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Abstrakt 

Diplomová práce se zaměřuje na studii implementace ERP systému SAP s orientací na 

nákupní oddělení. V práci budou popsány výhody systému SAP oproti současně 

užívanému systému Helios Orange, dále také jednotlivé kroky implementace a problémy, 

které mají dopad na nákupní procesy a plynulost materiálových toků v podniku. Práce je 

zakončena návrhem, jak provést rozpojení systémů s co možná nejmenším dopadem na 

výrobní proces. 

Abstract 

This master thesis is focusing on SAP implementation within purchase department. In 

thesis will be compared currently used ERP system Helios Orange and newly proposed 

SAP. As next will be described implementation project step by step. Also will be 

mentioned problems which can occur during implementation and can have direct impact 

on purchase department. In last chapter will described material cut-off of both systems 

with as minimal impact as possible on continuous production process.  
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ÚVOD 

V posledních letech se pro společnost, které chtějí správně a efektivně řídit nákupní 

procesy zcela zásadní správný výběr ERP systému. Výběru systému by měla předcházet 

detailní studie, která slouží spolu s pořizovací cenou produktu a nabízenými 

funkcionalitami jako rozhodovací faktory pro volbu správného systému. Po výběru 

systému přichází druhá etapa plánování projektu, sestavení plánů, jakým způsobem se 

uskuteční přechod z jednoho systému na druhý a pochopení procesů v novém systému. 

Právě druhá etapa implementace bývá pro podnik a jeho dlouhodobé fungování zásadní. 

Tato diplomová práce se bude zabývat studií průběhu implementace systému SAP ERP 

v rámci nákupního oddělení společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. Práce bude 

orientována na dodavatelsko-odběratelské vztahy, které v současnosti ve společnosti 

fungují a jakým způsobem budou zamýšlenou implementací ovlivněny.  V práci nebude 

popsán pouze přechod ze stávajícího ERP systému na nový. Bude představen také způsob 

rozpojení dvou na sobě úzce závislých výrobních závodů. Podobný projekt se za téměř 

50 let fungování společnosti Daikin v Evropě ještě neudál v takovém rozsahu, jako je 

momentálně zamýšleno. 

V rámci práce budou kladen důraz na vysvětlení nákupních funkcionalit, které systém 

SAP ERP nabízí. Dále budou porovnány nákupní procesy v současně užívaném systému 

Helios Orange, který je ve společnosti implementován již 14 let a jak se budou procesy 

měnit po dokončení implementace. 
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1 CÍL A METODIKA PRÁCE 

Hlavním cílem diplomové práce je studie průběhu implementace systému SAP zaměřená 

na nákupní oddělení a vliv implementace na dodavatelsko-odběratelské vztahy ve výrobní 

společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o.  

Práce bude obsahovat detailní studii SAP funkcionalit spojených s nákupními procesy, 

studii etap implementace, které ovlivňují nákupní oddělení a dopad na dodavatelsko-

odběratelské vztahy v rámci společnosti.   

Vedlejší cíle práce jsou: 

- Vymezení teoretických východisek diplomové práce 

 

- Popis podnikání ve společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. 

 

- Představení výrobního portfolia a dodavatelských vztahů 

 

- Analýza současného stavu – analýza společnosti, dodavatelů a užívaných ERP 

systémů 

 

- Závěr analýzy 

 

- Vlastní návrhy řešení na základě závěrů analýzy současného stavu 

 

- Podmínky realizace implementace systému SAP 

 

- Přínosy implementace  
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2 Teoretická východiska práce 

2.1 ERP systém 

Zkratka ERP vychází z anglického slova Enterprise Resource Planning neboli plánování 

podnikových zdrojů. ERP systém lze definovat jako softwarový integrovaný systém, 

který podporuje řízení všech hlavních i podpůrných procesů v podniku. Důležitou 

vlastností ERP systému je standardizovaný přístupů k všem procesům. 

ERP systém zpravidla zahrnuje následující moduly: 

- Nákupní modul  

 

- Prodejní modul 

 

- Výrobní modul 

 

- Účetní modul 

 

- Modul lidských zdrojů, (1) 

ERP systémy určité třídy disponují funkcionalitou podporující typ činností, které nejsou 

klíčovými aktivitami pro daný podnik. Zaměření se na formulaci požadavků na inovaci 

IS právě na tyto činnosti, které nejsou pro podnik klíčovými je jasnou cestou k neúspěchu. 

Vhodnějším přístupem je založit formulaci žádoucích funkcionalit na klíčových 

aktivitách před zvolením a následnou implementací konkrétního systému. (2) 

2.2 Historie ERP systému 

Zrod ERP systémů, který využíval IT technologií se datuje na počátek 60. let. Období 

„Resource Planning“ systémů bylo zahájeno požadavkem výrobních závodů na 

automatické plánování potřeb materiálu (MRP I – Material Requirements Planning). 

První systém tohoto typu byl vyvinut na základě spolupráce společností Case Corporation 

a IBM. První ze zmiňovaných, společnost Case Corporation má více než stošedesátiletou 

tradici a patří k předním světovým výrobcům zemědělských strojů. V roce 1960 team 

pracovníků ze společnosti IBM pod vedením J. Orlického, implementoval první MRP I 

systém právě ve společnosti Case Corporation. Aplikace MRP I tehdy fungovalo na bázi 

agregování požadavků plánování výroby, rozvrhování materiálu potřebného pro výrobní 
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proces a uvažovalo celý výrobní program společnosti Case Corporation. Na začátku 

sedmdesátých let začínají vznikat první korporace, které se soustředili výhradně na vývoj 

softwaru, jako například SAP SE v roce 1972, nebo Lawson Software v roce 1975. Obě 

zmíněné společnosti si kladli za cíl nabízet na trhu standardizované podnikové aplikace, 

které byli schopné integrovat a úspěšně implementovat podnikové procesy, které jsou pro 

podnik klíčové. Od roku 1976 začínají být k MRP I systémům doplňovány funkcionality, 

které pokrývají také řízení výroby. Na konci 70. let se díky požadavkům výrobních 

podniků mění původní koncept z MRP I na MRP II (MRP II – Manufacturing Resource 

Planning), který pokrývá plánování všech podnikových zdrojů a nesoustředí se výhradně 

na rozvrhování materiálových potřeb jako MRP I. (3) 

2.3 Rozdělení ERP systému 

ERP systémy lze rozdělit do několika kategorií, podle jejich schopností plnit a integrovat 

interní procesy daného podniku: 

ERP Systém Charakteristika Výhody Nevýhody 

All in One 
Schopnost pokrýt 

všechny klíčové interní 
podnikové procesy 

Vysoká úroveň 
integrace, dostačující 
pro většinu organizací 

Nižší detailní 
funkcionalita, nákladná 

customizace 

Best of Breed 

Orientace na specifické 
procesy, nebo obory, 

nemusí pokrývat všechny 
klíčové procesy 

Špičková detailní 
funkcionalita, nebo 
specifická oborová 

řešení  

Obtížnější koordinace v 
procesu, 

nekonzistentnosti v 
informacích, nutnost 

řešení více IT projektů  

Lite ERP 

Odlehčená verze 
standardního ERP 

zaměřená na trh malých 
a středních podniků 

Nižší cena, orientace na 
rychlou implementaci  

Omezení ve 
funkcionalitě, počtu 
uživatelů, možnost 

rozšíření 

Tabulka č. 1: Druhy ERP systémů (3) 

ERP systém představuje rozsáhlý a komplexní aplikační systém, který pokrývá svou 

funkcionalitou celé podnikové řízení. ERP systémy bývají zpravidla nabízeny v podobě 

ERP jádra, které obsahuje standardní funkcionalitu schopnou řídit ekonomické procesy, 

dodavatelsky-odběratelské vztahy, prodej, výrobu, personalistiku a řízená lidských 

zdrojů. Na zmíněné jádro jsou následně navazovány další moduly, podle toho, jaké další 

procesy a funkcionality systém požaduje. Nevýhodou je složitost řešení, vysoké nároky 
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na uživatelské přizpůsobení, velice komplikovaný proces implementace systému a s tím 

spojená finanční náročnost takového systému. 

Best of Breed – Jsou poskytovány na základě odvětví, ve kterém společnost podniká, a 

to zejména tradičními dodavateli systému. Systémy se vůči konkurenci vyznačují velice 

specifickou funkcionalitou a zkušenostmi implementačních týmů ve vybraných 

oblastech. Implementační projekty si bývají velice často podobné. Problémem je 

obtížnější koordinace aktivit a nutnost řešení IT projektů. Jedná se o ERP systémy 

zaměřené na specifickou podnikovou oblast, nebo na specifický obor podnikání. Jako 

příklad můžeme uvést logistické systémy, systémy sloužící pouze pro nákup, nebo 

systémy pro evidenci skladových zásob.  

Lite ERP systémy – Vznikají jako důsledek reakce dodavatelů na konkurenci v oblasti 

malých a středních podniků. Smyslem lite verzí systémů bylo nabídnout ERP systémy 

s pouze částečnou funkcionalitou. V průběhu času dochází k jejich pohlcování 

plnohodnotnými systémy jako například SAP Business One, Microsoft Dynamics NAV, 

Infor ERP. Jejich výhodou je především rychlá implementace, nízké náklady a 

jednoduchá obsluha. (3) 

2.4 Moduly ERP systému 

Pro názornou ukázku modulů použijeme následující schéma: 

Tabulka č. 2: Moduly ERP (1) 

BI – Business Intelligence je systém, který nejčastěji s využitím již existujících a 

získaných dat v datovém skladu (business warehouse), nebo v ojedinělých případech také 
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rovnou z provozních systémů, provádí statistické a analytické výpočty na základě kterých 

je možné stanovovat budoucí výhledy. Práce přímo z provozního systému je užívána 

velice zřídka, jelikož je možno pracovat s celou databází a provozní systém může být 

zpomalován prací s takovým množstvím dat.  

CRM – Customer Relationship Management je obecné označení pro způsob řízení 

zákaznických vztahů. K tomu, aby firma byla schopná efektivně využívat CRM, je 

nezbytné implementovat CRM systém, který společnosti výrazně usnadní práci s daty 

zákazníků. CRM systém obsahuje obvykle databázi všech zákazníků, přehled 

objednávek, počtu odebraných kusů zboží apod. Ke každému zákazníkovi jsou vedeny 

také údaje o jednotlivých kontaktech mezi ním a firmou také z pohledu účetnictví. 

SCM – Supply Chain Management je definován jako taktické, strategické, operativní, 

kooperativní, strategické a integrální řízení (proces plánování, rozhodování, zpětná 

kontrola) uspořádaného systému hospodářských a výrobních podniků. Jedná se 

především o řízení informačních, finančních a materiálových toků. S tím jsou spojeny 

také patřičné manuální, poloautomatické a automatických procesy nákupu, výroby, 

logistiky, prodeje a vyřizování plateb.  

Výroba – Včetně procesů k ní náležící plynule navazují především na agendu skladového 

modulu s tím spojené skladové pohyby, objednávek vstupního materiálu, výrobky jsou 

dále taky evidovány v účetnictví. Často jsou využívány informace z většího počtu 

modulů, jelikož výroba je z procesního hlediska velice komplexní proces. Z pohledu BI 

se v rámci tohoto modulu pracuje velice často s daty skladových karet, skladových 

dokladů a cen jednotlivých položek.  

Mzdy, personalistika a řízení lidských zdrojů – Spočívá především ve správě citlivých 

dat zaměstnanců, jako například mzdové výměry, osobní údaje a v některých případech 

také zdravotní karty pracovníků.  

 Majetek – Je důležitý z hlediska evidence, určení okamžité hodnoty, odpisy a případné 

vyřazení z užívání a po odepsání také z účetnictví. (4) 
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2.5 Budoucnost ERP systému 

Pro vývoj ideálního ERP systému je třeba brát v potaz také budoucí vývoj, který může 

být jeden z nástrojů, jak společnost získá konkurenční výhodu. Naopak pokud není vývoj 

brán v potaz, může dojít k užívání produktu, který není aktuální a neposkytuje všechny 

potřebné funkcionality podniku. 

Jednou z možných cest, kterou by se mohly ERP systémy ubírat jsou jednoznačně 

cloudové hybridní systémy, které propojují výhody on-premise systémů (instalovaných 

přímo na serverech dané společnosti) a cloudových systémů (hardware je řešen centrálně 

a společnost se není zatěžována nákupem drahých serverů) se momentálně prosazují 

zejména v oblastech e-commerce, řízení lidských zdrojů, servisu a CRM. Jako další 

možnou alternativou budoucího vývoje můžeme uvést mobilní ERP řešení, která se v 

poslední době stávají stále oblíbenější. Cloudové řešení je vhodné především pro menší 

podniky, které díky tomu nejsou zatíženy náklady na vybudování podnikové 

infrastruktury. Cloudové řešení je také mnohem jednodušší z hlediska implementace a 

vyžadovaného času a financí na její provedení. Řešení má však celou řadu omezení, které 

se týká zejména legislativních omezení a internetové konektivity.  

V níže uvedené tabulce jsou zmíněný výhledy významných systémových vývojářů: 

SAP – Společnost SAP predikuje zvýšení užívaných tzv. cloudových ERP systému 

především na rozvojových trzích, kde byl konkrétně uveden ruský trh 

Sage – V jedné z publikací bylo jménem společnosti Sage zmíněno očekávané zvýšení 

trendu poptávky po nejvyšší efektivnosti systému, tlak na co možná nejpříjemnější 

uživatelské rozhraní a automatizaci informačních procesů 

Intact Software – Intact Software předpovídá v následujících letech důraz ze strany 

zákazníků na cloudové a mobilní systémy, jejichž vzájemná provázanost výrazně poroste  

K2 – Společnosti K2 očekává nárust tempa, kterým se obchoduje na trzích na 

dvojnásobek. Především díky růstu užívání ERP systému malými a středními podniky 
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IBM – Ze strany IBM byl předpověděn vývoj čtyř hlavních oblastí: mobilní aplikace, 

cloud (hybrid a personal cloud), social business a business analytics. Všechny uvedené 

nástroje jsou nedílnou součástí vyhodnocování efektivity podnikových aktivit. (5) 

Obrázek č. 1: Loga IT společností (6) 

2.6 Metodika implementace IS 

Dodržování implementační metodologie informačních systému i respektování pravidel a 

zásad je jediný možný způsob, jak úspěšné provést implementaci systému podle 

očekávání a požadavků zákazníka. Implementační metodologie představuje obsáhlý a 

uspořádaný souhrn postupů, dokumentů a činností, potřebných pro zajištění z hlediska 

organizace co možná nejoptimálnějšího postupu realizace projektu. Pro minimalizaci 

rizik, která se mohou během realizace vyskytnout, lze čerpat ze stejné dokumentace jako 

při sestavování implementační metodologie. Společnost musí podle metodologie 

postupovat a řídit na základě tohoto dokumentu celý projekty. Tímto způsobem lze pak 

snadno zjistit časovou náročnost a také finanční zatížení, které bude implementace pro 

společnost představovat. Předpokladem úspěšného využití uvedené metodologie je 

důsledné dodržování pravidel a postupů účastníky projektu, tedy ze strany 

implementačního agentury i ze strany klíčových uživatelů společnosti. Pro úspěch 

realizace projektů většího rozsahu, je velice důležité plné nasazení klíčových uživatelů, 

kteří jsou nedílnou součástí týmu zodpovědného za implementaci a jsou velice těsně 

zapojení do samotného řešení. Implementace jako celek se potom stává plně 

kontrolovaným a zcela transparentním procesem pro všechny zúčastněné strany a také 

pro účely zpětného hodnocení po skončení projektu. (7) 

2.6.1 Metodologické vymezení kroků implementace ERP systému 

Pokud podnik usoudí, že je nezbytné současný systém nahradit novým například na 

základě nedostatku potřebných funkcionalit, nebo jakéhokoliv jiného důvodu, proběhne 

změna, resp. sled změn. Budou provedeny většinou v ICT (Information and 

communications technology) infrastruktuře, architektuře a současných podnikových 
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procesech. Je nutné naplánovat a provést sérii kroků, které zajistí korektní řízení všech 

změn nutných pro dosažení cílového stavu: (8) 

Diagnóza současného stavu – Přichází na úplném začátku procesu. Metodiky tuto fázi 

mohou nazývat různě, ale její obsah je vždy stejný. Nejprve je nutné zhodnotit stav 

podniku před začátkem implementace, provést detailní popis procesů, definovat 

požadavky na cíle projektu, sestavit plán i finanční a časový rozpočet projektu. 

