
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



  



  



 

 
 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá výběrem a implementací informačního systému pro 

společnost SunSport s.r.o. V rámci práce jsou nejdříve představena teoretická východiska 

potřebná pro pochopení dané problematiky. Následně je provedena analýza současného 

stavu společnosti s důrazem na informační systém. Ve třetí části je pak proveden výběr 

systému, jehož implementace je popsána pomocí technik projektového managementu.  
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Abstract 

This Master’s thesis deals with the selection and implementation of an information system 

for the company SunSport s.r.o. In this thesis is firstly introduced the theoretical 

foundation necessary for the understanding of this topic and subsequently is analysed the 

current state of the company with an emphasis on the information system. The third part 

of the thesis focuses on the selection of the system and its implementation, which is 

described using the techniques of project management.  
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ÚVOD 

V dnešní „digitální“ době si většina z nás již nedovede představit život a svět bez 

digitálních zařízení a všemožných aplikací, které nám denně usnadňují život. Stejně tak 

jako nám v osobním životě usnadňují práci např. mobilní aplikace, usnadňují informační 

systémy práci valné většině společností.  

Informační systémy se v nějaké podobě objevují v mnoha různě velkých společnostech. 

Menší společnosti si většinou k zajištění svých potřeb vystačí pouze s jednoduchým ERP, 

zatímco větší společnosti často využívají komplexnější customizovaná řešení.  

Ne vždy jsou tyto systémy schopny poskytnout dostatečnou podporu pro všechny 

pracovní oblasti, a proto bývají rozšiřovány o systémy s užším zaměřením, jako jsou např. 

výrobní systémy do výroby nebo systémy pro řízené skladování do skladu. Díky tomu 

jsou pak společnosti schopny pracovat efektivněji, což přináší úsporu času, peněz a 

energie.   
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cíl práce 

Hlavním cílem této diplomové práce je výběr a implementace WMS systému pro 

společnost vlastnící obchod se sportovními potřebami a sportovní půjčovnu, sídlící 

v Brně, tak aby pokrýval všechny potřebné oblasti a měl pro společnost alespoň nějaký 

přínos.  

Metody a postupy zpracování 

V rámci diplomové práce jsou zpracovány tři zásadní oblasti, tj. teoretická východiska 

práce, analýza současného stavu a vlastní návrh řešení.  

V první zpracované oblasti – teoretická východiska – jsou popsána teoretická 

východiska potřebná pro pochopení problematiky probírané v rámci práce. Tyto 

informace se týkají převážně informačních a wms systémů, dále jsou zde popsány 

analytické prostředky a prostředky projektového managementu využívané 

v následujících dvou kapitolách.  

V další fázi – analýza současného stavu – je společnost analyzována. Před zahájením 

analýzy proběhlo několik schůzek s představiteli společnosti, v jejichž průběhu byl 

diskutován současný stav společnosti, ať už po personální, procesní či softwarové stránce. 

Na základě informací získaných na těchto schůzkách jsou zpracovány konkrétní analýzy.  

Nejprve jsou popsány obecné informace o společnosti, jako např. sídlo, vedení, 

organizační struktura apod. 

Pro analýzu vnějšího prostředí společnosti jsou použity analýza PESTLE a Porterův 

model konkurenčních sil. Vnitřní analýza společnosti je provedena prostřednictvím 

analýza „7S“. Výstupy z těchto analýz jsou pak shrnuty ve SWOT analýze. Kromě výše 

zmíněných analýz jsou také popsány momentálně zavedené procesy ve společnosti.    

Poslední fázi – vlastní návrh řešení – lze rozdělit do dvou etap. V průběhu první etapy 

je představeno a posouzeno několik WMS systému od různých dodavatelů. Tyto WMS 

systémy jsou mezi sebou následně porovnány a s ohledem na požadavky společnosti a 

vhodnost použití je vybrán systém pro implementaci.  
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V rámci druhé etapy je pak již popsána samotná implementace vybraného systému 

s využitím metod a postupů projektového managementu, jako např. logický rámec, WBS, 

RACI matice, Ganttovy diagramy apod. 

V závěru práce je pak zhodnocen ekonomický aspekt a také celkové přínosy systému pro 

společnost. V návaznosti na to jsme schopni říci, zda byl splněn cíl práce.   
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této kapitole jsou popsány základní teoretické poznatky, které souvisí s oblastmi 

popsanými v této práci. Všechny tyto poznatky jsou důležité pro správné pochopení 

zpracované problematiky.  

1.1 Data, informace, znalosti  

„Data jsou formalizovaný záznam lidského poznání pomocí symbolů, který je schopný 

přenosu, uchování, interpretace či zpracování. Smysluplná informace pak vzniká 

v procesu interpretace dat člověkem.“ (1, s. 14).  

Data jsou neodmyslitelným prvkem podnikového informačního systému a z hlediska 

práce s daty je lze rozdělit do dvou skupin:  

• strukturovaná data – data jsou ukládána do určité struktury, typicky např. relační 

databáze, díky čemu je možné později vybírat pouze potřebná data,  

• nestrukturovaná data – data jsou vyjádřena jako určitý „tok bytů“ bez jakéhokoli 

dalšího rozdělení (2, s. 2). 

 

 

 

Obrázek č.  1: Kódování dat (Zdroj: Vlastní zpracování dle 3, s. 5)  

 „Informace je pojmenování pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu 

přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním.“ (1, s. 13) 

Podnikatelé jako Tomáš Baťa, Henry Ford či Gerard Philips považovali informace za 

hlavní zdroj podnikání společně s půdou, prací a kapitálem. Dle Petera Druckera jsou 

informace jediným smysluplným zdrojem podnikání (4, s. 20). 

Každá informace by měla splňovat tři základní požadavky:  

• syntaktickou relevanci – příjemce zprávy jí musí být schopen porozumět,  

• sémantickou relevanci – příjemce zprávy musí porozumět obsahu sdělení,  

• pragmatické relevanci – zpráva musí mít pro příjemce nějaký význam (3, s. 4). 
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„Znalosti jsou výsledkem porozumění informaci, která byla právě sdělena, a její 

integrace s dřívějšími informacemi.“ (3, s. 5) 

Znalosti můžeme také chápat jako informace o tom, jak využít vzájemné kombinace 

informací a dat v různých situacích. S tím souvisí také problematika rozhodování, jehož 

rychlost se zvyšuje v závislosti na intenzitě využívání informací a znalostí pro tvorbu 

hodnot (3, s. 6).  

1.2 Informační proces  

Při vzniku, a především předávání informací, dochází často ke komplikacím způsobeným 

překážkami v podobě času a prostoru, a to zejména proto, že valná většina informací je 

při svém opakovaném uplatnění použita na jiném místě a v jiné době, než vznikly. Kromě 

rozdílného času a místa vzniku často bývá komplikací i fakt, že informace vznikají 

v různých strukturách (2, s. 19).  

Cílem informačního procesu je překonat překážky mezi vznikem a použitím informace. 

Protože jen malá část informací je přenášena přímou komunikací mezi tvůrcem a 

uživatelem informace, zprostředkovávají přenos informací informační systémy (2, s. 20).  

 

Obrázek č.  2: Informační proces (Zdroj: Vlastní zpracování dle 2, s. 20) 

1.3 Systém  

„Systém je (účelově definovaná) množina prvků (objektů) a množina vazeb mezi nimi, 

která jako celek vykazuje určitou funkci (resp. chování).“ (5, s. 13)  

Jako prvek systému můžeme chápat jeho část, která tvoří na určité rozlišovací úrovni 

nedělitelný celek, z tohoto důvodu může mít systém charakter prvku nebo může být také 

součástí nějakého dalšího systému (5, s. 13).  
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Systém můžeme charakterizovat jak jeho strukturou, tak i chováním. Strukturu 

představují množiny prvků a vazeb daného systému. Chováním pak jeho reakce na 

podněty, které jsou závislé na jeho vlastnostech (5, s. 13).  

Na základě vlastností můžeme systémy rozdělit do několika skupin:  

• podle vztahu k času – statické x dynamické,  

• podle vztahu mezi chováním systému a jeho podněty – deterministické x 

stochastické, 

• podle chování systému – s cílovým chováním x bez cílového chování x adaptivní 

(5, s. 13). 

1.4 Informační systém  

„Informační systém můžeme chápat jako množinu prvků, jejich vzájemných vazeb a 

určitého chování.“ (6, s. 4) 

Dle jiné definice lze informační systém chápat jako soubor lidí, technických prostředků 

a metod (programů), které zabezpečují sběr, přenos, zpracovávání a uchovávání dat, tak 

aby tato data mohla být dále prezentována jako informace pro potřeby řízení vedoucích 

pracovníků (7, s. 15). 

Účelem informačního systému je zajištění vhodných informací a jejich následné 

zpracování a přenášení. Obecně je tvořen lidmi, různými metodikami a nástroji, 

seskupenými do tří základních komponent:  

• vstup – zahrnuje prvky, které umožňují zachytit informační ale i jiné vstupy, které 

se mají stát předmětem zpracování,  

• zpracování – zahrnuje prvky, které zajišťují transformaci vstupů na výstupy 

• výstup – zahrnuje prvky, které dokáží přenést informační a jiné výstupy 

k jednotlivým příjemcům (uživatelům) (8, s. 23). 

Informační systém je mimo jiné rozšířen ještě o komponenty pro zajištění jeho řízení a 

také pro zpětnou vazbu. Vazby mezi jednotlivými komponenty informačního systému 

zobrazuje obrázek č. 3 (8, s. 24). 
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Obrázek č.  3: Komponenty IS (Zdroj: Vlastní zpracování dle 8, s. 24)  

1.5 Podnikový informační systém  

Cílem podnikového informačního systému je zajistit podporu podnikových procesů 

prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. V praxi se pak většinou 

jedná o podporu obchodu, nových podob podnikání a zvyšování celkové efektivity 

podniku (8, s. 28).  

Mezi základní prvky podnikového informačního systému patří:  

• Lidé – jsou významným prvkem informačního systému, v souvislosti s IS je 

dělíme na dvě skupiny – uživatele informací a ICT personál.  

• Data – představují zaznamenaná fakta související s aktivitami podniku. 

Podniková data lze rozdělit do tří skupin – data o společenských podmínkách, trhu 

a interní data.  

• Informační a komunikační technologie – zahrnují technické prostředky, tj. 

hardware a programové vybavení, tj. software (8, s. 28-30).   

 

Obrázek č.  4: Základní prvky IS (Zdroj: Vlastní zpracování dle 9)  
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1.5.1 Podnikový IS v jednotlivých organizačních úrovních 

V jednotlivých podnicích existuje několik organizačních úrovní a každá z těchto úrovní 

má své specifické požadavky na druh informací a jejich zpracování. Žádná z těchto úrovní 

nepředstavuje samostatnou jednotku a stejně tak není žádná z těchto úrovní schopna 

poskytnout managementu všechny potřebné informace pro řízení (4, s. 73).  

Nejčastěji rozlišované organizační úrovně jsou:  

• provozní – zpracovává informace k běžné podnikové agendě, jako např. realizace 

zakázek, či nákup a prodej,  

• znalostní – zahrnuje klientské aplikace (ERP, CRM), kancelářské aplikace a 

groupware,  

• řídící – potřebuje informace pro podporu rozhodování a plnění administrativních 

úkonů,  

• strategická – informační systém poskytuje informace potřebné ke sledování 

dlouhodobých trendů, a to jak v rámci organizace, tak i mimo ni (4, s. 73-75).  

 

Obrázek č.  5: Informační pyramida podle organizačních úrovní podniku (Zdroj: Vlastní zpracování 

dle 4, s. 74)  

Úkolem podnikového informačního systému je mimo jiné zajištění funkčnosti 

podnikových procesů. Podnikové procesy můžeme dělit na tři základní skupiny, z nichž 

každá má svou specifickou funkci (10).  
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Dělení podnikových procesů: 

• Hlavní – zabezpečují hlavní podnikové aktivity, slouží k naplňování strategických 

cílů podniku a mají velmi významný podíl na jeho celkové výkonnosti. 

• Řídící – slouží k řízení činností a organizaci v rámci společnosti.  

• Podpůrné – slouží především jako podpora hlavních procesů a jsou naprosto 

nezbytné pro jejich realizaci (10).  

1.5.2 Holisticko-procesní pohled  

Podle holisticko-procesního modelu je podnikový informační systém tvořen těmito 

aplikacemi:  

• ERP – jedná se o jádro IS, zaměřené na řízení interních procesů podniku,  

• CRM – systém zaměřený na procesy se zákazníky,  

• SCM – systém pro řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce, jeho součástí bývá 

často i APS, tedy systém pro plánování výroby 

• MIS – manažerský IS, sbírá data ze všech výše zmíněných systémů a díky tomu 

poskytuje informace pro rozhodování managementu (4, s. 77). 

