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Abstrakt 
Diplomová práce �eší návrh a zavedení manažerského informa�ního systému, 

zam��eného na sledování produktivity práce ve firm�. Jejím hlavním cílem je, na základ� 

analýzy sou�asného stavu, vytvo�it nový, samostatn� fungující, identifika�ní a eviden�ní 

softwarový systém, který bude sloužit managementu jako podklad pro operativní �ízení 

výroby. Projekt �eší návrh automatizovaného zpracování dat, automatizovaného 

zpracování pr�b�žných analýz a sledování produktivity práce v klí�ovém procesu firmy - 

procesu kompletace zásilek - s možností ur�it okamžitou výkonnost a produktivitu práce 

jednotlivého pracovníka.  
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produktivita práce, podnikový proces, procesní �ízení, informa�ní systém, softwarová 

podpora, logistika 

 

Abstract 
Master’s thesis solves the problem of design and implementation of the management 

information system directed on monitoring productivity of labour in the company. It’s 

main goal is to – based on the analysis of the actual state - create new, automated, 

identification and registration software system, which will serve to production leaders as 

a support for operative management. Project solves the problem of automation of data 

processing, automation of creation of continuous analyses and monitoring the 

productivity of labour in the key process of the company – the process of assembling of 

packages – with the ability to determine instant working performance and productivity of 

an individual worker. 
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1 Úvod 

Pro úsp�šné vedení spole�nosti v sou�asné dob� je nezbytné se orientovat ve velkém 

množství dat. P�ehlednému zpracování a orientaci v t�chto datech  pom�že manažerský 

informa�ní systém. Manažerský informa�ní systém  je informa�ní  systém, který 

zpracovává neset�íd�né údaje z databází dle požadavk� uživatele, za ú�elem zkvalitn�ní 

vedení organizace. Výrazn� sníží dobu p�i tvorb� manažerských report�, graficky 

zpracuje velké objemy dat, což p�isp�je k lepší p�ehlednosti výsledk�. Výsledky dotaz� 

se zobrazují grafech, tabulkách nebo sestavách a reportech. 

 

Spole�nost EP, s.r.o. Brno, která vznikla v roce 2004, se specializuje na poskytování 

distribu�ních a logistických služeb v regionu St�ední Evropy. Jejím dominantním (tém�� 

výhradním) odb�ratelem je spole�nost RDCE, která  se zabývá zásilkovým prodejem 

knih a audiovizuálních médií (CD, MC, VHS, DVD) koncovým zákazník�m. Pro tohoto 

odb�ratele spole�nost balí a expeduje zásilky jednotlivým zákazník�m. �innost 

spole�nosti je zam��ená na poskytování komplexního servisu pro zásilkové obchody, 

s cílem centralizace a sjednocení všech proces� jednotlivých pobo�ek daného zákazníka 

v Polsku, Ma�arsku, �eské republice a Slovensku. Spole�nost tedy pro RDCE 

poskytuje logistické služby, které je možno rozd�lit na dv� hlavní oblasti – skladování a 

výrobu, která je podstatnou �ástí operací a tvo�í ji tiskové služby v�etn� tzv. 

postprocessingu (�ezání, obálkování, atd.), kompleta�ní služby (fyzické balení zásilek – 

produkty, dárky, formulá�e, složenky) a  distribuce na poštovní ú�ad, který zajistí 

doru�ení koncovému zákazníkovi. Samostatnou �ást pak tvo�í zpracování vráceného 

zboží – tzv. remitendy. 

Vzhledem k tomu, že spole�nost je nová a prudce se rozvíjející, její zavedené pracovní 

postupy jsou již v sou�asné dob� nedosta�ující. Proto je diplomová práce zam��ena 

vytvo�ení návrhu a zavedení manažerského informa�ního systému, který �eší 

automatizaci stávajících pracovních postup� a na vytvo�ení zcela nového systému 

automatického sledování produktivity práce. 

 

Spole�nost nesouhlasí se zve�ejn�ním jakýchkoliv interních informací. Proto je 

v práci pozm�n�no jméno firmy i jejího zadavatele. 
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2 Vymezení cíle práce 

 

Cílem mé diplomové práce je vytvo�it návrh a zavedení nového, samostatn� 

fungujícího, identifika�ního a eviden�ního softwarového systému pro pot�eby 

managementu, zam��eného na sledování produktivity práce, vycházející z globální a 

detailní analýzy podnikových proces� a zohled�ující sou�asné trendy vývoje 

informa�ních systém� ve spole�nosti, která se zabývá logistickými �innostmi, tedy 

skladováním, balením a expedicí zásilek koncovým zákazník�m pro výhradního 

odb�ratele. 

 

Vzhledem k tomu, že práce zpracována pro logistickou firmu, která se primárn� zabývá 

skladováním, balením a distribucí produkt�, základní teoretická východiska jsem hledal 

v literatu�e z oblasti logistiky. Dále jsem se zam��il na studium literatury objas�ující 

problematiku procesního �ízení, podnikových proces� a jejich zefektiv�ování a teorií, 

zam��ující se na úlohu informace v podnikových procesech.   

 

Další �ást je roz�len�na na �ást analytickou a na �ást projektovou. V analytické �ásti se 

v�nuji detailní analýze sou�asného stavu  proces� ve firm� jako východiska pro návrh 

nového systému.  

 

V záv�re�né �ásti práce �eší návrh a zavedení manažerského informa�ního systému. Je 

vypracován projekt automatizace zpracování dat, automatizovaného zpracování 

pr�b�žných analýz pro pot�eby  managementu a návrh systému sledování produktivity 

práce ve výrob�.   

Zadáním diplomové práce tedy bylo navrhnout takový informa�ní systém, který by 

sloužil managementu jako komplexní podpora �ízení s cílem postavit tomto 

informa�ním systému nový zp�sob odm��ování pracovník�. 
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3 Teoretická východiska práce   

Vzhledem k tomu, že svou práci zpracovávám pro logistickou firmu, která se primárn� 

zabývá skladováním, balením a distribucí produkt�, základní teoretická východiska 

jsem hledal v literatu�e z oblasti logistiky. Dále jsem se zam��il na studium literatury 

objas�ující problematiku procesního �ízení, podnikových proces� a jejich 

zefektiv�ování a teorií, zam��ující se na úlohu informace v podnikových procesech.   

 

3.1  Teorie logistiky  

3.1.1  Pojem logistika, megatrendy vývoje 

 

Existuje celá �ada definic vztahující se k pojmu logistika. Stru�n� lze �íct, že se logistika 

zabývá pohybem zboží a materiál� z místa vzniku do místa spot�eby a s tím 

souvisejícím finan�ním tokem. Týká se všech komponent� ob�hového procesu, tzn. 

p�edevším dopravy, �ízení zásob, manipulace s materiálem, balení, distribuce a 

skladování. Zahrnuje také komunika�ní, informa�ní a �ídící systémy. Jejím úkolem je 

zajistit správné materiály na správném míst�, ve správném �ase, v požadované kvalit�, 

s p�íslušnými informacemi a s odpovídajícím finan�ním dopad. 

 

Megatrendy vývoje 

 
Sv�t se vyvíjí sm�rem k p�evaze tržního hospodá�ství a západního zp�sobu života, 

spojeného s individualismem. V hodnotové orientaci obyvatel dochází ke zm�nám, 

zárove� se prom��uje životní styl a vztah k práci. Globalizací dochází k p�erozd�lení 

moci. Spole�nost se v d�sledku globalizace polarizuje. Globalizace rozd�luje sv�t do 

zón. Probíhající procesy globalizace trhu, internacionalizace managementu a procesy 

výrobkových a technologických inovací již nemají kontinuální, ale turbulentní 

charakter. Spolu s globalizací trhu se m�ní povaha konkurence. Význam informací pro 

fungování tržního hospodá�ství i obecn� pro život spole�nosti nebývale vzr�stá. 
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Strategickým faktorem konkurenceschopnosti podnik� se stal �as v podob� pružnosti 

p�i uspokojování zákazník� a p�i inovaci výrobk�, služeb a technologií. [7] 

Abychom byli s to pochopit vývoj logistiky, musíme se nejprve zastavit u dramatických 

zm�n spole�enského prost�edí, v jehož rámci logistika p�sobí.  

 

 Prvním a nejd�ležit�jším z trend� je prudký nár�st sv�tové populace a prohlubující se 

demografická nerovnováha mezi bohatými a chudými zem�mi. Další trend, který je 

dnes daleko patrn�jší než za �as� našich prarodi��, je zp�sob, kterým moderní 

technologie likviduje tradi�ní pracovní místa, která nahrazuje zcela novými systémy 

výroby. Dnešní globální revoluce v oblasti financí a komunikací je rovn�ž hlubší než 

v d�ív�jší dob�, p�estože i tehdy docházelo k vážným m�novým krizím a k masivnímu 

odlivu kapitálu. Zásadní zm�na struktury populace a popula�ní dynamiky m�ní režimy 

ekonomické integrace na celém sv�t�, vytvá�í nové spot�ebitelské trhy a p�ispívá 

k p�etvá�ení starých trh�. [7] 

Peter F. Drucker, nestor sv�tového managementu, budoucnost vidí takto: „Jedna v�c je 

ve vysp�lých zemích a pravd�podobn� na celém sv�t� jistá: �ekají nás dlouhá léta 

zásadních zm�n. Tyto zm�ny nebudou mít primárn� ekonomický charakter. Budou do 

zm�ny demografické, politické, spole�enské, filozofické a p�edevším zm�ny sv�tového 

názoru… Spolehliv� lze p�edpov�d�t, že zna�ná �ást dnešních p�edních institucí ve 

všech sektorech, v podnikové sfé�e, ve školství �i ve zdravotnictví nebude 

pravd�podobn� ode dneška za t�icet let existovat a rozhodn� nebude existovat ve své 

dnešní podob�… Jsou to zm�ny nep�edpov�ditelného charakteru.“ „Jedinou strategií, 

která má nad�ji na úsp�ch, je snaha o aktivní vytvá�ení budoucnosti“. [3] 

 

3.1.2 Logistické aktivity 

 

Zajišt�ní logistických služeb 

 
Služby zákazník�m (logistické služby) – jsou strategickým faktorem 

konkurenceschopnosti podniku. V prost�edí vysp�lého globalizujícího se trhu, kde 
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existuje mnoho výrobc� nabízejících obdobné výrobky (služby) srovnatelné kvality, 

nabývá tento faktor klí�ového významu. 

Dodavatelské služby lze definovat: 

� jako soubor funkcí za�azených do konkrétního organiza�ního uspo�ádání; definice 

má zpravidla podobu taxativního vý�tu odpov�dností, jejichž nositelem je p�íslušný 

podnikový útvar, 

� jako odraz o�ekávání ur�ité výkonnosti (v�asnost dodávek, vy�ízení dodávek v ur�ité 

lh�t�, …), 

� jako hodnototvorný proces. 

O�ekávání zákazník� v oblasti dodavatelských služeb se vyvíjí sm�rem k ur�itému 

rozp�tí p�ijatelných výkon�. Toto rozp�tí, vyjád�ené jako procento bezchybného pln�ní, 

je 89% - 90%, což lze považovat za do�asnou normu. Výkony pod dolní hranici této 

normy mohou mít za následek penalizaci ze strany zákazníka, výkony p�esahující 

o�ekávanou úrove� však nemusí v daném okamžiku p�inést zvýšený podíl na trhu. 

P�edpokladem úvah o dodavatelských službách je disponibilita výrobk�, tj. záruka, že 

výrobek požadovaný zákazníkem je na sklad� nebo m�že být ve slíbené lh�t� vyroben. 

Za složky služeb a zárove� za kritéria jejich kvality se považují zejména  spolehlivost 

dodání, úplnost dodávek,  p�im��ené dodací lh�ty, poskytované p�edprodejní a 

poprodejní služby. 

Dále p�istupuje ješt� kvalita distribuce, poskytování informací, konkurence kvalitou, 

konkurence cenou a konkurence termínem dodání.  

Základní kritéria pro výb�r poskytovatel� logistických služeb: 

1. úrove� nabízených služeb, 

2. kvalita poskytovatelových zam�stnanc�, 

3. cena. 

Hlavní d�vody nespokojenost klient� s poskytovateli logistických služeb jsou selhání 

služeb, špatná kvalita poskytovatelova managementu, nedostate�né p�edávání 

informací, neschopnost dosáhnout požadované flexibility, úrove� cen. 

Služby zákazník�m jsou významnou sou�ástí strategické koncepce logistiky. Základní 

pojetí služeb m�žeme definovat následn�: 

� služba jako �innost – jedná se o soubor aktivit, které musejí být uskute�n�ny, 
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� služba jako míra dosažených výkon� – m��itelnost pomocí kritérií (nap�. délkou 

dodacího cyklu), 

� služby jako filosofie �ízení – jde o sou�ást spot�ebitelského prost�edí. 

Úrove� logistického systému podniku je zákazníky vnímána prost�ednictvím rozsahu a 

kvality jím poskytovaných služeb. Co se odehrává uvnit� hranic logistického systému, 

jaké úsilí tam bylo vyvinuto, kolik zm�n tam bylo uskute�n�no a jak velké �ástky 

proinvestovány, zákazník�m z�stane lhostejné, pokud sami nepocítí pozitivní zm�nu ve 

službách. Služby zákazník�m (dodavatelské služby, logistické služby) jsou tedy pro 

podnik a pro jeho logistický systém klí�ovou oblastí.  

V blízké budoucnosti také dojede v oblasti dodavatelských služeb ke zv�tšování tlaku 

na výkony; všechna zjišt�ní ukazují na silný tlak ze strany zákazník� i konkurent� a na 

nástup nových technologií, jejichž cílem je dosáhnout vyššího standardu služeb; 

zákazníci o�ekávají stále více a jejich schopnost sledovat výkony v reálném �ase 

neustále roste (telematika). 

Logistickou �innost pro zákazníky p�edstavuje kvalita, která zaru�uje tak zboží a 

služby. P�edevším se jedná o pr�m�rný �as spln�ní, p�ípadn� m�nící se objednávky, 

p�esnost a správnost jejich uskute�n�ní i stav zboží p�i dodání. Uvedené skute�nosti 

jsou snadno kontrolovatelné a m��itelné. Služby jsou reprezentovány velkým 

množstvím individuálních prvk�, z nichž n�které jsou kontrolovatelné. Prvky 

klasifikujeme podle jejich vazby na transakce výrobku a lze je následovn� rozd�lit na: 

viz. následující kapitola. [8] 

 

Rozvoj a implementace logistických služeb 

 
P�edprodejní (p�edtransak�ní) složky – zahrnují vytvo�ení prost�edí pro dobrou 

službu zákazník�m. Zejména se jedná o tyto informace: 

� za jakou dobu bude zboží od p�ijetí objednávky dodáno (�as, který uplyne mezi 

objednávkou a dodávkou), 

� jak se bude postupovat p�i špatných objednávkách, 

� metody nakládky. 

Zákazník získá informace o tom, co lze od služby o�ekávat. Pat�í sem i plány pro 

mimo�ádné události; nap�. p�i stávkách a p�írodních katastrofách, které mohou ovlivnit 
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normální služby. Pat�í sem i technická pomoc zákazník�m, která p�ispívá k dobrých 

vztah�m mezi kupujícími a dodavateli. 

 

Prodejní složky m�žeme definovat následovn�: 

Úrove� vy�erpání zásob – sleduje stav zásob. 

Informace o stavu objednávky – zavedení informa�ních systém�, elektronické 

objednávky. 

P�esnost systému – informa�ní technologie zvyšují p�esnost informací. 

Rovnom�rnost cyklu objednávky – je celková doba od iniciování objednávky ze strany 

zákazníka po p�ijetí zboží nebo služby zákazníkem. 

Speciální �ešení dodávek – ty, které nelze vy�ídit v rámci obvyklého dodavatelského 

systému.  

Speciální požadavky na expedici nebo dodání. 

Redistribuce – p�esun zboží mezi r�znými distribu�ními místy. 

Snadnost objednávání – snadnost provedení objednávky. 

Substituce výrobk� – náhrada zboží, které zákazník objednatel a není na sklad�, ale lze 

jej nahradit jiným produktem. 

Poprodejní (posttransak�ní) prvky – reprezentují služby pot�ebné pro podporu výrobku, 

pro ochranu spot�ebitele p�ed vadnými výrobky, pro ob�h vratných obal� (palet), pro 

vy�izování reklamací, stížností a záležitostí vraceného zboží. Poprodejní složky služeb 

jsou zejména: Instalace, záruka, opravy a náhradní díly – d�ležité u investi�ních celk�., 

sledování produkt� – které produkty byly dodány kterým zákazník�m, reklamace, 

vrácení zboží (zp�tná logistika) – on-line informa�ní systém na stížnosti zákazník�, ale 

taky monitorování trend� a poskytování nejaktuáln�jší informace zákazník�m. 

Služba zákazník�m je samoz�ejm� zdrojem p�íjm�, p�íslušná firma se tak sou�astn� 

p�edstavuje nabídkou vysp�lé služby. D�ležité je porovnání mezi prodeji 

podporovanými službami a náklady na poskytované služby. Proto je služba zákazník�m 

klí�ovým prvkem p�i tvorb� strategie. P�ímý zájem podnik� vede k rozvíjení a �ízení 

jejich strategie. Sem pat�í monitorování služeb, vyžadovaných zákazníky, ur�ení 

rozdílné pot�eby služeb r�zných zákazník�, zem�pisné �len�ní nárok� na služby a na 

druh výrobk�. 
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Logistika se m�že v podniku pln� uplatnit jen tehdy, jestliže spolupracuje 

s marketingem a s ostatními podnikovými složkami. P�edpokládá se, že prvky jako 

úrove� služeb, hospoda�ení se zásobami a snižování náklad� budou mít v�tší váhu než 

vývoj a inovace ve výrob�. [8] 

 

Základní prvky logistických služeb 

 
Dodací lh�ta (DL) – vyjad�uje dobu, která uplyne od p�edání objednávky zákazníkem 

až po okamžik dostupnosti (pohotovosti) zboží u zákazníka. Kratší dodací lh�ty 

umož�ují zákazník�m udržovat nižší stavy zásob a krátkodob�jší dispozici. Dodací 

lh�ta je jedním z rozhodujících ukazatel� úrovn� služeb dopravc�. Její dodržení 

dopravce sleduje v pr�b�hu celého p�epravního �et�zce a pokud je ohrožena, musí u�init 

nezbytná opat�ení k zmírn�ní následk�, které mohou z této situace vzniknout. U zboží, 

které je na sklad� a bude se distribuovat, m�žeme výpo�et dodací lh�ty vyjád�it 

obecným vztahem: 

 DL = TO + TK + TB + TMAN + TD 

 - TO doba na zpracování objednávky, 

 - TK doba na komisioná�skou �innost, 

 - TB  doba na balení, 

 - TMAN    doba na nakládku a 

 - TD doba na dopravu 

Dodací spolehlivost – vyjad�uje pravd�podobnost s jakou bude dodací lh�ta dodržena. 

Nedodržení dodacích lh�t m�že zap�í�init u zákazník� poruchy v podnikových 

procesech. Dodací spolehlivost je p�ímo ovliv�ována spolehlivost pracovních postup� a 

dodací pohotovosti. M��ení dodací spolehlivosti se provádí obvykle prost�ednictvím 

procentních údaj�. Zam��ujeme se zde na definici výskytu chyb�jících množství nebo 

jaký podíl z celkového množství poptávky nelze ze skladu uspokojit. 

Dodací flexibilita – vyjad�uje schopnost expedi�ního systému pružn� reagovat na 

požadavky a p�ání zákazník�. Pat�í sem p�edevším modality ud�lování zakázek, jako 

nap�. odb�rní množství , �asový okamžik p�edání zakázky, zp�sob p�edání zakázky, 

dodací modality (druh balení, dopravní varianty, možnost dodávky na výzvu) a 
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informace, které má zákazník k dispozici o dopravních podmínkách, stavu zakázky a 

vy�izování reklamací v p�ípad� závadné zakázky. 

Dodací kvalita – vyjad�uje dodací p�esnost podle zp�sobu a množství, jakož i podle 

stavu dodávky. V p�ípad�, že nelze expedovat požadovaný výrobek, je možnost dodat 

náhradní výrobek po p�edchozím souhlasu zákazníka. Je t�eba dodržet požadované 

množství, protože v�tší nebo menší dodané množství m�že zákazníkovi zp�sobit více 

náklady. 

Stupe� pohotovosti dodávky – udává pravd�podobnost, že objednávku na položku 

bude možno pln� uspokojit hned po jejím uplatn�ní, to znamená ze skladové zásoby, 

Tento ukazatel je definován pouze pro jednotlivé skladové položky. [10] 

 

3.1.3 Logistické �ízení 

 

Definice logistického �ízení 
Je to proces plánování, realizace a �ízení efektivního, výkonného toku a skladování 

zboží, služeb a souvisejících informací z místa vzniku do místa spot�eby, jehož cílem je 

uspokojit požadavky zákazník�. 

 

Definice logistického �et�zce 
Pojem logistický �et�zec je v�bec nejd�ležit�jším pojmem logistiky. Ozna�ujeme jím 

takové dynamické propojení trhu spot�eby s trhy surovin, materiál� a díl� v jeho 

hmotném a nehmotné aspektu, které ú�eln� vychází od poptávky (objednávky) 

kone�ného zákazníka (kupujícího, spot�ebitele), resp. které se váže na konkrétní 

zakázku, výrobek, druh �i skupinu výrobk�. 
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Obr. �. 1  Složky logistického �ízení 

 

Hmotná stránka logistického �et�zce uchovává p�emis�ovanou v�c v takovém stavu, aby 

byla schopna uspokojit danou pot�ebu kone�ného zákazníka. 

Nehmotná stránka spo�ívá v p�emís�ování informací pot�ebných k realizace hmotné 

stránky logistického �et�zce (bezhotovostní platby). 

Procesy v logistickém �et�zci mají hodnototvorný charakter, p�i�emž p�idání hodnoty se 

zvyšuje s p�ibližováním se ke kone�nému zákazníkovi.  

Z ekonomického hlediska mají mít procesy odehrávající se v logistickém �et�zci 

hodnototvorný charakter, p�i�emž p�idávání hodnoty (zhodnocování) se stup�uje ve 

sm�ru hmotného toku, �ím blíže ke kone�nému zákazníkovi procesy probíhají.  

D�íve se soudilo, že hodnota je vytvá�ena �i p�idávána pouze výrobou (technologickými 

transforma�ními operacemi) a že nap�íklad p�epravu mezi hodnototvorné procesy nelze 

zahrnout. Nyní p�evládá názor, že hodnototvorný charakter mají všechny od�vodn�ní 

procesy a operace, které hotový výrobek �iní disponibilním a p�ibližují jej k místu 

poptávky (spot�eby), �ili ke kone�nému zákazníkovi, které zv�tšují pohodlí zákazníka 

p�i spot�eb� (nap�íklad úprava výrobku nebo jeho balení a vybavování informacemi, 

poprodejní služby), a dále procesy a operace, které podmi�ují zhotovení výrobku 
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(p�ísun surovin apod.). Naproti tomu hodnotu nep�idávají nadbyte�né, redundantní 

operace, jako nap�íklad p�ekládka namísto p�ímé p�epravy, manipulace p�i p�erušení 

toku spo�ívající v odkládání materiálu, skladování a sním spojené operace, jestliže se 

jedná o neú�elné vytvá�ení zásob. [10] 

 

Pasivní prvky jsou v�ci, které probíhají logistickým �et�zcem a jedná se o: 

� suroviny, základní a pomocný materiál, díly, nedokon�ené a hotové výrobky, pasivní 

prvky nabývají podobu manipulovaných, p�epravovaných nebo skladovaných kus�, 

jednotek �i zásilek, 

� obaly a p�epravní prost�edky k op�tovnému použití, 

� odpad vznikající p�i výrob�, distribuci a spot�eb�, 

� informace, které provází p�epravu zboží. 

 

Aktivní prvky realizují pohyb pasivních prvk� v logistickém �et�zci. Jejich posláním je 

realizovat logistické funkce tj. balení, sestava a rozebírání manipula�ních a p�epravních 

jednotek, nakládka, vykládka, p�eprava, p�ekládka, vykládka, usklad�ování, 

vysklad�ování, rozd�lování, konsolidace, kompletace, kontrola, sledování, identifikace, 

sb�r dat, zpracování, p�enos a uchování informací. 

Aktivní prvky jsou technické prost�edky a za�ízení pro manipulaci, p�epravu, 

skladování, balení, fixaci, pomocné prost�edky a za�ízení. 

K aktivním prvk�m �adíme i technické prost�edky a za�ízení sloužící operacím 

s informacemi, jako prost�edky pro automatické sledování a identifikaci pasivních 

prvk�, po�íta�e, prost�edky a sít� pro dálkový p�enos zpráv, údaj� a dat apod. [10] 

 

Ob�hové procesy  
Ob�hem rozumíme souhrn všech p�edvýrobních a podvýrobních hmotných proces�, 

jimiž prochází materiál ur�ený k prodeji (zboží). Jedná se o procesy složené z operací 

balení, tvorby p�epravních a manipula�ních jednotek, nakládka, vykládka dopravních 

prost�edk�, pln�ní a vyprazd�ování p�epravních prost�edk�, p�eprava, skladové operace, 

p�edávání, kontrola apod. Jde tedy o fyzický pohyb materiálu nebo zboží, v�etn� jeho 

shromaž�ování, t�íd�ní, ozna�ování, identifikaci a ochranu. Vedle hmotných proces� 

sem pat�í i nehmotné procesy spo�ívající v p�enosu informací (sb�r, p�enos, kontrola, 
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zpracování, uchování informací nutných k nákupu a prodeji, k �ízení hmotných 

ob�hových proces�, k evidenci apod.). 