Analýza požadavků – Navazuje na první fázi. Dochází k porovnání stávajícího 

a budoucího stavu z pohledu zákazníka (byznys), poprvé se potkají odběratel (byznys) 

a dodavatel (IT) ohledně detailní specifikace požadavků. Cílem je vzájemné pochopení 

očekávání budoucího stavu a význam požadavků. V tomto kroku je opět vhodné provést 

revizi rozpočtu, finanční i časový rozpočet a předejít tím možným problémům, které by 

díky nedostatečnému pochopeni mezi stranami mohli nastat.  

Návrhem řešení – Je chápana jako fáze, kdy jsou všichni účastnicí projektu již plně 

seznámení s požadavky a přechází se k navrhování, jak budou požadavky v novém 

systému obslouženy, vymyšleny, popsány, jaké budou technická řešení systémových 

funkcionalit. Dále je nezbytné vymyslet, jaká data budou předmětem migrace, jaké 

migrační nástroje budou použity, jaká bude přechodová strategie, jakým způsobem bude 

ověřena řízeno testování nového systému, jelikož při implementaci rozsáhlého systému 

ve velkém podniku se může na testování podílet několik desítek lidí. 

Vývoj a testování – Cílem této projektové fáze je dodat do implementování řešení 

funkčností a úpravy, které nejdou jednoduše a standardní cestou v systému provádět. 

Tedy specifické požadavky podniku, bez kterých nelze by nebylo možné na denní bázi se 

systémem pracovat. Doporučuje se věnování většího množství času volbě vhodného 

řešení než variantě následného vývoje velkého množství systémových úprav. Pokud by 

se kladl větší důraz na vývojové změny než na výběr vhodného produktu, mohlo by to 

mít negativní dopad na budoucí vývoj a údržbu systému. Poskytovatel i odběratel musí 

věnovat čas ověření programovaných funkčností testováním. 

Nasazení – Etapa, ve které máme vyvinuté změny a přistoupíme k fázi nastavování 

dodávaného systému, vyzkoušíme prvotní migraci dat, dle plánu vytvořeného v návrhu 
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řešení a je zde prostor pro možnou zrevidování způsob nasazení. Zásadní je tento krok 

z pohledu uživatelů systému, protože právě v této části začíná školení uživatelů, detailní 

seznamování s plány, novým systémem a intenzivní přípravy na změnu. V této úsilí 

začíná skutečně zaměřovat na klíčové uživatele a zajištění co možná největšího 

pochopení nových procesů.  

Provoz, přechod a stabilizace – Jsou zcela zásadní a často hluboce podceňované 

součásti každé implementace ERP systému. Bohužel není nikdy zcela možné potlačit 

všechna rizika a zajistit, že nenastanou neočekávané chyby a problémy. (9) 

Obrázek č. 2: Metodologické kroky implementace (9) 

2.7 Principy zavedení nového informačního systému 

Pro každou společnost je informační systémem zcela nezbytným nástrojem, bez kterého 

bych jejich provoz v dnešní době nebyl již možný. Proto je nutné pečlivě zvážit strategii 

zavedení nového informačního systému tak, aby nebyl ohrožen každodenní chod 

podniku. Při implementaci informačního systému lze postupovat čtyřmi strategiemi a 

případně je mezi sebou také kombinovat. (10) 

2.7.1 Nárazová strategie 

Spočívá v zavedení nového systému tak, že stávající systém je k určitému datu vyřazen z 

užívání a užívání nového systému začíná přesně v momentě, kdy je předchozí systém 

Diagnostika Analýza
Návrh 
řešení 

Vývoj a 
testování

Nasazení Provoz
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vyřazen. Z hlediska času se jedná o nejméně náročnou strategii, která nevyžaduje správu 

duplicitních dat. Hlavní výhodou je tedy relativně krátká implementace a úspora času 

v provozu systému z hlediska správy jednoho, nebo dvou systému najednou. Hlavní 

riziko spočívá v odstavení stávajícího systému a společnost je tedy zcela závislá pouze 

na novém systému a pokud by došlo k selhání nového systému, mohou být následky 

fatální z hlediska nákladů i času. Jako další nevýhodu můžeme uvést také riziko 

nedostatečného zaškolení pracovníků a s tím spojená nezkušenost pracovníku, 

nedostatečná praxe a riziko snížení produktivity práce a vznik výrobní i nevýrobní ztráty 

v podniku. Na obrázku uvedeném níže můžeme názorně vidět koncept nárazového 

přechodu: 

 

Obrázek č. 3: Nárazová strategie (10) 

2.7.2 Souběžná strategie 

Jedná se o podstatně bezpečnější přechodovou strategii změny informačního systému ze 

stávajícího na nový. Oba systémy jsou užívány v rámci podniku paralelně a je nutné 

spravovat data v obou systémech současně. V důsledku užívání dvou systému dochází k 

zvýšené pracnosti při práci s daty a společnost je značně zatížená administrativní činností. 

Velkou výhodou je bezproblémový přechod mezi stávajícím a novým systémem. 

V okamžiku, kdy je rozhodnuto o přechodu v plném rozsahu k plnému užívání nového 

systému, je personál již seznámen se systémem a nedochází k problémům jako 

nedostatečné zaškolení, nebo nedostatek zkušeností.  
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Ovšem snížení rizika oproti nárazové strategii je vyváženo vyššími náklady spojenými s 

nutnosti provozovat dva systémy současně. 

 

Obrázek č. 4: Přechodná strategie (10) 

2.7.3 Postupná strategie 

Proces přechodu ze stávajícího systému na nový je založen na postupné implementaci 

modulů nového systému při současném provozu stávajícího systémů. Jednotlivé moduly 

jsou zaváděny do nového systému postupně a při převedení nové modulu dojde 

k vyřazení modulu v současném systému. Jako první jsou implementovány moduly, které 

jsou podstatné a následně přichází na řadu moduly, které druhotné důležitosti. Užívání 

předešlého systému se tak postupně omezuje a je nahrazováno užíváním nově 

implementovaných modulů. Při vyřazení z provozu posledního modulu stávajícího 

systému, je přechod ukončen a systém je v celém svém zbývajícím rozsahu zcela vyřazen 

z užívání. Proces nevyžaduje duplicitní vedení dat do obou systému. Možnou slabinou 

postupné strategie je nutnost plné kompatibility nového a stávajícího systému, což je 

často nemožné a často dochází k chybám během přechodu z jednoho modulu na druhý. 
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Zároveň je celý proces velmi náročný z hlediska IT na podporu. Pokud se jedná o přechod 

mezi systémy stejného výrobce, nemusí být přechod tak náročný, jako v případě dvou 

zcela odlišných a navzájem nepodobných systému. 

Obrázek č. 5: Postupná strategie (10) 

2.7.4 Pilotní strategie 

Poslední uvedenou strategií při zavádění nového systému je pilotní provoz na vybrané 

části podniku. Systém může být pilotně implementován v rámci jedné linky, jednoho 

oddělení, nebo jedné sekce. Pilotní uživatelé již pracují pracuje pouze s novým systémem, 

zatímco ostatní složky podniku pracují stále s předcházejícím systémem. Vybrané 

oddělení je zcela izolováno při využívání nového systému od stávajícího systému. Po 

otestování nového produktu v rámci vybraného podnikového útvaru, jsou zkušenosti se 

zaváděním použity pro zavedení systému v rámci celého podniku. S pilotní strategií lze 

kombinovat všechny předešlé strategie, protože záleží pouze na rozhodnutí zákazníka, 

kterou strategii použije po pilotním testování. Na obrázku níže můžeme vidět kombinaci 

pilotní a nárazové strategie: 
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Obrázek č. 6: Pilotní strategie (10) 

2.8 Pojem nákup 

Termín nákup lze definovat jako obstarávání zboží, služeb a práv nezbytných pro 

realizaci obchodních, nebo výrobních procesů v podniku. Nákup patří mezi tzv. hlavní 

činnosti podniku. Za nákupní činnost lze označit všechny procesy, které vedou k pořízení 

prostředků, které jsou nezbytné k naplnění stanovených cílů podniku. (11) 

Nákup dílů a služeb často bývá pro společnosti největším finančním výdajem, a proto je 

třeba nákupní procesy měřit, kontrolovat a zefektivňovat. Problematika nákupních 

procesů prošla v průběhu posledních let značnými změnami a jejich důležitost se spíše 

zvyšovala. Změny se dotkly obsahu i samotného názvu podnikového útvaru. Oddělení a 

sekce, které se dříve nazývali „nákup“, jsou dnes nazývány: pořizování, zajišťování 

zdrojů, řízení dodávek, strategické zdroje, strategické řízení dodávek, nebo anglicky 

sourcing, či procurement. Nejvýznamnější je ale změna postavení v hierarchii podniku, 

jelikož si více podniků uvědomuje význam nákupních aktivit a řízení nákupních procesů 

nabývá v posledních letech na významu. (12) 
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Nákup představuje funkční činnost podniku, kterou je zahájen transformační proces 

v rámci podniku. Jako nákupní proces můžeme označit všechny činnosti podniku, jejichž 

cíle je získání hmotných i nehmotných vstupů do podniku. Činnosti, které vedou 

k zabezpečení plynulých materiálových vstupů do transformačního procesů jsou 

obstarávání, transport, příjem, skladování, kontrola při vstupu, reklamace neshodných 

produktů. Všechny vyjmenované činnosti mají za úkol zajištění materiálových vstupů do 

transformačního procesů v potřebné kvantitě, kvalitě, čase s ohledem na optimální 

náklady na pořízení, skladování a likvidaci. (13) 

2.9 Nákupní proces 

Nákup je zásadním procesem, který je uplatňován v rámci dodavatelského řetězce v celé 

jeho délce. Vyznačuje se nezanedbatelnými finanční náklady a časově velice náročným 

rozhodováním. S problematikou efektivního řízení se potýkají především středně velké a 

velké organizace. Problematiku u větších podniků lze vysvětlit skutečností, že se jedná o 

proces externí a ve většině případů decentralizovaný. Každé oddělení v dané organizace 

často nakupují na základě svých vlastních potřeb a následné poptávky. Zpravidla bývá 

prováděno mnoho na sebe navazujících procesů, které jsou velice omezeně koordinovány. 

Dominantní a velké společnosti využijí při nákupu své pozice na odběratelském trhu a 

často svým dodavatelům diktují podmínky, za kterých bude spolupráce probíhat. Po 

navázání spolupráce je často stanoveno testovací období, po jehož uplynutí je 

vyhodnoceno, do jaké míry byly podmínky splněny a v případě nespokojenosti je 

s dodavatelem rozvázáno dodavatelská smlouva. S tímto velice agresivním způsobem 

řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů se můžeme nejčastěji setkat v automobilovém 

průmyslu. (14) 
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Popis výběru nového dodavatele: 

Obrázek č. 7: Schéma výběru nového dodavatele (15) 

2.10 Úkoly nákupu 

Jako základní úkoly nákupního oddělení v podniku lze považovat plynulé a efektivní 

zabezpečení předpokládaného průběhu základních, pomocných a obslužných výrobních 

i nevýrobních procesů materiálem, surovinami a výrobky (dále jen materiálovými prvky). 

Je nezbytné, aby byly dodržen požadavek na potřebné množství, kvalitu a časovou 

dostupnost. (11) 
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V rámci nákupního oddělení by měl být kladen důraz na 6 základních činností: 

Uspokojení potřeb – Existence potřeby na straně odběratele vytváří tržní hodnotu 

výrobkům i službám. Podle hodnoty jsou výrobky směňovaný a dochází k nabytí 

bohatství na straně dodavatele, viz obrázek níže:  

Snižování nákladů spojených s nákupním procesem – Je nezbytné brát zřetel na ostatní 

cíle podnikání. Cílem každého podniku je snižování nákladů na nejnižší možnou míru. 

Často je přímým důsledkem snižování nákladu nárust rizika, které může mít negativní 

vliv na kvalitu i kvantitu požadovaných artiklů. Snižování nákladů se týká nákladů na 

předmět, tedy vlastní jednotkové ceny prodávaných výrobků a snižování nákladů 

vznikajících v důsledku nákupu, jako náklady na dopravu, pojištění zboží apod. 

Zvyšování jakosti nákupu – Každým pracovníkem nákupního oddělení by měl být 

kladen důraz na jakost nakupovaného zboží a služeb a její co možná nejvyšší nárust za 

nejnižší možné ceny. Uvažování tímto způsobem bude mít za přímý následek zlepšení 

vyráběných produktů, nebo poskytovaných služeb zákazníkům.  

Snižování rizika – V důsledku důrazu firem na co možná nejnižší ceny může docházet 

ke snižování kvality, nebo za cenu snižování nákladu zvyšování růstu rizika přerušení 

plynulých dodávek materiálu a ohrožení kontinuálního výrobního procesu. Proto je třeba 

i přes důraz na snižování nákladů brát ohled na vznik možných rizik a vyvíjet co možná 

největší úsilí pro jejich potlačení. 

Nákupní flexibilita – V rámci flexibility by měla být vždy volena alternativa, který 

umožní co možná největší přizpůsobení se poptávce zákazníků a změnám na trhu. 

Dlouhodobé dodavatelsko-odběratelské smlouvy zvyšují jistotu při stabilních cenách, ale 

zároveň snižují možnost pružně reagovat na vzniklé problémy. (13) 

Dle prof. Jurové je pro dosažení ekonomických a věcných cílů v rámci nákupního 

oddělení a podniku obecně brát zřetel na:   

a) Co možná nejpřesněji a včas identifikovanou potřeby materiálových prvků 

v budoucnosti 
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b) Systematicky zjišťovat a volit optimální zdroje pro uspokojování potřeby ze 

strany zákazníků 

 

c) V celém svém rozsahu a včas projednávat uzavírat smlouvy o ekonomicky 

vyhovujících dodávkách, detailně sledovat naplnění smluv, okamžitě projednávat 

vzniklé změny v požadavcích, jakosti i případné odchylky v dodávkách 

 

d) Sledovat a efektivně regulovat stav zásob a zabezpečovat jejich co nejefektivnější 

využití 

 

e) Operativně zasahovat v okamžiku ohrožení plynulosti vnitropodnikových procesů 

 

f) Systematicky zajišťovat odpovídající jakost nakupovaných materiálů 

 

g) Zajistit materiálně-technické prostředky v rámci celého fungování nákupního 

procesu 

 

h) Neustále zdokonalovat informační produkty pro řízení nákupního procesu 

 

i) Zajistit aktivní uskutečňování přípravy, výdeje a přísunu na místo spotřeby, (z 

pohledu způsobu přepravy, finální úpravy, optimalizace manipulačních jednotek, 

zajišťování všech činností týkajících se transportu, zajišťování činností 

potřebných pro import nakupovaných dílů) (11) 

 

2.11 Stanovení potřeb organizace 

Nezbytností pro úspěšný nákup se v posledních letech stala schopnost co nejpřesnější 

formulace požadavků na vstupy v jasně specifikovaném horizontu plánování. Potřeby by 

dále měly být zohledněny v zásobovacím plánu organizace. Nejvýznamnějším zdrojem 

informací pro tvorbu výrobního plánu jsou potvrzené objednávky zákazníků na výrobky 

a služby firmy, tzv. odvolávky. V podnik nastává ideální situace pro proces plánování a 

následné řízení materiálových toků v případě, kdy bylo pokryto objednávkami dostatečné 

časové období na nejvyšších možné úrovni výrobní kapacity společnosti. Taková situace 



30 

 

však nastává pouze velice zřídka, mnohem běžnější jsou situace, kdy je již v etapě 

předpovědi poptávky a následného sestavování plánu jasné, že úroveň produkce nebude 

v celém časovém horizontu na ideální nejprofitabilnější úrovni. Před samotnou výrobou 

je třeba uvažovat určitý časový interval, o který je třeba v předstihu zahájit nákupní 

proces. (16) 

Podle Tomka je predikce založena na následujících metodách: 

a) Propočet přímou metodou 

 

- Výpočet na základě norem spotřeby 

 

- Výpočet na základě ukazatelů měrné spotřeby 

 

- Výpočet na základě kazatelů měrné spotřeby s korekcí vlivu faktorů 

ovlivňujících správnost výpočtu 

 

b) Metody statistické 

 

- Metody uvažující horizontálnímu kolísání spotřeby: 

 

 Základní využití údajů o minulé spotřebě 

 

 Výpočet střední hodnoty (průměr, medián, modus) 

 

 Data o minulé spotřebě vyrovnané prostými klouzavými 

průměry 
 

 Data o minulé spotřebě vyrovnané váženými klouzavými 

průměry 

 

- Metody uvažující kolísající spotřebu a vývoj trendu: 

 

 Metoda nejmenších čtverců 

 

 Exponenciální křivka 

 

 Exponenciální křivka podle R. G. Browna 

 

 Redukce údajů o minulé spotřebě na základě indexu 

 

 Statistické metody vyrovnávání 

 

- Metody zohledňující sezónní kolísání spotřeby 

 

c) Expertní metody 
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- Skupinový odhad 

 

- Skupinové diskuse 

 

- Sdílení odhadů jednotlivě 

 

- Delfská metoda 

Při volbě metody je nutno důkladně uvažovat, zda je možno poskytnout soubor dat, které 

metody vyžadují a také účelnost více nebo méně pracného propočtu. Je třeba brát v potaz 

významnost dané položky a zohlednit, které faktory mohou působit na budoucí vývoj 

trendu. (13) 

2.12 Dodavatelský řetězec  

Pro podniky je důležité udržovat dobré a pevné vztahy se svými dodavateli a zákazníky. 

