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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá zavedením štíhlého řízení vybraných procesů. U těchto 

procesů hledá vhodné nastavení s cílem eliminace plýtvání pro snížení nákladů na 

logistiku opatřování materiálu. Na základě provedení analýz v podniku je vytvořen 

návrh, včetně jeho nákladů a přínosů, po jehož implementaci do vybraného podniku je 

dosaženo vytyčených cílů. 

Abstract 

The diploma thesis deals with the introduction of lean management of selected 

processes. In these processes is looking for a suitable setting to eliminate waste to 

reduce the cost of material procurement logistics. Based on the analysis in the company 

is created a proposal, including its costs and benefits, after implementation in the 

selected company the set goals are achieved. 
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ÚVOD 

V současnosti jsou nejen průmyslové podniky vystaveny celé řadě vnějších a vnitřních 

vlivů, které ovlivňují jejich úspěšnost a konkurenceschopnost na trhu. Vysoká 

globalizace a volnost v mezinárodním obchodu zapříčiňuje jak příležitosti, tak i hrozby. 

Možnost podnikání a růstu na zahraničních trzích umožňuje rozšíření podniků a 

získávání nových zákazníků. Zároveň je zvýšená možnost vstupu konkurence na domácí 

trhy. Vzniká tak nové globalizované prostředí, ve kterém je nutné upevňovat svoji 

pozici. Proto v současnosti podniky hledají možnosti, jak inovovat své produkty a 

procesy, aby využily příležitosti globalizace a hrozby proměnily v impulsy ke zlepšení. 

Tato práce se zaměřuje na vybraný podnik, který se zabývá výrobou transportního 

chlazení. Jeho výroba probíhá na základě vysoutěžení národních i mezinárodních 

zakázek, které jsou orientovány do střednědobého horizontu. Protože se jedná o zakázky 

ve volné soutěži, je pro vybraný podnik rozhodující nabízet kvalitní produkt za lákavou 

cenu. 

Z těchto důvodů je nutné zaměřit se na procesy, jejich náklady a přínosy. Oblastí této 

práce jsou procesy příjmu, skladování, vychystávání a nákup vybraných spojovacích 

materiálů, tedy logistika opatřování materiálu od dodavatele po výrobu a její řízení. Ve 

zmíněných procesech práce hledá odpovědi na otázku, jak může podnik snížit své 

náklady ve vybraných oblastech a zajistit si své fungování v dalších obdobích. 

Je zde využívána filosofie štíhlého řízení jako nástroj pro snížení plýtvání v procesech. 

Zavedením štíhlého řízení se snaží optimalizovat procesy a snižovat jejich náklady na 

minimum, ačkoliv jejich požadované výstupy zůstanou nezměněny. V souvislosti s tím 

je vhodné vybudovat kvalitní dodavatelsko-odběratelské vztahy, které napomáhají 

k zeštíhlování procesů a snižování plýtvání. 

Práce se tedy zabývá návrhem zavedení štíhlého řízení vybraných procesů, který je 

proveden na základě sledování a měření v podniku, určeného k pochopení jednotlivých 

činností v procesech a hledá příležitosti pro jejich zefektivnění. Výsledkem je reálný 

návrh změn v řízení těchto procesů v kooperaci s dodavatelem. Tento návrh zajišťuje 

zvýšení konkurenceschopnosti podniku a zvyšuje jeho šance na získání dalších zakázek 

na českých i mezinárodních trzích. 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

V této kapitole se práce zaměřuje na vymezení cílů, kterých má být dosaženo v průběhu 

práce, dále na metodiku a postupy, které k tomu využívá. 

1.1 Cíle diplomové práce 

Cílem diplomové práce je návrh štíhlého řízení ve výrobním podniku, který povede k 

eliminaci plýtvání. Práce se bude zaměřovat na snížení plýtvání a zeštíhlení procesů 

zásobovací logistiky, skladování a řízení zásob v oblasti spojovacích materiálů. Dílčími 

cíli jsou snížení množství zásob, optimalizace příjmu zásob, optimalizace procesu 

skladování a vychystávání. Dále snížení časové náročnosti a zjednodušení procesu 

řízení zásob. 

1.2 Metodika a postup zpracování práce 

Práce je rozdělena do tří částí: Teoretická část; Analýza současného stavu; Návrh řešení 

pro dosažení cíle. 

V první části se práce zaměřuje na „teoretická východiska práce“. Jedná se o nezbytnou 

informační podporu pro provádění dalších částí práce. Metodika této kapitoly je 

založena na definicích klíčových pojmů práce, které se objevují v názvu práce a jejich 

cílech. Jedná se zejména o pojem „štíhlost“, logistika, řízení zásob atd. Vychází 

především z knižní literatury. Dalším zdrojem jsou vzdělávací dokumenty Fastenal 

Europe s.r.o. 

Další částí je „analýza současného stavu“. Zde se práce zaměřuje na hodnocení 

současného stavu v podniku v oblasti logistiky a skladování spojovacích materiálů. 

Pomocí dotazování, konzultování a sledování proběhne mapování procesů jako základní 

nástroj pro zjištění průběhů procesů a jeho činností. Tato část probíhá v kooperaci 

s odběratelem služby, tím bude zaručeno úplné pochopení současného stavu a bude tak 

navržen akceptovatelný a reálný návrh zlepšení, kterému se věnuje další část práce. 

„Návrhová část“ vychází z analýzy současného stavu. Opírá se o teoretická východiska 

práce a také zkušeností pracovníků dodavatelské firmy z předchozích projektů. 

Vyvozují se zde závěry na základě analýz, komparací a syntézy poznatků. Pro návrh 
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bude využita metodika DMAIC, jako nástroj pro zavedení změn. Návrh se týká 

zeštíhlení řízení vybraných procesů, tak bude dosaženo snížení plýtvání. Dále bude 

zobrazeno porovnání nákladů a přínosů. Samotný návrh bude implementován do 

podniku. Na závěr bude uveden stručný časový plán implementace návrhu do podniku. 

Návrh se zaměřuje na splnění cílů, které jsou definovány v kapitole 1.1. 

1.3 Limitující podmínky a omezení 

Do změny jsou zapojeny dvě strany – dodavatel a odběratel (vybraný podnik). Autor 

práce je v pozici dodavatele. Z tohoto postavení vyplývají limitující podmínky. 

V některých případech nemohla být poskytnuty některá data, například o předchozích 

cenách dodávaného materiálu, které bývají zpravidla předmětem obchodního tajemství 

a nebyla poskytnuta dodavateli. Proto, zejména v oblasti finančních nákladů, dochází 

pouze ke kvalifikovaným odhadům. 

Omezení projektu je opět v souvislosti se spoluprací s dodavatelem, který provádí 

mapování procesů a měření činností. Proto může dojít ke zkreslení dat či nepochopení 

některých procesů. Tento fakt je podchycen úzkou spoluprací obou podniků, zejména 

členů projektového týmu, a dostatečným časovým prostorem pro sledování a měření 

procesů, tím je zaručena relevantnost naměřených hodnot. 

Z hlediska zapojených procesů se jedná o zásobování, příjem, zaskladňování, 

vychystávání a nákup zásob, další procesy, jako výroba atd. nejsou do návrhu zahrnuty. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části práce vymezuje důležité pojmy a metody, o které se opírá v dalších částech 

práce. Jsou důležité pro pochopení problematiky a porozumění tématu štíhlý podnik, 

štíhlá logistika a štíhlé řízení zásob. 

2.1 Filosofie štíhlého řízení 

„Nestačí dělat pouze věci správně, ale zároveň dělat ty správné věci. Pouze pokud 

nalezneme správné činnosti, které přinášejí hodnotu a jsou nezbytné, a ty budeme dělat 

správně, bude naše podnikání úspěšné.“ (1) 

Tuto myšlenku můžeme přenést i do oblasti štíhlého řízení. Štíhlý podnik dělá jen ty 

činnosti, které jsou potřebné, dělá je správně napoprvé, dělá je rychleji než ostatní a 

s menšími náklady. Štíhlost podniku je v tom, že děláme přesně to, co náš zákazník 

chce, a to s minimálním počtem činností, které hodnotu výrobku nezvyšují. Snažíme se 

tedy o zkracování průběžného času eliminací plýtvání. K tomu každodenně využíváme 

principů Kaizen aktivit, analýzu toků a systémy kanban. 

Štíhlé řízení musí být prostoupeno celým životním cyklem výrobku, od vývoje, 

logistiky, výroby, až po distribuci. Zároveň musí být ukotveno od vrcholového 

managementu po pracovníky ve výrobě. Velmi častou chybou bývá oddělení vývoje od 

výroby, už zde můžeme vytvořit podmínky pro štíhlé procesy, stejně tak v logistice či 

administrativě. (2, s. 17) 

2.2 Metody štíhlého řízení 

V této kapitole uvedu nejzákladnější metody štíhlého řízení. Jsou důležité pro samotný 

návrh zeštíhlení podniku, který bude vycházet z těchto principů. V práci budou 

považovány za osvědčené přístupy, které zaručí naplnění cíle zeštíhlení podniku 

v oblasti logistiky a skladování. 

2.2.1 Lean 

„Kořeny „Lean“ se začaly objevovat již v počátcích masové výroby, kdy Henry Ford 

začal prosazovat teorie Frederica Taylora, či Franka Gilbretha. Stejně jako všichni, chtěl 
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Ford vyrobit co nejvíce výrobků za co nejkratší dobu. Zaměřovali se na sledování práce 

dělníků a jejich úkonů, které provádí. Po vyhodnocení standardizovali sled pouze těch 

úkonů, které byly nezbytné pro splnění práce.“ (3, s. 23) 

Základní principy „Lean“ podle Womacka: 

- Hodnota – zabývejte se pouze tím, co je důležité pro efektivní fungování procesů 

pro vaše zákazníky 

- Hodnotový řetězec – rozlišujte, které kroky ve vašem procesu přispívají k tvorbě 

hodnoty a které ne 

- Tok – udržujte sledy pracovních činností neustále v pohybu a eliminujte 

plýtvání, které případné čekání vytváří 

- Poptávka – předcházejte tomu, abyste vytvořili nebo objednali více produktů, 

než kolik jejich zákazníci aktivně požadují 

- Úsilí o dosažení dokonalosti – neexistuje žádná úroveň, na které byste si mohli 

říci, že je konečná a nepřekonatelná.“ (3, s. 23) 

Metodologie Lean je založena na opakovaném zlepšování procesů, zaměřujeme se na 

menší zlepšovatelské kroky. Celkové zlepšení je dosaženo v postupných iteracích, tím 

je eliminován „šok“ z velké rázové změny. Dokážeme tak lépe sledovat různé vazby. 

Zároveň je snížena míra rizika, která může nastat při chybné změně a může být rychle 

napravena. Při změnách musí být zaručeno, že stávající proces probíhá podle aktuálního 

nastavení. Pokud by nefungoval podle nejnovějších pravidel, nemůže jeho plánovaná 

změna proběhnout. Proto musí být všechny procesy standardizovány a sledovány. 

„Metodologie Lean se využívá tam, kde se zaměřujeme na zvýšení výkonnosti procesů a 

snížení operačních nákladů. To se může projevit ve snižování zásob, zmenšení výrobních 

ploch nebo úsporou vynaložené práce pro určitý úkon. V praxi se Lean využívá zejména 

tam, kde: 

- Příznivé tržní podmínky si vyžadují vyšší výkonost procesu nebo zkrácení 

objednávkových cyklů 

- Konkurence vykazuje vysokou agresivitu zejména v oblasti ceny a kvality 

- Zákazníci požadují nižší ceny 

- Organizace usiluje o snížení skladových zásob 

- Vlastníci vyvíjejí tlak na vyšší návratnost kapitálu 
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- Organizace vidí cestu ke zvýšení tržního potenciálu prostřednictvím kvality 

produktů.“ (3, s. 33) 

 

Plýtvání 

Z filosofie štíhlého podniku je nutné vyhýbat se plýtvání. Následující tabulka se 

zaměřuje na příklady možných situací, kde k plýtvání dochází v základních oblastech 

podniku, tj. vývoj, administrativa, logistika, výroba: 

Tabulka 1 Možnosti plýtvání v podniku část 1. 

(zdroj: vlastní zpracování na základě Videcké a Košturiaka (4, s. 90), (2, s. 32)) 

Typ plýtvání Oblast 

Vývoj Administrativa 

Nadprodukce vyvíjení již vyvinutého nepotřebné informace, duplicita 

Nadbytečné 
zásoby 

dokumentace, která se překrývá hromadění na stole, v pořadačích, v PC 

Defekty chyby v ověření např. funkčnosti chyby v datech, dokumentech, 
nečitelnost 

Zbytečná 
manipulace 

nedostatečné prostory, manipulace 
s prototypem 

špatné uspořádání pracoviště, složitý 
informační systém 

Špatné 
zpracování 

špatné plánování projektu složité a dlouhé postupy, zbytečné 
vyplňování 

Čekání na materiál, technologie hledání dokumentů, zpráv, neplnění 
termínů pracovníků 

Transport návštěvy dalších oddělení, transport 
informací 

přenášení dokumentů na podpis, 
přeposílání mailů 

 

Z tabulek 1. a 2. je zřejmé že příčin plýtvání, ať už časem, náklady či prostorem, je 

mnoho. Podle filosofie Kaizen je třeba se neustále zaměřovat na zeštíhlení všech 

možných činností. Pro práci budou stěžejní oblasti logistiky, skladování, nákupu a 

řízení zásob. Výsledkem bude návrh takového systému, kde se bude podnik plýtvání 

v této oblasti vyhýbat, nebo jej bude alespoň minimalizovat. 
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Tabulka 2 Možnosti plýtvání v podniku část 2. 

(zdroj: vlastní zpracování na základě Videcké a Košturiaka (4, s. 88), (2, s. 28)) 

Typ plýtvání Oblast 

Logistika Výroba 

Nadprodukce příliš mnoho operací, špatné plánování časté dodávky, vetší množství, než 

zákazník požaduje 

Nadbytečné 

zásoby 

špatné plánování spotřeb, přezásobení hromadění zásob ve skladech, 

krátkodobé mezisklady 

Defekty chybná příprava materiálu opravy a zmetky 

Zbytečná 

manipulace 

přesuny, přeskladnění, vysokozdvižné 

vozíky 

podávání, ohýbání, přenášení 

Špatné 

zpracování 

roztříštěné dodávky, neúplné dodávky nepožadované množství a kvalita 

Čekání na součástky, materiál, informace, 

dopravní prostředky 

úzká místa, čekaní na materiál, 

prostoje 

Transport součástek, zaskladnění, vyskladnění přeprava všech materiálů a dílů 

 

 „Plýtvání v oblasti logistiky skladování je v podnicích velmi běžné. Nikdy nemáme 

jistotu, že dodavatel dodá nezbytný materiál včas a tehdy, kdy jej nutně potřebujeme. 

Proto musíme vytvořit kritickou nebo příruční zásobu na vlastní náklady, aby nenastala 

situace, kdy nejsme schopni vyrábět. Z pohledu Lean jsou tyto dodatečné náklady na 

kritickou zásobu plýtváním. Zároveň ale i čekání na zásoby, které nepřišly včas, a pro 

které nebyla vytvořena kritická zásoba, je plýtváním.“ (3, s. 36). Proto je nutné neustále 

stavy a předpovědi spotřeb sledovat a pružně na ně reagovat podle poptávky zákazníků. 

Pak bude zaručeno, že výroba nebude přerušena a my budeme schopni plnit závazky 

vůči zákazníkům. 

 

2.2.1.1 Základní nástroje metodologie Lean 

Hodnota a hodnototvorné činnosti 

Pro provedení správných korekcí je nutné klasifikovat činnosti do dvou skupin podle 

toho, jestli přinášejí nějakou hodnotu, za kterou je zákazník ochoten zaplatit, nebo co 

ocení management či vlastníci firmy: 

- Činnosti, které k tvorbě hodnoty přispívají (Value-Adding) – za tyto činnosti 

zaplatí zákazník vyšší cenu, než kdyby provedeny nebyly. 
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- Činnosti, které k tvorbě hodnoty nepřispívají (Non-Value-Adding) 

o Jsou z nějakého důvodu potřebné (např. jsou vyžadovány regulačním 

úřadem), ale pro zákazníka nemají význam a na ceně se neodráží. 

o Nejsou potřebné a lze je považovat za plýtvání. 

Po tomto třídění bude zřejmé, které činnosti narušují štíhlost našeho podniku. Zároveň 

zjistíme, na jaké činnosti se máme zaměřit a zvyšovat jejich kvalitu, protože se přímo 

podílí na tvorbě hodnoty pro zákazníka, kvalitě a ceně. 

Mapování hodnotového řetězce 

Tato činnost je zaměřena na vizuální prezentaci procesů, kde hledáme jednotlivé prvky 

procesu, toky, vzájemné vztahy a jejich charakteristiky. Úlohou je zjistit, jak jednotlivé 

činnosti v procesu působí na hodnotu pro zákazníka. Zároveň můžeme eliminovat ty 

činnosti v procesu, které se na tvorbě hodnoty nepodílí a jsou plýtváním. 

Analýza procesních toků 

Tento nástroj se zaměřuje na průběh procesů v jejich návaznosti. Příkladem může být 

výrobní linka. Kapacity jednotlivých procesů jsou nastaveny tak, aby se v žádném bodě 

nehromadily výrobky, právě z důvodů malé kapacity určitého procesu. Nedostatečně 

naplánovaný proces způsobí zpomalení celé výroby, ta může být tak rychlá, jak je 

rychlý její nejslabší článek. Dalším plýtváním je pak nutnost vytváření meziskladů. 

Napravení těchto kapacitních nedostatků si vyžádá zásah do koridoru, který udává 

hranice tohoto procesu. Tento koridor je vymezen náklady, časem a kvalitou. Změna 

v nastavení procesu pak nevyhnutelně zasáhne jeden z těchto prvků. V případě výrobní 

linky to může být dokoupení dalšího stroje, což si vyžádá nové investice. 

Principy tahu a tlaku 

Základní myšlenkou je, že máme dovolit cílovému zákazníkovi diktovat poptávku. Měl 

by si určovat, kdy bude předmět dodán, doplněn do skladu, a aby byl vyroben tehdy, 

kdy jej potřebuje. Zákazník, jak interní, tak externí, zboží spotřebovává či prodává. 

V okamžiku, kdy zásoba klesne na kritickou hodnotu, systém vydá signál s požadavkem 

na doplnění určité položky. Nastavení kritických hodnot je klíčové a vyplývá ze 

sledování a zkušeností. Tento přístup se nazývá systém tahu, angl. „pull“, japonsky 
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„Kanban“ (překlad: „karta, znamení“). Tím se zaručuje, že se zásobíme pouze tím, co je 

skutečně třeba a vyhýbáme se tak formy plýtvání skladováním. (3, s. 37)  

„Ačkoliv vyznáváme princip tahu a zaměřujeme se na poptávku zákazníka, můžeme i 

tak využívat skladování, pokud dobře známe a predikujeme poptávku zákazníka. Opět 

se tak dostáváme k minimalizaci zásob a zásob vyrobených produktů. Můžeme se 

soustředit na maximální vytíženost kapacit. To ale způsobuje vysokou rozpracovanost 

výroby, dlouhé časy čekání a problémy s plněním termínů pro zákazníka. Nebo se 

zaměříme na plnění požadavků zákazníka. I zde mohou nastat problémy v úzkých 

místech, ale zaměřením se na konkrétní úzké místo můžeme rychleji reagovat na 

požadavky zákazníka než při plném využití kapacit při vyrábění něčeho, co není 

potřeba. Tento systém můžeme řešit pomocí kanbanu, heijunka, conwip nebo 

vytěžovacího řízení.“ (2, s. 173) 

5 S 

Jedná se o další nástroj zlepšování, který musí být prostoupen v podniku a je 

každodenně praktikován. 

- Třídění (angl. Sort, jap. Seiri) - jedná se o vyloučení všech úkonů, nástrojů nebo 

jiných součástí, které nejsou nezbytné, jejich prioritizaci podle úrovně 

potřebnosti nebo přínosů 

- Umisťování (angl. Set in order, jap. Seiton) – vše, co je potřebné, má určené a 

označené své místo. Jednotlivé potřeby procesu jsou uloženy tak, aby byly 

snadno dostupné a v pořadí, které zajistí plynulost a efektivitu pracovního 

výkonu. 

- Úklid (angl. Shine, jap. Seiso) – pracovní prostor musí být organizován a 

udržován v pořádku a čistotě tak, aby byl připraven pro další pracovní cyklus. 

Jedná se o neustálou činnost, nelze ji provádět až v případě nejvyšší potřeby. 

- Standardizace (angl. Standardize, jap. Seiketsu) – pracovní postupy by měly být 

sladěny a standardizovány tak, aby byla zajištěna opakovatelnost jednotlivých 

úkonů. Pokud je úkon prováděn na více pracovištích, měl by být vždy prováděn 

stejně, tím je zajištěna stabilita procesů. 
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- Udržení (angl. Sustain, jap. Shitsuke) – soustředění se na dodržování 

standardizovaných postupů, návodů a pravidel. Mělo by být kontrolováno, aby 

proces po čase nesklouzl opět do starých kolejí. (3, s. 36-39). 

