslo a je možné pro jeho sestavení využít speciální font,  

který automaticky zadané znaky přemění na čárový kód. 

Odhaduje se, že při užití Kódu 39 může dojít k chybě dekódování až po přečtení cca 

třicet miliónů znaků. 

Znaky ABC0001 pomocí Kódu 39 přeměníme na čárový kód přidáním startovacího a 

konečného znaku * na začátek a konec těchto znaků, a následně tento řetězec 

převedeme pomocí fontu na čárový kód. [16] 

OBRÁZEK 3: KÓD 398 

                                                
8 Zdroj: Vlastní práce 
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3.2.4 Elektronická výměna dat mezi systémy 

3.2.4.1 XML 

V dnešní době, kdy existuje velké množství různých systémů a aplikací, není možné 

zasílat dokumenty v různých tvarech a formátech. Je potřeba používat jednoduchý 

otevřený formát, který není svázán s konktrétní platformou, či technologií.  

XML (Extensible Markup Language) je značkovací jazyk založený na jednoduchém 

textu, jehož primárním účelem je usnadnění sdílení dat mezi různými systémy, 

především pomocí Internetu. Jazyk XML dovoluje popsat strukturu dokumentu 

z hlediska věcného obsahu, sám o sobě nedefinuje vzhled dokumentu. Jedná se o 

standardizovaný formát konsorciem W3C, jehož specifikace je dostupná všem, každý 

tedy má možnost implementovat podporu XML jazyka do své aplikace. 

Efektivita XML je závislá na struktuře XML dokumentu, integritě a jeho obsahu. [17] 

Příklad XML dokumentu jednoduché objednávky:  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<objednavka> 

  <kod_objednavky>01</kod_objednavky> 

  <zakaznik>ZCZ000001</zakaznik> 

  <datum>1.10.2007</datum> 

  <produkt>2310</produkt> 

  <mnozstvi mj=”ks”>2</mnozstvi> 

  <cena mena=”CZK”>100</cena>  

</objednavka> 
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3.2.4.2 Webové služby (Web Services) 

W3C konsorcium definuje webové služby jako software navržený k výměně 

elektronických dat mezi systémy. Jedná se o technologii, která dokáže integrovat 

komunikaci různých aplikací a systémů, provozovaných na různých platformách.  

Pro vzájemnou komunikaci se využívá SOAP XML zpráv, což jsou takové obálky XML 

dokumentů založené na XML technologii, které se posílají pomocí HTTP protokolu. 

Například pokud klient webové služby zašle dotaz v podobě SOAP zprávy  

na dostupnost zboží, webová služba mu odpoví v podobě XML dokumentu, zabaleného  

v SOAP zprávě, s informacemi o dostupnosti požadovaného produktu.  

Webové služby se využívají také například v internetových portálech pro obchodníky, 

kteří na dálku vystavují on-line objednávky v informačním systému pomocí webového 

prohlížeče.  

Toto vše lze pomocí webových služeb vytvořit, aniž by bylo nutné, pro každou aplikaci 

napojenou na informační systém, zasahovat do zdrojového kódu informačního systému. 

Stačí jenom, když webová služba pošle do informačního systému SOAP zprávu s XML 

dokumentem ve specifikované struktuře, požadované informačním systémem. 

V platformách Java a .Net je pro komunikaci pomocí webových služeb zabudována 

standardní podpora. [18] 

3.2.4.3 Integrace SAP Small Business One s ostatními systémy 

Integrace SAPu SBO s jinými systémy může být nejjednodušeji provedena použitím 

SDK komponent DI API, které poskytují interface k objektům a logice SAPu SBO. 

Užití tohoto API vyžaduje pokročilejší znalosti programování.  

VERSINO CZ, s.r.o. má své vývojové centrum v Karlových Varech, kde vývojáři 

vylepšili původní XML komunikační platformu. Tudíž mají nyní možnost obousměrně 

komunikovat s různými systémy prostřednictvím XML zpráv a webových služeb.  

Při příjmu nového nebo změněného objektu prostřednictvím SAP klienta webové služby 

je možné v tomto rozhraní nadefinovat následné procesy a události, které mají v SAPu 
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nastat. Zároveň při změně nebo přidání objektu v SAPu je možné tuto změnu zachytit  

a odeslat změněný nebo přidaný objekt klientem webové služby do webové služby 

vzdáleného systému. [19] 

3.2.5 Databázový systém MS SQL 

Microsoft SQL server je relační databázový systém vyvinutý společnosti Microsoft. 

Jeho první verze přišla na trh okolo toku 1989. Během let prošel řadou změn 

a vylepšení. Verze MS SQL 7.0 se představila jako první databázový server s plným 

grafickým rozhraním. Další verze následovaly MS SQL 2000, 2005 a současná verze 

2008. Získávání dat probíhá pomocí dotazování SQL serveru jazyky ve standardu  

T-SQL a ANSI SQL. V současné době je tento databázový stroj používán na celém 

světě jak v malých řešeních s malým objemem dat, tak i v rozsáhlých projektech. [20] 

3.3 Modelování informačních systémů pomocí UML 

UML (Unified Modeling Language, jednotný modelovací jazyk) je modelovací jazyk 

vyvíjený od roku 1994. Původním účelem tohoto jazyka bylo poskytnout objektově 

orientované nástroje pro vývoj aplikačních systémů. UML je podporován řadou 

významných firem z oblasti informatiky (IBM, Oracle, Microsoft, aj.) . 

Dnes je UML využíván jako obecný modelovací nástroj aplikací, obchodních  

a výrobních procesů. Ulehčuje práci jak programátorům, tak i obchodníkům. 

Obchodníci jsou pomocí tohoto jazyka schopni načrtnout jejich představu o funkcích 

systému a programátoři si z jejich představy vytvoří příslušné diagramy, které zkoumají 

vlastní struktury systému. 

Rozšiřování UML může být určitou zárukou pro to, aby se nejednalo o uzavřený 

systém, který by nebyl schopen akceptovat nové poznatky a koncepce v oblasti 

analytických a návrhových metod.  

Model v UML je složen z mnoha odlišných diagramů, které reprezentují rozdílné 

pohledy na různé části navrhované aplikace. Specifikace UML 2.0 se skládá ze třinácti 

diagramů.  
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���� Mezi tři významné části systémového modelu patří: 

���� funkční model;  

Ukazuje funkcionalitu systému z pohledu uživatele.  

Reprezentován Use Case diagramem (Diagram případů užití).  

���� objektový model;  

Ukazuje strukturu systému užitím objektů tříd, atributů, operací a vztahů 

mezi nimi. Reprezentován Class diagramem (Diagram tříd). 

���� dynamický model; 

Popisuje vnitřní chování systému.  

Reprezentován např. Activity diagramem (Diagram aktivit). [21] 

3.3.1 Diagram aktivity (Activity diagrams) 

Diagramy Aktivity popisují vnitřní chování systému a reprezentují jeho obchodní  

a operační workflow. Diagram Aktivity je dynamický diagram, který ukazuje aktivitu 

objektů a událost, která způsobila, že se objekt nachází v určitém stavu. [21] 

TABULKA 1: ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ PRVKY UML DIAGRAMU AKTIVITY 9 

Počáteční aktivita: Ukazuje startovní bod 
 

Aktivita: Reprezentována obdélníkem se zakulacenými 
rohy  
Rozhodnutí: Tam, kde je nutné provést rozhodovací 
proces, se využívá rozhodovací kosočtverec s volbami 
napsanými na každé straně šipek, vycházejících 
z kosočtverce 

 
Paralelní aktivity: Některé aktivity mohou pracovat 
simultánně. Např. poslouchání vyučujícího, a zároveň  
dívání se z okna, je paralelní aktivitou. Tento prvek je 
reprezentován tzv. vidličkou  

 
Finální aktivita: Ukončení diagramu Aktivity ukazuje 
symbol oka.  

                                                
9 Dostupné on-line na: http://www.visual-paradigm.com/VPGallery/diagrams/Activity.html 
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3.4 SWOT analýza 

Jedná se o kvalitativní metodu užívanou v marketingu. Díky ní dokážeme komplexně 

vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu. Je součástí 

strategického plánování společnosti. 

SWOT je zkratkou slov z angličtiny: Strengths (přednosti = silné stránky), Weaknesses 

(nedostatky = slabé stránky), Opportunities (příležitosti), Threats (hrozby). SWOT 

analýza tedy představuje kombinaci dvou analýz,  S - W a O - T. 

Základ metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou 

rozděleny do čtyř základních skupin (tj. faktory vyjadřující silné nebo slabé vnitřní 

stránky organizace a faktory vyjadřující příležitosti a nebezpečí jako vlastnosti vnějšího 

prostředí). Vzájemnou interakcí faktorů silných a slabých stránek na jedné straně vůči 

příležitostem a nebezpečím na straně druhé, lze získat nové kvalitativní informace, které 

charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu. 

Vnitřní analýzou (S-W) pak můžeme stanovit naše možnosti a potenciál. Vnější analýza 

(O-T) nám pomáhá rozpoznat rizika, která by mohla ohrozit společnost a zaměřit se  

na příležitosti, které můžeme využít v náš prospěch. 

Výstupem kompletní analýzy SWOT je vyhodnocení fungování firmy, 

která maximalizuje přednosti a příležitosti a minimalizuje své nedostatky a hrozby.  

3.5 Porterova analýza 

Profesor Michael E. Porter v roce 1979 představil model, který ukazuje soustavu pěti 

sil, ovlivňující průmysl. Strategičtí manažeři firem mohou tento model použít pro lepší 

porozumění trhu jako celku, ve kterém jejich firma operuje. [22] 
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OBRÁZEK 4: PORTERŮV MODEL PĚTI SIL10 

3.5.1 Rivalita 

V tradičním ekonomickém modelu konkurence rivalů snižuje zisky směrem k nule, 

konkurence však není dokonalá a firmy nejsou pouze hloupí příjemci ceny. Firmy se 

snaží získat co největší konkurenční výhody, aby porazily své rivaly. Intenzita rivality 

mezi firmami je na jednotlivých trzích různá. 

Hlavními faktory ovlivňujícími intenzitu rivality konkurentů jsou: 

� Počet firem na trhu – zvyšuje rivalitu, jelikož více firem musí bojovat o stejný 

počet zákazníků a zdrojů. 

� Pomalý růst trhu – způsobuje boj firem, oproti rostoucímu trhu, kde jsou firmy 

snáze schopny navyšovat zisky 

� Vysoké skladovací náklady nebo netrvanlivé zboží – nutí výrobce k rychlému 

prodeji zboží ve stejný čas, což zintenzivňuje konkurenci. 

� Nízké náklady na změnu dodavatele – když zákazník může jednoduše a levně 

přecházet z jednoho produktu k druhému, tak vzniká velký boj o udržení 

zákazníků. 