Především na základě vzájemné, dlouhotrvající kooperace je možné optimalizovat chod 

dodavatelského řetězce v celé své délce. Efektivita každé organizace se zvyšuje, pokud 

se rozvíjí zároveň s dodavateli. Takový růst je možný na základě práce na partnerských 

vztazích, které jsou založeny na vzájemné a sdílené důvěře, sdílení znalostí a integraci. 

(17) 

Dodavatelský řetězec lze definovat jako systém, který je sestaven ze níže uvedených 

subjektů:   

a) Dodavatel 

 

b) Výrobce 

 

c) Distributor 

 

d) Prodejce 

 

e) Zákazník 
(18)
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Grafické zpracování dodavatelského řetězce: 

Obrázek č. 8: Dodavatelský řetězec (19) 

2.13 SWOT Analýza 

V rámci SWOT analýzy jsou řešeny silné (strengths), slabé (weaknesses) stránky a 

podniku a potenciální hrozby (threats) a příležitosti (opportunities), které mohou podnik 

ovlivnit. Zaměřuje se na vnější, a především vnitřní faktory, které společnost ovlivňují. 

(20) 

2.13.1 Silné a slabé stránky podniku (SW) 

Značná část prováděných analýz v rámci hodnocených procesu je prováděna interně, a to 

z důvodu, že na základě analýzy vnitřního prostředí je možné určit, které faktory by 

mohly pozitivním, nebo negativním způsobem společnost v budoucnosti ovlivnit. 

Zjištěné silné stránky podniku bývají často využívány ze strany managementu pro další 

růst podniku. Naopak slabé stránky, které jsou odhaleny během analýzy, musejí být co 

nejdříve potlačeny na minimum.  

Na určení silných a slabých stránek je potřebné nestranné posouzení: 

- Úrovně managementu 
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- Zdroje daného podniku 

 

- Schopnost podniku vyrábět a poskytovat služby 

 

- Výkonnostní potenciál podniku (19) 

 

Silné stránky – Jedná se o faktory, které mají pozitivní charakter a značně ovlivňují 

prosperitu a blahobyt daného podniku. Právě tyto faktory podnik zvýhodňují před 

konkurencí. Silné stránky jsou velice těžko kopírovatelné, protože než se některý 

z faktorů opravdu stane silnou stránkou, je třeba na něm usilovně pracovat a neustále ho 

zdokonalovat.  

Příklad silných stránek.: 

- Dobré jméno společnosti 

 

- Vysoka kvalita poskytovaných služeb 

 

- Vysoká kvalita vyráběných výrobků 

 

- Příznivá finanční situace podniku 

 

- Vzdělání pracovníků 

 

- Nízké náklady spojené s výrobním procesem 

 

- Silná pozice při vyjednávání (21) 

 

Slabé stránky – Mezi slabé stránky společnosti můžeme zahrnout nedostatky, které 

zabraňují rozvoji podniku.  

Například:   

- Nízká kvalita vyráběných výrobků 

 

- Zastaralé výrobní technologie 

 

- Špatné jméno podniku 

 

- Nedostatečný důraz na reklamu 
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- Vstup na nový trh 

 

- Nepříznivá finanční situace 

 

- Nízké výrobní kapacity 

 

- Nevhodný informační systém (21) 

 

2.13.2 Příležitosti a hrozby (OT) 

Organizační struktura a vnitropodnikové procesy ovlivňují hlavně příležitosti a hrozby 

podniku. Často jsou velice úzce spojeny s typem odvětví, ve kterém podnik provádí 

podnikatelskou činnost. Komplikací, která nastává při stanovení příležitostí a hodnocení 

hrozeb je skutečnost, že jsou velice těžce ovlivnitelné ze strany společnosti. Přesto však 

může podnik hrozby zvrátit, zmírnit, nebo snižovat potenciální finanční dopad.  

Faktory ovlivňující příležitosti a hrozby:   

- Konkurenční síly v odvětví 

 

- Výskyt substitutů na trhu 

 

- Náročnost vstupu na trhu 

 

- Úroveň nabídky a poptávky (19) 

 

Příležitosti – Jako příležitost můžeme označit situaci, která během svého výskytu zvyšuje 

šanci podniku na dosažení vytyčených cílů.  Tyto situace silně zvýhodňují podnik před 

konkurencí. Příležitosti jsou často podmíněny geografickými, legislativními a 

ekonomickými faktory.  

Příklady příležitostí: 

- Nenáročnost vstupu na trh 

 

- Zánik ochranářských opatření na určitý typ výrobku 

 

- Minimální výskyt konkurence v daném odvětví 

 

- Možnosti expanze na nové trhy (21) 
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Hrozby – Často vyplývají z vnějšího prostředí společnosti a jsou označovány za 

negativní jev. Často mohou vyústit v úpadek podniku a poškození dobrého jména. Jsou 

hodnoceny na základě pravděpodobnosti výskytu a hodnocení dopadu. Často uváděnou 

hrozbou je nedostatečná konkurenceschopnost. (21) 

Obrázek č. 9: SWOT Analýza (19) 

2.14 Metoda Zefis 

Metoda je využívána ve fázi projektu, který je označován jako „příprava informační 

strategie“. Byl vyvinut na ústavu informatiky Podnikatelské fakulty VUT.  Hodnocení IS 

je provedeno na základě posouzení problematiky z oblastí: 

Technika – V rámci této oblasti je zkoumáno vybavení z pohledu spolehlivosti, 

bezpečnosti a jeho fungování v kombinaci s vhodným SW. 

Programy – Oblast zahrnuje programové vybavení, základní funkce a způsob ovládání. 

Pravidla – Soubor pracovních postupů, které by měly být dodrženy při práci se 

systémem. 

Pracovníci – Důraz na pracovníky, kteří pracují s IS a jejich schopnost rozvoje IS. 

Účelem peopleware není prověřování odborných znalostí IS. 

Data – Zkoumá dostupnost, způsob a bezpečnost uložení dat. Důležitým bodem je také 

dostupnost dat pro uživatele a jakým způsobem jsou data spravovány. 
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Zákazníci – V rámci této oblasti jsou zkoumány požadavky IS od dodavatelů. Jsou úzce 

spojeny s typem dodavatele, ať už s poskytovatelem služeb, nebo dodavatele zboží. 

Provoz – Zaobírá se informační strategií, koncovými uživateli a sleduje dodržování 

smluvených standardů. (22) 

2.14.1 Hodnocení jednotlivých kategorií 

Pro každou výše uvedenou oblast nalezli autoři metody kritérií, pomocí kterých je možné 

ohodnotit stav dané oblasti IS. Pro každou kategorii jsou specifikovány metody kritérií, 

které umožňují kategorii hodnotit. Kritéria jsou formulovány do podoby kontrolních 

otázek a odpovědi na ně vypadají následovně: 

Ano 

Spíše ano 

Částečně 

Spíše ne 

Ne 

Pro potřeby zpracování se tato stupnice nominálních hodnot převádí na stupnici 

ordinálních hodnot. Kladná odpověď na otázku vypovídá o vysokém stupni stavu dané 

oblasti. Naopak záporná odpověď vypovídá o nízkém stavu dané oblasti. (23) 

2.15 Elektronická výměna dat (EDI) 

EDI, nebo Electronic Data Interchange je proces výměny dat založený na elektronické 

komunikaci, místo papírové. Jedná se proces, který umožňuje zaslání informací z jedné 

společnosti do druhé elektronicky.  

Tímto způsobem může docházet k výměně mnoha dat a dokumentů, která jsou nezbytná 

pro výkon podnikatelské činnosti. Nejčastěji přenášeným typem dat jsou nákupní 

objednávky a fakturační dokumenty. Na nejnižší možné úrovni EDI sníží čas, který 

vyžaduje emailové komunikace. Největší sílou je však značná standardizace komunikace 

a převedení do elektronické podoby znamená, snížení zatížení životního prostředí.  
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Jako příklad můžeme zmínit způsob fungování velké části společnosti ve věci tvorby a 

následného sdílení faktur. Dodavatel vytvoří ve svém účetním systému fakturu, kterou 

následně manuálně zašle odběrateli zboží. Odběratel manuálně fakturu zaeviduje pod 

svým vlastním identifikačním číslem do systému. EDI by v tomto případě provedlo 

automatické odeslání faktury po jejím vystavení, zaregistrovalo by fakturu v systému 

odběratele, a to vše pod jedním unikátním identifikačním kódem. (24) 

Proces od zaslání objednávky až po fakturaci zboží a služeb:  

Obrázek č. 10: Způsob komunikace bez EDI (25) 

Standardizovaný proces elektronické výměny dat:  

 

Obrázek č. 11: Způsob komunikace skrze EDI (25) 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V rámci následující kapitoly, bude provedena analýza společnosti, její historie a výrobní 

portfolio. Dále budou analyzována současná podoba nákupních procesů, které jsou 

vykonávány skrze ERP systém Helios Orange a částečně přes SAP. Kapitola bude 

zakončena SWOT a ZEFIS analýzou, jejichž výstup bude použit jako výchozí bod pro 

zpracování kapitoly vlastních návrhů řešení. 

3.1 O společnosti Daikin Global 

Společnost Daikin Device Czech Republic s.r.o. je členem nadnárodní skupiny Daikin 

Global, která je světový lídrem ve výrobě klimatizačních jednotek a tepelných systémů. 

Obchodní název:   Daikin Industries, Ltd 

Sídlo:     Osaka, Japonsko 

Datum založení:   25. 10. 1924 

Základní kapitál:   654 bil EUR 

Počet zaměstnanců:   73 349 – ke dni 01. 12. 2019 

Počet společností:   245 dceřiných společností (26) 

Obrázek č. 12: Daikin Global – Mapa poboček (26) 
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3.2 O společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. 

Obchodní název:  Daikin Device Czech Republic s.r.o. 

Sídlo:    Švédské valy 1227/2, 627 00 Brno Černovice 

Datum založení:  26.10.2004 

Základní kapitál:  2 128 000 000 Kč 

Prezident:   Hideki Hara  

Počet zaměstnanců:  1011 – ke dni 08.12.2019 

IČO:    271 90 455 

Společníci:    Daikin Europe N.V. 

Sídlo:     Zandvoordestraat 300, BE-8400 Oostende, Belgie 

Vklad:    2 128 000 000 Kč 

Uhrazeno:    2 128 000 000 Kč (27) 

Společnost Daikin Device Czech Republic s.r.o. byla založena 26.10.2004 jako první 

výrobní pobočka společnosti Daikin v Evropě, která se zaměřovala na výrobu 

kompresorů. Výroba kompresorů do klimatizací začala v roce 2006. Důvodem pro 

dvouroční rozdíl mezi založením společnosti a začátkem výroby je nezbytná instalace 

výrobních zařízení a montážních linek.  

Obrázek č. 13: DDC – Hlavní budova (28) 
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3.2.1 Organizační struktura DDC 

V čele organizační struktury stojí v DDC stojí prezident společnosti, pan Hideki Hara. 

Struktura je dále rozdělená na 7 oddělení, které jsou dále děleny na sekce a ty jsou dále 

děleny na skupiny. V DDC jsou v současné době zřízeny následující oddělení: 

Obrázek č. 14: Přehled oddělení v DDC (28) 

Jak můžeme vidět ve zjednodušené organizační struktuře, každé oddělení je složeno 

z rozdílných pracovních pozic. Struktura je rozvedena na následující pracovní pozice: 

Obrázek č. 15: Zjednodušená organizační struktura (28) 



41 

 

3.2.2 Výrobkové portfolio 

V rámci následující podkapitoly budou představeny výrobky, které jsou v DDC vyráběny 

a dále přeprodávány. 

3.2.2.1 Kompresory 

DDC v současné době vyrábí dva druhy kompresorů a sice swingový (YC) a scrollový 

(SCR) typ. V současné době je aktivně vyráběno 12 modelů kompresorů typu swing a 26 

modelů kompresorů typu scroll. Kompresor typu swing je instalován do klimatizačních 

jednotek pro domácnosti a do komerčních jednotek o malém výkonu. Kompresory typu 

scroll jsou určeny do klimatizačních zařízení s komerčním využitím a větším 

požadovaným výkonem. [41] 

Kompresor typu Scroll:                         Kompresor typu Swing: 

                

Obrázek č. 16: Scroll kompresor (29)   Obrázek č. 17: Swing kompresor (30) 

3.2.2.2 Tepelné systémy 

Systém pro vytápění a chlazení je založen na technologii, která užívá tepelné čerpadlo a 

představuje flexibilní a cenově efektivní alternativu elektrokotlů nebo kotlů na zemní 

plyn nebo uhlí. Oproti výše uvedeným alternativám nabízí také možnost chlazení. 

Systémy využívají také Daikin kompresorů k přeměně dostupného tepla z okolního 
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vzduchu na teplo, které je užíváno v topné soustavě. Výrobková řada tepelných systému 

nese název Daikin Altherma a jsou označovány jako hydrobox a tank.  

Tepelné čerpadlo (hydrobox):                Zásobník na ohřev body (tank):  

            

Obrázek č. 18: Tepelné čerpadlo (30)      Obrázek č. 19: Zásobník na ohřev vody (30) 

3.2.2.3 BS jednotky 

Řídící zařízení ideální pro střední a velké aplikace, umožňuje regulovat tepelné jednotky 

Daikin i jiných výrobců. Lze spravovat také osvětlení, zabezpečení a další společná 

rozhraní. 

 

Obrázek č. 20: Finální BS jednotka (Firemní dokumentace) 
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V roce 2017 byl výrobkové portfolio rozšířeno o výrobu BS jednotek, switchbox řídících 

jednotek, samočistících self-cleaning duct jednotek a výrobu 4 modelů tlakových nádob. 

Na níže uvedeném grafu je viditelný přehled vyráběných výrobků za 12 let existence 

společnosti: 

Graf č. 1: Objem výroby DDC v letech 2006–2018 (firemní dokumentace) 

3.2.3 Zákazníci 

DDC v současné době tři hlavní zákazníky, belgickou pobočku Daikin Europe N.V. (dále 

jen DENV), plzeňskou pobočku Daikin Industries Czech Republic s.r.o. (dále jen DICZ) 

a tureckou pobočku Daikin Isitma Ve Sogutma Sistemleri Sanayi Ticaret A.S (dále jen 

DTAS). Část výrobkového portfolia DDC je dodávána jako finální výrobek, který je 

určen koncovému zákazníkovi (např. některé druhy tanků, hydrobox, BS jednotky). 

Portfolio však také zahrnuje komponenty vstupující do dalších výrobků, tzv. polotovary, 

které jsou zasílány k finální montáži do poboček DENV a DICZ. Do této skupiny patří 

kompresory a také některé druhy tanků. 

 



44 

 

Na níže uvedeném koláčovém grafu můžeme vidět poměr výrobků, který jsou dodávány 

do DENV. Z celkového objemu je do DENV dodáváno 53 % výrobků DDC 

Graf č. 2: Přehled prodejů do DENV (firemní dokumentace) 

Zbývajících 47 % objemu výroby DDC je rozděleno v poměru 42 % dodávaných výrobků 

do DICZ v Plzni a 5 % do DTAS v tureckém městě Sakarya. 