Dalším možným nástrojem Lean je například přístup „nemožné chyby“ (jap. Poka-

yoke). Jde o nastavení činností tak, aby chyba byla v podstatě nemožná. Snižuje tak 

nároky na pracovníka, zkracuje dobu zaučování atd. Snižuje se tak plýtvání časem, 

který je třeba k nápravám chyb. 

2.2.2 Six sigma 

„Původem japonský přístup, který vznikl ve společnosti Motorola. Stal se nástupcem 

„Total Quality Managementu“. Šlo o zlepšení kvality v podniku se stejnými pracovníky, 

technologiemi a výrobními zdroji dokonce s nižšími náklady. Kvalita je zde chápána 

jako hnací motor pro zvyšování přidané hodnoty zákazníkovi a zvyšování celkové 

efektivity procesů. Kvalitu rozděluje na „potenciální“, kterou můžeme dosáhnout a 

kvalita „skutečná“, které reálně dosahujeme. Rozdílem je pak plýtvání, které musíme 

eliminovat. Produkty pak vyrábíme levněji, rychleji a kvalitněji.“ (3, s. 24) 

„Prvotní zaměření Six Sigma, tak jak vznikla ve společnosti Motorola, je snižování 

neshod. Slovo „Six“ v názvu poukazuje na stupeň dosažení kvality procesů. Jednotou je 

DPMO (Defects per million opportunities), tedy počet vad z milionu možností.“ (5) 

Tabulka 3 Počet vad z milionu možností 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě Asefeso (5)) 

Sigma Počet vad Efetivita 

One Sigma 690 000 DPMO 31,0000 % 

Two Sigma 308 000 DPMO 69,2000 % 

Three Sigma 66 800 DPMO 93,3200 % 

Four Sigma 6 210 DPMO 99,3790 % 

Five Sigma 230 DPMO 99,9770 % 

Six Sigma 3,4 DPMO 99,9997 % 

 

Dosažení stupně „Six“ je velice obtížné, ale je nutné se o to stále pokoušet. Toto řízení 

se nemusí vztahovat pouze na výrobu, ale na všechny činnosti v podniku, jako například 

na skladování a logistiku. Návrh řešení bude cílit i na snižování počtu vad v této oblasti. 



 

21 

 

2.2.3 Lean Six Sigma 

Vznik tohoto kombinovaného přístupu vyplývá z příbuznosti obou přístupů. Postup 

k dosažení stejného cíle může být odlišný, ovšem kombinací obou můžeme dosáhnout 

výraznějšího výsledku a zvýšení hodnoty podniku. 

Tabulka 4 Porovnání přístupu Lean a Six Sigma (3, s. 49) 

 

„Lean Six Sigma je kombinovaná metoda, skládající se z přístupu Lean a Six Sigma. 

Strukturovaný DMIAC proces a řízení zlepšovatelských procesů soustředěných do 

projektů. Širokou škálu analytických a statistických nástrojů a vzdělávací systémy 

přinesla právě Six Sigma. Cyklické zlepšování, soustředění se na potřeby zákazníka, 

nebo vytěsňování plýtvání přináší přístup Lean.“ (3, s. 48). 

Společnou myšlenkou obou přístupů je zaměření na zákazníka. Zatím co Lean se snaží 

zaměřovat pouze na ty hodnoty, které zákazník vyžaduje. Zaměřuje se tedy na 

„prevenci“ proti plýtvání a snaží se nastavit procesy od jejich počátku tak, aby byly 

prováděny pouze nezbytné činnosti. Naopak Six Sigma se zaměřuje na snížení 
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variability již zavedených procesů a jejich řízení, a tak dosáhnout zvýšení kvality. 

Přístup Six sigma je strukturovanější a „tvrdší“ oproti přístupu Lean. 

Rozdíl mezi přístupem Lean a Six Sigma v oblasti zlepšování může být ve využívání 

metod. Lean využívá Demingův cyklus PDCA, který se zaměřuje na neustálé 

zlepšování po menších částech. Můžeme tak jednoduše reagovat na ovlivnění změny 

jednoho procesu na procesy další. To sebou nese výhodu menší rizikovosti při 

prováděných změnách. Six Sigma využívá metody DMAIC, u které dochází k větším 

změnám, zároveň však nese vyšší rizikovost a menší prostor pro sledování procesů 

ovlivněných změnou. (3, s. 49). 

2.2.3.1 DMAIC 

DMAIC souvisí s celým procesem zjištění a analýzy aktuálního stavu, a návrhu 

budoucích zlepšení. Je využíván v přístupu Six Sigma. Jedná se o nástroj k změně 

v procesech či činnostech. 

„DMAIC je zkratkou pro Define (definovat) – Measure (měřit) – Analyse (analyzovat) 

– Improve (zlepšit) – Control (řídit). 

V první fázi definujeme cíle a získáváme informace o tom, co má být zlepšeno, které 

procesy se podílí na výsledku, který interní nebo externí zákazník vyžaduje. 

Ve fázi měření se zaměřujeme na současný stav a jevy, které nám prozatím bránily 

v dosahování požadovaného cíle. Je podkladem pro návrh zlepšení.  

Analýza rozkryje možné způsoby řešení daného problému a ukáže skutečný potenciál 

zlepšení. Sledujeme zde příčiny problémů, které vznikaly.  

Zlepšení je potom odstranění příčiny nezdaru v minulosti. Nově nastavujeme procesy a 

jejich optimalizaci. Vše je za účelem dosažení vyšší spokojenosti interního i externího 

zákazníka. Zaměřujeme se zde i na náklady. 

V poslední fázi je již problém odstraněn, je třeba nové postupy a nastavení 

standardizovat a pravidelně se přesvědčovat, jestli jsou nově nastavené postupy 

dodržovány.“ (6) 
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2.3 Štíhlá logistika 

„Oblast přepravy, skladování a manipulace zaměstnává až 25 % pracovníků, zabírá až   

55 % a tvoří až 87 % času, který materiál stráví v podniku. Tyto činnosti tvoří 15 až          

70 % celkových nákladů na výrobek.“ (2, s. 28) 

Z těchto dat vyplývá, že je nezbytné se touto oblastí zabývat, abychom dosáhli štíhlého 

podniku. Logistika v podniku zahrnuje procesy, ve kterých může dojít ke zlepšení a jsou 

naznačeny v následujícím schématu. 

 

Obrázek 1 Členění logistiky podniku 

(zdroj: vlastní zpracování dle Bartoška (4, s. 191)) 

 

V práci se zaměřím zejména na logistiku zásobovací a částečně na logistiku 

vnitropodnikovou pro spojovací materiály. Návrh nebude obsahovat zeštíhlení logistiky 

distribuce a zpětnou logistiku. 

Logistika zásobovací se zabývá reakcí na všechny zakázky a obchodní případy. 

Obchodní oddělení zpracovává data pro vytvoření nabídky cen, termínů, způsobu a 

místě dodání tak, aby byl obchodní případ pozitivně zakončen. Slouží pro řízení vztahu 

se zákazníky a zároveň jako podklad pro etapu řízení nákupu zásob. 

Logistika výrobní a vnitropodniková řeší optimalizaci materiálových toků, tvorbu 

manipulačních systémů, využití prostorů a pracovních podmínek tak, aby bylo 

minimalizováno plýtvání časem, prostorem a pracovníky. (4, s. 191) 

Elementární skladovací operace rozděluje Emmett na příjem, umístění ve skladu, 

skladování, výběr objednávek, vychystávání, balení a expedici (7). V každé této operaci 
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je třeba dodržet přesnost a úplnost dodávky, minimalizace plýtvání časem a 

maximalizace využití prostoru, respektive minimalizace plýtvání prostorem. (4, s. 198) 

„V současnosti s příchodem „Průmyslu 4.0“ je spojována automatizace skladování a 

tzv. „Inteligentní sklady“. Pomocí robotů, technologií, dopravníků, senzorů, skenerů 

atd. jsme schopni dělat skladovací činnosti s minimálním zásahem lidského faktoru 

nebo nutnosti využití tradičních způsobů, jako jsou např. vysokozdvižné vozíky. 

Výhodou je velmi nízká chybovost, zvýšení rychlosti, produktivity a efektivity. 

Nevýhodou může být vysoká pořizovací cena, počáteční náročnost technického řešení a 

absolutní energetická a informační závislost na energetických a informačních sítích. (4, 

s. 199) 

Z těchto důvodů se bude návrh zaměřovat na „lean řešení“, ale bez využití 

nejmodernějších technologií, s důrazem na minimalizaci plýtvání v následujících 

oblastech: 

- Krátkodobé skladování 

- Přesun součástek 

- Počítání dílů 

- Komplikovaná přeprava 

- Čekání na materiál 

- Hromadění zásob“ (2, s. 19) 

Na eliminaci plýtvání ve výše uvedených situacích bude cílit můj návrh. Ve všech 

těchto případech dojde ke snížení průběžných časů. 

Postup při budování štíhlé logistiky: 

- „Audit štíhlé logistiky – Interní a externí logistika (budeme se zabývat pouze 

interní) 

- Prezentace auditu 

- Mapování toku hodnot v interní logistice 

- Postup zeštíhlení 

- Interní logistika – sklady, přeprava, standardizace přepravek, redukce zásob a 

skladovacích prostor, kanban, kvalita v logistickém řetězci 

- Vyhodnocení projektu“ (2, s. 30) 
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2.4 Řízení zásob 

„Zásoba je neoddělitelná součást výrobních, obchodních či distribučních subjektů, které 

takto označují materiál, suroviny, paliva, nářadí, obaly, náhradní díly, polotovary a 

hotové výrobky, které byly opodstatněně vyrobeny a doposud nebyly spotřebovány. 

Tato oblast je identifikovatelná prostřednictvím účetnictví a finanční dimenze 

realizovaného hmotného toku.“ (4, s. 233) 

„Zásoby z hlediska operativního řízení dělíme na: 

- Výrobní zásoby: zásoby veškerého nakoupeného materiálu od pořízení po jeho 

předání do výroby. 

- Zásoby nedokončené výroby: vlastní polotovary vyrobené v předchozích fázích, 

které se nacházejí ve výrobních meziskladech či v příručních skladech 

jednotlivých výrobních středisek. 

- Zásoby hotových výrobků: zásoby dokončené výroby, která byla převzata 

výstupní kontrolou jako výrobky určené k dodávání odběratelům.“ (8, s. 133) 

Pro tuto práci se budu zabývat pouze zásobou výrobní. 

„Z hlediska operativního řízení zásob můžeme dělit zásoby dle jejich funkčních složek: 

- Běžná (obratová zásoba): kryje potřeby v období mezi dvěma dodávkami a 

jejich stav kolísá mezi zásobou maximální a pojistnou. 

- Pojistná zásoba: má za úkol krýt odchylky od plánované spotřeby, od plánované 

délky dodacího cyklu nebo rozdílné výši dodaného množství. V některých 

případech se pojistná a minimální zásoba ztotožňují. 

- Technická zásoba: materiál, který má nezbytné technologické požadavky před 

jeho spotřebou (např. dřevo, odlitky). 

- Sezónní zásoba: materiál je možno doplňovat jen v určitou dobu, výroba je 

možná jen v určitou dobu, nebo sezónní předzásobení sezónní spotřeby. 

- Havarijní zásoba: vytváříme ji tam, kde by mohl nedostatek zásob způsobit 

vážné zásahy do výrobního procesu. 

- Maximální zásoba: představuje výši stavu zásob při nové dodávce. 

- Minimální zásoba: vyjadřuje stav výše zásob před dodávkou, pokud byla 

vyčerpána běžná zásoba. Je dána součtem zásoby pojistné, technické a havarijní. 
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- Objednací zásoba: taková výše zásob, kdy je nezbytné zajistit další dodávku tak, 

aby byla dodána nejpozději v okamžiku, kdy výše stavu zásob dosáhne 

minimální zásoby. 

- Nevyužitá zásoba: může mít charakter zásoby nepotřebné, nemůže být 

podnikem využita, a proto je třeba ji omezovat a likvidovat, např. prodejem.“ (8, 

s. 134) 

Při plánování zásob je důležité, aby byl zajištěn plynulý provoz výroby, např. 

nedostatek výrobního materiálu, ale zároveň nedocházelo k přezásobení. Systém proto 

musí být v rovnováze. „Je tedy nutné uvažovat nad následujícími parametry: 

- Dodávkový cyklus: časový úsek mezi dvěma bezprostředně následujícími 

dodávkami. Vyjadřujeme jej ve dnech. 

- Velikost dodávky: výše dodaného množství dané položky v jedné dodávce. 

Vyjadřujeme ji v hmotných měrných jednotkách. Úzce souvisí s frekvencí 

dodávek, která udává počet dodávek za určité časové období. 

- Spotřeba nebo průměrná denní spotřeba: vyjadřujeme ji na základě skutečné 

spotřeby za určité období nebo predikce spotřeby. Je udávána v množství či 

v peněžních jednotkách. 

- Dodací lhůta: čas nutný k splnění dodávky od jejího předložení. Udává se 

určením dne, měsíce, nebo čtvrtletí. 

- Objednací lhůta: úsek od předání objednávky dodavateli po období, kdy má dojít 

k plnění objednávky. (8, s. 136) 

„Ukazatel doby obratu zásob (DOZ) vyjadřuje časové období, kdy jsme schopni 

z průměrných zásob krýt průměrnou denní spotřebu. Je vyjádřen následujícím vzorcem: 

𝐷𝑂𝑍 =  
𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛á 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑛í 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑎

𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛á 𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎
 

Vyjadřuje, na kolik dní máme zásobu na denní spotřebu, pokud vyčerpáme svoji 

průměrnou celkovou zásobu daného materiálu.“ (8, s. 136)  

Z principu Lean by měla být doba obratu co nejkratší možná pro zajištění plynulé 

výroby, aby nedocházelo k plýtvání. 
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„Při plánování zásob, frekvenci jejich dodávek, velikosti atd. je dobré brát v potaz, že 

zásoby mohou mít pozitivní i negativní význam: 

Pozitivní význam 

- řešení časového, místního, kapacitního a sortimentního nesouladu mezi výrobou 

a spotřebou; 

- uskutečňování procesů ve vhodném rozsahu; 

- krytí nepředvídatelných výkyvů a poruch atp. 

Negativní význam 

- vázanost kapitálu v zásobách; 

- riziko znehodnocení, nepoužitelnosti či neprodejnosti zásob; 

- ohrožení likvidity a důvěryhodnosti podniku aj.“ (9) 

„Zásoby se odvíjejí od poptávky zákazníka. Poptávka může být nezávislá a závislá. 

Nezávislá poptávka se vyznačuje svou nezávislostí vůči ostatním produktům. Znamená 

tak pro podnik nejistotu a nahodilost. V tomto případě může být minimalizace zásob 

ohrožujícím faktorem. Závislá poptávka je také určována zákazníkem, ten se ale 

pohybuje na určitém trhu s konkrétním požadavkem na konkrétní produkt či službu. 

Podnik se tedy pohybuje v obvyklém prostředí s obvyklými požadavky a je schopný 

předpovědět poptávku. Zde můžeme kvalitním plánováním minimalizovat zásoby tak, 

aby byl zajištěn plynulý provoz.“ (9) 

Z těchto důvodů se nadá tvrdit, že pouze minimalizace zásob je „dobrá volba“ a díky 

tomu bude podnik prosperovat. Kvůli individualitám obchodních případů je nutné se 

zabývat řízením zásob. 

„Řízení zásob vzešlo z požadavku efektivního řízení hmotné stránky materiálového 

toku. Právě komplexní a detailní pohled na zásoby je přirozenou součástí filosofie Lean, 

která klade vysoký důraz právě na řízení zásob. Při řízení zásob záleží na informacích, 

jejich kvalitě i množství. Vychází se z informací z prognóz budoucích prodejů a ze 

spotřeby v minulých obdobích. Při nesprávném odhadu bude podnik ohrožen 

nadbytkem či nedostatkem hmotných prostředků nutných k zajištění výroby, to se může 

promítnout do ztrát finančních, či vést ke ztrátě zákazníka. Nadsazená prognóza s sebou 

například nese investice do výroby, logistiky a marketingu, které při nenaplnění 
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prognózy znamenají značné ztráty. Naopak prognóza nízká povede k neuspokojení 

poptávky. Optimalizace, jak už bylo naznačeno, tedy neznamená minimalizaci nebo 

maximalizaci zásob, ale jedná se o rovnováhu, kdy neztrácíme finance nadbytečnými 

zásobami, zároveň jsme ale schopni vykrýt poptávku zákazníků. (4, s. 225) 

 

2.4.1 JIT 

„Metoda „Just-in-Time“, která vznikla v Japonsku, se zaměřuje na držení zásob. 

Důsledná aplikace této metody by znamenala, že podnik nemá zásoby žádné. Všechen 

materiál, co je nakoupen, má okamžité využití v dalších procesech, není pak nutná 

zbytečná manipulace. Z hlediska skladování by to byly například povinnosti se 

zaskladněním a vyskladněním materiálů.“ (10, s. 158) V praxi není prozatím možné 

držet nulové zásoby kvůli různým omezením: 

- 100% spolehlivost dodavatele, dodávat bezchybně, a právě včas 

- Dostupnost dopravních sužeb, které budou přesné a se správnou frekvencí 

- Rychlá reakce všech článků logistického řetězce na změny a výkyvy tak, aby 

nevznikla prodleva, která ovlivní další procesy 

Proto je nutná dobrá organizace práce, kvalitní technologie, postupy, schopní a 

spolehliví pracovníci. 

Množství se ale dá minimalizovat například na množství týdenní spotřeby, počítané z 

průměrné spotřeby (např. roční) v kombinaci s předpovědí spotřeby od plánovačů a 

nákupního oddělení. Pro tuto minimalizaci je nutné přizpůsobit frekvenci dodávání 

zásob atd. Z předchozí kapitoly 2.1.4. je ale patrné, že půjde o rovnováhu ve stavu 

zásob tak, abychom nebyli přezásobeni, ale byli zároveň schopni vykrýt poptávku. 

 

2.4.2 Kanban 

„Tahový princip štíhlého řízení má za jeden z cílů optimální zásobování materiálového 

toku materiálem, vyráběnými a nakupovanými díly s co nejmenšími požadavky na 

řízení a zásoby. Výhodou je redukce zásob a potřeby operativního řízení, díky 
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samoregulaci a výrobě pouze požadovaného. Představitelem takového systému je 

Kanban.“ (11, s. 44) 

„Metoda Kanban může být chápána jako nástroj pro zavedení výroby Just-in-time. 

Metoda napomáhá optimalizovat materiálové a informační toky ve výrobním procesu. 

Jak již bylo naznačeno, jedná se o systém karet, které nesou údaje o tom co, v jakém 

množství a kdy má být vyrobeno. Vytváří se větší volnost pro pracoviště a operativnější 

řízení toku materiálů a zpracování úkolů. Díky kanbanu dochází k decentralizaci řízení 

výroby na dílčí pracovní místa. Z původního konceptu kanbanových karet se přistupuje 

ke čtečkám čárových kódů atd.“ (10, s. 432) 

Je součástí systému pull. Požadavek na materiál je tedy vytvářen odběratelem, ať už 

interním či externím, a nedochází k přezásobení a meziskladům. 

„Podstatnými prvky systému jsou: 

- Samořídící regulační okruh mezi vyrábějícím a odebírajícím místem, 

- princip „vzít si“ na místo všeobecného principu přines, 

- flexibilní nasazení lidí i výrobních prostředků, 

- přenesení krátkodobých řídících funkcí na provádějící pracovníky, 

- použití karty kanban jako nosiče informací. 

Cílem není v prvé řadě vysoké využití kapacit, ale schopnost dodávat pohotově na 

pracoviště to co je opravdu potřeba, za účelem co největšího snížení vázanosti 

obratového kapitálu to.“ (8, s. 326) 

„Průběh systému Kanban začíná od spotřebitelského místa, které zaregistruje, že 

předem stanovená výše zásob na daném pracovišti dosahuje řídící hladiny. Odběratelské 

místo tedy vydává signál pro doplnění materiálu dodavatelskému pracovišti, např. 

v podobě předání kanbanové karty (signál může být vydán i přepravkou na materiál 

otočenou dnem vzhůru). Dodavatelské místo musí zajistit dodání požadovaného 

materiálu v požadovaném množství a čase. Požadované množství se odesílá i s kartou 

kanban (přepravkou). Rozdílem proti tradičním metodám je zde to, že řízení probíhá na 

základě aktuální spotřeby a aktuální zásoby. Použití má svá pravidla: 

- odběratel nesmí požadovat více ani méně 

- dodavatel nesmí vyrobit více, než je požadováno, zároveň nesmí předat zmetky 
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- řídící pracovník je povinen vytěžovat rovnoměrně jednotlivé výrobní úseky a 

vystavit adekvátní počet kanbanových karet. Ty jsou používány mezi dvěma 

pracovišti, dvěma fázemi výroby apod.“ (8, s. 326) 

Mezi další způsoby řízení zásob se řadí např.: 

Conwip – CONstant Work In Process. Tento systém využívá pouze jednu kartu, která 

jde společně s výrobu a s celou výrobní dávkou. (2, s. 175) 

Heijunka – Jedná se o částečnou synchronizaci. Plánování je na základě stanovení 

intervalů (roztečí) mezi jednotlivými termíny, kdy budou expedovány výrobky. 