� Vysoké fixní náklady – s vysokými fixními náklady, které se rovnají téměř 

                                                
10 Zdroj: Vlastní práce 
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celkovým nákladům, musí firma využívat plnou kapacitu zařízení, což vede 

k velké produkci, kdy při následné snaze prodat takto velkým objem produkce, 

vzniká velká rivalita mezi konkurenty. 

� Diferenciace produktů – produkty, které jsou relativně stejné, si budou 

konkurovat cenou. Zde může hrát velikou roli známost jednotlivých značek 

produktů.          [22] 

3.5.2 Bariéry vstupu na trh 

Bariéry vstupu na trh jsou unikátní charakteristikou, které definuje průmyslový trh. 

Bariéry zmenšují množství vstupů nových firem na trh, díky tomu udržují úroveň zisků 

firem, které již na trhu jsou. Ze strategického pohledu, bariéry mohou být vytvářeny 

nebo zneužívány k zvýšení konkurenčních výhod stávajících firem na trhu. 

Bariéry vstupu vznikají zejména z důvodů: 

� Vlády – ačkoliv hlavní rolí vlády je chránit konkurenci prostřednictvím  

antitrustových akcí, vláda také omezuje konkurenci pomocí udělování 

monopolů. V ČR donedávna např. pevné telefonní linky, monopol České Pošty 

pro listovní zásilky, apod. 

� Patentů – patentovaná technologie může být velkou barierou zabraňující vstup 

nových firem na trh. 

� Vysokých nákladů pro vstup na trh – čím větší jsou náklady vstupu na trh, tím 

větší je překážka nových firem pro vstup na trh. Vysoké náklady mohou být 

například spojené s pořízením vzácné a drahé technologie, kterou disponují 

firmy na trhu. 

� Loajality ke značce – pro nové firmy je velmi těžké vstoupit na trh, kde existuje 

silné postavení značek.        [23] 

3.5.3 Hrozba substitutů 

Toto je pravděpodobně nejvíce přehlížený a proto nejvíce zničující element tvorby 

strategických rozhodnutí. Je potřeba sledovat nejen produkty přímých konkurentů,  

ale také typy produktů, které by lidé koupili místo nich. 
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Hrozba substitutů existuje tehdy, když je poptávka po produktu ovlivněna změnou ceny 

substitutů. Čím více substitutů je dostupných, tím více je poptávka elastická, jelikož 

zákazníci mající více alternativ. Existence blízkých substitutů omezuje firmy na trhu ve 

zvyšování cen. Například cena hliníkových plechovek je omezena cenou skleněných  

a plastových lahví.  

Existuje-li velká hrozba substitutů, zisk z produktů je většinou velmi nízký. 

3.5.4 Vyjednávací síla dodavatelů 

Výrobní průmysl potřebuje suroviny, tato základní potřeba vede ke vztahům mezi 

dodavateli a odběrateli, tedy mezi výrobci hotových výrobků a dodavateli surovin,  

které jsou využívány pro výrobu těchto výrobků. 

Jestliže máje tito dodavatelé velkou vyjednávací moc, tak mohou mít významný vliv  

na celý výrobní průmysl. 

Dodavatelé mají velkou vyjednávací sílu jestliže: 

•••• jejich velikost je mnohonásobně větší, než je velikost zákazníků; 

•••• existuje malá koncentrace distributorů – čím méně distributorů daného produktu 

je, tím větší mají vyjednávací moc; 

•••• náklady na změnu dodavatele jsou vysoké; 

•••• jedinečnost produktu – dodavatel, který vyrábí specializovaný produkt na 

zakázku dané společnosti, bude mít vyšší vyjednávací schopnost, než dodavatel 

standardizovaných součástí;        [23] 
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4. Analýza současného stavu 

V této kapitole se budu zabývat analýzou firmy z pohledu na současné logistické 

procesy a její okolí.  

4.1 O společnosti ARKOV, spol. s r.o. 

ARKOV působí na českém trhu od roku 1992. Portfolio nabídky společnosti dnes 

obsahuje nepřeberné množství sortimentu a služeb. ARKOV se zaměřuje na několik 

hlavních oblastí. 

První z nich jsou ložiska. ARKOV se ložisky a jejich příslušenstvím zabývá po celou 

dobu jeho existence. Za tuto dobu získal oficiální zastoupení renomovaných dodavatelů.  

Hydraulické, pneumatické systémy a komponenty tvoří další ucelenou produktovou 

skupinu, která je dnes nedílnou součástí nabídky. Pracovníci společnosti jsou připraveni 

navrhnout hydraulické nebo pneumatické řešení, dle požadavků zákazníka. Oddělení 

pohonných systému a těsnění zahrnuje širokou škálu produktů těsnící a pohonné 

techniky. Spojovací materiál je dalším odvětvím, kterým se ARKOV v široké míře 

zabývá.  

A konečně, významnou součástí nabídky jsou služby. Součástí portfolia služeb  

je projektování a výroba strojních komponent dle požadavků zákazníka, opravy 

hydraulických zařízení, servis a údržba. V oblastech servisu a údržby ARKOV úzce 

spolupracuje s SKF. Servisní programy SKF nabízejí zákazníkům unikátní možnosti 

zvyšování spolehlivosti, která přímo a velmi významně ovlivňuje efektivitu využívání 

technologických zařízení.  

ARKOV je důležitým partnerem všech typů zákazníků, zabývá se i malými zakázkami, 

dokáže pružně reagovat na veškeré problémy zákazníků v krátkém čase díky velkým 

skladovým zásobám a letitým zkušenostem pracovníků společnosti. [24] 
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4.2 Vývoj tržeb 

 

OBRÁZEK 5: VÝVOJ ROČNÍCH TRŽEB OD ROKU 200211 

4.3 Skladování 

Již od svého počátku se společnost snaží poskytnout svým zákazníkům vysokou úroveň 

zákaznického servisu, z toho důvodu bylo v roce 2002 vybudováno logistické centrum  

o rozloze 800 m2. V tomto logistickém centru pracují čtyři pracovníci, kteří mají na 

starosti příjem zboží od dodavatelů, výdej zboží zákazníkům a inventarizaci skladových 

zásob.  

Na skladě je v současné době okolo 24 500 různých produktů. 

Zásoby se při příjmu umisťují do regálů zejména v tomto procesu: 

1. Vyhledá se regál s podobným sortimentem – podle druhu zboží, výrobce 

2. Pokud již daný produkt je v regále a je v dané buňce volné místo, tak se nové 

zboží k němu přidá.  

                                                
11 Zdroj: Vlastní práce 
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3. Pokud je již daný produkt v regále a není v dané buňce volné místo, nalezne se 

nejbližší volné místo, nebo se regál přerovná.  

4.3.1 Zásoby 

S každoroční snahou zvyšovat úroveň služeb zákazníkům a také s každoročním 

přírůstkem počtu zákazníku, firma navyšovala hodnotu skladových zásob, 

aby byla schopná pokrýt čím dál tím vyšší poptávku zákazníků a také držet strategické 

zásoby pro důležité partnery firmy. V současné době je však očekáván významný 

pokles poptávky zákazníků asi o 20 – 30 %, vlivem situace na světových trzích 

a poklesu ekonomiky ČR, z toho důvodu se firma začíná zamýšlet nad výškou  

a složením svých zásob, jelikož při takovém poklesu tržeb, budou zásoby velikou přítěží 

pro další rozvoj firmy.  

 

OBRÁZEK 6: VÝVOJ HODNOTY ZÁSOB OD ROKU 200212 

Největší podíl v portfoliu zásob tvoří ložiska s podílem 63%, na jejichž prodej se firma 

primárně soustředí. Dalšími největšími skupinami zásob jsou hydraulika a spojovací 

materiál. 

                                                
12 Zdroj: Vlastní práce 
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OBRÁZEK 7: SKLADBA ZÁSOB K 31.12.200813 

Životnost nejvýznamnější skupiny zásob, ložisek, je v průměru asi 8 let, po té je 

doporučováno provést jejich repasi. Z toho důvodu je pro firmu výhodnější, starší 

zásoby prodat co nejdříve i třeba za pomoci speciálních akcí s výraznou slevou. 

4.4 SWOT analýza logistických procesů firmy 

Na základě konzultace s pracovníky oddělení zákaznického servisu, nákupu a expedice 

byla provedena SWOT analýza. 

���� Strengths – silné stránky 

���� Kamenná prodejna, kde si zákazníci mohou objednané zboží osobně 

vyzvednout. 

���� Velká skladová plocha;  

���� Zkušení pracovníci nákupu a expedice; 

���� Moderní informační systém, který lze jednoduše přizpůsobovat 

aktuálním podmínkám a rozšiřovat o nové funkce. 

                                                
13 Zdroj: Vlastní práce 
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���� Napojení firmy na silné a spolehlivé dodavatele; 

���� Weaknesses – slabé stránky: 

���� Současný systém skladování klade vysoké nároky na logiku a dokonalou 

znalost sortimentu. 

���� Nesnadné nalezení určité položky ve skladu, pokud je pracovník nový 

 a nemá zažité umístění jednotlivých položek.  

���� Vychystávání zboží zákazníkovi trvá zbytečně dlouhou dobu 

 a je neefektivní, jelikož zboží k připravení je na vychystávacím listu 

seřazeno za sebou, tak jak bylo zadáno do prodejní objednávky. Z toho 

důvodu musí skladníci chodit po velké ploše skladu neefektivně. 

���� Inventarizace celého skladu probíhá velmi dlouhou dobou, jednou za rok 

je firma zavřená na 5 dnů a všichni pracovníci firmy se účastní počítání 

všeho zboží, tím je znemožněn jakýkoliv výdej zboží zákazníkům 

a pracovníci se nemohou věnovat jejich běžné činnosti. 

���� Při výdeji a příjmu zboží musí skladník zapsat na papírovou kartu zboží 

informaci o pohybu a podepsat se, což velice zpomaluje činnost výdeje. 

���� Vedení firmy nemá přehled o práci skladníků, díky ručním zápisům na 

papírové karty není elektronická evidence skutečných skladových 

pohybů a práce skladníků. 

���� Pracovníci nákupu při plánování nevědí, kterým artiklům věnovat větší 

pozornost, a kterým menší, jelikož zásoby nejsou žádným způsobem 

v informačním systému klasifikovány a na první pohled není zřejmé 

kolika zákazníkům a kolikrát byl produkt prodán. 

���� Obchodníci se nemohou jednoduše zjistit, které položky nejvíce firmu 

zatěžují, nebo jsou pro firmu z hlediska prodejů kritické,  

a tak se nemohou na jejich prodej zaměřit. 
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���� Z povahy produktů je nemožné jejich dostatečné označení. Všechny 

produkty nejsou ani nemohou být zabaleny od výrobců v krabičkách 

a potištěny čárovým kódem. Pouze asi 1% ze všech produktů na skladě je 

potištěno EAN kódem od výrobce.   

���� Opportunities – příležitosti: 

���� Klesající ceny technologií (čtečky čárových kódů, tiskárny čárových 

kódů) pro elektronické řízení skladů. 