Graf č. 3: Přehled prodejů do DICZ a DTAS (firemní dokumentace) 
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3.3 Současný stav užívaných ERP systémů ve společnosti 

V současné době jsou užívány v DDC dva ERP systémy. Jedním z nich je Helios Orange 

a druhým je SAP ERP. Systém SAP však není užíván v celém rozsahu a DDC 

v současnosti pracuje v SAP pod správou DENV. Vazba je udržována na úrovni nákupní 

organizace a k ní přidruženému závodě. Viz. Obrázek níže: 

 

Obrázek č. 21: Systémová struktura současného stavu v SAP (vlastní zpracování) 

DDC (kódové označení závodu 1806) pracuje v systému DENV (kódové označení 

organizace 1000) především z důvodu, aby byla operativa co možná nejvíce ulehčena 

pracovníkům DDC a DENV mělo kontrolu nad prováděnými operacemi. Jako příklad pro 

lepší pochopení vztahu, můžeme uvést podobu objednávek, které odesílají pracovníci 

DDC dodavatelům. V hlavičce objednávkového formuláře můžeme vidět uvedeno 

belgické IČO (modře vyznačeno), ale jako místo doručení je specifikováno DDC v Brně 

(červeně vyznačeno).   

 

Obrázek č. 22: Odchozí objednávka z DDC – závod 1806 (firemní dokumentace) 
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Modře vyznačená hlavička objednávky, obsahující kontaktní údaje DENV, včetně adresy 

a DIČ. Červeně vyznačené místo doručení, ve kterém je zmíněno DDC. Důvodem tohoto 

nastavení je skutečnost, že v začátcích užívání SAP v DDC byl systém určen pouze pro 

nákup omezeného počtu výrobních dílů a nebylo nutné v rámci systému definovat DDC 

jako samostatnou nákupní organizace. Proto bylo DDC zřízeno pouze na úrovni závodu, 

který je závislí na nadřazené nákupní organizaci, jak z pohledu dodávek materiálu, správy 

kmenových dat i financí. 

V DDC je Helios Orange užíván jako primární systém pro nákup a plánování. DDC 

v rámci Heliosu vystupuje jako samostatná organizační jednotka s IČO 27190455 a 

z pohledu systému i financí je zcela nezávislá na ostatních pobočkách společnosti Daikin.  

Systémová struktura podniku tedy vypadá: 

 

Obrázek č. 23: Struktura systému užívaných v DDC (vlastní zpracování) 



47 

 

3.4 Analýza současného stavu nákupních procesů 

DDC v současné době využívá, jak bylo zmíněn pro nákupní proces oba ERP systémy. 

Každý systém funguje zcela na jiné bázi a nákupní procesy se zásadním způsobem 

odlišují.  

3.4.1 Popis nákupních procesů v rámci SAP 

Nákupní procesy můžeme rozdělit na dva základní typy, prvním typem je přímý nákup, 

tedy varianta, kdy pracovníci DDC vystaví, schválí a odešlou objednávku dodavateli, 

který následně objednávku zpracuje a zboží doručí přímo do DDC. 

Druhým typem nákupního procesu je nákup přes tzv. zvláštního pořízení (Special 

procurement): 

Obrázek č. 24: Nastavení zvláštního pořízení v SAP (firemní dokumentace) 

Tuto funkcionalitu lze využít k propojení jednotlivých závodů mezi sebou z pohledu 

objednávek i dodávek materiálů. Požadavky na materiál jsou propisovány z jednoho 

závodu do druhého, kde v případě společných dílů mohou být požadavky agregovány a 

objednávány v rámci jednoho celkového množství.  

Značnou výhodou objednávání tímto způsobem je skutečnost, že s vyšším množstvím 

objednávaných dílů klesá jednotková cena. Oproti situaci, kdyby každý závod objednával 

pouze svou část množství. Další výhodou je snížení zatížení pracovníků nákupního 

oddělení v DDC i pracovní zátěž účetního oddělení. 
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Proces nákupu přes zvláštního pořízení je popsán na níže uvedené procesní mapě: 

Nákupní proces v SAP při použití zvláštního pořízení
D
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a
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z DDC SAP do 
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expedice zboží
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DENV SAP
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Tvorba STO a 
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Obrázek č. 25: Proces. mapa nákupu při užití zvláštního pořízení (vlastní zpracování) 
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3.4.1.1 Užití pojistných zásoby v SAP  

Jednou z problematických oblastí SAP je nastavení pojistných zásob, pojistných času 

doručení a času potřebného pro příjem a kontrolu zboží.  

V současnosti jsou nastavovány pouze číselné pojistné zásoby, které často vedou ke 

vzniku nepoužitelných zásob. K problému dochází z důvodu, že číselná hodnota je zcela 

nedynamická a systém díly objedná i v případě, že je podle výrobního plánu již 

nepotřebuje. Viz tabulka níže: 

Obrázek č. 26: Vývoj materiálové potřeby a nastavení číselné skladové zásoby 

(vlastní zpracování) 

Spotřeba výrobního dílu začíná ve kalendářním týdnu (dále jen T) 1. Pojistná skladová 

zásoba je nastavena hned v T2 podle spotřeby v T1. Výrobní plán se náhle sníží, ale 

jelikož je hodnota statická, poklesu plánu se nepřizpůsobí. Pokles spotřeby trvá až do T6, 

kdy na problém reaguje jeden z pracovníků a skladovou zásobu nastavuje dle plánované 

spotřeby v T7. Podobná situace nastává mezi týdny T8-T12, kdy pracovníci reagují na 

změnu trendu spotřeby. Spotřeba dílu od T12 a do T14 je zcela ukončena. Jelikož na 

změnu trendu spotřeby nenastala včasná reakce (způsobena nedostatečně dynamickým 

nastavením), tak v rámci pojistné skladové zásoby zůstává 1500 ks dílů, který již nelze 

dále použít. Tímto způsobem dochází k růstu nakladu na skladování a následné likvidaci. 
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Grafické zpracování: 

Obrázek č. 27: Grafické zpracování vývoj materiálové potřeby a skladové zásoby 

(vlastní zpracování) 

V DDC vznikla ve fiskálním roce 2018 celková škoda v hodnotě 7,6 mil. CZK, která byla 

způsobená neefektivním řízením nákupního procesu u končících dílů. 

3.4.2 Popis nákupních procesů v rámci Helios Orange 

Systém Helios Orange jak bylo zmíněno je užíván především pro nákup vstupních dílů 

v rámci DDC1 a částečně na DDC2. Proces nákupu není tak sofistikovaný jako v rámci 

SAP a vyžaduje užívání doplňkových softwarů jako je MS Excel a APS softwaru.  

Užívání doplňkových softwarů je nezbytné pro efektivní řízení nákupních procesů u 

vyššího obejmu nakupovaných dílů. Defaultní uživatelské rozhraní Helios Orange je pro 

nákup většího počtu dílů uživatelsky velice špatně srozumitelné a může díky němu 

docházet k výskytu lidských chyb a nadbytečnému časovému zatížení pracovníků. Další 

nevýhodou je skutečnost, že synchronizace Helios Orange a APS SW je prováděna pouze 

2x denně a to ve 12:00 a 0:00. Mezi těmito časovými intervaly systém funguje off-line a 

na promítnutí veškerých změn je třeba čekat do dalšího dne. Výstupy, kterou jsou 

vytvořeny APS SW musejí být do Heliosu Orange importovány ručně. Při ručním importu 

dat může docházet rovněž k výskytu lidské chyby.  
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Viz. Procesní mapa uvedená níže: 

Nákupního procesu při použití Helios Orange a APS sw
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Obrázek č. 28: Procesní mapa nákupu v Helios Orange (vlastní zpracování) 

 



52 

 

3.4.2.1 Užití pojistných zásob v Helios Orange 

Jednou z problematických oblastí Helios Orange je efektivní nastavení pojistných zásob. 

V rámci DDC je v systému užíván tzv. pojistný čas. Tedy doba, o kterou jsou předsunuty 

objednávky oproti reálné materiálové potřebě v návaznosti na výrobní plán.  

Tato metoda pojistného objednávání je vhodná pro konstantní materiálovou potřebu, 

která se opakuje ve stejných časových intervalech. Pokud jsou ale tímto způsobem 

nakupovány díly s nepravidelnou spotřebou, jako například náhradní díly, nebo končící 

modelové řady, tak může docházet k nedostatku dílů v momentě náhlé změny. Taková 

situace může nastat v důsledku zjištěného rozdílu ve skladových zásobách, nebo 

nečekané změny výrobního plánu. Z tohoto důvodu lze považovat nastavení pojistného 

času částečně za statické řešení a v situacích, které byly výše uvedeny může docházet 

k ohrožení plynulého výrobního procesu. 

Jako příklad, byla vybrána reálná situace, ve které jsou znázorněny výpočtem i graficky 

zobrazeny problémy spojené s užitím pojistného času pro nepravidelnou výrobu: 

Tabulka č. 3: Přehled vývoje skladových zásob v případě nekonstantní výroby 

(vlastní zpracování) 

Zjištěné manko bylo zjištěno jako průměrná týdenní spotřeba vynásobena číslem 3, aby 

bylo dosaženo opravdu výrazného manka a ohrožení plynulosti výroby. Spotřebované 

množství bylo v obou případech 97 % objednaného množství, aby nedocházelo ke vzniku 

nadbytečných skladových zásob. 
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Číselné zpracování vývoje spotřeby a skladových zásob pro konstantní výrobu: 

Tabulka č. 4: Přehled vývoje skladových zásob v případě konstantní výroby 

(vlastní zpracování) 

Grafické zpracování: 

 

Obrázek č. 29: Grafické zobrazení a skladové zásoby v případě konstantní a 

nekonstantní výroby (vlastní zpracování) 
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Na grafickém zpracování můžeme jasně vidět, že užití pojistného času pro nepravidelnou 

spotřebu a nákup je vysoce neefektivní. Jelikož spotřeba není pravidelná, není vytvořena 

dostatečná skladová zásoba, která by pokrývalo výpadek dodavatele, nebo vážnější 

zpoždění např. na cestě lodní dopravou z Asie. V případě pravidelné výroby a nákupu je 

tomu právě naopak, jelikož dodávky jsou pravidelné a v případě výpadku není 

bezprostřední dopad tak výrazný. Důvodem této skutečnosti je vznik pomyslné tří týdenní 

skladové zásoby, která může částečně manko pokrýt, ale je třeba na problém okamžitě 

reagovat a urychlit dodávky v budoucnosti, které ještě nejsou naloženy na loď. 

3.5 Analýza dodavatelů 

V následující kapitole budou blíže popsáni dodavatelé a způsoby nákupu, které se 

v současnosti v DDC uskutečňují. 

3.5.1 Analýza poměru dodavatelů podle typu užívaného systému 

V současné době jsou díly nakupovány jak v systému Helios Orange (díly především pro 

DDC 1), tak i v systému SAP (díly především pro DDC 2). Způsob nákupu v SAP je 

možno dále rozdělit na dva typy nákupního procesu a sice způsob přímého nákup a nákup 

skrze DENV za použití zvláštního pořízení. Často však dochází také ke kombinaci 

systému a díly od jednoho dodavatele jsou nakupovaný ze obou systémů současně.  

Níže je zpracován číselný i grafický přehled užívaných systému z pohledu počtu 

dodavatelů: 

Typ dodavatele Počet zastoupení  Poměr (%) 

Dodavatelé dodávající pouze přes SAP 32 21 % 

Dodavatelé dodávající pouze přes Helios 57 38 % 

Dodavatelé dodávající přes v kombinaci SAP + Helios 62 41 % 

Celkem 151 100 % 

Obrázek č. 30: Zpracování poměru dodavatelů podle typu užívaného systému 

(vlastní zpracování) 
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Grafické zpracování: 

 

Obrázek č. 31: Grafické zpracování poměru dodavatelů podle typu užívaného 

systému (vlastní zpracování) 

Jak můžeme vidět, tak nejpočetnější zastoupení má skupina kombinace nákupu přes SAP 

a Helios Orange. Tento způsob nákupu patří k nejrozšířenějšímu z důvodu, že výrobkové 

portfolio na DDC 1 a DDC 2 si je do jisté míry podobné. Na základě podobnosti je možné 

užívat stejné dodavatele pro obě výrobní haly. Podobnost dílů vede ke skutečnosti, že 

DDC může nakupovat za použití dvou různých systému u jednoho dodavatele a vyvolávat 

tak případný zmatek na straně dodavatelů i uživatelů samotných. Zmatek může být 

vyvolán rozdílnými objednávkovými formuláři, rozdílným formátem souborů, které jsou 

na týdenní bázi zasílán dodavatelům a slouží k evidenci otevřených objednávek a 

dlouhodobých výhledů. 

3.5.2 Analýza nákupních procesů v jednotlivých systémech 

Jelikož jsou v současné době užívány v DDC dva ERP systémy, je možné také dodavatele 

a nakupované díly rozdělit do několika kategorií. První kategorie zahrnuje dodavatele, 

jejichž díly jsou výhradně nakupovaný přes Helios Orange tzv. přímým způsobem, tedy 

informační i materiálové toky fungují pouze ve dvou směrech, a to z DDC k dodavateli a 

od dodavatele do DDC. V této kategorií jsou zahrnutí jak lokální (evropští dodavatelé), 
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tak i globální dodavatelé (asijští dodavatelé). Globální dodavatelé jsou vyznačování 

dlouhými dodacími termíny, jelikož standardní způsob přepravy je po moři. Zboží může 

po moři plout až 45 kalendářních dní. 

Další kategorie nakupovaných dílů v DDC se týkají výhradně systém SAP. Druhá 

kategorie se zahrnuje dodavatele, jejichž díly se nakupují výhradně přes SAP tzv. přímým 

způsobem. Kategorie zahrnuje pouze lokální dodavatele.  

Třetí kategorie zahrnuje dodavatele, u kterých je nákupní proces prováděn přes tzv. 

zvláštní pořízení (viz. Kapitola 3.7.1 Popis nákupních procesů v rámci SAP). V této 

kategorii jsou zahrnuti jak lokální, tak globální dodavatelé a nákupní proces je řízen 

především ze strany DENV.  

Přehled výše uvedených kategorií v číselném vyjádření: 

Typ dodavatele Počet zastoupení  Poměr (%) 

Dodavatelé dodávající přes Helios Orange 87 58 % 

Dodavatelé dodávající přes SAP – Přímý nákup 25 17 % 

Dodavatelé dodávající přes SAP – Zvláštní pořízení  39 26 % 

Celkem 151 100 % 

Obrázek č. 32: Zpracování poměru dodavatelů podle způsobu nákupu v 

jednotlivých systémech (vlastní zpracování) 

Níže můžeme grafické vyjádření způsobu nákupu v jednotlivých systémech: 

SAP - Zvláštní pořízení 
26%

SAP - Přímý nákup
16%

Helios Orange
58%

Poměru dodavatelů podle způsobu nákupu 

SAP - Zvláštní pořízení SAP - Přímý Helios Orange
Obrázek č. 33: Grafické zpracování poměru dodavatelů podle způsobu nákupu v 

jednotlivých systémech (vlastní zpracování) 
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Jak můžeme vidět, tak nejvýznamnější skupinu tvoří přímý nákup přes Helios Orange 

s padesáti osmy procentním zastoupením. Velkou část tvoří také užití zvláštního pořízení 

v systéme SAP.  Tato skupina dodavatelů bude pro implementaci nového systému zcela 

zásadní, jelikož už nebude možné přeposílání dílů v rámci STO (Stock transfer order) 

z DDC do DENV. Všech 39 dodavatelů bude muset být osloveno a bude muset být 

navázána spolupráce přímým způsobem. 

3.5.3 Analýza počtu a objemu nakupovaných dílů v jednotlivých systémech 

Jelikož počet dodavatelů a způsob nákupu nemusí zcela vypovídat o počtu dílů a 

nakupovaných objemech, budou analyzovány také tyto hodnoty, které budou mít na 

implementací nového systému dopad. 