 

Obrázek č.  6: Holisticko-procesní model (Zdroj: Vlastní zpracování dle 4, s. 78)  

1.5.3 Varianty řešení informačních systému  

Při zavádění informačního systému do podniku lze vybírat ze tří možných variant – 

rozvoje existujícího řešení, vývoje nového systému na míru, nákupu hotového softwaru. 

Každá z těchto variant má své pro a proti, která shrnuje tabulka č. 1.  
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Tabulka č.  1: Varianty řešení informačních systému (Zdroj: Vlastní zpracování dle (11, s. 179)) 

Varianta řešení Pro  Proti 

Rozvoj 

existujícího řešení 

Maximální využití existujících 

zdrojů a investic 

Nemusí odpovídat všem 

budoucím požadavkům 

Z krátkodobého hlediska 

lacinější a rychlejší 

Výsledným produktem může 

být méně kvalitní systém 

Uspokojení okamžitých potřeb 
Celkové náklady mohou být 

vyšší 

Vývoj nového 

systému na míru 

Může přesně odpovídat 

potřebám podniku  

Riziko negarantovaného 

konečného produktu a jeho 

dalšího vývoje 

Řízený vývoj Časově náročné řešení 

  Celkově dražší řešení 

Nákup hotového 

softwaru 

Z dlouhodobého hlediska 

finančně méně náročný 

Nemusí přesně splňovat 

všechny požadavky uživatele 

Rychlejší zavedení Závislost na dodavateli  

Zaručená funkčnost a další 

vývoj 
  

1.6 Sklady a skladové procesy 

„Sklad můžeme chápat jako objekt, článek logistického řetězce, případně prostor 

používaný ke skladování, vybavený skladovací technikou a zařízením, který poskytuje 

managementu informace o podmínkách a rozmístění skladovaných produktů.“ (12, s. 

177)   

Základní funkcí skladu je především přijímání a skladování zásob a vytváření jejich 

přidané hodnoty, a to prostřednictvím potřebných manipulací a výdeje zásob na základě 

určitých požadavků (12, s. 177). 

1.6.1 Základní skladové procesy  

Jsou všechny sklady stejné? Odpověď na tuto otázku asi nejlépe vystihuje jeden thajský 

výrok: „Stejné, stejné, ale každý jiný.“ Pravdou ale zůstává, že v každém skladu se 

nachází v zásadě 6 základních procesů (13). 

V případě, že jsou základní skladové procesy správně nastavené a zoptimalizované dojde 

k výraznému poklesu chyb i s nimi spojených nákladů, což je pro každou společnost 

bezesporu značným přínosem (14).  
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Mezi základní skladové procesy patří:  

o Příjem – v průběhu příjmu je potřeba ověřit, zda dorazil správný produkt, ve 

správné kvalitě a objednaném množství. Jakákoli chyba v tomto procesu má 

velký dopad na všechny ostatní skladové procesy. 

o Zaskladnění – účelem zaskladnění je nalezení správné pozice pro konkrétní zboží 

v rámci skladu. Špatné zaskladnění může způsobit celkový pokles produktivity.  

o Uskladnění – při skladování je nutné brát ohled především na vhodné umístění 

zboží, tak aby mohl být sklad maximálně prostorově využitý.  

o Vychystávání – v rámci vychystávání jsou ve skladu postupně vysbírány 

jednotlivé položky konkrétních objednávek. Zároveň je kladen velký důraz na 

správnost výběru, protože chyby při tomto procesu vedou k dodatečným 

nákladům i nespokojenosti zákazníků. 

o Balení – při balení dochází ke sjednocení jednotlivých objednávek a jejich 

následnému balení, v průběhu této operace je mimo jiné kontrolováno, zda zboží 

není poškozené. 

o Nakládka – během posledního ze skladových procesů jsou jednotlivé objednávky 

předávány přepravcům, kteří je následně odvážejí k zákazníkům (14). 

Návaznost základních, ale i dalších skladovacích procesů zobrazuje obrázek č. 7.  

 

Obrázek č.  7: Návaznost skladových procesů (Zdroj: Vlastní zpracování dle 15) 
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1.7 Systém pro řízené skladování 

„Systém pro řízené skladování, v převážné většině označovaný jako WMS 

(Warehouse management system), je specializovaná softwarová platforma určená 

k automatizaci a optimalizaci skladových funkcí, jako je příjem a umístění zboží či 

zpracování objednávek s přihlédnutím k prioritizaci, přepravě, kapacitě zásob apod. 

WMS může poskytovat veškeré informace o jednotlivých procesech, řídit je a 

optimalizovat. V podstatě se dá říct, že WMS je mozkem efektivního skladování.“ (16) 

WMS bývá velmi často propojen s dalšími systémy, jako např. MIS, ERP, PPC či MFC, 

a to zejména s ohledem na požadovanou funkcionalitu či informace (17, s. 7).  

Jednou ze základních funkcí WMS je adresný systém v rámci skladu, na základě kterého, 

je možné dohledat příslušné zboží a zefektivnit pohyb v rámci skladu s ohledem na 

určitou vychystávací strategii jako např. FIFO, FEFO (17, s. 47).  

Další funkcí je pak práce se zásobami. WMS umožňuje sledovat úroveň zásob na 

jednotlivých pozicích, dokáže upozorňovat na nedostatečné zásoby a poskytovat data pro 

analýzy, díky kterým lze vyhodnocovat úzká místa či výkonnost. Vzhledem k tomu, že 

primárním účelem WMS není zaměření na zákazníka neobsahují WMS systémy informace 

o cenách. Z tohoto důvodu je také většinou potřebná jejich interakce s ERP (17, s. 49).   

1.8 Analytické prostředky  

V této podkapitole jsou popsány analytické prostředky, které jsou využity při zpracování 

této práce, zejména pak v rámci analýzy společnosti.  

1.8.1 PESTLE analýza 

„PESTLE analýza je analytická technika sloužící ke strategické analýze okolního 

prostřední organizace.“ (18) 

Akronym PESTLE je složen z počátečních písmen vnějších faktorů:  

• P – politické – působení politických vlivů, 

• E – ekonomické – působení ekonomiky, ať už světové či lokální,  

• S – sociální – sociální i kulturní vlivy na organizaci,  

• T – technologické – vliv a dopad technologií na společnost,  

• L – legislativní – vliv legislativy a jejich změn,  

• E – ekologické – vliv a problematika životního prostředí (18).  



 

23 
  

1.8.2 Porterův model konkurenčních sil  

„Porterův model konkurenčních sil je způsob analýzy odvětví a jeho rizik. Podstatou 

metody je prognózování vývoje konkurenční situace ve zkoumaném odvětví na základě 

odhadu možného chování subjektů a objektů působících na daném trhu.“ (19) 

Tento model pracuje s pěti základními prvky:  

• stávající konkurenti – schopnost konkurence ovlivňovat nabídku a cenu výrobků, 

• potenciální konkurenti – možnost, že vstoupí na trh noví konkurenti a tím ovlivní 

cenu a nabídku výrobků,  

• dodavatelé – jejich možnost ovlivnit cenu a nabídku na základě dodávaných 

vstupů pro výrobky,  

• kupující – jakým způsobem mohou ovlivnit cenu a nabízené množství,  

• substituty – výrobky a služby, které jsou schopny alespoň částečně nahradit určitý 

výrobek nebo službu (19). 

 

 

Obrázek č.  8: Porterův model konkurenčních sil (Zdroj: Vlastní zpracování dle 20) 
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1.8.3 Analýza „7S“ 

„McKinsey 7S je analytická technika používaná pro hodnocení kritických faktorů 

libovolné organizace. Patří mezi modely kritických faktorů úspěchu.“ (21) 

V rámci tohoto modelu ze 70. let je popsáno 7 následujících faktorů:  

• strategie – popis toho, jak organizace dosahuje svých vizí a jakým způsobem 

dokáže reagovat na hrozby a příležitosti ve svém oborou podnikání,  

• struktura – popis organizační struktury podniku,  

• systém – informační systém podniku, společně s řízením a monitorováním 

procesů,  

• styl – jakým způsobem je přistupováno k řízení a k problémům,  

• spolupracovníci – jakým způsobem je pracováno s lidskými zdroji v rámci 

organizace,  

• schopnosti – znalosti, schopnosti a dovednosti, které se vyskytují v rámci 

organizace,  

• sdílené hodnoty – důležité je, aby všichni v rámci organizace věděli, čeho chce 

organizace dosáhnout a proč, zahrnujeme sem vizi, poslání a firemní kulturu 

 (22, s. 74-75). 

 

Obrázek č.  9: Mcinsey 7S (Zdroj: Vlastní zpracování dle 21) 
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1.8.4 Organizační struktura  

 „Organizační struktura je oficiálně kodifikované hierarchické uspořádání vztahů mezi 

jednotlivými pracovními místy v rámci organizačních útvarů a vztahů mezi útvary v rámci 

organizace. Zahrnuje vztahy nadřízenosti a podřízenosti a řeší vzájemné pravomoci 

(kompetence), vazby a odpovědnost.“ (23)  

Vzhledem k tomu, že organizační struktura nastavuje komunikační pravidla a díky tomu 

také sjednocuje jednotlivé podnikové procesy neobejde se bez ní žádná organizace (23).  

S ohledem na typ organizace, zaměření a složitost práce, prostorové rozmístění vedoucích 

a podřízených i počet zaměstnanců a schopnost jejich komunikace je dobré zvolit 

optimální rozpětí řízení firmy, a to buď úzké nebo široké. V návaznosti na to lze pak 

vybrat i vhodnou organizační strukturu.  V zásadě existují 3 typy organizačních struktur:  

• funkcionální – vhodná do výrobních podniků, jednoznačně rozdělené pravomoci 

pro konkrétní oblasti, 

• divizionální – každá divize má pod sebou stejné útvary a je relativně samostatná, 

často na základě územního rozdělení (např. Praha, Brno, Ostrava), 

• maticová – v podstatě propojená funkcionální a divizionální organizační 

struktura, zaměstnanec je součástí určitého oddělení a zároveň i projektového 

týmu (24). 

 

Obrázek č.  10: Funkcionální organizační struktura (Zdroj: Vlastní zpracování dle 24) 

 

 

Obrázek č.  11: Divizionální organizační struktura (Zdroj: Vlastní zpracování dle 24) 



 

26 
  

 

Obrázek č.  12: Maticová organizační struktura (Zdroj: Vlastní zpracování dle 24) 

1.8.5 SWOT analýza 

„Matice SWOT představuje koncepční rámec pro systematickou analýzu, který 

usnadňuje porovnání vnějších hrozeb a příležitostí s vnitřními silnými a slabými 

stránkami organizace, týmu, či projektu.“ (25) 

SWOT analýza se zaměřuje na analyzovanou věc za 4 úhlů pohledu: 

• silné stránky – přednosti, výhody, co se organizaci daří, 

• slabé stránky – nedostatky a slabiny, čím se organizace sama ohrožuje,  

• příležitosti – co se organizaci samo nabízí,  

• hrozby – nežádoucí vlivy, to, co by mohlo organizaci ohrožovat v rozvoji (25). 

Výstupem SWOT analýzy je v podstatě externí a interní analýza podniku, čili to, na co se 

má podnik zaměřit, co zlepšit a na co si dávat pozor.  

 

Obrázek č.  13: SWOT analýza (Zdroj: Vlastní zpracování dle 26) 
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1.8.6 EPC diagram  

EPC (event drive process) diagram se používá ke grafickému znázornění procesů. Díky 

grafickému znázornění procesu lze např. dobře znázornit větvení složitějších procesů 

(3, s. 99). 

 

Obrázek č.  14: Značky EPC diagramu (Zdroj: Vlastní zpracování dle 3, s. 100) 

1.9 Metody projektového managementu 

V této podkapitole jsou popsány metody projektového managementu, které jsou využity 

při zpracování této práce, zejména pak v rámci vlastního návrhu. 

1.9.1 Logický rámec  

Logický rámec slouží jako pomůcka při stanovování cílů projektu a jejich následnému 

dosažení. Mimo jiné napomáhá vedoucímu projektu s orientací v jednotlivých činnostech 

nebo potřebných výstupech (27, s. 67).  
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Jednotlivými prvky logického rámce jsou:  

• záměr – odpovídá na otázku, co přesně daný projekt svou realizací přinese,  

• cíl – odpovídá na otázku, proč má být projekt realizován, velmi často je využívána 

metoda SMART, 

• výstupy – určuje, jaké konkrétní výstupy lze z projektu očekávat,  

• aktivity – jednotlivé aktivity směřující k dosažení výstupů projektu (27, s. 68).  