Logistické operace v rámci materiálového toku jsou zejména  

� kompleta�ní operace – podle p�ání zákazníka,  

� technologická manipulace – s materiálem na jednom pracovišti (ve výrob�; ve 

skladech – kompleta�ní operace, kontrola, tvorba �i rozklad odvozených 

manipula�ních jednotek, ve velkoobchodu, v maloobchodu),  

� meziopera�ní manipulace – mezi technologickými pracovišti, místy kontroly, 

skladování, tvorby manipula�ních jednotek, místy ložných operací uvnit� výrobních 

objekt� nebo kompleta�ními pracovišti, místy kontroly, balení, vybalování, ložných 

operací, skladu, p�ekladiš�, prodejen maloobchodu apod., 

� skladové operace – uskladn�ní, vyskladn�ní, vychystávání materiálu, apod., 

� ložné operace (nakládky, vykládka, p�ekládka, fixace, apod.), 

� operace balení, 

� pomocné operace – identifikace a sledování, stanovení velikosti nebo po�tu (m��ení, 

vážení, po�ítání), �išt�ní, p�ípravné operace apod., 

Strategicky nejd�ležit�jší v sou�asné dob� požadovanou vlastností logistických �et�zc� 

je pružnost. Vysoká pružnost je dosažitelná odstran�ním nadbyte�ných �lánk� a operací 

z �et�zce, �ili redukcí fyzické redundance a poté slad�ním (ve smyslu koordinace a 

synchronizace) �innosti aktivních prvk� ve zbylých �láncích �et�zce a zárove� slad�ním 

aktivních prvk� s pasivními prvky, �ímž se materiálové a informa�ní toky stanou 

plynulými a zmizí problém interface. Dosažení vysoké pružnosti je podmín�no dobrým 

technickým vybavením a dokonalým �ízením výrobních a zejména ob�hových proces�.  

Procesy, které probíhají v �láncích logistických �et�zc�, neznamenají v podstat� nic 

jiného než p�em�ny (transformace) objednávek ur�itých výrobk� (zboží) na jejich 

dodávky (p�edpokládejme, že se jedná o hmotné zboží). Balení, tvorba manipula�ních a 

p�epravních jednotek, nakládka, p�eprava, vykládka, usklad�ování, vysklad�ování, 

kompletace, konsolidace, kontrola, vystavování doklad�, fakturace apod., jimiž se 

posupn� uskute��ují tyto p�em�ny (tedy nevýrobní transformace), jsou tradi�n� 

ozna�ovány jako logistické funkce. 
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Logistické funkce m�žeme definovat pomocí soubor� operací. Pro operativní úrove� 

jimi jsou: 

� kompleta�ní operace: netechnologické operace p�erozd�lení materiálu (výrobk�, 

zboží) v ob�hových skladech ze sortimentu a dávek dodávaných výrobou na 

sortiment a dávky požadované odb�ratelem (spot�ebitelem), 

a) v ob�hových skladech v p�ímé souvislosti s kompleta�ními operacemi, s kontrolou, 

s tvorbou �i rozebíráním odvozených manipula�ních jednotek (nap�. depaletizace a 

následná paletizace nov� vytvo�ených jednotek), v koncových �láncích 

materiálových tok� v ob�hu (v prodejnách maloobchodu apod.) v p�ímé souvislosti 

s rozkladem odvozených, pop�. základních manipula�ních jednotek a s vybalováním 

materiálu (zboží) v p�edprodejních a prodejních fázích ob�hu,  

� meziopera�ní manipulace: netechnologické operace p�emíst�ní materiálu 

(manipula�ních jednotek materiálu): 

a) mezi jednotlivými technologickými pracovišti, místy kontroly, skladování, balení, 

tvorby manipula�ních jednotek nebo místy ložných operací uvnit� výrobních objekt�, 

b) mezi kompleta�ními pracovišti, místy kontroly, místy balení �i vybalování, místy 

ložných operací, místy p�edprodejní a p�ípravy a prodeje uvnit� objekt� ob�hových 

sklad�, p�ekladiš�, prodejen maloobchodu apod., 

� skladové operace: netechnologické operace uskladn�ní a vyskladn�ní, vychystání 

materiálu provád�né v objektech výrobních a ob�hových sklad� (zpravidla 

speciálními skladovými manipula�ními prost�edky), ve skladových �ástech objekt� 

prodejen maloobchodu apod., 

� ložné operace: 

a) netechnologické operace nakládky, vykládky a p�ekládky materiálu (p�epravních 

jednotek materiálu) v��i dopravním prost�edk�m (železni�ním voz�m, nákladním a 

dodávkovým automobil�m, plavidl�m letadl�m aj.), v�etn� fixace materiálu 

(p�epravních jednotek) v ložných prostorech (na ložných plochách) dopravních 

prost�edk�, 

b) netechnologické operace pln�ní a vyprazd�ování p�epravních prost�edk� (palet, 

kontejner�, vým�nných nástaveb aj.) materiálem (základními �i odvozenými 

manipula�ními jednotkami materiálu), v�etn� fixace manipula�ních jednotek v (na) 



 20 

p�epravních prost�edcích, resp. netechnologické operace tvorby a rozebírání 

p�epravních jednotek materiálu, 

operace balení: operace spot�ebitelského balení výrobk� (tvorba spot�ebitelského obalu, 

pln�ní spot�ebitelského obalu výrobkem nebo vkládání výrobku do spot�ebitelského 

obalu, p�ebalování výrobku smrštitelnou fólií, event. ozna�ování zabaleného výrobku 

pot�ebnými údaji), operace skupinového balení (tvorba skupinového obalu, vkládání 

spot�ebitelsky balených nebo nebalených výrobk� do skupinového obalu, p�ebalování 

papírem, smrštitelnou �i pr�tažnou fólií, fixace páskováním apod., event. ozna�ování 

skupinového obalu pot�ebnými údaji, identifika�ními znaky atd.). [10] 

 

3.1.4 Logistická strategie podniku 

 

Logistika postupn� nabývá postavení strategického faktoru klí�ového významu pro 

konkurenceschopnost, resp. v�bec pro p�ežití podniku; v blízké budoucnosti se výrobci 

nebudou lišit svými výrobky, ale zp�sobem jakým je dodávají – úrovní logistických 

služeb. 

P�edpokladem pro úsp�šnost podniku a jeho další vedoucí postavení a setrvání na trhu 

je spokojený zákazník. Zklamaný a neuspokojený zákazník m�že naproti tomu zna�n� 

p�ispívat k neúsp�chu podniku, k jeho krachu a likvidaci. 

Plné uspokojení zákazník� a p�itom dosahovat efektivnosti závisí na podnikové 

marketingové strategii a filozofii, která je založena p�edevším na t�chto principech: 

a) Orientace na trh a zákazníka 

Zákazník ovliv�uje veškeré snažení podniku. Všechny �innosti musí podniky sledovat 

a hodnotit z pohledu trhu. Strategická rozhodnutí musí být odezvou z požadavk� trhu, 

musí být zajišt�n p�ísun toku informací z trhu. Všichni zam�stnanci, kte�í jsou i nejsou 

v p�ímém kontaktu se zákazníky musí pochopit, že o osudu postavení podniku se 

rozhoduje práv� na trhu. T�mto zásadám musí být pod�ízeny všechny �innosti podniku 

na všech podnikových úrovních. 

b) Orientace na výrobek nebo poskytovanou službu 

Výrobek (službu), kterou podnik poskytuje musí být chápán jako ur�itý užitek, ur�itý 

prosp�ch pro zákazníka. Nelze ho (ji) chápat pouze jako nehmotnou v�c (službu). 
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Prosp�ch a užitek, který poskytujeme, musí být charakterizován a pojmenován 

zákazníkem. P�edložený výrobek (služba) zákazníkovi musí p�inést maximální 

uspokojení a užitek, splnit jeho p�edstavy. [8] 

 

Tab. �. 1 P�ehled n�kterých �inností, uskute��ovaných v podniku orientovaném a 

neorientovaném na zákazníka 

Podnik orientovaný na zákazníka Podnik neorientovaný na zákazníka 

� rychlé, seriózní a velmi dobré 

uspokojení 

� �asový rozvrh dodávek podle požadavk� 

zákazníka 

� zákazník má dojem, že velmi d�ležitý je 

on 

� zohledn�ní požadavk� na zlepšení 

výrobku (služby) ze strany zákazníka 

� p�íjem všech požadavk� od zákazníka (i 

nerozumných) 

� �asový rozvrh stanovuje plánovací 

systém 

� zákazník má dojem, že velmi d�ležitý je 

podnik 

� prokazování d�kaz� pro reklama�ní 

�ízení je p�eneseno na zákazníka 

� vývoj výrobk� (služeb) je bez zapojení 

zákazník� (pouze s ohledem na 

konkurenci) 

� odmítá diskusi se zákazníkem (nap�. 

požadavky nejsou nutné, nedržíme se 

módních sm�r�, zákazník takové 

vlastnosti nevyužívá apod.) 

 

 

3.2 Teoretická východiska zefektiv�ování 

podnikových proces� 
 

V sou�asné ekonomice zákazníci zjistili, že mají r�zné možnosti a moc, které mohou 

využít. Aktivn� vyhledávají alternativy, porovnávají nabídky a vybírají si ty nejlepší 

podmínky. Moc zákazník� se více rozrostla s tím, jak se z mnoha výrobk� staly 

v podstat� nediferencované, komoditní produkty. D�íve se technologie vyvíjela 

dostate�n� pomalu, takže výrobky si udržovaly odlišnost jeden od druhého po dlouhou 

dobu. 
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Když však b�hem osmdesátých a za�átkem devadesátých let nová ekonomika za�ala 

vytla�ovat starou ekonomiku dodavatele, pustili se manaže�i do procesu manažerských 

inovací a rozvinuli zcela nové postupy �ízení svých podnik�. 

V�tšina sv�tových firem spojující r�st hodnoty firmy s budováním dlouhodobé 

konkurenceschopnosti firmy a r�stem produktivity si klade velmi vyhran�né otázky 

týkající se podnikových proces�. Které procesy ve firm� tvo�í hodnotu pro zákazníka? 

Jak zkracovat pr�b�žné �asy proces�? Jakými nástroji tyto procesy hodnotit? Lze �íci, 

že d�ležitost restrukturalizace �ízení proces� a zavád�ní procesního zp�sobu �ízení ve 

vztahu ke zvýšení výkonnosti a konkurenceschopnosti firem je nevyhnutelná. 

To podstatné však pro podnikové procesy je, že výsledkem procesu je produkt nebo 

služba, která sm��uje a� už k internímu �i externímu zákazníkovi. Tento fakt je možné 

aplikovat tém�� na jakýkoliv podnik �i jeho proces. A� už se na procesy díváme na 

jakékoliv úrovni, vždy je klí�ovým faktorem hodnota jeho výstupu. Z hlediska �innosti 

to m�že být hodnota pro dalšího pracovníka, z hlediska subproces� hodnota pro jiný 

organiza�ní útvar a z hlediska firmy chápané jako jediný hodnotový proces je 

posuzována jeho hodnota pro koncového zákazníka. [6] 

 

3.2.1 Analýza podnikových proces� 

 

Každý podnik se sestává z proces�. Procesy jsou to, co podniky d�lají, odpovídají 

p�irozeným podnikovým aktivitám, ale jsou �asto rozbity a zamlženy organiza�ními 

strukturami. Procesy p�esahují funk�ní hranice, t�žišt� zájm� se p�esouvá z interních 

lokálních zájm� na uspokojování pot�eb zákazník�. 

Analýza proces� je základem p�em�ny funk�n� orientovaného �ízení podniku na 

procesní. Analýza proces� má za ú�el definovat podnikové procesy, které jsou nezbytné 

pro dosažení stanovené podnikové vize, strategie i podnikových cíl�. 

Výsledkem analýzy proces� je procesní mapa, s pomocí které je možné modelovat 

r�zné alternativy uspo�ádání podnikových �inností, provád�t hodnocení jejich 

výkonnosti, dopl�ovat chyb�jící �innosti a rušit �innosti nep�inášející žádnou hodnotu 

pro zkvalitn�ní procesu a maximalizaci p�idané hodnoty, kterou proces p�ináší. 
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Procesní mapu m�žeme charakterizovat jako obraz podnikového pracovního toku. Tak 

jako podniky mají svá organiza�ní schémata, mohou mít i své procesní mapy. Procesní 

mapa také vytvá�í slovník, který lidem pomáhá p�i diskusích nap�. o reengineeringu. 

Procesní mapa zobrazuje procesy podniku, a každý z t�chto proces� p�etvá�í vstupy na 

výstupy.  

 

Za proces se považuje logicky a sekven�n� uspo�ádaný soubor transformací 

(technologických operací, �ídících aktivit, postupových krok�, �inností), kde výstup 

z p�edchozí transformace je propojen se vstupem do následující transformace. Lze 

popsat, jak vnit�n� probíhá kterákoliv transformace, jak jsou transformace propojeny 

(z�et�zeny). Výsledkem t�chto transformací je výstup, který má pro zákazníka hodnotu.  

 

Podnikový proces lze charakterizovat jako posloupnost sekven�ních aktivit, které mají 

spole�ný cíl. Proces se spouští n�jakým signálem na vstupu a podle definovaných 

procedur s využitím zdroj� organizace vytvá�í ur�itý výstup pro definovaného 

zákazníka, a� už externího nebo interního. 

 

Proces tedy: 

� je spoušt�n ur�itým signálem; 

� jeho funk�nost závisí na jeho procedurách a zdrojích; 

� všechny procesy mají interní nebo externí vstupy �i dodavatele a všechny 

procesy mají své zákazníky; 

� proces probíhá opakovan�, lze jej dekomponovat na subprocesy a aktivity; 

� každý proces má svého vlastníka. [4] 

 

3.2.2 Podstata procesního �ízení podniku 

 

Protože se podniky snaží transformovat tak, aby byly konkurenceschopné nejenom 

nyní, ale i v budoucnu, musí svoji pozornost obracet k r�zným inova�ní iniciativám. V 
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oblasti �ízení podniku se objevila koncepce podnikových proces� a jejich reeingineering 

(radikální rekonstrukce podnikových proces�). 

Hlavním problémem procesního �ízení je identifikace vlastních proces�. Nelze p�ipustit, 

aby za proces byl považován popis �inností konkrétního pracovníka, pop�. 

organiza�ního útvaru. Nelze však ani p�ipustit odtržení provád�cích (a� již hlavních �i 

podp�rných) proces� od proces� �ídících. 

V systémovém pojetí p�edstavuje podnik komplex ú�eln� uspo�ádaných technických, 

ekonomických a spole�enských prvk� a vztah�. V jejich vzájemném p�sobení probíhají 

ú�elové procesy, které tvo�í celkové cílové chování podniku. Jde o tzv. celostní systém, 

vyzna�ující se strukturou prvk� a vazeb a cílovým chováním. 

Za vstupy se považuje práce, p�da, kapitál a informace. Výstupem jsou výrobky nebo 

služby a informace. Výstup má pro zákazníka ur�itou hodnotu, nezajímá ho však vlastní 

proces. Zákazník kupuje p�edevším užitnou hodnotu výrobku. [4] 

 

3.2.3 Metody identifikace podnikových proces� 

 

Hlavním problémem procesního �ízení, konstrukce procesního modelu firmy a jeho 

prvku je identifikace vlastních proces�. Každý podnik se skládá z velkého po�tu 

proces� a také existuje množství p�ístup� k jejich �len�ní. Všechny p�ístupy mají jedno 

spole�né – snahu    o lepší poznání proces�, jejich souvislostí a možností jejich zlepšení 

– reeingineering. Z mnoha t�chto p�ístup� vyjmenuji pouze n�které. 

 

Earlovo rozd�lení podnikových proces� 
 

Earl popisuje �ty�i typy podnikových proces�, které se v sou�asnosti objevují: 

1. Klí�ové procesy – procesy, které jsou kritické pro fungování podniku a p�ímo se 

vztahují k externím zákazník�m. Jsou to obvykle primární aktivity hodnotového 

�et�zce, nap�. p�íjem a zpracování objednávky. 

2. Podp�rné procesy – procesy, které mají interní zákazníky, mají podporovat 

klí�ové procesy a zajiš�ovat pro n� podmínky, nap�. �ízení lidských zdroj�.  
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3. Procesy obchodní sít� – mnohem složit�jší a h��e popsatelné procesy, které 

p�ekra�ují hranice podniku a projeví se na konkurenceschopnosti podniku. 

Dotýkají se dodavatel�, zákazník� a obchodních partner�. 

4. Manažerské procesy – procesy, pomocí kterých firma plánuje, organizuje a �ídí 

zdroje. Mají dopad na vnit�ní ekonomiku. 

 

 Procesní trojúhelník Edwardse a Pepparda 
 

Edwards a Peppard rozeznávají �ty�i kritické druhy podnikových proces�: 

1. Konkuren�ní procesy – vztahují se k sou�asné podstat� konkurence. 

2. Procesy infrastruktury – tyto procesy rozvíjejí p�edpoklady (lidské zdroje, 

postupy a technologie), které budou rozhodovat o konkuren�ní strategii p�íštích 

dní. 

3. Klí�ové procesy – jsou nezbytné, aby se podnik neocitl oproti ostatním 

subjekt�m v nevýhod�. Musejí probíhat uspokojiv�, nejsou však základnou 

konkuren�ního soupe�ení. 

4. Op�rné procesy – jsou provád�ny, ale krátkodob� nejsou zainteresovanými 

osobami uznávány, ani oce�ovány. Jedná se o soubory úzce propojených aktivit 

seskupených pro vyšší efektivnost dohromady a uznávaných jako procesy. 

Nejsou to procesy v tom smyslu, že by p�ímo podporovaly zákazníka 

 

Porter�v model hodnotového �et�zce 
 

Porter�v model procesní struktury znázor�uje hodnotový �et�zec spole�nosti a �asto se 

používá p�i studiu konkuren�ních výhod podniku a p�i provád�ní SWOT analýzy. Porter 

rozd�luje procesy v podniku na primární a podp�rné procesy.  

 

1. Primární procesy – vstupní logistika, výroba, výstupní logistika, prodej, servis       

a služby 



 26 

2. Podp�rné procesy – vrcholové �ízení, �ízení lidských zdroj�, marketing, 

výzkum    a vývoj, obstaravatelská �innost 

Podp�rné procesy umož�ují existenci proces� primárních. Problémem zde je, že 

soust�e�uje pozornost manažer� na primární procesy a z nich zejména na provozní 

procesy (výrobní a logistiku), což vede ke zna�nému zúžení možnosti reagovat na 

požadavky zákazník�. V modelu dále není do m��ení a sledování zahrnut inova�ní 

proces, který p�ímo vyplývá z požadavk� zákazník�. 

 

 

Obr.�. 2   Porter�v model hodnotového �et�zce 

 

 Pro vyhodnocení všech t�chto model� lze u�init záv�r, že klasifikace proces�, které 

tyto modely doporu�ují, je pro praktickou aplikaci nevhodná. Roztrhává totiž �innosti 

sou�asných odborn� vymezených útvar� od �inností �ídících, p�edevším kompeten�ních      

a neumož�uje tak stanovení jedné ze základních komponent procesního �ízení a to 

�ízení kompetencí. [6] 
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3.2.4 Hodnotový �et�zec – východisko pro definování 

podnikových proces� 

 

Jiný možný p�ístup, u kterého bych se cht�l více zastavit, k definování proces� volí 

tv�rci Balance Scorecard (BSC). Ti doporu�ují, aby manaže�i definovali úplný 

hodnotový �et�zec, který za�íná inova�ním procesem – odhalením sou�asných a 

budoucích pot�eb zákazník�  a vývojem nových zp�sob� �ešení t�chto pot�eb – 

pokra�uje provozním procesem – dodávkou existujících výrobk� a služeb existujícím 

zákazník�m a kon�í poprodejním servisem – nabídkou služeb po uskute�n�ní prodeje, 

který p�idávají nakoupeným výrobk�m   a službám další hodnotu. 

 

 

Obr.�. 3  Hodnotový �et�zec dle BSC 

 

Hodnotový �et�zec zahrnuje t�i základní procesy: 

1. inova�ní proces; 

2. provozní proces; 

3. poprodejní servis. 

N�které definice hodnotového �et�zce podnikatelské jednotky ozna�ují výzkum a vývoj 

jako podp�rný proces, ne jako základní prvek procesu vytvá�ení hodnoty. B�hem 

spolupráce s podniky se dosp�lo k záv�ru, že inovace je kritický interní proces. 

Schopnost být efektivní a dostate�n� rychlý v inova�ním procesu je pro mnoho podnik� 

d�ležit�jší než bezchybnost v každodenním provozním procesu. 
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Inova�ní proces se skládá ze dvou prvk�. Za prvé, manaže�i využívají výsledk� 

pr�zkumu trhu ke zjišt�ní jeho velikosti, povahy zákaznických preferencí a podklad� 

pro stanovení ceny cílových výrobk� a služeb. Dostupnost správné informace o 

velikosti trhu a zákaznických preferencí je tou správnou cestou k úsp�chu. Krom� 

odhalování pot�eb existujících a potencionálních zákazník� m�že být tento segment 

zdrojem informací o zcela nových p�íležitostech a trzích pro výrobky a služby, které 

m�že podnik dodávat.  

Informace o trzích a zákaznících slouží jako vstup pro druhý krok inova�ního procesu – 

proces návrhu a vývoj aktuálního výrobku nebo služby. Výzkumná a vývojová skupina 

b�hem tohoto kroku: 

- provádí základní výzkum a vyvíjí zcela nové výrobky a služby, aby poskytla 

zákazníkovi hodnotu; 

- provádí aplikovaný výzkum, aby existující technologii využila pro novou 

generaci výrobk� a služeb; 

- usiluje o uvedení nových výrobk� a služeb na trh.  

Provozní proces 

P�edstavuje krátkodobé vytvá�ení hodnoty v podnicích. Za�íná objednávkou od 

zákazníka  a kon�í dodávkou výrobku nebo služby. Tento proces vyžaduje p�esnou, 

úplnou dodávku výrobk� a služeb zákazník�m. 

Poprodejní servis 

Poslední fází interního hodnotového �et�zce je poprodejní  servis. Ten  zahrnuje záru�ní 

i nezáru�ní opravy, p�íjem nefunk�ních a vrácených produkt� a zpracovávání plateb, 

nap�. prost�ednictvím kreditních karet. Spole�nosti, které se snaží uspokojit požadavky 

svých cílových zákazník� poprodejními službami, mohou výkonnost m��it pomocí 

takových veli�in, jako jsou �as, kvalita servisu a výše náklad�. Hodnotu pro zákazníka 

p�ináší tento proces zejména zkracováním dob odezvy na požadavky zákazníka. Toto je 

d�ležité zejména u složitých a drahých za�ízení, kdy každý výpadek je velmi drahý a 

pro zákazníka nep�íjemný. [6] 
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Vyhodnocení: 
Záv�rem této �ásti si položme dv� otázky: „Jaký je vlastn� d�vod pro existenci procesu? 

�ím se proces stává procesem?“ P�i odpov�di na tyto otázky p�ichází ke slovu již výše 

zmín�ná orientace na zákazníka. Proces pro zákazníka vytvá�í hodnotu a to je velký 

d�vod existence procesu. Jist� existují i p�íklady proces�, které žádnou hodnotu 

nevytvá�ejí. V podnikové oblasti však musí proces vytvá�et hodnotu pro konkrétního 

zákazníka, jinak není d�vod, aby existoval. 

Vstupem je n�jaká pot�eba zákazníka, která spustí posloupnost sekven�ních aktivit, 

která podle již daných pravidel spot�ebuje podnikové zdroje a vytvo�í produkt nebo 

službu, která na výstupu uspokojí po�áte�ní zákazníkovu pot�ebu.   

 

 

3.3 Úloha informace v procesu. 
 

Definice podnikového procesu: 
Podnikový proces je tedy soubor �inností, který vyžaduje jeden nebo více vstup� a tvo�í 

výstup, který má pro zákazníka hodnotu. Je to posloupnost v�cí, které se musí 

pravideln� vykonávat a soubor úkon� a aktivit, které vedou k dodání výrobk� a služeb 

zákazníkovi. Je to sekvence �inností s jasn� vymezeným po�átkem a koncem. 

 

 
Obr. �. 4  Popis procesu 
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�innost procesu – prvek procesu, skládající se z jednotlivých krok�, ze kterého se 

proces skládá. Proces je úst�ední bod podnikové analýzy. 

 

 

Obr. �. 5 Proces: �innosti a odpov�dnosti 

 

Stupn� automatizace proces�: 
- ru�ní úkony a jejich ru�ní p�edávání 

- po�íta�ová podpora úkon�, ru�ní p�edávání 

- po�íta�ová podpora úkon� a jejich automatizované p�edávání [11] 

 

 
Obr. �.  6  Stupn� automatizace proces� 

 

3.3.1 Užití informací v procesu 

 

Jedním z klí�� k úsp�chu je využití informací, tzn. mít správný uživatel vhodné 

informace k dispozici ve správný �as a na správném míst�. Správné informace mají vliv 

na snížení náklad�, p�edevším na: 
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- snížení skladových zásob 

- zkrácení pr�b�žné doby výroby, zvýšení kapacity, pln�ní dodacích termín� 

- zrychlení a zlevn�ní komunikace mezi podnikem, zákazníky a dodavateli, 

dodavatelskými �et�zci 

- elektronické burzy – dosažení optimální ceny, shromaž�ování požadavk�. 