���� Zaměstnanci jsou vlivem celosvětové krize a poklesu zakázek firmy 

připraveni a ochotni se podílet na zefektivňování procesů firmy, změny 

v řízení skladu by se snáze realizovaly právě v této době. 

���� Elektronicky řízený sklad umožní detailně sledovat práci pracovníků 

skladu a odfiltrovat jejich chybovost. 

���� Elektronicky řízený sklad zpřehlední informace o pohybu zboží, jeho 

výskytu v rámci skladu a bude možné celkově zrychlit expedici zboží 

zákazníkům. 

���� Pokud budou pracovníci nákupu znát detailní informace o struktuře 

zásob a jejich pohyblivosti, budou moci nabízet nepohyblivé zboží za 

nízké ceny například dalším prodejcům na specializovaných portálech, 

 a mohou se tímto způsobem snažit snižovat skladové zásoby a tím 

přinést firmě potřebnou likviditu. 

���� Klasifikace zásob pomocí ABC analýzy by mohla pracovníkům firmy 

přinést důležité informace o zásobách, které jsou pro firmu kritické, 

tzn., zatěžují ji svým velkým finančním objemem, nebo ztráta jejich 

prodejnosti by znamenala pro firmu velikou zátěž v podobě nadměrných 

nepohyblivých zásob. 

  



40 
 

���� Threats – hrozby: 

���� Současná neznalost struktury zásob, rychlých a přehledných informací o 

jejich pohyblivosti ohrožuje firmu díky velké zátěži, kterou na firmu 

velké skladové zásoby přenáší. 

���� V současné době díky manuálnímu vychystávání dochází k častým 

záměnám zboží a zasílání neúplných dodávek zákazníků, hrozí tedy 

nespokojenost a ztráta zákazníků, která může být pro firmu v době krize 

fatální. 

���� Z počátku zavádění elektronického systému může být hrozbou dočasné 

zpomalení expedice z důvodu zvykání si na nový způsob práce. 

���� Po zavedení elektronického systému pro řízení skladu může být rizikem 

výpadek elektřiny, během kterého nebude firma schopna expedovat zboží 

vůbec nebo omezeně. 

4.5 Porterova analýza firmy 

4.5.1 Rivalita 

Rivalita na trhu se strojírenskými součástmi je vysoká, důležitou roli zde hrají tyto 

faktory: 

���� V každém menším městě existuje prodejce ložisek, spojovacího materiálu, 

apod. 

���� Největších prodejců ložisek, kteří jsou přímí zástupci výrobců, je v ČR 15. 

����  Každý prodejce se snaží získat zakázku za každou cenu, někdy jsou marže 

díky rivalitě konkurence stlačeny na minimum. 

���� Většina velkých zakázek se získává prostřednictvím výběrového řízení, 

ve kterém je většinou poptáno více jak 5 dodavatelů. Každý se snaží 

nabídnout ty nejlepší možné ceny, někdy bohužel bez rozmyslu, zdali se 

dlouhodobě vyplatí za takových podmínek dodávat. 
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4.5.2 Bariéry vstupu na trh 

Mezi největší bariéry pro vstup s produkty na trh patří: 

���� Zákazníci neradi mění zaběhnuté dodavatele. 

���� Velké množství stejných produktů od různých výrobců na trhu. 

���� Levné zboží z východních zemí (Čína, Korea, Rusko). 

4.5.3 Hrozba substitutů 

U strojních součástí je hrozba substitutů relativně vysoká, jelikož většina součástí jako 

např. ložiska je vyráběna podle ISO norem, tudíž jeden typ ložiska vyrábí desítka 

různých výrobců z celého světa. Záleží na zákazníkovi, mezi kterými výrobci se 

rozhodne. Trh je plný podobných nebo stejných výrobků různých výrobců. Důležitou 

roli zde hraje známost daného výrobce na trhu a jeho pověst. Zákazník, pokud je zvyklý 

na určitou kvalitu např. SKF ložisek, nebude kupovat do stejné aplikace ložiska 

levnějších a méně kvalitních výrobců např. ZKL. 

4.5.4 Vyjednávací síla dodavatelů 

���� Dodavatelé mohou získat převahu v jednání hrozbou, že změní ceny svých 

služeb a statků nebo naopak sníží jejich kvalitu.  

���� Společnost ARKOV je autorizovaných prodejcem největších výrobců 

ložisek, zde existuje hrozba zrušení této autorizace a následná ztráta 

významné části zákazníků, jelikož firma nebude mít přístup k takovým 

cenám zboží, se kterými by byla konkurence schopná. Zrušení této 

autorizace může nastat, pokud firma ARKOV nebude dlouhodobě dodržovat 

plán prodejů, dohodnutý s daným výrobcem.  

���� Pro ARKOV je důležitý výběr spolehlivých dodavatelů, kteří dodají zboží za 

dohodnutou cenu a v dohodnutý čas. Hrozbou je ztráta zákazníka, pokud by 

ARKOV dodal, vlivem zpoždění dodávky od dodavatele, zboží pozdě. 
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ARKOV má kolem 250 dodavatelů různých komponent, mezi které patří: Dodavatelé 

ložisek, těsnění, hydraulických komponent, spojovacího materiálu. 

4.5.5 Vyjednávací síla odběratelů 

���� Firma ARKOV má 2500 zákazníků. 

���� 2450 zákazníků jsou většinou drobní zákazníci, kteří nakupují příležitostně, 

nepravidelně. Tito zákazníci nemají téměř žádnou vyjednávací sílu, přesto se 

jim snaží firma vyhovět, pokud mají nějaký speciální požadavek. 

���� Prvních 50 zákazníků je velmi důležitých, dělají největší část obratu. 

Těmto zákazníkům musí být splněna všechna přání a podmínky, které 

zákazník vyžaduje. Jsou to významní zákazníci v rámci českého trhu, po 

kterých by si přál každý konkurent.  

4.6 Analýza ICT prostředků firmy 

Tato kapitola se zabývá zhodnocením stávajících ICT prostředků firmy, nutných pro 

realizaci řízení skladu pomocí čárového kódu a nástroje pro stanovení ABC analýzy 

zásob. 

4.6.1 Servery 

���� Řadič domény - server IBM x226 

���� procesor: Express Intel Xeon 3.0GHz/800 MHz 2MB L2 cache; 

���� RAM: 2GB; 

���� HD: 4x IBM 146GB 15K RPM Ultra320; 

���� zálohování: IBM VXA-2 80/160 GB Tape Drive – SCSI.  IBM Tivoli 

zálohování; 

���� operační systém: MS Windows Small Business Server 2003; 
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���� Databázový server IBM x3400 

���� procesor: Intel Xeon QuadCore Processor E5320 with EM64T 

1,86GHz/1066MHz/4x2MB; 

���� RAM: 3GB; 

���� HD:  4x IBM 146GB Hot-Swap 3.5" 15K RPM Ultra320; 

���� operační systém: MS Windows Server 2003 x64 Edition; 

���� databáze: MS SQL Server Std 2005 x64; 

���� Terminálový server IBM x206 

���� procesor: Intel P4 EM64T 3.2GHz/800MHz, 2MB L2;  

���� RAM: 2,5 GB; 

���� HD: 160 GB S-ATA Simple-swap 3Gb/s HDD; 

���� operační systém: MS Windows Server 2003; 

���� terminálový operační systém: Citrix Essential 

Stávající síťový hardware zcela odpovídá všem současným i budoucím požadavkům  

a nárokům na serverové vybavení a operační software. 

4.6.2 Síťová infrastruktura 

Celá firma je propojena 1 GB síťovými prvky, pro realizaci systému čárových kódů je 

zejména důležitá vynikající bezdrátová infrastruktura pomocí WIFI ve standardu IEEE 

802.11g, čímž je umožněno bezdrátové připojení rychlostí až 54 Mbit/s ve všech 

prostorách firmy, včetně skladových prostoru. Nebude tedy nutné vynakládat další 

finanční prostředky k dobudování síťové infrastruktury do skladů. 
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4.7 Zjištěné nedostatky 

Ve výsledcích analýz, provedených v dílčích kapitolách analýzy logistiky firmy, 

lze jednoznačně vymezit několik významných bodů, které firmu zatěžují, jsou jejím 

úzkým hrdlem a mohou hrát důležitou roli v jejím budoucím rozvoji a ekonomické 

stabilitě. 

���� Neexistuje klasifikace zásob napříč skladovými položkami firmy, která by 

jednoduchým způsobem pomohla pracovníkům nákupu, skladu a prodeje, 

rozlišit důležité a méně důležité zásoby. 

���� Vyhledávání zboží ve skladu je nyní velice složité, jelikož si pracovníci musí 

umístění všech položek pamatovat. 

���� Elektronická evidence o pohybu skladových položek na skladě probíhá 

pouze na úrovni informačního systému. Záznam o skutečném výdeji, příjmu 

zboží na sklad následně skladníci evidují pouze na papírových kartách zboží 

ručně, což znemožňuje další podrobnou analýzu aktivit ve skladu. 

  



45 
 

5. Návrhy řešení  

Ve vlastním návrhu řešení optimalizace skladových procesů se prioritně zaměřím na 

největší oddělení firmy co do obratu a počtu pracovníků, na oddělení ložisek, pro které 

provedu návrh řešení a zhodnocení efektivnosti. Po úspěšně implementaci a následném 

zhodnocení navrhovaného řešení na oddělení ložisek bude firma moci již jednoduše 

rozšířit optimalizované metody řízení logistiky i do jiných oddělení. 

5.1 ABC analýza zásob 

V této kapitole navrhnu nástroj pro jednoduchou analýzu a klasifikaci zásob do 

jednotlivých kategorií a tříd, který bude pravidelně každý den hodnotit každou 

skladovou položku a přiřazovat jí klasifikační znaky, na základě kterých budou 

pracovníci logistiky moci jednoduše rozeznat, jakou má daný artikl v rámci všech 

skladových položek důležitost. 

5.1.1 Použité technologie 

Jako technologii pro vytvoření analytického nástroje byl použit stávající databázový 

stroj MS SQL Server 2005 (dále jen SQL), díky kterému máme jednoduchý přístup 

k datům informačního systému pomocí jazyka SQL.  

Dále nám SQL server umožňuje využít jeho programovacích prvků, jako jsou uložené 

procedury a funkce, díky kterým můžeme implementovat složitější procedurální 

analýzu dat již na úrovni databázového stroje a nemusíme sahat k dalším 

programovacím jazykům a nástrojům.  

Při budoucím možném rozšíření požadavků na analýzu zásob, můžeme jednoduše 

využít vytvořené uložené funkce SQL serveru ve více sofistikovaných programovacích 

platformách jako jsou např. .NET, či PHP. 
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Pro automatizaci procesu analýzy bude využitou tzv. SQL jobů 14, kterým nastavíme 

čas, kde se má sekvence příkazů analýzy jazyka SQL spouštět a SQL server nám 

analýzu automaticky ve zvolený čas provede za nás. 