Kromě výše zmíněných prvků logický rámec obsahuje ještě další 3 oblasti potřebné pro 

komplexnost výstupu:  

• objektivně ověřitelné ukazatele – měřitelné ukazatele, na jejichž základě můžeme 

říci, zda byl záměr, cíl či výstup splněn, 

• způsob ověření – zdroje, ze kterých je možné čerpat informace pro zhodnocení 

splnění cíle, záměru a výstupů, 

• rizika a předpoklady – předpoklady potřebné pro naplnění očekávání projektu, 

rizika, která by tato očekávání mohla ohrozit (27, s. 68). 

1.9.2 WBS 

„WBS svou strukturou odpovídá rozpisu dílčích cílů projektu a rozepisuje požadovaný 

produkt projektu do logické hierarchie úloh. Podrobný rozpis prací je jeden z klíčových 

dokumentů projektu, který je důležitým východiskem pro řízení projektu“. (28, s. 123) 

1.9.3 RACI matice  

„RACI matice (matice odpovědností) je sestava řádků a sloupců, jejímž prostřednictvím 

jsou přiřazeny projektovým úsekům a úkolům ti, kteří mají schopnosti a odpovědnost pro 

jejich realizaci.“ (28, s. 155) 

Raci matice je vytvářena na základě činností vyplynulých z WBS. Při vytváření RACI 

matice jsou využívány následující stavy:  

• R – responsible – člověk fyzicky zodpovědný za vykonání úkolu  

• A – accountable – člověk zodpovědný za vykonání úkolu a jeho výsledek, ke 

každé činnosti může být pouze jednou,  

• C – consulted – člověk, se kterým má být činnost konzultována, který může 

poskytovat rady,  

• I – informed – člověk, který má být informován o průběhu činnosti (29). 
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1.9.4 Metoda RIPRAN 

„RIPRAN je jednou z metod pro řízení rizik projektu. Spočívá ve vytvoření orientovaných 

dvojic hrozba – scénář, jejich následném rozboru ohledně pravděpodobnosti a dopadu, 

ohodnocením dané dvojice na stanovené škále a následné formulaci opatření proti riziku 

včetně uvedení nové hodnoty rizika (po aplikaci opatření).“ (30) 

Celý proces analýzy rizik se tedy skládá z následujících fází:  

• příprava analýzy rizik,  

• identifikace rizika,  

• kvantifikace rizika,  

• odezva na riziko,  

• celkové zhodnocení rizika (31). 

Metodu RIPRAN je možné využívat jak před začátkem projektu, tak i ve všech ostatních 

fázích projektu, a to k identifikaci nových rizik (31).  

1.9.5 Ganttovy diagramy 

Ganttovy diagramy velmi jednoduše a názorně zobrazují sled jednotlivých činností 

v rámci projektu a jejich začátky a konce. Časová osa bývá zobrazována na horizontální 

úrovni, zatímco jednotlivé činnosti jsou postupně zobrazovány pod sebou. Přestože jsou 

Ganttovy diagramy velmi jednoduché mají také určitou slabinu – nezobrazují závislosti 

mezi činnostmi (28, s. 138). 

V současnosti jsou Ganttovy diagramy velmi často využívány jako nástroj pro 

komunikaci a jednání, z tohoto důvodu je lze vytvářet v mnoha různých softwarech, jako 

např. MS Project, společně s různými typy vazeb, znázorněními kritických cest či 

odchylek (28, s. 139). 

 

Obrázek č.  15: Ganttův diagram (Zdroj: 32) 
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1.9.6 Rozpočet  

„Rozpočet projektu je souborem parametrů a číselných údajů, které dávají do souvislosti 

časová, množstevní a finanční kvanta, která souvisí s plánem a realizací dílčích elementů 

projektu.“ (28, s. 159) 

Rozpočet je standardně sestavován v konceptuální fázi projektu, jako podklad pro jednání 

o ceně a uzavření smlouvy, jedná se o tzv. předběžný rozpočet projektu. V plánovací fázi 

je tvořen již závazný rozpočet projektu, který může být aktualizován i v poslední – 

realizační fázi projektu, nicméně pouze v souladu s předem danými pravidly  

(28, s. 160).  

V rámci rozpočtu jsou zohledňovány 3 druhy nákladů, a to přímé náklady, nepřímé 

(režijní) náklady a ostatní náklady, které slouží zejména ke krytí neočekávaných nákladů 

projektu (28, s. 160). 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této kapitole je provedena analýza současného stavu společnosti Sun Sport s. r. o., pro 

kterou bude vybírán informační systém. V rámci kapitoly je nejdříve stručně představena 

společnost jako taková, následně jsou provedeny analýzy vnějšího a vnitřního prostředí, 

které jsou vstupem pro SWOT analýzu. Dále jsou popsány momentálně zavedené firemní 

procesy. 

V závěru kapitoly jsou pak shrnuty veškeré výstupy zpracovaných analýz, které budou 

sloužit jako primární podklad pro zpracování vlastního návrhu řešení této práce.  

2.1 Představení společnosti  

Společnost Sun Sport s. r. o. vznikla 26. července 2000 a od té doby se zabývá především 

prodejem sportovního vybavení a potřeb zejména pro vodáky, horolezce, turisty a běžkaře 

(33). 

Kromě tří kamenných prodejen, které se nachází v Brně, Olomouci a Bratislavě provozuje 

také internetový obchod, ze kterého si objednávají lidé z různých koutů napříč 

republikou, ale i ze zahraničí (33).  

Společně s kamennými prodejnami provozuje společnost také půjčovnu outdoorového 

vybavení, do které si mohou lidé přijít vypůjčit vybavení v průběhu celého roku. V zimně 

se jedná převážně o lyže či běžky, v létě pak především o vodácké vybavení (33).  

Kromě prodeje a půjčování sportovního vybavení poskytuje společnost také služby 

cestovní agentury. V rámci celého roku pořádá různé zájezdy, ať už do hor nebo na řeky. 

Zároveň také poskytuje možnost teambuildingů či školních výletů (33). 

Cílem společnosti je vybudovat specializovaný obchod pro všechny, kteří mají blízký 

vztah k přírodě. I z tohoto důvodu tvoří tým lidé s dlouholetou praxí v oboru, pro které je 

příroda, hory či voda životní vášní a zároveň i stylem (34).  

 

 

Obrázek č.  16: Logo společnosti a e-shopu (Zdroj: 33) 
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2.1.1 Formální údaje společnosti 

Obchodní firma:    Sun Sport, s. r. o. 

Sídlo:     Brno – Horní Heršpice, Kšírova 504/32, 619 00 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným  

IČO:     262 19 689 

Datum vzniku:    26. července 2000 

Předmět podnikání:  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 

až 3 živnostenského zákona (35) 

2.1.2 Organizační struktura 

Vzhledem k tomu, že společnost Sun Sport patří mezi malé podniky, tj. mezi podniky 

s méně než 50 zaměstnanci není její organizační struktura nijak složitá. Jedná se o 

funkcionální organizační strukturu, kdy má jednatel společnosti pod sebou pracovníky 

zodpovědné za chod jednotlivých oblastí (správa majetku, vedení obchodu apod.) a ti pak 

následně ostatní pracovníky společnosti.  

V případě vedoucího agentury a Sun Sportu se pak organizační struktura ještě dále dělí 

na vedoucí jednotlivých segmentů obchodu (prodejny, velkoobchod, půjčovna a servis) a 

agentury (kurzy, výlety, plavby Brnem), kteří za ně zodpovídají a mají na starosti ostatní 

zaměstnance společnosti.  

Přestože je organizační struktura formálně rozdělena tímto způsobem, pracovníci 

společnosti, především z agentury, mezi sebou velmi často spolupracují a vzájemně si 

vypomáhají. 

 

Obrázek č.  17: Organizační struktura společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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2.2 Analýza vnějšího prostředí společnosti  

V rámci analýzy vnějšího prostředí jsou provedeny dvě analýzy, konkrétně analýza 

PESTLE a Porterův model konkurenčních sil. Díky tomu je možné zjistit, jak si 

společnost stojí v rámci svého odvětví, mezi konkurenty, jak ji ovlivňují vnější podmínky 

apod.  

2.2.1 PESTLE analýza společnosti  

Politické faktory  

Politická situace v naší zemi je již mnoho let stabilní a nevyznačuje se nijak zásadními 

změnami. Zároveň je také obor podnikání společnosti zaměřen zejména na volnočasové 

aktivity, které nejsou s politikou nijak úzce spjaty.  

Z tohoto důvodu lze říci, že politické faktory nejsou při ovlivňování společnosti nijak 

významné.  

Ekonomické faktory 

Ekonomické hledisko má naopak na fungování společnosti celkem zásadní dopad. To, 

v jakém stavu se momentálně nachází ekonomika státu, popř. celosvětová ekonomika 

totiž přímo ovlivňuje příjmy populace či nezaměstnanost. Tyto dva faktory pak ovlivňují 

poptávku jak po nabízeném outdoorovém zboží, tak i po službách nabízených 

prostřednictvím cestovní agentury.  

Obrázek č. 18 popisuje vývoj průměrné měsíční hrubé mzdy v ČR za posledních několik 

let, což je z hlediska prostředků pro nákup výrobků a služeb společnosti důležitý údaj.  

 

Obrázek č.  18: Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy (Zdroj: 36) 
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Vzhledem ke skutečnosti, že ekonomice se v posledních několika letech dařilo, rostla 

průměrná mzda a taktéž nezaměstnanost byla dlouhodobě na nízké úrovni, byla i ochota 

společnosti investovat do volného času vysoká.  

Vývoj ekonomiky po překonání světové pandemie koronaviru lze momentálně pouze 

předpokládat, nicméně vezmeme-li v potaz fakt, že vlády naší, ale i ostatních zemí světa 

vynakládají velké úsilí na zachování chodu ekonomiky neměl by být návrat do původního 

stavu až tak náročný. V nadcházejících měsících lze předpokládat určitý pokles poptávky 

po zboží z důvodu snížení kupní síly zákazníků, tato situace by však měla být pouze 

dočasná. 

Sociální faktory  

Sociální oblast je pro podnikání spojené s volnočasovými aktivitami jednou ze důležitých 

oblastí, a to především proto, že výběr volnočasových aktivit je velmi často ovlivňován 

prostředním a sociální skupinou, ve které se jedinec nejčastěji nachází.  

V naší společnosti lze v posledních několika letech pozorovat nárůst důrazu na zdravý 

životní styl, význam sportu pro fyzické ale i psychické zdraví apod. Pro mnoho lidí, 

především se „sedavým zaměstnáním“, je aktivní trávení volného času velmi důležité, 

protože si potřebují přebytečnou fyzickou energii „někde vybít“. 

Značná část obchodních společností v dnešní době již podporuje své zaměstnance 

v aktivním trávení volného času, ať už prostřednictvím benefitů jako jsou Multisport 

karty nebo prostřednictvím teambuildingových akcí v přírodě.  

Sociální faktory jsou tedy pro společnost Sun Sport také velmi příznivé a zároveň lze říci, 

že jí do značné míry zvyšují potenciál do budoucna. 

Technologické faktory   

Vliv a dopad technologií v obchodním odvětví, konkrétně při prodeji outdoorového 

vybavení či poskytování cestovatelských služeb není příliš zásadní. Vzhledem k tomu, že 

společnost při svém působení nevyužívá žádné speciální technologie lze předpokládat, že 

by ji vývoj nové technologie či zánik některé ze stávajících neměl zásadně ovlivnit.  

Jediným způsobem, jakým by technologie mohly ovlivnit toto odvětví, je případ, kdy by 

se některý z výrobků začal vyrábět efektivnějším způsobem, což by výrazně ovlivnilo 

jeho cenu a teoreticky i jeho trh. Tato skutečnost by však s největší pravděpodobností ani 

tak nebyla pro chod společnosti nijak zásadní.  
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Legislativní faktory 

Legislativa je jedním ze zásadnějších faktorů pro chod společnosti. Jakákoli legislativní 

změna týkající se obchodu, a to jak prodeje v kamenných prodejnách, tak i 

prostřednictvím internetu má na společnost vliv. Společnost z tohoto důvodu ovlivňují 

změny občanského zákoníku zejména týkající se koupě či nekalé soutěže, zákona o 

ochraně spotřebitele, živnostenského zákona, zákona o evidenci tržeb a zákona o ochraně 

osobních údajů. Poslední dva zákony jsou blíže popsány níže.  

Jednou z významnějších změn v poslední době bylo zejména povinné zavedení EET, se 

kterým bylo přímo spojené i zavedení nového systému a technologií. Elektronická 

evidence tržeb je pro maloobchody a velkoobchody v České republice povinná od 1. 

března 2017. Od tohoto data je společnost povinna zaevidovat každou svou tržbu a 

zároveň je povinna svým zákazníkům vydat účtenku, na které se musí nacházet všechny 

povinné náležitosti.  

Společnost také ovlivňuje zákonem daná lhůta pro možnost navrácení zboží zakoupeného 

prostřednictvím e-shopu bez udání důvodů, která je stanovena na 14 dní. Pokud zákazník 

v této lhůtě vrátí zakoupené zboží je prodávající povinen mu navrátit všechny peněžní 

prostředky spojené s objednávkou včetně nákladů na dodání. 