Správné informace na druhé stran� mají vliv na zvýšení p�íjm�, jako: 

- základ pro plánování nového výrobku nebo inovaci p�vodního 

- podpora zákaznického servisu 

- získání nových zákazník�. [11] 

 

Tab. �. 2 Zm�ny užití informací v podniku 

D�íve Nyní 

� sledování informace z vlastního podniku, 

� informace spíše eviden�ního charakteru, 

� informace podporující snižování náklad�, 

� d�raz na integraci dat a technických 

prost�edk� 

 

� vyšší d�ležitost informací  z okolí, 

� informace je d�ležitá podpora pro 

rozhodování o rozvoji podniku ve vztahu 

k okolí a zákazník�m, 

� informace podporující zvyšování 

prodejnosti produkt�, 

� d�raz na komunikaci a spolupráci na bázi 

IS/IT 

 

 

3.3.2 Informa�ní podpora proces� 

 

Co d�lat, aby IS efektivn� podporoval procesy? 

� Procesy mapovat a zdokumentovat 

� Procesy analyzovat 

� Krom� statických charakteristik jednotlivých proces� 

� nezapomínat na jejich vzájemné dynamické vazby 

� Procesy ov��it 

� Analyzovat výjimky 

� Posoudit frekvenci zm�n 
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Procesy mapovat a zdokumentovat 

Dokumentace musí zahrnovat všechny klí�ové a �ídící procesy, m�že zahrnovat 

podp�rné procesy (provázanost s IS) Procesy výjime�né a procesy velmi jednoduché – 

popis m�že být zbyte�ný Hodnocení kvality procesu -  metoda PQM. 

 

Procesy analyzovat 

Po analýze je t�eba provést snadno odstranitelné kroky v trvale neudržovaných 

procesech navrhnout drobné úpravy. Zlepšení procesu neznamená provést ihned  

reeingeneering procesu. Rozhodnutí o úpravách provádí management firmy, který je 

zodpov�dný za výkony. 

 

Dynamické vazby, ov��ení 

Krom� statických charakteristik je nutné vzít v úvahu a zohlednit dynamické vazby v 

�ase – nap�íklad sledování toku materiálu (p�íjemky a výdejky) a vazba na fakturace.  

Ov��ení procesu znamená zamezit tomu, aby nebyl proces implementován podle 

popisu, ale podle reality. 

 

Analyzování výjimek 

Analyzování výjimek, definice jejich �ešení v p�ípad� podpory procesu systémem 

Tento krok bývá opomíjen a p�sobí problémy p�i v�tším množství výjimek 

 

Posoudit frekvenci zm�n 

Procesy se m�ní. Každá zm�na procesu sebou nese i nutnost zachycení v IS 

Flexibilita systému musí odpovídat frekvenci zm�n. Odhaduje-li se frekvence zm�n 

(není-li implementován model jakosti) je nutné použít „bulharskou konstantu“. [11] 
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3.3.3 Postup p�i optimalizaci podnikových proces� 

 

� p�íprava projektu 

� strategické plánování 

� analýza sou�asného stavu 

� koncept cílového stavu 

� koncept zpracování dat 

� implementace 

� pravidelná kontrola úsp�šnosti 

 

P�íprava projektu  

Zahrnuje hrubé cíle projektu, postup p�i vypracování projektu, odsouhlasení organiza�ní 

struktury a p�edstavení projektu.  

 

Strategické plánování 

Je to analýza strategických rámcových podmínek, kritických faktor� úsp�šnosti, 

hierarchie cíl� podniku. Konkretizace cíl� projektu, vytý�ení kvantitativních a 

kvalitativních cíl�. 

 

Analýza sou�asného stavu 

Popis stavu podnikových proces�  - organiza�ní struktura, rámcová architektura, 

detailní popis proces�. Slouží k identifikaci slabých míst proces� a potenciálu zlepšení. 

 

Koncept cílového stavu 

Je to organiza�ní opat�ení k zajišt�ní nových cíl� – definice alternativních cílových 

proces�, použití referen�ních model�, vyhodnocování cílových proces� – stupe� 

dosažení cíle, vypracování odsouhlasené struktury organizace. 

 

Koncept zpracování dat 

Stanovení aplikací pro jednotlivé procesy. Výb�r systém� na základ� požadavk� 

definovaných v rámci konceptu cílového stavu, vyhodnocení hospodárnosti, 
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vyhodnocení schopnosti integrace do technologické infrastruktury. Výsledkem je 

výsledný plán implementace. 

 

Implementace 

Neboli zavád�ní IT pro jednotlivé oblasti proces�, p�ezkoušení souladu proces� s IT 

�ešením. Výsledkem je IT podpora proces�. 

 

Pravidelná kontrola úsp�šnosti 

Kontrola cílových proces� a jejich optimalizace. Výsledkem je opat�ení k náprav�. [ ] 

 

 

 

 

Obr. �. 7  Životní cyklus IS 
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4 P�edstavení spole�nosti 

 

Spole�nost EP, s.r.o. Brno, která vznikla v roce 2004, se specializuje na poskytování 

distribu�ních a logistických služeb v regionu St�ední Evropy. Jejím dominantním (tém�� 

výhradním) odb�ratelem je spole�nost RDCE, která  se zabývá zásilkovým prodejem 

knih a audiovizuálních médií (CD, MC, VHS, DVD) koncovým zákazník�m. Pro tohoto 

odb�ratele spole�nost balí a expeduje zásilky jednotlivým zákazník�m. �innost 

spole�nosti je zam��ená na poskytování komplexního servisu pro zásilkové obchody, 

s cílem centralizace a sjednocení všech proces� jednotlivých pobo�ek daného zákazníka 

v Polsku, Ma�arsku, �eské republice, Slovensku a dalších.  

Podstatou tohoto �ešení je: 
�  optimalizace proces� – vznik úspor 

�  centrální �ídící nástroje – centrální reporty 

�  vyšší pružnost – p�ehlednost a dokumentace proces� 

�  vztah s jediným dodavatelem – centrální kontrola    

 

 
Obr. �. 8 Vozový park firmy 

 
EP je dce�innou spole�ností nadnárodního koncernu DHL (DHL Exel Supply Chain), 

jejíž sou�ástí je také spole�nost Bez-Air Slovensko. Tyto spole�nosti vytvo�ily subjekt, 

který je svými zkušenostmi s poskytováním specializovaných služeb a rozsáhlým 

logistickým zázemím nejen v �eské republice, kde je umíst�n centrální sklad, ale 

rovn�ž v rámci Evropy a dalších stát� sv�ta, pln� schopen uspokojit požadavky 

zákazníka. [13]   
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4.1  Charakteristika spole�nosti: 
 

Název:  EP, s.r.o. 

Právní forma:  Spole�nost s ru�ením omezeným 

P�edm�t podnikání:  - skladování zboží a manipulace s nákladem 

- balicí �innosti 

- zasilatelství 

- velkoobchod 

- zprost�edkování obchodu a služeb 

- reklamní �innost a marketing 

- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným 

zbožím 

- �innost podnikatelských, finan�ních, organiza�ních a 

ekonomických poradc� 

 

 

4.1.1  Motto spole�nosti: 

 

Cílem spole�nosti EP, s.r.o. Brno je spokojený zákazník. Má zájem na tom, aby 

spole�n� – dodavatelé služeb a zákazníci – vytvá�eli a dále zvyšovali úrove� vzájemné 

d�v�ry. [13]   

 

4.1.2 Strategie spole�nosti: 

 

Strategií spole�nosti je soustavné zvyšování kvality poskytovaných služeb 

prost�ednictvím modernizace a automatizace proces� sou�asn� s jejich optimalizací a 

rozši�ování jejich portfolia. Být stále o krok nap�ed a nabízet netradi�ní �ešení. [13]   
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4.1.3 Hlavní �innosti spole�nosti: 

 

Poskytované logistické služby je možno rozd�lit na dv� hlavní oblasti – skladování a 

výrobu, která je podstatnou �ástí operací a tvo�í ji tiskové služby v�etn� tzv. 

postprocessingu (�ezání, obálkování, skládání atd.), kompleta�ní služby (fyzické balení 

zásilek – produkty, dárky, formulá�e, složenky) a  distribuce na poštovní ú�ad, který 

zajistí doru�ení koncovému zákazníkovi. Samostatnou �ást pak tvo�í zpracování 

vráceného zboží – tzv. remitendy. 

P�ehled �inností    

Skladování  

�  Centrální skladování  

�  Celní i necelní skladování  

�  Standardní 24 hod. vysklad�ovací režim  

�  FIFO, FEFO  

�  Paletové a obalové hospodá�ství  

�  Vlastní opera�ní systém  

�  Skenování  

�  EDI p�enosy dat 
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Obr. �. 9, 10, 11 Skladování 

 

Kompletace a balení produkt�  

�  Kompletace a balení produkt� a dalších p�íloží, p�ebalování,  

    výroba set� a ak�ních jednotek  

�  P�íprava zásilek dle metod a zadání poštovních ú�ad�,  

    uzlování, tvorba elektronických a tišt�ných poštovních knih  

�  Zpracování zásilek vrácených od zákazník�  
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�  P�íprava marketingových promoakcí  

�  Evidence a reportování  

�  P�íprava zboží k op�tovné expedici, t�íd�ní, foliování  

�  Plné využití �árového kódu p�i vychystávání, kompletaci,  

    kontrole balení a dalších proces� zpracování  

�  Kompletace a balení výrobk� do teplem smrštitelné fólie,  

    etiketování  

�  Výroba karton�, carton management  

�  Výroba formulá��, form management  

�  Správa a p�idávání certifikát�  

�  Automatizace proces� p�i na�ítání a úprav� vstupních dat,  

    ve spojení se zpracováním objednávek  

�  Úpravy a vedení databází, vývoj zákaznických systém� na míru  

�  Služby call centra  

�  Služby lettershopu  

�  Logistika a doprava 

 

 
Obr. �. 12 Kompletace a balení 
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Obr. �. 13 Kompletace a balení 

 

Služby lettershopu      

S balením souvisí i další klí�ové �innosti naší spole�nosti jako nap�.:  

�  Personalizace dopis�  

�  Výroba, tisk, lepení, �ezání a skládání formulá�� a tiskovin  

�  Výroba šekových knížek  

�  Vkládání do obálek  

 

Mezinárodní zasilatelství  

�  Silni�ní, železni�ní, letecká, námo�ní/�í�ní, kombinovaná doprava  

�  Modern� vybavená dispe�erská pracovišt�  

�  Sledování zásilek  

�  Pojišt�ní zásilek  

�  Kvalitní vozový park, široké portfolio vozidel  

�  Respektování Úmluvy CMR, �lenství ve Svazu spedice a Logistiky �R  

 

Vnitrostátní distribuce  

�  Silni�ní, železni�ní, �í�ní, kombinovaná doprava  

�  Standardní doba doru�ení 24 hodin  

�  Pravidelné linky mezi Cross-docking centry  

�  Modern� vybavená dispe�erská stanovišt�  

�  Kvalitní vozový park, široké portfolio vozidel  

�  Sledování zásilek  



 41 

�  Pojišt�ní zásilek 

 

Celní služby  

�  Ve�ejné celní sklady  

�  Statut schváleného p�íjemce a odesílatele  

�  Zjednodušené postupy  

�  Vedeni INTRASTAT a reportu DPH  

�  Celní odbavení pro režimy dovoz a vývoz  

�  Poradenství v celní problematice  

�  Vystavení osv�d�ení o p�vodu zboží  

�  Vlastní záruka za celní dluh [13]     

 

4.2 Výrobní program 
 

Výhradní partner spole�nosti  je spole�nost – RDCE,  soust�e�ující Polsko, �esko, 

Slovensko a Ma�arsko. Vystupuje jako nakladatelství (knižní publikace, 

CD,MS,VHS,DVD nosi�e, dárkové a upomínkové p�edm�ty), které  na základ� 

požadavk� široké sít� vlastních klient� rozesílá své produkty p�ímo do domácností. EP, 

s.r.o. zajiš�uje pro tohoto zákazníka služby, jako skladování produkt�, kompletaci 

zásilek a jejich distribuci na poštovní ú�ady jednotlivých zemí. 

Poskytované logistické služby je možno rozd�lit na dv� hlavní oblasti – skladování a 

výrobu, která je podstatnou �ástí operací a tvo�í ji tiskové služby v�etn� tzv. 

postprocessingu (�ezání, obálkování, atd.), kompleta�ní služby (fyzické balení zásilek – 

produkty, dárky, formulá�e, složenky) a  distribuce na poštovní ú�ad, který zajistí 

doru�ení koncovému zákazníkovi. Samostatnou �ást pak tvo�í zpracování vráceného 

zboží – tzv. remitendy. 

Vstupy: 

� požadavky od zadavatele v datových souborech 

� p�íjem zboží, které je ur�eno k balení a distribuci, na sklad 

� p�íjem materiálu (kartony, obálky a formulá�ový papír) 
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�innosti: 

o skladování p�ijatých produkt� 

o kompletace – balení zboží, obálkování formulá��, lepení obálek na kartóny 

o finalizace – sklenování, tišt�ní poštovních knih, expedice na poštovní ú�ady 

Výstupy: 

� zkompletované balíky p�ipravené k expedici  na poštovní ú�ad 

Zdroje: 

� lidské zdroje – management, operáto�i a manuální pracovníci výroby 

� strojové vybavení – SW vybavení PC, tiskárny, skenery, mobilní sníma�e 

�árových kód�, dále technické vybavení – vysokozdvižné vozíky, naklada�e, 

vážící digitální paletový vozík, auta apod. [13]   

 

4.3 Organiza�ní schéma firmy 
 

Firma je organizována podle liniov�-štábní struktury. P�ímými pod�ízenými �editele 

jsou Account manage�i jednotlivých zemí, kte�í jsou s �editelem zárove� nad�ízenými 

pracovník� provozního procesu. Hlavní výrobní proces se skládá z procesu skladování, 

procesu kompletace a zvláštní postavení má zpracování vrácených zásilek – remitenda – 

viz obr.  �. 14. 
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 Obr. �. 14 Organiza�ní schéma firmy 

4.4 Mapa proces�   
 

Procesy ve firm� byly pro ú�ely vytvo�ení procesní mapy roz�len�ny do dvou skupin na 

procesy primární a podp�rné, kde  primární procesy zabezpe�ují realizaci produktu a 

podp�rné slouží jako podpora primárním proces�m. Vytvo�ená mapa proces� je 

zobrazena na obrázku �. 15. 

 

 

 

Podp�rné 

procesy 

 

 

      Primární procesy 

Obr. �. 15  Mapa proces� dle Portera 

	editel 

Administrativa 

Výroba 

Sklad 

Account
Manager 

CZ 

Tisk 

Finalizace 

Kompletace Remitenda 

Account
Manager 

SK 

Account
Manager 

PL 

Account
Manager 

HU 

Tiskárna 

Spedice 

Sklad 

Vrcholové �ízení 

Kompletace 

Ekonomické �innosti 

Celní útvar 

Expedice 



 44 

Schéma pr�b�hu zakázky: 

Na obrázku  �. 16 je zobrazena úvodní mapa primárního procesu.  

Pr�b�h zakázky m�žeme zjednodušen� popsat takto: Po obdržení instrukcí od 

zadavatele jsou data nahrána do systému, který je p�enáší do odd�lení skladu a do 

tiskového st�ediska. Tuto fázi m�žeme identifikovat jako fázi p�ípravy. Po vyskladn�ní 

produkt� dle požadavku zadavatele a vytišt�ní pot�ebných formulá�e st�ediskem tisk 

(lettershop) za�íná samotná výrobní fáze, tedy fáze kompletace, kdy se kompletují 

zásilky dle požadavku zákazníka. Zkompletované zabalené zásilky se skenují a 

p�edávají k expedici. Produkty jsou p�eváženy na �eskou poštu, která je expeduje 

koncovým zákazník�m.  

 

Obr. �. 16  Pr�b�h zakázky 

 

 

 

 

Sklad 

Tisk 

Kompletace 
Nahrání dat 

do systému Expedice 

Koncový 

zákazník 

P�íprava zakázky 

Obdržení zakázky 



 45 

5 Analýza sou�asného stavu klí�ových 

proces� 

 

Ve firm� jsou  definované dva základní provozní procesy, a to proces skladování a 

proces výroby. 

Proces skladování 

Výhradní objednatel služeb naší firmy si od nás objedná distribuci svých produkt�. P�ed 

samotnou objednávkou naveze tyto produkty do našeho skladu. Naše firma tyto 

produkty skladuje a dle p�esné objednávky je balí a expeduje koncovým zákazník�m 

nebo také p�ímo rozváží do p�ímých prodejen  RDCE. 

Proces výroby 

Samotný proces výroby tvo�í tiskové služby v�etn� tzv. postprocessingu (�ezání, 

obálkování, skládání atd.), kompleta�ní služby (fyzické balení zásilek – produkty, 

dárky, formulá�e, složenky) skenování  a  distribuce na poštovní ú�ad, který zajistí 

doru�ení koncovému zákazníkovi.  

 

5.1 Analýza procesu skladování  
 

Výhradní objednatel služeb naší firmy si od nás objedná distribuci svých produkt�. 

Jedná se p�edevším o knihy, dále CD, MS, VHS, DVD nosi�e, dárkové a upomínkové 

p�edm�ty.  P�ed samotnou objednávkou naveze tyto produkty do našeho skladu. Naše 

firma tyto produkty skladuje a dle p�esné objednávky je balí a expeduje koncovým 

zákazník�m nebo také p�ímo rozváží do p�ímých prodejen  RDCE. 

Pro skladové hospodá�ství je využíván skladový systém LEVEL. Tímto systémem jsou 

�ízeny všechny pohyby zboží a materiálu . 
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5.1.1 Schéma procesu skladování: 

 

Proces skladování lze rozd�lit do subproces�, uvedených na obr. �. 17. 

Jedná se o tyto podprocesy:  

Samotný pracovní proces za�íná p�íjmem a zaskladn�ním nových p�íjm�. Po zpracování 

vstupní dispozice probíhá ve st�edisku sklad vyskladn�ní produkt� dle p�íslušné 

dokumentace a zárove� i výb�r a vyskladn�ní karton� dle velikosti produkt� a prémií. 

Samostatnou �inností je zpracování vrácených zásilek – remitend. Z d�vodu 

p�ehledného a logického zasklad�ování se zboží pr�b�žn� p�esklad�uje dle pot�eby. 

Další �inností, která probíhá ve st�edisku sklad je pravidelné provád�ní inventur. 

 

 

 

 
Obr. �. 17  Subprocesy procesu skladování 

 

P�íjem a výdej produkt� 

Vyskladn�ní produkt� 

Výb�r karton� dle objemu produkt� 

Sklad 1 Sklad 2 

P�eskladn�ní zboží dle pot�eb 

Inventury 

Zpracování vrácených zásilek 
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5.1.2 Výkonní pracovníci procesu 

 

Vlastníkem procesu je Account manager. Samotný provozní proces �ídí vedoucí výroby 

a vedoucí sm�ny.  P�edák skladu �ídí práci pracovník� skladové administrativy a 

skladových d�lník�.  Na práci st�ediska sklad se dále podílí tiskový designer, asistentka 

skladu, operátorka skladového systému Level  a operátorka vrácených zásilek. 

 

5.1.3 Popis procesu 

 

P�íjem a zaskladn�ní nových p�íjm� 

Zadavatel RDCE dle svého požadavku dodá do našeho skladu své produkty, které 

pracovníci skladu uskladní. Zboží je rozd�leno na sklad 1 (samotné produkty – knihy 

CD, MC, VHS, DVD) a sklad 2, kde se skladují tzv. p�íbaly, tj.dárky, letáky, reklamní 

materiály  a dále ostatní materiál, jako jsou kartony, obálky a formulá�ový papír. Každý 

druh zboží je ve skladu umíst�n na samostatné adrese. Kartony používané pro 

kompletaci zásilek  jsou v systému evidovány pro  každou z ú�astnických zemí 

separátn�, stejn� tak i p�i fyzickém zaskladn�ní jsou sklady jednotlivých zemí odd�leny. 

 

Vyskladn�ní produkt� dle p�íslušné dokumentace 

Jakmile od zadavatele p�ijdou p�esné požadavky na objem a termín vyskladn�ní, je 

požadavek (shipping instruktion) zanesen tiskovým designerem do informa�ního 

systému. Na základ� požadavk� v systému provedou skladové operátorky systémové 

vyskladn�ní, vytisknou kompleta�ní sestavy pro fyzické vyskladn�ní zboží ke 

kompletaci zásilek a tyto jsou p�edány pracovník�m skladu, kte�í provedou fyzické 

vyskladn�ní. 

  

Fyzické vyskladn�ní probíhá dv�ma zp�soby: 

� na základ� jednotlivé objednávky - každá zakázka má sv�j dokument obsahující 

všechny produkty a p�ílože ur�ené pro balení zásilek. Karton pro balení je bu� 

p�edepsán, nebo jej ur�í skladník na základ� velikosti daného produktu �i 

kombinace produkt�. 
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� hromadn� - zásilky CAT(katalogové zásilky obsahující kombinaci 2 a více 

produkt�) a DO20 (objednávka obsahující 20 a mén� zásilek) 

  

Kompleta�ní sestavy se skládají z následujících dokument�: 

 

 a) EXPED 2 - obsahuje informace o objednávce, �íslo objednávky, �íslo pohybu 

(�ady), kód výrobku, zkratku, název, množství a skladovou pozici, na které je zboží 

k vyskladn�ní. 

 b) EXPED 3 – je to základní dokument pro fyzické vyskladn�ní zboží. Obsahuje 

tyto informace: kód (�íslo) produktu, jeho název, adresné umíst�ní produktu, souhrn 

množství daného produktu  a zbytek z�stávající na adresách. Dokument slouží 

k hromadnému vyskladn�ní 

 c) EXPED 5 – souhrnný p�ehled pro vedoucího výroby a vedoucího sm�ny 

k plánování, organizování skladových a kompleta�ních operací, k plánování po�adí 

tisk� a v p�ípad� kompletace katalog� (CAT) i jako hlavní kompleta�ní sestava. 

 

Vedoucí výroby (vedoucí sm�ny) dle plánu výroby vyzna�í v dané vysklad�ovací 

sestav� (EXPED 3) po�adí vyskladn�ní. Pokud toto neu�iní, skladníci za�nou 

vysklad�ovat produkty, prémie i kartony v po�adí od nejv�tšího množství jednoho 

artiklu sm�rem k nejmenšímu. Pokud nastane situace, že kompletace obdrží doklady 

k více zemím sou�asn�, po�adí vyskladn�ní ur�uje výhradn� vedoucí výroby (vedoucí 

sm�ny). 

Po ukon�ení hromadného vyskladn�ní a po p�ekontrolování zboží, pracovníci skladu 

zboží expedují do výroby.   

Vychystané zboží na paletách (vychystávacích policových vozících), p�ipravené pro 

kompletaci je umíst�no v prostoru ozna�eném jako „zboží ke kompletaci“. 

Dokument „SI - p�epravní instrukce  – sklad“ je po potvrzení p�evzetí všech 

vychystaných objednávek vrácen k rukám asistentky skladu,  která dokument uloží do 

šanonu v kancelá�i vedoucího sm�ny. 
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Výb�r kartonu dle velikosti produkt� a prémií 

Dle požadavk� zadavatele pracovníci skladu vyskladní do výroby pot�ebný po�et 

karton� a  p�íbalových dárk�. 

 

P�eskladn�ní zboží dle pot�eb  

V návaznosti na vysklad�ování je pot�eba ve skladu zboží pr�b�žn� p�esklad�ovat, aby 

byla zajišt�na optimalizace uskladn�ní zboží. 

 

Provád�ní inventur 

Pracovníci skladu dále dle požadavk� �ídícího managementu provád�jí pravidelné �ádné 

nebo podle požadavku i mimo�ádné inventarizace uskladn�ného zboží a karton�. 

 

Zpracování vrácených zásilek - remitend  

Další samostatnou �inností odd�lení skladu je p�íjem a zaskladn�ní vrácených zásilek, 

tzv. remitend. Zásilky jsou vraceny poštami z t�chto d�vod�: 

� Zákazník z r�zných d�vod� zásilku nep�evzal  

� Zákazník zásilku p�evzal, otev�el a odeslal nazp�t. 

Vrácené zásilky jsou p�evzaty bez po�áte�ní kontroly množství. Pracovnice remitendy 

musí tyto zásilky otev�ít, zkontrolovat, rozt�ídit dle poškození a následn� dle druh� 

zajistit jejich naskladn�ní na sklad, kde je uloženo k p�ípadné další expedici.  

Ke zpracování remitendy pat�í také p�íjem vrácených zásilek z prodejny Výb�ru.Tyto 

zásilky se vrací vždy v šedých p�epravkách, na kterých je dodací list s celkovým po�tem 

beden, palet a celkovým po�et vrácených produkt� i dárk�. Zásilky jsou zpravidla 

neotev�ené, ale bez formulá��. Pracovnice remitendy zásilky rozt�ídí na palety stejn� 

jako remitendu (tzn. na dobré, poškozené, jednotlivé druhy produkt�, a dárk�). 

Operátorka vrácených zásilek zapíše produkty, dárky, jejich po�et, pop�ípad�, že jsou 

poškozeny. 

 
Zpracování neotev�ené remitendy 

�eská pošta má na každé zásilce umíst�n štítek, který nám oznamuje d�vod vrácení. 

Pracovnice remitendy odtrhává fólii a složenku s adresou, vyzna�eným produktem a 

variabilním symbolem a odkládá ji dle d�vodu vrácení do p�ihrádek. 
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 Pracovnice opatrn� otevírá zásilku, obsah zkontroluje se složenkou, posuzuje stav 

produktu a dárku. Dobrý produkt odkládá na ur�ené palety, dobrý dárek dává do 

karton�, poškozené  ukládá na ur�ené místo a produkty na p�efoliování  ukládá na 

dohodnutou paletu. Zjišt�nou zám�nu hlásí operátorce vrácených zásilek, která kopii 

složenky p�edává denn� vedoucímu sm�ny. 

 

Zpracování otev�ené remitendy 

Pracovnice otevírá zásilku vrácenou zákazníkem. Kontroluje stav vráceného zboží a 

obsah 

dle složenky. Dobré, vadné  a produkty na p�efoliování odkládá na ur�ená místa. 