V intervalech pak definujeme takový mix výrobků, aby byly uspokojeny požadavky 

zákazníka. (2, s. 176) 

2.4.3 Outsourcing 

Vychází ze dvou strategií „Make or buy“, tedy dělej nebo nakup. Při nutnosti 

jakéhokoliv zdroje máme tedy dvě možnosti. V současnosti je velmi moderní předat 

výrobu nebo celé procesy na dodavatele, ten pak dělá všechny činnosti s tím spojené 

sám a my od něj nakupujeme hotový produkt nebo službu. (12) 

Možností pro snižování zásob v podniku může být přenechání skladovacích povinností 

dodavateli, jak již bylo naznačeno v předchozí kapitole. Ten pak zajišťuje v kooperaci s 

odběratelem skladování a dodávání zásob. Outsourcing je možné zavést v různé míře. 

Může se jednat pouze o držení skladů, ze kterých je materiál odesílán přepravními 

společnostmi. Náklady na zakoupení materiálů, skladování a doručení nese odběratel. 

Druhým pólem je, že dodavatel provádí nákup na vlastní náklady podle požadavků 

odběratele a doplňuje materiál sám až na místo spotřeby, nebo jej doplňuje do marketů 

umístěných na strategickém místě uvnitř podniku. V tomto případě nese finanční 

povinnosti dodavatel. Náklady jsou pak zahrnuty v ceně dodávaného materiálu. Další 

rozmisťování materiálů už pak odběratel zajišťuje sám, např. pomocí svých pracovníků 

(„runners“), kteří mohou obsluhovat více pracovišť najednou. (Zdroj: Interní 

dokumenty Fastenal Europe s.r.o) 
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2.4.3.1 Konsignační sklady 

Jedná se spíše o specifickou obchodní dohodu než o technologii skladovaní, díky které 

se odběrateli snižují náklady na zásoby, protože materiál je fakturován až po spotřebě, a 

ne při jeho dodání. (10, s. 160) 

2.4.4 Mapování procesů 

„Mapování procesů zahrnuje vytvoření mapy procesů, tak jak probíhají v současnosti, a 

zároveň procesy, které budou výsledkem reengineeringu, tedy nově vytvořených 

procesů. Výsledkem je mapa procesů. Ta ukazuje design procesů včetně toho, jak bude 

organizována práce a jak bude zapojený personál a technologie. (13, s. 127) 

„Při mapování procesů je nutné znát, jak bude vypadat konečný výstup procesu, kam a 

komu jej budeme dodávat, jaké vstupy budeme potřebovat a jaké technologie 

využijeme. Obecně se začíná mapovat od vstupů. Výhodnější a efektivnější je provádět 

mapování od konce procesu. U konce procesu známe výsledný produkt a můžeme tak 

správně určit nutné vstupy atd. Pro správné provázání procesů je nutné zmapovat každý 

proces samostatně. Procesní schéma organizace podle „Filipa“ je naznačeno v obrázku 

2. 

Pro potřebu této práce je důležitá oblast skladování. Kde bude mapování procesu 

provedeno. 

 

Obrázek 2 Procesní schéma organizace (14, s. 31) 
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„Abychom mohli mapovat procesy, musíme znát zdroje, které do procesu vstupují. 

Metoda 8M se zaměřuje právě na oblasti zdrojů procesu: 

- Man power: personál (jaký personál, s jakou kvalifikací a dovednostmi potřebuji). 

- Methods: metody práce (jaké pracovní postupy budeme používat). 

- Machines: zařízení (jaké technické a technologické vybavení pro realizaci produktu 

potřebuji). 

- Materials: materiál nebo komponenty, které jsou potřebné k výrobě. 

- Measurements: jaké jsou zvolené metody měření. 

- Mother nature: prostředí a pracovní podmínky. 

- Management: řízení (jak kompletní management potřebuji). 

- Maintenance: údržba.“ (14, s. 32) 

„Mapování procesů může probíhat interně i externě. Pokud probíhá externě probíhá 

vždy ve spolupráci dodavatele a odběratele služby. K prvotnímu seznámení s procesy 

v podniku může být interní dokumentace, nebo vhodně nastavený dotazník. Samotné 

mapování pak probíhá v podniku odběratele. Řízená prohlídka podniku, které se účastní 

osoba pověřená odběratelem a pracovník dodavatele. Nezbytnou součástí jsou 

rozhovory s pracovníky, ať už vedoucími či řadovými. Tak se získají data, podle 

kterých jsou jednotlivé procesy modelovány a ze kterých může dojít k odhalení 

příležitostí pro zlepšení.“ (zdroj: Interní dokumentace Fastenal Europe s.r.o) 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Cílem analytické části práce je nelézt příležitosti pro zlepšení v podniku. Zabývá se 

vybranými oblastmi, kde je možné dosáhnout zmírnění či eliminace plýtvání. Tyto 

oblasti jsou příjem materiálu, skladování, vychystávání, nákup zásob a řízení zásob. 

Pomocí mapování procesů tato část hledá příležitosti pro zeštíhlení podniku ve 

zmíněných oblastech. Analýza bude probíhat pomocí metodiky DMAIC, ze které 

využijeme části definování, měření a analýzu. Poslední dvě části se objeví ve vlastním 

návrhu řešení. 

3.1 Představení vybrané společnosti 

„Vybraná Společnost byla založena v USA v roce 1871 a nyní zaměstnává přes 40 000 

zaměstnanců ve více než 60 zemích po celém světě. 

Produkty společnosti zasahují od kompletních systémů kompresorů vzduchu, nástrojů, 

čerpadel „ARO“, manipulačních systémů, klimatizačních a chladicích systémů pro 

vozidla a budovy až po golfové vozíky.“ 

Pro tuto práci byl vybrán závod ve středočeském kraji se 450 zaměstnanci. Probíhá zde 

výroba transportního chlazení a výroba klimatizačních jednotek pro autobusy, vlaky a 

lehká kolejová vozidla. Řešenou výrobou bylo transportní chlazení. Výroba a montáž je 

rozdělena do 3 úseků a 13 operací. Transportní chlazení se využívá u přepravy 

například potravin a musí být zaručena stálá teplota přepravovaného materiálu. Díky 

nutnosti udržet teplotu musel být vytvořen vhodný systém servisů a rychlé reakce na 

chyby v chladícím zařízení tak, aby nedošlo ke znehodnocení přepravovaného 

materiálu. Do oblasti servisu se v poslední době přesunula pozornost managementu jako 

dalšího prostředí pro generovaní zisku a zvýšení hodnoty pro zákazníka. 

Výroba zde probíhá sériově na základě vysoutěžených dlouhodobých zakázek, podle 

kterých dochází k plánování výroby. V současné době má podnik zakázky až do roku 

2024, proto nebude v nejbližší době docházek ke změnám ve výrobě, což usnadňuje 

plánování vstupních materiálů, výrobních kapacit atd. 
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3.2 Spojovací materiály 

Oblasti pro zeštíhlení podniku jsou logistika, skladování, vychystávání a nákup. 

Optimalizovaným předmětem budou spojovací materiály. Pro účel výroby jsou 

využívány šrouby, matice, podložky, pera, pojistné kroužky a nýty. Všechny tyto 

materiály jsou využívány přímo pro výrobu a jsou součástí finálního produktu. Pro 

změnu ve zmíněných oblastech bylo vybráno 250 typů materiálu, označovaných jako 

„high runners“ (materiály s velkým množstvím spotřeby), které časově i nákladově 

nejvíce zatěžují podnik. Vytipování těchto materiálů probíhalo sledováním minulých 

spotřeb a z plánování výroby na základě budoucích zakázek. Při 250 typech je průměrná 

spotřeba vybraných spojovacích materiálů 115000 ks/týden. 

3.3 Mapování procesů 

V této části se práce zaměřuje na sledování současného stavu vybraných oblastí. Tyto 

poznatky poslouží jako podklady k návrhu zeštíhlení. Pro mapování procesů práce 

využívá definování procesů pomocí metodiky 8M z kapitoly 2.4.4. Analýza byla 

provedena na základě sledování a měření procesů v podniku.  

Sledování, kde byly zjišťovány informace o postupech procesů a o počtu potřebných 

pracovníků, probíhalo dva dny, následně bylo vyhodnoceno. Před uzavřením 

vyhodnocení byl využit ještě den v podniku pro doměření a kontrolu výsledků. Součástí 

sledování bylo měření dob trvání jednotlivých činností procesů, zároveň byly 

zaznamenávány úzká místa procesů a množství opakování procesů. Z naměřených 

hodnot byla vypočtena podle množství materiálu a dodávek pravděpodobná doba trvání 

procesů. Pro sledování činností bylo využito sledování více pracovníků, aby data byla 

relevantní. 

Pro zajištění relevantnosti měření byly vybrány termíny, ve kterých probíhaly všechny 

potřebné činnosti, jako je příjem materiálu, zaskladnění, vychystání a nákup materiálu. 

Pro tyto účely byly některé činnosti pozdrženy, aby měření mohlo proběhnou 

minimálním počtu dní a mohla být zaručena přítomnost zástupců firem dodavatele i 

vybraného podniku, včetně vedoucích pracovníků jednotlivých procesů. Díky plánování 

výroby na základě dlouhodobých zakázek nebyl limitující výběr dne, protože spotřeba 

materiálů probíhá kontinuálně. Proces příjmu materiálu, zaskladnění a nákup byly 
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pozdrženy, aby mohly být sledovány při daném termínu. Kontrolní třetí den byl 

nastaven podle toho, jestli probíhaly potřebné činnosti. V některých případech bylo 

využito pro zajištění relevantnosti předběžné měření, které prováděli pracovníci 

zapojeni do daných procesů.   

Pro grafické znázornění vybraných procesů byly využity EPC diagramy, které 

vykreslují aktuální obvyklý průběh procesů a poslouží jako porovnání současnosti a 

navrhovaného stavu. Jedná se o popis procesu, který je řízený událostmi. Každá událost 

vyvolá reakci v podobě aktivity, dokončení aktivity opět utváří další událost. Tento 

postup znázornění procesů je velmi obsáhlý a znázorňuje každou činnost, která se 

v procesu objevuje, proto je vhodný pro popis těchto jednoduchých procesů. Zároveň 

jsme díky jeho obsáhlosti schopni odhalit plýtvání v konkrétních činnostech ve 

sledovaných procesech a zaměřit se na ně. 

3.3.1 Příjem materiálu 

Tato oblast je základem pro zajištění materiálových vstupů do výroby. Práce se zabývá 

pouze materiály, které jsou součástí hotového výrobku. Musí být zajištěna kvalita 

materiálu, kvantita, rozměry, stoupání závitů, povrchová úprava a kontrolní čísla 

dodávek. Proto příjem probíhá v kooperaci s oddělením kvality, které zajišťuje soulad 

mezi požadavky a dodávaným materiálem. 

Výstupem procesu příjmu je schválení dodaných materiálů pracovníkem, podle výše 

zmíněných kritérií. Interním zákazníkem tohoto procesu je proces skladování, který je 

zahájen po potvrzení příjmu. Následně může být materiál zaskladněn. 

Vstupem do procesu je dodávka požadovaného materiálu. Dodávka materiálu vzniká 

z požadavků nákupu na dodavatele materiálů. Nákupní oddělení se řídí aktuálním 

množstvím zásob a plánem výroby. 

Pracovníci 

Pracovníci příjmu jsou zároveň pracovníci skladu, kteří mají na starost i vychystávání 

materiálu. Tyto činnosti se překrývají, proto je zde využito 6 pracovníků. Pracovníci 

jsou proškoleni pro příjem od oddělní kvality pro zajištění správné kontroly přijímaného 

materiálu, zejména z hlediska rozměrů a povrchové úpravy. 
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Postupy 

Proces příjmu materiálu začíná dopravením dodávky do místa příjmu. Zde je zboží 

předáno dopravcem odběrateli. Zde proběhne kontrola balení, jestli není porušeno. Dále 

je nutné přepočítat počet přepravek (palet, beden). Následně může být podepsán 

dopravcův dodací list. 

Další částí příjmu je postupné rozbalení jednotlivých beden s materiálem. Probíhá 

kontrola materiálu podle dodacího listu s údaji v objednávce pomocí podnikového 

informačního systému. Porovnává se vždy objednaná hodnota s dodanou. Zejména je 

sledována kvantita, rozměry a povrchová úprava. Pokud je vyžadována kontrola kvality, 

například tvrdost, jemnější rozměry, testy povrchové úpravy atd, podnikový systém 

vydá požadavek na odeslání vzorků na oddělení kvality. Tyto položky nesmí být 

zaskladněny do doby, než budou podrobeny testům. Pokud testy proběhnou úspěšně, 

mohou být zaskladněny. Mezi tím jsou přesunuty na vyhrazenou lokaci („Held for 

inspection“). Položky, které nevyžadují laboratorní testy jsou po kontrole pracovníkem 

příjmu přijaty na připravenou lokaci („small/big box receiving“), kde jsou připraveny na 

zaskladnění. Tento proces proběhne pro každou jednotlivou položku z dodávky. 

Časová náročnost 

Pro příjem materiálu je nutné jednotlivé doručené typy materiálu rozbalit, přeměřit 

rozměry, zkontrolovat stoupání, povrchovou úpravu podle identifikačního čísla, 

kontrola kvantity a kontrola mezi dodacím listem a objednávkou. Následně je produkt 

zaskladněn na „small/big box receiving“. 

Měření probíhalo dva různé dny, pokaždé s jiným pracovníkem, hodnoty dvou měření 

byly zprůměrovány. Bylo vybráno pět reprezentativních vzorků materiálu, jejichž 

podrobné hodnoty jsou uvedeny v Příloze 2:  

1) s vysokou kvantitou (10 000 ks/dodávka) – 5 min, 

2) s nízkou kvantitou (10 ks/dodávka) - 3 min, 

3) s velkými rozměry (M10) – 2,5 min, 

4) s malými rozměry (M3) 3,5 - min, 

5) s největší spotřebou (1500 ks/týden) – 2,5 min 
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Z těchto hodnot byl vytvořen průměr, který je využíván v dalších výpočtech. Tento 

proces zabere pro každý jeden typ materiálu 2,5 – 5 min. Průměrně je přijímáno 55 typů 

materiálu týdně. Pro výpočty práce počítá s průměrnou dobou příjmu 3,5 minuty. 

Pro kontrolu byl zároveň měřen celkový čas příjmu jedné dodávky, který byl opět 

rozpočítán na jednu položku. Při prvním měření bylo přijímáno 45 typů materiálu, doba 

příjmu činila 162 minut, to odpovídá průměru 3,6 min/typ. Druhé měření se 64 typy 

materiálu zabralo 221 minut s průměrem na položku 3,45 minuty/typ. Naměřené 

hodnoty jsou proto považovány za relevantní.“ 

Tabulka 5 Časové náročnost – příjem do systému 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Počet typů materiálu (ks/týden) 55 ks 

Průměrný čas příjmu (min) 3,5 min 

Celkový čas (min/týden) 192,5 min 

Celkový čas (min/rok) 9625 min 

Celkový čas (hod/rok) 160 hod 

 

Z tabulky 5 je zřejmé, že pokud by proces příjmu zabezpečoval pouze jeden pracovník, 

bude si jím zabývat 4 pracovní týdny/rok. Proto zde budeme hledat příležitosti pro 

zeštíhlení. 

Procesní mapa – příjem materiálu od dodavatele 

Proces je znázorněn pomocí EPC diagramu na obrázku 3, ten vykresluje všechny 

události a aktivity, které se v procesu objevují. Jsou zde znázorněny i vstupy 

informačního systému, ať už pomocí počítače nebo skeneru. Do jednotlivých aktivit 

vstupují i pracovníci, z pravidla se jedná o jednoho pracovníka dané oblasti, proto 

nejsou v diagramu znázorněni pro vyšší přehlednost. Toto nastavení platí pro veškeré 

další diagramy. 

Proces příjmu je rozdělen na dva, protože k nim nedochází z pravidla v časové 

návaznosti. Zatímco přebrání materiálu od dopravce je nutné zahájit ihned po přijetí 

dopravce do místa skladu, samotný proces příjmu může proběhnout až po činnostech 

s vyšší prioritou, jako je například vychystání materiálu. 

Přebrání materiálu od dopravce není časově náročný proces, jedná se pouze o kontrolu 

balení a počtu balení. Pokud je balení či počet v neshodě, probíhá reklamace, jako 
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samostatný proces, který není v práci popisován, proto je v diagramu vykreslen jako 

vložený proces. Výsledkem reklamace by mělo být dodání reklamovaných balení a 

materiálů. 

 

 

Obrázek 3 EPC diagram – Příjem od dodavatele 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Procesní mapa – příjem materiálu 

Stejně jako v předchozím diagramu zde nejsou znázorněni pracovníci. V tomto procesu, 

který je znázorněn na Obrázku 4, je časově nejnáročnější aktivita kontroly materiálu 

podle objednávky. Dalším prodloužením doby příjmu je nutnost odesílání vybraných 

typů materiálu na kontrolu do oddělení kvality. Ze sledování k tomu dochází 2-3x 

z jedné dodávky. Dokud není potvrzení o kvalitě materiálu, materiál nesmí být 

zaskladněn a využíván pro výrobu. Materiál je prozatím uložen na lokaci „held for 

inspection“. 

Z měření procesu příjmu byla naměřena nejdéle trvající činnost „Kontrola typů, 

množství, rozměrů, stoupání a povrchové úpravy.“ Z pravidla se jedná až o 60 % doby 

trvání příjmu. 

Následně je časově náročná fyzická manipulace s materiálem při „sjednocení materiálu“ 

a „zaskladnění na „small/big box receiving“. Zde dochází k plýtvání při hledání a 

manipulaci. 

Zařízení 

Pro proces příjmu je vyžadována pouze manipulační technika, jako jsou paletové vozíky 

a vysokozdvižné vozíky. Pro manipulaci s technikou jsou pracovníci vyškoleni. Další 

nezbytností je přístup k informačnímu systému v místě pracoviště příjmu pro porovnání 

objednávky a dodávky. 

Materiály 

Vzhledem k tomu, že se jedná o proces, který nepřidává hodnotu a nedochází zde 

k transformaci vstupů na výstupy, nedochází zde ke spotřebě materiálu. Jedná se o 

kontrolní činnost k zajištění fungování výroby. 

Měření 

Tato činnost byla popsána v kapitole „postupy“. Měření probíhá za využití posuvných 

měřítek a závitníků pro měření stoupání šroubů. Je zde nutnost sledovat i jednotky, ve 

kterých jsou údaje zapsány, tedy jestli se jedná o Metrický či Angloamerický měrný 

systém. 
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Obrázek 4  EPC diagram – Příjem materiálu do systému 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Pracovní prostředí 

Pracovní prostředí není pro oblast příjmu rozhodující. V podniku je vytyčený 

dostatečný prostor pro manipulaci s materiálem. Jsou zde označeny místa pro vyložení 

dodávky a místo pro přijatý materiál. 

Řízení 

Proces příjmu spadá pod oblast skladování a je řízeno vedoucím skladu. Příjem probíhá 

podle interních směrnic, které obsahují vše potřebné k zajištění příjmu. Přednostním 

procesem je v oblasti skladování vychystávání materiálů tak, aby byla zajištěna výroba. 

Následně se přechází k procesu příjmu. Díky více pracovníkům je ale možné tyto 

činnosti provádět současně. 

Údržba 

Z hlediska údržby je potřebné zajistit fungování manipulační techniky pravidelnými 

kontrolami od externí firmy. Měřící technika je pravidelně kontrolována a odesílána na 

kalibraci. Podnikový systém, který do procesu vstupuje je aktualizován celoplošně 

v podniku a jeho údržba není v kompetenci samotného oddělení. 

3.3.2 Skladování 

Cílem tohoto procesu je zajistit uschování vstupních materiálů od přijetí po vychystání 

ke spotřebě tak, aby bylo zaručeno nepoškození materiálu. Dalším úkolem skladování je 

zaručit, že lokace umístění materiálu v informačním systému bude souhlasit s lokací, 

kde se materiál nachází. Nebude tak docházet ke ztrátám materiálu. Pod oblast 

skladování patří i vychystávání materiálu pro výrobu. Cílem vychystávání materiálu je 

zajistit vstupy do výroby v požadovaném čase a množství. K tomu dopomáhá 

informační systém. 

Výstupem procesu skladování a vychystávání je dodání požadovaného materiálu 

v požadovaném množství na výdejní místo, odkud je přemístěno na místo spotřeby. 

Interním zákazníkem procesu je tedy výroba. 

Vstupem do procesu je materiál, který byl přijat a přesunut na lokaci „small/big box 

receiving“, odkud je zaskladněn na volné lokace ve skladu. 
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Pracovníci 

Ve skladu materiálu pracuje 6 pracovníků, kteří mají na starost příjem materiálu, 

skladování a vychystávání materiálu. Prioritní činností je vychystávání materiálu tak, 

aby byla zajištěna výroba, následně příjem materiálu a zaskladnění. Podle těchto priorit 

jsou pracovníci řízeni. 