Další legislativní oblastí, která měla na společnost v poslední době významnější vliv je 

GDPR. Tato oblast se nejvíce dotýká objednávek z internetového obchodu, kde musí 

zákazníci společnosti zadávat kontaktní údaje potřebné pro doručení objednávky. 

Přestože internetové obchody nejsou ze zákona povinni získávat souhlas se zpracováním 

osobních údajů, neboť se v případě vyřizování objednávek jedná o zpracování údajů 

v rámci smluvní agendy, musí se společnost řídit pravidly pro zpracování osobních údajů.  

V návaznosti na výše zmíněné musí společnost, jako provozovatel e-shopu a taktéž i 

správce osobních údajů, mít smlouvu se zpracovatelem osobních údajů, kterým je v tomto 

případě poskytovatel webhostingu. Oba tyto subjekty jsou pak následně zodpovědné za 

přijetí opatření k zabezpečení osobních údajů klientů společnosti.   

V době koronavirové pandemie společnost velmi výrazně ovlivňuje také usnesení vlády 

ČR o přijetí krizového opatření, ve kterém je zakázán maloobchodní prodej, kvůli 

kterému byla společnost donucena uzavřít kamenné prodejny.  
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Ekologické faktory 

Ekologické faktory z větší části neovlivňují chod společnosti. Prodej zboží v kamenné 

prodejně i na internetu není na ekologii nijak explicitně navázaný.  

Určitý ohled na životní prostřední je potřeba brát při plánování expedic cestovní 

agenturou. Expedice není možné plánovat do míst, která nejsou přístupná a je potřeba 

brát ohledy na podmínky, které si hory či řeky kladou ať už svým vlastním vzezřením 

jako jsou lavinová nebezpeční či povodňový stav, či vyhláškami vydanými příslušnými 

orgány.  

2.2.2 Porterův model konkurenčních sil společnosti  

Stávající konkurenti 

Stávající konkurence je v tomto odvětví opravdu velká, protože prodejem outdoorového 

vybavení se zabývá opravdu nemálo společností.  

V Brně se momentálně nachází cca dvacet čistě outdoorových obchodů, které se zabývají 

prodejem vybavení na turistiku, do hor či na lyžování. V rámci celé republiky jsou pak 

takových obchodů stovky a jejich sortiment bývá často do značné míry podobný. 

Značná část z těchto prodejen má také svůj internetový obchod. Kromě toho také existuje 

mnoho čistě internetových obchodů s outdoorovým vybavením i mnoho internetových 

obchodů, které se sice nespecializují výhradně na jeho prodej, nicméně mají alespoň pár 

produktů ve své nabídce.  

Výhodou společnosti v konkurenčním boji je zejména fakt, že zboží objednané přes 

internetový obchod si je možné přijít prohlédnout do prodejny, zde si ho vyzkoušet a 

následně se rozhodnout, zda je vyhovující či nikoli. Obdobně si lze zboží nejdříve 

prohlédnout v prodejně a následně si ho přes e-shop objednat domů. 

Potenciální konkurenti 

Vzhledem k tomu, že trh s outdoorovým vybavením je již poměrně nasycený není potřeba 

mít ze vstupu nové konkurence velké obavy.  

Lze předpokládat, že především v prostředí internetového obchodu se čas od času objeví 

nová konkurence, nicméně lze taktéž očekávat, že tato nová konkurence nebude mít na 

chod společnosti nijak zásadní vliv.  
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Určitou hrozbou by mohla být společnost, která by byla schopna rychlejšího dodávání 

zboží objednaného přes e-shop, či která by měla delší dobu na navrácení nevyhovujícího 

zboží. I z tohoto důvodu by bylo dobré, aby měla společnost přehled o svých zásobách a 

byla tak schopna rychleji reagovat na požadavky a potřeby zákazníků. 

Dodavatelé 

Vyjednávací síla dodavatelů se do určité míry liší v závislosti na produktu. Některé 

výrobky jsou produkovány pouze v omezeném množství, a tak je vyjednávací síla jejich 

dodavatelů poměrně vysoká. Speciálně u těchto výrobků si tak musí společnost hlídat 

aktuální stav zásob a průběžně ho doplňovat. Nicméně u jiných druhů výrobků je 

produkce poměrně masová, stejně tak jako jejich odběr, a proto není vyjednávací síla 

těchto dodavatelů až tak veliká. 

Pokud budeme brát v potaz i dodavatele softwarového či hardwarového vybavení 

společnosti, tak jejich vyjednávací síla je v podstatě mizivá. Vzhledem k tomu, že jak 

současný informační systém společnosti – Abra, tak i zbytek vybavení byl pořizován na 

základě požadavků společnosti nemůže tomu ani být jinak.  

Při poskytování služeb cestovní agentury je společnost v podstatě sama dodavatelem 

služby, a tudíž má vůči sobě naprosto specifickou vyjednávací schopnost. Jako 

dodavatele by bylo v tomto případě možné brát např. také poskytovatele ubytování 

v průběhu expedic, nicméně jejich vyjednávací síla také není nijak veliká. 

Kupující 

Vyjednávací síla kupujících je v tomto oboru podnikání poměrně velká. Vzhledem 

k tomu, že zákazníci mají možnost si vybrat mezi mnoha různými prodejci, a to ať už na 

internetových obchodech, tak i v kamenných prodejnách napříč Brnem i zbytek republiky 

musí společnost o své zákazníky „bojovat“.  

Výběr prodejce v případě kamenných prodejen velmi často ovlivňuje prostředí a přístup 

obsluhy, u e-shopů je rozhodující zejména přehlednost stránek, či doba dodání, v obou 

případech také bezesporu rozhoduje cena.  

S ohledem na tyto skutečnosti by se společnost měla snažit maximálně uspokojit potřeby 

svých zákazníku, tak aby byla schopna bezproblémového fungování.  Kvalitní služby je 

společnost schopna poskytovat v případě, že má dobrý přehled o svých produktech.  
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Substituty 

Mezi hlavní substituty produktů lze zařadit velké obchodní řetězce jako je např. Hervis, 

A3 sport či v dnešní době čím dál tím víc populární Decathlon. Tyto řetězce produkují 

velké množství méně kvalitních lépe dostupných sportovních produktů, které jsou 

populární zejména mezi příležitostnými sportovci.  

Konkurenční výhodou produktů, které jsou prodávané společností Sun Sport je bezesporu 

jejich kvalita, za kterou si většina aktivních sportovců, vodáků a horalů ráda připlatí. Další 

výhodou je také poskytování rad při výběru zboží prostřednictvím obsluhy s bohatou 

zkušeností. S ohledem na tyto faktory by substituty nemusely být pro společnost až 

takovou hrozbou.  

2.3 Analýza vnitřního prostřední společnosti 

V rámci analýzy vnitřního prostředí společnosti je provedena analýza 7S. Díky této 

analýze je možné zjistit jaký je momentální stav uvnitř společnosti, co ji činní problémy 

a naopak v čem je silná.  

2.3.1 Analýza 7S 

Strategie 

Strategií společnosti je poskytovat zákazníkům specializované služby prostřednictvím 

týmu tvořeného personálem s dlouholetou zkušeností. Vybudování prodejen i e-shopu 

s kvalitními výrobky, které budou sloužit všem, kteří mají pozitivní vztah k přírodě.   

Společnost se snaží do svého týmu přijímat pracovníky s pozitivním vztahem k přírodě a 

outdoorovým aktivitám, kteří jsou ochotni pomoci zákazníkům s výběrem 

nejvhodnějšího zboží pro konkrétní aktivitu. Toto poradenství je pak jedním z hlavních 

odlišovacích aspektů od ostatních konkurenčních společností.   

Struktura 

Organizační struktura společnosti již byla popsána na začátku analýzy současného stavu, 

v samostatné kapitole 2.1.2. 
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Systém  

V současnosti využívá společnost ERP Abra, ve kterém zastává téměř veškerou agendu, 

přes tvorbu a příjem objednávek, řešení EET až po evidenci skladových zásob. Zejména 

u evidence skladových zásob je však problém s nedostatečností systému. Často se stává, 

že dle stavu zásob z Abry zaměstnanci ví, že je určité zboží na skladě ale přesto jej nejsou 

schopni fyzicky dohledat. Zároveň jim software není schopen poskytnout analytické 

informace o zásobách, jako např. co se nejvíce prodává, co naopak téměř vůbec apod. 

Mimo to je také Abra v jiných oblastech až zbytečně složitá a z tohoto důvodu není 

využívána efektivně.  

Mezi další ze základních softwarových vybavení bezesporu patří klasický kancelářský 

balíček MS Office, který se využívá pro tvorbu různých podpůrných dokumentů 

potřebných při fungování společnosti.  

Ke sdílení dokumentů napříč společností jsou velmi hojně využívány on-line Google 

dokumenty, ke kterým mají pracovníci přístup prostřednictvím svých Google účtů. Tento 

způsob se osvědčil především proto, že nevyžaduje neustálé držení konkrétního počítače 

či jiného přístroje, protože pro přístup k dokumentům stačí mít přístup k internetu.  

Pro vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými zaměstnanci jsou nejčastěji využívány 

klasické kanály jako je e-mail či telefon. Kromě toho společnost také využívá aplikaci 

Trello, prostřednictvím které se snaží efektivněji řídit úkoly zaměstnanců. Dalším 

kanálem pro předávání informací je také soukromá skupina na Facebooku.  

Komunikace s dodavateli zboží je ve většině případů obstarávána prostřednictvím  

e-mailů, popř. pomocí dodavatelských B2B portálů, nicméně se nedá říct, že by tento 

proces byl nějak standardizován, vzhledem k tomu, že se často velmi liší v návaznosti na 

konkrétního dodavatele.  

Styl  

Protože společnost není příliš velká lze říct, že je řízená centrálně. Hlavní slovo při 

rozhodování má majitel společnosti, ale v rámci týmu je běžně využíván dialog.  

Každá z kamenných poboček i e-shop jsou do určité míry autonomní. Rozhodují si 

samostatně o tom, co je potřeba nakoupit, jakým způsobem budou prodávat apod. 

Důležitější rozhodnutí je pak potřeba konzultovat s vedením společnosti.  
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Spolupracovníci  

Ve společnosti panuje velmi příjemné pracovní prostředí. Protože společnost není velmi 

velká, znají se všichni zaměstnanci mezi sebou navzájem. Díky osobním znalostem 

s vedením firmy mohou zaměstnanci snadněji směřovat své požadavky a vyjadřovat své 

obavy s fungováním společnosti. Tato skutečnost pak vede k tomu, že zaměstnanci jsou 

vůči společnosti velmi loajální a není je potřeba nijak závratně motivovat k práci.  

Při najímání nových zaměstnanců se společnost snaží o získání lidí s podobným 

smýšlením a zájmy, tak aby dobře zapadly do současného kolektivu a mohli odvádět 

dobrou práci. Zkušenost z oboru je výhodou nicméně ne nezbytnou podmínkou.  

Schopnosti  

Primárním a nejdůležitějším předpokladem pro práci ve společnosti Sunsport je dle slov 

majitele především nadšení pro věc, tedy sportovní nadšení, vše ostatní lze již 

zaměstnance naučit. 

Mezi základní znalosti potřebné při práci patří dobrá znalost outdoorového prostředí. 

Pouze lidé, kteří se dokážou dobře orientovat v jednotlivých aktivitách a pomůckách, 

které jsou k tomu potřeba, mohou odvádět dobrou poradenskou práci. Zároveň je také 

potřeba, aby veškerý personál byl ochotný a dokázal vhodně komunikovat se zákazníky. 

Pro zaměstnance podílející se na pořádání kurzů jsou nezbytné i instruktorské certifikáty 

jako např. instruktor vodních či zimních sportů.  

Sdílené hodnoty  

Jak již bylo zmíněno hlavním posláním společnosti je poskytovat profesionální služby a 

kvalitní vybavení všem, kteří mají rádi přírodu a aktivity v ní prováděné.  

Společnost se zaměřuje zejména na vodáky a lyžaře, nicméně nabízí i další produkty, 

které se dají využívat při jiných sportovních aktivitách. Jejím cílem je, aby všichni, kteří 

se chtějí vydat na vodu či do hor měli potřebné vybavení a díky tomu si mohli svůj pobyt 

náležitě užít.  
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2.4 SWOT analýza 

Poznatky zjištěné v rámci analýz vnějšího a vnitřního prostřední společnosti vedly k 

sestavení SWOT analýzy společnosti, která shrnuje silné a slabé stránky společnosti a 

zároveň také možné příležitosti a hrozby, které by mohly společnost postihnout. SWOT 

analýza se zaměřuje zejména na aspekty týkající se informačního systému.  