Pokud je v zásilce pr�vodní dopis, který nás upozor�uje na výrobní vadu, hlásí tuto 

skute�nost  operátorce vrácených zásilek  a odkládá jej na ur�ené místo. 

M�že nastat n�kolik situací: 

1. K dispozici máme složenku – pracovnice odd�luje první �ást složenky, 

kontroluje  

stav a obsah zásilky. Na složenku píše p�i poškození vadný. P�i nevrácení     

vyzna�eného dárku škrtne identifika�ní �íslo dárku na složence. P�i vrácení 

�asopisu Výb�r píše na    odtrhnutou �ást složenky �asopis (nap�. 2/2008). 

2. K dispozici máme pouze �ást složenky - r�žovou �ást složenky - pracovnice              

kontroluje obsah a stav zásilky. P�i poškození produktu píše na r�žovou �ást 

složenky  vadný a odkládá na ur�ená místa. 

3. K dispozici máme pouze adresu ze zásilky - pracovnice adresu vyst�ihne a 

p�ipevní na papír, napíše identifika�ní �íslo vráceného produktu a dárku a jeho 

stav. 

4. K dispozici máme složenku, která neodpovídá vrácenému produktu - 

pracovnice m�že pouze použít adresu ze složenky. Adresu  p�ipevní na papír, 

napíše identifika�ní �íslo vráceného produktu a dárku a jeho stav. 

5. K dispozici máme n�kolik složenek - zákazník vrátil n�kolik produkt� a dárk� 

spole�n�. V p�ípad�, že produkt souhlasí se složenkou, použije pracovník horní 

�ást složenky (pop�.r�žovou �ást složenky) a hodnotí stav produktu. Pokud 

k ostatnímu vrácenému produktu nemá p�íslušnou složenku, použije pouze 
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adresu ze složenky, p�ipevní ji na obálku a napíše identifika�ní �íslo vráceného 

produktu a dárku a jeho stav. 

Pokud zákazník p�ikládá pr�vodní dopis, p�ipevní jej pracovnice ke složence. 

Pokud �eská pošta p�ikládá k zásilce záznam o škod�, pracovnice kontroluje obsah a 

stav vrácené zásilky a zápis se složenkou nese operátorce vrácených zásilek . Ta 

odd�luje první �ást složenky, píše na ní obsah a stav produktu a zásilka bude 

zpracovaná jako otev�ená remitenda. 

B�hem zpracovávání zásilek operátorka vrácených zásilek postupn� odebírá složenky 

od pracovnic. Provádí skenování složenek podle d�vodu vrácení a tím kontroluje 

výkony pracovnic. P�i otev�ené remitend� také provádí skeny  složenek. Doklad, který 

obsahuje pouze adresu zákazníka s vráceným produktem, se zpracovává adresným 

p�íjmem do systému. 

Na pokyn operátorky vrácených zásilek pracovnice foliování provádí p�efoliování 

produkt�. Operátorka vrácených zásilek dává pokyn pro ukon�ení vybalování. 

Pracovnice remitendy p�ipravují produkty a dárky na po�ítání. P�i velkém objemu 

vráceného produktu pracovnice tvo�í homo-paletu. Ukládají dárky do p�edem 

dohodnutých karton� a dohodnutých po�t�. Kartony p�elepí, popíší identifika�ním 

�íslem a ks a ozna�í svým podpisem. P�efoliované produkty pracovnice doloží 

k ostatním. Operátorka vrácených zásilek ukon�uje skenování a adresné p�íjmy a 

provádí zápis vybalené remitendy. 
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6 Detailní analýza základního výrobního 

procesu   

 

Proces výroba 

Základní výrobní proces firmy se skládá z n�kolika �inností. V prvé �ad� jsou to  

tiskové služby, v�etn� tzv.postprocessingu, což je �ezání papíru na ur�itý formát, dále 

obálkování (tisk složenek), skládání sestavy složenek, trhání, apod. Další navazující 

�inností ve výrobním procesu jsou  kompleta�ní služby. Je to základní výrobní proces, 

kdy se na základ� p�esné objednávky produkty balí do karton� a k nim se p�ibalují tzv. 

p�ílože (r�zné dárky, letáky, výherní kupóny apod.), které si zadavatel p�eje p�ibalit 

k produktu. Po zkompletování objednávky probíhá proces finalizace – zabalené zboží 

se naskenuje, vygeneruje se poštovní kniha a zboží se expeduje na  poštovní ú�ad.   

EP, s.r.o. zpracovává zásilky ve �ty�ech jazykových verzích a pokyny k distribuci 

p�ijímá od �ty� nezávislých  obchodních center: Slovensko (SK), Ma�arsko (HU), 

�esko (CZ) a Polsko (PL). EP, s.r.o. obdrží ve smlouvou stanovených dnech od 

obchodních center RDCE  v jednotlivých zemích „Shipping instruction“ (SI) – pokyny 

pro kompletaci a p�epravu zásilek. „SI“ obsahuje všechny informace pot�ebné 

k zabalení zásilek a tisku formulá��.  

Proces základního provozního procesu výroba je zobrazen na obr. �. 18. 

 

Obr. �. 18 Schéma procesu výroby 

balení 
obálkování 
lepení 

tisk formulá�� 
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formulá�� 
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poštovní knihy 
expedice 

Kompletace Tisk Finalizace 

Výroba 
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6.1 Proces kompletace 
 

Proces kompletace je základním pracovním procesem firmy. Zde probíhá faktické 

zkompletování a zabalení produkt� dle požadavku zadavatele. Produkty jsou po 

zabalení a nalepení formulá�� p�edávány st�edisku finalizace, kde probíhají 

dokon�ovací práce jako je skenování zásilek a expedice. 

 

6.1.1 Schéma procesu kompletace  

 

Proces finalizace se skládá ze t�í základních subproces�:.  

P�edevším se jedná o balení produkt� – kompletaci zásilek, kdy jsou produkty kládány 

do karton� p�esn� podle požadavku zadavatele. Další �inností je obálkování formulá��, 

tedy vkládání vytišt�ných formulá�� do obálek. Po zabalení a vytišt�ní formulá�� 

následuje lepení formulá�� na p�ipravené zabalené kartony. 

Schéma procesu kompletace je zobrazeno na obr. �. 19. 

 

Obr. �. 19  Schéma procesu kompletace 
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6.1.2 Výkonní pracovníci procesu: 

 

Vlastníkem procesu je Account manager. Samotný provozní proces �ídí vedoucí výroby 

a vedoucí sm�ny.  P�edák výroby  �ídí práci pracovník� kompletace a pracovník� 

kontroly.  Na práci st�ediska se dále podílí tiskový designer a asistentka kompletace.  

 

6.1.3 Popis procesu kompletace  

 

 Balení produkt� – kompletace zásilek  

Základní �innost firmy je balení produkt� - kompletace zásilek, která je provád�na 

st�ediskem kompletace. Po vyskladn�ní p�ebírají zboží p�edáci výroby, kte�í ur�í 

stanovišt�, na kterých se bude daná zakázka zpracovávat. P�edáci výroby provedou na 

základ� dokument� p�edaných skladem spole�n� se zbožím kontrolu všech komponent� 

a na�ídí balení. Balení probíhá v�tšinou ve dvojicích, kdy pracovníci složí karton, umístí 

do n�j p�edepsané produkty, dárky, letáky, karton zalepí a umístí na paletu. Pracovníci 

kompletace stejn� jako p�edáci výroby si vedou výkazy �innosti.  Dle požadavku 

objednatele se zpracovávají následující druhy kompletace : 

a) Balení produkt� Nad20 ks série 

b) Balení produkt� Nad20 ks série 20-50 ks 

c) Balení produkt�  CAT a Do20 ks 

Vzhledem k tomu, že firma balí a expeduje zboží  mimo tuzemska i do Polska, 

Ma�arska a na Slovensko, pro každou zemi ješt� existují zvláštnosti  v jednotlivých 

druzích kompletace. Nap�. se balí dva r�zné typy formulá�� pro jednoho zákazníka, 

Ma�arsko má dva typy ozna�ení pro zásilky, které není možné mezi sebou p�i distribuci 

na ma�arskou  poštu kombinovat a proto je nutné je i kompletovat odd�len� apod.   

    

a) Balení produkt� NAD20 - série  

 

Balením produkt� rozumíme pouze vkládání p�edepsaných komponent� do kartónových 

krabic, jejich lepení a umíst�ní na p�íslušnou paletu, tedy bez lepení formulá�� na horní 
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�i spodní víko krabice. P�i balení sérií NAD20 ks je sou�ástí každé samostatn� 

vyskladn�né zakázky dokument EXP.2. 

Na základ� plánu výroby p�evezme p�edák výroby zboží ur�ené ke kompletaci, potvrdí 

p�evzetí v dokumentu NAD20 SKLAD, dle dokumentu EXP.2 provede kontrolu 

správnosti vyskladn�ných produkt� a množství a zajistí p�evezení zboží na stanovišt� 

ke zkompletování. 

P�edák výroby informuje pracovníky ur�ené k balení dané zakázky o kombinaci 

produkt� v zásilce a o zp�sobu a postupu balení. 

Zahájení a pr�b�h výroby zaznamenávají p�edáci výroby do dokumentu NAD20 

VÝROBA. 

Dále je p�edák výroby povinen zaznamenávat jednotlivé fáze balení do sešitu p�edáka, 

kde sleduje následující skute�nosti: datum provád�ní �innosti, jména pracovník� 

zpracovávajících zásilku na jednom stanovišti, množství zpracovávaných zásilek, �as 

zahájení a ukon�ení �innosti, typ kartonu, provád�ná �innost, kód zem�, �íslo 

zpracovávané zakázky. Pracovníci kompletace zahájení �innosti zaznamenají do výkazu 

�innosti pracovníka 

 

Pracovní postup balení: 

P�i balení pracovníci v�tšinou pracují ve dvojicích. Pracovníci kompletace musí mít pro 

balení k dispozici všechny produkty, dárky a p�ílože v množství ur�eném zakázkou, 

nebo v množství ur�eném pro jednu homogenní paletu, kartony ur�ené pro danou 

zakázku, elektrickou tavnou pistoli, pat�i�né množství ty�inek tavného lepidla a 

prázdnou paletu. Pracovníci kompletace složí karton. Do složeného kartonu umístí 

všechny produkty p�edepsané ve vysklad�ovacím dokumentu EXP.2, a to v  po�adí a do 

poloh ur�ených vedoucím sm�ny nebo p�edákem výroby. Dle pokyn� p�edáka výroby 

volné místo v kartonu vyplní ochrannými polštá�ky fill air, které zamezí pohybu zboží 

v kartonu. Následn� p�iklopí horní víko kartonu, zalepí tavným lepidlem a lepenou 

chlope� krátce p�itiskne. Zkontroluje kvalitu lepeného spoje a zabalený neozna�ený 

karton ukládá na volnou paletu.  Po ukon�ení balení zakázky, nebo jedné homogenní 

palety ze zakázky p�edák výroby provede kontrolu a v p�ípad�, že nejsou k dispozici 

adresné formulá�e (složenky)  pro nalepení, dá pokyn k p�evezení zabalených karton� 

do skladu nebo do jiného prostoru k tomuto ú�elu ur�enému. 
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b) Balení produkt� Nad20 - série 20-50 ks 

 

Princip balení je totožný s postupem popsaným v bod� a) s tím rozdílem, že 

vyskladn�né zboží není uloženo na paletách ale v policových vozících, to znamená, že 

v jednom policovém vozíku je vyskladn�no n�kolik nízkoobjemových zakázek. 

Smyslem takto vyskladn�ného zboží je jednozna�n� úspora místa, a jelikož je jeden 

policový vozík p�istaven vždy k jednomu stanovišti mohou pracovníci pracovat delší 

dobu bez nárok� na manipulaci. Z d�vodu p�ehlednosti je vhodn�jší mít p�i balení 

nízkoobjemových zakázek k dispozici p�íslušné složenky. Po zalepení kartonu 

pracovníci kompletace ješt� p�ed uložením na paletu nalepí na karton složenku. Po 

ukon�ení balení zakázek z policových vozík� musí p�edák výroby provést kontrolu 

množství a kvality a poté pracovníci kompletace odvezou zkompletované zásilky na 

uzlové se�adišt�, kde je rozt�ídí na p�íslušné uzly. 

 

c) Balení produkt� CAT a  DO20 

 

 Zásilky katalogové (CAT)  a malé zásilky (DO20) není možné balit bez p�íslušných 

formulá�� (složenek). Zboží pro balení CAT a DO20 je vyskladn�no na paletách a pro 

vyskladn�ní a kontrolu množství je používán vysklad�ovací dokument EXPED 3 – 

hromadné vyskladn�ní. Na pokyn vedoucího sm�ny je takto vyskladn�né zboží 

p�evezeno ze skladu do prostoru výroby, kde p�edák výroby nebo pov��ený pracovník 

provedou dle vysklad�ovacího dokumentu EXP.3 kontrolu množství a kvality 

vyskladn�ného zboží. Samotné balení probíhá na základ� dokumentu EXPED 5 (na 

jednom listu papíru je zaznamenáno n�kolik zakázek). Pov��ení pracovníci vyberou dle 

p�edpisu ve vysklad�ovacím dokumentu  EXP.5 z p�ipraveného zboží p�edepsané 

skupiny produkt� a ukládají je do policových vozík�. Po vychystání všech produkt� 

uvedených v jednom listu EXP.5 ozna�í tuto skupinu tímto dokumentem a vychystávají 

list další. Po napln�ní policového vozíku je tento p�evezen do prostoru samotné 

kompletace. P�edák výroby p�idá k vychystaným zásilkám p�íslušné složenky. Stoly pro 

kompletaci CAT a DO20 jsou sestaveny jako pásová linka. Na za�átku linky probíhá 

balení, kdy pracovníci kompletace dle pokyn� v dokumentu EXP.5 vybírají produkty 

z policových vozík� ukládají jejich kombinace do karton�, které sami vyberou. 
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Následn� do kartonu vloží p�íslušnou složenku a otev�ený karton posílají (odsunou) ke 

kontrole obsahu.Pracovník kontroly na základ� údaj� na složence zkontroluje obsah 

zásilky a v p�ípad�, že shledá pochybení, vrátí zásilku zp�t, v p�ípad�, že obsah 

souhlasí, posílá zásilku na stanovišt� lepení. Na stanovišti lepení pracují pracovníci 

kompletace ve dvojici, kdy jeden zalepí karton, druhý pak nalepí složenku a umístí 

zásilku na uzlové se�adišt� z�ízené v tomto p�ípad� pouze pro ú�ely vysklad�ování 

zásilek CAT a DO20. Další manipulace s hotovými zásilkami (skenování a p�íprava 

zásilek pro transport) je nep�ípustná do té doby, než je zabalena poslední zásilka tohoto 

typu balení a p�edák výroby provede kontrolu, zda produkty nechybí �i nep�ebývají. 

V p�ípad� že je na konci balení zjišt�n rozdíl je nutné znovu provést kontrolu zásilek  

 

Zp�sob lepení karton� 

Lepení kartónových krabic je provád�no následujícími zp�soby: 

� Tavným lepidlem – lepidlo je dodáváno v pevných ty�inkách a za pomocí 

tavných pistolí je nanášeno na p�edem ur�ené plochy krabic tak, aby došlo 

k jejich spojení. Tavné lepidlo se používá vždy a na všechny typy karton�. 

� Fixa�ní lepící páska – používá se jako podpora pro tavné lepení, a to u všech 

karton� které osahují klopy. 

� Fixa�ní plastová páska - používá se jako podpora pro tavné lepení a to u kartonu 

nadm�rných velikostí a vah. 

 

Obálkování formulá�� 

Další �inností v procesu kompletace je obálkování, tj. vkládání formulá��, nebo 

reklamních materiál� do p�íslušných obálek.  

Na základ� informací v objednávce provádí st�edisko Letter shop tisk,  zpracování (o�ez 

papír� a skládání formulá��) a dle typu formulá�� i strojní obálkování. V momentu, kdy 

není možné provést strojní obálkování, je nutné formulá�e vkládat do obálek ru�n�. 

Pracovníci t�íd�ní formulá�� provedou kontrolu p�evzatých formulá�� a provedou 

rozd�lení na formulá�e, které se obálkují a které ne, dále dle jednotlivých zakázkových 

list�. Rozeznáváme více typ� ru�ního obálkování, a to podle náro�nosti.  
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Základní �inností tohoto úseku práce je:  

� vkládání reklamních materiál� do obálek - jedná se o vkládání p�edepsaných 

typ� reklamních materiál� do p�edepsaných obálek a to v každé jazykové 

mutaci.  

� vkládání samostatných formulá�� do obálek - provádí se pouze p�i výluce 

obálkovacího stroje. 

� kombinování více druh� formulá�� do jedné obálky 

Op�t zda platí, tak jako pro �innost balení, že jednotlivé zem� mají r�zné odlišnosti a 

kombinace. 

 

Pracovní postup obálkování: 

P�i kombinování více druh� formulá�� je jedné obálky se postupuje následovn�:  

Z tiskárny jsou do výroby dodány dva typy formulá�� separátn� každý v jiné krabici, tak 

jak byly vytišt�ny a zpracovány. Oba formulá�e jsou opat�eny �íselnou �adou .Pracovník 

provád�jící obálkování vezme složenku jednoho typu a k ní p�i�adí složenku druhého 

typu. Údaje na adresných štítcích u obou formulá�� musí být shodné. Pak pracovník 

vloží oba formulá�e do hlavní obálky již p�edem napln�né reklamními materiály a uloží 

zp�t do krabice. 

P�i lepení se jeden z formulá�� umístí na horní víko kartonu pod samolepící fólii a 

druhý formulá� se v obálce vloží do kartonu 

Jestliže existuje jen jeden typ formulá�e, pracovník odtrhne adresný lístek a vloží jej do 

plastové samolepící obálky.Tato obálka je i se zbytkem formulá�e do�asn� vložena do 

plastové folie, aby nedošlo k necht�nému odd�lení obou personalizovaných �ástí. 

Spole�n� ve folii jsou ob� �ásti formulá�e uloženy zp�t do krabice. P�i lepení jsou ob� 

�ásti z plastové folie vyjmuty, plastová obálka s adresným štítkem je nalepena na horní 

víko kartonu a volný zbytek formulá�e je vložen samostatn� do kartonu 
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Lepení formulá�� na kartony 

Další z �inností v procesu kompletace je lepení personalizovaných formulá�� na zásilky. 

Lepení formulá�� ve v�tšin� p�ípad� probíhá se zpožd�ním za balením, a to z d�vodu 

�asové náro�nosti tisku, zpracování a strojního �i ru�ního obálkování. 

Formulá�e se na kartony lepí n�kolika zp�soby:  

� formulá� je umíst�n v papírové obálce a ta se lepí tekutým lepidlem na horní 

víku kartonu, 

� formulá� je umíst�n v samolepící obálce a ta se lepí na horní víku kartonu,  

� jedna �ást formulá�e umíst�ná v papírových obálkách se lepí tekutým lepidlem 

na horní víko kartonu a druhá �ást umíst�ná v plastové samolepící obálce se lepí 

na spodní víko kartonu. 

N�které typy formulá�� se neobálkují, ale jsou na kartonu umíst�ny pod speciální 

samolepící fólii. Naobálkované, nebo nenaobálkované (dle typu) formulá�e jsou 

k lepení p�ipraveny na pracovišti t�íd�ní formulá��, kde si je vyzvedávají jednotliví 

p�edáci výroby. Tito  ve spoluprácí s vedoucím sm�ny ur�í po�adí zakázek, které budou 

polepeny. Dále zajistí návoz zabalených, ale dosud neozna�ených zásilek na stanovišt� 

a p�id�lí pracovník�m p�íslušné složenky. 

Personalizované formulá�e jsou na st�edisko kompletace dodávány z tiskárny potišt�né 

a zpracované do složenek. Pracovník t�íd�ní formulá�� p�i p�evzetí formulá�� provádí 

kontrolu zakázky (�ísla dodaných zakázek). Následn� je rozt�ídí do krabic dle množství, 

které je stanoveno pro jednu paletu. Takto p�ipravené formulá�e mohou být dle typu 

vydávány bu� k obálkování nebo p�ímo k lepení na kartony 

 

Typy lepení dle zp�sobu umíst�ní formulá�e:  

 

Lepení formulá�e v papírové obálce na víko kartonu  

Tento typ lepení se používá pro Polsko, Slovensko cca 10%, Ma�arsko – pouze zásilky 

ozna�ené jako PBPE.  Pro �eskou republiku se nepoužívá. 

Zásilky jsou p�edem zkompletovány. P�edák výroby zajistí návoz takto p�ipravených 

zásilek na stanovišt�, kde bude lepení probíhat. Dále p�edák výroby vyzvedne u 

pracovník� t�íd�ní formulá�� p�íslušné, p�edem naobálkované složenky.Pracovníci 
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kompletace si p�ipraví lepidlo používané pro tento ú�el. Na rub obálek následn� lepidlo 

nanáší tak, aby po zaschnutí nedošlo ke ztrát� složenky. Následn� pracovníci lepí 

obálky na horní víko kartonu a kartony ukládají zp�t na paletu.  

 

Lepení formulá�e pod samolepící fólii 

Tento typ lepení se používá pro �eskou republiku, pro Slovensko – cca 70%, pro 

Polsko a Ma�arsko  ne. 

Zásilky jsou p�edem zkompletovány. P�edák výroby zajistí návoz takto p�ipravených 

zásilek na stanovišt�, kde bude lepení probíhat. Dále p�edák výroby vyzvedne u 

pracovník� t�íd�ní formulá�� p�íslušné složenky. Pracovníci kompletace si p�ipraví 

odvíje� s dostate�ným množstvím ochranné samolepící fólie. Na horní víko kartonu 

p�ikládají p�íslušné formulá�e a zajistí je folií tak, aby p�i transportu nedošlo k jejich 

ztrát�. Po nalepení pracovníci ukládají kartony zp�t na palety.  

 

Lepení plastové samolepící obálky  

Tento typ lepení se používá pouze pro zásilky PBP do Ma�arska. 

Lepení je možné provád�t pouze soub�žn� s balením. Pracovníci kompletace mají mimo 

produkt� k dispozici formulá�e jejichž jedna �ást (adresní štítek) je odtržena od hlavní 

�ásti, je umíst�na v plastové samolepící obálce, ale spole�n� jsou vloženy p�echodn� do 

plastikového obalu aby nedošlo k jejich zám�n�. P�i vkládání produkt� do kartonu 

pracovník k t�mto produkt�m vloží hlavní �ást formulá�e (fakturu). Po zalepení kartonu 

nalepí na jeho horní víko adresný štítek. Takto zabalené a ozna�ené zásilky jsou 

umís�ovány zp�t na palety. 

 

Po nalepení formulá�� jsou tyto ozna�ené zásilky ukládány na paletu a následn� 

v p�ípad� že jde o zásilky ur�ené  k distribuci na jedem sm�r, jsou tyto foliovány a 

p�eváženy na expedici, v p�ípad� menších zakázek jsou tyto zásilky p�eváženy do 

prostoru ur�eného jako se�adišt� sm�r�.Zde jsou ukládány zásilky z r�zných zakázek 

tak dlouho, dokud nedosahují množství ur�ené pro kompletní paletu pro p�íslušný sm�r 

(uzel). 
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6.2 Proces finalizace 
 

Proces finalizace následuje ve výrobním procesu po procesu kompletace. Již zabalené a 

polepené zásilky je pot�eba oskenovat, dále je pot�eba vygenerovat poštovní knihy a 

produkty p�ipravit k expedici.  

 

6.2.1 Schéma procesu 

 

Proces finalizace se skládá ze t�í základních subproces�:  

P�edevším se jedná o skenování již zabalených zásilek, po skenování se dále generují 

poštovních knih a balíky se p�ipravují na odvoz k expedici.  

Schéma procesu je zobrazeno na obr. �. 20. 

  
Obr. �. 20 Schéma procesu finalizace 

 

6.2.2 Výkonní pracovníci procesu 

 

Vlastníkem procesu je Account manager. Samotný provozní proces �ídí vedoucí výroby 

a vedoucí sm�ny.  P�edák výroby  �ídí práci operátor� finalizace a obsluhu skeneru a 

generování 
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dále pracovník� pracovišt� zpracování a t�íd�ní formulá�� – složenká��.  Na práci 

st�ediska se dále podílí tiskový designer a asistentka skladu.  

 

6.2.3 Popis procesu  finalizace 

 

Ve st�edisku finalizace probíhají tyto �innosti: Skenování formulá�� umíst�ných na 

zásilkách, skenování formulá�� mimo zásilky. Dále tvorba paletových lístk� a 

poštovních knih. Další �inností, kterou provádí operátorky je ukládání dat do systému, 

kontrola a expedice vzork� a samotná expedice na poštovní ú�ady. 

Skenování 

Po zkompletování objednávky probíhá proces finalizace, tj. zkompletované zboží se 

naskenuje, vygeneruje se poštovní kniha a zboží se expeduje na  poštovní ú�ad.   

Každý formulá� obsahuje unikátní �árový kód s informacemi o koncovém zákazníkovi. 

Tyto �árové kódy je v rámci systému sledování zásilek nutné na�íst do mobilních �te�ek 

a následn� data na�íst do systému sledování zásilek. Sou�ástí p�ední strany každého 

formulá�e je �árový kód sloužící k identifikaci zásilky. Tyto �árové kódy je nutné 

naskenovat on line terminály (provádí obsluha skeneru) a následn� na�íst (provádí 

operátorky finalizace) do systému sledování zásilek. 

 

Pro skenování �árových kód� používáme dva postupy: 

� P�edskenovávání – v p�ípad� zakázky s množstvím zásilek nad 1000 ks je 

možné skenovat �árové kódy z formulá�� ješt� p�ed jejich umíst�ním na 

kartonech. 