Uvedené hodnoty jsou brány za celý fiskální rok (1.4.2019 - 30.3.2020): 

Typ nákupu Počet dílů  Poměr (%) Objem dílů  Poměr (%) 

SAP – Zvláštní pořízení  492 21 % 4 154 138 5 % 

SAP – Přímý 574 24 % 6 470 086 8 % 

Helios Orange 1 309 55 % 73 215 336 87 % 

Celkem 2 375 100 % 83 839 560 100 % 

Obrázek č. 34: Počet rozdílných nakupovaných dílů a objem (vlastní zpracování) 

Obrázek č. 35: Grafické zpracování počtu nakupovaných (vlastní zpracování) 
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Jak můžeme vidět, nejvyšší počet dílů i jejich objem je nakupován právě přes Helios 

Orange. Z pohledu implementace nejdůležitější a zároveň nejsložitější nákup (z důvodu 

potřeby navázání spolupráce) za pomocí zvláštního pořízení tvoří 21 % všech 

nakupovaných dílů a pouze 5 % z celkového objemu.  

3.6 SWOT Analýza 

V rámci následující kapitoly bude zpracována SWOT analýza na plánovanou 

implementaci systému SAP v rámci DDC. 

 

Obrázek č. 36: SWOT Analýza implementace SAP (vlastní zpracování) 

3.6.1 Silné stránky 

3.6.1.1 Zefektivnění nákupního procesu 

Jak již bylo zmíněno, Helios Orange již nepokrýval všechny potřeby DDC, a to zejména 

v oblasti efektivního řízení a správy nákupních procesů. Níže je uveden výčet atributů, 

které budou mít zásadní vliv na nákupní procesy a jejich zkvalitnění.  

Dynamická pojistná skladová zásoba – Systém SAP umožňuje nastavení dynamické 

pojistné skladové zásoby, která je počítána na základě průměru spotřeby zboží v 
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nadcházejících časovém období, násobena požadovanou skladovou zásobou v časových 

jednotkách. 

Rozdělení dodacího termínu zboží a času potřebného pro vstupní kontrolu – SAP 

umožňuje rozdělení času potřebného na dodání zboží na dvě kategorie: 

Dodací lhůta (lead time) – Čas, který dodavatel potřebuje pro výrobu, vychystání a 

expedici zboží, který je uvažován v kalendářních dnech. 

Čas potřebný pro kontrolu (GR processing time) - Doba, která je vyžadována na 

kvalitativní kontrolu při příjmu zboží, který je uvažován v pracovních dnech. 

Celková dodací lhůta zboží je tedy: 

Celková dodací lhůta = Dodací lhůta + Čas potřebný na vstupní kontrolu 

Plánovací kalendář dodávek – SAP nabízí objednávání na základě tzv. plánovacího 

kalendáře, který určuje frekvenci a den dodání zboží.  

Např.: Každé pondělí, každý den v týdnu, úterý až čtvrtek, úterý a čtvrtek atd. 

Pomocí této funkcionality lze značně snížit náklady spojené s dopravou zboží. Například 

pokud má dodavatel dodací podmínku EXW (odběratel je zodpovědný za transport 

zboží). V takovém případě lze nastavit dodací termín pro více dodavatelů v jedné oblasti 

(např. Praha) na stejný den a efektivně využívat tzv. milk-run dopravy, která každý týden 

ve stejný den nakládá zboží od stejných dodavatelů v rámci jedné cesty. 

Nákupní návaznost aplikovatelná k budoucímu datu – Pokud výrobní díl podléhá 

revizi (např. z důvodu designové změny, změny materiálu apod.), je možné nastavit 

nákupní návaznost. Systém na základě návaznosti nejdříve spotřebuje skladovou zásobu 

starší revize a až poté začne objednávat a spotřebovávat novou revizi. Tuto návaznost je 

možné aplikovat také k budoucímu datu, které často souvisí dodávkou nové revize dílu, 

nebo s pevně stanoveným aplikačním datem.  

Nákupní návaznost je jeden z nástrojů, jak efektivně snižovat vznik nepoužitelných 

zásob. 
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Dodávky subdodavatelům (subcontracting) - Další funkcionalitou je užívání tzv. 

subdodavatelů, tedy dodavatelů, kterým poskytujeme zdarma díl v majetku DDC, který 

subdodavatel zušlechtí (proces přidané hodnoty) a následně zašle do DDC hotový díl, 

který může být použit ve výrobním procesu. 

Příklad subdodavatelského vztahu: 

 

Obrázek č. 37: Proces subcontracting (vlastní zpracování) 

Možnost odběru dílů z více než jednoho odběratelského zdroje (doublesourcing) - Je 

užíván v případě, kdy stejný díl dodává více jak jeden dodavatel. 

Výběru produkční verze finálního výrobku – V případě existence alternativního 

výrobního kusovníku, je možno problematiku řešit produkční verzí výrobku. Tedy že 

finální jednotky je možné vyrábět za použití dvou rozdílných výrobních kusovníků. 

Příklad užití produkční verze v DDC:  

Pro případ kapacitních problémů na obráběcích linkách v DDC jsou vždy k dispozici 

skladem obrobené odlitky zakoupené v Asii. Je tedy možné vytvořit dva výrobní 
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kusovníky (jeden zahrnující odlitek – varianta I a jeden pouze s obrobeným asijským 

dílem – varianta II). Pokud se nevyskytují kapacitní problémy, probíhá standardní výroba 

na základě varianty I. V případě problémů s kapacitou lze využít variantu II a spotřebovat 

tak zásoby pořízené v Asii. 

3.6.1.2 Unifikace ERP systému v rámci DDC 

Užívání dvou systému je značně nákladné a velice časově náročné pro pracovníky. Také 

na straně dodavatelů může často docházet ke zmatku způsobeném rozdílnými 

objednávkovými formuláři a rozdílnými formáty souborů s otevřenými objednávkami.  

3.6.1.3 Omezení doplňkových SW 

Jak již bylo zmíněno, Helios Orange je závislí na užití přídavného APS SW a užívání MS 

Excel. Tento doplňkový software by měl být omezen implementací SAP, který poskytuje 

všechny funkcionality v rámci jednoho systému. 

3.6.1.4 Nákupní funkcionality 

V rámci implementace bude DDC umožněn přístup k funkcionalitám, ke kterým jakožto 

užíval SAP pouze na úrovni výrobního závodu, a ne na úrovni nákupní organizace neměla 

přístup.  

Elektronická výměna dat (EDI) – Slouží především způsob komunikace s dodavateli, 

sdílení objednávek i dlouhodobých předpovědí, dodavatelé mohou tvořit zprávy o 

přepravě zboží je možné tisk obalových štítků. 

Elektronické změna cen (ESA) – Proces založený na užívání elektronického portálu, 

který by byl přístupný pro dodavatele, kteří by zodpovídali za zadávání cen do 

elektronického formuláře. Tento způsob provedení cenových změn značně ušetří čas 

během schvalování a dokončení schvalování by byla cena automaticky nahrána do 

systému DDC. 
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3.6.2 Slabé stránky 

3.6.2.1 Zatížení všech oddělení současně 

Jelikož budou implementovány všechny moduly současně v plném rozsahu, bude 

projektem zatížena velká část pracovníků DDC. Změna se dotkne všech oddělení, a to by 

mohlo mít vliv na výsledky DDC během projektu samotného i několik měsíců po jeho 

dokončení. 

3.6.2.2 Časová náročnost implementace 

Projekt je vypsán na celkově 10 měsíců trvání a je odhadováno, že všichni jmenovaní 

klíčový uživatelé budou věnovat celkově 80 % z týdenního časového fondu pouze 

projektu implementace. Pokud jsou tedy klíčový uživatelé zatížení také denní operativou, 

může docházet k neplnění úkolů, a tedy zpoždění projektu, nebo zanedbávání povinností 

spojených s operativním chodem společnosti. 

3.6.2.3 Neintuitivní uživatelské rozhraní 

Veliká slabina systému je jeho složitost a uživatelsky ne zcela příjemné a intuitivní 

prostředí. Bez řádného proškolení je práce se systémem téměř nemožná a správné 

nastavení kmenových dat vyžaduje skutečně hluboké pochopení a porozumění 

systémových procesů. 

3.6.2.4 Vysoké náklady implementace 

Jelikož je systém SAP značně sofistikovaný a bývá označován za nejrozšířenější ERP 

systém vůbec, odpovídá těmto skutečnostem také cena produktu. Cena jedné uživatelské 

licence se pohybuje okolo 40 000 Kč za rok. V případě systému Helios Orange náklady 

činí necelých 8 000 Kč za rok. 

3.6.2.5 Ohrožení plynulosti výroby 

Tímto bodem je myšleno zastavení výrobních procesů v důsledku nedostatku materiálu, 

který by byl způsoben chybou v rámci nákupního oddělení. Tato hrozba je ze všech 

uvedených nejzásadnější a mohla by na DDC jako celek mít značný vliv. 



63 

 

3.6.3 Příležitosti 

3.6.3.1 SAP podpora napříč celou Daikin Group 

Jelikož IT podpora je řízena centrálně pro všechny evropské pobočky Daikin, a ne na 

úrovni závodu, nabízí se mnohem rozsáhlejší a více profesionální přístup. V rámci IT 

oddělení jsou zaměstnání SAP specialisté, kteří dokážou správně měnit konfiguraci 

systému. 

3.6.3.2 Implementace všech modulů 

Příležitostí je také skutečnost, že SAP pokrývá veškeré oblasti fungování DDC. Díky 

tomu bude moct být systém implementováno skutečně na všechny dostupné procesy. 

Budou implementovány moduly účetní, finančního controllingu, nákupní, skladového 

hospodářství, výroby, řízení kanbanu, správy majetku a několik dalších. 

3.6.3.3 Implementace fungujících procesů v DICZ a DENV 

Všichni členové skupiny Daikin užívají již několik stejný systém (SAP), který je v DENV 

užíván již více než 20 let a v DICZ je systém užíván více než 5 let. Můžeme říct, že obě 

pobočky mají se systémem již rozsáhle zkušenosti a během času měli možnost zavádět a 

zdokonalovat systémové procesy. Tyto procesy bude možno implementovat také v DDC, 

jelikož procesy v rámci každého závodu si jsou velice podobné a se stejným systémem 

již nebude problém přejímání know-how od ostatních členů skupiny. 

3.6.3.4 Unifikace systémů v rámci Daikin Group 

Tento bod je jedním z nejzásadnějších aspektů nadcházející implementace a následného 

užívání systému. Jelikož DDC je jedinou pobočkou, která používá jiný systém, než je 

SAP v Evropě.  

Systém neuvažuje jako nejvyšší organizační jednotku pouze daný závod, ale skupinu 

Daikin jako celek. Tedy systémové provázaní více výrobních závodů a prodejních 

kanceláří mezi sebou. Tímto způsobem je potom možno evidovat pohyby vstupního 

materiálu a hotových výrobků napříč celým dodavatelským řetězcem, který začíná 

nákupem vstupních materiálů a je ukončen prodejem finálnímu zákazníkovy.  
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Další silnou stránkou bude stejný systém pro reportování výsledků, vedení skladového 

hospodářství, určování standardních cen (ceny, ve kterých jsou díly a výrobky vedeny v 

účetnictví, zohledňující také náklady na clení a dopravu do závodu) apod. 

3.6.4 Hrozby 

3.6.4.1 Negativní dopad na zákazníky 

Negativní dopad ve smyslu nedodávání dílů vyráběných v DDC v čas a v nejhorším 

případě ohrožení plynulé výroby v DICZ a DENV. 

3.6.4.2 Autorizační kancelář v DENV 

Jelikož v rámci společnosti existuje oddělení, které se specializuje pouze na správu 

autorizačních práv uživatelů, byla tato pravomoc odebrána DDC IT oddělení. V případě 

Helios Orange bylo za správu autorizaci zodpovědné pouze IT oddělení v DDC a 

problémy byly téměř okamžitě řešeny a komunikace byla výhradně v českém jazyce. V 

případě autorizační kanceláře, která sídlí v Belgii, musí probíhat komunikace výhradně v 

anglickém jazyce a jelikož se mohou požadavky na změnu, udělení, či zrušení autorizací 

hromadit, může se stávat, že odezva na požadavek není okamžitá. 

3.6.4.3 IT podpora v Indii 

Daikin Group v celém rozsahu přemístila IT podporu z belgického DENV do indického 

města Dillí. S touto změnou je spojená komunikace výhradně pouze po emailových 

zprávách, nebo telefonu, která často může řešený problém značně komplikovat. V 

případné osobního řešení daného problému, by mohl být potřebný čas potřebný pro jeho 

vyřešení značně zkrácen.  

3.7 Analýza Zefis 

V rámci této analýzy byl použit portál www.zefis.cz, který poskytuje možnosti pro 

analýzu informačního systému v podniku jak z pohledu celku, tak i z pohledu konkrétních 

systémových procesů. 

Pro potřeby analýzy byl zvolen proces „Údržba ERP systémů SAP ERP a Helios Orange 

současně“ se zaměřením konkrétně na nákupní procesy. Po zodpovězení několika desítek 

http://www.zefis.cz/
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otázek, portál vygeneroval hodnocení daného procesu a jistá doporučení, která by měla 

být aplikována pro jeho případné zlepšení. Otázky v dotazníku byly zodpovědný 

následujícími osobami: 

Údaje o Vyplňoval 

Firmě Manager oddělení plánování 

Systému Supervisor oddělení IT 

Procesu Manager oddělení nákupu 

Využití systému v procesu Supervisor oddělení nákupu 

Tabulka č. 5: Analýza Zefis – Vstupní data (vlastní zpracování) 

Grafické znázornění efektivnosti IS:  

 

Obrázek č. 38: Efektivnost užití systému SAP ERP v procesu Údržba ERP systémů 

SAP ERP (31) 
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Číselné zpracování:  

Oblast Efektivnost vaší firmy (%) Celková efektivnost ostatních firem (%) 

Technika 100 100 

Programy 90 90 

Pravidla 97 97 

Pracovníci 94 90 

Data 93 89 

Zákazníci 78 76 

Provoz 94 78 

Průměr 92,29 88,57 

Tabulka č. 6: Analýza Zefis – Číselné zpracování výsledku (31) 

Jak můžeme vidět, DDC dosáhla dobrých výsledků oproti průměru ostatních firem. 

Celkový rozdíl oproti průměru se pohybuje okolo 3,7 %, což lze považovat za uspokojivý 

výsledek, na kterém se však stále možno dále pracovat. 

Výstupem portál Zefis jsou také odhalené slabé stránky a doporučení, jak na slabých 

stránkách zapracovat: 

Zjištěná doporučení: 

Zajistit periodická bezpečnostní školení pracovníků 

Zajistit periodická bezpečnostní školení pracovníků 

Zvýšit četnost kontrol pracovníků 

Zjišťovat spokojenost pracovníků s výstupy z procesu 

Zjišťovat spokojenost zákazníků 

Popsat písemně činnosti a pravidla procesu 

Zajistit pracovníkům potřebná data a funkce k práci 

Upravit design systému, pokud je to možné 

Zajistit periodická bezpečnostní školení pracovníků 

Vytvářet bezpečnostní povědomí uživatelů 

Ukládání lokálních dat na cloud/ síťové úložiště 

Zvážit nutnost přístupu na internet 

Obrázek č. 39: Zjištěná doporučení (31) 

3.8 Zhodnocení analytické části 

Na základě provedených analýz bylo zjištěno několik slabých a silných stránek u 

současně užívaných systémů Helios Orange i SAP ERP a zamýšlený přechod pouze na 

SAP ERP. Pro zpracování analýzy současného stavu byla použitá SWOT a Zefis analýza, 

jejichž výstupem bylo odhalení několik slabých i silných stránek. V následujícím 
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grafickém zobrazení bylo vybráno několik výhod a nevýhod současného fungování v 

DDC: 

 

Obrázek č. 40: Zhodnocení analytické části (vlastní zpracování) 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V rámci následující kapitoly bude představen cíl implementace a jednotlivé kroky, které 

budou muset být vykonány k jeho dosažení. Navrhovaná změna vychází z části 

analytické a respektuje cíle podniku. 

4.1 Cíl návrhové části 

Jak bylo popsáno, přes Helios Orange je v současnosti nakupováno přibližně 87 % 

celkového objemu dílů. Převod všech dílů (1 300 aktivních dílů) z Helios Orange do SAP 

závodu DDC (1806), působící pod nákupní organizací DENV (1000), byl hned v 

začátcích zamítnut ze strany managementu Daikin Group. Při tak značném objemu dílů 

je již vazba nákupní organizace a závodu neudržitelná. Hlavně z důvodu závislosti a 

přidaného pracovního zatížení pracovníkům DENV. Jediným možným řešením je 

definování nové nákupní organizace, pod kterou by spadal jediný závod DDC.  