 

Obrázek č.  19: SWOT analýza společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

2.5 Analýza hlavních procesů  

V této podkapitole budou popsány nejzásadnější procesy společnosti, které nejvíce ovlivňují 

její fungování. Příjem, výdej (prodej) zboží, jeho inventura a zároveň také skladování a 

evidence zboží. Pro lepší popis procesů jsou mimo jiné využívány i EPC diagramy. 

2.5.1 Sortiment a skladování zboží 

Sortiment společnosti je různorodý. Ve většině případů se jedná o sportovní oblečení a 

vybavení. Sortiment se obměňuje v závislosti na probíhajícím ročním období – sezóně.  
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Především se jedná o zimní vybavení a lyže, které je prodáváno v průběhu podzimu a 

zimy a letní vybavení společně s vybavením na vodu, které je prodáváno v průběhu jara 

a léta.  

Celkově se pracuje zhruba s tisícovkou skladových karet, které jsou rozděleny do sedmi 

základních kategorií – vodáctví, horolezectví, outdoorové vybavení, oblečení, obuv, 

běžecké lyžování, kolečkové lyže. Žádné ze zboží nepotřebuje speciální podmínky pro 

skladování, co se týče teploty nebo vlhkosti. Jediným omezením u některých produktů, 

jako jsou např. lodě, je jejich velikost.  

Velká část zboží je označena čárovými kódy již od dodavatelů. Zboží, které není 

označeno, je polepeno při přijmu. Stejně tak je při příjmu ke zboží přidán štítek s popisem. 

Zboží je skladováno v regálech a na volných plochách ve skladu prodejny. Část zboží 

není vůbec na skladu a nachází se pouze v prostorách prodejny. V rámci skladu není 

momentálně zavedený žádný adresný systém a všichni pracovníci ukládají zboží na 

„obvyklé“ pozice na základě získaného know how. Vzhledem k absenci adresného 

systému, a to jak ve fyzické, tak i on-line podobě se občas stává, že se zboží nenachází 

na své „obvyklé“ pozici a z tohoto důvodu je pak následně obtížněji dohledatelné.  

2.5.2 Příjem zboží 

Příjem zboží na sklad probíhá na základě objednávky, kterou pro určitý druh zboží vytváří 

pracovník zodpovědný za konkrétní sortiment. Objednání zboží probíhá ve většině 

případů prostřednictvím e-mailu, popř. B2B portálů dodavatelů.  

Objednávku standardně přiváží spedice, která předá zaměstnanci krabici se zbožím a 

fakturou. Následně je zapotřebí provést kontrolu, zda se v krabici opravdu nachází vše, 

co je psáno na faktuře a mělo být součástí objednávky. Pokud jsou nějaké nesrovnalosti 

mezi fakturou, objednávkou a skutečným stavem je tato nesrovnalost zaznamenána do 

faktury a až následně řešena a zaznamenána v Abře. Po kontrole zboží je ke každému 

zboží přidán štítek s popisem a příslušný EAN. Takto označené zboží je pak umístěno na 

obvyklé místo ve skladu, popř. rovnou v prodejně.  

Ve chvíli, kdy je zboží již umístěno ve skladu je na základě informací z faktury ručně 

zapsáno do Abry. 
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Obrázek č.  20: EPC diagram příjmu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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2.5.3 Výdej zboží (prodej) 

Výdej zboží ze skladu, respektive prodej zboží, probíhá několika různými způsoby a liší 

se v závislosti na druhu odběru – nákup v prodejně, osobní odběr v prodejně, zaslání 

objednávky z e-shopu.  

Nejjednodušším způsobem výdeje zboží je výdej při běžném nákupu zákazníka na 

prodejně. V tomto případě si zákazník zvolí příslušné zboží, se kterým přijde k pokladně 

a po namarkování zboží se zboží automaticky odepíše ze skladových zásob. 

Další dva způsoby výdeje se již vzájemně velmi prolínají, v podstatě se liší jen několik 

posledních kroků procesu. Prodejna obdrží objednávku, kterou zákazník provedl 

prostřednictvím e-shopu. Následně vedoucí prodejny pověří některého z pracovníků 

prodejny o vychystání položek ze skladu. Při hledání položek postupuje pracovník podle 

položek objednávky a je odkázaný na vlastní know how skladu – musí vědět, kde se co 

nachází. V případě, že pracovník nějakou položku z objednávky ve skladu nenašel musí 

informovat vedoucího prodejny, že zboží není skladem a musí se doobjednat. Částečně 

vykrytá objednávka je dána stranou a její vychystání se dokončí až je zboží opět skladem.  

Pokud zákazník zvolil variantu vlastního odběru na prodejně je jeho zboží umístěno 

stranou společně s číslem objednávky. Zákazník je uvědomen prostřednictvím SMS, že 

je objednávka připravena a v následujících 14 dnech si ho může vyzvednout. Pokud 

zákazník dorazí, může si zboží v klidu vyzkoušet a rozhodnout se, zda si ho chce koupit. 

Je možné zakoupit pouze určitou část objednávky a zbytek nechat na prodejně. Pokud 

nedojde k převzetí zboží v průběhu 14 dní od připravení objednávky je zboží opět vráceno 

na původní místo do skladu. Zboží je z Abry vyskladněno ve chvíli, kdy si ho zákazník 

převezme.  

Jedná-li se o objednávku z e-shopu, kterou si zákazník objedná domů, je zboží po 

vychystání zabaleno společně s fakturou a odesláno zákazníkovi. O odeslání zboží je 

zákazník informován prostřednictvím e-mailu. Ze skladu je toto zboží odečteno ve chvíli, 

kdy dojde k jeho odeslání.  

Vzhledem k tomu, že u e-shopových objednávek se poměrně často stává, že dochází 

k vratkám zboží, jsou tyto případy účetně řešeny pomocí dobropisů. V rámci skladových 

procesů se však jedná o klasický příjem – zboží je opět naskladněno do Abry a je možné 

jej dále prodávat.  
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Obrázek č.  21: EPC diagram výdeje (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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2.5.4 Inventura 

Jednou ročně je prováděna inventura na veškerý sortiment, která je daná zákonem. Mimo 

tuto inventuru se většinou provádí také posezónní inventura na určitou část sortimentu a 

v případě potřeby se provádí inventura pouze na konkrétní produkty. Ve všech případech 

je však proces inventury stejný.  

Pracovník zodpovědný za provedení inventury rozhodne o jejím zahájení a vytiskne 

z Abry současné skladové zásoby. Jednotliví pracovníci postupně prochází zboží a 

zapisují si počty kusů k jednotlivým produktům. Vždy když mají přepočítanou určitou 

část sortimentu jdou zjištěné stavy nahlásit do kanceláře, kde jsou porovnány se stavy 

v Abře.  

Pokud si oba stavy vzájemně odpovídají zboží se již neřeší. V případě, že něco chybí čeká 

se, zda se to v průběhu inventury nalezne jinde ve skladu, pokud ano je inventura zboží 

dokončena, pokud se zboží nenalezne je nutné upravit stav zásoby v Abře a zaznamenat 

si manko. Obdobným způsobem probíhá v Abře i úprava v případě přebytku.  

Po zkontrolování veškerého sortimentu, který je součástí inventury, se vytisknou 

inventurní rozdíly a inventura je ukončena.  
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Obrázek č.  22: EPC diagram inventury (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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2.6 Zhodnocení současného stavu 

Společnost Sun Sport v současné době využívá ERP Abra, které však není stoprocentně 

vyhovující. V některých oblastech je zbytečně složité, vyžaduje zadávání informací, které 

dál nemají žádnou přidanou hodnotu, v jiných naopak naprosto nedostačující.  

Příkladem oblasti, která je v současnosti řešena nedostatečně, je skladování. Sklad a 

zásoby jsou v Abře řešeny pouze na úrovni počtu kusů u každého katalogového čísla, což 

se, zejména v poslední době, ukazuje jako problém. Pracovníci prodejny sice ví, že se 

někde na skladě nachází určité zboží, nicméně nejsou ze systému schopni zjistit kde 

přesně. Práce ve skladu je tak založena především na jeho dobré znalosti a zvyklostech 

při umisťování zboží.  

Dalším omezením je využívání papírových podkladů, a to jak při příjmu zboží, tak i při 

jeho výdeji. Pracovníci jsou odkázáni na ruční kontrolu toho, zda čísla na papíře 

odpovídají očekávání Abry, což procesy zbytečně prodlužuje a také umožňuje vznik 

nechtěných chyb.  

V současném stavu také nelze rychle a efektivně vytvářet reporty z oblasti skladových 

zásob a pohybů v rámci skladu. Zároveň také neumožňuje hlídání hladin zásob – 

nedokáže upozorňovat, že u některého zboží leží na skladě už pouze určitý počet kusů a 

je tak potřeba objednat další zásoby.  

Pokud by společnost začala využívat systém pro řízené skladování, který by pomohl 

zefektivnit skladové procesy, zavedl adresné skladování a umožňoval tvorbu reportů či 

potřebných kontrol mohla by výrazně zvýšit svou efektivitu zejména při odbavování 

objednávek z e-shopu, což by mohlo vést k větší spokojenosti zákazníků i celkovému 

zlepšení jména společnosti.  
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3 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 

V této kapitole je zpracován vlastní návrh řešení. Nejdříve je proveden výběr konkrétního 

skladového systému na základě potřeb a požadavků společnosti Sun Sport s. r. o., které 

vyplynuly z analýzy současného stavu.  

Poté je již popsána implementace systému, včetně jednotlivých fází. V závěru je pak 

shrnut celkový přínos řešení pro společnost.  

3.1 Výběr skladového systému  

V této podkapitole jsou nejdříve popsány požadavky, které by měl skladový systém 

splňovat, a to jak s ohledem na výstupy analýzy, tak i s ohledem na aktuální potřeby 

společnosti. V návaznosti na to jsou popsána tři různá řešení skladových systémů od tří 

společností. V závěru podkapitoly je pak jedno z těchto řešení vybráno pro následnou 

implementaci.  

3.1.1 Specifikace požadavků  

S ohledem na provedenou analýzu současného stavu byly po konzultaci se společností 

SunSport stanoveny požadavky na skladový systém. Tyto požadavky jsou rozděleny do 

dvou skupin podle důležitosti pro společnost.  

Klíčovými požadavky jsou ty požadavky, které jsou pro společnost naprostou 

nezbytností. Další požadavky pak shrnují požadavky, které by si společnost přála, 

nicméně by se bez nich i dokázala obejít.  

Klíčové požadavky: 

• Zrychlení expedice a odstranění chybovosti společně se zlepšením kvality práce.  

• Co možná nejbližší nastavení procesů současným procesům.  

• Odstranění ručního zadávání dat a papírových podkladů.  

• Zvýšení efektivity vychystávání s ohledem na rychlost a přesnost.  

• On-line evidence zboží na lokacích.  

• Používání čárových kódů na zboží (EAN, QR kódy) s cílem zpřesnění evidence.  

• Zlepšení celkového přehledu o skladu a pohybech zboží v jednotlivých částech 

skladu.  

• Propojení s ERP a e-shopem společnosti.  
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Další požadavky 

• Možnost zavedení WMS systému bez nutnosti pořízení velkého množství dalšího 

hardwarového vybavení.  

• Možnost přístupu do systému odkudkoli.  

• Možnost získání podkladů pro hodnocení výkonnosti skladníků.  

• Možnost hlídání hladin zásob.  

• Co možná nejkratší doba zavedení systému.  

• Možnost tisku přepravních štítků přímo z WMS systému.  

3.1.2 SmartStock.WMS 

SmartStock.WMS je softwarová aplikace zaměřená na kontrolu a řízení skladových 

operací, která má za cíl maximální produktivitu práce a zjednodušení všech skladových 

činností. Aplikace umožňuje zaznamenávání skladových pohybů v reálném čase (37).  

Sytém využívá aplikaci, která prostřednictvím mobilních bezdrátových terminálů 

zadává práci skladníkům ve skladě. Aplikace také umožňuje nastavení skladových 

procesů na míru zákazníkovi. Díky tomu není nutná naprostá znalost skladu a všechny 

skladové procesy mohou být prováděny efektivněji. Systém zároveň umožňuje sledovat 

a vyhodnocovat výkonnost pracovníků a v případě chyby také dohledat zodpovědnou 

osobu (37).  

SmartStock.WMS je schopno evidovat detailní a aktuální informace o skladových 

zásobách, a to až na úroveň kusů či balení, včetně veškerých parametrů sledování, jako 

např. sériová čísla, šarže apod.  Tato podrobná evidence umožňuje sledování a 

dohledatelnost veškerého skladového sortimentu včetně obalů. Maximálního využití 

skladových prostor lze dosáhnout pomocí našeptávání nejvhodnějšího místa pro 

uskladnění zboží (37).  