� Skenování karton� – skenují se �árové kódy umíst�né na kartonech 

  

Popis situací, kdy je možno zahájit skenování 

Pokyn k zahájení skenování vydává operátor finalizace, který má za úkol monitorovat 

ve spolupráci s  p�edákem výroby stav zakázek ve výrob� a  ve spolupráci 

s pracovníkem pracovišt� zpracování a t�íd�ní formulá��  p�ítomnost a stav pot�ebných 

formulá��.  
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� Výroba zpracovává zakázku, kde množství zásilek v jednom uzlu je v�tší než 

množství zásilek tvo�ící homogenní paletu to znamená, že zásilky z jednoho 

uzlu tvo�í vždy minimáln� jednu celou paletu plus zbytek. V tomto p�ípad� je 

možno provád�t skenování soub�žn� s lepením formulá�� na již p�edbalené 

zásilky. To znamená, že dva  pracovníci lepí a jeden skenuje. Dále je možno 

provád�t skenování po nalepení celé palety.  

 

� Výroba zpracovává zakázky, kde množství zásilek v jednom uzlu není v�tší než 

množství zásilek tvo�ící homogenní paletu. Pracovníci po nalepení formulá�� a 

zkontrolování p�eváží celou zakázku do prostoru ur�enému k rozd�lení zakázek 

na uzly (pásma). Zde na základ� �ísla uzlu vytišt�ného na formulá�i umístí 

zásilky na paletu se shodným �íslem. Zásilky se zde hromadí a p�i dosažení 

výšky cca 1 m ( max. výška palety) je možné skenovat. V tomto p�ípad� vždy 

záleží na zvážení operátora finalizace. Skenování provád�jí pracovníci k tomuto 

ú�elu �ádn� proškolení a zapracovaní. Školení provádí operátor finalizace. 

 

Proces na�ítání �árových kód� - skenování 

Skenery, v dob� kdy nejsou používány jsou uloženy v kancelá�i operátora finalizace 

Poté, kdy tento vydá ur�eným pracovník�m pokyn ke skenování, pracovnice obsluhy 

skeneru p�evezme skener. Po p�evzetí se obsluha skeneru p�ihlásí svým heslem a navolí 

zemi pro kterou budou zásilky skenovány. Operátor finalizace ur�í,  které zásilky a 

v jakém po�adí budou skenovány a p�i�adí je obsluze skeneru. 

Každý formulá� obsahuje datum podeje na poštu a tato data nesm�jí být na jedné palet� 

r�zné. 

P�ed zapo�etím vlastního skenování obsluha skeneru vyplní údaje na dokumentu 

„Záznam o skenování“ (datum, jméno obsluhy,�íslo skeneru, �íslo uzlu, typ palety). 

Pracovník zahájí práci tím, že vyskládá na paletu zásilky v jedné ploše a poté zásilky 

skenuje. 

Po naskenování jedné plochy si na displeji zkontroluje po�et na�tených zásilek a 

porovná je s realitou. Poté pokra�uje op�t vyskládáním celé plochy a následným 

skenováním, až celková výška palety se zásilkami dosahuje cca 1m výšky. 
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Obsluha skeneru paletu se zásilkami zváží (vážící digitální paletový vozík) a tento údaj 

zaznamená do „Záznamu o skenování“. Tento obsahuje úst�ižek, na který obsluha 

skeneru doplní své jméno, �íslo palety a �íslo skeneru. Tento úst�ižek následn� odtrhne 

a lepidlem p�ilepí shora na libovolný karton z horního patra palety z d�vodu 

identifikace p�i umíst�ní paletového štítku. Takto ozna�ená paleta je umíst�na 

v prostoru ozna�eném jako NASKENOVÁNO. Skener s daty p�inese obsluha skeneru 

na pracovišt� operátora finalizace, který paletu systémov� uzav�e, vytiskne paletový 

štítek a provádí synchronizaci. Obsluha skeneru paletový štítek p�evezme a umístí jej 

shora na oskenovanou paletu, kterou identifikuje dle úst�ižku. Skladový manipulant 

následn� paletu ozna�enou paletovým štítkem p�eveze k ofoliování. Po ukon�ení 

synchronizace obsluha skeneru op�t p�evezme od operátora finalizace skener a 

pokra�uje na zásilkách z nové palety výše popsaným zp�sobem. 

 

Tvorba poštovních knih 

Poštovní kniha  je dokument, dle kterého �ídí  �eská pošta p�íjem zásilek od EP, s.r.o. 

Obsahuje informace o zásilkách, které odcházejí na poštu. Nám slouží pro kontrolu 

odeslaných zásilek a poštám pro jejich p�íjem. Poštovní kniha se generuje na základ� 

údaj� z  „Truck doc“. Truck dokument je pr�vodním dokumentem pro �idi�e. Soupiska 

obsahuje informace o obalovém materiálu, palety (p�epravky), dále obsahuje: �íslo 

st�ediska, datum, po�adové �íslo auta, které v ten den odjíždí, SPZ auta, na které byly 

naloženy palety, které se párovaly s tou samou SPZ, �as od – po�áte�ní �as párování 

palet s vozidlem , �as do – kone�ný �as párování palet s vozidlem (podle vytvo�eného 

souboru .vpt + 1 min), CMR – �íslo dokladu CMR (=  doklad pro p�evoz p�es hranice). 

Generování poštovní knihy: 

Poštovní kniha se generuje v elektronické podob� a  obsahuje informace o zásilkách na 

jedné konkrétní palet� tzn., že zásilky na jedné palet� = jedna poštovní kniha. Slouží pro 

kontrolu námi odeslaných zásilek. Z d�vodu ochrany osobních údaj� je nutno poštovní 

knihy archívovat a zašifrovat. 

Operátor finalizace obdrží každou st�edu a pátek dva p�edávací protokoly (SI) – 

klasický a CS (tzv. poznámky). Operátor finalizace  generuje poštovní knihu pro každý 



 65 

p�edávací protokol zvláš�. Poštovní kniha se generuje p�ed odjezdem zakázky, pokyn 

pro generování dává tiskový designer. 

Expedice 

Expedice zboží p�edstavuje proces plánování a realizace nakládky, kontrolu 

expedovaného zboží, transport a p�evzetí p�ipravených zásilek z EP, s.r.o. na poštovních 

ú�adech,  nebo u jiných spolupracujících subjekt� ( kancelá�e RDCE, prodejny RDCE, 

distributo�i, velkoobchody, apod.) Dle tohoto rozlišení d�líme i expedici. 

Objednávková data od zadavatele p�icházejí vždy v pátek a ve st�edu do 13:00 hod.. 

Pokud je tahle podmínka  spln�na,  platí obecn� režim podeje zásilek D+2. P�ijdou-li 

data po 13:00 hod. platí režim podeje zásilek D+3. Po elektronickém zpracování dat pro 

vyskladn�ní si vedoucí výroby, vedoucí sm�ny, tiskový designer zkalkulují �asový 

harmonogram zkompletování zásilek a po�et palet, na kterých budou zásilky p�ipraveny 

k transportu.  

Tyto p�edb�žn� zjišt�né informace o po�tu ložných palet, termínu zkompletování 

k expedici a p�edání zásilky na poštovní ú�ady oznámí operátor finalizace elektronicky 

account managerovi, tiskovému designerovi, celnímu odd�lení a spedi�nímu odd�lení, 

které objedná pot�ebný po�et a typ vozidel. Objednávka obsahuje po�et , datum a �as 

p�istavených vozidel a celkovou váhu nákladu. Po ujasn�ní po�tu palet provede ur�ený 

pracovník korekci údaj� o po�tu ložných palet a toto sd�lí odd�lení spedice. Operátor 

finalizace p�ipraví doklady pro �idi�e (p�epravní dokumenty, soupiska palet nebo 

p�epravek, v p�ípad� PL ješt� vypálí CD s údaji o paletách a zásilkách (poštovní knihy) 

a v p�ípad� CZ  eviden�ní list . V ur�enou dobu, danou objednávkou se �idi� ohlásí na 

expedici a p�istaví vozidlo k nakládce . Pracovník expedice ur�í �idi�i, které zboží má 

být naloženo a v pr�b�hu nakládky vizuáln� kontroluje, zda nejsou ve spodních patrech 

palety promá�knuté kartony, dále kontroluje kvalitu ovinutí palet krycí a fixa�ní folií a 

zárove� kvalitu nakládky (zda p�i nakládce  nedochází k poškození zásilek vlivem 

hrubého zacházení). 	idi�i, p�ípadn� manipulanti, provedou nakládku p�edem 

p�ipravených a paletovými štítky ozna�ených palet dle pokyn� pracovníka expedice. 

B�hem nakládky provede operátor finalizace tzv. párování palet s vozidlem tak, že 

z kopie vždy jednoho paletového štítku sejme �árový kód a následn� sejme �árový kód 

registra�ní zna�ky vozidla a toto provede u všech palet ur�ených k nakládce. Po 
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ukon�ení párování vygeneruje p�epravní dokumenty pro �idi�e (Truck dokument) a 

vyplní soupisku palet. Pracovník expedice zkontroluje všechny náležitosti dokument�, 

potvrdí je podpisem a razítkem EP, s.r.o. a oproti podpisu, p�edá dokumenty �idi�i. 

Nakonec zaeviduje �as odjezdu vozidla do expedi�ní knihy, která je vedena 

v elektronické podob� a je umíst�na na adrese: Kompletace – expedice–evidence–

evidence–denní p�ehled expedice. 	idi� p�edá p�i p�íjezdu pracovníkovi expedice 

plombu, ten musí po naložení auto zaplombovat a zapsat si �íslo plomby do soupisky         

Jelikož firma EP, s.r.o. expeduje do zahrani�í na zahrani�ní pošty které následn� 

doru�ují expedované balí�ky p�ímo koncovému zákazníkovi je rovn�ž pot�eba vystavit  

p�epravní celní dokumenty – CMR. Tyto dokumenty jsou vypl�ovány pracovníky 

celního odd�lení. Pro tyto p�ípady jsou používány CMR dokumenty, které jsou 

p�edvypln�ny nem�nnými údaji a údaji, které musí expedient doplnit. 

 

6.3 Analýza sou�asného IT �ešení procesu 

výroby 
 

6.3.1 Úvod   

 

Firma používá informa�ní systémy MS Office, IBM Lotus Notes, MS SQL server, 

tiskárny Océ a softwar GMC PrintNet. IT �ešení podporující poskytování logistických 

služeb pro klienta RDCE je tvo�ena 2 hlavními �ástmi - tiskové služby a systémem pro 

sledování zásilek.  Další IT systém je skladový systém.  

Tiskové služby - jedná se o velkoobjemový tisk personalizovaných formulá�� a složenek 

na technologii tiskáren Océ a softwaru GMC PrintNet. 

Systém pro sledování zásilek  v�etn� zásilek vrácených – jedná se o sledování trasy 

zásilky: kompleta�ní linka – paleta -  vozidlo p�epravce - p�íp. vrácení zásilky pomocí 

snímání �árového kódu zásilky. 

Skladový IT systém - pro skladové hospodá�ství je využíván skladový systém LEVEL. 

Tímto systémem jsou �ízeny všechny pohyby zboží a materiálu (procesy p�íjem zboží 
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v�etn� vráceného, zaskladn�ní, vyskladn�ní pro kompleta�ní linku, inventura, interní 

p�eskladn�ní, atd.). 

 

Specifikace tiskových stroj� 

Pracovišt� Lettershop disponuje t�emi tiskovými stroji pro jednobarevný tisk 

nekone�ného pásu papíru (endlos), skládaného v krabici (cutsheet) s r�znou rychlostí 

tisku a zpracováním. Stroje jsou na sob� nezávislé, b�ží v režimu offline. 

 

Tabulka �. 3 Tiskárna (A) 

Tiskový systém: elektrofotografický, tepeln� tlaková fixace toneru 
Rozlišení tisku: 300 × 300 dpi 
Režim Multi Resolution: pro datové toky s rozlišením 240, 300 nebo 600 dpi 
Funkce: oboustranný tisk (pouze A4) 
Podávání papíru: automatické zavád�ní, stoh, velký stoh, role (kolíkové podávání) 
  
 minimální maximální 
Ší�ka stránky: 6,5” (165 mm) 18” (457 mm) 
Délka stránky: 6,5” (165 mm) 28” (711,2 mm) - omezeno délkou skladu stránky 
Hmotnost papíru: 70 g/m2 160 g/m2 
Rychlost tisku: 90 str. A4/min. 180 str. A4/min. (tzv. two-up) 
   
 

Tabulka �. 4 Tiskárna (B) 
Tiskový systém: elektrofotografický, tepeln� tlaková fixace toneru 
Rozlišení tisku: 300 × 300 dpi 
Režim Multi Resolution: pro datové toky s rozlišením 240, 300 nebo 600 dpi 
Funkce: oboustranný tisk (pouze A4) 
Podávání papíru: automatické zavád�ní, stoh, velký stoh, role (kolíkové podávání) 
  
 minimální maximální 
Ší�ka stránky: 6,5” (165 mm) 18” (457 mm) 
Délka stránky: 6,5” (165 mm) 28” (711,2 mm) - omezeno délkou skladu stránky 
Hmotnost papíru: 70 g/m2 160 g/m2 
Rychlost tisku: 90 str. A4/min. 180 str. A4/min. (tzv. two-up) 
   
 

Tabulka �. 5 Tiskárna (C) 

Tiskový systém: elektrofotografický, technologie LED, záblesková fixace toneru 
Rozlišení tisku: 600 × 600 dpi 
Režim Multi Resolution: pro datové toky s rozlišením 240, 300 nebo 600 dpi 
Funkce: jednostranný tisk 
Podávání papíru: automatické zavád�ní, stoh, velký stoh, role (kolíkové podávání) 
  
 minimální maximální 
Ší�ka stránky: 6,5” (165 mm) 18” (457 mm) 
Délka stránky: 7” (177,8 mm) 14” (355,6 mm) 
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Hmotnost papíru: 70 g/m2 160 g/m2 
Rychlost tisku: 45 str. A4/min. 90 str. A4/min. (tzv. two-up) 
   
Tiskárna je vhodná pro potisk samolepících štítk�, etiket �i fólií.  

 

Specifikace postprocessingových stroj� 

 

Tabulka �. 6 Multimaster - falcovací stroj s lepením (1) 
 minimální maximální 
Formát papíru: 100 x 120 mm 520 x 760 mm - (p�i jednoduchém paralelním skladu) 
Délka skladu: 35 mm 465 mm - (p�i jednoduchém paralelním skladu) 
Hmotnost papíru: 80 g/m2 250 g/m2 
Výkon: 20 m/min. 180 m/min. (10 500 m / hod.) 
   
 

Druhy sklad� jsou vypsány v p�íloze �. 6. Jednotlivé délky sklad� lze nastavovat  

s p�esností na 1/4 milimetru. 

Po p�ipojení druhé jednotky lze bu� navýšit po�et sklad� ve stejném sm�ru nebo použít 

sklad k�ížový (kolmý ke skladu prvnímu) je-li pot�eba. Lze také použít t�etí jednotku 

(pouze dv� kapsy), stejným zp�sobem jako u druhé jednotky. 

 

Tabulka �. 7 Akumulátor - skládání více arch� sou�asn� 
 minimální maximální 

Formát papíru: 180 x 180 mm 420 x 300 cm - (p�i jednoduchém paralelním skladu) 

Délka skladu: 35 mm 390 mm 

Hmotnost papíru: 80 g/m2 120 g/m2 

Kapacita akumulátoru: Max. 12 arch� pro jednoduchý sklad (A4, 80 g/m2) 

Výkon: 20 m/min. 160 m/min. (9 600 m/hod.) 

   

Druhy sklad� jsou popsány v p�íloze �. 6. 

 

Tabulka �. 8  Multimaster - falcovací stroj s lepením (2) 
 minimální maximální 
Formát papíru: 100 x 120 mm 520 x 760 mm - (p�i jednoduchém paralelním skladu) 
Délka skladu: 35 mm 465 mm - (p�i jednoduchém paralelním skladu) 
Hmotnost papíru: 80 g/m2 250 g/m2 
Výkon: 20 m/min. 180 m/min. (10 500 m / hod.) 
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Druhy sklad� jsou popsány v p�íloze �. 6.  Jednotlivé délky sklad� lze nastavovat  

s p�esností na 1/4 milimetru. 

Po p�ipojení druhé jednotky lze bu� navýšit po�et sklad� ve stejném sm�ru nebo použít 

sklad k�ížový (kolmý ke skladu prvnímu) je-li pot�eba. Lze také použít t�etí jednotku 

(pouze dv� kapsy), stejným zp�sobem jako u druhé jednotky. 

 

Tabulka �. 9 Tecnau - �eza�ka 
 minimální maximální 
O�ez vodících linek: - 480 mm 
Hmotnost papíru: 50 g/m2 250 g/m2 
Formát �ezu 2 + 5/6” (cca 7 cm) 24” (cca 609 cm) 
Vý�ez 1/12” (cca 0,4 mm) - 
   
 

Tabulka �. 10 Obálkovací stroj 

Formát dokumentu (délka): 1. �ez 2. �ez 
4" (101,6 mm) 21 200 dokument�/h 34 200 dokument�/h 
6" (152,4 mm) 19 200 dokument�/h 29 500 dokument�/h 
8" (203,2 mm) 17 800 dokument�/h 25 500 dokument�/h 
12" (304,8 mm) 15 000 dokument�/h 20 100 dokument�/h 
   
 minimální maximální 
Hmotnost papíru: 80 g/m2 120 g/m2 
Ší�ka papíru s perforací: 85 mm 500 mm 
Ší�ka papíru bez perforace: 60 mm 432 mm 
Výkon: 2 000 obálek/hod. 6 000 obálek/hod. 
   
Typ obálek pro strojní zpracování: rozm�ry:  
C6/5 229 mm x 114 mm  
C5 229 mm x 165 mm  
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Obr. �. 18, 19 Obálkovací stroj 

 

Dopl�ující specifikace: 

Stroj je ur�en pro zpracování jednoduchých sklad� a p�edevším pak pro obálkování. 

Maximální rychlost obálkování je 6 000 ks / hod. Rychlost je závislá na typu a velikosti 

obálky, jejím zpracování (kvalit� papíru, velikosti okénka atd.). Stroj umí do jedné 

obálky p�idat až 4 r�zné typy p�íloží. Celý komplet nelze použít pouze pro falcování bez 

záv�re�ného naobálkování.  

 

Na stroji lze zpracovávat i atypické rozm�ry obálek. Je 

však nutno je otestovat. Stávající konfogurace stroje 

dovoluje k online zpracovávaným dokument�m p�ikládat 

až �ty�i p�ílože, znichž dv� jsou pro volné listy formátu 

A4 a dv� pro p�ílože o minimální velikosti 4”. 
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6.3.2 Zpracování vstupních dat   

 

Data od objednavatele RDCE jsou p�edávána 2x týdn� (St a Pá do 13:00 hodin) 

prost�ednictvím FTP serveru na stran� klienta. Zpracování vstupních dat od zadavatele 

provádí tiskový designér pop�. jiná osoba s p�íslušným oprávn�ním pro p�ístup k dat�m. 

1. Zajistí ru�ní zkopírování uvedených souboru do pracovního adresá�e na 

jeho lokálním PC a sou�asn� jeho archivaci na serveru. 

2. Provede výb�r manipula�ního souboru zabaleného programem ARJ a 

výb�r adresá�e, kde budou data rozbalena. 

3. Pomocí modulu INPUT provede jejich rozd�lení na data ur�ená pro tisk 

(dopln�ní o �árové kódy zásilek, atd.) a data pro skladový systém. 

B�hem tohoto procesu jsou data aktualizována v centrální databázi. 

4. Textové soubory s daty pro skladový systém v�etn� definic kmenových 

dat p�edá do importního adresá�e serveru skladového systému. 

5. Smaže všechny lokální kopie soubor�. 

 

 
Obr. �. 20 Formulá� zpracování vstupních dat 

 

Vzhledem k obecnému požadavku klienta na bezpe�nost dat je t�eba, aby všechny 

moduly systému podporovaly p�ístup �ízený uživatelským jménem a heslem a n�které 

akce v systému byly logované, tj. musí být možné identifikovat uživatele, �as a typ 
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operace, kterou spustil �i provedl. Všechny tyto informace jsou uchovávány v centrální 

databázi resp. databázi pracovišt� zpracování remitendy. 

 

6.3.3 Zpracování dat ze sníma�� �árových kód� 

 

Jedná se o data nesoucí informaci o kódu zásilky a kódu palety, na které byla zásilka 

expedována a kódu vozidla, které danou paletu doru�ovalo na poštovní ú�ad. Data jsou 

po�izována pracovníky kompleta�ní linky a expedice skladu. Fyzicky se jedná o dvojice 

textových soubor�: 

 

Zásilka, paleta – obsahuje kódy zásilek a palet ve dvou sloupcích s fixní délkou pole. 

Nese informaci na jaké palet� byla konkrétní zásilka uložena. Struktura výstupního 

textového souboru budou pole s fixní délkou resp. po�tem znak� dle následující 

tabulky: 

 

Tabulka �. 11 Zásilka, paleta 

Pole Pozice Délka Formát 
Kód zem� 1 3 PL, CZ, SK, HU 
�árový kód zásilky 4 20 13 znak� + mezery z prava 
PIN uživatele, který sejmul kód 
zásilky 

24 10  

�asové razítko sejmutí kódu zásilky 34 15 YYYYMMDDHHMMSS 
�árový kód palety 49 40  
PIN uživatele, který sejmul kód 
palety 

89 10  

�asové razítko sejmutí kódu palety 99 15 YYYYMMDDHHMMSS 
 

 

Paleta, vozidlo – obsahuje kódy palet a vozidel ve dvou sloupcích s fixní délkou pole. 

Nese informaci o tom, na jakém vozidle byla daná paleta p�epravována.Výstupní 

textový soubor bude mít formát fixní délky polí dle následující tabulky: 

 

Tabulka �. 12 Paleta vozidlo 

Pole Pozice Délka Formát 
Kód zem� 1 3 PL, CZ, SK, HU 
�árový kód palety 4 40  
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PIN uživatele, který sejmul kód 
palety 

44 10  

�asové razítko sejmutí kódu palety 54 15 YYYYMMDDHHMMSS 
�árový kód vozidla 69 10  
PIN uživatele, který sejmul kód 
vozidla 

79 10  

�asové razítko sejmutí kódu vozidla 89 15 YYYYMMDDHHMMSS 
 

Data jsou zpracovávána s využitím off-line terminál� (Windows Mobile) se sníma�em 

�árových kód�, ze kterých jsou data stažena do synchroniza�ní stanice a z ní pomocí 

modulu TRACK na�tena do centrální databáze. Originální textové soubory z terminál� 

jsou na synchroniza�ní stanici archivovány. 

 

6.3.4 Popis tvorby �árových kód� 

 

�árový kód zásilky 

Kód slouží pro sledování zásilek informa�ním systémem �eské pošty a také pro interní 

sledování zásilek. V rámci jedné dávky je zajišt�no jednozna�né využití všech 

identifika�ních �ísel od nejmenšího k nejv�tšímu použitému �íslu v dávce. Nejmenší 

�íslo dávky je zvoleno tak, že p�id�lená �íselná �ada ID �ísel je spojitá (bez mezer), a 

nejmenší �íslo jedné dávky p�ímo navazuje na nejv�tší ID �íslo p�edchozí dávky. 

�árový kód je p�id�lován všem zásilkám vyjma zásilek typu ASM. 

�árový kód (typ 128) je vytišt�n na spodní �ást adresního štítku pod údaji o adresátovi a 

je dopln�n o alfanumerické vyjád�ení �árového kódu pro pot�eby kontroly sejmutí na 

pošt� �árový kód je o délce 13 znak� v následující formátu: TTPPnnnnnnnX 

 

�árový kód palety 

Tento �árový kód  jednozna�n� identifikuje každou paletu se zkompletovanými 

zásilkami ur�enou k expedici. Zásilky jsou na palety ukládány dle poštovních pásem, a 

to tak, že pro každé poštovní pásmo (pro �R existuje 7 pásem) je jedna �i více palet (tak 

aby byla paleta vytížena) a poslední paleta je tzv. „zbytková“ (bez rozlišení pásem). 

Vytvo�ením vazby mezi kódem zásilky a kódem palety je možno dohledat, na které 

palet� se daná zásilka nacházela resp. jaké zásilky obsahovala daná paleta. Tyto 

informace slouží k internímu párování zásilek a palet a následnému dohledávání. 
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P�íklad kódu palety s oby�ejnými listovními zásilkami zasílanými jako b�žné zásilky 

s po�adovým �íslem 0012 v daném dni je popsán na obrázku �. 21.  

 

33010002584200500090

621309990507270012 

 

Obr. �. 21 �árový kód palety 

 

�árový kód vozidla 

Slouží k vytvo�ení vazby mezi paletou a vozidlem, na kterém byla paleta dopravena na 

poštovní ú�ad. Každé vozidlo je vybaveno karti�kou s �árovým kódem typu Code128 

reprezentujícím jeho SPZ. Tedy nap�íklad na obrázku �. 22: 

 

BSA3856 

 

Obr. �.22 �árový kód vozidla 

 

6.3.5 Aplikace pro mobilní sníma�e �árových kód� 

 

Mobilní off-line terminály se sníma�em �árového kódu jsou použity pro následující 

operace: 

� párování zásilek s paletami 

� párování palet s vozidlem dopravce 

� kontrola vrácených zásilek p�edaných poštou 

� odhlášení 
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Využívají se terminály vybavené opera�ním systémem MS Windows Mobile, z nichž 

jsou data exportována do souborového systému synchroniza�ní stanice pomocí utility 

MS ActiveSync. Po úsp�šném exportu dat z terminálu do hostitelského PC jsou 

exportovaná data smazána. Stejná technologie je používána i pro aktualizaci 

�íselníkových dat v terminálech.  