5.1.2 Návrh funkčnosti analytického nástroje 

Pomocí jazyka UML (diagram aktivit) byl proveden návrh řešení analýzy dat zásob 

z informačního systému, který nám každý den získá z těchto dat užitečné informace, 

využitelné pracovníky logistiky při jejich každodenních činnostech. 

Výsledkem analýzy bude každému artiklu nastaveno klasifikační písmeno na základě 

jeho kumulativního procenta prodejů ve skladových cenách za období. Dále bude 

každému artiklu přiřazena číslice vyjadřující aktivitu artiklu na základě počtu prodejů a 

počtu zákazníků, kteří si artikl za zkoumané období koupili. 

                                                
14 Jedná se o plánované úlohy SQL serveru, které umožňují spouštět libovolné SQL dotazy v předem 

definovaný čas. 
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OBRÁZEK 8: UML DIAGRAM AKTIVIT NÁVRHU ABC ANALÝZY ZÁSOB15  

                                                
15 Zdroj: Vlastní práce 

sd UML diagram aktiv it procesu ABC analýzy zásob

Analýza dat

Propočet datZískání dat

Spuštění analýzy

Získání dat v ýdejů ze
skladu ve skladových

cenách za období.
Seřazený od nejvyšší

hodnoty.

Získání SUMY
celkov ého výdeje ve
skladových cenách

Nastavení parametrů
datum od, datum do

«datastore»

DB SAP [OINM]

Dataset Kód artiklu; Výdej  

za období ve skladových 

cenách; Počet prodejů za 

období; Počet zákazníků 

kupujích artikl za období;

Výpočet kumulov ané
SUMY pro každý řádek

KumulovanaSuma = KumulovanaSuma + 

SumaVydejuAktualnihoRadkuVeSkladovyCenach

Výpočet procentuálního
vyjádření hodnot

kumulované sumy vůči
celkovému součtu všech
výdejů pro každý řádek

Procento = KumulovanaSumaAktualnihoRadku 

/ VydejCelkem

= VydejCelkem

Data k analýze

Provedení ABC
analýzy pro každý

řádek dat

Kód artiklu; Počet výdejů 

artiklu; Počet zákazníků, kteří si 

koupi li  artikl ; Celková hodnota 

výdeje ce skladových cenách; 

Kumulativní suma výdejů; 

Kumulativní procento výdejů;

Uložení výsledku
analýzy do tabulky

artiklu SAPu

Každému artiklu bude 

nastaveno písmeno, na základě

jeho kumulativního procenta. 

Dále bude každému artiklu 

přiřazena č íslice vyjadřuj ící 

aktivi tu artiklu na základě 

Poč tu prodejů a Poč tu 

zákazníků, kupujících si artikl.

Konec analýzy
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5.1.3 Definice parametrů nástroje ABC analýzy pro firmu ARKOV 

Pro konkrétní provedení ABC analýzy zásob ve firmě potřebujeme nadefinovat vstupní 

parametry analýzy a jednotlivé třídy, do kterých budou artikly zařazeny. Pro aktuální 

potřeby firmy budou parametry analýzy nastaveny následovně: 

Vstupní parametry: 

Datum od: 1.4.2008 

Datum do: 1.4.2009 

Pro klasifikaci zásob použijeme data prodejů za celý rok, jelikož z důvodu přechodu na 

systém SAP nejsou dřívější relevantní data k dispozici. Nicméně nám data za kratší 

období budou věrněji odrážet aktuální situaci na trhu. 

Klasifikace tříd ABC analýzy:  

Na základě konzultací s pracovníky logistiky je vhodné stanovit podrobnější členění 

klasifikace, z toho důvodu byly stanoveny dodatečné třídy D, S, O. Dále byl rovněž 

přidán doplňkový identifikátor pro možné rychlé získání informace o prodejnosti 

artiklu. Procentuální hranice jednotlivých třídy byly rovněž stanoveny na základě 

zkušeností a potřeb firmy, z toho důvodu definované hranice přesně neodpovídají 

teoretickým hranicím zmiňovaných v kapitole 3.1.9. 

TABULKA 2: ROZDĚLENÍ TŘÍD KLASIFIKACE ARTIKLŮ 

Klasifikační třídy na základě prodejů artiklu ve skladových cenách 

A = Produkt reprezentuje 0 až 40% celkových prodejů 

B = Produkt reprezentuje 40 až 70% celkových prodejů 

C = Produkt reprezentuje 70 až 95% celkových prodejů 

D = Produkt reprezentuje 95 až 100% celkových prodejů 

S = Strategický produkt – nastavení na základě vlastnosti na kartě artiklu 

O = Produkt neměl za sledované období žádný pohyb 

Doplňkové klasifikační třídy na základě počtu zákazníků artiklu a počtu prodejů 

1 = Produkt byl prodán 50x a více 

2 = Produkt byl prodán 5 a více zákazníkům nebo byl prodán 5x a více 

3 = Produkt byl prodán 3 - 4 zákazníkům nebo 3-4x 

9 = Produkt prodán 0 - 2 zákazníkům nebo s frekvencí prodeje 0 - 2 
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Výsledná informace pro pracovníka bude tedy například: 

A1 = nejdůležitější produkt z povahy počtu jeho prodejů a zároveň hodnoty ve smyslu 

„vyskladněných peněz ze skladu v pořizovacích cenách“. Zaslouží vyšší pozornost. 

O9 = nejméně důležitý produkt z hlediska prodejů, měli bychom se na něj ale zaměřit, 

jelikož je nepohyblivý a bylo by možné ho třeba nabídnout za pořizovací cenu 

zákazníkům. 

5.1.4 Výsledek ABC analýzy pro podsklad ložisek 

Pro ABC analýzu jsem zvolil sklad ložisek, který obsahuje relativně stejný nebo 

podobný sortiment zboží a jeho skladové zásoby tvoří 78% celkových zásob, tudíž se dá 

konstatovat, že tyto skladové zásoby nejvíce zatěžují firmu. 

 

OBRÁZEK 9: GRAF ABC ANALÝZY SKLADU LOŽISEK16 

                                                
16 Zdroj: Vlastní práce 
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Na uvedeném grafu lze pozorovat, že i v tomto případě platí Paretovo pravidlo, které 

v teoretickém pojetí říká, že 80 procent obratu je tvořeno 20 procenty položek, nicméně 

v tomto případě z praxe výsledek ukazuje, že 7% položek tvoří 80% obratu. 

Na základě algoritmu Obrázek 8 jsem vytvořil uloženou proceduru na SQL serveru,  

po jejíž výsledek agregovaný po třídách a doplňkových třídách nám poslouží 

k vytvoření  

si základnímu názoru na skladbu zásob na skladě. 

TABULKA 3: KLASIFIKACE ZÁSOB SKLADU LOŽISEK 

ABC třída Doplňková třída Počet položek Hodnota skladu CZK 

A 2 3 40 534 Kč 

A 3 1 34 285 Kč 

A 9 25 4 179 638 Kč 

B 2 26 169 418 Kč 

B 3 31 359 161 Kč 

B 9 91 1 635 801 Kč 

C 2 501 1 196 635 Kč 

C 3 271 603 862 Kč 

C 9 542 1 842 952 Kč 

D 2 1013 407 792 Kč 

D 3 1212 664 495 Kč 

D 9 4346 3 044 735 Kč 

O 9 5480 7 958 337 Kč 

Celkem 13542 22 137 644 Kč 

Uvedená data nám poskytují několik základních informací, ze kterých lze konstatovat 

doporučení pro firmu. 

���� Přibližně 1/3 zásob byla klasifikována do kategorie O9, která značí tzv. 

mrtvé zásoby, tedy zásoby, které se ve sledovaném období vůbec nepohnuli. 

Vedení firmy bych doporučil detailnější rozbor jednotlivých položek této 

kategorie, firma by mohla tyto zásoby zkusit nabízet za mnohem nižší ceny, 

než jsou běžné ceny na trhu, aby umožnila vyprodání těchto zásob, které 

firmy akorát zbytečně zatěžují. I kdyby firma měla tyto zásoby prodat  

za cenu s minimální marží, tak se jí to vyplatí, jelikož může získané 

prostředky investovat do zásob, které naopak potřebuje. 
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���� Vedení firmy by se mělo také zaměřit na zásoby, které mají doplňkovou 

třídu 9 i ve třídách A,B,C,D. Tyto zásoby mohou být pro firmu zejména 

v kategorii A nebezpečné. V kategorii A se nachází 25 položek v celkové 

hodnotě 4 179 638 Kč, které se za sledované období prodaly méně jak třikrát 

nebo méně jak třem zákazníkům, existuje tedy riziko, že pokud současní 

zákazníci přestanou mít o dané produkty zájem a firma s nimi nebude mít 

podepsané závazné kupní smlouvy, mohou tyto produkty zůstat firmě na 

skladě a velmi ji zatížit, jelikož by získané peníze mohla investovat jiným 

způsobem. 

���� Pro položky v kategoriích C, D, které nejsou v doplňkové kategorii 9,  

bych doporučil vytvořit automatických systém pro generování minimálního 

množství na základě předchozích prodejů.  

���� Položky v kategoriích A, B bych doporučil nákupčím objednávat pouze na 

základě konkrétních objednávek od zákazníků nebo závazných výhledů 

zákazníků. Jedná se o položky, které v případě zbytečného objednání, mohou 

firmu významně zatížit. 

5.2 Návrh systému řízení skladu pomocí čárového kódu 

Tato kapitola se bude zabývat vytvořením návrhu průběhu dílčích logistických procesů 

firmy, které by měl systém řízení skladu pomocí čárového kódu zabezpečovat.  

Na základě mnoha konzultací s pracovníky firmy, odpovědnými za jednotlivé procesy, 

musí návrh řešení respektovat stávající procesy a potřeby firmy, a zároveň by měl firmě 

přinést díky optimalizaci současných procesů efektivnější, flexibilnější skladování 

 a expedici zboží, díky které bude moci firma nabídnout svým zákazníků maximální 

úroveň zákaznického servisu a pomůže jí lépe obstát v současné složité hospodářské 

situaci, která na trzích panuje. 

Vlastní návrh řešení bude sloužit jako podklad pro následného realizátora projektu, 

který se bude vývojem a uskutečněním řešení zabývat. V návrhu budou zohledněny 

zejména výsledky ze SWOT analýzy, ve které byly při detailní analýze slabých míst 

logistiky vytyčeny nejdůležitější nedostatky a úzká místa, se kterými se firma potýká. 
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5.2.1 Identifikace zboží a lokací 

���� Identifikace zboží 

Bohužel ve většině případů zboží, se kterým firma obchoduje, neobsahuje označení 

mezinárodním identifikačním čárovým kódem EAN. Velké množství produktů  

je rovněž tak malé nebo jeho povrch neumožňuje jeho dodatečnou kusovou identifikaci 

pomocí nálepky s čárovým kódem. Z těchto uvedených důvodu nebude každé zboží 

samostatně označováno čárovým kódem, ale bude označeno v rámci jeho lokace jedním 

štítkem nebo visačkou, obsahujícím čárový kód, umístěným u tohoto zboží,  

díky kterému bude možné jednoduše seskupení množství daného produktu 

identifikovat. Systém bude však rovněž umožňovat vytisknout samolepící štítek  

pro nalepení na konkrétní produkt. 