Postupy 

Z hlediska skladování začíná proces skladování od přemístění přijatého materiálu na 

„small/big box receiving“ následně je materiál podle velikosti a množství zaskladněn na 

volné lokace ve skladu, ukončení procesu je kontrola, jestli byl materiál opravdu 

zaskladněn na danou lokaci v informačním systému. 

Proces vychystávání je vyvolán požadavkem informačního systému na vychystání 

materiálu. V informačním systému je vytvořena „vlna“ z požadavků jednotlivých 

oddělení výroby, která je nahrána do scanneru. Následně je pracovníkem nalezen 

materiál z vysokých a nízkých lokací, proběhne kontrola čísla výrobku, kontrolního 

čísla a navážení množství materiálu. Při této činnosti dochází k plýtvání „pohyby a 

hledání“, která je největší časovou položkou. Takto vychystaný materiál je dopraven na 

výdejní místo, kde proces končí. Z výdejního místa je materiál přepraven na místo 

spotřeby pověřeným pracovníkem výroby („runner“). 

Vychystávání materiálu probíhá v souladu s metodou FIFO („first in – first out“). Toho 

je docíleno nastavením kontrolních čísel, které hlídá informační sytém, a jsou 

vychystávány přednostně materiály s nejstarším datem přijetí do informačního systému. 

 

Časová náročnost zaskladnění materiálu 

Měření tohoto procesu probíhalo 2x pro různé dodávky. Byl měřen celkový čas, který 

pracovník potřebuje k zaskladnění celé dodávky ze „small/big box receiving“. Dále 

bylo sledováno, na jaké lokace jsou umísťovány materiály a nutnost rozdělení materiálů 

z jedné palety na více různých lokací. Z výsledků dvou měření byly vytvořeny 

průměrné hodnoty, které jsou brány jako reprezentační. 

1. Měření – 50 typů materiálu, 9x byla využita nízká lokace, 41x vysoká, doba 

trvání 35 min/týden. 
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2. Měření – 60 typů materiálu, 14x byla využita nízká lokace, 46x vysoká lokace, 

doba trvání 48 min/týden. 

Časové náklady jsou počítány od převzetí materiálů ze „small/big box receiving“. Velký 

rozdíl je při možnosti zaskladnit celou paletu do šestipatrového regálu na nízkou lokaci 

pouze pomocí paletového vozíku, to je možné, pokud bereme v úvahu rovnoměrné 

využití materiálu z vysokých a nízkých lokací, pouze v 1/6 případů, jinak je nutné 

využít vysokozdvižného vozíku. Dalším rozdílem v časech zaskladňování je možnost 

zaskladnit celou paletu z příjmu na jednu lokaci, nebo nutnost rozdělit přijímaný 

materiál na různé lokace. Tato potřeba může vznikat, pokud jsou všechny lokace ve 

skladu obsazené a není možné umístit paletu celou. Druhým případem je rozložení typů 

materiálu do lokací, podle interních zákazníků. Tento postup je vhodný a značně 

zeštíhluje proces vychystávání, bohužel v současnosti k tomuto přístupu nedochází 

pravidelně, pouze v případech, kdy si je pracovník skladu jistý bez kontroly 

v informačním systému. 

Výpočet potřebného času vychází z počtu dodávek za rok, kterých je průměrně 30. 

V tabulce 6 je uvedeno zastoupení možnosti zaskladnit paletu celou bez zásahu a 

zastoupení potřeby typy materiálu na paletě rozdělit do různých lokací. Do sloupce 

časová náročnosti teprve vstupuje kvantita přijímaného materiálu. 

Tabulka 6 Časová náročnost – zaskladnění 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Lokace 
Počet 

dodávek Typ Počet 

Časová 
náročnost 

(min) 

Počet x č. 
náročnost 

(min) 
Celkem 

(min/týden) 
Celkem 

(hod/rok) 

Nízká 5 
Celá 2 5 10 

41 34 
Rozdělena 3 60 180 

Vysoká 25 
Celá 7 7 49 

Rozdělena 18 100 1800 

 

Pro účely zaskladňování je zapotřebí 34 člověkohodin ročně. Největší položkou je 

zaskladnění na vysoké lokace rozdělené typy materiálu, kde je využíván vysokozdvižný 

vozík. 
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Procesní mapa – zaskladnění materiálu 

Doby trvání tohoto procesu jsou silně ovlivněny nevhodným nastavením lokací ve 

skladu, proto je nejnáročnější manipulace s paletami na vysokých lokacích, například 

při nutnosti rozdělení materiálu do více palet. 

 

Obrázek 5 EPC diagram – Zaskladnění 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Časová náročnost vychystávání materiálu 

Tento proces je zahájen z pravidla před začátkem směny výroby tak, aby nedocházelo 

k časovým ztrátám při čekání na materiál, následně probíhá v různých časech podle 

potřeby výroby. V informačním systému v záložce „To do list“ je vytvořena interní 

objednávka od plánování výroby na požadované materiály včetně množství. Ta je 

pracovníkem skladu nahrána do „vychystávací vlny“, která je automaticky odeslána do 

skeneru. Z údajů o spotřebách se v průměru se jedná o 48 typů materiálu denně. 
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Následně je materiál podle skeneru pracovníkem vychystáván, přičemž jedna položka si 

vyžádá mezi 2–4 minutami času, podle toho, jestli se nachází na vysoké či nízké lokaci. 

Poslední částí procesu je předání materiálu na výdejní místo, kde jej převezme „runner“, 

který dodá materiál na místa spotřeby. 

Samotné měření probíhalo ve dvou dnech, stejně jako v předchozích procesech. Tento 

proces byl odhadován jako časově nejnáročnější, proto bylo před měřením sledováno, 

v jakém poměru je vychystáván materiál z vysokých a nízkých lokací. Tyto údaje 

zapisovali pracovníci z dat uvedených ve skeneru. Při nahrání vlny skener zobrazí, kolik 

typů materiálu se nachází na daných lokací. Zaznamenáno bylo 14 vychystávání, kde 

bylo 113 typů materiálu z nízké lokace a 559 z vysoké. Následně byly provedeny dvě 

kontrolní měření. Tyto měření probíhaly ve dvou dnech s různými pracovníky, aby byla 

zaručena relevantnost dat. V průměru byla vypočítána hodnota 3,66 min/ks na 

vychystání. Pro kontrolu byly provedeny měření celkového času vychystání jedné vlny, 

veškeré záznamy o měření jsou uvedeny v Příloze 3: 

1. Měření – 44 typů materiálu, potřebný čas 163 min/vlna. 

2. Měření – 46 typů materiálu, potřebný čas 166 min/vlna. 

Tabulka 7 Časová náročnost – vychystávání 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Počet položek (ks/den) 48 ks 

Průměrný čas vychystání (ks/min) 3,66 min 

Celkový čas (min/den) 176 min 

Celkový čas (min/rok) 61488 min 

Celkový čas (hod/rok) 1025 hod 

 

Z tabulky 7 vyplývá, že proces vychystávání je časově nejnáročnější a zabere denně 

v průměru 2,9 hodiny, a to pouze pro vybrané spojovací materiály. Z těchto důvodů je 

tento proces nutno optimalizovat a zeštíhlit. 

Procesní mapa – vychystávání materiálu 

Jak již bylo naznačeno v procesu zaskladnění, podnik nemá vhodně nastaven systém 

zaskladňování. Nejsou zde slučovány materiály se stejným místem spotřeby a jsou 

převážně zaskladněny na vysokých lokacích, proto dochází k plýtvání časem při 

manipulaci s paletami. Dalším časovým nákladem je hledání materiálu v paletách, kdy 
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Obrázek 6 EPC diagram – Vychystání materiálu 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

se na jedné lokaci nachází podle sledování až 30 typů materiálu. Průměrně se jedná o 10 

typů materiálu na jednu skladovou pozici. 
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Zařízení 

Stejně jako v předchozím procesu zde nedochází k přidávání hodnoty, a proto je zde 

použita pouze manipulační technika. Při práci se využívá vysokozdvižných vozíků, 

paletových vozíků a skladových vozíků. Pro vychystávání jsou nezbytné scannery, které 

navádí pracovníka na správné lokace, kde je uložen materiál, součástí je i kontrola čísla 

materiálu a kontrolního čísla. Pro správné množství vychystaného materiálu slouží 

váhy. 

Pracovní prostředí 

Pro potřeby skladu je vymezena část haly podniku, nachází se zde 6 oboustranných 

regálů, v každém jsou 4 sloupce, 6 pater se 4 buňkami. Ve spodním patře se nacházejí 

palety obsluhovatelné paletovým vozíkem, ostatní lokace jsou „vysoké“ a je zde nutné 

využívat vysokozdvižného vozíku, protože se nachází ve výšce 1,5 metru. Proto je 

zhruba v 5/6 případů proces časově náročnější. Regály nejsou samospádové a vytažení 

či zaskladnění palety je možné pouze z přední strany regálu. 

Řízení 

Řízení skladování a vychystávání provádí vedoucí pracovník, zodpovědný za fungování 

skladu. Zaskladňování materiálu probíhá podle interního nastavení. Upřednostňovány 

jsou nízké lokace, dosažitelné paletovým vozíkem. Jednou ročně je prováděn audit 

stavu zásob, dochází k porovnávání stavů v informačním systému se stavem skutečným. 

Inventura probíhá každý týden pro vybrané množství materiálu tak, aby za jeden rok 

prošel každý materiál inventurou. 

Údržba 

Vysokozdvižné vozíky jsou podrobeny pravidelné kontrole a údržbě. Údržba 

informačního systému nespadá do kompetencí vedoucího skladu, který je za ostatní 

údržbu zodpovědný. Dále jsou kalibrovány váhy a posuvná měřítka, které se ročně 

odevzdávají na oddělení kvality, kde je vytvořené homologované pracoviště pro 

kalibraci. Regály jsou pravidelně sledovány a kontrolovány. 
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3.3.3 Nákup zásob 

Cílem oblastí nákupu je zajistit potřebný materiál pro výrobu. Nákupní oddělení se řídí 

nastavením minimálního množství pro danou položku a výrobním plánem tak, aby 

zajistilo plynulý chod výroby. 

Výstupem procesu nákupu zásob je objednávka potřebného materiálu ve správném 

množství a čase. Zároveň vytváří dokumentaci (objednávku), podle které se kontroluje 

přijímaný materiál. 

Vstupem do procesu nákupu jsou informace o aktuálním stavu zásob a informace 

z plánování výroby. Všechny informace jsou obsaženy v informačním systému podniku. 

Jsou zde nastaveny minimální zásoby, ty se určují podle dodacích lhůt dodavatelů a 

pojistné zásoby. Predikce výroby přichází z oddělení plánování výroby a jsou podle ní 

vytvářeny objednávky. 

Pracovníci 

Na oddělení nákupu pracuje šest lidí, z toho tři se zabývají nákupem spojovacích 

materiálů. Pro svoji činnost jsou vyškoleni a pracují v souladu s interními směrnicemi. 

Postupy 

Pracovníci pravidelně kontrolují v informačním systému materiály, které systém zařadí 

do složky „bellow min“, tedy pod minimálním stavem zásob. To je signálem pro 

objednání materiálu. Pracovník nalezne pro každý materiál vhodného dodavatele na 

základě ceny a doby dodání. V současnosti pro sledované spojovací materiály využívají 

služeb 4 dodavatelů pro různé materiály. Z pravidla je objednáván stejný materiál od 

stejného dodavatele, aby byla zaručena stejná kvalita, rozměry a povrchová úprava. 

Materiál je objednán a následně je nutné vyčkat na potvrzení objednávky. S doručením 

dodávky materiálu je přijata faktura. Podnik má nastavenou splatnost faktur „NET 60“, 

faktura je tedy zaplacena po 60 dnech od doručení faktury. 

Pokud je změněn dodavatel, musí položky projít oddělením kvality, kde jsou podrobeny 

testům a měřením podle dokumentace a výkresů. 
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Procesní mapa – nákup materiálu 

Nákup zpravidla probíhá u stálých dodavatelů a obvykle nedochází ke změnám 

v důsledku neshodných specifikací. Změna nastává podle mapování procesů ve 3 % 

případů, když materiál není u dodavatele skladem a prodlužuje se tak doba dodání. U 

nových typů materiálu probíhá proces obdobně, jako při nenalezení materiálu u 

dodavatele. Pro urychlení potvrzení objednávky podnik využívá telefonické 

kontaktování obchodního oddělení dodavatele po uplynutí hodiny od odeslání 

objednávky. 

Obrázek 7 EPC diagram – Nákup materiálu 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Časová náročnost nákupu materiálu 

Při nákupu spojovacích materiálů jsou pravidelně využíváni čtyři dodavatelé a to v 90 

% případů. Pokud je nutné dodavatele měnit, je časová náročnost vyšší. Tato práce se 

bude zabývat především čtyřmi stálými dodavateli, jejichž služby jsou pravidelně 

využívány. Proto byly využiti jako reprezentanti. 

Data pro toto měření byla vytvořena na základě konzultací s pracovníky nákupu, kteří 

na základě zkušeností odhadli doby trvání jednotlivých činností. U pravidelně 

spotřebovávaných materiálů se pohybuje potřebný čas mezi 1-3 minutami pro je den 

typ, kterých je, podle dat o spotřebách, týdně průměrně potřeba 55, tyto časy kvantita 

neovlivňuje. Při opakovaně spotřebovaných materiálech nedochází k nutnosti 

domlouvání ceny, je nutné pouze potvrzení o přijetí objednávky. 

Tabulka 8 Časová náročnost – nákup 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Počet položek (ks/týden) 55 ks 

Průměrný čas nákupu (min/ks) 2 min 

Celkový čas (min/týden) 110 min 

Celkový čas (min/rok) 5500 min 

Celkový čas (hod/rok) 92 hod 

 

Pracovník nákupu tedy potřebuje týdně 1,8 hodiny pro objednání potřebného materiálu. 

Řízení nákupu 

Oddělení nákupu má své vedení, které obstarává chod. Mělo by zajišťovat, aby podnik 

nebyl přezásobený, zároveň nesmí dojít k přerušení výroby. 

3.3.4 Řízení zásob 

Cílem řízení zásob je zaručit plynulý chod výroby, zároveň by nemělo docházek 

k přezásobení. Sledování zásob probíhá pomocí informačního systému a pravidelných 

inventur, které probíhají jednou ročně. V současnosti se vedení zaměřuje hlavně na 

zajištění výroby, proto dochází u některých materiálů k přezásobení. 

Výstupem řízení zásob jsou materiálové zásoby v požadovaném množství a kvalitě ve 

správný čas. 

Vstupem jsou informace z plánovaní výroby a aktuálním stavu zásob ve skladě. 
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Pracovníci 

Tuto oblast zajišťuje oddělení nákupu, má tak přehled o současných stavech i 

objednávkách. 

Postupy 

Pro zajištění chodu výroby jsou propočítány minimální množství zásob, které jsou 

v současnosti dostačující. Využívají metodiku, která je v souladu s kapitolou 2.4.  

Při mapování procesů a jejich obecném sledování byly zajištěny informace o 

současných stavech zásob. Pro většinu pravidelně využívaných zásob jsou průměrné 

stavy na úrovni tří měsíční spotřeby. Ovšem u 20 % zásob bylo zjištěno při inventuře 

přezásobení. Byly porovnány údaje o spotřebách a současné stavy, které by, při jejich 

současném užívání, vystačili na více než jeden rok užívání.  Tyto zásoby znamenají 

vázaný kapitál v zásobách, který může být využit efektivněji. Tento problém mohl 

vyvstat z nedostatečné komunikace s plánováním výroby, nebo nevhodného řízení 

partnerských vztahů mezi vybraným podnikem a dodavateli, či dodavatelskou silnou 

vyjednávací pozicí, která zapříčinila nákup velkého objemu zboží, ačkoliv k jeho 

spotřebě bude docházet déle než jeden rok. 

Dalším problémem zjištěným při inventuře bylo množství již nevyužívaného materiálu, 

který opět znamená náklad. Takového materiálu bylo vysledováno cca 30 typů o 

množství 500 tisíc kusů. Jedná se o zůstatky z předešlých zakázek. 

V čase mapování procesů byla doba obratu zásob, která je vyjádřena vztahem 

současného průměrného stavu zásob ku průměrné denní spotřebě na 127 dní, podnik by 

tedy mohl statisticky vyrábět 4,2 měsíce bez doplnění zásob. 

Z důvodů přezásobení podniku a držení „mrtvých“ zásob dochází k zabírání skladovací 

plochy. Pokud tyto materiály zabírají spodní skladové pozice, k čemuž skutečně v čase 

době mapování procesů docházelo, prodlužuje se tak doba zaskladňování a doba 

vychystávání. 
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3.4 Příležitosti pro zeštíhlení procesů 

V předchozí kapitole 3.3. bylo provedeno sledování a mapování procesů ve čtyřech 

vybraných oblastech pro zeštíhlení. Sledování probíhalo ve vybraném podniku za 

přítomnosti vedoucích pracovníků a pracovníků, kteří se na procesech podílí. Ve všech 

oblastech bylo zjištěno plýtvání, nejčastěji plýtvání časem, náklady, pohyby a hledání. 

Tato kapitola se zaměřuje na odhalení příležitostí pro zlepšení v daných oblastech. Vždy 

však musí být zaručeno, že se nezmění vstup a výstup z procesu, aby bylo zajištěno 

fungování podniku, proto se práce zaměřuje na jednotlivé činnosti v procesech, popsané 

v předchozí kapitole. 

3.4.1 Příjem materiálu 

Příjem materiálu týdně zabere 192 minut jednoho pracovníka. Příjem jedné položky 

z dodacího listu trvá mezi 2-5 minutami, podle množství sledovaných znaků, jako je 

rozměr, stoupání závitu, povrchová úprava a kvantita. Toto sledování včetně porovnání 

dodaného materiálu a informací z objednávky je časově nejnáročnější činností celého 

procesu. 

Vybraný podnik nedostatečně buduje vztahy s dodavateli, ačkoliv jeho odběr od 

dodavatelů je značný. Proto by podnik mohl využít rozšíření služeb dodavatele a zkrátit 

časy na příjem či objednání materiálu. 

Pracovní prostředí je v podniku nastaveno vhodně, stejně tak manipulace s materiálem 

v oblasti příjmu se v časové náročnosti procesu neprojevuje tak výrazně, jako právě 

kontrola každého typu materiálu. 

3.4.2 Skladování 

Tato část je rozdělena na dva procesy: zaskladnění, vychystání. Musí zde být opět 

dosaženo stejného výstupu ze stejnými vstupy, jako je tomu v současném stavu. 

Zaskladnění 

K největšímu plýtvání časem zde dochází při zaskladňování na vysoké lokace, kterých 

je v podniku 5/6 z celkových paletových lokací. Při zaskladnění celé palety je časová 

náročnost na paletu 7 minut, ovšem při nutnosti rozdělení palety například z nedostatku 
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místa, či předem dané lokaci pro typ výrobku podle interního zákazníka, je potřebný čas 

až 100 minut na dodávku. 

Podnik by se mohl zaměřit na změnu nastavení regálů, tím by mohl dosáhnou 

rychlejšího zaskladňování. 

Vychystávání 

Tento proces je časově nejnáročnějším z popisovaných oblastí. Dochází zde 

k nachystání potřebných vstupů pro výrobu ze skladu. Tento proces probíhá denně a je 

mu dána priorita v oblasti skladu. K jeho zajištění je průměrně potřeba 176 minut 

denně. 

Z průměrně 3,7 minut trvání vychystání jedné položky, kdy je nutné zajistit, aby byl 

vychystán potřebný materiál, v potřebné kvantitě a v souladu s metodou FIFO, je 

zpravidla nejdelší činnosti hledání lokace a manipulace s manipulační technikou. 

V případě nízké lokace, která je obsluhovatelná pouze s paletovým vozíkem, není 

činnost tak zdlouhavá, ale v případě vysokozdvižného vozíku se jedná o podstatné 

plýtvání časem. Tento problém je možný částečně vyřešit změnou regálů a vytvořením 

většího skladovacího prostoru dosažitelného bez manipulační techniky. 

Ještě větší příležitost pro zlepšení vzniká již při předchozích procesech zaskladnění a 

příjmu. Materiál většinou není v těchto procesech roztříděn podle místa spotřeby a není 

podle toho zaskladněn. Při vhodném nastavení by se tak zkrátila doba vychystávání 

materiálu. Je zde ovšem nutné počítat s prodloužením doby příjmu materiálu. 

3.4.3 Nákup zásob 

Tento proces je z hlediska časů nastaven vhodně. Není zde ale produktivně udržovaný 

vztah mezi dodavatelem a vybraným podnikem. Vzhledem k dlouhodobému plánování 

a nastavení výroby je díky zakázkám možná predikce spotřeb jednotlivých materiálů. 

Tyto predikce mohou vznikat z dokumentace, jako jsou kusovníky a plánů výroby. 