 

6.3.6 P�edávání dat s �eskou poštou 

 

Seznam p�edávaných zásilek pro �eskou poštu je p�edáván v textovém souboru. Po�et 

�ádk� v souboru odpovídá po�tu zásilek.  

 

6.4 Shrnutí analýzy stávajícího stavu 
 

Z provedené analýzy stávajícího stavu výrobních proces� ve firm� vyplývá n�kolik 

skute�ností: 

� Firma již pracuje stejným zp�sobem n�kolik let. Zp�sob práce je již zaveden, 

firma doposud sta�ila zpracovat zakázky objednatele bez v�tších nesnází. 

Problémy za�aly až v roce 2007, kdy spole�nost RDCE expandovala do Polska, 

Ma�arska a na Slovensko, a požaduje po spole�nosti expedovat do t�í dalších 

stát� i s jejich r�znými specifiky. Toto klade na stávající zp�sob práce i �ízení 

nové nároky, které firma p�estává zvládat. Stávající organizace práce, kdy 

objednávka je vytišt�na, ru�n� p�enesena do výroby, kdy vedoucí sm�ny na 

základ� objednávky ur�í, kdo bude konkrétní zakázku kompletovat a balit a 

pouze fyzicky dohlíží, zda pracovníci balení pracují �ádn� a bez prostoj�, již 

nesta�í. Firm� se mnohonásobn� zv�tšil obrat, ale organizace práce z�stala 

stejná.    

� Vzhledem ke zv�tšujícímu se rozsahu zakázek od zadavatele požaduje 

management firmy stále aktuální informace o rozsahu objednávek, stavu 
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zpracování, výkonu, chybovosti apod., ale také o chybovosti objednávek od 

dodavatele. 

� Bez možnosti pr�b�žn� okamžit� sledovat rozpracovanost zakázek, výkon a 

chybovost. každého jednotlivého pracovníka nebude firma schopná zefektivnit 

výkon a hrozí problém se zadavatelem. 

Další její p�íležitosti nebo ohrožení se pokusím  identifikovat pomocí SWOT analýzy. 

 

6.4.1 SWOT analýza 

 

Silné stránky 

Spole�nost je sice nová a mladá, ale již n�kolik let tuto �innnost provozuje a již je 

schopna indentifikovat tzv, “rozjízd�cí problémy a za�áte�nické chyby”. Za�íná se 

dostávat do normálních kolejí fungující a rozvíjející se spole�nosti, p�edevším, tím, že si 

uv�domila, že stávající organiza�ní systém �ízení firmy je zastaralý, nedosta�ující a že 

jestiže nezm�ní organiza�ní systém ve firm� nebude sta�it vzr�stajícím tlak�m od 

zadavatele. V sou�asné dob� reorganizuje sv�j výrobní proces, d�kazem �ehož je i 

diplomová práce, která se práv� zabývá postupným zefektiv�ováním výroby a 

p�echodem k automatizovanému vyhodnocování produktivity. 

Silnou stránkou spole�nosti je, že si uv�domila, že nesta�í stereotypn� fyzicky zpracovat 

zakázku, ale že je t�eba celý výrobní proces zefektivnit pomocí softwarové podpory. 

 

Slabé stránky: 

Firma je v podstatn� založena pouze jako vykonavatel zakázky pro jednoho konkrétního 

zadavatele. Celá firma, její rozvoj, p�ípadn� útlum a zánik padá na tomto zadavateli. Její 

výhradní zadavatel – firma RDCE je vydavatelem knih, CD, DVD a podobných médií 

s celoevropskou p�sobností. Tyto své produkty nejen prodává ve svých vlastních 

prodejnách, ale p�edevším je distribuuje koncovým zákazník�m po celé �eské 

republice, Slovensku, Ma�arsku a Polsku. Jeho nabídky se zákazník�m dostávají 

p�edevším prost�ednictvím leták� a katalog� poštou p�ímo do domácností, pop�. 

reklamou v tisku apod. Je otázkou, zda tento trend prodeje má budoucnost, nebo bude 

stále více lidí používat pro objednávky internetové obchodování. Jestliže firma RDCE 
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bude co nejvíce p�echázet na internetové obchodování, bude mít budoucnost zajišt�nu, 

jinak si myslím, že doba tohoto druhu prodeje již odchází. 

Slabou stránkou naší spole�nosti je, že je orientována pouze na jednoho výhradního 

odb�ratele a jediný druh �innosti pro n�ho. 

 

P�íležitosti: 

Spole�nost, která vznikla v roce 2004 jako distributor zakázek pro firmu RDCE se v 

roce 2005 stala sou�ástí silné celosv�tové  logistické spole�nosti DHL, �ímž si pojistila 

sv�j vývoj, protože v p�ípad� útlumu zakázek od firmy RDCE, spole�nost DHL, která 

zde investovala, na firmu p�esune n�které své jiné aktivity. Firma má vybudovaný 

moderní logistický a skladovací areál na okraji Brna. Sou�asný sv�tový trend 

glogalizující se ekonomiky nahrává p�edevším logistickým firmám, protože firmy 

expandují po celém sv�t�, hranice p�estávají být p�ekážkou, jak fyzickou, tak jazykovou 

a legislativní. 

P�íležitostí firmy je její p�edm�t podnikání, její moderní logistický areál na 

strategickém míst� a p�edevším její vstup do silné nadnárodní logistické spole�nosti. 

 

Hrozby: 

Jak jsem již výše uvedl, megatrendy vývoje sv�tové ekonomiky nahrávají logistickým 

�innostem. P�edevším firmy zam��ené na skladování a balení, mají velmi jednoduchý 

výrobní program, který lze lehce spustit.  Vybudovat takovou firmu na zelené louce je 

pom�rn� jednoduché, sta�í mít pozemek, který má sít� a samotné postavení 

skladovacích hal je již jednoduchou záležitostí. Proto je tlak zadavatele na efektivitu a 

bezchybnost velký, a jestliže se firma nevypo�ádá se vzr�stajícím požadavky 

zadavatele, tento m�že lehce p�ejít k jiné dynami�t�jší spole�nosti. 

Vzhledem k tomu, že je firma vybudována pouze pro jednoho zadavatele, je hrozba 

ztráty  pom�rn� vysoká. 

 

Svou práci jsem tedy postavil na zadání vypracovat softwarovou podporu, která by 

umož�ovala  managementu mít ihned okamžitý p�ehled o stavu zpracování zakázek. 
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7 Návrhová �ást - projekt �ešení 

softwarové podpory podnikových 

proces� 

Cílem mého projektu je vytvo�it ve firm� softwarový systém, který bude sloužit 

managementu pro okamžitou orientaci, jako podklad pro operativní �ízení, jako podklad 

pro plánovanou zm�nu odm��ování pracovník� i jako podklad pro rozhodování jak ve 

firm� dále. Cílem mé práce je vytvo�it komplex softwarových podpor, ve kterých bude 

možné sledovat jednotlivé subprocesy hlavního procesu firmy – realizace zakázky, tj. 

p�íprava zakázky,  pr�b�žné automatizované sledování rozpracovanosti zakázky, 

vyhodnocování zakázky, hodnocení výkonu jednotlivých pracovník� jako podklad pro 

nový plánovaný zp�sob odm��ování. Samotný projekt se skládá z n�kolika díl�ích 

�ástí: 

 

� projekt automatizovaného zpracování dat 

� projekt automatizovaného zpracování pr�b�žných analýz   

� systém sledování produktivity práce ve výrob� 

 

Architektura systému 
 

Projekt je vytvo�en v prost�edí balíku kancelá�ských aplikací spole�nosti Microsoft a 

jako databázová platforma je použit MS SQL server. Všechny nástroje a aplikace  jsou 

napsány v programovacím jazyce VBA (Visual Basic for Applications). Využívají 

spolupráce aplikací MS Access a MS Excel. Vytvo�ené nástroje a aplikace m�žeme 

rozd�lit do dvou kategorií dle toho, zda-li využívají propojení s databází. Nástroje 

�erpající informace z databáze využívají jako rozhraní pro propojení s databází aplikaci 

MS Access. Access zp�ístup�uje data uložená na SQL serveru skrze ODBC rozhraní 

(Open Database Connectivity) p�ímo uživatel�m, nebo je transportuje do tabulkového 

procesoru MS Excel, který je mocným nástrojem p�i tvorb� formátovaných výstup� 

r�zných sestav a report�. 
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Nástroje, které nevyužívají informací z databáze jsou vytvo�eny pouze v sešitech 

aplikace MS Excel. Tyto sešity jsou umíst�ny na souborovém serveru ve složkách 

s omezeným p�ístupem pouze pro k tomu oprávn�né uživatele. N�které z nich 

(nap�íklad „Stav rozpracované výroby tiskárny“ viz 6.1.3.4) jsou sdílené více uživateli. 

Samotné sešity jsou uzam�ené a mají definovány oblasti, do kterých mohou jednotliví 

uživatelé zapisovat. Tím je zajišt�na bezpe�nost uchovávaných dat. 

 

7.1 Projekt automatizovaného zpracování dat 
 

První samostatnou �ástí celkového projektu je projekt automatizace zpracování dat. Ve 

firm� se vstupní data od zadavatele nahrávají a p�edávají ke zpracování ru�n�. 

Formulá�e s daty se ve vytišt�né podob� nosí do výroby ke zpracování. P�i rozší�ení 

firmy o zajišt�ní expedice do Polska, Ma�arska a Slovenska bylo nutné zpracovat nový 

postup zpracovávání vstupních dat.  

Vytvo�ené softwarové podpory m�žeme rozd�lit do t�chto kategorií:  

� Nástroje  

� Statistiky 

 

Nástroje:  

Jedná se o systém softwarových formulá��, které jsou vytvo�eny pro lepší organizaci 

práce a lepší orientaci pro management. Používají se v p�ípravné fázi výroby. Všechny 

aplikace jsou interaktivní – což znamená, že pracují na základ� uživatelem vkládaných 

informací  

 

Balík Databázových Report� – Je to aplikaci v MS Access, jejíž sou�ástí je vstupní 

formulá�, který slouží uživatel�m jako rozhraní pro generování níže uvedených sestav. 

Tyto sestavy využívají propojení na databázi, tzn. �erpají informace z databáze a 

p�ípadn� je propojují s dalšími tabulkami  a excelovými sešity, uloženými mimo 

databázi. Všechny sestavy fungují jako parametrický dotaz do databáze, jehož výsledek 

je p�enesen do excelového sešitu, kde probíhají další transformace a formátování dat 

(nap�. pro tisk). 
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Aplikace lze rozd�lit na sestavy, využívající propojení na databázi a evidence, které 

jsou vytvo�eny ve form� excelových sešit�.  

 

Sestavy – využívají propojení na databázi 

� Dokument SI (Shipping Instruction) -  

� Šablona SI kompletace 

� Rozpad na uzly 

� Sestava svazkování 

� Poštovní kniha pro DLZ zásilky 

� Denní statistika podeje 

� Reklamace Polsko 

 

Evidence – samostatné excelové sešity, do kterých uživatelé p�ímo zapisují informace. 

� Nástroj evidence operací SI 

� Evidence neshod 

� Stav rozpracované výroby kompletace 

� Stav rozpracované výroby tiskárny 

 

Všechny nástroje jsou blíže popsány dále. 

 

7.1.1 Balík Databázových Report� 

 

Je to balík SQL dotaz� zpracovaných v aplikaci MS Access, používaných zam�stnanci 

na r�zných pozicích: pro account managery, nap�. pro reklamace,  pro stav 

rozpracovanosti, pro p�edáky výroby nap�. pro sledování pr�b�hu výroby apod., pro 

st�edisko tisk.  

Jedná  se o nástroj, používaný jako rozhraní pro vyhledávání informací o zásilkách 

v databázi spoušt�ní zpracování r�zných níže popsaných report�, statistik a analýz.  

� Tiskový designe�i – spouští dotazy, kterými kontrolují pr�b�h a výsledek 

p�ípravných prací se SI (po vyskladn�ní všech zásilek v uvedených v SI je 
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vygenerován PRINTOUT – tabulka, ze které jsou tišt�ny formulá�e k balí�k�m) 

� generují sestavy používané v pr�b�hu zpracování zakázky (Dokument SI, 

Rozpad na uzly, Reklamace PL). 

� Sm�noví vedoucí – kontrolují okamžitý stav naskenovaných balí�k� v SI a po�et 

již vyexpedovaných zásilek. 

� Operátorky skladového systému – generují a odesílají sestavy pro zákazníka a 

partnery (pošty) – Poštovní kniha pro DLZ zásilky, Denní statistika podeje. 

� Account manage�i -  aktualizují analýzy, spouští statistiky a r�zné reporty. 

 

N�kte�í zkušen�jší uživatelé spouští SQL dotazy p�ímo, ale v�tšina dotaz� je poušt�na 

skrze kliknutí na tla�ítko na formulá�i (viz obr.�. 23 ).Výstupy dotaz� pro v�tšinu 

report�, statistik a analýz jsou p�eneseny do aplikace MS Excel, kde jsou dále 

transformovány do finální podoby (formátování pro tisk, uložení do správného 

umíst�ní). 

 

 

Obr. �. 23  Vstupní formulá� balíku report� 
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7.1.2 Sestavy 

 

Sestavy využívají propojení na databázi, tzn. �erpají informace z databáze a p�ípadn� je 

propojují s dalšími tabulkami  a excelovými sešity, uloženými mimo databázi. 

 

7.1.2.1 Dokument SI (Shipping Instruction) 

Je to základní dokument p�i zpracování dat od zákazníka – v tomto dokumentu jsou 

p�esn� popsány požadavky zadavatele. Tento dokument je používán pr��ezem proces� – 

v procesu kompletace, vyskladn�ní, požívají jej account manaže�i, dle tohoto 

dokumentu pracují operátorky skladového systému, je používán následn� pro tisk 

formulá��, a v transformované podob� (viz níže), také pro  balení zásilek.  

Slouží jako vstup pro další aplikace a nástroje. Je vygenerován jako sestava z balíku 

SQL report� zpracovaných v aplikaci MS Access. Je zpracován jako tabulka v excelu 

s více listy. Mírn� se liší pro každou zemi. 

 

Sou�ásti a funkce: 

- List „Rozpad na texty“ – je to vý�et všech text� obsažených v SI. Slouží jako vstup 

pro nástroj „Evidence korektur“. 

- List „Struktura SI“ slouží jako vstup pro aplikaci „Plán výroby kompletace“. Je zde 

vy�íslen obsah r�zných druh� balík� a listových zásilek, jak je požaduje zadavatel. 

(Nad 20, Do 20, Katalogy, balíky ORDER ACK, ASM dopisy...). 

- List „Po�ty formulá��“ slouží jako vstup pro aplikaci „Plán výroby tiskárny“ a pro 

odepisování formulá��.  

 

Funkce: 

- Ozna�ení LN (Line number – jednozna�ná kombinace produkt� v SI) pro vzorky 

- z n�kterých LN se posílají vzorové balí�ky na poštu. 

- Ozna�ení LN ke kterým je pot�eba vytvo�it p�edávací protokol (používá se po  

vytišt�ní pro p�edání na kompletaci) 

- Složení set� – v poli „remark“ - zákazník specifikuje, které konkrétní p�ílože 

mají být p�iloženy k produktu do kartonu. P�ílože jsou uvedeny pod kódy 
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skladového systému. N�které p�ílože tvo�í tzv. sety (soubor p�íloží uvedené pod 

jedním ID - identifikátor). Funkce dle �íselníku p�íloží nahrazuje kódy set� 

seznamem ID obsažených p�íloží. 

 

7.1.2.2 Šablona SI kompletace 

Tento dokument se používá p�i procesu kompletace. Každé odd�lení provozu 

kompletace pot�ebuje ke své práci trochu jiné informace a pracovní dokumenty. 

V t�chto dokumentech si pracovníci odškrtávají, co již bylo zkompletováno. 

Tato šablona rozpadne vstupní instrukci SI  do jednotlivých list�, ur�ených pro 

jednotlivá odd�lení. (Výroba nad 20, Výroba do 20, Složenky, Sklad) -  tedy 

transformuje vstupní požadavek SI na pot�eby kompletace. 

Vstupem pro šablonu je dokument SI.  

Výstupem je excelový sešit s listy Složenky, Výroba – do 2O, Nad 2O, Sklad. Výstup se 

mírn� liší pro r�zné zem� tak, jako se odlišuje i proces zpracování zakázky. 

 

7.1.2.3 Rozpad na uzly 

Rovn�ž tento dokument je používán p�i procesu kompletace.  Pošty vyžadují, aby k nim 

byly zásilky p�iváženy na paletách rozt�íd�né dle poštovních uzl�. Poštovní uzly jsou 

tedy zásilkám p�i�azeny p�i nahrávání dat do SSZ (systém sledování zásilek). Formulá�e 

a složenky jsou tišt�ny v po�adí set�íd�ném podle LN a t�chto uzl�. 

Sestava „Rozpad na Uzly“ je excelovou tabulkou, která je generována z balíku SQL 

dotaz� „Reporty“ aplikace MS Access. Sestava je spoušt�na kliknutím na tla�ítko ve 

formulá�i a zadáním názvu instruk�ního souboru jako parametru pro SQL dotaz do 

databáze. 

Výstupem je kontingen�ní tabulka, která pro každý LN ze zadaného SI zobrazuje 

intervaly po�adových �ísel tisku (tišt�ných na adresní lístky složenek) spadajících do 

p�íslušných poštovních uzl�. 

Tato sestava umož�uje pracovišti kompletace rychlé t�íd�ní složenek na jednotlivé 

poštovní uzly. 
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7.1.2.4 Sestava svazkování 

Tato sestava plní podobnou funkci jako sestava „Rozpad na uzly“ a používá se 

v procesu kompletace. �eská pošta definuje množství svazk� pro listové zásilky, podle 

kterých musí být zásilky, které jsou na poštu p�edávány, rozt�íd�ny. Slouží st�edisku 

kompletace pro kontrolu p�i t�íd�ní listových zásilek na svazky. 

Vstupem je informace ze SI a tabulka svazk� �eské pošty dle jednotlivých PS�. 

Sestava je ve form� excelové tabulky, která je generována z databáze.  

Sestava se v p�ípad� pot�eby (když dokument SI obsahuje listové zásilky) vygeneruje 

kliknutím na tla�ítko formulá�e z aplikace MS Access. Vstupním parametrem je název 

SI.  

Výstupem je tabulka s po�ty zásilek v zvoleném SI pro dané uzly. Na základ� této 

tabulky se svazkují zásilky ke kompletaci. 

 

7.1.2.5 Poštovní kniha pro DLZ zásilky 

Jedná se o poštovní knihu typu DLZ (Doporu�ená Listová Zásilka) – poštovní podací 

arch. Je to aplikace, kterou používají account manaže�i a  operátorky tisku finalizace.  

Poštovní kniha je generována systémem SSZ (systém sledování zásilek) a jde o seznam 

zásilek odeslaných na poštu. Jednozna�ným identifikátorem balíkových zásilek je 

poštovní �árový kód (post barcode). Listové zásilky nemají žádný post barcode a proto 

se neobjevují ve standardních poštovních knihách generovaných ze SSZ na základ� post 

barcodu. Pošta nicmén� vyžaduje dokument pro kontrolu p�evzetí t�chto listových 

zásilek. Pro tento ú�el byla vytvo�ena sestava, která slouží jako „Poštovní kniha pro 

DLZ zásilky“. Je generována skrze formulá� MS Access operátorkami skladového 

systému. Vstupním parametrem je datum expedice.  

Výstupem je sestava v excelu do které jsou zahrnuty všechny zásilky typu DLZ 

(Doporu�ená Listová Zásilka).  
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7.1.2.6 Denní statistika podeje 

Jedná se o podobnou sestavu, jako je výše zmín�ná „Poštovní kniha pro DLZ zásilky“, 

obsahuje však také balíkové zásilky. Není to vý�et všech zásilek, ale pouze souhrn 

po�t� dle jednotlivých typ� zásilek. Tato sestava je používána account manažery. 

Sestava je zasílána na slovenského doru�ovatele každý den. Obsahuje po�ty všech 

druh� zásilek expedovaných v daný den.  

 

7.1.2.7 Reklamace Polsko 

Polský zákazník nám posílá zašifrovaný textový soubor se záznamy, které požaduje 

doplnit o další údaje z naší databáze. Toto dohledávání probíhalo d�íve ru�n�, tak, že 

pracovník vyhledával data pomocí p�edp�ipraveného SQL dotazu �ádek po �ádku, což 

bylo velmi pracné a zdlouhavé. Proto jsem vytvo�il nástroj, kterým jsem tuto úlohu 

zautomatizoval. Program využívá spolupráci aplikací MS Excel a MS Access. Je 

spoušt�n kliknutím na tla�ítko formulá�e MS Access a používají jej account manaže�i. 

Vstupem je excelová tabulka s požadavky polského  zákazníka a výstupem tabulka 

s dopln�nými údaji, které polský zákazník požaduje. 

 

7.1.3 Evidence 

 

Evidenci jsou samostatné excelové sešity, do kterých uživatelé p�ímo zapisují 

informace. Nejsou propojeny na databázi. 

 

7.1.3.1 Evidence operací SI 

Tato sestava je používána jak accout manažery, tak st�ediskem tisk i kompletace Je to 

sdílená tabulka v excelu, do které se zaznamenávají všechny pot�ebné informace o 

obdrženém SI a operace provád�né s SI v p�ípravné fázi, t.j. p�ed tím, než je SI zadán do 

tisku a za�ne se s balením. 

Tabulka obsahuje 3 druhy informací:  
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- Informace o SI (název instruk�ního souboru, datum, �as p�íchodu dat, datum a �as 

obdržení p�edb�žných po�t� velikost SI a požadovaný termín expedice SI). 

- Informace o pr�b�hu p�ípravných operací - nahrání dat do SSZ (systém sledování 

zásilek), vygenerování vstupu pro skladový systém, nahrání do skladového systému, 

nahrání dat zp�t ze skladového systému do SSZ, kontrola korektur – zda všechny texty a 

formulá�e obsažené v SI byly již zkontrolovány zákazníkem, odeslání reportu o 

neuspokojených zakázkách (kv�li chyb�jícím produkt�m na sklad�) - zp�t zákazníkovi, 

vytvo�ení rozpadu na uzly a zadání SI do tisku). 

- Textové informace o pr�b�hu zpracování zakázky – komplikace, zaznamenání jejich 

p�í�in, vývoje a dopadu na termín expedice SI. 

 

Tabulka je uložena na sí�ovém disku a je v jednom okamžiku sdílena n�kolika uživateli. 

Pracovníci na r�zných pozicích mají omezeno právo zápisu pouze na sloupce, kam 

zapisují své informace, ostatní bu�ky sešitu mají zam�ené.  

První informace o nov� p�íchozím SI do tabulky zapisují tiskový designe�i, kte�í data 

stahují z FTP serveru klienta a nahrávají je do systému SSZ. Zapisují do tabulky 

aktuální datum, �as obdržení emailu s pokynem ke zpracování dat, ozna�ení SI, 

množství zásilek v SI a pr�b�h p�ípravných operací. 

Operátorky skladového systému zapisují pouze informaci o p�edb�žných po�tech a 

account manage�i dopl�ují závazné termíny expedice, dle nárok� vyplývajících se 

smlouvy se zákazníkem a zapisují také k jednotlivým SI d�vody pozdní expedice a 

problémy se zpracováním zakázky. 

 

Tato tabulka slouží jako zdroj informací o SI a vstup pro r�zné analýzy (Analýza 

struktury dat,  Analýza termín� expedice a Analýza komplikovanosti balení - viz níže) 

 

7.1.3.2 Evidence neshod 

Je to aplikace v excelu, která slouží k evidenci neshod jak interních, tak externích. 

Neshodou interní je nap�. problém v p�edávacích protokolech mezi jednotlivými 

odd�leními, nebo chyba n�kterého pracovišt�. Externí neshodou rozumíme nap�íklad 

reklamaci zákazníka na neodeslání n�kterých zásilek nebo zám�nu v zaslaných 
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produktech. Sou�ástí aplikace je formulá�, který slouží jako vstupní rozhraní pro 

vkládání neshod do systému. Používají jej p�edevším account manaže�i. Formulá� 

uživateli zjednodušuje práci tím, že mu systémem roletových menu nabízí výb�r 

z p�edem definovaných hodnot, což dále umožní strojové zpracování a vyhodnocení 

výsledk� (�etnosti druh� neshod na jednotlivých pracovištích). 

 

7.1.3.3 Stav rozpracované výroby kompletace 

Je  to nástroj,  který umož�uje komukoliv (k tomu oprávn�nému) okamžit� vid�t stav 

rozpracovanosti r�zných zakázek (SI) na st�edisku kompletace. Používají jej account 

manaže�i a st�edisko kompletace. Sešit je zam�ený a upravovat jej mají právo pouze 

pracovníci vedení kompletace (vedoucí výroby a sm�noví vedoucí) po zadání hesla. Je 

v form� tabulky v excelu obsahující makra, vzorce a podmín�né formátování.  

(viz  p�íloha �. 1) 

Pracovní den je rozd�len na intervaly ohrani�ené �asovými milníky (6:00, 10:00, 14:30, 

18:00, 22:30). Každý interval je rozd�len do p�ti sloupc�, dle jednotlivých subproces� 

st�ediska kompletace (balení, obálkování, lepení, skenování, finalizace). P�ír�stky ve 

zpracovaných zásilkách jsou vždy zna�eny do p�íslušného �asového intervalu a sloupce 

p�íslušného subprocesu. Tím vzniká p�ehled nejenom o celkovém stavu rozpracovanosti 

zakázek, ale také velikosti p�ír�stk� v pr�b�hu sm�ny. 