Pro generování visaček s čárovým kódem bude vytvořena šablona, která bude 

obsahovat název položky, název výrobce, čárový kód, kód artiklu SAPu. Čárový kód 

bude tištěn ve formátu Code 128 z důvodu jeho hustoty, díky které bude možné vytvořit 

i rozměrově menší visačky nebo štítky, bude generován na základě kódu artiklu SAPu, 

který může obsahovat jak číslice, tak písmena.  

Kód artiklu SAPu je generován na základě číselné řady, číslované od 1 do nekonečna, 

pro určité typy zboží však tento kód může obsahovat písmenný prefix, jeho délka je 

omezena dvaceti znaky. 

Příklad takového štítku: 

 

OBRÁZEK 10: IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK ZBOŽÍ17 

                                                
17 Zdroj: Vlastní práce 
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���� Identifikace lokací 

Sklad bude rozdělen na několik zón dle skupin sortimentu, který bude v dané zóně 

převážně uchován.  Jednotlivým skladníkům bude možné v rámci systému nadefinovat 

oprávnění a povinnosti v rámci každé zóny. Například určitému skladníkovi bude 

zamezen přístup do určité zóny, na základě kterého mu systém nepovolí provádět 

skladové operace v určitém území. Jinému skladníkovi zase bude přidělena povinnost 

pravidelného provádění inventury určité zóny. 

Dále se každá zóna bude skládat z několika lokací, které představují pomyslné chlívky 

nebo buňky v regálech, do kterých bude umisťováno zboží. V rámci určité lokace bude 

možno již jednoduše zboží dohledat, jelikož každá lokace bude obsahovat omezené 

množství produktů. Běžně se za lokaci může považovat místo o rozměru 100 cm x 100 

cm x 50cm. 

Identifikace lokací bude složena z několika částí: 

• Identifikace zóny; 

o Zóny budou označeny viditelnými cedulemi s písmeny A.. Z. 

• Identifikace regálu;   

o V současné době je ve skladu 50 řad regálů, každý regál bude označen 

třemi číslicemi, např. 050. Číslování regálů bude stanoveno od 001 do 

999, kde regál číslo 001 bude začínat v pravé části skladu – blízko 

prodejny a regál 999 bude na konci skladu v levé části. 

• Identifikace buňky; 

o V každém regálu je průměrně 20 buněk ve 4 řadách a 4 sloupcích, každá 

buňka v rámci regálu bude mít označení pomocí dvou číslic, např. 10.  

Jednotlivé údaje identifikátory budou složeny dohromady a odděleny za pomocí 

pomlček, aby bylo na první pohled možno rozklíčovat dílčí údaje. Takto složená adresa 

lokace bude převedena na štítek s čárovým kódem ve formátu Code 128 a nalepena na 

regál k příslušné buňce. 
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Výsledná adresa lokace tedy může vypadat takto: 

 

OBRÁZEK 11: IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK LOKACE18 

5.2.2 Algoritmus navigace skladníka po skladu při uskladnění, vyskladnění zboží 

Proces uskladnění nebo vyskladnění zboží je potřeba optimalizovat tak, aby skladník při 

jeho provádění byl naváděn po skladu systémem tak, aby ušel při vyskladňování,  

či naskladňování zboží vždy nejkratší vzdálenost. Systém by tedy měl položky na 

obrazovce řadit takovým způsobem, aby počítal s výchozí pozicí skladníka na 

pomyslném startu, tedy u regálu číslo 001 a následně ho postupně provázel skladem až 

k regálu 999, který bude umístěn na samém konci skladu. Stejným způsobem bude 

systém řadit jednotlivé požadavky v rámci buněk jednoho regálu, aby skladník nemusel 

v rámci jednoho regálu přeskakovat buňky sem a tam na přeskáčku. 

 

OBRÁZEK 12: DIAGRAM AKTIVIT ALGORITMUS GENEROVÁNÍ VYCHYSTÁVACÍHO LISTU19 

                                                
18 Zdroj: Vlastní práce 
19 Zdroj: Vlastní práce 
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5.2.3 Nákup, příjem zboží, uskladnění 

 

OBRÁZEK 13: ZJEDNODUŠENÝ PROCES NÁKUPU A PŘÍJMU ZBOŽÍ20 

���� MRP 21/ Nákupní objednávka 

a) Pracovník nákupu spustí každý den v systému SAP MRP proces pro 

plánování nákupních objednávek, který zohlední pro každou položku její 

aktuální hodnoty proměnných Na skladě, Potvrzeno zákazníků, 

Objednáno u dodavatelů, Datum dodání a Datum na kdy je zboží 

u dodavatelů objednáno. Tyto hodnoty systém propočítá vztahem  

Na skladě + Objednáno – Potvrzeno, samozřejmě porovná data 

plánovaných prodejních objednávek a nákupních objednávek. Výsledná 

hodnota rovnice, je závěrečné doporučení pro nákupčího, která udává 

jakou položkou a v jakém množství, na jaký termín dodání objednat. 

Nákupčí má dále možnost zvolit zohledňování nastaveného množství 

minimální zásoby, kterou je potřeba vždy držet na skladě. 

b) Nákupčí následně zaškrtá položky, které se rozhodnul objednat a klikne 

na tlačítko Objednat. Následně se mu vygenerují nákupních objednávky 

na dodavatele položek s nadefinovanými nákupními cenami dodavatele 

z jeho ceníku. V těchto výsledných objednávkách má možnost upravit 

doporučené množství, cenu a datum dodání. 

c) Objednávky rozešle dodavatelům, kteří následně potvrdí termín dodání. 

                                                
20 Zdroj: Vlastní práce 
21 MRP – material requirements planning – plánování materiálových požadavků 
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���� Příjem zboží 

a) Dodavatel doručí objednané zboží z objednávky nebo více objednávek 

do skladu firmy. Ve většině případů bude zboží doručeno veřejným 

přepravcem. 

b) Pracovník skladu na základě obdrženého dodacího listu zjistí seznam 

zboží, které právě dorazilo a název dodavatele, od kterého zboží přišlo.  

c) Pracovník si na mobilním terminálu spustí modul Příjem materiálu, 

vybere vytvoření nové příjemky, vybere dodavatele a nechá si zobrazit 

všechny otevřené nákupní objednávky k danému dodavateli.  

Dle reference na dodacím listě vybere správnou nákupní objednávku, 

nebo ji pomocí listování vybere ručně. 

d) Nyní se mu natáhnou všechny položky z nákupní objednávky do 

příjemky, včetně množství, uvedeném v nákupní objednávce.  

e) Porovná jednotlivé položky na řádcích dodacího listu dodavatele 

s reálným zbožím na paletách nebo jiném příchozím balení. Dále 

porovná zobrazené položky na displeji terminálu a ponechá 

v elektronické příjemce pouze ty položky a v takovém množství, 

které odpovídá skutečnému fyzickému zboží v dodávce. 

f) Po uložení příjmu materiálu v přenosném terminálu, bude automaticky 

mobilní příjemka přenesena do systému SAP. 

g) Přijatým položkám bude přiřazen status „Čeká na uskladnění“ 
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���� Cross docking22: 

a) Zboží, které bylo přijato na sklad, leží ve statusu „Čeká na uskladnění“ 

ve vyhrazené části skladu a je připravené k uskladnění. 

b) Tuto „hromadu“ zboží lze buďto přímo ihned uskladnit do svých pozic 

ve skladě, nebo pro zefektivnění procesu logistiky je možné určité 

položky z tohoto zboží ponechat stále neuskladněné a využít metody 

cross dockingu; 

c) Skladník, který dostane za úkol uskladnit zboží do pozic ve skladě, 

si nechá na displeji mobilního terminálu zobrazit všechny položky, ležící 

na skladě ve statusu „Čeká na uskladnění“; 

d) Skladník si bude moci nechat zobrazit pouze položky, pro které využít 

metodu cross dockingu, tedy ty položky, na které existuje zakázka 

odběratele a jejich datum dodání je v určitém rozsahu (definovatelném 

dle aktuálních možností a kapacit) od aktuálního data. Položky, 

které se budou v brzké době expedovat, nebude tedy systém nabízet 

k uskladnění, ale zůstanou ležet v přijímací části skladu; 

e) Při prodeji bude systém kontrolovat, zdali některé položky ze seznamu 

položek k vychystání, neleží v pozici pro cross docking, pokud ano, 

nabídne tuto pozici jako první k vyskladnění, dále následují standardní 

lokace této položky. 

                                                
22 Viz kapitola 3.1.5 
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Příjem zboží Odeslání zboží

Prodejní objednávky

Zboží bez prodejních objednávek bude ihned 

uskladněno

Zboží, na které existují prodejní objednávky, 

bude metodou cross dockingu přímo připraveno 

k odeslání zákazníkům bez mezi uskladnění.

 

OBRÁZEK 14: NÁVRH METODY CROSS DOCKINGU23 

  

���� Naskladnění zboží: 

a) Pracovník skladu, zodpovědný za naskladňování zboží do lokací se na 

mobilním terminálu přepne do režimu naskladnění. 

b) V režimu naskladnění zboží si pracovník nechá zobrazit doporučené 

položky k naskladnění do lokací. Do tohoto doporučení může nechat 

zohlednit cross docking nebo nemusí. Pokud nenechá zohlednit metodu 

cross dockingu, budou mu nabídnuty všechny položky čekající ve statusu 

„Čeká na uskladnění“ v zóně příjmu zboží. 

  

                                                
23 Zdroj: Vlastní práce 
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d) Zobrazený seznam položek si může nechat vyfiltrovat například podle 

výrobce. Vyfiltrovaný seznam položek bude rovněž možné, 

pro přehlednější čtení, nechat vytisknout na tiskárně. V seznamu položek 

budou zobrazeny tyto sloupce: 

���� kód položky (v tiskové sestavě čárový kód); 

���� název položky; 

���� celkové množství k uskladnění; 

���� doporučená lokace; 

e) Skladník dle seznamu naloží odpovídající produkty na přepravní 

zařízení, zvolené dle rozměrů a povahy zboží. 

f) Následně dle Obrázek 15: Diagram aktivit procesu uskladnění zboží do 

buňky bude jednotlivé produkty uskladňovat do buněk. 
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OBRÁZEK 15: DIAGRAM AKTIVIT PROCESU USKLADNĚNÍ ZBOŽÍ DO BUŇKY POMOCÍ 

SYSTÉMU ČÁROVÉHO KÓDU24 

                                                
24 Zdroj: Vlastní práce 

act UML diagram aktiv it Uskladnění zboží do buňky
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Konec
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regálu od 001 do 999 a
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[ano]

[ne]

[ano]

[ano]

[ne]

[ne]
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5.2.4 Prodej 

Efektivita prodejního procesu je klíčová pro úspěch celého systému, jelikož v současné 

době je proces prodeje úzkým hrdlem celé logistiky. Skladníci si stěžují na obtížnost 

nalezení některých produktů, z toho důvodu jim expedice zboží zabírá delší čas, 

který by mohli jinak věnovat například preventivním kontrolám zboží. 