Cílem implementačního projektu je tedy vznik nové nákupní organizace DDC, kódové 

označení 4900 a zrušení výrobního závodu DDC, kódové označení 1806, který náleží pod 

správu nákupní organizace DENV, kódové označení 1000 (viz. Kapitola 3.2): 

 

Obrázek č. 41: Cíl implementačního projektu (vlastní zpracování) 
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Tímto způsobem bude dosaženo nezávislosti DDC a také možnost přerušení užívání 

systému Helios Orange.  

4.2 Implementované moduly 

SAP ve standardní podobě zahrnuje nepřeberné množství modulů, které může podnik 

implementovat. V rámci DDC projektu byly zvoleny následující moduly:  

Modul Způsob užívání modulu v DDC 

Výrobní plánování (PP) 
Dlouhodobé i krátkodobé plánování na základě požadavků 
zákazníků (DENV + DICZ) 

Správa materiálu (MM) Udržování kmenových dat nakupovaných i vyráběných dílů 

Skladové hospodářství (WM) Možnost evidence skladových zásob  

Management kvality (QM) Nastavení kontroly kvality pro nakupované i vyráběné díly 

Finanční účetnictví (FI) 
Funkcionality spojené s platbou a vystavováním dodavatelsko-
odběratelských faktur 

Kontroling (CO) Evidence a hodnocení plnění norem a rozpočtových plánů 

Údržba (PM) Přehled potřeby náhradních dílů a provedených oprav 

Prodej (SD) Prodej hotových jednotek  

Nákup a příjem materiálu 
(PUR) 

Pořízení výrobních dílů a jejich příjem na sklad 

Pokročilé plánování (APO) 
Plánování hotových jednotek pro finální zákazníky na základě 
dlouhodobé předpovědí 

Elektronická výměna dat 
(SNC) - web EDI 

Způsob elektronické komunikace s dodavateli  

Business Intelligence (BI) Datový sklad  

Obrázek č. 42: Přehled implementovaných modulů (vlastní zpracování) 

Moduly byly zvoleny po detailní mapování stávajících procesů v DDC a měly by 

zahrnovat všechny potřebné procesy. Mapování procesů probíhalo již několik měsíců 

před začátkem projektu implementace v době, kdy ještě projekt nebyl oficiálně zahájen. 

Bylo by možné také implementovat další moduly, ale ty za současného stavu nejsou 

potřeba a vedly by pouze k neefektivnímu nárustu nákladů.  

Jediným modulem, který nebude implementován a jehož provoz bude fungovat stále 

v Helios Orange, bude modul lidských zdrojů (HR) a obecných záležitostí (GA) v DDC. 

Toto rozhodnutí bylo učiněno managementem společnosti na základě analýzy HR a GA 

modulu, který nevyhovoval požadavkům DDC, a proto jeho implementace nebyla 

schválena.  
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4.3 Implementační metodika 

V rámci DDC projektu bude použit tzv. roll-out projekt. Jedná se o implementační 

metodu, která je založená na kopii již hotového projektu. V případě DDC bude 

zkopírován implementační projekt v DICZ. Užití právě tohoto projektu bylo zvoleno 

z důvodu, že v plzeňské pobočce proběhla implementace před 6 lety a pobočky si jsou 

z pohledu procesního fungování i typu výroby podobné.  

Implementace proběhne tzv. nárazovým způsobem. Tedy úplné zastavení užívání 

přecházejícího systému k určitému dnu a současně začátek užívání nově 

implementovaného systému. Tento způsob je velice efektivní, protože nezahrnuje 

časovou i nákladovou náročnost udržování předchozího i nově implementovaného 

systému současně. Na druhou stranu je zde riziko ohrožení plynulosti výroby, jelikož 

neexistuje již žádná alternativa v případě problému s novým systémem.  

4.4 Časový harmonogram projektu 

Jelikož je možné harmonogram projektu rozdělit do dvou hlavních části, budou 

následovat podkapitoly popisující projektovou část schvalování blueprint dokumentu 

(dále jen BPD) a harmonogram implementace samotné.  

4.4.1 Etapa schvalování blueprint dokumentů 

Etapa schvalování BPD dokumentů slouží k vytvoření popisu procesů v systému SAP a 

jak by měly být nastaveny. Slouží jak pro pracovníky DDC, pro lepší pochopení 

fungování nového systému, tak i pro technické pracovníky, kteří podle popsaných 

procesů provádějí konfiguraci systému.  

Předpokládaná délka trvání byla stanovena na 116 dní. Délky jednotlivých aktivit byly 

stanoveny na základě délky trvání v DICZ.  
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Popis aktivit: 

ID Název aktivity Trvání (týdny) Začátek Konec 

1 
Příprava první verze 

BPD 
2 týdny 25.11.19  06.12.19 

2 
Před schválení první 

verze BPD 
1 týden  09.12.19  13.12.19 

3 

Konfigurace 

kvalitativního 

prostředí I 

4 týdny 16.12.19 10.01.20 

4 
Příprava finální verze 

BPD 
4 týdny 30.12.19 24.01.20 

5 
Schválení finální 

verze BPD 
1 týden 27.01.20 31.01.20 

6 

Konfigurace 

kvalitativního 

prostředí II 

6 týdnů 03.02.20 13.03.20 

7 
Začátek fáze testování 

a konverze dat 
1 týden 16.03.20 20.03.20 

Tabulka č. 7: Časový plán schvalování BPD (firemní dokumentace) 

Grafické zpracování časového harmonogramu: 

Tabulka č. 8: Grafické zpracování časového plánu schvalování BPD (vlastní 

zpracování) 

Za konfiguraci systému zodpovídají především externí konzultanti společnosti Ness, 

které podporují pracovníci IT oddělení Daikin Group. Popis a vytvoření BPD je 

zodpovědnost klíčových uživatelů DDC, které podporují klíčový uživatelé závodů DENV 

a DICZ. V časovém období od 23.3.2020 do 10.4.2020 probíhá školení klíčový uživatelů 

jak v obou závodech, týkající se především interních procesů, které jsou specificky 

vytvořeny pro společnost Daikin. 
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4.4.2 Časový harmonogram implementace 

Jelikož bude projekt implementace trvat několik měsíců, je nezbytně nutné, aby měl 

schválený časový harmonogram jednotlivých etap. Každá etapa je dále rozdělována na 

další aktivity a etapy často mají svůj vlastní harmonogram (viz. Následující podkapitola). 

Na každé etapě a jejích činnostech se aktivně podílejí business uživatelé (klíčový a 

koncový pracovníci DDC) i techničtí pracovníci (IT pracovníci Daikin Group a 

konzultanti externí agentury). Níže jsou vyjmenovány jednotlivé etapy, jejich přibližná 

délka trvání a návaznosti. Celková délka je předpokládána 144 kalendářních dní. 

ID Název aktivity Délka trvání Začátek Konec 

1 
Technické zprovoznění systému v 

kvalitativním prostředí 
1 týden 13.04.2020 17.04.2020 

2 BIT testování 3 týdny 20.04.2020 08.05.2020 

3 
Řešení problémů odhalených během BIT 

testování 
2 týdny 27.04.2020 08.05.2020 

4 
Konverze kmenových dat do kvalitativního 

prostředí 
2 týdny 11.05.2020 22.05.2020 

5 
Konverze transakčních dat do kvalitativního 

prostředí 
1 týden 25.05.2020 29.05.2020 

6 FIT testování 3 týdny 01.06.2020 19.06.2020 

7 
Řešení problémů odhalených během FIT 

testování 
3 týdny 08.06.2020 26.06.2020 

8 
Příprava materiálu pro školení koncových 

uživatelů 
2 týdny 22.06.2020 03.07.2020 

9 Školení koncových uživatelů 4 týdny 06.07.2020 31.07.2020 

10 
Technické zprovoznění systému v 

produkčním prostředí 
1 týden 06.07.2020 10.07.2020 

11 
Konverze kmenových dat do produkčního 

prostředí 
3 týdny 13.07.2020 31.07.2020 

12 
Konverze transakčních dat do produkčního 

prostředí 
2 týdny 03.08.2020 14.08.2020 

13 
Business zprovoznění systému v 

produkčním prostředí 
1 týden 17.08.2020 21.08.2020 

14 Po implementační podpora 2 týdny 24.08.2020 04.09.2020 

Tabulka č. 9: Časový harmonogram projektu implementace (firemní dokumentace) 
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Grafické zpracování časového harmonogramu: 

Obrázek č. 43: Grafické zpracování časového harmonogram (vlastní zpracování) 

Technické zprovoznění systému v produkčním prostředí (1) – Jedná se o prvotní 

zprovoznění systému, za které je zcela zodpovědné IT oddělení Daikin Group, pracovníci 

společnosti IBM, pracovníci agentury Accenture a pracovníci externí agentury Ness. 

Záležitost plně spadá do kompetence technických pracovníků. Jelikož se jedná o roll-out 

projekt, veškeré systémové nastavení bylo vytvořeno kopii systému, který je užíván 

v DICZ. 

BIT testování (Before integration testing) (2) – Jak mile je systém v kvalitativním 

prostředí spuštěn, je možné začít s prvotním testováním všech systémových funkcí a 

odhalovat chybějící autorizace. V rámci BIT testování je třeba sestavit testovací scénáře, 

za jejichž přípravu jsou zodpovědní vedoucí teamu, kteří za implementaci daného modulu 

zodpovídají. Testování samotné je prováděno v systému, ve kterém zatím nejsou nahrány 

žádná data. Veškerá kmenová a transakční data musí být vytvořena během testování 

manuálně, jelikož datová konverze je řešena až v pozdějších etapách projektu.  
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Řešení problémů odhalených během BIT testování (3) – V rámci testování jsou 

zjišťovány problémy, které jsou reportovány v SAP modulu Solution manager. V tomto 

modulu jsou nahrány všechny výše uvedené testovací scénáře, které jsou buďto uzavírány 

v případě úspěšného testování, nebo jsou užívány k reportování problému, které byly 

odhaleny během testování. Hned po reportování odhalených problémů jsou úkol z nich 

plynoucí přiřazovaný odpovědným IT pracovníkům a externím konzultantům, jejichž 

úkolem je problémy okamžitě řešit.  

Konverze kmenových dat do kvalitativního prostředí (4) – Po dokončení BIT 

testování, uzavření všech testovacích scénářů a vyřešení problémů ze strany IT, je možné 

začít s přípravou kmenových dat pro konverzi. Za konverzi samotnou a poskytnutí 

souborů pro migraci jsou zodpovědní externí konzultanti, kteří si musí migrační nástroje 

často vytvořit. Úkolem klíčových uživatelů je do poskytnutých souborů vkládat vstupní 

data v požadovaném formátu.  

Do kategorie kmenových dat patří: 

Obecná 

kmenová data 

Kmenová 

data 

nákupní 

Kmenová 

data řízení 

kvality 

Finanční 

účetnictví 

Skladové 

hospodářství 

Obecná 

kmenová data 

skladového 

hospodářství 

Kmenová data 

nakupovaných i 

vyráběných 

komponentů 

Nákupní 

informační 

záznam 

Informační 

záznam 

vstupní 

kontroly 

Účty hlavní 

účetní knihy 

Skladové 

pozice na 

DDC1 

Kanbanové 

cykly na 

DDC1 

Produkční 

kusovníky 
Zdroj odběru  

Bankovní 

záznamy 

Skladové 

pozice na 

DDC2 

Kanbanové 

cykly na 

DDC2 

Pracovní 

střediska 

Schvalovací 

matrix 

objednávek 

 

Controlling 

příjmů a 

nákladů 

  

Pracovní 

postupy 
  

Oceňování 

vyráběných 

výrobků 

  

Výrobní verze   
Nákladové 

střediska 
  

Kmenové data 

zákazníků 
  Účtování aktiv   

Kmenové data 

dodavatelů 
  

Evidence 

dlouhodobého 

majetku 

  

Tabulka č. 10: Kategorizace kmenových dat (vlastní zpracování) 
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Konverze transakčních dat do kvalitativního prostředí (5) – Po vytvoření všech 

nezbytných kmenových dat, je možné začít s nahráváním transakčních dat (např. nákupní 

objednávky). Logiku návaznosti je stanoveno na základě skutečnosti, že nelze migrovat 

nákupní objednávky, dokud nejsou založeny obecné a nákupní kmenová data.  

Do kategorie transakčních dat patří: 

Nákupní Data Prodej 
Skladové 

hospodářství 
Majetek Controlling 

Otevřené 

nákupní 

objednávky 

Otevřené 

dobropisy 
Standardní ceny 

Stavy 

dlouhodobého 

majetku 

Vnitropodnikové 

objednávky majetku 

a investic (Ringi) 

Otevřené 

nákupní 

kontrakty 

 
Tvorba štítků pro 

skladované zboží 

Stavy majetku 

stále ve výrobě 
 

  

Skladové zásoby 

vstupních 

materiálů 

  

  

Skladové zásoby 

hotových 

produktů 

  

Tabulka č. 11: Kategorizace transakčních dat (vlastní zpracování) 

FIT testování (Final Integration testing) (6) – Po nahrání kmenových a transakčních 

dat je možné zahájit FIT testování, které by již mělo být provedeno na základě reálných 

dat, které v systému budou skutečně užívány, nebo na datech co možná nejpodobnějších. 

Průběh FIT testování by měl mít hladší průběh než BIT testování, jelikož problémy měly 

být již odhaleny a vyřešeny během prvního testování. Proto je možné současně začít 

v rámci některých modulů s přípravou výukových materiálů pro koncové uživatele viz. 

Časový harmonogram implementace.  

Řešení problémů odhalených během FIT testování (7) – Řešení problémů v rámci 

etapy FIT, rovněž jako testování by mělo trvat mnohem méně času, než který byl 

nezbytný v rámci BIT testování. Problémy však na rozdíl od BIT testování musejí být 

vyřešeny do jednoho, jelikož se jedná o poslední možnost, před zpuštěním systému 

v produkčním prostředí.  

Příprava materiálu pro školení koncových uživatelů (8) – Jak již bylo zmíněno, tak 

z každého oddělení byli zvoleni pracovníci, kteří absolvovali několika měsíční školení 
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pro plné pochopení procesů v SAP. Tito pracovníci jsou označování jako klíčový 

uživatelé (dále jen KU). KU by měly být schopni poskytovat školení ostatním 

pracovníkům na daném oddělení, kteří několika měsíční školení neabsolvovali a bývají 

označování jako koncový uživatelů (dále jen EU). V rámci této etapy je třeba tvořit 

výukové materiály, ze kterých se bude čerpat během školení.  

Školení koncových uživatelů (9) – Školení by mělo být vedeno ze strany klíčových 

uživatelů na základě vědomostí, které obdrželi během několika měsíců školení a v rámci 

BIT a FIT testování.  

Technické zprovoznění systému v produkčním prostředí (10) – Po vyřešení všech 

reportovaných problémů jak technického charakteru, tak i problémy spojené 

s autorizacemi, je možné přenést nastavení z kvalitativního prostředí do prostředí 

produkčního. Tato činnosti patří do zodpovědností pracovníků IT oddělení Daikin Group, 

pracovníků agentury IBM, pracovníků agentury Accenture a pracovníků externí agentury 

Ness. Business uživatelé se na této etapě nepodílejí.  

Konverze kmenových dat do produkčního prostředí (11) – Během etapy 10 je možno 

začít s přípravou dat pro konverzi do produkčního prostředí, tedy prostředí, ve kterém se 

za běžných okolností pracuje. Jelikož se již nejedná o testování, je nesmírně důležité 

správné provedení a důraz na proces kontroly připravených dat.  

Konverze transakčních dat do produkčního prostředí (12) – Jak bylo uvedeno 

v popisu bodu 5, nejvýznamnější částí transakčních dat jsou otevřené objednávky a 

nákupní informační záznamy. Pro správnou konverzi otevřených objednávek je zásadní, 

aby byla migrovaná data během přípravy neměnná, a proto je vhodné provádět konverzi 

v čase celozávodní dovolené.  

Business zprovoznění systému v produkčním prostředí (13) – Tzv. Business go-live. 

Jedná se o první den po celozávodní dovolené, kdy přichází koncový uživatelé do práce. 