Vstupem pro tuto aplikaci je Dokument SI (viz 6.1.2.1). P�esn�ji �ást listu „Struktura 

SI“ toho sešitu. Nové SI jsou do aplikace na�ítány sm�novými vedoucími po obdržení 

informace, že byl nový SI vygenerován. Sta�í pouze kliknout na tla�ítko „Na�ti SI“ a 

zvolit požadovaný soubor SI z jejich úložišt�.  

Každý �ádek v tabulce obsahuje informace o jednom SI (rozpracován/hotov, ozna�ení 

SI, struktura SI-po�ty r�zných typ� zásilek, po�et BF (Bad File) – neuspokojitelných 

zásilek – chyb�jící produkt na sklad�, ).  V dalších sloupcích se zobrazují sou�ty 

p�ír�stk� r�zných �inností zpracovaných v daných �asových intervalech za celý den. V 

další p�tici sloupc� je zachycena informace o tom, kolik ješt� zásilek zbývá zpracovat. 

Je to rozdíl celkového po�tu zásilek v SI poníženém o neuspokojitelné zakázky a po�tu 

již zpracovaných zásilek. 



 88 

Pro maximální p�ehlednost tabulky, je zde použito podmín�né formátování (formát 

bun�k je závislý na jejich hodnot�). Jakmile je SI dokon�en, jeho �ádek se automaticky 

zabarví zelen�. Podobn� u sloupc� subproces�, pokud ješt� zbývá n�které zásilky 

zpracovat, barva bun�k je �ervená, aby bylo na první pohled z�ejmé, která operace ješt� 

není dokon�ena. Ozna�ení jednotlivých SI je pro lepší orientaci zabarveno odlišnými 

barvami, dle zem� pro kterou je SI ur�en. 

 

7.1.3.4 Stav rozpracované výroby tiskárny 

Nástroj, který umož�uje komukoliv (k tomu oprávn�nému) okamžit� vid�t stav 

rozpracovanosti r�zných zakázek (SI) na st�edisku tiskárna (viz  p�íloha �. 2). Je velice 

podobný výše zmín�nému nástroji Stav rozpracované výroby kompletace. Princip je 

stejný, ale zde je pohled na zpracovávané zakázky z trochu jiné perspektivy. Používají 

jej account manaže�i a st�edisko kompletace. U kompletace byl jeden SI v jednom 

�ádku, zde je rozpadnut podle všech v n�m obsažených typ� formulá�� (tiskárna totiž 

tiskne po formulá�ích nap�í� celým SI). Tento rozpad na formulá�e s jejich po�ty je 

�erpán stejn� jako u kompletace z listu „Struktura SI“ sešitu Dokument SI (viz 6.1.2.1). 

Rozdíl oproti kompletaci je v tom, že zde nejsou p�ír�stky zapisovány do r�zných 

sloupc� dle �asu. Jsou zde pouze souhrnné po�ty v polích „ZPRACOVÁNO“ a 

„ZBÝVÁ ZPRACOVAT“, které se dále �lení na jednotlivé sloupce dle subproces� 

tiskárny (tisk, zpracování, strojní obálkování). �asy dokon�ení jednotlivých dávek 

(formulá��) se zapisují do zvláštního sloupce. 

Slouží nejenom ke zaznamenávání stavu zpracování, ale také tiskovým designer�m k 

stanovení po�adí a termín�, ve kterém mají být zásilky vytišt�ny, zpracovány a p�edány 

na kompletaci. Pro zadávání po�adí tisku formulá�� je zde vyhrazen sloupec, do kterého 

mohou zapisovat pouze tiskoví designe�i. Tito stanoví po�adí p�ipsáním �íslic do tohoto 

sloupce k jednotlivým formulá��m. Dále jsou zde sloupce, ur�ené k p�edávání 

dopl�ujících informací o SI operátor�m tiskáren. Nap�. které LN (Line numbery) nelze 

tisknout (nebyly vyskladn�ny, nutno vytisknout korekturu) nebo jaký datum má být 

vytišt�n na formulá�e. Tiskový designer vkládá nové SI do aplikace v okamžiku, kdy 

chce zadat nový SI do tisku. Sta�í pouze kliknout na tla�ítko „Na�ti SI“ a zvolit 

požadovaný soubor SI z jejich úložišt�. 
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Sešit je sdílený, tzn. m�že být používán více uživateli sou�asn�. Pracují s ním dv� 

skupiny uživatel�. Pracovníci tiskárny, kte�í do n�j údaje zapisují a ostatní uživatelé 

(account manage�i, vedoucí výroby, sm�noví vedoucí kompletace), kte�í jej mají 

zp�ístupn�n pouze pro �tení. Plný p�ístup k n�mu mají pouze tiskoví designe�i. 

Operáto�i tiskáren a postprocessingových stroj� mají zp�ístupn�né pro zápis pouze 

sloupce, do kterých zaznamenávají p�ír�stky ve zpracovaných formulá�ích. 

Je to tabulka v excelu obsahující makra, vzorce a podmín�né formátování. Pro 

maximální p�ehlednost tabulky, je zde použito podmín�né formátování (formát bun�k je 

závislý na jejich hodnot�). Jakmile je SI dokon�en, jeho �ádek se automaticky zabarví 

zelen�. Ozna�ení jednotlivých SI je pro lepší orientaci zabarveno odlišnými barvami, 

dle zem�, pro kterou je SI ur�en. 

 

7.1.4 Statistiky 

 

Statistiky jsou generovány po kliknutí na tla�ítko ve formulá�i nástroje „Balík 

databázových report�“ (viz 6.1.1). Vstupními daty pro statistiky jsou údaje v databázi. 

Výstup je ve form� excelové tabulky. 

 

� Statistika Chybn� uzlovaných zásilek 

� Statistika Chybn� zvolených dispatch method 

� Statistika Pozd� odeslaných zásilek 

 

7.1.4.1 Statistika Chybn� uzlovaných zásilek 

Jedná se o statistický report, který za ur�ité období spo�ítá procento chybn� 

nauzlovaných zásilek pro Polsko za zvolené období. Zásilky na paletách, které jsou 

odesílány na polskou poštu, musí být rozt�íd�ny podle polských poštovních uzl�. Každá 

paleta musí obsahovat pouze zásilky z jednoho uzlu.  

Pracovníci finalizace p�i generování paletových štítk� volí, na který uzel je paleta 

ur�ena. Informace o uzlu je uložena p�ímo do �árového kódu palety. Statistika 

kontroluje, zda-li všechny zásilky na palet� pat�í do stejného uzlu, jako má p�i�azený 



 90 

paleta. Spo�ítá všechny chybn� za�azené zásilky a pod�lí toto �íslo po�tem všech 

zásilek spadajících do tohoto období. Statistika má formu sestavy generované po stisku 

tla�ítka ve formulá�i MS Access. Vstupním parametrem jsou datumy ohrani�ující 

období, které chceme vyhodnotit. 

 

7.1.4.2 Statistika Chybn� zvolených dispatch method 

Jedná se o statistický report, který spo�ítá procento špatn� umíst�ných zvláštních typ� 

zásilek pro polskou poštu (na paletu se zásilkami pro jinou dispatch method)  za zvolené 

období. Jedná se o obdobný postup jako u statistiky chybn� zauzlovaných zásilek (viz 

6.1.4.1).  

 

7.1.4.3 Statistika Pozd� odeslaných zásilek 

Jedná se o statistický report, který spo�ítá procento zásilek do Polska, expedovaných 

z firmy po 14. hodin� za zvolené období. Op�t se jedná o obdobný postup, který je 

popsán v bod� 6.1.4.1 statistika chybn� zauzlovaných zásilek. 

 

7.2 Projekt automatizovaného zpracování 

pr�b�žných analýz   
 

Vzhledem ke zv�tšujícímu se rozsahu zakázek od zadavatele požaduje management 

firmy stále aktuální informace o rozsahu objednávek, stavu zpracování, výkonu apod. 

Bylo proto nezbytné vytvo�it nový informa�ní systém pro pot�eby managementu. V 

rámci své diplomové práce jsem proto vytvo�il manažerský informa�ní systém na míru. 

Vytvo�ené analýzy slouží managementu p�edevším k jednání se zadavatelem. 

Byly vytvo�eny následující analýzy: 

� analýza struktury dat RDCE 

� analýza složitosti zpracování zásilek 

� analýza termín� expedice 
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7.2.1 Analýza struktury dat RDCE 

 

Stále se zv�tšující rozmanitost zásilek (r�zné druhy sad knih, CD, množství „p�íbal�“ - 

letáky, dárky apod.) a tím zv�tšující se pracnost byla podn�tem pro vytvo�ení programu, 

jehož výstupem je p�ehledný „Graf množství druh� balík�,“   tzn. kolik druh� stejných 

balení je požadováno a jaké je celkové množství odlišných druh� balík�, tj. že vypovídá 

o rozmanitosti zakázek. 

Je to vlastn� analýza vývoje množství LN (Line number� - jednozna�ná kombinace 

produkt� v SI ) a zásilek v jednotlivých SI v �ase. Jedná se o program, který sleduje 

vývoj objem� zakázek v �ase a nár�st složitosti balení (po�ty kombinací – �ím je více 

kombinací produkt� a p�íloží, tím je výroba složit�jší, tím více se jedná o kusovou 

výrobu, která má požadavky na kapacity pracovník� i na �as. 

LN (Line numbery) jsou generovány p�i nahrávání dat do SSZ (systém sledování 

zakázek). Každý LN je jedine�ná kombinace formulá�e, produkt� a p�íloží. Název 

vznikl z toho, že v tabulce SI (Shipping Instruction) je každá tato kombinace na 

samostatném �ádku a ve sloupci množství je uveden po�et zásilek, který spadá do dané 

kombinace. �ím více LN, tím mén� jde o „sériovou“ výrobu ale „kusovou“. Každé 

zásilce je p�i�azen ur�itý LN. 

 

Ve smlouv� se zákazníkem garantujeme ur�itou denní kapacitu. Pomocí této analýzy 

má management kontrolu, zda zákazník dodržuje smlouvu a posílá zakázky smluveného 

objemu (nep�ekra�uje množství) a hlavn� složitosti zpracování (po�et LN tzn. 

kombinací produkt�). Cílem této analýzy bylo p�vodn� dokázat zákazníkovi, že se 

složitost s postupujícím �asem postupn� zvyšuje. Analýza je ve form� excelové tabulky 

s grafy. Zachycuje vývoj trendu množství zásilek  a trendu množství LN v SI. Je 

automaticky aktualizována kliknutím na tla�ítko ve formulá�i MS Access. Access 

vytáhne údaje za požadované období z databáze a exportuje je do excelu. Excel je 

p�ipojí ke stávajícím dat�m a aktualizuje grafy. 
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Obr. �. 24 Graf množství druh� balík� 

 

7.2.2 Analýza složitosti zpracování zásilek 

 

Ze stejného d�vodu, který byl popsán ve výše uvedeném bod�  byl vytvo�en program, 

jehož výstupem je „Graf komplikovanosti balení“, který vypovídá, kolik a jak složitých 

balík� se balí, kolik je s dv�ma a více p�íbalovými formulá�i, tzn., že vypovídá o stavu 

pracnosti zakázky. Není balík jako balík. Když vezmeme balík, obsahující jednu knížku 

+ leták oproti balíku obsahujícímu 3 knížky + 10 r�zných leták� + dárek, je �asová 

náro�nost velmi odlišná. 

Tato analýza sleduje vývoj v �ase komplikovanosti balení zakázek (produkt, p�ílož a 

jejich r�zné kombinace). Navazuje na analýzu struktury dat popsanou výše. Analýza 

struktury dat zachycuje vývoj po�tu kombinací v SI, zatímco analýza složitosti 

zpracování je detailn�jší a pohlíží na složitost kompletace (balení) jednotlivých LN. 

Princip: 

Nejprve se vytvo�í kategorie složitosti zpracování. Je to tabulka, kde je každé možné 

kombinaci po�tu produkt�, dárk� a p�íloží p�i�azena ur�itá kategorie. Program potom se 

každému LN v databázi (pro relevantní období – od posledního v analýze obsaženého 
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déle)  p�i�adí jistou kategorii dle výše zmín�né tabulky kategorií. Po�ty zásilek 

spadajících do daných kategorií jsou agregovány po m�sících. Analýza tedy zobrazuje 

v grafu po�ty zásilek v jednotlivých kategoriích složitosti za jednotlivé m�síce 

sledovaného období. Je automaticky aktualizována kliknutím na tla�ítko ve formulá�i 

MS Access.  

Analýza je vytvo�ena spoluprací aplikací MS Access (vytáhne údaje z databáze) a MS 

Excel (makro p�i�adí kombinace, vytvo�í kontingen�ní tabulku a z agregovaných dat 

vytvo�í graf). 

 

Sou�ástí této analýzy je také analýza vývoje trendu v po�tu párovaných formulá�� 

(Matching). K n�kterým typ�m zásilek se krom� standardního formulá�e p�ikládá ješt� 

jeden navíc. To má významný dopad p�edevším na dobu vytišt�ní SI (pro n�které LN se 

tisknou dva formulá�e), ale také na dobu balení zásilek. Data o párování formulá�� jsou 

zpracována analogicky s postupem u kategorií složitosti. Výstupem je op�t graf. 
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Matching CZ + PL + SK + HU 2007
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Obr. �. 25, 26  Graf vývoje trendu v po�tu párovaných formulá�� 
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Obr. �. 26 Graf analýzy komplikovanosti balení 

 

7.2.3 Analýza termín� expedice 

 

P�edchozí dv� analýzy byly o tom, jestli zákazník plní smluvní podmínky. Tato analýza 

ukazuje jak EP, s.r.o.  plní své závazky, tzn. zda expeduje zásilky ve stanovených 

termínech. Standardn� smluvn� sjednaný �as je  D+2. 

Zadavatel má smluvní povinnost informovat o p�edb�žných po�tech objednávky a firma 

má smluvní povinnost tyto p�edb�žné po�ty vyexpedovat do ur�itého data, jinak 
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nastupují sankce. Proto je nutné mít aktuální informace, jaké byly nahlášeny p�edb�žné 

po�ty, jaká byla realita a p�ípadn� z jakého d�vodu se nesplnil termín expedice. Je to 

sdílený excelový soubor, který dopl�uje st�edisko sklad o údaje p�edb�žných po�t�, 

account manager dopl�uje podle okolností termín odeslání. 

 

Vstupem jsou tabulky: 

- Tabulka Evidence operací SI, která obsahuje informace o všech obdržených SI. Pro 

analýzu termín� expedice je d�ležitá informace o požadovaném termínu expedice 

daného SI a celkové množství zásilek v SI. Tato informace je dopl�ována account 

managery jednotlivých zemí dle kritérií daných smlouvou se zákazníkem. 

Termín expedice ovliv�ují dv� skute�nosti: 

� �as obdržení dat od zákazníka (data zaslána po 13. hodin� = den navíc) 

� dop�edu obdržená informace o p�edb�žných po�tech zásilek v SI (informace o 

p�edb�žných po�tech musí být zaslána p�ed 13. hodinou p�edchozího dne, pokud 

ne = den navíc) 

 

- Druhou tabulkou je Výsledek SQL dotazu do databáze. 

Tato tabulka obsahuje vý�et jednotlivých datum� expedice zásilek a po�et zásilek 

v t�chto datumech expedovaných. Datum expedice zásilky je brán z prom�nné 

„truck_timestamp“ (�asové razítko p�i�azení palety se zásilkou k vozidlu). 

 

Tyto dv� výše uvedené tabulky jsou spojeny dohromady aplikací MS Access a výsledek 

je p�enesen do excelového sešitu této analýzy a p�ipojen k již existujícím záznam�m. 

Makro v tomto sešitu poté doplní informaci, zda-li byly zásilky expedovány v�as, tj. 

porovná hodnoty „Termín expedice“ (požadovaný termín ) a „Odešlo“ (skute�ný) a 

spo�ítá kolik procent z celkového množství bylo expedováno ve který den. 

 

Do výsledné tabulky nakonec account manage�i dopl�ují k pozd� expedovaným 

zásilkám d�vody, pro� došlo ke zdržení, p�ípadn�, kdo je za toto zdržení zodpov�dný. 

Jestli firma  pomalým zpracováním zakázky, nebo je chyba na stran� zákazníka 

(neschválené korektury na texty na formulá�ích, neprob�hl v�as návoz zboží do 

skladu...). 
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7.3  Systém sledování produktivity práce ve 

výrob�  
 

Jak již bylo popsáno výše, výrobu ve firm� tvo�í tiskové služby v�etn� tzv. 

postprocessingu (�ezání, obálkování, atd.), kompleta�ní služby (fyzické balení zásilek – 

produkty, dárky, formulá�e, složenky) a  distribuce na poštovní ú�ad, který zajistí 

doru�ení koncovému zákazníkovi. Projekt se zabývá sledováním produktivity �ásti 

výrobního procesu kompletace, ve které probíhá samotné balení a skenování nabalených 

zásilek (produktivita výroby) a produktivitou st�ediska tiskárny (produktivita tiskárny). 

Cílem projektu je vytvo�ení informa�ního systému, pomocí jehož je možné pr�b�žné 

automatizované sledování rozpracovanosti zakázky, vyhodnocování zakázky, 

hodnocení výkonu jednotlivých pracovník� jako podklad pro nový plánovaný zp�sob 

odm��ování. 

 

Samotný projekt je rozd�len na dv� �ásti: 

� sledování produktivity výroby  

� sledování produktivity tiskárny 

 

7.3.1  Systém sledování produktivity výroby -  SPV 

 

 Je to komplexní systém, který je momentáln� v experimentální fázi vývoje. Jsou zde 

zaznamenány veškeré úkony ve výrob�. V podstat� se jedná o databázi excelových 

sešit�. 

 

	eší dv� základní oblasti: 

 

- produktivitu práce jednotlivých pracovník� 

Bude základem pro odm��ování pracovník�. Pro zvýšení produktivity práce je nutné, 

aby byla mzda pracovník� p�ímo navázána na pracovní výkon. Každé operaci bude 
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v budoucnu p�i�azeno množství kus� zpracovaných za hodinu, které bude sloužit jako 

norma a bude porovnáváno se skute�ným výkonem vyhodnocovaného pracovníka.  

 

- rozpracovanost výroby 

Má ukazovat aktuální stav rozpracovanosti všech SI, tedy  zachycovat aktuální stav 

zpracování zakázky dle jednotlivých hodin a m�l by sloužit pro vedoucí sm�ny pro 

p�ehled o rozpracovanosti zakázky v pr�b�hu �asu. Tedy p�ehled, kdo co ud�lal. Na 

základ� tohoto dokumentu budou zpracovány normy výkonnosti pro odm��ování 

pracovník�. V budoucnu bude p�ímo napojen na nástroj „Stav rozpracované výroby 

kompletace“. 

 

Vstupy: 

Vstupem pro systém jsou záznamy o odvedených úkonech v papírové podob�, které 

operátorky okamžit� vkládají do systému. Tedy p�esné informace, kdo pracuje na jakém 

úkonu a  kolik ud�lal. V budoucnu by vkládání dat do systému m�li zajiš�ovat p�ímo 

p�edáci a team leade�i, pomocí po�íta�� umíst�ných p�ímo ve výrob� a tím úpln� 

vymizí papírové výkazy. 

 

Excelový sešit aplikace funguje jako šablona, do které je nový SI na�ten po kliknutí na 

tla�ítko ve vstupním formulá�i. Sešit z na�teným SI je poté uložen pod ozna�ením 

daného SI do k tomu ur�eného adresá�e na sí�ovém disku. Data jsou do systému 

vkládána  p�es vstupní formulá� (viz p�íloha �. 4). Operátorka vybere v roletových menu 

požadovaného pracovníka nebo skupinu, zvolí p�edáka, team leadera, sm�nového 

vedoucího, vyplní LN (Line number(y), provedenou �innost, zpracované množství, 

karton (pokud jde o balení) a datum a �as zahájení a ukon�ení �innosti a nakonec 

kliknutím na tla�ítko uloží záznam do systému. Záznam je zapsán do datového úložišt� 

systému a zárove� je do listu „SI SÉRIE“ nebo „SI Do 20“ u zvoleného LN (Line 

numberu) navýšen po�et zpracovaných zásilek o zadaný po�et a v p�ípad� balení je 

zapsán také zvolený karton a po�et použitých výplní do kartonu. Informace se promítne 

do adekvátního sloupce dle provedené �innosti (balení, lepení, obálkování). Ke 

každému sloupci také náleží sloupec s procentním vyjád�ením hotového množství 

z celkového po�tu zásilek daného LN (Line numberu), �ímž tento list velmi p�ehlednou 
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formou zachycuje stav rozpracovanosti daného SI. Slouží také jako vstup pro odpisy 

karton� (viz níže 6.3.1.2). 

 

Projekt je zatím v experimentální fázi a jsou v n�m provád�ny �asté zm�ny. Data jsou 

proto pro v�tší flexibilitu prozatím uložena v speciálním excelovém sešitu. V budoucnu 

budou uložena v MS SQL databázi. 

 

Datová v�ta: 

ID – identifika�ní �íslo �innosti 

Pracovník – osobní �íslo pracovníka, který vkládanou �innost vykonával. Osobní �ísla 

jsou shodná s �ísly používanými docházkovým systémem 

P�edák – osobní �íslo p�edáka, do jehož skupiny pracovník pat�í 

Team leader – osobní �íslo Team leadera, do jehož skupiny p�edák pat�í 

Sm�nový – osobní �íslo sm�nového vedoucího, v jehož sm�n� �innost prob�hla 

Instr_number – název instruk�ního souboru SI, ke kterému se váže vkládaná �innost 

LN – Line number, ke kterému se váže vkládaná �innost 

Operace – kód �innosti, která byla provedena 

Karton – jaký karton byl použit, pokud byla �innost balení 

Po�et – po�et zásilek, se kterýma byla �innost provedena 

Zahájení – Datum – datum zahájení vkládané �innosti 

Zahájení – �as – �as zahájení vkládané �innosti 

Konec – Datum – datum ukon�ení vkládané �innosti 

Konec – �as – �as ukon�ení vkládané �innosti 

Timestamp – �asové razítko vložení záznamu do databáze. 

 

�íselníky: 

Protože pracovníci p�ichází a odchází a hlavn� se velice dynamicky (i n�kolikrát za 

sm�nu) m�ní pracovní skupiny, je d�ležité, aby veškeré data o pracovnících (osobní 

�ísla), pracovních skupinách a definovaných �innostech (jejich kódy a zem�, ke které se 

vztahují) byly snadno upravitelné. Tyto informace jsou uloženy ve speciálním 

excelovém sešitu nazvaném „Ciselniky.xls“. Aplikace p�i každém otev�ení aktualizuje 
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propojení na tento �íselník, �ímž je dosaženo toho, že systém vždy pracuje s aktuálními 

údaji. Údaje z �íselník� jsou na�ítány do roletových menu vstupního formulá�e. 

 

�íselník je rozd�len na více list�: 

Pracovníci – seznam pracovník� na st�edisku kompletace (osobní �íslo, jméno, 

p�íjmení, stav, poznámka). Stav pracovníka je bu� aktivní nebo neaktivní. Neaktivní 

pracovník ve firm� již nepracuje, ale není ze systému úpln� smazán, ale je mu pouze 

zm�n�n stav na „neaktivní“. Je tomu tak proto, že se nap�íklad v p�ípad� brigádník� 

m�že pracovník do firmy vrátit, a potom se mu stav zm�ní zpátky na aktivní a je 

dosaženo kontinuity osobních �ísel. 

P�edáci - seznam p�edák� na st�edisku kompletace  

Team leade�i – seznam team leader� na st�edisku kompletace 

Sm�nový – seznam sm�nových vedoucích na st�edisku kompletace 

Pracovní skupiny – seznam aktuálních pracovních skupin. Každá skupina má název a 

seznam pracovník�, kte�í do ní pat�í. 

Operace – seznam všech definovaných �inností. Jsou roz�azeny do t�íd a podt�íd a tato 

skute�nost se odráží v kódu �innosti. Podle t�íd a podt�íd jsou záznamy shlukovány ve 

výstupních sestavách. Existují specifické operace pro zpracování SI r�zných zemí a 

každá operace má definováno pro které zem� je používána. Do roletové nabídky je 

operace na�tena pouze pokud je definována pro zemi SI, který je do šablony na�ten. 

Kartony – je používáno velké množství r�zných karton� pro r�zné zem�, do roletového 

menu jsou na�teny, podobn� jako u operací, pouze kartony používané pro zvolenou 

zemi. 

 

Výstupy: 
Na výstupech ze systému se momentáln� intenzivn� pracuje. Zatím jsou hotovy pouze 

dv� sestavy: 

 

7.3.1.1 Výkaz sm�nového vedoucího 

Je prvním výstupem systému (viz p�íloha �. 5). Vstupními parametry jsou datum a 

sm�nový vedoucí, zvolený skrze roletové menu. Je to sestava, která zobrazuje výkon 
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jedné sm�ny za jeden den. Je rozd�lena na dv� �ásti: Série Nad 20 a Do 20. V každé 

kategorii je vý�et team leader� a jim pod�ízených p�edák� a jejich celkové výkony 

v hlavních �innostech kompletace (balení, lepení obálkování). 

 

7.3.1.2 Odpis karton� a výplní 

Výstupní sestava ur�ená operátorkám skladového systému pro odepisování p�i balení 

použitých karton� a výplní. Vstupem sestavy jsou listy zachycující rozpracovanost 

daného SI („SI SÉRIE“ a „SI Do 20“), kde je uložena informace o použitých kartonech a 

výplních. Sestava je generována operátorem systému sledování produktivity výroby 

(SPV) poté, co je SI kompletn� zpracován. Výstupem je kontingen�ní tabulka 

zobrazující po�ty všech použitých karton� a výplní, která je automaticky uložena do 

smluveného umíst�ní, kam mají p�ístup operátorky skladového systému. 