Proces prodeje ve firmě je třeba rozdělit na dvě části: 

���� Prodej na základě objednávky zákazníka 

 

OBRÁZEK 16: PROCES PRODEJE ZBOŽÍ V KOLOBĚHU DÍLČÍCH ČINNOSTÍ25 

a) Zákazník zašle prodejní objednávku „zakázku odběratele“; 

b) V informačním systému SAP dochází k alokaci nových prodejních 

objednávek. 

c) Pracovník expedice si několikrát denně spustí asistenta pro expedici tzv. 

Pick & Pack asistent, který zobrazí seznam zboží z objednávek 

                                                
25 Zdroj: Vlastní práce 
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zákazníků, které je možné okamžitě vzhledem k aktuálnímu stavu skladu 

expedovat. Vybere zboží, které chce expedovat a uvolní ho 

k vyskladnění. 

d) Pracovník skladu si na přenosném terminálu zobrazí všechny 

objednávky, jejichž položky jsou uvolněny k vyskladnění.  

e) Bude si moci vybrat, zdali chce vyskladňovat některé konkrétní prodejní 

objednávky, nebo si přeje vyskladnit všechny objednávky pomocí 

nejkratší cesty průchodu skladem. V obou případech systém seřadí 

položky z objednávek podle směru cesty skladem od pomyslného 

startovního bodu až do cíle. 

f) Na displeji bude zobrazeno: 

���� číslo objednávky; 

���� název položky; 

���� počet kusů; 

���� lokace; 

g) Vybrané prodejní objednávky budou nastaveny do statusu „Probíhá 

vyskladnění” a nebudou se již nabízet ostatním skladníkům  

k vyskladnění. 

h) Skladník vezme přepravní zařízení, nejčastěji vozík, na který položí 

jednotlivé obalové materiály pro každou zásilku. 

i) Systém vytiskne vychystávací listy, které skladník přiloží k jednotlivým 

obalům, aby měl přehled, který obal je pro jakého zákazníka.  

j) Postaví se na počáteční bod. Následně bude postupně navigován skladem 

a podle zobrazených lokací bude sbírat zboží z regálů a vkládat je do 

jednotlivých přepravních obalů.  
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k) Na základě vyskladněného zboží dojde k porovnání počtu vyskladněných 

položek s položkami v prodejních objednávkách. Na základě skutečného 

vyskladněného zboží dojde k tisku dodacích listů a faktur. 

l) Po dokončení procesu vyskladnění skladník – balič zabalí zboží do 

obalů, přidá faktury a dodací listy.  

m) Systém vytiskne podací štítky pro smluvního přepravce (Česká pošta) a 

skladník tyto štítky nalepí na přepravní obal. 

n) K dodacímu listu je uloženo podací číslo zásilky pro její sledování. 

o) Zboží je expedováno smluvním přepravcem k zákazníkovi. 

 



64 
 

 

OBRÁZEK 17:UML DIAGRAM AKTIVIT PROCESU VYSKLADNĚNÍ ZBOŽÍ ZE SKLADU POMOCÍ 

SYSTÉMU ČÁROVÉHO KÓDU26 

  

                                                
26 Zdroj: Vlastní práce 
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���� Pultový prodej zákazníkovi na prodejně za hotové peníze 

Proces prodeje je velice podobný, jako v předchozím případě, zákazník však na 

prodejně zboží zaplatí nejdříve a je mu vytištěna faktura bez dodacího listu, 

který v případě platby v hotovosti není zákazníkovi tištěn. Zákazníci na prodejně 

mnohdy požadují zboží, které není na prodejně běžně dostupné a je nutné ho 

dopravit ze skladu. Proces vyskladnění a dodání zboží zákazníkovi musí být 

v tomto případě velice rychlý, nesmí existovat jakákoliv prodlení, jelikož 

zákazníci nejsou trpěliví na zboží čekat. 

a) Zákazník u prodejce na prodejně vznese požadavek na určitý produkt. 

b) Prodejce požadovaný produkt zadá do nového dokladu faktura, fakturu 

vytiskne a zákazník zaplatí požadovanou částku.  

c) Tisk vychystávacího listu; 

d) Skladník přečte číslo vychystávacího listu pomocí čárového kódu a načte 

si tento doklad do přenosného terminálu. 

e) Na displeji terminálu bude zobrazen seznam produktů, které je potřeba 

vyskladnit. Seznam bude seřazen dle lokací, 

f) Skladník se postaví se na počáteční bod. Následně bude postupně 

navigován skladem a podle zobrazených lokací bude sbírat zboží z regálů 

a vkládat je do přepravních obalů. Každý sebraný produkt z buňky 

potvrdí přečtením čárového kódu lokace a čárového kódu zboží, 

kontrolou a potvrzením vybíraného množství. 

g) Po vyřízení celého vychystávacího listu, předá zboží zákazníkovi. 

  



66 
 

5.2.5 Přemístění skladové položky 

V běžném skladovém provozu mohou pracovníci narazit na problém, kdy je potřeba 

z jistého důvodu přemístit v rámci skladu určitou položku do jiné lokace.  

Pro tento případ je nutné v rámci systému řízeného skladu nutné zajistit tuto funkci. 

a) Pracovník skladu dojde s mobilním terminálem k buňce, ze které chce 

odebrat množství určitého produktu. 

b) Spustí funkci pro přesun zboží mezi buňkami; 

c) Nejdříve přečte štítek s čárovým kódem produktu; 

d) Dále přečte štítek s čárovým kódem lokace u buňky, kde se zboží nachází 

a odkud chce zboží odebrat. 

e) Zadá počet jednotek zboží, které odebírá. 

f) Do systému se uloží záznam o odebrání zboží z buňky, zboží je nyní ve 

statusu „přesun - čeká na uskladnění“. 

g) Skladník může ze seznamu zboží ve statusu „přesun - čeká na 

uskladnění“ vytisknout štítky ke zboží. 

h) Zboží přenese do jiné buňky, nalepí nový štítek s kódem zboží. 

i) Přečte štítek s čárovým kódem zboží; 

j) Přečte štítek s čárovým kódem nové lokace; 

k) Zadá počet jednotek, které uskladňuje do nové buňky. 

l) Status položek je změněn na „uskladněno“. 
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5.2.6 Inventarizace 

Bez přesné informace o úrovni skladových zásob v informačním systému je nemožné 

efektivní řízení skladových zásob, nákupu a prodeje. Nezáleží jak dokonalý informační 

systém firma vlastní, jestliže si počítač myslí, že máme sto kusů zboží na skladě, přitom 

jich můžeme ve skutečnosti ve skladové buňce nalézt pouze deset kusů. Při nepřesných 

informacích systém nemůže automaticky doplnit zásobu.  

Ve firmě bohužel dochází ke kontrole úrovně zásob v jednoročních intervalech, kdy je 

firma na celý pracovní týden uzavřena pro jakékoliv požadavky zákazníků, je vytištěn 

seznam všeho zboží na skladě a všichni pracovníci firmy (ve skladu ložisek patnáct 

zaměstnanců), na základě tohoto seznamu kontrolují veškeré zásoby a zapisují skutečný 

stav do informačního systému SAP, který následně vyhodnotí manka a přebytky,  

které jsou následně zaúčtovány, a stav skladu v informačním systému je aktualizován  

dle skutečnosti.; 

Tento systém inventur je z hlediska úrovně zákaznického servisu velice nepřátelský 

k zákazníkům, časově finančně náročný jak pro firmu, tak pro zaměstnance, kteří musí 

každoročně v tuto dobu vykonávat několik hodin přesčasů.  

Vedení firmy se domnívá, že pouze pečlivá kompletní inventura dokáže zachytit přesný 

počet každé položky, na jak dlouhou dobu však tento aktualizovaný stav v informačním 

systému dokáže být pravdivý? Jeden měsíc? Dva měsíce? Za šest měsíců bude existovat 

opět určité procento zásob, jejichž fyzický stav skladu nebude odpovídat stavu 

v informačním systému.  

Z toho důvodu navrhuji zavést ve firmě alternativní metodu tzv. „cycle countingu“, 

která je efektivní náhradou každoroční fyzické inventury, kdy dochází k průběžným 

pravidelným inventurám určitého vzorků skladových zásob.  

Návrh optimalizace inventarizace je postaven na datech ABC analýzy zásob pro sklad 

ložisek. 
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Mezi metody „cycle countingu“ patří: 

���� Geografická metoda; 

Použitím geografické metody se stav skladových zásob začíná počítat na jedné 

straně skladu a končí se s počítáním na druhém konci. Každý den je tak spočítán 

určitý kus skladu.  

Na skladě ložisek je celkem 13542 různých produktů, nebudeme zde brát 

v úvahu, jaký skutečný objem množství je určitých produktů na skladě, jelikož 

každý z produktů může být různě obtížný na počítání a například miniaturní 

válečky, kterých může být v balení několik milionů, se počítá metodou vážením 

na váze s určitou odchylkou měření. 

���� 13 542 položek x 2 počítání za rok = 27 084 počítání; 

���� 27 084 počítání / 251 pracovními dny = 108 položek ke spočítání denně; 

���� Metoda na základě klasifikace zásob do tříd 

Metoda směřuje skladníky ke kladení většího důrazu na počítání položek 

s velkou hodnotou peněž, tekoucích skrz sklad (například s nejvyššími 

celkovými ročními náklady prodaného zboží). Klasifikace je založena  

na Paretovu pravidlu. 

Pro tuto metodu bych doporučil následující frekvenci četností počítání: 

���� Kategorie „A“ => 29 položek x 6 počítání ročně = 174 počítání; 

���� Kategorie „B“ => 148 položek x 4 počítání ročně = 592 počítání; 

���� Kategorie „C“ => 1314 položek x 2 počítání ročně = 2628 počítání; 

���� Kategorie „D“ => 6571 položek x 1 počítání ročně = 6571 počítání; 

���� Kategorie „O“ => 5480 položek x 1 počítání ročně = 5480 položek; 

���� Celkový počet počítání = 15 445 počítání; 
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���� 15 445 počítání / 251 pracovními dny = 67 položek ke spočítání denně; 

Z výsledků vyplývá, že počítání zásob metodou klasifikace zásob je méně náročné na 

počet produktů, které je potřeba každý den spočítat, oproti geografické metodě. Metoda 

klasifikace může však být více časově náročná pro skladníky, jelikož produkty nejsou 

ve skladě seřazeny podle jednotlivých tříd, ale produkty z jednotlivých tříd jsou 

rozmístěny různě po skladu a seřazeny tak, aby byl určitých společný druh sortimentu 

u sebe.  