Může zde tedy docházek k nastavení pravidelných dodávek materiálů, které jsou 

rovnoměrně spotřebovávány.  

Další možností je konsolidace dodavatelů s cílem užší spolupráce mezi dodavatelem a 

odběratelem. 
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3.4.4 Řízení zásob 

Oblast řízení zásob nejvíce plýtvá z hlediska nákladů finančních. V podniku bylo 

zjištěno velké přezásobení materiálem u 20 % položek. Z pravidla je v podniku držena 

zásoba k udržení výroby na úrovni tří měsíců, ale u přezásobených položek se jedná i o 

roční zásoby. To vyvstává z nevhodně nastavených dodávek materiálu, zejména jejich 

nízkého počtu, nebudovaných vztahů s dodavateli, a také chybějícího nastavení 

maximálních kvantit. Dochází tak k vázání kapitálu do zásob a vyššího využití 

skladovacích prostorů, než je nutné. To se promítá i do delší doby procesu skladovaní a 

vychystávání, protože se snižuje množství volných lokací. 

Dalším plýtváním je držení „mrtvých“ zásob v počtu 500 tisíc kusů, které se promítají 

do nákladů. Tento problém nastal patrně v chybné komunikaci s oddělením plánování 

výroby. Dalším důvodem mohou být opět vztahy s dodavateli, kdy například nebyla 

možnost zpětného odkupu neporušeného materiálu dodavatelem. 

3.5 Shrnutí analytické části 

Po provedení analýzy, kde byly jednotlivé procesy definovány, měřeny a následně 

analyzovány, bylo zjištěno plýtvání zejména časem, náklady, manipulací a hledáním, 

z nichž nejvýraznější bylo plýtvání časem. K tomuto plýtvání docházelo zejména 

z důvodů chybného nastavení procesů a řízení. V současnosti se podnik v těchto 

oblastech zaměřuje na zajištění výroby, která probíhá plynule. Stejných výsledků ale 

může dosahovat i po zavedení štíhlého řízení. Při procesu příjmu se plýtvá časem při 

kontrole materiálu. Při procesech zaskladnění a vychystávání dochází k plýtvání 

z důvodů nevhodného rozložení materiálu na skladových pozicích. Proto se další část 

práce bude zaměřovat na návrh štíhlého řízení těchto oblastí, aby došlo ke snížení 

plýtvání. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Kapitola vlastní návrhy řešení se zabývá návrhem změny v podniku, aby bylo dosaženo 

štíhlého řízení v oblasti zásobovací logistiky, skladování a řízení zásob. Tato kapitola 

vychází z poznatků z předchozí kapitoly 3 Analýza současného stavu, ve které byl 

sledován současný stav. Ze sledování byly navrženy příležitosti pro zlepšení, které 

mohou vést k zeštíhlení zmíněných procesů. Návrh je zaměřen na zmírnění plýtvání ve 

sledovaných oblastech. 

4.1 Kritéria dosažení štíhlého řízení 

Z analýzy současného stavu podniku vyplývá, že systém řízení příjmu, skladování, 

vychystávání a nákupu je dostačující pro zajištění fungování podniku, zejména výroby. 

Zároveň ale bylo zjištěno plýtvání v oblastech přemísťování, kdy je materiál 

zaskladňován na vyrovnávací prostory mezi příjmem a zaskladněním, nebo rozdělování 

materiálu na paletách pro zaskladnění. Nadbytečné skladování, které vyplývá z velkého 

množství zásob a značně tak prodlužuje doby zaskladnění a vychystávání, zároveň váže 

finanční prostředky v zásobách, které mohou být využity efektivněji. Dalším plýtváním 

je zbytečný pohyb pracovníků, který je odvozen od velikosti skladu s velkým 

množstvím zásob a také umístění centrálního skladu, který není v blízkosti dané výroby. 

V poslední řadě práce na procesech nepřidávajících hodnotu, jako jsou kontrolní 

operace při příjmu, složité skladování a vychystávání atd. Všechny tyto druhy plýtvání 

se promítají do zvýšení spotřeby časů na jednotlivé operace a plýtvání náklady. Proto by 

se měl podnik zaměřit na zeštíhlení řízení. 

V oblasti příjmu je pro štíhlé řízení vhodné omezit časově nejnáročnější činnost 

kontroly materiálů, kde dochází k plýtvání. V současné době je nárazově přijímána 

velká kvantita materiálu a operace jsou zdlouhavé, ačkoliv už u dodavatele musely 

proběhnout, protože není možné dodávat jiný materiál, než bylo požadováno. Pro 

zmírnění kvantit a duplicity některých činností je možné využít vhodně nastavené 

spolupráce podniku s dodavatelem. Pokud vybraný podnik uzavře smlouvu 

s dodavatelem o garanci shody dodávaného materiálu s poskytnutou kompletní 

dokumentací, aby nemohlo nastat dodání nevhodného materiálu a zapříčinit 
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tak přerušení výroby, může dojít ke snížení časů příjmu. Při přechodném období by byly 

náhodně kontrolovány materiály podle současných postupů, tyto kontroly by byly 

uvedeny v informačním systému a sledovány jejich výsledky. 

Pro zrychlení procesu zaskladňování je vhodné zaměřit se na současné nastavení 

regálových pozic tak, aby bylo možné obsluhovat sklad bez využití manipulační 

techniky. Po vytvoření většího množství nízkých lokací, by došlo k řešení plýtvání 

časem a manipulací. Pomocí nového regálu, který zanechává nízkou lokaci 

obsluhovatelnou paletovým vozíkem, s možností vrstvit materiál na paletě do omezené 

výšky, ale zároveň regál umožní implementování polic pro méně rozměrné materiály 

s nižší kvantitou. Tím budou vytvořeny lokace, které budou dostupné pracovníkem bez 

využití manipulační techniky. Zaskladnění i vychystání materiálu tak bude rychlejší a 

zároveň se vytvoří nové prostory pro skladovaný materiál. 

Příležitost pro zlepšení v procesu vychystávání vzniká již při předchozích procesech 

zaskladnění a příjmu. Materiál většinou není v těchto procesech roztříděn podle místa 

spotřeby a není podle toho zaskladněn. Pokud by podnik nastavil systém tak, aby byly 

předem vytvořeny lokace pro každý výrobní úsek, mohlo by k roztřízení materiálu 

docházet ihned při příjmu, kde by také byly vytvořeny přijímací lokace „small box 

receiving U1, U2, U3, ...“ Následně by byl materiál zaskladněn na lokace pro daný 

výrobní úsek. Vychystávající pracovník by tak manipuloval s nižším množstvím palet. 

Zkrátila by se tak doba vychystávání materiálu. Je zde ovšem nutné počítat 

s prodloužením doby příjmu materiálu. 

V části nákupu je vzhledem k dlouhodobému plánování a nastavení výroby díky 

zakázkám možná predikce spotřeb jednotlivých materiálů. Tyto predikce mohou vznikat 

z dokumentace, jako jsou kusovníky a plánování výroby. Může zde tedy docházet k 

nastavení pravidelných dodávek materiálů, které jsou rovnoměrně spotřebovávány. 

Pokud by tedy současní dodavatelé predikovali z potřebných dat spotřebu podniku, 

mohli by vytvářet podklady pro jednotlivé objednávky. Ty by byly následně 

kontrolovány oddělením nákupu a podle potřeb upravovány. Tím by se opět zkrátily 

časy procesu nákupu. 
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Z hlediska řízení všech analyzovaných oblastí je možné vytvořit návrh, který bude 

zahrnovat všechna kritéria pro štíhlé nastavení těchto procesů. Eliminací možných 

plýtvání, ke kterým dochází v současném nastavení, může dojít ke štíhlému řízení.  

Nastavení tahového systému vyplývajícího z požadavků výroby, který je řízen 

v krátkých časových úsecích, dojde ke snížení přijímaných kvantit materiálů a snížení 

využití skladovacích prostor. Dále vynechání duplicitních činností, jako je kontrola 

materiálu u dodavatele a odběratele, sníží potřebné časy pro procesy. Zároveň je vhodná 

reorganizace skladových prostor, která povede k zeštíhlení procesů zaskladnění a 

vychystávání a sníží časy na manipulaci s materiálem, jeho hledání a pohyby 

pracovníků. V případě konsolidace dodavatelů je možné vybudovat spolupráci s jedním 

dodavatelem, která zajistí zeštíhlení daných oblastí. Tento dodavatel by byl zapojen do 

interních procesů podniku a nově nastaveného systému řízení pomocí metody Kanban. 

Metoda Kanban, řízená pomocí spotřeby materiálu v přepravkách s nízkou kvantitou, 

při vhodném nastavení eliminuje zmíněné plýtvání, zejména díky vysokému stupni 

zapojení dodavatele do interních procesů, jemuž je přenechána značná část 

zodpovědnosti za dané procesy a zároveň usnadňuje procesy nákupu zásob. Tímto 

štíhlým způsobem řízení vybraných procesů dojde ke značné úspoře časů a nákladů. 

4.2 Požadavky změny pro štíhlé řízení 

Zeštíhlení procesů příjmu, skladování, vychystávání a nákupu materiálů je možné 

pojmout komplexně a jednou změnou tak zajistit požadovaný výsledek. Ve všech 

procesech je možné zkrátit potřebné časy a snížit tak jejich náklady. Zároveň je vhodné 

snížit objem zásob, tím se uvolní peníze vázané v zásobách a v návaznosti se zkrátí i 

časy ostatních procesů, například skladování. Vzhledem ke komplexnosti problému je 

vhodné zapojit i spolupráci s dodavateli a uplatnit tak svoji vyjednávací pozici. 

Požadavky změny: 

- Zkrátit a zjednodušit proces příjmu, 

- zkrátit a zjednodušit proces zaskladnění materiálu, 

- nastavení pravidelných dodávek, 

- rozdělení materiálu podle místa spotřeby, 

- vhodně vybudovat skladovací prostory pro vychystávání, 
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- zkrátit a zjednodušit proces nákupu zásob, 

- snížit stav zásob, 

- zefektivnit řízení vybraných procesů, 

- nastavit vhodnou spolupráci s dodavateli materiálů. 

Po dosažení těchto požadavků, které jsou předpokladem pro štíhlé řízení, můžeme 

využít změn v řízení jednotlivých procesů pro dosažení komplexního řešení. 

Proces příjmu by po změně byl zkrácen o kontrolu rozměrů, stoupání a povrchové 

úpravy. Tyto činnosti musí i v současném stavu probíhat u dodavatele, pro eliminaci 

duplicity činností by se dodavatel smluvně zavázal ke garanci shody dodávaných 

materiálů s poskytnutými dokumenty a výkresy k jednotlivým typům materiálu. 

Při tomto postupu může docházet ke kolizi jednotlivých cílů. Pokud je cílem snížení 

potřebného času procesů, může snaha o zkrácení jednoho prodloužit proces druhý. 

Vychystávání materiálu je časově nejnáročnějším z analyzovaných procesů, pro jeho 

zkrácení je vhodné využít rozdělení materiálu na skladových pozicích podle místa 

spotřeby. Po této změně by se zkrátil čas vychystávání, ale čas příjmu a zaskladnění 

materiálu se stane časově náročnějším. 

Z důvodů hrozby těchto kolizí cílů je tedy vhodné využít komplexního systému, který 

pozitivně zasáhne do všech sledovaných procesů a přispěje tak k dosažení cíle. K tomu 

je možné využít systém Kanban 

4.3 Kanban 

Tento japonský systém, vyvinutý v 50. letech 20. století, který je úzce spojen se štíhlou 

produkcí, se zaměřuje na dodržování principu „Just-In-Time“. Jedná se o kontrolu 

spotřeby vstupních materiálů do procesů tak, aby byly k dispozici pouze, když jsou 

procesem žádány. Dochází tak k eliminaci nákladového plýtvání. Při implementaci 

Kanbanu do podniku by nedocházelo k přezásobení a zeštíhlili bychom tak procesy 

příjmu, skladování, vychystávání i nákupu. 

Metoda Kanban využívá signálů, které spouští reakci. V případě spojovacích materiálů 

může být prázdná přepravka („bin“) na materiál signálem pro její doplnění. Tím je 

zaručeno, že podnik drží zásoby pouze na zajištění výroby po dobu nutnou pro doplnění 

materiálu dodavatelem. 
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V tomto systému je nutná spolupráce s dodavateli. Jejich zapojení do tohoto systému se 

může lišit podle toho, kdy do systému vstupují a kde jejich operace končí. Základní 

formou je pouhé dodání materiálu na příjem v požadovaném množství, kde jsou 

materiály pracovníky vybraného podniku přemístěny do binů. Prázdné biny jsou 

pracovníky podniku naskenovány a je odeslána objednávka dodavateli. Opačným 

přístupem je možnost zapojení dodavatele do celého systému. Ten tak zajišťuje vše od 

dodávky materiálu, uložení binů na správné lokace v marketu, odvoz prázdných binů, 

naskenovaní typů materiálů, zaslání podkladů pro objednávku až po další závoz 

materiálu. 

4.4 Návrh nastavení Kanbanu 

Pro zajištění komplexního řešení vytyčených požadavků, a tím i zavedení štíhlého 

řízení, je vhodné využít vysokého stupně zapojení dodavatele. Díky přenesení značné 

odpovědnosti na dodavatele můžeme zeštíhlit vybrané podnikové procesy, dojde tak 

v součinnosti se zavedeným systémem Kanban a zapojením dodavatele ke značnému 

snížení plýtvání. V souvislosti se spoluprací s dodavatelem a implementací Kanban je 

nutné splnit některé předpoklady pro dlouhodobé fungování. 

Předpoklady 

Zavedení systému Kanban je možné tam, kde je možné spotřeby materiálů predikovat, 

aby nedocházelo k neustálým změnám ve využívaných materiálech a materiál byl vždy 

spotřebován. S tím je spojena i pravidelná komunikace dodavatele a odběratele, 

zejména při plánovaných změnách výrobních programů atd. Je tedy nutné umožnit 

přístup dodavateli k informacím o minulých a plánovaných spotřebách, zejména při 

nastavení kvantit v přepravkách. 

Dalším předpokladem je vybudování skladovacích prostor vytvoření marketu 

s přepravkami. Jedná se o sklad, nebo sklady v místech spotřeb, které jsou vytvořeny 

mimo současné skladovací prostory blíže výrobním prostorům. Tvoří je pouze nízké 

lokace obsluhovatelné bez manipulační techniky. 

Pro možnost skenování je dobré sladit metodiku tvorby čárových kódů jednotlivých 

typů výrobků, aby nedocházelo k záměně materiálů. Odesílání předběžných objednávek 
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vytvořených dodavatelem je vhodné nastavit oboustranně kompatibilním nástrojem, 

jako jsou dokumenty z MS Excel. 

K zajištění samotných materiálů je nutná podrobná dokumentace a výkresy, ty poslouží 

jako zdroj informací pro konsolidovaného dodavatele. Tyto materiály musí být 

podrobeny testům kvality u odběratele, aby byla zajištěna shoda ve všech parametrech 

tak, aby nebyla ohrožena kontinuita výroby. S tím je spojeno i sladění postupů a 

přístupů na odděleních kvality dodavatele a odběratele tak, aby se zaručilo shodné 

testování materiálu o dodavatele, jako tomu bylo u vybraného podniku. 

Pro umožnění pohybu pracovníků dodavatele v prostorách vybraného podniku je nutné 

školení o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), které provede pověřený 

pracovník z vybraného podniku. 

Dalším předpokladem je nákup přepravek na materiál, tzv „binů“. Tyto přepravky musí 

být označeny štítky, které nesou informace o vloženém materiálu, jeho popis, rozměry, 

obrázek, čárový kód a informace o umístění. Tedy do kterého marketu, regálu, police a 

pozice v regálu patří. Tyto informace je nutné zadat i do informačního systému podniku, 

aby bylo umožněno vychystávání materiálu. 

Návrh 

 Aby bylo možné zapojit dodavatele do obsluhy Kanbanu, je vhodné konsolidovat 

dodavatele tak, aby byla vytvořena úzká spolupráce pouze s jedním. Proto by vybraný 

podnik využíval spolupráce s jedním dodavatelem, na místo současných čtyř. Jedná se o 

250 typů materiálu, které mají spotřebu a je možné predikovat jejich dlouhodobé 

využití. Výběr dodavatele je klíčový. Tento dodavatel musí být schopen zajistit 

potřebné typy materiálu, dokumentaci, schopnost obsluhovat Kanban, kvalitu a shodu 

dodávaných výrobků atd. 

Princip fungování Kanbanu bude založen na dodávkách materiálu v přepravkách, ve 

kterých bude vždy jeden typ materiálu. Kvantita v přepravce bude určena podle počtu 

dodávek a průměrné spotřebě. V přepravce je množství, které pokryje průměrnou 

spotřebu materiálu pro období mezi jednotlivými dodávkami. Přepravky budou vždy 

dvě. Tím je zajištěno, že podnik má potřebný materiál na výrobu po dobu dvou 

dodávek, průměrně je tak v podniku zásoba potřebná k výrobě na jeden dodávkový 

cyklus. Jakmile je spotřebována jedna přepravka s materiálem, je otočena dnem vzhůru, 
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to je signálem pro doplnění. Mezitím je spotřebováván materiál z přepravky druhé. 

Pracovník dodavatele po doplnění materiálu sesbírá prázdné přepravky. Prázdné 

přepravky jsou v místě působení dodavatele naskenovány pomocí čárových kódů. Tak 

je vytvořena předběžná objednávka, ta je odeslána na oddělení nákupu vybraného 

podniku. Zároveň je podle naskenovaných položek vytvořena faktura. Jedna se tedy o 

formu konsignačního skladu a materiál je fakturován až po spotřebě, nikoliv při dodání. 

Oddělení nákupu ze zaslaných podkladů vytváří objednávku pro dodavatele. Ve chvíli 

přijetí objednávky dodavatel doplní materiál do přepravek podle předem nastavených 

kvantit a v pravidelném termínu závozu je dodá podniku. Pracovník dodavatele opět 

zaskladní přepravky na předem dané lokace v podniku a sesbírá prázdné přepravky, 

které jsou znova doplňovány. 

Pro zaručení fungování dlouhodobé spolupráce je vhodné nastavit dvouměsíční 

kontrolní období pro sledování a ustálení průběhu nově nastavených procesů. V tomto 

období bude docházet namátkovým kontrolám kvantit a specifikací materiálu, dále ke 

kontrole skenovaných materiálů atd. Ve dvouměsíčním období je zaručeno, že 

proběhnou veškeré procesy minimálně 5x a zároveň dojde k zahlazení výkyvů například 

v objednávaných kvantitách. 

4.4.1 Příjem materiálu 

Při dodání dodávky materiálu od dodavatele bylo v současném nastavení nutné 

zkontrolovat množství balení, dále porovnat objednávku s dodaným materiálem 

v různých specifikacích, jako jsou rozměry, stoupání, povrchová úprava a kvantita. 

V některých případech, jedná se z pravidla o jednu až dvě položky z dodávky, je nutné 

odesílat materiál na interní oddělení kvality. 

V navrhovaném systému je nutné zajistit stejný vstup a výstup z procesu, tedy přijmout 

zkontrolovaný materiál do systému a zaskladnit jej na lokaci, která je vyhrazena pro 

další zaskladnění na skladovou pozici. Navrhovaný postup eliminuje práci pracovníka 

při kontrole a předává odpovědnost za tento proces dodavateli. Ten se smluvně 

zaručuje, že dodávané materiály budou v souladu s poskytnutou dokumentací a nebudou 

se v průběhu času lišit. Změny ve spojovacích materiálech musí být konzultovány a 

schváleny oddělením kvality vybraného podniku. 
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Materiál, který je dodán tedy nebude muset být kontrolován a může proběhnout další 

proces – zaskladnění. 

K ustálení navrhovaných procesů poslouží smluvně ujednaná namátková kontrola podle 

minulých procesů a v testovacím období dlouhém dva měsíce bude probíhat namátková 

kontrola pracovníkem příjmu vybraného podniku. Pracovník příjmu vybere 10 % typů 

výrobků z jedné každé dodávky v přepravkách, pravidelně se jedná o pět typů, a 

provede kontrolu materiálu z hlediska jeho specifikací a kvantit, jak tomu bylo 

v minulém nastavení. O kontrole provede záznam, který bude zdokumentován 

v podnikovém informačním systému. Pokud nenastane změna či pravidelné neshody, 

bude tento proces standardizován. 

4.4.2 Zaskladnění 

Tento proces začínal, když byl materiál přijat na lokaci „small/big box receiving“. To 

bylo signálem, že je materiál přijat do informačního systému a může být zaskladněn. 

Následně byl materiál převezen na volné lokace ve skladu a byl fyzicky a systémově 

zaskladněn na danou lokaci. 

V navrhovaném sytému řízení by materiál nebyl zaskladněn na „small/big box 

receiving“, ale přímo do marketu u místa spotřeby. Tento postup provádí pracovník 

dodavatelské firmy, podle lokací uvedených na přepravce. 