 

7.3.1.3 Produktivita skenování  

Sou�ástí popisovaného systému sledování produktivity je i sledování produktivity 

skenování. Je to nástroj, který umož�uje vedoucímu výroby sledovat produktivitu 

pracovnic finalizace. 

Skenování balí�k� probíhá tak, že pracovnice finalizace snímají �árové kódy 

z adresných lístk� balík� pomocí off-line skener�. Tyto skenery potom propojí 

s po�íta�em a data ze skener� stáhnou do po�íta�e v podob� textových soubor�. 

Do po�íta�e stažené soubory dále nahrají do SSZ a nakonec archivují na serveru do 

složek pojmenovaných dle datumu aktuálního dne. Každá tato složka tedy obsahuje 

záznamy o veškerém skenování v daný den. Program byl p�vodn� napsán tak, že 

informace o skenování �erpal p�ímo z databáze, ale toto �ešení se ukázalo jako docela 

�asov� náro�né a neefektivní. Databáze totiž obsahuje obrovské množství dat, z kterých 

musely být SQL dotazem vyfiltrovány záznamy pro daný den, což zbyte�n� zat�žovalo 

SQL server. Lepším �ešením bylo pracovat p�ímo s výstupy ze skener�, které jsou ve 

svém úložišti již rozt�íd�ny podle dní.  

Vstupními parametry programu jsou datumy ohrani�ující vyhodnocované období, které 

uživatel zadá do vstupního formulá�e. Makro vyhledá v úložišti výstup� skener� 

všechny  soubory,  vztahující se k zadanému období a zkopíruje je za použití funkcí 
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opera�ního systému do jednoho textového souboru, který dále na�te do excelového 

sešitu.  

Výstupem programu je sestava obsahující seznam  pracovnic, jež v daný den skenovaly, 

a k nim p�íslušné po�ty skenovaných balí�k� a doba skenování. 

 

 
Obr. �. 27 Sledování produktivity skenování 

 



 102 

7.3.2 Systém sledování produktivity tiskárny -  SPT 

 

Tento systém bude sloužit k sledování produktivity pracovník� tiskárny (operátor� 

tiskáren a postprocessingových stroj�). V budoucnu bude tato aplikace propojena 

s tabulkou „Stav rozpracované výroby tiskárny“ (viz 6.1.3.4), �ímž bude všem 

uživatel�m systému poskytovat okamžitý p�ehled o aktuálním stavu rozpracovanosti 

zakázek na st�edisku tiskárna. 

 

Jedná se o podobný princip, jako u systému sledování výroby (SPV), podobná aplikace. 

Hotové jádro systému sledování výroby (SPV) bylo použito i pro tento projekt 

s nutnými úpravami, které jsou vynuceny odlišným zp�sobem práce na st�edisku 

tiskárna. Kompletace funguje jako ru�ní výroba s velkým množstvím zam�stnanc�, 

kdežto výroba tiskárny je strojov� orientovaná. 

 

Rozdíly: 

U systému produktivity výroby (SPV) jsou data vkládána do systému až po dokon�ení 

zapisované �innosti a tento systém funguje jako jednoduchá evidence operací, kdežto u 

systému produktivity tiskárny (SPT) jsou data vkládána sou�asn� se zahájením �innosti 

a systém p�esn� zachycuje aktuální stav bez jakékoliv �asové prodlevy. Produkce 

tiskárny je ur�ena množstvím a rychlostí tiskáren a stroj� a systém musí pohlídat 

logickou správnost vkládaných údaj�, nap�íklad že nelze tisknout v jistém okamžiku na 

jedné tiskárn� dva formulá�e. 

 

Logická správnost vkládaných údaj� je ošet�ena již p�i zadávání dat p�es vstupní 

formulá�. Pokud nap�íklad n�který pracovník práv� tiskne na tiskárn� „A“, systém 

uživateli nedovolí založit další tisk na této tiskárn�. Na jedné tiskárn� m�že v jednom 

okamžiku pracovat pouze jeden pracovník, ale naopak na postprocessingovém stroji 

m�že zpracovávat jednu dávku více pracovník� sou�asn�. P�i zahajování a ukon�ování 

�inností musí tedy program brát z�etel na aktuální stav vytíženosti stroj� a pracovník�. 
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P�i zahájení �innosti je do systému uložen záznam o �innosti a �as jejího zahájení a 

�innost z�stává dále aktivní až do jejího ukon�ení, kdy se aktualizuje tento záznam a 

zapíše se �as ukon�ení a zpracované množství. 

 

Každá nov� vložená �innost ukon�uje p�edchozí �innost pracovníka s výjimkou tisku. 

Tisknout m�že pracovník v jeden okamžik na více tiskárnách paraleln�. �innosti tedy 

navazují jedna na druhou a v pracovní sm�n� tak nemohou vzniknout žádné prostoje, 

protože i p�estávky jsou v systému uvažovány jako �innosti. Pokud by pracovník sko�il 

z prací na n�kterém stroji a v systému by si tuto �innost ukon�il pozd�ji v domn�ní, že 

tak získá �as na extra p�estávku, nijak si nepom�že, protože se mu jenom prodlouží 

doba provád�ní ukon�ené �innosti a tím mu klesne produktivita za hodinu, za kterou je 

hodnocen. Pracovník nem�že ukon�it �innost jinému pracovníkovi. Pracovníci a 

operace jsou definovány v �íselnících stejn� jako u projektu systém produktivity 

výroby. 

 

Rozhraní pro zadávání dat je zde mnohem dokonalejší než u systému produktivity 

výroby. Formulá� nabízí uživateli výb�r pouze z relevantních možností tím, že 

zobrazuje a skrývá vstupní pole a roletová menu podle kontextu p�edchozích voleb, což 

minimalizuje možnost zadání nesmyslných záznam�. 

 

7.4 Shrnutí návrhové �ásti 
 

Jak již bylo výše uvedeno, zadáním práce bylo navrhnout takový informa�ní systém, 

který by sloužil managementu k tomu, aby jednotliví manaže�i m�li okamžitý p�ehled o 

rozpracovanosti zakázek, výkonech  a chybovosti každého jednotlivého pracovníka 

s cílem postavit tomto informa�ním systému nový zp�sob odm��ování pracovník�. 

Svou práci jsem postavil na d�kladné analýze sou�asného stavu proces�, p�edevším 

hlavního výrobního procesu kompletace. Na základ� této analýzy jsem vypracoval 

informa�ní systém, který se skládá z komplexu softwarových podpor pro sledování 

výroby, který slouží nejenom vrcholovému managementu, ale i provozním �ídícím 

pracovník�m.  P�edn� se jedná o soubor nástroj�, podporujících zvýšení efektivnosti 
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výroby, p�edevším tím, že zainteresovaní pracovníci provozní i management získávají 

okamžitou vizuální kontrolu na stavem výrobního procesu. 

 

7.4.1 Vy�íslení náklad� a p�ínos� projektu 

 

Náklady projektu 
V této kapitole se pokusím vymezit náklady projektu dle níže uvedených kritérií. 

 

- po�izovací náklady:  

Po�izovací náklady na zabezpe�ení realizace projektu nejsou tém�� žádné, protože 

projekt využívá stávající softwarové za�ízení firmy. Navržený IS byl vytvo�en a 

zaveden jako sou�ást �ešení diplomové práce. Její IT technologie jsou na takové úrovni, 

že zavedení navrhovaných zlepšení do provozu nep�ináší žádné požadavky na nové IT 

vybavení. Z návrhu rovn�ž nevyplývají žádné personální požadavky, obsluhu programu 

zvládnou stávající pracovníci. 

 

- provozní náklady: 

Ani v oblasti provozních náklad� se nedá p�edpokládat žádné zvýšení.  Zaškolení 

pracovník�, kte�í budou v novém systému pracovat prob�hne v rámci jejich stávajících 

pracovních povinností a ani na provoz zavedení systému neklade žádné zvýšené 

personální požadavky. 

 

Jak už bylo výše uvedeno, vzhledem k tomu, že systém byl zpracován  pomocí 

stávajícího softwarového vybavení, pokusil jsem se vy�íslit náklady a p�ínosy 

z hlediska �asové náro�nosti, tedy z hlediska uspo�eného �asu. U jednotlivých nástroj� 

byl vy�íslen náklad na vytvo�ení z hlediska �asového a úspora , kterou tato softwarová 

podpora p�inese z hlediska �asu. �asové hledisko je pro firmu, která je práv� ve fázi 

rekonstrukce norem výkonnosti a mzdových sazeb nejd�ležit�jší.  Náklady a úspory 

jednotlivých nástroj� jsou popsány dále. 
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SI 

Náklady  a výnosy automatizace tvorby dokumentu SI (Shipping instrution) 

Náklady  na vytvo�ení formulá�e lze vy�ísli na 40 hod. Vytvo�ení formulá�e p�edstavuje 

úsporu �asu 1hod. na každý SI. Vzhledem k tomu, že firma zpracovává pr�m�rn� 20 SI 

za týden, �iní úspora �asu 20hod. za týden. 

 

Šablona SI kompletace 

Náklady  a výnosy automatizace tvorby dokumentu Šablona SI kompletace: 

Náklady  na vytvo�ení formulá�e lze vy�ísli na 20 hod. Vytvo�ení formulá�e p�edstavuje 

úsporu �asu 0,5hod. na každý SI. Vzhledem k tomu, že firma zpracovává pr�m�rn� 20 

SI za týden, �iní úspora �asu 10hod. za týden. 

 

Rozpad na uzly 

Náklady  a výnosy automatizace tvorby dokumentu Rozpad na uzly: 

Náklady  na vytvo�ení formulá�e lze vy�ísli na 8 hod. Vytvo�ení formulá�e p�edstavuje 

úsporu �asu 0,25hod. na každý SI. Vzhledem k tomu, že firma zpracovává pr�m�rn� 20 

SI za týden, �iní úspora �asu 5 hod. za týden. 

 

Sestava svazkování 

Náklady  a výnosy automatizace tvorby dokumentu Sestava svazkování: 

Náklady  na vytvo�ení formulá�e lze vy�ísli na 8 hod. Vytvo�ení formulá�e p�edstavuje 

úsporu �asu 3 hod. na každý SI. Vzhledem k tomu, že firma zpracovává pr�m�rn� 20 SI 

za týden, �iní úspora �asu 60 hod. za týden. 

 

Denní statistika podeje 

Náklady  a výnosy automatizace tvorby dokumentu Denní statistika podeje: 

Náklady  na vytvo�ení formulá�e lze vy�ísli na 8 hod. Vytvo�ení formulá�e p�edstavuje 

úsporu �asu 0,5 hod. za den, což �iní 2,5 hod. úspory za týden .  

 

Reklamace Polsko 
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Náklady  a výnosy automatizace tvorby dokumentu Reklamace Polsko: 

Náklady  na vytvo�ení formulá�e lze vy�ísli na 8 hod. Vytvo�ení formulá�e p�edstavuje 

úsporu �asu 3 hod. za týden .  

 

Stav rozpracované výroby kompletace 

Náklady  a výnosy automatizace tvorby dokumentu Stav rozpracované výroby 

kompletace: 

Náklady  na vytvo�ení formulá�e lze vy�ísli na 24 hod. Vytvo�ení formulá�e p�edstavuje 

úsporu �asu 0,5 hod. na každý SI. Vzhledem k tomu, že firma zpracovává pr�m�rn� 20 

SI za týden, �iní úspora �asu 10 hod. za týden pro vedoucího výroby. 

 

Stav rozpracované výroby tiskárny 

Náklady  a výnosy automatizace tvorby dokumentu Stav rozpracované výroby 

tiskárny: 

Náklady  na vytvo�ení formulá�e lze vy�ísli na 36 hod. Vytvo�ení formulá�e p�edstavuje 

úsporu �asu 1 hod. za den, což p�edstavuje úsporu �asu 5 hodin týdn� pro  vedoucího 

tiskárny.  

Jednotlivé náklady a úspory jsou uvedeny v tabulce �. 13. 

 
Tabulka �. 13 Vy�íslení náklad� a úspor projektu 

Název dokumentu Náklady na 
zavedení v hod. 

Úspora v hod./týden 

SI  40 20 

Šablona SI kompletace 20 10 

Rozpad na uzly 8 5 

Sestava svazkování 8 60 

Denní statistika podeje 8 2,5 

Reklamace Polsko 8 3 

Stav rozprac.výroby kompletace 24 10 

Stav rozprac.výroby tiskárny 36 5 

Celkem 152 115,5 

Vy�íslení za m�síc 152 hod. 462 hod. 

Vy�íslení za rok 152 hod. 5.544 hod. 
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Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, p�ínosy projektu se projeví již v prvním m�síci 

zavedení systému. 

 

P�ínosy projektu 

 
P�ínosy projektu jsou vy�ísleny ve výše uvedeném p�ehledu náklad� a úspor (viz 

tabulka �. 13). Jak již bylo uvedeno, v sou�asné dob�, kdy ve firm� probíhá p�íprava na 

zavedení nových výkonových norem práce a nového systému odm��ování pracovník� 

je vy�íslená úspora �as� velmi významným podkladem pro rozhodování managementu.  

 

Dále se pokusím formulovat nevy�íslitelné p�ínosy projektu: 

Vzhledem k tomu, že zavedení navrhovaného systému pro firmu prakticky neznamená 

tém�� žádné zvýšené náklady, m�žeme se pokusit formulovat p�ínosy projektu. 

V každém p�ípad� dojde ke zefektivn�ní klí�ového procesu firmy. Vzhledem k tomu, že 

systém má komplexní záb�r a je propracován do detailu, p�ináší managementu pom�rn� 

velkou podporu v rozhodování, a tak  možnosti jak dále zefektiv�ovat výrobu firmy:  

 

- ve vztahu k zákazníkovi: 

Tímto systémem se dostává do rukou managementu komplexní p�ehled a stavu zakázek 

od zákazníka, jeho trendu, pop�. jeho vlastních problémech  s objednáváním služeb u 

naší firmy. Tímto nástrojem získá management firmy lepší vyjednávací pozici pro 

p�ípadné navýšení finan�ních požadavk�. Dalším nemalým p�ínosem v oblasti vztahu se 

zákazníkem je možnost lépe a razantn�ji reagovat na jeho stále se zvyšující nároky na 

práci firmy. Zejména po rozjezdu pobo�ek v Polsku, Ma�arsku a Slovensku se výrazn� 

zvyšují požadavky na v�asnou expedici od zadavatele, které neodrážejí skute�nou 

pracnost expedice do �ty� zemí. 

 

- ve vztahu  ke konkuren�ním firmám: 

Tím, že dostane management firmy do rukou informa�ní systém, který ho kdykoliv 

okamžit� informuje o stavu rozpracovanosti, chybovosti a efektivnosti provozu, získává 

konkuren�ní výhodu. Získá p�ehled o p�ípadných rezervách, které by bylo možno využít 
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získáním nového zákazníka a tím nejenom zvyšovat sv�j zisk a možnost dalšího rozvoje 

firmy, ale také, což je velmi d�ležité z hlediska strategického rozvoje firmy, snižovat 

svou závislost na jediném zadavateli. Toto je dle mého soudu klí�ová výhoda, pon�vadž 

v p�ípad� firmy, která je závislá na jediném zákazníku je riziko spojené s jeho r�stem �i 

útlumem velmi vysoké. 

 

- ve vztahu  k mate�ské spole�nosti: 

Jak jsem již d�íve uvedl v analýze SWOT, je logistika velmi náro�ným oborem 

podnikání, a to  p�edevším z d�vodu rychlého vývoje v oblasti distribuce a skladování. 

Mate�ská spole�nost DHL je velmi úsp�šnou nadnárodní spole�ností, která je ovšem 

úsp�šná p�edevším svou tvrdou vnitrofiremní politikou v oblasti výkonnosti a efektivity. 

Jestli firma nebude dosahovat limity efektivity, jaké má nastaveny mate�ská spole�nost, 

tato se jí zbaví. Ve tvrdém konkuren�ním boji v oboru logistiky bude mít firma zásadní  

existen�ní problémy. 

 

Nový informa�ní systém p�inese jednozna�né p�ínosy pro efektivitu firmy zejména 

v t�chto oblastech: 

 

- zvýšení kapacity 

Tím, že management dostane do ruky nástroj, kterým se okamžit� orientuje ve 

výkonnosti výroby, získá p�ehled o pr�b�hu výroby a tím získá i p�ehled o p�ípadných 

prostojích a rezervách. Tyto je možno naplnit p�ípadnými dalšími zakázkami od jiných 

zákazník� a tím výrazn� zlepšit efektivitu procesu a ziskovost firmy. 

 

- zpr�hledn�ní systému práce 

Stávající systém práce, kdy se požadavek zákazníka vytiskl, ru�n� p�edal do výroby, 

vedoucí pracovník výroby sestavil tým pracovník�, kte�í tu kterou zakázku zpracovávali 

tak dlouho, až práci dokon�ili je v sou�asné náro�né dob� naprosto nedosta�ující. 

Systém umožní vedoucímu pracovníkovi výroby, aby m�l okamžitý p�ehled o 

výkonnosti a p�ípadn� o chybovosti každého jednotlivého pracovníka a o p�í�inách 

p�ípadných zdržení a prostoj�. Na základ� t�chto poznatk� pak m�že zefektiv�ovat 
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pracovní proces odstra�ováním slabých míst, p�ípadným p�eskupením pracovních tým�, 

lepším uspo�ádáním pracoviš� apod.  

 

- zkrácení doby realizace zakázky 

Z výše popsaných d�vod� tak dojde i ke zkrácení doby realizace zakázky, což p�inese 

finan�ní úspory p�edevším na mzdových nákladech. 

 

- sledování výkonu pracovníka 

Po plném zprovozn�ní systému sledování produktivity práce má vedoucí pracovník 

výroby k dispozici v každém okamžiku p�esný p�ehled o produktivit� práce 

jednotlivých pracovník� a o jejich chybovosti. Toto je nejd�ležit�jší �ást systému, 

protože  na základ� tohoto sledování je možno p�istoupit k vytvo�ení nového zp�sobu 

normování práce a nového zp�sobu odm��ování pracovník�. Vzhledem k tomu, že  dle 

charakteru výroby tvo�í podstatnou �ást náklad� mzdové náklady, povede optimalizace 

mzdových náklad� ve firm� k výrazným úsporám. Na druhé stran� po odstran�ní 

slabých míst v pracovním procesu bude možné zlepšit pracovní podmínky dob�e 

pracujícím zam�stnanc�m, �ímž se výrazn� zvýší efektivita a bezchybnost procesu. 

 

- snížení po�tu neshod 

Neshodou interní je nap�. problém v p�edávacích protokolech mezi jednotlivými 

odd�leními, nebo chyba n�kterého pracovišt�. Externí neshodou rozumíme nap�íklad 

reklamaci zákazníka na neodeslání n�kterých zásilek nebo zám�nu v zaslaných 

produktech. Zavedením nového informa�ního systému budou problémy okamžit� 

viditelné a tak i okamžit� odstranitelné. 
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8 Záv�r 

 

Jak již bylo výše uvedeno, cílem mé diplomové práce bylo zpracovat návrh 

manažerského informa�ního systému, zam��eného na sledování produktivity práce, 

vycházející z globální a detailní analýzy podnikových proces� a zohled�ující sou�asné 

trendy vývoje informa�ních systém� ve spole�nosti, která se zabývá logistickými 

�innostmi, tedy skladováním, balením a expedicí zásilek koncovým zákazník�m pro 

výhradního odb�ratele. Zadáním diplomové práce tedy bylo navrhnout takový 

informa�ní systém, který by sloužil managementu k tomu, aby jednotliví manaže�i m�li 

okamžitý p�ehled o rozpracovanosti zakázek, výkonech  a chybovosti každého 

jednotlivého pracovníka s cílem postavit tomto informa�ním systému nový zp�sob 

odm��ování pracovník�. 

Nejprve jsem práci zabýval  teoretickými základy logistiky, zefektiv�ováním 

podnikových proces� všeobecn� a úlohou informací v podnikových procesech. 

 

V praktické �ásti jsem nejd�íve charakterizoval spole�nost, její �innosti, její výrobní 

program a strukturu jejích proces�.  Svou práci jsem dále postavil na d�kladné analýze 

sou�asného stavu proces�, p�edevším hlavního výrobního procesu kompletace. Na 

základ� této analýzy jsem vypracoval informa�ní systém, který se skládá z komplexu 

softwarových podpor pro sledování výroby, který slouží nejenom vrcholovému 

managementu, ale i provozním �ídícím pracovník�m.  P�edn� se jedná o soubor 

nástroj�, podporujících zvýšení efektivnosti výroby, p�edevším tím, že zainteresovaní 

pracovníci provozní i management získávají okamžitou vizuální kontrolu na stavem 

výrobního procesu. 

 

V záv�ru návrhové �ásti jsou vy�ísleny náklady a p�ínosy práce. Vzhledem k tomu, že 

projekt využívá stávající softwarové za�ízení firmy  a její IT technologie jsou na takové 

úrovni, že zavedení navrhovaných zlepšení do provozu nep�ináší žádné požadavky na 

nové IT vybavení, nejsou po�izovací náklady na zabezpe�ení realizace projektu nejsou 

tém�� žádné, Z návrhu rovn�ž nevyplývají žádné personální požadavky, obsluhu 



 111 

programu zvládnou stávající pracovníci. Ani v oblasti provozních náklad� se nedá 

p�edpokládat žádné zvýšení.  Zaškolení pracovník�, kte�í budou v novém systému 

pracovat prob�hne v rámci jejich stávajících pracovních povinností a ani na provoz 

zavedení systému neklade žádné zvýšené personální požadavky. Náklady a p�ínosy byly 

vy�ísleny z hlediska �asové náro�nosti, tedy z hlediska uspo�eného �asu. U jednotlivých 

nástroj� byl vy�íslen náklad na vytvo�ení z hlediska �asového a úspora , kterou tato 

softwarová podpora p�inese z hlediska úspory �asu. �asové hledisko je pro firmu, která 

je práv� ve fázi rekonstrukce norem výkonnosti a mzdových sazeb nejd�ležit�jší.   

 

Dále jsem se pokusil formulovat nevy�íslitelné p�ínosy projektu, a to ve vztahu 

k zákazníkovi, ke konkuren�ním  firmám a  k mate�ské spole�nosti. Nový informa�ní 

systém p�inese také jednozna�né p�ínosy pro efektivitu firmy zejména v oblastech 

zvýšení kapacity, zpr�hledn�ní práce, zkrácení doby realizace zakázky, sledování 

výkonu pracovníka a snížení po�tu neshod. 

 

Na záv�r lze tedy �íci, že vzhledem k tomu, že systém má komplexní záb�r a je 

propracován do detailu, p�ináší managementu pom�rn� velké možnosti dále 

zefektiv�ovat výrobu firmy.  
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P�íloha �. 1 Evidence operací SI 

 



 

P�íloha �. 2 Stav rozpracované výroby kompletace 

 



 

P�íloha �. 3 Stav rozpracované výroby tiskárny 

 



 

P�íloha �. 4 Sledování produktivity výroby 

 



 

P�íloha �. 5 Výkaz sm�nového vedoucího 

 

 
 

 



 

P�íloha �. 6 Druhy sklad� 

Základní druhy sklad�  

 

 

Používá se na formulá� OA-0607-F, OL-FSQ-0608. 

(vzorek �. 1) 

  

  

 

Používá se na formulá� CB66-WNL. Formulá� se na 

výstupu �eže na p�l. (vzorek �. 2) 

  

  

 

Používá se na formulá� A4OP. Formulá� se na 

výstupu �eže na p�l. (vzorek �. 3) 

  

  

 

Používá se na formulá� CB65-WP-LP, CB-3BB-

106, CB-FBB-106, CB-WF-706, CB-WP-706, FR-

0706. 

P�i zpracování se na vstupu �eže na p�l a poloviny 

se snáší na sebe. (vzorek �. 4) 

  

  



 

 

Tento sklad není použit na žádném ze 

zpracovávaných formulá��, jedná se o využití t�í 

kapes v jedné jednotce. (vzorek �. 5) 

  

 

Tento sklad není použit na žádném ze 

zpracovávaných formulá��, jedná se o využití všech 

kapes v jedné jednotce. (vzorek �. 6) 

  

  

 

Tento druh skladu se nej�ast�ji používá p�i 

zpracování dopisních formulá��. (vzorek �. 7) 

  

  

 

Tento druh skladu se nej�ast�ji používá p�i 

zpracování dopisních formulá��. (vzorek �. 8) 

 

 
 



 

Kombinované druhy sklad� 

 

Zapojení jednotek kolmo za sebe. 

Používá se na formulá�  CB66-

RT-20B, CB66-UCL, 

MS-WL-0611. (vzorek �. 9) 

 

 

Používá se na formulá� KO-K4-

24“ (Billbook). P�i zpracování se 

na stroji používá lepící systém. 

Zapojení jednotek kolmo za sebe. 

(vzorek �. 10) 
  

 

Používá se na formulá�  B-2(B-2-

A, …). Oba sklady probíhají 

v první jednotce. Formulá� se na 

výstupu �eže na p�l.  

(vzorek �. 11) 
 

 

Používá se na formulá�  

WM-IO-0706. Oba sklady 

probíhají v první jednotce. 

(vzorek �. 12) 

  

 
 

Používá se na formulá�  K-2(K-2-A, …), WM-1FPV-06. První dva sklady probíhají v první jednotce, poslední sklad 

v jednotce druhé. (vzorek �. 13) 
  

 
 

Používá se na formulá�  CB66-PD-F, CB66-TC-MF, CB66-TCMFINST, CB65-WP-LP. (vzorek �. 14) 

P�i zpracování se používa i t�etí jednotka(zapojení do písmene Z). V každé jednotce probíhá pouze jeden sklad.  

 