Business zprovoznění systému je pro průběh projektu zcela zásadní, jelikož jsou 

odhalovány problémy, které se musí okamžitě řešit. Výrobní proces je již v provozu a 

jeho plynulost nesmí být ohrožena.  
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Po implementační podpora (14) – Závěrečná fáze projektu, ve které je stále veškerá 

podpora ze strany IT řešena okamžitě a není třeba vystavovat IT požadavky. Během 

posledních čtrnácti dnů projektu mohou být řešeny například problémy, které vznikly 

v důsledku špatné migrace kmenových, nebo transakčních dat. 

4.4.3 Časový harmonogram projektu pro nákupní oddělení 

V předchozí podkapitole byl uveden časový harmonogram spojený s inicializací 

testování a konverzi dat. V následující podkapitole bude zpracován časový harmonogram 

projektu, vztahující se výhradně na oddělení nákupu a potřebných aktivit ze strany 

pracovníků nákupního oddělení. Celková délka je předpokládána v délce 109 

kalendářních dní. 

ID Název aktivity 
Délka 

trvání 
Začátek Konec 

Počet 

migrovaných 

řádků 

1 
Zaslání oficiálního dopisu 

dodavatelům o implementaci 
5 dní  25.05.2020  29.05.2020   

2 
Rozpojení DDC od DENV – Asijské 

díly 

10 

týdnů 
 25.05.2020  31.07.2020   

3 
Zaučení dodavatelů pro užívání web 

EDI 
20 dní  29.06.2020  24.07.2020   

4 
Technické zprovoznění systému v 

produkčním prostředí 

1 

týden 
 06.07.2020  10.07.2020   

5 Konverze nákupních dílů 2 týdny  20.07.2020  31.07.2020 4200 

6 

Poslední týden přijmu zboží pod před 

implementačním označením 

objednávek 

1 týden  27.07.2020  31.07.2020   

7 

Poslední den užívání Helios Orange 

před jeho "zmrazením" a SAP 

závodu 1806 před jeho blokací 

1 den  03.08.2020  03.08.2020   

8 
Vytvoření nákupních informačních 

záznamů 
3 dny  03.08.2020  05.08.2020 2650 

9 Vytvoření zdroje odběru 2 dny  06.08.2020  07.08.2020 2650 

10 
Migrace objednávek ze systému 

Helios Orange 
1 týden  10.08.2020  14.08.2020 2900 

11 
Migrace objednávek ze SAP závod 

1806 
1 týden  10.08.2020  14.08.2020 850 

12 
Smazání všech otevřených 

objednávek ze závodu 1806 
2 dny  13.08.2020  14.08.2020   

13 
Business zprovoznění systému v 

produkčním prostředí 

1 

týden 
 17.08.2020  21.08.2020   

14 
Rozpojení DDC od DENV – Lokální 

díly 
4 týdny  17.08.2020  11.09.2020   

Tabulka 12 Časový harmonogram projektu pro nákup. oddělení (vlastní zpracování) 
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Grafické zpracování: 

 

Obrázek č. 44: Grafické zpracování časového harmonogramu projektu pro nákupní 

oddělení (vlastní zpracování) 

Zaslání oficiálního dopisu dodavatelům o implementaci (1) – Jelikož se implementace 

dotkne dodavatelsko-odběratelských vztahů, je nezbytné informovat o plánované změně 

dodavatele. Změna je ovlivní především z pohledu změny čísel objednávek a změny 

označení některých nakupovaných dílů.  

Rozpojení DDC a DENV pro díly z Asie (2) – Jak již bylo zmíněno, značná část dílů je 

v současné době nakupována využitím zvláštního pořízení, tedy díly jsou nakupovány ze 

strany DENV a následně přeposílány do DDC. Jelikož tento způsob zasílání dílů již 

nebude možný, je třeba provést tzv. rozpojení obou závodů. První část rozpojení zahrnuje 

díly původem od asijských dodavatelů, jelikož všechny mají dodací lhůtu mezi šedesáti 

až šedesáti sedmi dny. Z toho jsou 42 dní dopravovány po moři. V případě, že by se 

rozpojení neprovedlo již před implementaci, byly by díly určené pro DDC dodávány do 

DENV ještě téměř dva měsíce. Proto je třeba materiálové toky rozdělit a situaci jako je 

tato se vyhnout co možná nejvíce.  

 

 



79 

 

 

Plán rozpojení:  

 

Obrázek č. 45: Rozpojení DENV a DDC – Asie (vlastní zpracování) 

Datum 25.5.2020 bylo stanovena jako rozdíl datumu 31.7.2020 (poslední den před 

celozávodní dovolenou DDC) a šedesáti sedmi kalendářních dní, tedy nejdelší možné 

dodací lhůty pro díly z Asie. Na týdenní bázi bude nezbytné stahovat požadavky z SAP a 

s využitím MS Excel požadavky na díly importovat do Helios Orange. Požadavky na 

materiál dříve nakupovaný přes SAP (závod 1806), zcela závislém na DENV (nákupní 

organizace 1000) bude nově nakupován přes Helios Orange a DENV bude 

z materiálového toku zcela vyloučeno. 

Uskutečněním rozpojení se začnou DDC a DENV stávat částečně nezávislé již několik 

měsíců před business zprovoznění systému a celý proces rozpojení bude značně 

usnadněn. 

Zaučení dodavatelů pro užívání web EDI (3) – Jelikož DDC začne nově používat také 

EDI (Electronic Data Interchange) pro více než 50 dodavatelů s největším počtem a 

objemem dodávaných dílů, bude třeba poskytnout také odpovídající školení. 

Technické zprovoznění systému v produkčním prostředí (4) – viz. Kapitola 4.4.2. 
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Konverze nákupních dílů (5) – Důležitá fáze projektu je zakládání nakupovaných 

materiálu v systému. Pro jejich založení je třeba připravit patřičnou datovou sktrukturu, 

která bude pomoci migračního nástroje LSMW importována do SAP. Jelikož systém SAP 

vyžaduje při zakládání dílů celou řadu povinných údajů, jedná se o poměrně rozsáhlou 

strukturu s vysokým množstvím vstupních dat. Pro nákupní oddělení patří mezi povinná 

kmenová data:        

-    Hrubá hmotnost     -   Jednotka hrubé hmotnosti  

- Čistá hmotnost    -   Jednotka čisté hmotnosti 

 

- Objem      -   Jednotka objemu 

 

- Celní nomenklatura     -   Země původu 

 

- Skupina nákupu     -   Způsob pořízení 

 

- Materiálová skupina 

 

 

Odhad počtu vytvořených nakupovaných materiálů zahrnuje více než 4 200 záznamů. 

Poslední týden přijmu zboží pod před implementačním označením objednávek (6) – 

Jelikož je nezbytné nahrávat také otevřené objednávky, musí dojít také ke změně 

objednávkových čísel. SAP využívá při tvorbě objednávkových čísel logiku číselné řady 

a není tedy přesně možné dopředu říct, které číslo bude objednávce přiřazeno. Jelikož se 

stanou před implementačním objednávková čísla neaktivní, je zásadní pro ulehčení 

příjmu zboží dodavatele informovat o této skutečnosti.   

Poslední den užívání Helios Orange před jeho "zmrazením" a SAP závodu 1806 

před jeho blokací (7) – Posledním dnem aktivního užívání obou systému bude 

31.7.2020. Po tomto datu již nebude možné systémy využívat a musí dojít k jejich 

deaktivaci.  
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Postup pro oba systémy: 

Datum Helios Orange SAP závod 1806 

31.07.2020 Poslední den aktivního užívání 

01.08.2020 - 

11.09.2020 
Ponechání systému v původním 

stavu pro uzavírání neskladových 

objednávek 

Smazání všech otevřených 

objednávek 10.08.2020 - 

14.08.2020 

14.09.2020 - 

18.09.2020 
Využívání závodu 1806 pro 

rozpojení DDC a DENV pro 

lokální díly 
21.9.2020 - 

23.10.2020 

Převedení systému do stavu 

"pouze pro náhled"  
26.10.2020 - 

19.02.2021 

Využívání závodu 1806 pro převod 

dílů tvořící nepoužitelný materiál v 

DENV, ale použitelných v DDC 

22.02.2021 - 

26.2.2021 
Deaktivace závodu 1806 

Tabulka č. 13: Deaktivace systému (vlastní zpracování) 

Vytvoření nákupních informačních záznamů (8) – Po založení kmenových dat bude 

možné začít s nahráváním transakčních dat, mezi které patří také nákupní informační 

záznam (PIR). Jedná se o spojení nakupovaného dílu A s konkrétním dodavatelem B a je 

zároveň nositelem informace o ceně, časové platnosti ceny, způsobu příjmu a standardní 

ceně. 

K vytvoření záznamů bude využito migračního nástroje, který bude poskytnut od 

externího konzultanta. Migrační struktura by měla vypadat následovně:  

 

Tabulka č. 14: Migrační struktura pro založení nákupních informačních záznamů 

(firemní dokumentace) 
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Předpokládaný počet se pohybuje okolo 2650 migrovaných záznamů.  

Vytvoření zdroje odběru (9) – Zdroj odběru představuje spojení konkrétního 

nakupovaného dílu s konkrétním dodavatelem v určitém čase: 

Obrázek č. 46: Zdroj odběru (firemní dokumentace) 

K vytvoření zdrojů odběru bude použito základní SAP transakce ME05 – Generování 

zdroje odběru. Při hromadném generování záznamů o zdroji odběru lze zohlednit:  

- Všechny vytvořené materiály v závodě 

 

- Datum platnosti od 

 

- Datum platnosti do 

Po vyplnění uvedených parametrů budou zdroje odběru automaticky vygenerovány pro 

všechny vytvořené záznamy a propojeny se nákupním informačním záznamem 

(dodavatelem). Předpokládaný počet vygenerovaných zdrojů odběru je 2650 záznamů. 

Migrace objednávek ze systému Helios Orange (10) – Objednávky ze systému Helios 

Orange bude třeba rozdělit do tří kategorií: 

a) Objednávky u lokálních dodavatelů 

Jedná se o objednávky na díly, které dodávají evropští dodavatelé, zboží se stává 

majetkem DDC v momentě nakládky zboží u dodavatelů s dopravní podmínkou 

EXW, nebo v momentě vyložení u dodavatelů s dodací podmínkou DAP. 

Spouštěčem pro platbu faktury je příjemka zboží v Helios Orange.  

 



83 

 

b) Objednávky u asijským dodavatelům (již zaplaceny) 

DDC využívá pro převážnou většinu zámořských dodavatelů dodací podmínku 

FOB, tedy že dodavatel je povinen dopravit zboží do přístavu a v momentě 

nakládky na loď se majitelem zboží stává DDC. V momentě nakládky na loď 

dodavatel vystavuje fakturu, která je automaticky zaplacena ze strany DDC, 

ačkoliv na zboží ještě neexistuje příjemka zboží. V tomto případě je třeba 

zohlednit informaci o stavu zaplacení objednávek. Aby nedošlo během migrace 

otevřených objednávek k možnosti dvojí platby stejné objednávky.  

c) Objednávky asijským dodavatelům (nezaplaceny) 

Jak bylo popsáno v předcházejícím odstavci, DDC proplácí faktury zámořským 

dodavatelům ještě před tím, než je zboží fyzicky přijato v DDC. Může se však 

stát, že mezi naloděním zboží, vystavení dodavatelské faktury a platbou bude 

časový nesoulad. Z toho důvodu je třeba zohlednit v den migrace otevřených 

objednávek také množinu ještě nezaplacených zámořských faktur, aby platba 

mohla být uskutečněna v systému SAP. 

Struktura pro migraci otevřených objednávek:  

 

Tabulka č. 15: Migrační struktura pro nákupní objednávky (firemní dokumentace) 

Předpokládaný počet migrovaných objednávek bude 2900 řádků a předmětem migrace 

budou pouze otevřené, skladové objednávky. 
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Migrace objednávek ze SAP závod 1806 (11) – Předmětem migrace objednávek ze 

závodu 1806 budou pouze objednávky přímým dodavatelům. Migrační struktura bude 

shodná s výše uvedenou pro objednávky z Helios Orange a očekávaný počet 

migrovaných řádků se pohybuje okolo 850. 

Smazání všech otevřených objednávek ze závodu 1806 (12) - Po úspěšné migraci a 

kontrole výsledku v závodě 4900, bude možno začít s mazáním všech otevřených 

objednávek, jelikož už nemají žádné využití a mohli by vést k neúmyslnému přijmu zboží 

na závod 1806. 

Business zprovoznění systému v produkčním prostředí (13) - viz. Kapitola 4.4.2. 

Rozpojení DDC a DENV pro lokální díly (14) –Rozpojení pro lokální díly není možné 

uskutečnit stejným způsobem jako u dílů původem z Asie z důvodu velkého počtu dílů. 

Proto bude muset k rozpojení dojít až po business zprovoznění systému. Pro všechny díly, 

které jsou v současné době nakupovaný pomoci zvláštního pořízení, zmizí z DENV SAP 

požadavky na vytvoření STO po 17.8.2020. Díly však mohou být již objednány, nebo na 

cestě do DENV a v případě, že by situace nebyla řešena, mohlo by dojít k vzniku 

přebytečných skladových zásob na straně DENV a nedostatku na straně DDC. Problém 

s rozpojením by měl trvat tři týdny. Většiny lokálních dodavatelů má nastaveny dodací 

termíny na úrovni právě tří týdnů. Nejpozději do konce měsíce října 2020 by mělo být 

rozpojení DDC a DENV kompletní a závody by na sobě neměly být závislé z pohled 

sdílených materiálových toků. 



85 

 

Postup rozpojení by měl vypadat následujícím způsobem:

Rozpojení DDC od DENV - Lokální díly nakupovány pomoci zvláštního pořízení 
D

E
N

V
D

D
C

D
o

d
a
v
a
te

l

Propsání rekvizice 

z DDC SAP do 

DENV SAP pomocí 

zvláštního pořízení

Materiál společný 

pro DDC a DENV

Ne

Ano

Vznik materiálové 

potřeby na 

základě plánu 

výroby

Agregace 

množství 

potřebného pro 

DDC a DENV

Vytvoření nákupní 

rekvizice

Vystavení a zaslání 

objednávky

Výroba  a 

expedice zboží

Obdržení 

objednávky

Příjem zboží

Generování 

nákupní rekvizice 

v DDC SAP

Materiál společný 

pro DDC a DENV z 

pohledu systému

Ano

Uzavření 

objednávky v 

DENV SAP

Tvorba STO a 

fyzické odeslání 

materiálů do DDC

V momentě reálné 

potřeby v DDC 

tvorba STR

Potřeba pro nákup

Nastavení zvláštního 

pořízení v SAP

Kontrola pomoci 

MS excel, jestli je 

materiál společný 

pro DDC a DENV

Uzavření 

objednávky v 

DENV SAP

Materiál společný 

pro DDC a DENV

Ano

NeSpotřeba v rámci 

DENV

Tvorba 

manuálního STO a 

fyzické odeslání 

materiálů do DDC

Příjem zboží v 

závodě 1806

Odpis zboží ze 

skladu závodu 

1806 pomocí 

skladové korekce

Přidání zboží na 

sklad závodu 4900 

pomocí skladové 

korekce

Ne

Během závodní dovolené 

budou smazaný výrobní 

plány v závodě 1806 a tím 

zanikne i materiálová 

potřeba. Materiál se bude 

jevit jako použitelný pouze v 

závodě 1000, kde by 

docházelo ke vznikne 

přebytečných zásob, přičemž 

by materiál chyběl v závodě 

4900. 

Protože nebudou závody 

4900 a 1000 systémově 

spojeny, bude třeba užívat 

MS Excel pro kontrolu 

přijatých materiálů. Tato 

sitauce nastane od 17.8.2020. 

a měla by trvat po dobu tří 

týdnů.

Obrázek č. 47: Procesní mapa rozpojení DDC a DENV pro lokální díly (vlastní 

zpracování) 
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4.5 Implementační tým 

Jelikož bude probíhat současně implementace několika modulů současně, je nezbytné 

sestavit organizační strukturu, ve které budou uvedeny zodpovědnosti a vedoucí pozice 

pro každý implementovaný modul.  

Jako konzultanti na projektu budou spolupracovat pracovníci externí agentury Ness. 