Market musí být vhodně nastaven a mít jasně označené pozice, aby nedocházelo 

k chybám při zaskladnění či vychystávání. Lokace bude například označena                        

„V1 – U1 – A01 – 1“, kde: „V1“ značí, o jakou výrobu se jedná, „U1“ je úsek dané 

výroby, „A01“ je znakem pro regál „A“ a první polici „01“, „1“ je potom prvním 

prostorem v polici pro daný bin, jak je naznačeno na obrázku 8. Samotný regál je 

rozdělen na stranu doplnění, odkud je materiál zaskladněn a stranu odběru, odkud je 

materiál vybírán ke spotřebě. Tím je zaručen systém „FIFO“. V regálu se tedy vždy 

nachází dvě přepravky s materiálem. U regálu není pro zaskladňování využita nejvyšší 

police, která slouží jako prostor pro prázdné přepravky. Přepravky na této polici jsou 

signálem pro jejich doplnění.  

Typy materiálu, které byly sledováním spotřeb určeny jako „high runners“, tedy 

materiály s vysokou spotřebou, je 250. Proto je výchozím stavem pro počet přepravek - 
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„binů“ - 500 ks, protože se materiál vždy nachází ve dvou přepravkách zároveň. 

Z omezené kapacity přepravek vyplývá, že pro některé materiály bude využito dvou až 

tří lokací. To je dáno jejich rozměry či velmi vysokou spotřebou. Proto je nutné nastavit 

rezervy pro počet lokací a binů. Z kvalifikovaného odhadu bylo určena rezerva pro 

počet přepravek na hodnotě 25 %, potřeba je tedy 620 přepravek. Tato rezerva se 

promítne i do počtu regálů. Velikost regálu je odvozena od velikosti přepravek (délka 

25 cm, šíře 20 cm, výše 15 cm), pro regál je pak zastavěna plocha 1,4 m2 (délka 1,8 m, 

hloubka 0,7 m), pro obsluhu je pak nutné vyhradit vzdálenost 1,2 m od regálu pro 

doplnění a 1,2 m pro vyskladnění. 

V1 – U1 Prázdné přepravky 

A01 1 2 3 4 5 6 7 

A02 1 2 3 4 5 6 7 

A03 1 2 3 4 5 6 7 

A04 1 2 3 4 5 6 7 

A05 1 2 3 4 5 6 7 

A06 1 2 3 4 5 6 7 

A07 1 2 3 4 5 6 7 

          

Obrázek 8 Grafické znázornění regálu v marketu 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Jakmile se ve vrchní polici nachází prázdná přepravka, je pracovníkem dodavatelské 

firmy odvezena. Následně jsou všechny odvezené přepravky naskenovány a jsou 

vytvořeny podklady pro vybraný podnik na objednávku novou. Zároveň je vytvořena 

faktura za spotřebovaný materiál z přepravek. Jedná se tedy o formu konsignačního 

skladu. 

Z rozložení výroby práce navrhuje rozdělit sklad do tří marketů, které se budou 

nacházet v daném výrobním úseku. Materiál tak bude rozdělen podle místa jeho 

spotřeby. Markety jsou umístěny na možných volných prostorech u každé výroby, které 

byly navrženy podle sledování v podniku. Z predikce spotřeb a počtu typů materiálu je 

navrženo celkem 9 regálů, každý regál pojme podle obrázku 8 až 49 lokací. Podle 

obrázku 9 budou markety nastaveny následovně: 
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„V1 – U2“ – 4 regály („A, B, C, D“), s počtem 196 lokací, pravděpodobná obsazenost 

155 lokací, potřebná plocha 7,2 x 3,1 m = 22,3 m2. 

„V1 – U2“ – 2 regály („A, B“), s počtem lokací 98 lokací, pravděpodobná obsazenost    

62 lokací, potřebná plocha 3,6 x 3,1 m = 11,2 m2. 

„V1 – U2“ – 3 regály („A, B“), s počtem lokací 147 lokací, pravděpodobná obsazenost 

93 lokací, potřebná plocha 5,4 x 3,1 m = 16,7 m2. 

 

Obrázek 9 Layout transportní chlazení 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Obrázek 9 je znázorněním layoutu výrobní plochy pro transportní chlazení. Rozložení 

jednotlivých operací je v návrhu shodné s layoutem ve sledovaném období. Prostory pro 

market jsou navrženy s nulovým zásahem do výrobní plochy díky možnosti rozšíření 

úseku do obsluhovacích chodeb, které jsou i po návrhu v souladu s BOZP.  

V obrázku 9 je u marketů doplněn symbol „O“ (odběr) a „D“ (doplnění), tyto pojmy 

naznačují, z jaké strany je materiál doplňován nebo odebírán. Tyto strany jsou navrženy 

podle sledování pohybu pracovníků v daných úsecích. 

4.4.3 Vychystávání 

Proces vychystávání je prvním procesem, který by po kontrolním období nastaveném na 

dva měsíce od zavedení Kanbanu, zastával pouze pracovník vybraného podniku. Proces 

vychystávání musí stále zajistit, aby byl dodán požadovaný typ materiálu v požadované 

kvantitě na místo spotřeby. 

Informaci o potřebě doplnění materiálu z marketu na místo spotřeby dostává pracovník, 

tzv. „runner“, pomocí dalších přepravek, které se pohybují pouze od marketu po místo 

spotřeby. Tyto přepravky opět nesou informace o typu materiálu, jeho číslo, kvantitu na 

přepravku a místo spotřeby, tedy operaci na výrobním úseku. Runner pravidelně 

obchází danou trasu v podniku, po které sesbírá prázdné přepravky a v marketu je 

doplní. Má k dispozici váhu, pomocí které naváží množství daného typu materiálu 

uvedené na přepravce. Díky vhodnému rozložení marketu není nutné používat 

manipulační techniku. Rozdělením marketů došlo ke snížení množství na jeden market, 

proto je přehlednější a vyhledávání je rychlejší. Jakmile runner naplní všechny prázdné 

přepravky, odveze je zpět na místo spotřeby podle umístění uvedeném na přepravce. 

Pro potřeby zajištění výroby jsou kvantity v přepravkách napočítány tak, že jeden 

runner obslouží všechny operace, do kterých vstupuje materiál z marketů. 

4.4.4 Nákup 

Tento proces má za cíl zajistit potřebný materiál pro výrobu. V současném stavu byly 

objednávky vytvořené na základě klesnutí stavu typu materiálu pod nastavenou 

minimální hranici. Díky přirozeným ztrátám docházelo k neshodě stavů materiálu 

v systému a ve skladu, to bylo zjištěno až v inventuře. Navrhovaný systém eliminuje 
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přirozené ztráty díky využití plastových přepravek a nižších kvantit dodávaného 

materiálu. 

Objednávka v navrhovaném nastavení je vytvářena na základě vytvořených podkladů 

od dodavatele. Ten naskenuje prázdné přepravky a odešle soubor vybranému podniku. 

Pracovník na základě údajů o plánování výroby upraví objednávku. Ta je následně 

odeslána dodavateli, který podle objednávky doplní přepravky materiálem a s dalším 

závozem je doručí do podniku. 

4.5 Změny v návrhu nastavení Kanbanu 

Po konzultaci návrhu s vybraným podnikem byla provedena úprava v rozložení 

marketů. Návrh pracoval s rozložením tří marketů přidruženým k výrobním úsekům. 

Tím mělo být zaručeno snížení plýtvání při pohybu pracovníků a transportu materiálů. 

Vybraný podnik však z hlediska možnosti rozšíření výroby neakceptoval markety 

přidružené k výrobním úsekům. Proto byl navržen centrální market. Díky velikosti 

výrobní plochy se ale centrální market stále nachází v bezprostřední blízkosti k výrobě 

transportního chlazení. Layout výroby po zavedení centrálního marketu je znázorněn na 

obrázku 12 v Příloze 1. 

Z hlediska časové náročnosti nebyl proces významně prodloužen proti návrhu, protože 

se i nadále centrální market nachází v blízkosti výrobních úseků. Stejně tak není 

pozměněno nastavení lokací a rozdělení marketů podle výrobních úseků pro snížení 

časů vychystávání. 

Finanční náklady na vybudování skladu se neliší od návrhu, stále je využito 9 regálů. 

4.6 Kontrolní období 

Toto období navazuje bezprostředně po implementaci Kanbanu a zahájení výroby. Po 

dohodě bylo stanoveno na dva měsíce. Tato délka byla určena podle předpokladu, že 

v období 8 týdnů proběhne každá navrhovaná činnost minimálně 5krát. Tak bude možné 

vyhodnotit změnu ve všech procesech a zároveň zaručit, že navrhovaný systém funguje. 

Kontroly se týkají oblasti příjmu, kdy je namátkově kontrolován dodávaný materiál 

v přepravkách podle postupů ze sledovaného období. Je tedy kontrolováno 5 přepravek 
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s materiálem, jejich kvantita, rozměry, stoupání a povrchová úprava. Údaje jsou 

zaznamenány do MS excel a porovnány s údaji o materiálu v informačním systému a na 

přepravce. 

Pro kontrolu objednávaného materiálu je využito duplicitní kontroly. V tomto období 

budou tedy prázdné přepravky skenovány pracovníkem vybraného podniku a následně 

pracovníkem dodavatelské společnosti. Následně budou data porovnána. 

Z hlediska ostatních procesů, kterých se návrh týká, není nastavena dodatečná kontrola 

a budou probíhat podle návrhu. Případné odchylky od nového nastavení jsou 

bezprostředně po zjištění konzultovány mezi vybraným podnikem a dodavatelem. 

4.7 Časový průběh implementace Kanbanu 

Implementace návrhu je částí celého projektu, který probíhá ve spolupráci vybraného 

podniku a dodavatelské společnosti, která se na změně podílí. Následující obrázek 

znázorňuje Ganttův diagram od uzavření smlouvy po ukončení projektu. Je zde vybrána 

část implementace Kanbanu a její průběh v čase. Celý průběh projektu je znázorněn 

v Příloze 6, ve které jsou následující činnosti označeny body 11. až 14. 

V obrázku 10 jsou znázorněny jednotlivé činnosti, jejich přibližné trvání a datum 

provedení. Implementace si vyžádá od příprav po její zavedení téměř celý kalendářní 

měsíc. Důvodem je nastavení materiálu a jeho kvantit do přepravek a vyčkání na 

vhodný termín implementace, kdy není výroba v provozu. 

Obrázek 10 Ganttova diagramu je omezen v důsledku šíření COVID-19 a je vytvořen v 

„demo“ verzi programu „Instant team“, z těchto důvodů není jeho vizuální stránka 

optimální. 

Popis činností: 

1. Uzavření smlouvy – „Master contract“ o budoucí spolupráci, dodávání materiálu a 

servisování Kanbanu v podniku. 

2. Implementace 

2.1. Nastavení lokací a kvantit materiálu v přepravkách – na základě dokumentace 

od dodavatele o minulých a plánovaných spotřebách. 

2.2. Stavba centrálního marketu – příprava a vybudování centrálního marketu. 
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Obrázek 10 Časový plán implementace 

(Zdroj: Vlastní zpracování v Instant Team) 

2.3. Inventura současného stavu zásob vybraných 250 typů materiálu, příprava 

podkladů a prodej odběrateli za 90 % ceny budoucí. 

2.4. Implementace kanbanu – Přesunutí materiálu do přepravek a fyzické 

zaskladnění materiálu na lokace v marketu podle výrobních úseků. 

2.5.  Tvorba podkladů pro systémové přesunutí materiálu. 

2.6. Zadání lokací do systému – materiály jsou přesunuty na lokace v marketu podle 

vytvořených podkladů. 

2.7. Ukončení implementace 

3. Kontrolní období 

3.1. Proškolení zaměstnanců odběratele – zaučení zaměstnanců o nově nastaveném 

systému a jeho postupech. 

3.2. Kontrola funkčnosti nově nastaveného systému – sledování funkčnosti návrhu, 

komunikace mezi dodavatelem a odběratelem o případných nesouladech. 

4. Ukončení projektu 

4.1. Úpravy v nastavení nového systému 

4.2. Uzavření projektu 
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4.8 Náklady změny 

Pro nastavení systému Kanban v podniku budou vznikat dodatečné náklady proti 

běžnému provozu v oblasti časové zátěže pracovníků, kteří jsou za nastavení a 

implementaci odpovědni. Jedná se o vedoucího pracovníka nákupu a vedoucího 

pracovníka skladu. Tito pracovníci jsou odpovědni za analyzované oblasti a jejich 

procesy, proto se jich změna nejvíce dotýká. Dalšími pracovníky, kteří budou zapojeni 

do implementace systému Kanban, jsou jednotliví pracovníci daných oddělení. Pro 

potřebné informace je využito i oddělení plánování výroby a vedoucí pracovníci 

výroby. Sponzorem změny je vrcholový management, od kterého přišel požadavek na 

zeštíhlení řízení těchto procesů. Na všechny tyto pracovníky jsou po dobu 8 měsíců 

kladeny vyšší nároky, buď v důsledku samotného nastavování Kanbanu, nebo zvýšené 

nároky na pracovníky, na které přechází část práce vedoucích pracovníků. 

Pro snížení těchto nákladů bude využito spolupráce s jedním dodavatelem, který je 

způsobilý k zajištění fungování systému Kanban. Tento dodavatel bude poskytovat 

know-how jak postupovat s implementací návrhu. Takhle nastavený přístup je nezbytný 

k dosažení vzájemně výhodné kooperace a budoucí spolupráce, aby byla reálná a 

udržitelná. Tento dodavatel, kterým je společnost Fastenal Europe s.r.o., nepředstavuje 

při nastavení a implementaci návrhu žádný finanční náklad. Služby jsou poskytovány 

bezplatně na základě smluvené dlouhodobé spolupráce o servisování systému Kanban. 

Nákladem bude i dodatečná inventura, která zajistí přesné informace o současných 

stavech materiálů. Bude probíhat v čase, kdy neprobíhá výroba a bude ji zajišťovat 8 

pracovníků vybraného podniku. Důvodem inventury je prodej současného stavu zásob 

v podniku dodavateli, aby bylo možné přejít na Kanban v jedné vlně a v plném rozsahu, 

tedy pro veškerý vybraný materiál současně. Odkup materiálu bude dalším nákladem 

pro vybraný podnik, protože proběhne za 90 % budoucí fakturované ceny od nového 

dodavatele. 

Pro zajištění marketů je nutné vybudovat regály pro přepravky. Podle návrhu se jedná o 

9 regálů, které si vyžadují investici na pořízení a instalaci na základě průzkumu trhu cca 

40 000 Kč. Společně s regály je nutné zajistit potřebný počet přepravek na materiály. 

Přepravek je potřeba cca 600 kusů. V tomto případě ale přepravky zabezpečuje 
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dodavatelská společnost, proto nejsou nákladem pro vybraný podnik. Ceny jsou 

uvažovány včetně daňové zátěže, pokud se do ceny promítá. 

Pro vybraný podnik by navrhovaný systém znamenal jednorázové náklady peněžní a 

dále náklady za práci pracovníků zodpovědných za změnu nebo za její část. 

Pro zahájení systému Kanban bez složitého přechodného období je vhodný odkup 

současného stavu materiálu dodavatelem. Pro odkup materiálu může být podle 

zkušeností z jiných projektů využito nastavení odkupu materiálu za 90 % budoucí 

prodejní ceny materiálu od dodavatele. Váženým průměrem podle hodnot z inventury 

byl zjištěn stav zásob dostačující k zajištění výroby na 4,8 měsíce. Očekávaná spotřeba 

materiálu vyjádřená ve finančních prostředcích je z plánování výroby a minulých 

spotřebách odhadována na 1,2 mil. CZK/měsíc. Cena je uvedena po slevě 15 %, kterou 

garantuje dodavatel. Proto je odhadovaný náklad spojovacích materiálů za předchozí 

sledované období 1,35 mil. CZK/měsíc. Při jednorázovém odkupu celkových zásob 

materiálu, které se nachází v podniku při snížené ceně pro dodavatele jednorázovým 

nákladem při ztrátě 10 % rovna 4,8 (současný stav zásob) x 250 tisíc CZK (rozdíl mezi 

cenou za materiál nakoupeným vybranou společností a prodejem dodavatelské 

společnosti za sníženou 90% cenu). 

Dalšími peněžními náklady jsou nákup a postavení regálů - 40 tisíc CZK a nákup 

přepravek pro materiál – 59 CZK x 610 přepravek. Tyto náklady může po dohodě nést 

dodavatelská společnost jako benefit pro odběratele. 

Tabulka 9 Jednorázové peněžní náklady 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položky Množství Cena za jednotku Cena celková Zajišťuje 

Regály – nákup, stavba 9 ks 4 400 CZK/ks 39 600 CZK Dodavatel 

Přepravky na materiál 610 ks 59 CZK/ks 35 990 CZK Dodavatel 

Odkup materiálu 4,8 měsíce 250 000 CZK/měsíc 1 200 000 CZK Odběratel 

Celkové jednorázové peněžní náklady pro vybranou společnost 1 200 000 CZK Odběratel 

 

Pro nastavení celého sytému jsou vedle jednorázových peněžních nákladů i náklady na 

čas pracovníků, strávený při nastavovaní nového systému, zejména pak práce 

zodpovědného pracovníka za zavedení změny. I tyto činnosti probíhají ve spolupráci 

s dodavatelem, který bezplatně poskytuje know-how a návrhy k řešení změny. 

Dodavatel dále zajišťuje smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem a zajišťuje potřebné 
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spojovací materiály podle zaslané dokumentace. Každý materiál musí být schválen 

oddělením kvality vybraného podniku, které dále řeší případné deviace v navrhovaných 

materiálech. Ostatní časové náklady jsou spojené s mapováním procesů, pro které je 

vhodné vymezit tři dny. V souvislostí s mapováním procesů je nutná přítomnost 

vedoucích pracovníků daných oddělení a participace pracovníků provádějících procesy, 

pro tyto pracovníky je ale zdržení zanedbatelné. Pro přechod ze současného systému je 

vhodné provést inventuru po zajištění aktuálních stavů zásob v podniku. Dalšími 

náklady na změny v systému jsou spojené s pracovníky oddělení skladu, kteří musí 

v krátkém časovém úseku změnit lokace materiálů z původních na lokace v marketech. 

Potřebnou dokumentaci dodá společnost Fastenal Europe s.r.o., která bude samotnou 

implementaci a přechod na systém Kanban provádět. V tabulce 10 nejsou uváděny 

práce dodavatelské společnosti, protože jsou pro vybraný podnik neužitečné. 

Tabulka 10 Mzdové náklady vybraného podniku  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

V tabulce 10 jsou uvedeny práce pracovníků, jejichž práci vyžaduje navrhovaný sytém. 

Časy a mzdové náklady jsou pouze orientační. Tato tabulka nezahrnuje fakt, že práce 

pracovníků nemusí probíhat nad rámec jejich časových možností v podniku. Pro práci 

na změně mohou pracovat v pracovní době a pravidelnou práci rozdělit mezi kolegy či 

podřízené. 

Všechny výše uvedené náklady jsou spojené pouze s prací před implementací Kanbanu 

a nebudou se dále promítat jako zvýšené náklady systému navrhovaného. Celkové 

náklady na změnu jsou tedy odhadovány na 1 317 tisíc Kč. Největší položkou je odkup 

materiálu, který by měl být umořován nižší cenou za materiál po změně a konsolidaci 

dodavatele. 

Pracovník Prováděná práce
Počet 

pracovníků

Trvání 

(dny)

Potřebný 

čas

Náklady za 

čas

Mapování procesů 1 3 3 7 200 Kč

Potvrzení shody materiálů 1 25 25 60 000 Kč

Deviace neshodnodných materiálů 1 2 2 4 800 Kč

Top management Uzavření smlouvy podle návrhu 1 0,5 0,5 1 600 Kč

Inventura 6 1 6 9 600 Kč

Přepis lokací v systému 6 1 6 1600 9 600 Kč

116 800 Kč

Vedoucí logistiky

Oddělení kvality

Celkové mzdové náklady podle potřebných časů

2400

2400

2400

2400

3200

1600
Pracovníci skladu

24 000 Kč

Řízení změny, nastavení požadavků, 

komunikace s dodavatelem, 

komunikace s vybranými pracovníky

1 10 10

Náklady 

(Kč/den)
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4.9 Přínosy změny v jednotlivých oblastech 

Návrh cílí na zeštíhlení řízení v oblasti logistiky, skladování a nákupu, proto tato část 

práce hledá přínosy navrhované změny v popisovaných oblastech oproti současnému 

stavu. Zmírnění plýtvání práce popisuje zejména z pohledu dob trvání jednotlivých 

procesů, s tím jsou spojené i nákladové úspory. Další zmírnění plýtvání může nastat 

v manipulaci a hledání. Velmi často díky návrhu může dojít k úplnému vynechání 

činností procesů, to je důsledkem přenesení zodpovědnosti za jejich provedení na 

jednoho dodavatele. Tento dodavatel se v návrhu stává výhradním dodavatelem pro 

sledovaných 250 typů materiálu. Díky této konsolidaci dodavatelů se zvyšuje vliv 

vybraného podniku na dodavatele. V tomto smyslu může dojít i ke zlevnění čistě 

v cenách dodávaného materiálu. 