Při integraci systému na ERP lze využít buď základní XML rozhraní nebo výměnu dat 

na bázi SQL tabulek. Společnost Barco s. r. o. má zkušenosti s integracemi na několik 

ERP systémů, nicméně mezi nimi bohužel není Abra, využívaná společností SunSport, 

z čehož se dá předpokládat, že by případná integrace nebyla tak rychlá, protože by byla 

potřebná důkladnější analýza systému (37). 
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SmartStock.WMS je samostatně pracující systém, který běží na vyhrazeném aplikačním 

serveru jako serverová aplikace. Na mobilních terminálech pak běží již pouze telnet 

klient, který komunikuje se serverovou aplikací prostřednictvím Wi-Fi. V návaznosti na 

to je tedy při zavádění softwaru potřeba počítat s pořízením příslušného hardwarového 

vybavení (37). 

3.1.3 mySTOCK WMS  

MySTOCK WMS je dodáváno jako kompletní balík zahrnující know-how v oblasti 

skladového hospodářství, logistiky a jeho optimalizace. Součástí poskytovaných služeb 

může být kromě samotného softwarového řešení také logistická studie, integrace 

nejrůznějších technologií či manažerské nástroje (38).  

Systém mySTOCK umožňuje řídit skladové procesy i umístění zboží ve skladu. Zároveň 

také umožňuje zvýšení expedičního výhonu (obrátkovosti zásob). Mimo to je také 

schopen poskytnout přesné informace o situaci ve skladu, umožňuje jeho vzdálené řízení 

a predikci budoucího vývoje (38). 

Evidence zboží je možná standardním způsobem včetně evidence čárových kódů i 

parametrů sledování. Mimo to je také možné sledovat i obalová salda. Nevýhodou 

systému je, že umožňuje evidenci pozic pouze do úrovně regálů, a ne konkrétních 

přihrádek (39). 

Společnost Kvados zajišťuje kompletní integraci skladového systému na WMS systém. 

Vzhledem k tomu, že systém funguje jako serverová aplikace komunikující 

s radiofrekvenčními terminály je při implementaci rovněž nutné počítat s nákupem 

potřebného hardwarového vybavení pro zavedení systému (39). 

3.1.4 LOKiA WMS  

Skladový systém LOKiA WMS společnosti Grit s. r. o. je cloudovým systémem, který je 

poskytován formou služby. Jedná se o uživatelsky přívětivý systém se širokou nabídkou 

nadstavbových funkcí, díky čemu se dokáže naplnit veškeré požadavky uživatelů. 

Zároveň však také nehrozí, že by systém obsahoval nepotřebnou funkcionalitu (40). 

Systém umožňuje řízení, evidenci a vyhodnocování skaldových procesů. Díky využití 

čteček čárových kódů, které dávají skladníkům přesné pokyny k provedení, je možné 

skladové procesy velmi zefektivnit (40). 
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Při práci jsou skladníci pomocí čtečky vedeni napříč skladem nejvíce optimální trasou, 

tak aby konkrétní objednávku byli schopni vyexpedovat co nejdříve. Zároveň systém také 

umožňuje nastavení priority pro objednávky, které mají být vychystány přednostně (40).  

Velkou výhodou LOKiA WMS je grafický model skladu, který přímo v systému 

zobrazuje rozložení jednotlivých regálů a přihrádek společně se zásobami, které se na 

těchto pozicích nacházejí. Díky tomu je jednoduché dohledat, kde všude se konkrétní 

zboží nachází a v jakém počtu. Systém zároveň také umožňuje kontrolu hladin zásob a je 

schopen upozornit, pokud nějaké zboží klesne pod potřebný počet kusů na skladě. 

Mimoto také umožňuje sledovat parametry sledování jako jsou např. šarže nebo expirace 

(40). 

Kromě výše popsaných funkčností deklaruje společnost GRiT s. r. o. také rozsáhlé 

zkušenosti s integracemi a širokou podporu způsobů napojení na ERP a e-shop. 

Vzhledem k tomu, že umožňuje i vzdálené nasazení systému dá se předpokládat, že 

implementace systému by neměla být extrémně složitá (40).  

Jak už bylo zmíněno skladový systém LOKiA WMS je poskytován formou služby a 

provozován v cloudu. Díky tomu může svým uživatelům zaručit vždy aktuální verzi, 

bezpečné uchovávání dat v nejmodernějších datacentrech a také fungování bez starostí 

s údržbou a provozem ICT infrastruktury. Uživatelé se mohou od pondělí do pátku 

obracet na zákaznickou podporu, která jim pomůže řešit jejich problémy (40).  

3.1.5 Souhrnné hodnocení  

Na základě informací popsaných výše je potřeba vybrat skladový systém, který by nejlépe 

vyhovoval všem požadavkům společnosti, zejména pak těm klíčovým. Základem pro 

rozhodnutí bude tedy bodový zisk z těchto oblastí.  

Tabulka č. 1 zobrazuje souhrnné bodové hodnocení všech tří systémů. V tabulce jsou 

hodnoceny klíčové požadavky společnosti na stupnici od 1 do 5, kdy 1 znamená nejméně 

vyhovující a 5 nejvíce vyhovujíc. Jednotlivé požadavky mají zároveň přiřazenou určitou 

váhu podle důležitosti, kdy požadavky s váhou 3 mají 3x větší váhu než požadavky 

s váhou 1. Čím vyšší je získané skóre, tím více splňuje konkrétní systém požadavky 

společnosti SunSport.  
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Tabulka č.  2: Souhrnné hodnocení systémů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Kritérium  Váha 
SmartStock.

WMS 

mySTOCK 

WMS 

LOKiA 

WMS 

Přizpůsobení procesů 

požadavkům společnosti 
3 5 4 3 

Absence ručního zadávání dat 2 5 5 5 

Evidence zboží na lokacích 2 4 2 5 

Využívání čárových kódů (EAN, 

QR) 
2 3 3 5 

Integrace na EPR a e-shop 3 2 3 5 

Potřeba nového hardwaru 1 1 1 4 

Přístup do systému bez vázanosti 

na místo 
1 1 1 5 

Kontrola hladin zásob 1 3 4 5 

Tisk přepravních štítků  1 3 2 5 

Celkové hodnocení  53 49 73 

Na základě celkového hodnocení vyplývajícího z tabulky č. 2 lze říci, že nejvíce 

vyhovujícím systémem je systém LOKiA WMS, který získal v hodnocení výrazně vyšší 

skóre než zbylé dva systémy.  

Systém LOKiA WMS dostatečně splňuje požadavky na potřebné skladové procesy, což 

je velmi důležité. Na rozdíl od zbylých dvou systémů nabízí velkou přidanou hodnotu 

v podobě interaktivního zobrazení lokací skladových zásob a taktéž umožňuje jejich 

kontrolu.  

Další velmi podstatnou výhodou tohoto systému je provozování systému jako služby. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o claudové řešení nebude při jeho zavádění nutné pořízení 

velkého množství hardwarového vybavení, jako by tomu bylo v případě zbylých dvou  

on-premise řešení, což může vést k celkovému zrychlení procesu implementace. Zároveň 

také není nutné řešit správu a údržbu hardwaru v průběhu používání.  

LOKiA WMS je možné integrovat s Abrou, díky čemuž ze skladu úplně odpadne ruční 

zadávání dat. Systém je vysoce škálovatelný a umožňuje do budoucna i značný rozvoj. 

Na základě všech zmíněných poznatků byl tedy jako nejvhodnější systém zvolen systém 

pro řízené skladování společnosti GRiT – LOKiA WMS. Popis implementace tohoto 

systému bude následovat v dalších kapitolách této práce.  
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3.2 Hlavní procesy s využitím WMS 

V následující podkapitole je popsán návrh hlavních procesů společnosti s využitím 

systému pro řízené skladování LOKiA WMS. Nasazení systému umožní společnosti 

provádět procesy efektivněji a s menším počtem chyb.  

3.2.1 Sortiment a skladování 

V oblasti sortimentu dojde po zavedení systému pro řízené skladování k zásadní změně, 

co se týče označení zásob čárovým kódem. Pro správné fungování systému je nezbytně 

nutné, aby bylo veškeré zboží označeno čárovým kódem shodným s čárovým kódem ve 

skladovém systému. Pro označení zboží lze využít čárový kód od výrobce – pokud jej 

zboží má, popř. bude zboží označeno při příjmu. Čárové kódy budou do systému vloženy 

společně s katalogtem zboží během implementace.    

V dalším kroku bude také nutné označit všechny pozice ve skladu. Při označování 

skladových pozic bude opět nutné dodržet konzistenci mezi značením v systému a 

fyzickým značením ve skladu. Značení bude probíhat na stejném principu napříč celým 

skladem v podobě regál – sloupec – přihrádka. Každá pozice tak bude označena čárovým 

kódem s názvem pozice, tak aby se skladníkům ve skladu dobře orientovalo a práce se 

systémem byla co nejjednodušší.  

Označení pro regál A, první sloupec a první patro zobrazuje obrázek č. 23.  

 

Obrázek č.  23: Příklad označení pozice (Zdroj: Vlastní zpracování dle 41) 

Vzhledem k tomu, že označení pozic v kamenné prodejně, ve které se také nachází část 

zboží není možné, bude v rámci systému evidována jako jedna pozice „PRODEJNA“ a 

konkrétní pozice už bude vázána na know how pracovníků prodejny.  

Rozložení regálů ve skladu lze vidět z půdorysu nacházejícím se na dashboardu systému, 

který zobrazuje obrázek č. 24. 
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Obrázek č.  24: Dashboard systému LOKiA (Zdroj: Vlastní zpracování dle 42) 

3.2.2 Příjem zboží  

Příjem zboží na sklad bude probíhat na základě příjemek z ERP Abra. Avizované příjmy 

mohou být do systému naintegrovány ještě před příchodem zboží. Ve chvíli, kdy zboží 

dorazí, bude pro příjemku vygenerován úkol, který se následně zobrazí skladníkům ve 

čtečkách.  

Po příchodu zboží na sklad si skladník otevře na čtečce úkol s číslem odpovídajícím 

příjemce a začne postupně napípávat zboží. V případě, že zboží nebude označeno 

čárovým kódem zvolí přímo na čtečce volbu „Tisk čárového kódu“, čárový kód se mu 

vytiskne na termotiskárně a zboží označí. Při zpracovávání příjmu může skladník 

napípnout každou položku zvlášť nebo může přijímat více kusů stejného zboží najednou. 

Proces tak bude probíhat v posloupnosti zboží – množství – přihrádka, pokud se jedná o 

příjem po kusech bude dotaz na množství vynechán. Po napípání veškerého zboží je úkol 

na čtečce dokončen.  

Ve chvíli, kdy se úkol dokončí dojde k odeslání zpětné notifikace do Abry. V Abře 

následně dojde k porovnání skutečně přijatého množství a množství, které bylo 

zaznamenáno na příjemce čili budou ihned jasné případné rozdíly. 

 Díky tomu bude mít vedoucí pracovník okamžitě přehled o tom, zda opravdu dorazilo 

všechno objednané zboží, a tak bude moct řešit případné reklamace rychleji a efektivněji.  
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Obrázek č.  25: Proces příjem s předpisem (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.2.3 Příjem zboží bez předpisu 

Příjem zboží bez předpisu bude využíván v případě, že v ERP nebude existovat předpis 

(objednávka), na základě které by bylo možné vygenerovat úkol. Vzhledem k tomu, že 

se jedná o poměrně silný nástroj bude příjem bez předpisu tzv. manuální příjem prováděn 

pouze vedoucím skladu, standardně v případě nepřevzetí objednávky s osobním 

odběrem, či v případě vratky.  

Vedoucí skladu zahájí manuální příjem, zadá jaké zboží je přijímáno, počet kusů, pozici 

a příjem dokončí. Zboží bude okamžitě zapsáno do zásob a zároveň bude odeslána zpětná 

notifikace do ERP.  

 

Obrázek č.  26: Proces příjem zboží bez předpisu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.2.4 Výdej zboží bez předpisu  

Výdej zboží bez předpisu bude využíván při běžných nákupech na prodejně. Kdy 

zákazník dorazí do prodejny, zde si zvolí zboží ke koupi a následně s tímto zbožím dorazí 

na pokladnu. V tomto případě tedy neexistuje žádná objednávka – předpis v ERP.  

Po příchodu k pokladně zahájí prodavač tzv. manuální výdej, zadá jaké zboží je 

vydáváno, počet kusů a výdej dokončí. Zboží bude ihned odepsáno ze skladových zásob 

a odešle se notifikace do ERP, aby si navzájem odpovídaly skladové zásoby obou 

systémů.  

 

Obrázek č.  27: Proces výdej zboží bez předpisu (Zdroj: Vlastní zpracování)  
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3.2.5 Výdej s předpisem  

Výdej s předpisem bude využíván pro objednávky z e-shopu, a to jak pro objednávky 

s osobním odběrem, tak i pro objednávky, které jsou odesílány přímo zákazníkům.  