Agentura byla vybrána na základě předchozí zkušenosti s implementací v DICZ, a 

protože se jedná o roll-out projekt, jsou pracovníci agentury Ness velice dobře seznámeni 

s procesy ve společnosti Daikin. Čtyři z celkových pěti pracovníků se podíleli také na 

DICZ projektu.  

Grafické zpracování organizační struktury: 

 

Obrázek č. 48: Organizační struktura projektu (vlastní zpracování) 

Podtrženi jsou pracovníci, kteří jsou označení jako vedoucí daného týmu a mají přímou 

zodpovědnost za výsledek implementace daného modulu. Někteří pracovníci se vyskytují 

ve více týmech, jako například DENV pracovník 7, který je vedoucím týmu kmenových 

dat i nákupního modulu. 
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Jak můžeme vidět, na projektu se budou podílet pracovníci z celkově pěti oblastí: 

Ness pracovníci 

- Zajištění technické podpory 

 

- Migrace databáze do SAP (4900) – SAP (1806) a Helios Orange 

 

- Poskytnutí vysvětlení funkcionalit SAP 

 

- Komunikace s inženýry vývoje agentury Accenture 

 

IT systémový inženýři DENV 

- Řešení problémů spojených s autorizacemi 

 

- Nastavování systémových procesů specifických pro Daikin Group 

 

- Kontrola provedených IT změn a dopad na zbytek Daikin Group   

Klíčový uživatelé DENV 

- Podpora klíčových uživatelů DDC během tvorby BPD 

 

- Podpora klíčových uživatelů DDC během BIT a FIT testování 

 

- Podpora během fáze rozpojení systémů 

 

- Poskytnutí vysvětlení funkcionalit SAP 

DICZ klíčový uživatelé 

- Podpora klíčových uživatelů DDC během tvorby BPD 

 

- Podpora klíčových uživatelů DDC během BIT a FIT testování 

 

- Zaškolení do procesů spojených s užíváním EDI  

 

- Poskytnutí vysvětlení funkcionalit SAP 

 

DDC klíčový uživatelé: 

- Tvorba BPD 

 



88 

 

- Úplné pochopení procesů spojených s daným modulem 

 

- Zodpovědnost za migraci korektních dat  

 

- Zaškolení koncových uživatelů 

 

- Nastavení procesů v novém systému 

 

 

4.6 Dopad na dodavatelsko-odběratelské vztahy DDC 

Jelikož po spuštění nákupní organizace 4900 již nebude možné posílat díly mezi závody 

4900 a 1000, musejí se všechny v současnosti nakupované díly začít nakupovat od 

dodavatelů přímým způsobem.  

Celkový počet nakupovaných dílů přímým způsobem by měl být navýšen o přibližně 500 

dílů v celkovém objemu přesahující 4 miliony kusů za rok. Celkově přibude 39 pro DDC 

nových dodavatelů, kteří momentálně dodávají zboží do DENV odkud je zboží následně 

doručováno do DDC pomoci zvláštního pořízení. Většina těchto dodavatelů tedy vůbec 

neví o existenci DDC a užívání dílů právě v tomto závodě. Takto zásadní navýšení 

nakupovaných dílů bude mít za následek navýšení obratu společnosti, možnost změny 

materiálových toků z pohledu logistiky a nárůst časového zatížení pracovníků DDC. 

Změnu zátěže je třeba uvažovat při tvorbě personálních plánů, jelikož mohou vést k 

potřebu nových pracovníků.  

Navýšení objemu nakupovaných dílů však také povede k větší významnosti DDC 

z pohledu vyjednávání o cenách a eventuálnímu snížení nákladů na nakupované díly. 

Celkový obrat spojený s nákupem vstupních dílů po implementaci vzroste přibližně o 600 

milionů korun za rok.  

Jelikož velká část nových dodavatelů bude původem z Belgie, bude třeba zabývat se 

jejich současnou polohou na mapě a analyzovat nově vzniklé materiálové toky. 
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Zpracování přehledu nově vzniklých dodavatelů dle země původ: 

Obrázek č. 49: Původ nových dodavatelů (vlastní zpracování) 

Jak můžeme vidět z grafu, 15 nových dodavatelů je původem z Belgie. Bude tedy vhodné 

zvážit využití společné dopravy pro některé z výše uvedených dodavatelů, což povede ke 

snížení nákladů spojených s dopravou. 

4.7 Funkcionality ovlivňující dodavatelsko-odběratelské vztahy DDC 

S projektem implementace je spojeno také několik nových funkcionalit, které by měly 

vést k usnadnění každodenní práce a zvýšení efektivity nákupních procesů. 

4.7.1 Užití dynamické pojistné zásoby 

Jak bylo zmíněno v současné době řízení pojistné skladové zásoby způsobuje 

pracovníkům nákupního oddělení značné problémy a často vede ke vzniku 

nepoužitelných zásob, nebo ohrožení plynulosti výrobního procesu.  Jedním z řešení, jak 

zefektivnit řešení pojistné zásoby by mohlo být užití dynamické pojistné zásoby. Logika 

dynamičnosti spočívá v uvažování nadcházející poptávky a počtu dnů, které by měla 

pojistná zásoba pokrývat.  
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Jako příklad lze uvést: 

Dvoudenní skladová zásoba založená na průměru čtyř následujících týdnů.  

Praktický příklad využití: 

Týden Spotřeba 

Průměrná spotřeba 

čtyř následujících 

týdnů  

Rezerva           

(2 dny) 

Celkově 

objednáváno 

1 900 195 390 1290 

2 1000 180 360 1360 

3 1300 190 380 1680 

4 700 170 340 1040 

5 600 180 360 960 

6 1200 210 420 1620 

7 900 180 360 1260 

Tabulka č. 16: Dynamická skladová zásoba – způsob výpočtu (vlastní zpracování) 

Grafické zpracování: 

Obrázek 50 Dynamická skladová zásoba – grafické zpracování (vlastní zpracování) 

Řízením pojistných zásob tímto způsobem je z procesu zcela vyloučen lidský faktor a 

případná chybovost s tím spojená. V plánu je užívat stejné nastavení pojistných 

skladových zásob, jako tomu bylo v Helios Orange a SAP (závod 1806). Tzn. Pro vybrané 
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asijské dodavatele pojistná skladová zásoba deseti dní a v případě lokálních dodavatelů 3 

dny. Ačkoliv bude změněna logika výpočtu skladových zásob (ze statických zásob na 

dynamické), není očekáván nárust hodnoty zásob, protože budou zachovány stávající 

vstupy pro výpočet pojistných skladových zásob. 

4.7.2 Web EDI 

Nástroj je v rámci Daikin Group používán již několik let a nově se nyní stane dostupným 

také pro DDC. Slouží především jako způsob komunikace s dodavateli, sdílení 

objednávek i dlouhodobých předpovědí. Dodavatelé mohou také tvořit zprávy o přepravě 

zboží a je možný tisk obalových štítků. Web EDI funguje na bázi internetového 

prohlížeče a není třeba provádět instalaci přídavného softwaru.  

Obrázek č. 51: Web EDI (firemní dokumentace) 

Web EDI zahrnuje:  

a) Nákupní objednávky 

Potom co je objednávka schválena v rámci DDC, stane se viditelnou na portálu. 

b) Seznam otevřených objednávek 

Přehled všech otevřených objednávek, které je třeba splnit. 
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Příklad Daikin web EDI: 

 

Obrázek č. 52: Web EDI (firemní dokumentace) 

Na níže uvedeném obrázku můžeme vidět: 6 otevřených objednávek 

Číslo objednávky 5500001853 

Objednávaný díl 2PW14648-2 B 

První termín doručení je 13.5.2013 

Objednávkové množství je 20 ks 

c) Zprávy o přepravě zboží 

Dodavatele mohou ze seznamu otevřených objednávek vybírat materiál, který 

chtějí daný den expedovat a informovat tak pracovníky DDC o zboží na cestě 

d) Obalové štítky 

Na základě balících specifikací, které musí dodavatelé vytvořit dochází k tisku 

štítků, který se lepí na balení. Štítky značně usnadňují příjem zboží, jelikož je lze 

skenovat a také snižují nebezpečí výskytu lidské chyby 
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Formát štítku: 

 

Obrázek č. 53: Web EDI štítek (firemní dokumentace) 

e) Balící specifikace 

Každý dodávaný materiál musí mít vytvořenou balící specifikaci na jejímž 

základě dochází k tisku štítků  

Balící specifikace musí zahrnovat: Označení materiálu 

Počet kusů v balení 

Typ balení 

Možnost stohovatelnosti na paletě 

4.7.3 ESA formulář 

Jelikož výrobní závody Daikin Group nakupují desítky tisíc rozdílných výrobních dílů, 

bylo třeba zavést jednotný způsob přeceňování dílů. Proto byl vytvořen tzv. ESA 

(Electronic Sourcing Agreement) formulář, který je nástupcem papírových ceníků a 

manuálního podepisování formulářů. Jelikož se DDC stane nezávislou jednotkou, bude 

možné začít používat nově také tuto funkcionalitu.   
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Formulář je dostupný pomocí internetového prohlížeče a sami dodavatelé do něj vkládají 

informace: 

Nová cena    Země původu 

Přechozí cena    Hrubá váha (včetně balení) 

Typ balení    Čistá váha (váha dílu samotného) 

Počet kusů v balení   Objem dílu (včetně balení) 

Celní nomenklatura   Minimální objednávkové množství 

Grafické znázornění schvalovacího procesu: 

Obrázek č. 54: ESA Portál – Proces schvalování (vlastní zpracování) 

Ukázka ESA portálu, se kterým dodavatelé pracují: 

Obrázek 55 ESA Portál (firemní dokumentace)  
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5 Podmínky realizace 

V rámci této kapitoly budou popsány podmínky, které musejí být splněný pro dosažení 

cílů implementace. 

Uvolnění klíčových uživatelů ze strany nadřízených – Jelikož se bude jednat o časově 

náročný projekt, bude nezbytné uvolnit pracovníky od jejich standardních povinností. 

Jinak nebude možné, aby se soustředili na projekt. 

Úspěšné spuštění závodu 4900 – Implementace bude závist na spuštění nového systému 

jak v kvalitativním, tak produkčním prostředí. Spuštění bude vyžadovat spolupráci 

několika technických týmů a bude pro projekt zcela zásadní.  

Navázání spolupráce s novými dodavateli – DDC začne nakupovat díly od třiceti devíti 

nových dodavatelů. Je nezbytné dodavatele kontaktovat, navázat spolupráci a provést 

přecenit některé z dílů, protože dojde ke změně místa dodání. 

Zaškolení klíčových i koncových uživatelů – Zaškolení koncových uživatelů bude 

probíhat po celou dobu průběhu projektu ať už ve formě školení v závodech Daikin, nebo 

při testování. Klíčový uživatelé budou povinni zaškolit koncové uživatele, na kterých 

bude záviset úspěšný provoz systému po spuštění v business prostředí. 

Anglicky hovořící klíčový uživatelé – Jelikož bude BPD schvalováno belgickými i 

japonskými členy Daikin Group, je nezbytné, aby bylo sepsáno v anglickém jazyce. Dále 

celý projekt bude z velké části zaštiťován ze strany DENV a komunikace bude probíhat 

výhradně v anglickém jazyce. Klíčový uživatelé tedy musí být vybráni tak, aby byli 

schopni aktivně komunikovat v anglickém jazyce a plně porozuměli řešené problematice.  
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6 Zhodnocení přínosů 

Posuzování přínosů implementace je velice obtížné hodnotit, jelikož v případě srovnávání 

stavu před a po implementaci by byly porovnávány systém, který je v běhu již několik let 

a systém, který se bude teprve a zcela nově implementovat.  

6.1 Ekonomické zhodnocení 

Předpokládané náklady spojené s implementací nákupního modulu byly stanoveny na 2,5 

milionu korun. Částka byla stanovena na základě zkušenosti z DICZ, kde se náklady 

pohybovaly na podobné úrovni. Dále musíme uvažovat náklady spojené se zvýšením 

ceny za užívání licence: 

Systém 
Cena za jednu licenci 

(Kč/rok) 
Počet licencí 

Dopad 

(Kč/rok) 

Cenové 

navýšení 

SAP ERP 40 000 136 5 440 000 - 

Helios 

Orange 
8 000 136 1 088 000 - 

Rozdíl 32 000 0 4 352 000 500 % 

Tabulka č. 17: Porovnání ceny licencí (vlastní zpracování) 

6.2 Zhodnocení spojené s nákupním oddělením 

Nákupní oddělení bude implementací značně ovlivněno, a to jak z hlediska pozitivního 

ekonomického zhodnocení, tak i zvýšení efektivity.  

Zhodnocení spojené s operativním řízením nákupních procesů 

Aktivita Typ zhodnocení 

Stav nákladů – 

Současný stav 

(Kč) 

Snížení 

nákladů 

Očekávaná 

úspora (Kč) 

Užití dynamické 

pojistné zásoby 
Ekonomické 7 500 000 6,30 % 472 500 

Snížení nákladů v 

důsledků užití štítků z 

web EDI (snížení 

nákladů spojených s 

příjmem zboží, snížení 

nebezpečí výskytu 

skladového manka) 

Ekonomické/Efektivní 2 700 000 8,50 % 229 500 

Užití ESA formuláře Efektivní - -  

Tabulka č. 18: Zhodnocení spojené s operativním nákupem (vlastní zpracování) 
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Dalším pozitivním jevem z pohledu nákupního oddělení je zvýšení počtu nakupovaných 

dílů a obratu. Dále také zvýšení možnosti úspor, které si může u nově vzniklých 

dodavatelů nárokovat. Protože byly dříve díly nakupovány přes DENV, nemělo DDC 

nárok na uplatnění těchto úspor u dodavatelů, protože bylo pouze stranou díly užívající 

dílů, ne však stranou nakupující. 

Ukazatel Číselný hodnota 

Počet nových dodavatelů 39 

Počet nově nakupovaných dílů  500 

Objem nových dílů za rok 4 000 000 Kč 

Zvýšení obratu spojeného s 

nákupem dílů  
600 000 000 Kč 

Možnost úspor (cíl 3,5 %/rok) 21 000 000 Kč 

Tabulka č. 19: Zhodnocení spojené se strategickým nákupem (vlastní zpracování) 
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7 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zpracování studie průběhu implementace systému SAP 

se zaměřením na nákupní oddělení a vliv implementace na dodavatelsko-odběratelské 

vztahy ve výrobní společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. Hlavním účelem 

práce je detailní zmapování nových funkcionalit pro nákupní oddělení, které systém SAP 

nabízí, zpracování harmonogramu projektu a zpracování návrhu na rozpojení dvou na 

sobě závislých výrobních závodu Daikin Group – Daikin Device Czech Republic s.r.o 

(DDC) a Daikin Europe N.V. (DENV). 

V rámci první kapitoly byly představeny teoretická východiska pro zpracování diplomové 

práce zahrnující témata jako definování ERP systému, implementační metodiky a 

nákupní proces. Následovalo detailní teoretické popsání dodavatelsko-odběratelských 

vztahů a způsob jejich řízení. 

V následující kapitole týkající se analýzy současného stavu byla krátce představena 

společnost Daikin Device Czech Republic s.r.o, včetně historie, organizační struktury a 

výrobkového portfolia. Následovala podkapitola popisující současný stav užívaných ERP 

systému v DDC a jejich rozdíly. Byl popsán vztah mezi DDC a DENV z pohledu 

nakupovaných dílů a jakým způsobem jsou stávající toky řízeny. Byla provedena analýza 

současného stavu dodavatelsko-odběratelských vztahů z pohledu počtu dodavatelů, počtu 

a objemu nakupovaných dílů.  V rámci analytické části byla zpracována SWOT analýza 

současného stavu a plánované implementace a kapitola byla ukončena Zefis analýzou.  

Následovala návrhová část, která byla zaměřena na plánovanou implementaci, její cíl, 

časový harmonogram projektu i aktivit vztahujících se pouze na nákupní oddělení. 

V rámci kapitoly byl také popsán způsob rozpojení dvou závodu pro lokální i asijské díly. 

Dále byly představeny nové funkcionality, které by měly ovlivnit fungování nákupního 

oddělení v DDC. Implementace zásadním způsobem změní způsob fungování DDC, 

jelikož přibude 39 nových dodavatelů, obrat spojený s nákupem vstupních dílů vzroste 

v přepočtu o 600 milionů korun a počet nakupovaných dílů vzroste o 500.  
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