4.9.1 Příjem materiálu 

Tento proces byl rozdělen na přebrání materiálu od dopravce a příjmu materiálu do 

systému. První činnost nebyla časově náročná a jednalo se pouze o přepočítání palet/ 

beden podle dodacího listu od dopravce, zároveň bylo kontrolováno možné poškození 

materiálu. Pro jednoho pracovníka tato činnost znamenala časový náklad max 5 minut, 

pokud bylo vše v pořádku. Proces příjmu do systému byl časově náročnější, zejména 

díky nutnosti konsolidovat typy materiálu rozložené na paletách a kontrole shody 

dodaného materiálu podle dokumentace, kterou byl dodací list od dopravce a 

objednávka v informačním systému. 

Postupy 

Podle navrhovaného postupu by tyto procesy byly sloučeny a podstatně zkráceny. Díky 

smluvnímu zavázání se dodavatele, pod hrozbou pokut z možného přerušení výroby, by 

byl materiál dodáván již zkontrolovaný od dodavatele. Tento proces by tedy probíhal 

pouze namátkovou kontrolou 5 typů materiálu, která by probíhala stejně, jako tomu 

bylo ve sledovaném období. Materiál by tedy byl zkontrolován podle údajů 

v podnikovém IS, zejména jeho rozměry, stoupání závitů, povrchová úprava a dodaná 

kvantita podle údajů na přepravce. V testovacím období po dobu dvou měsíců by byl 

veden záznam o těchto namátkových kontrolách, který by byl sledován vedoucím řízení 
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zásob. Pokud by byl vždy materiál ve shodě, může být odstoupeno po testovací době od 

této namátkové kontroly, zároveň však může být ponechána i pro další období. 

Časy 

Ve sledovaném období bylo průměrně přijímáno 55 typů materiálu týdně, tento počet 

bude shodný i pro další období. Změna nastává v množství kontrolovaných typů 

materiálu. Při průměrné době příjmu 3,5 minuty na jeden typ materiálu a počtu 5 typů 

materiálu na namátkové kontrole, se potřebný čas zkracuje na 17,5 minuty. 

Tabulka 11 Časová úspora návrhu – příjem 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Sledované o. Návrh Úspora 

Počet typů materiálu (ks/týden) 55 ks 5 ks 45 ks 

Průměrný čas příjmu (min) 3,5 min 3,5 min 0 min 

Celkový čas (min/týden) 192,5 min 17,5 min 175 min 

Celkový čas (min/rok) 9625 min 875 min 8750 min 

Celkový čas (hod/rok) 160 hod 15 hod 145 hod 

 

Z tabulky 9 je zřejmé, že ročně dojde při zavedení návrhu k časové úspoře o 145 hodin 

za rok, to odpovídá 18 pracovním dnům jednoho zaměstnance, i přes zachování 

namátkových kontrol materiálu. 

Prostory 

Z hlediska prostorů je stále nutné udržet místo pro příjem, protože zde stále bude 

probíhat pro ostatní materiály, které nejsou zahrnuty do implementace systému Kanban, 

jejich využití však bude nižší. Dalším uvolněným prostorem budou místa, kam byly 

dočasně přesunuty materiály, které prošly příjmem a čekaly na zaskladnění. 

Pracovníci 

Pro pracovníky příjmu, respektive skladu, vzniká uvolnění jejich kapacit pro jinou 

práci. Vedení podniku tedy dostává prostor pro jejich využití, i v souvislostí s dalšími 

časovými úsporami, v jiné oblasti podniku. Jejich činnost však není závislá pouze na 

těchto typech materiálu, proto je nutné, aby zajišťovali chod skladu i nadále. 
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4.9.2 Zaskladnění 

Proces zaskladnění je návrhem nejvíce ovlivněn, protože v navrhovaném systému by 

nebyl prováděn pracovníky podniku, ale pracovníky dodavatelské firmy. 

Po provedení namátkové kontroly materiálů podle návrhu přepraví materiál 

k marketům, kde sám podle lokací v marketech a lokací na štítcích přepravek zaskladní 

materiál. Pro dodržení FIFO je nutné, aby dodržoval strany pro doplňování a odebírání 

materiálu. Díky tomuto postupu není nutné, aby do procesu zasahoval pracovník 

vybraného podniku. 

Časy 

Časové náklady toho procesu tedy díky nově nastavenému systému klesly na nulu, 

protože jsou prováděny externím pracovníkem. Podle návrhu tedy dojde zkrácení doby 

zaskladnění o její plný rozsah podle sledovaného období, a to o 41 minut týdně, ročně 

pak o 34 hodin. 

Prostory 

Z hlediska prostorů dochází k přesunutí materiálu do marketů. Tím by bylo dosaženo 

uvolnění skladovacích prostorů v současném skladu kvalifikovaným odhadem o 20 %, 

to odpovídá jednomu regálu. tyto prostory mohou být využity pro skladování jiných 

materiálů, polotovarů, či hotových výrobků. Při potřebě růstu výrobní plochy mohou 

být prostory skladu uzpůsobeny pro rozšíření výroby. 

Současně ale s uvolněním prostorů skladu dochází nutnosti vytvoření prostorů pro tři 

markety ve výrobě, které jsou naznačeny na obrázku 9. Markety tvoří dohromady 9 

regálů, rozdělených podle spotřeb v jednotlivých úsecích. Podle sledování v podniku je 

možné tyto prostory pro markety vytvořit i při zachování manipulačních prostorů a 

podmínek BOZP z hlediska pohybu pracovníků. 

Pracovníci 

Pro tento proces jsou využívání pracovníci skladu, kterým by opět odpadala práce a 

mohou být využiti na jiné činnosti. Opět musí být zajištěno fungování skladu pro jiné 

položky, než jsou sledované spojovací materiály. 
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4.9.3 Vychystávání 

Vyskladnění materiálu podle požadavků výroby bylo při sledování časově 

nejnáročnějším procesem. Jeho náročnost vyplývala z nevhodného nastavení skladu, 

kdy bylo 5/6 materiálu zaskladněno na vysoké lokaci, obsluhovatelné pouze 

s vysokozdvižným vozíkem, dále z nevyužití potenciálu spodních regálových pozic, 

které nebyly rozděleny do více polic pro rozměrově menší materiály a posledně díky 

nerozdělování materiálů podle místa spotřeby, proto byla vlna vytvořená pro materiál z 

úseku 1 rozložena po celém skladu, docházelo tak k plýtvání manipulací s materiálem, 

pohybů pracovníků a hledání položek z vychystávací vlny. 

Postupy 

Materiál se po zaskladnění od pracovníka dodavatele nachází ve třech oddělených 

marketech pro jednotlivé výrobní úseky. Přepravky jsou zaskladněny na předem daných 

lokacích a jejich lokace je neměnná, tak je eliminováno plýtvání hledání materiálu, 

protože je lokace vytvořena přehledně pro každou přepravku. 

Proces začíná od spotřeby ve výrobě. Pracovník výroby má požadovaný materiál 

v malých přepravkách, které se pohybují od skladu (marketu) na místo spotřeby. 

V pravidelných časových intervalech pracovník, tzv „runner“, sesbírá z jednotlivých 

operací prázdné přepravky, kde jsou uvedeny popisky materiálu, číslo materiálu, lokace 

materiálu v marketu, místo spotřeby ve výrobě a kvantita materiálu v přepravce. Tyto 

přepravky doplní z binů v marketu stejným materiálem v požadované kvantitě. Díky 

vybudování regálů obsluhovatelných bez manipulační techniky je proces výrazně 

zkrácen. Následně runner rozveze doplněné přepravky zpět na místa spotřeby. 

Frekvence vychystávání je navázána na kvantitách v přepravce a spotřebách výroby. 

Pro výpočty v návrhu bude nastavena frekvence 1x denně, malé přepravky tedy 

obsahují denní spotřebu materiálu.  

Pro fungování systému je nutné, aby runner po vypotřebování materiálu položil 

prázdnou přepravku dnem vzhůru na daný market, jako signál pro dodavatele na 

doplnění materiálu. 
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Časy 

Z hlediska časů dochází k nevětší úspoře v nastavení regálových pozic a nově 

vytvořených lokací. Počet položek zůstává neměnný, podstatně se ale zkracuje doba 

vychystání jedné položky. Ke zkrácení došlo díky výrazně menšímu počtu materiálu 

v marketu než v původním skladu, tedy plýtvání pohybem a hledáním, dále 

obsluhovatelnosti marketu bez manipulační techniky, snížení plýtvání manipulací, a 

přidružení marketu k úseku výroby, snížení nutnosti transportu. Pro návrh bylo využito 

sledování procesu vychystávání v jiném podniku, který má obdobně nastavený systém. 

Díky obdobnému nastavení byla převzata hodnota vychystání jedné položky 1,1 minuty 

na jeden typ materiálu. 

Tabulka 12 Časová úspora návrhu – Vychystávání 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Sledované o. Návrh Úspora 

Počet položek (ks/den) 48 ks 48 ks 0 ks 

Průměrný čas vychystání (ks/min) 3,66 min 1,1 min 2,56 min 

Celkový čas (min/den) 176 min 52,8 min 123 min 

Celkový čas (min/rok) 61488 min 18480 min 43008 min 

Celkový čas (hod/rok) 1025 hod 308 hod 717 hod 

 

Z tabulky 10 je zřejmé, že došlo k výraznému zkrácení procesu, pokud by jej prováděl 

jeden pracovník, bude třeba 38 směn tohoto pracovníka. Došlo by tedy k úspoře 90 

směn pracovníka.  

Prostory 

Pracovní prostory v oblasti marketu jsou uzpůsobeny k pohybu a manipulaci pracovníka 

s přepravkami a vozíkem na nakládání přepravek. Pro manipulaci je vytyčen prostor ze 

strany odběru i doplnění materiálu 1,2 metru z obou stran. I přes tento zásah nebylo 

nutné zasahovat do rozložení pracovišť, částečně by byl omezen prostor pro spojovací 

chodby. I v tomto nastavení jsou ale prostory chodeb dostatečné a v souladu s BOZP. 

4.9.4 Nákup 

Z hlediska procesu nákupu vybraných 250 typů materiálu je hlavní změnou při novém 

nastavení konsolidace dodavatelů těchto materiálů. Ke konsolidaci došlo z důvodů 

vysokého stupně zapojení dodavatele, který se v navrhovaném systému podílí na 
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některých procesech, nebo je celkově provádí, jako je tomu u procesu zaskladnění. 

Proto je vhodné nastavit spolupráci s jedním dodavatelem. 

Dalším důvodem konsolidace dodavatelů je zvýšit vyjednávací pozici podniku a se 

zvýšeným množstvím objednávaných typů materiálu uplatnit tuto pozici při vyjednávání 

o ceně. Tím může dojít ke snížení cen dodávaných materiálů o 10 až 20 %. V rámci 

konsolidace je možné smluvně ujednat držení zásob potřebných materiálů o dodavatele 

na určitou dobu, z pravidla 6 měsíců spotřeby, takže by nemělo dojít k výpadku 

zásobování a eliminujeme tak nutnost vyhledávání materiálu u jiného dodavatele, což 

značně prodlužovalo proces nákupu materiálu. 

Postupy 

Proces nákupu zásob probíhá obdobně, jako ve sledovaném období. Změny nastávají 

ve frekvenci objednávání, kdy objednávka probíhá pravidelně jednou týdně, a to bez 

vyhledávání dodavatelů podle minulých objednávek, ale pouze u jednoho 

konsolidovaného dodavatele. Další změnou jsou podklady pro vytvoření objednávky. 

Ve sledovaném období byly objednávky vytvářeny na základě stavu materiálu a 

nastavení minimálních stavů zásob. V navrhovaném systému je vytvořena objednávka 

na základě podkladů zaslaných od dodavatele. Prázdné přepravky, které jsou odvezeny 

z podniku, jsou u dodavatele naskenovány a položky s kvantitami jsou odeslány ve 

formě dodacího listu právě jako podklad pro vytvoření objednávky. Následně je 

vytvořena objednávka za již spotřebovaný materiál, na základě které vytvoří dodavatel 

fakturu, kterou odesílá zpět do vybraného podniku. 

Časy 

K časovým úsporám dochází díky objednávání u jednoho dodavatele, kdy není nutné 

vyhledávat předchozího dodavatele. Další úsporou jsou podklady od dodavatele pro 

vytvoření objednávky, není tedy nutné vyhledávat materiál pod minimálním stavem 

zásob v informačním systému. 

Na základě konzultací s nákupním oddělením a zkušenostmi z obdobně navržených 

systémů, je doba nutná pro objednání materiálů dle těchto podkladů u jednoho 

dodavatele průměrně 1 minuta na položku. 
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Tabulka 13 Časová úspora návrhu – Nákup materiálu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Sledované o. Návrh Úspora 

Počet položek (ks/týden) 55 ks 55 ks 0 ks 

Průměrný čas nákupu (ks/min) 2 min 1 min 1 min 

Celkový čas (min/týden) 110 min 55 min 55 min 

Celkový čas (min/rok) 5500 min 2750 min 2750 min 

Celkový čas (hod/rok) 92 hod 46 hod 46 hod 

 

Vzhledem k úspoře poloviny času na objednání jedné položky jsou v navrhovaném 

systému časové náklady na objednání poloviční proti sledovanému období. 

4.9.5 Řízení zásob 

Všechny navrhované změny v procesech jsou výsledkem změny v řízení. Návrh cílí na 

zeštíhlení procesů, eliminaci činností, které nepřináší hodnotu a eliminaci duplicitních 

činností. Společně s vysokým zapojením dodavatele na interních činnostech dochází 

k zeštíhlení všech procesů, protože jsou přenášeny odpovědnosti za činnosti právě na 

konsolidovaného dodavatele. 

Po využití činnosti dodavatele ve vybraném podniku dochází podle návrhu 

k částečnému vypuštění procesu příjmu, omezenému pouze na namátkovou kontrolu, a 

vynechání procesu zaskladňování, který celý zastává dodavatel. Tyto návrhy značně 

ovlivňují zeštíhlení těchto procesů a jejich celkové řízení. 

Pro dosažení snížení plýtvání časy jsou vytvořeny markety, které jsou v návrhu 

umístěny u daných výrobních úseků, proto má pracovník zjednodušený proces 

vychystávání díky snížené kvantitě položek v marketu proti původnímu skladu. Zároveň 

jsou tyto sklady uzpůsobené pro obsluhu bez manipulační techniky. 

Po změnách v procesech podle návrhu dochází k největší změně ve formě skladovaní. 

Pro snížení velikosti držených zásob a snížení financí vázaných v těchto zásobách návrh 

využívá konsignačního skladu. Tato forma skladovaní značně spoří náklady na držení 

materiálu a jeho nákup, protože k fakturaci za materiál dochází po jeho spotřebě, až 

podle naskenovaných prázdných přepravek, do té doby jsou stále vlastnictvím 

dodavatele, ačkoliv jsou využívány pro výrobu. Ve sledovaném období byly zásoby 

drženy podle inventury převážně tříměsíční zásoby, z toho vyplývá, že ve sledovaném 



 

79 

 

období bylo nutné platit za materiál o 3 měsíce dříve, než je tomu v navrhovaném 

systému. Náklady na držení zásob, kromě zastavěné plochy markety, jsou nulové. 

Současně se tím zkracuje doba mezi placením za pohledávky od dodavatelů a přijmu 

finančních prostředků od odběratelů. 

Pro řízení těchto procesů tedy navrhovaný systém znamená zkrácení procesů, jejich 

optimalizaci, nebo jejich eliminaci, to vše přispívá ke štíhlému řízení těchto procesů. 

4.9.6 Časové a peněžní úspory 

Pomocí implementace systému kanban je možné dosáhnout výrazných úspor, zejména 

v časech potřebných na jednotlivé procesy. Celkovou úsporu časů s odhadovanými 

peněžními úsporami znázorňuje následující tabulka. 

Tabulka 14 Časové a mzdové úspory za rok 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Proces 

Časová náročnost 
Finanční 
úspora 
Kč/rok 

Sledované 
období 

(hod/rok) 
Návrh (hod/rok) 

Úspora 
(hod/rok) 

Příjem 160 15 145 36 250 Kč 

Zaskladnění 34 0 34 8 500 Kč 

Vychystání 1025 308 717 179 250 Kč 

Nákup 92 46 46 11 500 Kč 

Celkem 1311 369 942 235 500 Kč 

 

Při uvažování průměrného nákladu na hodinu práce pracovníka 250 Kč/hod je 

odhadovaná mzdová úspora po zavedení Kanbanu 235 500 Kč ročně. Pracovníci mohou 

být využiti pro jiné účely, protože se změnou uvolnilo celkem 118 směn jednoho 

pracovníka v souhrnu. 

Finanční náklady na materiál je možné díky konsolidaci dodavatelů snížit o 15 %. Proto 

zde dochází k úspoře podle následující tabulky. 

Tabulka 15 Měsíční úspora z nakupovaného materiálu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Měsíční náklady za materiál Měsíční 
úspora Sledované období Konsolidovaný dodavatel 

1 350 tisíc Kč 1 200 tisíc Kč 150 000 Kč 

 



 

80 

 

Z Tabulky 15 vyplývá, že po roce využívání služeb jednoho dodavatele a uplatnění 

vyjednávací pozice podniku může dojít k úspoře až 1,8 milionu Kč za rok. 

Další úspory vychází z možností uvolnění skladových pozic v současném skladu nebo 

k rozšíření výroby v uvolněných prostorech. Díky konsignačnímu skladu dochází ke 

zkrácení doby mezi nákupem materiálu a jeho využitím, to v průměru o 3 měsíce, což 

zlepšuje podnikový tok peněz a snižuje množství peněz vázaných v zásobách, které 

mohou být využity efektivněji. 

Celková vyčíslitelná peněžní hodnota přínosů za mzdové náklady a finanční náklady za 

nakoupený materiál je 2 035 tisíc Kč ročně. Z hlediska uvažované dlouhodobé 

spolupráce budou tyto úspory každoročně shodné, nejsou tedy jednorázové, jako je 

tomu u nákladů. 

4.10 Porovnání přínosů a nákladů 

V této kapitole je uvedeno shrnutí přínosů a nákladů navrhované změny proti 

sledovanému období. Kapitola nahlíží na zlepšení z hlediska snížení plýtvání a 

z hlediska peněžního. 

4.10.1 Porovnání peněžních nákladů a přínosů 

Po odhadech kvantifikovaných nákladů a přínosů je zřejmé, že pokud bude takto 

nastavená spolupráce fungovat dlouhodobě (rok a více), bude pro vybraný podnik 

finančně přínosná, jak naznačuje následující tabulka. 

Tabulka 16 Celkové úspory návrhu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položky 
Hodnoty pro 1. 

rok 

Finanční náklady 1 200 000 Kč 

Finanční přínosy 1 800 000 Kč 

Finanční úspory 600 000 Kč 

Mzdové náklady 116 800 Kč 

Mzdové přínosy 235 500 Kč 

Mzdové úspory 118 700 Kč 

Celkové úspory 718 700 Kč 
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V tabulce 16 jsou uvedeny do spojitosti finanční a mzdové náklady, ačkoliv na sebe 

nejsou přímo navázány, jde pouze o rozdělení podle společných znaků. Dále z tabulky 

vyplývá, že podle odhadů je implementace Kanbanu a obecně změna v řízení 

sledovaných procesů výhodná již po prvním roce. Z hlediska největšího nákladu změny, 

tedy prodeje současných zásob dodavateli za 90 % kupní ceny materiálu od 

konsolidovaného dodavatele, je možné vyrovnat tento náklad budoucím nákupem 

materiálu za cenu o 15 % sníženou proti původním dodavatelům. K tomuto „umoření“ 

může dojít již za 8 měsíců po změně dodavatele. 

Jak již bylo naznačeno, náklady jsou jednorázové a nebudou se opakovat. Opakem jsou 

úspory, kdy po nastavení navrhovaného štíhlého řízení budou úspory časové i finanční 

neměnné. 

Nespornou výhodou je i forma držení zásob v konsignačním skladu. K jejich fakturaci 

tedy dochází až po jeho spotřebě. To je rozdílem proti sledovanému období, kdy byl 

materiál nakupován v množství minimálně tří měsíční spotřeby, proto se uvolnily 

finanční prostředky vázané v zásobách a snížil se časový rozdíl mezi nákupem 

vybraného materiálu a fakturaci za hotové výrobky. 

4.10.2 Snížení plýtvání 

Z kapitoly přínosy změny v jednotlivých oblastech je zřejmé, že došlo k časovým 

úsporám. Tyto úspory vznikly na základě nově nastaveného systému pomocí metody 

Kanban. 

Nejčastější formy plýtvání byly ve sledovaném období: přemisťování materiálu; 

nadbytečné skladování; pohyb pracovníků a hledání materiálu. Všechny tyto formy 

plýtvání se promítají do časové náročnosti procesů a tím i do nákladů. Návrh cílí na 

snížení tohoto plýtvání. Byly odstraněny duplicitní činnosti, jako je kontrola při přijmu 

veškerého materiálu, která probíhá v redukované formě, nebo celý proces 

zaskladňování, za který odpovídá dodavatel v plném rozsahu. Pro zeštíhlení procesu 

vychystávání bylo využito změny v nastavení regálových pozic a vytvoření marketů 

podle výrobních úseků. Z hlediska plýtvání v procesu nákupu podle navrhovaného 

systému bude vytvořena dodavatelem předobjednávka pro spotřebovaný materiál, 
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nedochází tak k vyhledávání materiálu pod minimálním stavem a dohledávání 

obvyklého dodavatele těchto materiálů. 