Na základě přijatých objednávek z e-shopu se vytvoří v systému předpis pro úkol a ten je 

také ihned generován. Skladníkům se zobrazí ve čtečce, odkud jsou jednotlivé úkoly 

kontinuálně odebírány.  

Po zahájení úkolu je skladník veden napříč skladem, co nejkratší cestou po jednotlivých 

pozicích odkud odebírá zboží z objednávky. Vždy musí zadat přihrádku, následně zboží 

a počet kusů. Po vypikování veškerého zboží z objednávky je zboží předáno na expediční 

přihrádku, kde čeká na zabalení.  

Před začátkem balení zvolí skladník úkol balení s příslušným číslem objednávky. 

Postupně opět zadá zboží a množství, které je připraveno pro danou objednávku na 

expediční ploše, čímž dojde ke kontrole objednávky. Následně zboží společně s fakturou 

zabalí, zvolí počet balíků, vytisknou se přepravní štítky a těmi balíky polepí. V tuto chvíli 

se zboží odepíše ze skladu a bude odeslána zpětná notifikace do ERP systému. 

Pokud se bude jednat o objednávky, které mají být doručeny zákazníkům domů, bude jim 

v systému vytvořena zásilka dle druhu přepravy. Vedoucí skladu pak jednou denně 

objedná pro jednotlivé přepravce svoz. Po předání zboží přepravci bude zákazník 

prostřednictvím e-mailu upozorněn, že zboží bylo předáno přepravci.  

V případě objednávek s osobním odběrem dojde po dokončení balení k odeslání SMS 

s informací, že zboží je již připraveno na prodejně. Zboží bude odloženo stranou a bude 

čekat na vyzvednutí po dobu 14 dní. V případě, že si zákazník zboží vyzvedne bude mu 

předáno i s přibalenou fakturou. Pokud si zákazník připravenou objednávku z nějakého 

důvodu nevyzvedne nebo se po vyzkoušení rozhodne zboží vrátit, bude zboží do skladu 

zpětně naskladněno pomocí manuálního příjmu.  

Stejně jako nevyzvednuté objednávky s osobním odběrem budou i vratky probíhat 

prostřednictvím manuálního příjmu do skladu a dále budou řešeny standardním způsobem 

v ERP.  
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Obrázek č.  28: Proces výdej zboží s předpisem (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.2.6 Inventura  

Proces inventury bude shodný jak pro pravidelnou roční inventuru nad celým skladem, 

tak i pro posezónní inventury na části skladu.  

Vedoucí skladu vytvoří přímo v systému LOKiA WMS inventurní úkoly, které se zobrazí 

skladníkům na čtečkách. Velikost úkolů je výhradně na vedoucím skladu, je možné 

vytvořit několik úkolů, např. pro každý regál zvlášť, nebo vytvořit jeden úkol na všechny 

regály ze skladu, to však není doporučeno, protože na jednom úkolu může vždy pracovat 

pouze jeden skladník. 

Skladník postupně prochází přihrádky a napípává zboží s příslušným množstvím, které 

leží na přihrádce. Po zpracování všech přihrádek z úkolu je úkol na čtečce ukončen.  

Po dokončení úkolu na čtečce si vedoucí pracovník může zobrazit inventurní rozdíly pro 

konkrétní úkol přímo ve webové aplikaci, zde také musí tyto rozdíly potvrdit a úkol 

dokončit.  

Ve chvíli, kdy jsou dokončeny všechny úkoly z inventury, je odeslána zpětná notifikace 

s inventurními rozdíly do ERP systému, tak aby byla zachována konzistence mezi 

skladovým systémem a ERP.  
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Obrázek č.  29: Proces inventura (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.3 Identifikační listina projektu 

Identifikační listina projektu zobrazuje základní a nejdůležitější informace týkající se 

plánovaného projektu. Identifikační listinu zobrazuje tabulka č. 3 uvedená níže.  

Tabulka č.  3: Identifikační listina projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Identifikační listina projektu 

Název projektu LOKiA WMS pro SunSport 

Cíl projektu  

Implementovat WMS systém, který splňuje požadavky 

zadavatele, při dodržení stanoveného rozpočtu 300.000 Kč do 

30.11.2020 

Účel projektu 

Zefektivnění skladových procesů, zrychlení expedice 

objednávek, zlepšení zákaznického servisu, získání podkladů 

pro analýzy. 

Termín zahájení 1.9.2020 

Termín ukončení  19.11.2020 

Plánované 

náklady  
297 270 Kč 

Hlavní milníky 

1.9.2020 zahájení předprojektové fáze 

14.9.2020 zahájení projektu, sestavení projektového týmu 

8.10.2020 představení návrhu obsahu 

4.11.2020 dokončení programování, zahájení interního 

testování  

18.11.2020 předání systému  

19.11.2020 školení zaměstnanců, ukončení projektu 

20.11. zahájení poprojektové fáze 

Vedoucí projektu  Tereza Horká 

Projektový tým  

M.P. - konzultant  

Z.Z. – tester 

P.M. – programátor 
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3.4 Logický rámec 

Tabulka č.  4: Logický rámec projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  Popis Objektivně ověřitelné ukazatele Způsob ověření Předpoklady/Rizika 

Záměr 

1. Zefektivnění skladových procesů o 10 % 1.1 Počet zpracovaných objednávek 1.1 Výkonnostní reporty 

  

2. Zrychlení expedice objednávek o 10 % 2.1 Počet vyexpedovaných objednávek 2.1 Výkonností reporty, Abra 

3. Získání podkladů pro analýzy 3.1 Více vypovídající analýzy 3.1 Čtvrtletní hodnocení společnosti 

4. Zlepšení zákaznického servisu 4.1 Lepší zpětná vazba od zákazníků 4.1 Internetové recenze 

5. Snížení chybovosti při vychystávání 5.1 Počet reklamovaných objednávek 5.1 Abra 

6. Zlepšení přehledu o skladu a zásobách 
6.1 Počet nenalezených zásob při vychystávání  6.1 Abra 

6.2 Počet objednávek s prodlevou 6.2 Abra 

Cíl 
1. Implementovat WMS systém, který splňuje 

požadavky zadavatele, při dodržení stanoveného 

rozpočtu 300.000 Kč do 30.11.2020 

1.1 Nepřekročení rozpočtu 1.1 Dokumentace projektu, faktura 

Neúspěšná implementace 

Špatné proškolení uživatelů 

Odmítnutí systému uživateli 

1.2. Dodržení plánovaného termínu 1.2. Dokumentace projektu, smlouva 

Špatné zasíťování skladu 

Časté chyby systému  

Změna požadavků na systém 

Výstupy 

1. Získání požadavků od zákazníka 

1.1 Rozpočet projektu nepřesáhne 300.000 Kč  1.1 Faktura za projekt Nedostatečné informace ze strany zákazníka 

1.2 Systém bude zavedený do podzimu 2020 1.2. Časový plán projektu, smlouva Nedodržení termínu projektu 

1.3 Systém bude používat 5 lidí  1.3 LOKiA WMS  Nedodržení rozpočtu projektu 

2. Alokace zdrojů na projekt 2.1 Zdroje nepřesáhnou částku 250.000 Kč 2.1 Rozpočet projektu, faktura za projekt Ztráta finančních prostředků zákazníka  

3. Návrh systému  3.1 Kontrolní schůzky na týdenní bázi  3.1 Zápis ze schůzky Špatný odhad plánovaných veličin  

4. Implementace systému  4.1 Checkpointy na týdenní bázi 4.1 Zápis z checkpointů Dodatečná změna požadavků na systém  

5. Testování systému  5.1 Počet úspěšných testů  5.1 JIRA Odmítnutí převzetí systému  

6. Předání systému  
6.1 Projekt byl předán včas 6.1 Smlouva, akceptační protokol Špatná dokumentace 

6.2 Projekt nepřesáhl stanovený rozpočet 6.2. Smlouva, faktura Nedostatečná komunikace  

7. Školení uživatelů 7.1 Uživatelé jsou schopni začít samostatně pracovat 7.1 Zápis ze školení, počet  Nedodržení smlouvy 3. stranou 

Aktivity 

1.1 Provedení analýzy 1.1 8 hodin 1.1 1 MD Nedostatečná analýza 

1.2 Sepsání analýzy a její schválení  1.2 32 hodin 1.2 4 MD Vznik dodatečných požadavků 

1.3 Stanovení termínů  1.3 16 hodin 1.3 2 MD Nedostatek lidských zdrojů  

1.4 Podpis smlouvy 1.4 24 hodiny 1.4 3 MD Nedostatek finančních zdrojů  

2.1 Získání lidských zdrojů  2.1 8 hodiny 2.1 1 MD Vzájemné neporozumění smluvních stran  
2.2 Získání finančních zdrojů 2.2 24 hodin 2.2 3 MD Výpadek zdrojů v průběhu zpracovávání projektu 

3.1 Doladění požadavků na systém  3.1 4 hodiny 3.1 0,5 MD Neodhalené chyby při testech systému  

3.2 Návrh půdorysu skladu 3.2 16 hodin 3.2 2 MD Špatný odhad zdrojů  

3.3 Výběr modulů  3.3 12 hodiny 3.3 1,5 MD Špatný časový odhad  

3.4 Návrh procesů  3.4 8 hodin 3.4 1 MD Neodsouhlasení návrhu  

4.1 Programování integrací  4.1 80 hodin 4.1 10 MD Nedostatečná součinnost zákazníka  

4.2 Konzultace integrací 4.2 12 hodin 4.2 1,5 MD Nepřevzetí systému  

4.3 Implementace procesů  4.3 16 hodin 4.3 2 MD Akceptace systému s výhradami  

4.4 Vytvoření půdorysu skladu 4.4 16 hodin 4.4 2 MD Velká chybovost systému  

4.5 Vytvoření přístupu Balíkobotu 4.5 56 hodin 4.5 7 MD Nedostatečné školení  

4.6 Zajištění hardwaru 4.6 24 hodin 4.6 3 MD Nekvalitní dokumentace systému  

5.1 Test integrací 5.1 40 hodin 5.1 5 MD   
5.2 Test procesů  5.2 24 hodin 5.2 3 MD   

6.1 Představení systému  6.1 8 hodin 6.1 1 MD   

6.2 Podepsání akceptačních protokolů 6.2 4 hodiny 6.2 0,5 MD   

6.3 Předání dokumentace systému  6.3 4 hodiny 6.3 0,5 MD   

7.1 Zajištění školitelů 7.1 8 hodiny 7.1 1 MD   

7.2 Školení uživatelů  7.2 8 hodin 7.2 1 MD   

Co 

projekt 

neřeší  

1. Zajištění konektivity ve skladu (Wi-Fi připojení)  

Předběžné podmínky 

1. Skladové prostory jsou pokryté Wi-Fi signálem 

2. Podmínky následné údržby implementovaného systému    

3. Zprostředkování jakéhokoli hardwaru vyjma čteček čárových kódů a termotiskáren   

4. Další rozvoj systému po ukončení projektu   
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3.5 WBS projektu  

Tabulka č. 5 zobrazuje WBS projektu. Při vytváření WBS byly identifikovány veškeré 

činnosti, které je nutné vykonat pro úspěšnou realizaci celého projektu. Pro větší 

přehlednost byla WBS zpracována i graficky. 