Firmě navrhuji: 

���� Přesunout všechny položky z různých lokací, které spadají do třídy „O“, tedy 

nepohyblivé zásoby, do samostatné části skladu a jejich inventuru provádět 

jednou krát ročně, tedy 5480 položek bude přesunuto do jednoho úložiště. 

���� Využít kombinaci počítání dle geografické metody a metody na základě 

klasifikace zásob. 

���� Provedeme optimalizaci geografické metody, kdy z celkového počtu položek 

pro počítání 13 542 odečteme 5 480 položek v kategorii „O“.  

���� Celkový počet položek pro počítání je tedy 8 062 x 2 počítání za rok  

= 16 124 položek.  

���� Každý den tedy tři skladníci spočítají každý 16 124 / 251 dny = 64 položek / 

3 skladníky = 22 položek, což jim každému zabere přibližně 1 hodinu práce.  

���� Položky z třídy „O“ budou mít skladníci za úkol přepočítat alespoň jednou 

během roku. 

���� Čtyřikrát ročně zkontrolovat produkty z tříd „A“ a „B“, které tvoří velkou 

část obratu firmy a z toho důvodu by jim měla být věnována vyšší pozornost. 

Počítání těchto položek by mělo být svěřeno spolehlivé a pečlivé osobě, 

která čtyřikrát ročně spočítá navíc 177 položek x 2 počítání = 354 počítání za 

rok. 
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���� Řešení pomocí přenosného terminálu 

Do systému řízení skladu pomocí čárového kódu bude vytvořen modul pro řízení 

inventury, v přenosném terminálu se odpovědné osobě po spuštění tohoto 

modulu zobrazí položky včetně lokací, které má skladník v ten den zkontrolovat. 

K jednotlivým položkám na řádku bude možné, podle příslušných oprávnění, 

zobrazit aktuální stav skladu dle informací z informačního systému SAP. 

a) zobrazí se seznam položek ke kontrole; 

b) skladník bude navigován pomocí lokací po skladě; 

c) dojde k položce na řádku; 

d) přepočítá její fyzický stav skladu a zadá ho do terminálu; 

e) do systému čárového kódu se uloží kód položky; kód skladníka; datum 

počítání; spočítané množství; 

f) data z počítání budou přenesena při další synchronizaci do informačního 

systému SAP; 

g) v informačním systému bude každý den probíhat účtování inventurního 

rozdílů na příslušné účty mank a přebytků, bude aktualizován stav skladu 

v informačním systému, dle údajů z počítání. 

5.2.7 Použité technologie 

Cílem kapitoly je doporučení hardwarových a softwarových technologií řízeného 

skladu. Pro návrh technologií bude uvažováno jak současnými potřebami firmy,  

tak i s  budoucím rozvojem firmy a s tím spojenými zvýšenými nároky na skladové 

procesy a technologie.  

Celý systém se bude skládat ze vzájemně komunikujících dílčích komponent 

zobrazených na Obrázek 18:Obecné schéma systému   
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OBRÁZEK 18:OBECNÉ SCHÉMA SYSTÉMU WMS27 

  

                                                
27 Zdroj: Vlastní práce 
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5.2.8 Synchronizace s informačním systémem SAP Business One® 

Technologie synchronizace SAPu a WMS bude založena na XML výměně dat (SBO 28) 

pomocí webových služeb, které jsou složeny ze dvou částí: 

���� Na straně WMS bude vytvořena serverová část webových služeb, která bude 

postavena na Java 29 nebo .NET 30 technologiích. 

���� Na straně SAPu bude použit stávající klient webové služby Add-on Integrace 

s e-Commerce, který bude upraven pro použití a synchronizaci se systémem 

WMS. Tento add-on bude v pravidelných intervalech spouštěn. Při jeho běhu 

bude kontrolovat změny provedené na straně SAPu a WMS. Pokud budou 

nějaké změny zjištěny, provede následnou synchronizaci. 

5.2.8.1 Synchronizace změn z WMS do SAPu 

Objektům, které byly na straně WMS změněny, a které je nutné přenést do SAPu, bude 

nastaven v databázi příznak pro přenesení.  

���� Add-on SAPu Integrace s WMS se dotáže webových služeb  

WMS na změněné nebo přidané objekty. 

���� Pro každý změněný nebo přidaný objekt proběhne následující cyklus: 

���� Add-on příjme SOAP XML zprávu obsahující tento objekt. 

���� Add-on na základě nastavení provede patřičné změny v databázi SAPu. 

���� Zašle do WMS informaci o průběhu synchronizace. 

���� Proces končí přenesením všech objektů 

                                                
28 Sap Business Objektů 
29 JAVA programovací platforma 
30 .NET programovací platforma 
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OBRÁZEK 19: UML DIAGRAM AKTIVIT SYNCHRONIZACE DAT Z WMS DO SAPU31 

5.2.8.2 Synchronizace změn ze SAPu do WMS 

Veškeré provedené změny v SAPu jsou dokumentovány ve standardní tabulce změn.  

���� Add-on integrace s WMS se dotáže na změny v objektech SAPu. 

���� Pro každý objekt, který se má přenést, proběhne následující cyklus: 

                                                
31 Zdroj: Vlastní práce 
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���� Pro každý změněný nebo přidaný objekt odešle SOAP XML zprávu do 

webové služby WMS. Webová služba zprávu přečte a na základě 

informací v ní obsažených provede patřičné změny v databázi WMS. 

���� Zašle SAPu odpověď s informací o průběhu synchronizace. 

���� Proces končí po přenesení všech objektů 

 

OBRÁZEK 20: UML DIAGRAM AKTIVIT SYNCHRONIZACE DAT SMĚREM ZE SAPU DO WMS32 

                                                
32 Zdroj: Vlastní práce 
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5.2.9 Mobilní terminály pro čtení čárového kódu 

 

OBRÁZEK 21: PŘENOSNÉ TERMINÁLY MOTOROLA (SYMBOL) MC300033 

Handheld MC3000 je malý, lehký, ergonomický a odolný mobilní počítač, postavený na 

procesoru Intel Xscale a Microsoft Windows CE 5.0, který zpracovává data v reálném 

čase s rozsáhlou multimediální a webovou prohlížecí kapacitou. Je ideální pro náročná 

prostředí, kde jsou kladeny vysoké požadavky na intenzitu skenovaní a kvalitu sběru 

dat. Prvotřídní ergonomický design a flexibilní konfigurace napomáhá k rostoucí 

produktivitě v pracovních procesech. Široké množství přídavných modulů zabezpečuje 

prostor pro maximální využití pro každou aplikaci. 

Terminál řady MC3000 má integrovaný 1D laserový snímač čárových kódů a 2D 

digitálním snímač pro čtení 1D/2D čárových kódů a černobílých obrázků. Lze zvolit 

mezi monochromatickým nebo barevným displejem s rozlišením 320x320 bodů a 

dávkovou nebo bezdrátovou 802.11a/b/g variantou terminálu. Tři typy klávesnic a to s 

28, 38 nebo 48 tlačítky umožňují maximální přizpůsobení při práci s terminálem.  

Tyto mobilní terminály si pro modernizaci svých logistických center zvolila například 

společnost Baumax. Díky prostředí Windows CE je zabezpečena možnost neustálého 

                                                
33 Dostupné on-line na: www.motorola.com/mc3000 
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rozšiřování aplikací pro sklad firmy, dle budoucího rozvoje firmy a jejích potřeb. 

Hmotnost terminálu 379 g umožňuje celodenní práci bez následků. Bez ohledu na to, 

zda se používají venku či uvnitř, splňují mobilní terminály řady MC3000 kritérium 

odolnosti vůči pádu na beton z výšky 1,2m. [25] 

Pro aplikaci ve firmě doporučuji terminál v tomto provedení: 

MC3000, dávkový terminál s barevným dotykovým displejem v provedení cihla, otočný 

1D laserový snímač, 28 kláves, 64 MB RAM Flash, Windows CE 5.0 Professional, 

akumulátor 2740 mAh. Podpora WiFi 802.11a/b/g.  

Běžná prodejní cena cca 28 000 bez DPH. 

5.2.9.1 Tisk čárového kódu 

Kompaktní stolní tiskárna společnosti Zebra řady G-Series nabízejí nejvyšší rychlost  

a výkon ve své třídě pro tisk při šířce až 104 mm. Tiskárny jsou vybaveny řadou funkcí, 

představují spolehlivou, odolnou a flexibilní stolní tiskárnu pro každou tiskovou 

aplikaci a rozpočet. Špičkový model GX vyhoví potřebám celé řady odvětví a aplikací 

díky nejširší škále funkcí, které nabízí. Tiskárna podporuje obě dostupné technologie 

jak přímého termálního34, tak i termotransferového35 tisku, který ušetří uživatelům čas 

díky nejsnadnějšímu systému zakládání pásky na trhu. Všechny modely podporují 

jazyky EPL™ a ZPL® a nabízejí různé možnosti připojení jak pomocí rozhraní USB, 

sériového portu, LAN, tak i pomocí modulu bezdrátové technologie WiFi 802.11a/b/g, 

díky kterému se nám nabízí maximální volnost umístění této tiskárny na libovolném 

místě ve skladu. [26] 

                                                
34 Technologie přímého termálního tisku funguje na principu selektivního zahřívání termálního papíru, 

tato technologie se při tisku čárového kódu však nepoužívá, jelikož potisk má tendenci se na světle 

ztrácet.  
35 Technologie termotransferového tisku využívá teplu citlivou pásku, přes kterou nanáší barvu na tištěné 

médium. 



77 
 

 

OBRÁZEK 22: ZEBRA GX430T 36 

 

Běžná prodejní cena cca 15 000 Kč. 

  

                                                
36 Dostupné na www.g-series.info 
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5.2.10 Dostupná řešení systému čárového kódu 

V této kapitole provedu výběrové řízení systému řízeného skladu. Vstupním podkladem 

pro poptávkové řízení byla tato diplomová práce, zejména její části analýza a návrh 

řešení, které bralo v úvahu současné i budoucí požadavky v firmy na pokrytí 

logistických procesů tímto systémem. 

TABULKA 4: SHRNUTÍ MOŽNOSTÍ ŘEŠENÍ  

Řešení Hlavní výhody Stěžejní nevýhody 
SmartStock.WMS 
od firmy BARCO 
s.r.o 

� Nižší cena přenosných terminálu 
díky využití starších technologií. 

� Systém vyvíjen přímo společností 
BARCO, což umožňuje rychlou 
realizaci i složitějších 
programových změn a 
přizpůsobení v rámci logistických 
procesů. 

� Systém podporuje pouze textové 
přenosné terminály, které mohou být 
omezením pro budoucí potřeby firmy. 