Tabulka 17 znázorňuje časovou úsporu práce pracovníků. Při přepočítání na dny se 

jedná o úsporu 118 dní, pokud by práce prováděl jeden pracovník. Další úsporou může 

být snížení možných chyb v těchto procesech, jako jsou chyby v zaskladnění a následná 

ztráta materiálu, chybné objednání materiálu atd. 

Tabulka 17 Celková časová úspora návrhu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Proces 

Časová úspora 
(hod/rok) 

Příjem 145 

Zaskladnění 34 

Vychystání 717 

Nákup 46 

Celkem 942 

 

Všechny tyto změny zapříčinily zeštíhlení řízení těchto procesů. Podle návrhu by 

probíhaly ve zkrácené podobě, nebo by byly zajišťovány dodavatelskou firmou, tím je 

snížena potřeba jejich řízení. Množství zásob vybraných typů materiálu je sníženo na 

držení průměrného množství pro týdenní spotřebu v konsignačním skladu, finanční 

náklady jsou tedy nulové až do jejich spotřeby. Podle návrhu by došlo k uvolnění jak 

finančních prostředků, tak k uvolnění pracovního kapitálu, obě položky mohou být 

využity efektivněji, například pro rozšíření výroby. 

4.11 Změny systému po kontrolním období  

Díky zahájení spolupráce dodavatele a vybraného podniku již v lednu 2019 a 

implementaci kanbanu v říjnu 2019, je možné porovnat zpracovaný návrh od dodavatele 

a reálné změny, které byly provedeny. 

Pro přehlednost práce uvádí pouze změny proti návrhu, v ostatních případech funguje 

vybraný podnik podle navrhovaného systému. K souladu návrhu a reálné změny 

dochází ve většině případů, proto je návrh shledáván jako relevantní. 
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4.11.1 Kontrola materiálu 

Po kontrolním období, kdy byly v procesu příjmu namátkově kontrolovány dodávané 

položky. Pro kontrolu bylo určeno 5 přepravek z každé dodávky. Tento postup byl 

zachován i pro další období. Jedná se o kontrolu, která nevyvstala z chybovosti 

v kontrolním období, ale o preventivní opatření, aby byly dodávány správné materiály 

v požadované kvantitě. Vybrané výsledky kontroly jsou uvedeny v Příloze 4. 

Z hlediska časové náročnosti zabere kontrola materiálu 10 minut na jednu dodávku. 

Nejedná se tedy o rapidní zásah do nově nastaveného procesu. 

4.11.2 Podklady pro vytvoření objednávky 

Obdobně, jako je tomu v kontrolním období, jsou podklady pro vytvoření objednávky 

prováděny duplicitně. Prázdné přepravky na materiál jsou tedy skenovány jak 

pracovníkem vybraného podniku, tak následně pracovníkem dodavatele. Tento systém 

byl zachován i po kontrolním období. Opět nebyla zajištěna chybovost, jedná se pouze o 

kontrolu. 

Tento postup provádí vybraný pracovník, který před avizovaným závozem naskenuje 

prázdné přepravky, následně jsou porovnány s podklady od dodavatele. 

4.12 Shrnutí návrhové části práce 

Tato část práce se zabývala změnou systému řízení oblasti příjmu materiálu, 

zaskladnění, vychystání a nákupu zásob pro vybraných 250 typů materiálu. Cílem práce 

je zeštíhlit řízení těchto procesů za účelem snížení plýtvání. 

Smyslem návrhu je omezení množství zásob v podniku, převedením systému skladování 

na konsignační sklad, ve kterém je materiál fakturován až po jeho spotřebě. 

Konsignační sklad se nachází v podniku u výroby transportního chlazení v podobě 

centrálního marketu s devíti regály rozdělenými podle výrobních úseků. Dále přenesení 

celkové či částečné odpovědnosti za činnosti kontroly materiálu nebo celého procesu 

zaskladnění na jednoho konsolidovaného dodavatele. Z hlediska nákupu jsou vytvářeny 

předběžné objednávky od dodavatele pomocí naskenování prázdných přepravek na 

materiál, na základě kterých je vytvořena objednávka a faktura. 
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Řízení zásob probíhá tahovým systémem pomocí metodiky Kanban, která napomáhá ke 

snížení zásob v podniku a umožňuje požadované zeštíhlení procesů a jejich řízení. 

Návrh byl implementován do podniku a funguje přesně podle návrhu. Vyhodnocení 

úspěšnosti změny a relevantnosti navrhovaných úspor nebylo vybraným podnikem 

iniciováno a v důsledné míře nebylo dodatečně kontrolováno. Jako důkaz relevantnosti 

návrhu, jeho peněžních a časových úspor poslouží logické závěry.  

Pro ověření finanční úspory, jak byla garantována, je potvrzením o její pravdivosti 

akceptace cenové nabídky od dodavatele. Cena dodávaných materiálů byla schválena 

vybraným podnikem – odběratelem, proto lze předpokládat, že byla dodržena garance 

snížení ceny. 

Potvrzení fungování a kvalitního nastavení nového systému ve vybraném podniku zase 

vyplývá z dalšího rozšíření a prohloubení spolupráce mezi dodavatelem a odběratelem. 

Pro další období je v řešení rozšíření portfolia dodávaných materiálů o dodatečných 

1000 typů materiálu pro další výrobní celky a úseky, se stejným nastavením jako je 

tomu v této práci. 
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ZÁVĚR 

V současnosti se veškeré podniky nacházejí na globalizovaném trhu, který přináší 

příležitosti i hrozby s tím spojené. Proto je nutné, aby podniky inovovaly své produkty a 

procesy pro dosahování růstu na domácích i zahraničních trzích. Z těchto důvodů se 

práce zabývala procesy logistiky opatřování materiálů s cílem návrhu a implementace 

nového štíhlého řízení pro zvýšení konkurenceschopnosti podniku a zajištění dalších 

obchodních zakázek. 

Práce byla rozdělena do tří částí, ve kterých odpovídá na otázku, jak nastavit štíhlé 

řízení procesů příjmu, skladování, vychystávání a nákupu vybraných 250 typů 

spojovacích materiálů. První částí jsou teoretická východiska práce, která slouží jako 

podklady pro pochopení problematiky logistiky, filosofie štíhlého řízení a její metody, 

řízení zásob a mapování procesů. Všechny tyto oblasti vycházely z odborné literatury a 

byly využity v další části práce. 

Analýza současného stavu se zabývala vymezením předmětu obchodního případu, tedy 

spojovacích materiálů. Dále vymezuje oblasti, pro které je navrhována změna v jejich 

řízení. Zaobírala se podrobně jednotlivými procesy a jejich činnostmi, které byly 

mapovány a měřeny pro dosažení jejich pochopení tak, aby bylo možné navrhovat 

změnu jejich postupů. Po mapování procesů byly zjištěny různé formy plýtvání, jako 

zbytečné pohyby pracovníků, transport a manipulace s materiálem, nadměrné množství 

zásob, provádění duplicitních činností a nevhodné nastavení skladovacích prostor. Tyto 

informace sloužily pro samotný návrh a využívá je pro porovnání současného stavu 

v podniku a navrhovaného řešení. 

Poslední část se zabývá návrhem a implementací štíhlého řízení vybraných procesů. Pro 

návrh byla využita metodika Kanban, která zaručuje zeštíhlení těchto procesů. Zároveň 

bylo využito vybudování úzké dodavatelsko-odběratelské spolupráce pro snížení 

plýtvání v těchto procesech. Návrh se zaměřuje na snížení plýtvání pomocí omezení 

duplicitních činností, jako je tomu u procesu příjmu a kontroly materiálu, přenechání 

zodpovědnosti za činnosti dodavateli, kdy materiál zaskladní dodavatel a reorganizaci 

skladových prostor formou centrálního marketu. Tím bylo i sníženo množství materiálu 

v podniku, které by na sebe jinak vázalo finance, které nyní mohou být využity 
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efektivněji. Z úzké spolupráce vybraného podniku s dodavatelem vyplývá i nastavení 

konsignačního skladu, který umožňuje vybranému podniku fakturovat materiál až po 

jeho spotřebě, proti původní průměrné čtyř měsíční zásobě se jedná o rapidní pokles 

množství zásob. Z hlediska nákupu byla vytvořena možnost vytváření podkladů pro 

nové objednávky dodavatelem, které by se opět promítalo do potřebného času a značně 

by proces zeštíhlovalo. 

Všechny tyto změny, podrobně popisované v návrhové části zapříčiňují značné snížení 

potřebných časů na jednotlivé procesy. Podle navrhovaných hodnot, zjištěných při 

měření v podnicích s obdobným typem výroby a nastavením, dochází k úspoře 942 

hodin práce ročně, tedy 118 směnám jedno pracovníka. Společně s těmito změnami 

bylo dosaženo díky konsolidaci dodavatelů a spoluprací s jedním dodavatelem snížení 

nákladů na pořízení materiálu o 15 %. Změny se tak promítají do snížení nákladů. 

Návratnost investice do této změny je časována již po osmém měsíci od implementace, 

jejíž náklady jsou jednorázové, zatím co úspory budou obdobné po celý průběh 

spolupráce dodavatele a vybraného podniku. 

Celý návrh byl skutečně implementován do vybraného podniku. Návrh je tak 

považován za úspěšný. Tento fakt potvrzuje i další projednávaná spolupráce dodavatele 

s vybraným podnikem a její rozšíření o dalších tisíc typů spojovacího materiálu pro 

další výrobní celky. Všechny současné i budoucí změny v řízení napomáhají vybranému 

podniku v jeho působení na domácích i zahraničních trzích, zvyšují jeho 

konkurenceschopnost a dopomáhají k získání dalších zakázek. 
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Příloha 1: Layout s centrálním marketem 

Na obrázku 12 je znázorněno rozložení výroby s přidruženým centrálním marketem. 

 

Obrázek 11 Layout transportní chlazení s centrálním marketem 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Příloha 2: Měření procesu příjmu do systému 

Následující tabulka znázorňuje upravené záznamy měření procesu příjmu, ze kterých 

byla utvořena celková časová náročnost procesu za rok. 

Tabulka 18 Měření procesu příjmu do systému 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě (15)) 

Materiál 

První dodávka Druhá dodávka 
Průměr 
materiál typ materiálu 

časy 
(min:sek) 

typ 
materiálu 

časy 
(min:sek) 

1. Vysoká kvantita 1082A39H06 4:47 39133145 5:22 5:04 

2. Nízká kvantita 1C75783G01 3:15 1082A63G07 2:50 3:02 

3. Velké rozměry 3A86186H62 2:33 3A86186H11 2:31 2:32 

4. Malé rozměry 1C75794G01 3:26 1E65118G01 3:40 3:33 

5. Nejvyšší spotřeba 3A86195H12 2:36 6A10752H06 2:22 2:29 

Průměr první dle materiálu 3:19 Druhý 3:21 3:20 

První dodávka celkem 
počet čas Průměr 

Druhá 
počet čas Průměr 

45 2:42:00 0:03:36 64 3:41:00 0:03:27 
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Příloha 3: Měření procesu vychystávání 

Následující tabulka znázorňuje měření procesu vychystávání, které bylo prováděno 

pracovníky vybraného podniku. Následně bylo provedeno měření pro ověření 

relevantnosti dat. 

Tabulka 19 Měření procesu vychystávání 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě (16)) 

Měření 
Počet materiálu ve vlně 

Čas (min) Nízká 
lokace 

Vysoká 
lokace Celkem 

1. 8 43 51 183 

2. 10 35 45 155 

3. 9 40 49 166 

4. 5 44 49 188 

5. 6 43 49 184 

6. 8 39 47 173 

7. 9 36 45 169 

8. 7 45 52 183 

9. 11 30 41 164 

10. 9 42 51 178 

11. 8 40 48 177 

12. 9 39 48 172 

13. 6 45 51 198 

14. 8 38 46 174 

Celkem 113 559 672 2464 

Průměr 8 40 48 176 

Průměr na jednu položku 3,67 

Kontrolní měření 

1. 6 38 44 163 

2. 8 38 46 166 

Průměr 7 38 45 164,5 

Průměr na jednu položku 3,66 

 

 

 

 



 

xcv 

 

Příloha 4: Kontrolní období 

Tabulka 20 znázorňuje kontrolu kvantit prvních tří dodávek. Tolerance u dodávaných 

kvantit je stanovena na 2 % z objemu přepravky. Výsledky všech měření byly 

v toleranci. Převážně se jedná o chybovost vah či nepozornost pracovníka dodavatele. 

Tabulka 20 Kontrola kvantit materiálu 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě (16)) 

č. Materiál 
Požadovaná 
kvantita(ks) 

Dodaná 
kvantita(ks) 

Rozdíl(ks) 
Procentuální 
odchylka(%) 

První týden 

1. 3A86186H10 3500 3498 -2 0,057 

2. 3A86191H09 1000 1000 0 0,000 

3. 1E21468G08 50 50 0 0,000 

4. 1E58538H01 500 499 -1 0,200 

5. 1E49343H01 100 100 0 0,000 

Druhý týden 

6. 3A86190H08 250 250 0 0,000 

7. 1083A33G30 700 700 0 0,000 

8. 1B68628H04 5500 5509 9 -0,164 

9. 3A86766H05 1000 1000 0 0,000 

10. 1E36534G03 30 30 0 0,000 

Třetí týden 

11. 1B47038H04 1500 1498 -2 0,133 

12. 1B68373H02 480 480 0 0,000 

13. 3A86187H07 1000 1000 0 0,000 

14. 1B47038H03 2500 2503 3 -0,120 

15. 1B47038H04 50 50 0 0,000 
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Příloha 5: Podklady pro kvantity v přepravkách 

Tabulka 21 znázorňuje část podkladů pro vypočítání kvantit materiálu v přepravkách, 

zároveň tyto data sloužily v práci pro výpočet hodnoty odkupu materiálu. 

Tabulka 21 Podklady pro kvantity a odkup materiálu (16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PN MOQ Yearly Price/pc
 Remaining value after 

6 months consumption 

1B22122H16 59000 59000 0,376 7 209,80€                          

6A10752H06 1500000 1500000 0,0358 16 621,43€                        

1B47038H02 162750 120000 0,123828 10 337,67€                        

1B47038H03 213491 130000 0,133161 16 065,77€                        

1B47038H04 571169 364000 0,184808 46 749,00€                        

1B47038H05 102375 86800 0,247655 11 866,94€                        

1B68628H03 35000 16000 0,023621 518,18€                              

1B68628H04 250000 164000 0,026573 3 627,27€                          

1B68628H05 40000 34000 0,047242 882,83€                              

1C75783G01 1100 550 2,344577 1 571,60€                          

1C75794G01 50000 46500 0,065393 1 421,27€                          

1E26482H02 5000 2000 0,597628 1 942,29€                          

3A86159H02 80000 80000 0,114996 3 737,37€                          

3A87965H01 29400 16000 0,033415 581,00€                              

3B17809H01 24500 21000 0,09915 1 127,83€                          

3B17809H02 24500 23000 0,065689 693,84€                              

1E49343H01 1044 1044 1,39221 590,47€                              

2E75152H01 50000 45260 0,068652 1 526,70€                          

3A86980H07 12000 11800 0,281436 1 394,87€                          

4505B81H01 500 500 5,64369 1 146,37€                          
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Příloha 6: Časový plán projektu 

Navrhovaná změna je součástí spolupráce mezi společností Fastenal Europe s.r.o. 

(dodavatel) a vybraného podniku (odběratel). Zahájení spolupráce proběhlo již v lednu 

2019. Spolupráce podniků spočívala v nastavení štíhlého řízení procesů příjmu, 

skladování, vychystávání a nákupu pro dosažení snížení plýtvání ve vybraném podniku 

pomocí implementace Kanbanu a jeho servisování firmou Fastenal Europe s.r.o. Díky 

časovým možnostem proto práce znázorňuje stručný popis průběhu spolupráce mezi 

dodavatelem. 

Celý průběh projektu je naznačen v Ganttově diagramu na obrázku 11. Zahájení 

proběhlo 7.1.2019 a ukončení 23.12.2019. Projekt implementace Kanbanu tedy trval 

téměř rok, včetně kontrolního období. Jsou zde znázorněny stěžejní činnosti prováděné 

na projektu s akcentem na činnost odběratele. U jednotlivých činností je uvedena i 

provádějící strana, tedy Fastenal Europe s.r.o. – FNL a vybraný podnik – VP. 

Spolupráce trvá až do současnosti ve formě servisování Kanbanu a zároveň je zahájeno 

vyjednávání o rozšíření spolupráce na dalších 1000 typů materiálu. 

Pro projekt bylo stěžejní zahájení spolupráce, vytvoření akceptovatelného návrhu, shoda 

o cenové nabídce a samotná implementace systému Kanban. Celý projekt byl rozdělen 

do 14 částí, milníky projektu jsou zvýrazněny tučně: 

1. Zahájení spolupráce – na základě dlouhodobé spolupráce na zahraničních trzích.  

2. Telefonické schůze o možnostech spolupráce a jejím rozsahu. 

3. Při osobní schůzi byly shrnuty cíle projektu, vybrané oblasti a předběžné termíny 

dalšího průběhu. 

4. Mapování procesů 

4.1. Sledování a měření procesů v podniku – dvoudenní sledování a měření 

jednotlivých činností procesů prováděné dodavatelskou společností, které slouží 

jako podklad pro vytvoření návrhu nového nastavení a stylu řízení. 

4.2. Vyhodnocení naměřených hodnot – provedeno dodavatelem, tvorba EPC 

diagramů a vyhodnocení. 

4.3. Doměření potřebných hodnot – jednodenní sledování a měření chybějících 

údajů a ověření relevantnosti naměřených hodnot. 

5. Návrh změny 
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5.1. Vytvoření návrhu změny – podrobné nastavení průběhu procesů, vykonavatelů 

procesů a zodpovědností za tyto procesy. 

5.2. Prezentace návrhu – společné vyjednávání o návrhu a jeho úpravy. 

5.3. Přepracování návrhu změny – zapracování změn na základě předchozí schůze. 

5.4. Akceptace návrhu změn – potvrzení přepracovaného návrhu. 

6. Smlouva o implementaci – smluvní ujednání o implementaci Kanbanu 

dodavatelskou společností. 

7. Oficiální zahájení spolupráce – na základě smlouvy o implementaci Kanbanu. 

8. Sourcing materiálu (Získávání materiálu – dodavatel) 

8.1. Sourcing materiálu dle dokumentace od odběratele – potvrzení shody 250 typů 

spojovacích materiálů podle zaslané dokumentace od odběratele, dodání 

potřebné dokumentace k nově dodávaným materiálům. 

8.2. Schválení nového materiálu oddělením kvality odběratele 

8.3. Návrh deviací materiálu – u materiálu, který je v některých specifikacích 

neshodný s dokumentací je zahájeno dodatečného schvalování jeho deviací. 

8.4. Potvrzení deviací oddělením kvality odběratele. 

9. Cenová nabídka 

9.1. Tvorba cenové nabídky od dodavatele na vybraný materiál 

9.2. Vyjednávání o cenové nabídce mezi dodavatelem a odběratelem s cílem zajistit 

slevu materiálu o 15 %. 

9.3. Schválení cenové nabídky odběratelem 

10. Smlouva o budoucí spolupráci 

11. Uzavření smlouvy – „Master contract“ o budoucí spolupráci, dodávání materiálu a 

servisování Kanbanu v podniku. 

12. Implementace 

12.1. Nastavení lokací a kvantit materiálu v přepravkách – na základě 

dokumentace od dodavatele o minulých a plánovaných spotřebách 

12.2. Stavba centrálního marketu – příprava a vybudování centrálního marketu. 

12.3. Inventura současného stavu zásob vybraných 250 typů materiálu, příprava 

podkladů a prodej odběrateli za 90 % ceny budoucí. 

12.4. Implementace kanbanu – Přesunutí materiálu do přepravek a fyzické 

zaskladnění materiálu na lokace v marketu podle výrobních úseků. 
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Obrázek 12 Ganttův diagram průběhu projektu 

(Zdroj: vlastní zpracování v „Instant Team“) 

12.5.  Tvorba podkladů pro systémové přesunutí materiálu. 

12.6. Zadání lokací do systému – materiály jsou přesunuty na lokace v marketu 

podle vytvořených podkladů. 

12.7. Ukončení implementace 

13. Kontrolní období 

13.1. Proškolení zaměstnanců odběratele – zaučení zaměstnanců o nově 

nastaveném systému a jeho postupech 

13.2. Kontrola funkčnosti nastaveného systému – sledování funkčnosti návrhu, 

komunikace mezi dodavatelem a odběratelem o případných nesouladech. 

14. Ukončení projektu 

14.1. Úpravy v nastavení nového systému 

14.2. Uzavření projektu 