� Neexistující integrační propojení 
s informačním systémem firmy, 

� Systém vyvíjen přímo společností 
BARCO a využívají ho především 
firmy v rámci ČR a SR, což může 
znamenat vyšší riziko z hlediska další 
údržby.  

Accellos od firmy 
KODYS 

� Již vytvořená integrace se 
systémem SAP Business One 
v základní ceně. 

� Modernější řešení klientské 
aplikace pro grafické terminály 
s operačním systémem Windows 
CE 

� Software je vyvíjený americkou 
společností a využívá ho více jak 
500 zákazníků na celém světě, 
z toho důvodu existuje 
předpokládaný nepřetržitý vývoj 
tohoto systému. K softwaru 
existují nástroje, které umožňují 
doprogramovat uživatelské 
funkce integrátorem systému, 
v tomto případě firmou KODYS. 

� Vyšší náklady na přenosné terminály 
díky využití modernějších 
technologií. 

Z uvedených možných řešení jsem vybral systém Accellos, který poskytuje velikou 

výhodu především ve snadnosti implementace se stávajícím informačním systémem a 

v použití modernějších technologií, které nebudou v budoucnu omezovat firmu v jejím 

rozvoji. Společnost Accellos Inc. je renomovaný americký dodavatel specializovaných 

aplikací pro řízení provozů v oblasti logistiky, výroby a zásobovacích řetězců.  

Jeho instalace je možné nalézt u více než pěti set firem, a to jak u středně velkých 

lokálních skladů, tak i u velkých distribučních center.  



79 
 

TABULKA 5: KALKULACE NÁKLADU NA POŘÍZENÍ WMS 

Položka Počet Cena bez DPH v CZK 
Handheld MC3000 3 84 000 
Tiskárna Zebra GX430t 2 30 000 
Software Accellos 1 270 000 

Celkem  384 000 

5.2.11 Harmonogram realizace a složení projektového týmu  

TABULKA 6: MATICE ODPOVĚDNOSTÍ PŘI REALIZACI PROJEKTU 

Člen týmu Odpovědnost 

 Řízen
í 
proje
ktu 

Plnění dat Integrace 
se SAP 

Instalace 
systému 
WMS 

Školení 
pracovní
ků firmy 

Testování 
ve 
zkušebním 
provozu 

Realizátor projektu    x x x 

Vedoucí projektu x x x  x x 

Administrátor 
systému 

 x  x  x 

Vedoucí skladu  x    x 

Vedoucí nákupu  x    x 

Vedoucí prodeje  x    x 

Versino CZ   x    

TABULKA 7: HARMONOGRAM REALIZACE JEDNOTLIVÝCH ETAP 

Číslo 
etapy 

Název etapy Plánované datum 
zahájení 

Plánované datum 
ukončení 

1 Nákup zařízení a softwaru, instalace. 1.1.2010 31.1.2010 

2 Testovací proces nové technologie, 
ladění chyb, psaní dokumentace  
a pokynů pro nové procesy. 

1.2.2010 31.3.2010 

 Inventura a zadání aktuálních lokací 
položek do systému. 

1.4.2010  15.4.2010 

3 Zavedení technologie do ostrého 
provozu. 

16.4.2010 15.5.2010 

4 Finální kontrola a doladění systému. 16.5.2010 1.6.2010 
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6. Ekonomický přínos  

Diplomová práce má pro firmu ekonomický přínos zejména v podobě hotové analýzy  

a návrhu řešení systému řízeného skladu pomocí čárového kódu, který by měl ve firmě 

významně: 

���� Snížit chybovost vychystaných objednávek a zvýšit přesnost vyskladňování 

zboží až na 99 % úroveň. 

���� Zvýšit úroveň zákaznického servisu při prodeji zboží na prodejně, kdy by 

mělo dojít k redukci času vyskladnění minimálně o 25%. 

���� Pomoci získat přesný přehled o uložení zboží ve skladě a tedy i zvýšit výkon 

pracovníků, jelikož si již nebudou muset pamatovat, kde se jaká položka 

nachází a systém je přímo navede k požadované lokaci položky na řádku 

prodejní objednávky. 

���� Zvýší zastupitelnost pracovníků firmy, firma nemusí mít naddimenzovaný 

počet skladníků pro případ nemocí, jelikož po zaškolení bude schopen 

kdokoliv z firmy nebo externí brigádník, vyskladňovat a uskladňovat zboží, 

aniž by věděl, kde se jaká položka nachází. 

���� Zvýšit efektivitu skladování pomocí metody cross-dockingu, díky které 

nebude zbytečně nově přijaté zboží uskladňováno, jestliže na něj existují 

prodejní objednávky. 

���� Zredukovat pracovníky skladu ze současných čtyř na tři. 

���� Uspořit čas a finanční náklady na inventarizaci zboží, jelikož nově navržený 

postup inventur cycle counting systémem, odstraňuje každoroční uzavření 

firmy na několik dní a přepočítávání veškerého zboží. 
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6.1 Zhodnocení návratnosti investice do systému řízeného skladu 

Průměrné měsíční náklady na jednoho skladníka 20 000 Kč, roční 240 000 Kč. 

Optimalizací inventarizace prodejna ložisek ušetří 30 000 Kč zisku, o který by jinak 

přišla v případě uzavření na celý týden. V ostatních odděleních bude situace obdobná, 

z toho důvodu bude ušetřený úbytek na zisku mnohem vyšší. 

TABULKA 8: HODNOCENÍ NÁVRATNOSTI REALIZACE OPTIMALIZACE SKLADOVÝCH 

PROCESŮ FIRMY 

Rok Finanční přijem nebo výdej Částka Kumulovaná 
suma 

2010 Investice do WMS -384 000 -384 000 
2010 Ušetřené mzdy redukcí jednoho zaměstnance 240 000 -144 000 
2010 Ušetřená ztráta zisku optimalizací inventur 30 000 -114 000 
2011 Ušetřené mzdy redukcí jednoho zaměstnance 240 000 126 000 
2011 Ušetřená ztráta zisku optimalizací inventur 30 000 156 000 

Z uvedené kalkulace vyplývá, že vložená investice se vrátí za necelé dva roky od 

uvedení systému řízeného skladu do provozu. 
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6.2 Zhodnocení realizace ABC analýzy zásob  

Díky klasifikaci zásob do tříd „A“, „B“ mají pracovníci nákupu a prodeje informace o 

produktech, které musí velmi často sledovat a neustále se ujišťovat, že o ně mají 

zákazníci stále ještě zájem. V případě ztráty zájmu o některé položky, které jsou na 

skladě a patří do těchto kategorií, musí zajistit, aby si je zákazníci ze svých objednávek 

odebrali a nestaly se z nich zásoby, které budou ležet na skladě. Nákupčí by se měli 

postarat o to, aby tyto položky dodavatelé dodávali v čas a nedocházelo k prodlením 

jejich dodávek, které se následně přenáší na zákazníky. Z toho plyne možný 

ekonomický přínos v podobě 70% obratu firmy, o který by firma v budoucnu mohla 

přijít, kdyby se o tyto položky nestarala a nechala by je bez kontroly. 

Klasifikací zásob do třídy „O“ má firma nyní možnost rozlišit zásoby, které nemají 

pohyb a je o ně velice nízký zájem, bylo by dobré tyto zásoby nabídnout za nízké ceny, 

aby se jich firma zbavila a mohla místo nich nakoupit zásoby s vyšším zájmem. 

Potenciálně může firma získat 7 958 337 Kč za prodej těchto zásob v pořizovacích 

cenách. 

6.3 Všeobecný přínos práce 

Minimálně má však tato práce přínos pro budoucí řešitele, kteří budou stát před 

problémem zavedení systému řízeného skladu pomocí čárového kódu a klasifikace 

zásob integrovaného s informačním systémem SAP Business One®. 
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7. Závěr 

S neustále zvyšujícími se nároky na kvalitu dodávek, dodržování terminů dodání  

a rostoucím počtem zakázek se informační technologie pro podporu firemních procesů 

staly součástí každodenního života. V současné době se však moderní informační 

technologie nezastavují pouze na úrovni běžných procesů, nýbrž jdou mnohem více do 

hloubky firmy a snaží se pomoci pracovníkům na všech úrovních řízení firemního 

procesu. 

Analytická část diplomové práce se zabývala analýzou stávajících logistických procesů 

společnosti ARKOV, spol. s r.o., zejména se zaměřovala na nalezení úzkých míst 

v řízení skladových procesů, která zpomalují nebo ohrožují další rozvoj firmy, a bylo by 

možné podpořit a optimalizovat jejich činnost pomocí informačních technologií. 

V analytické části byl mimo jiné zhodnocen vztah firmy s jejím okolím a nastíněn vývoj 

firmy za několik posledních let.  

Z výsledů analýzy vyplývá důležitost zvýšení produktivity práce ve skladu, kterou 

v současné snižuje složité hledání produktů ve skladu a dvojí ruční evidence skladových 

zásob na kartách a zároveň v informačním systému. Dále byla v analýze skladových 

procesů zjištěna nutnost vytvoření analytického nástroje pro získávání hodnotnějších 

informací o zásobách z dat uložených v informačním systému firmy.  

V praktické části bylo firmě navrženo takové řešení, které je pro ni z hlediska 

momentálních nákladů, ale i možností budoucích úspor, co možná nejpřijatelnější. 

V prvním úseku praktické části jsem provedl návrh řešení realizace analytického 

nástroje pro klasifikaci zásob pomocí ABC analýzy zásob, který pracuje se stávajícími 

technologiemi SQL serveru a prostředky firmy. Zároveň jsem pomocí mnou navrženého 

řešení provedl klasifikaci současných zásob skladu ložisek pomocí metody ABC. 

V druhém úseku praktické části jsem se zabýval vlastním návrhem možnosti realizace 

optimalizace skladových procesů skladu ložisek pomocí řízení skladu systémem WMS 

s využitím technologií čárových kódů, propojeného a on-line komunikujícího se 

současným informačním systémem SAP Business One®. 
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Po srovnání nabízených technologií, vlastností, funkcí, referencí a cen jsem vybral 

řešení pomocí systému Accellos, který umožní firmě snížit chybovost, snížit mzdové 

náklady a celkově zvýšit produktivitu práce ve skladu. Zároveň bude schopný zajistit 

firmě podporu při jejím budoucím rozvoji a s ním spojenými neustále zvyšujícími se 

nároky na skladování a celkově logistiku ve firmě.  

V závěru druhé části jsem navrhl optimalizaci inventarizace zásob skladu ložisek firmy, 

která sníží nepřesnost fyzického stavu skladových zásob oproti stavu zásob 

v informačním systému, a zároveň odstraní každoroční ztrátu z uzavření firmy na celý 

pracovní týden. 

Cesta k úplné optimalizaci skladových procesů bude dlouhá, nicméně pevně věřím,  

že za pomoci moderního informačního systému pro řízení skladu bude firma schopna 

lépe ukázat své kvality na trzích, oproti její konkurenci. 
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