Tabulka č.  5: WBS projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Implementace WMS  

Úkol Popis úkolu 

1. Získání požadavků od zákazníka 

1.1 Provedení analýzy  

1.2 Sepsání analýzy  

1.2.1 Představení analýzy 

1.2.2 Schválení analýzy  

1.3 Stanovení termínů 

1.3.1 Návrh termínů 

1.3.2 Odsouhlasení termínů 

1.4 Podpis smlouvy 

1.4.1 Představení smlouvy  

1.4.2 Připomínkování smlouvy  

1.4.3 Podpis smlouvy 

2.  Alokace zdrojů na projekt 

2.1 Získání lidských zdrojů  

2.1.1 Získání interních lidských zdrojů 

2.1.2 Získání externích lidských zdrojů 

2.1.3 Stanovení projektového týmu 

2.2 Získání finančních zdrojů  

2.2.1 Stanovení rozpočtu 

2.2.2 Stanovení rezervy 

3.  Návrh systému 

3.1 Doladění požadavků na systém 

3.1.1 Shrnutí zásadních požadavků 

3.1.2 Odsouhlasení zásadních požadavků 

3.2 Návrh půdorysu skladu 

3.2.1 Získání plánů skladu  

3.2.2 Vyjasnění, co vše se má zobrazovat na plánku 

3.3 Výběr modulů 

3.3.1 Představení modulů a jejich funkčnosti 

3.3.2 Výběr a odsouhlasení modulů 

3.4 Návrh procesů 

3.4.1 Návrh procesu příjmu 

3.4.2 Návrh procesu výdeje 

3.4.3 Návrh procesu inventury 

3.4.4 Zpřipomínkování procesů 
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4. Implementace systému 

4.1 Programování integrací 

4.1.1 Programování integrací katalogu 

4.1.2 Programování integrací dokladů 

4.2 Konzultace integrací 

4.2.1 konzultace co vše má být zpětně notifikováno 

4.3 Implementace procesů 

4.3.1 Implementace příjmu 

4.3.2 Implementace výdeje 

4.3.3 Implementace inventury 

4.4 Vytvoření půdorysu skladu 

4.4.1 Vytvoření půdorysu 

4.4.2 Zpřipomínkování půdorysu 

4.4.3 Odsouhlasení půdorysu 

4.5 Vytvoření přístupu pro Balíkobot 

4.5.1 Podepsání smlouvy s Balíkobotem 

4.5.2 Vytvoření přístupu pro Balíkobot 

4.5.3 Napojení na Balíkobot 

4.6 Zajištění hardwaru 

4.6.1 Objednání čteček a tiskáren 

4.6.2 Převzetí čteček a tiskáren 

4.6.3 Nastavení čteček a tiskáren 

5. Testování systému 

5.1 Test integrací 

5.1.1 Test integrací katalogu 

5.1.2 Test integrací dokladů 

5.1.3 Test zpětných notifikací 

5.2 Test procesů 

5.2.1 Test příjmu  

5.2.2 Test výdeje 

5.2.3 Test inventury 

6.  Předání systému 

6.1 Představení systému 

6.1.1 Představení procesu příjmu 

6.1.2 Představení procesu výdeje 

6.1.3 Představení procesu inventury 

6.2 Podepsání akceptačních protokolů 

6.2.1 Podpis akceptace systému 

6.2.2 Podpis převzetí hardwaru 

6.3 Předání dokumentace systému 

7. Školení uživatelů 

7.1 Zajištění školitelů 

7.2 Školení uživatelů 

7.2.1 Školení práce se systémem 

7.2.2 Školení práce se čtečkami  

7.2.3 Předání manuálů k systému 
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Obrázek č.  30: WBS projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.6 Projektový tým (RACI) 

Pro realizaci projektu byl sestaven tým, který čítá celkem 4 členy. Každý z těchto členů 

má na projektu na starosti určitou oblast, za kterou je zodpovědný.  

Jednu z největších zodpovědností má vedoucí projektu, jehož primárním úkolem je 

dohled na projekt a zajištění jeho hladkého průběhu.  

Dalším členem týmu je konzultant, který je zodpovědný primárně za návrh a 

implementaci nových procesů. Mimoto také velmi dobře zná celý systém, a tak je schopen 

poskytovat, jak vedoucímu projektu, tak také ostatním členům týmu, cenné rady.   

Třetím členem týmu je tester. Primárním úkolem testera na projekt je testování 

navrhovaného řešení, a to jak s ohledem na funkčnost systému, tak také v souvislosti 

s UX/UI implementovaného řešení.  

Posledním členem týmu je programátor. Úkolem programátora je především 

naprogramování integrací mezi ERP zákazníka a systémem LOKiA.  

3.6.1 RACI matice projektu 

V RACI matici projektu jsou zobrazeni jednotliví členové projektového týmu, včetně 

zákazníka, společně se svými zodpovědnostmi ke konkrétním činnostem.  

V RACI matici jsou použita označení podle následujících pravidel:  

Písmeno R – responsible – označuje člověka fyzicky zodpovědného za vykonání úkolu. 

A – accountable – je člověk, který zodpovídá za to, že úkol bude vykonán, ale nemusí ho 

nutně vykonávat sám. C – consulted – člověk, se kterým má být úkol konzultován, popř. 

který je schopen poskytovat rady. I – informed – člověk, který má být o průběhu činnosti 

informován.   

Tabulka č.  6: RACI matice projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Úkol 
Vedoucí 

projektu 
Konzultant Tester Programátor Zákazník 

1.1 A, R      C 

1.2.1 A, R      C 

1.2.2 A I    R 

1.3.1 A, R R C C C 

1.3.2 A I I I R, C 

1.4.1 A, R I    I 

1.4.2 A, R C    C, I 

1.4.3 A, R I    R 



 

69 
  

Úkol 
Vedoucí 

projektu 
Konzultant Tester Programátor Zákazník 

2.1.1 A, R C C C   

2.1.2 A, R C    C, I 

2.1.3 A, R I I I I 

2.2.1 A R    I 

2.2.2 A, R C    I 

3.1.1 A, C R    I 

3.1.2 A, C I I I R 

3.2.1 I A, R    C 

3.2.2 I A, R    C 

3.3.1 I A, R    C 

3.3.2 A, I C    R, C 

3.4.1 A, C R I I I 

3.4.2 A, C R I I I 

3.4.3 A, C R I I I 

3.4.4 A, R C C C C 

4.1.1 A, I C  R C 

4.1.2 A, I C  R C 

4.2.1 A, I R  R, C C 

4.3.1 A, C R I I I 

4.3.2 A, C R I I I 

4.3.3 A, C R I I I 

4.4.1 I A, R    I 

4.4.2 I A, R    C 

4.4.3 I A    R 

4.5.1 A, R I    R, C 

4.5.2 A    R I 

4.5.3 A C  R I 

4.6.1 A, R I    I 

4.6.2 A, R I    I 

4.6.3 A R      

5.1.1 A C R C C 

5.1.2 A C R C C 

5.1.3 A C, R R C C 

5.2.1 I A, C R I   

5.2.2 I A, C R I   

5.2.3 I A, C R I   

6.1.1 A, R      I 

6.1.2 A, R      I 

6.1.3 A, R      I 

6.2.1 A, R I I I R 

6.2.2 A, R I I I R 

6.3 A, R I I I I 

7.1 A, R C    I 
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Úkol 
Vedoucí 

projektu 
Konzultant Tester Programátor Zákazník 

7.2.1 A, I R    R, C 

7.2.2 A, I R    R, C 

7.2.3 A, I R     R, C 

3.7 Analýza rizik projektu  

V této podkapitole je popisována analýza rizik projektu pomocí metody RIPRAN. 

Nejdříve tedy byly identifikovány všechny hrozby, které by svým působením mohli 

způsobit incidenty. Následně byla ke každému riziku stanovena pravděpodobnost jeho 

výskytu a také dopad, který by mělo. Na základě těchto údajů byla vyhodnocena velikost 

rizika. Při vyhodnocování velikosti rizika bylo postupováno podle tabulky č. 7. 

Tabulka č.  7: Kritéria vyhodnocení rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  

Malý dopad 

(MD) 

Střední dopad 

(SD) 

Velký dopad 

(VD) 

Nízká 

pravděpodobnost 

(NP) 

Nízká hodnota 

rizika (NHR) 

Nízká hodnota 

rizika (NHR) 

Střední hodnota 

rizika (SHR) 

Střední 

pravděpodobnost 

(SP) 

Nízká hodnota 

rizika (NHR) 

Střední hodnota 

rizika (SHR) 

Vysoká hodnota 

rizika (VHR) 

Vysoká 

pravděpodobnost 

(VP) 

Střední hodnota 

rizika (SHR) 

Vysoká hodnota 

rizika (VHR) 

Vysoká hodnota 

rizika (VHR) 

Pro všechny identifikované hrozby byla následně zvolena relevantní opatření, která vedla 

ke snížení buď pravděpodobnosti výskytu rizika nebo snížení jeho dopadu a tím také 

k celkovému snížení hodnoty rizika.  

Po zavedení opatření došlo ke snížení hodnot všech rizik, nicméně i tak zůstalo 7 scénářů 

s hodnotou „Střední hodnota rizika (SHR)“.  Na tyto rizika je při realizaci projektu brát 

větší zřetel a více se jim věnovat.  

Podrobně zobrazuje analýzu rizik tabulka č. 8 níže.  

Při práci na projektu je nicméně i nadále nutné sledovat, zda se nevyskytla nějaká nová 

rizika a případně je zahrnout do analýzy dodatečně. Stejně tak je i nadále nutné věnovat 

pozornost všem doposud identifikovaným rizikům.
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Tabulka č.  8: Analýza rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Hrozba Scénář Prav. Dopad Riziko Opatření 
Nov. 

prav. 

Nov. 

dopad 
Riziko 

1. Špatně provedená 

analýza  

Absence důležitých funkcionalit  SP VD VHR Prezentace analýzy a její odsouhlasení NP VD SHR 

Zbytečně rozsáhlý systém  SP VD VHR Prezentace analýzy a její odsouhlasení NP VD SHR 

2. Dodatečná změna 

požadavků  

Nutnost dalšího vývoje, prodloužení doby 

trvání SP SD SHR Konzultace návrhu a jeho písemné odsouhlasení NP SD NHR 

Nesplnění dodatečných požadavků NP VD SHR Splnění požadavků v rámci poprojektového rozvoje systému NP SD NHR 

3. Nedodržení smluvních 

podmínek 

Odstoupení od smlouvy  NP VD SHR Kvalitní provedení analýzy, precizní plán projektu NP VD SHR 

Pozastavení projektu SP VD VHR Vyjednání změny smluvních podmínek NP VD SHR 

4. Nedostatek zdrojů pro 

implementaci 

Prodloužení doby implementace  NP SD NHR Reorganizace zdrojů, nabírání dalších zdrojů NP ND NHR 

Nutnost získání dodatečných zdrojů SP SD SHR Vyjednávání o úpravě smluvních podmínek  SP SD SHR 

5. Nedodržení termínu 

implementace 

Odstoupení od smlouvy  NP VD SHR Vyjednávání o možnosti prodloužení implementace NP SD NHR 

Zaplacení smluvní pokuty SP VD VHR Vyjednávání o jiném způsobu kompenzace SP SD SHR 

6. Nedostatek finančních 

prostředků zákazníka 

Zrušení projektu NP VD SHR Zaplacení zálohy před zahájením realizace NP SD NHR 

Pozastavení projektu NP VD SHR Navržení splátkového kalendáře a změna smluvních podmínek NP SD NHR 

7. Špatná komunikace 
Systém neodpovídá představám zákazníka SP SD SHR Průběžná komunikace se zákazníkem a schvalování jednotlivých částí  NP SD NHR 

Projekt není na straně zákazníka akceptován NP VD SHR Přesvědčení zákazníka o výhodách systému NP SD NHR 

8. Nesplnění předběžných 

podmínek Posunutí začátku využívání systému NP SD NHR Představení nezbytných požadavků, poskytnutí konzultací  NP ND NHR 

9. Změna legislativy 
Dodatečné náklady s ní spojené.  NP SD NHR Rezerva pro případ neočekávaných událostí NP ND NHR 

10. Nedostatečně 

proškolení zaměstnanci 

Odmítání systému zaměstnanci  NP VD SHR Plošné školení a poskytnutí školících materiálů  NP SD NHR 

Nízká efektivita práce se systémem NP SD NHR Zvýšená podpora po zavedení systému do provozu NP ND NHR 

11. Velká chybovost 

systému 

Systém je pomalý SP VD VHR Vyšší výkon databáze NP SD NHR 

Systém často vyhazuje chybové hlášky SP SD SHR Důkladné testování před zavedením systému  NP SD NHR 

Systém často padá a je nefunkční NP VD SHR Důkladné testování, výkonný HW i databáze NP VD SHR 
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3.8 Časová analýza projektu 

Tato podkapitola se zabývá časovou náročností celého projektu. U každé činnosti, která 

musí být vykonána pro úspěšnou realizaci projektu, byla nejdříve stanovena doba trvání 

v MD, její předchůdci a v návaznosti na to také datum zahájení i dokončení této činnosti.  

Pro lepší zobrazení časové posloupnosti jednotlivých činností byl vytvořen Ganttův 

diagram, který zobrazuje obrázek č. 31.  

Tabulka č.  9: Doby trvání činností projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Úkol Název úkolu 

Doba 

trvání 

(MD) 

Zahájení Dokončení Předchůdci 

1.1  Provedení analýzy 1 den 14.9.2020 14.9.2020 x 

1.2 Sepsání analýzy 4 dny 15.9.2020 18.9.2020 1.1 

1.3 Stanovení termínů  2 dny 21.9.2020 22.9.2020 1.2 

1.4 Podpis smlouvy 3 dny 23.9.2020 25.9.2020 1.3 

2.1 Získání lidských zdrojů 1 den 29.9.2020 29.9.2020 1.4 

2.2 Získání finančních zdrojů 3 dny 29.9.2020 1.10.2020 1.4 

3.1 

Doladění požadavků na 

systém 
0,5 dne 2.10.2020 2.10.2020 2.1, 2.2 

3.2 Návrh půdorysu skladu 2 dny 2.10.2020 6.10.2020 3.1 

3.3 Výběr modulů  1,5 dne 6.10.2020 7.10.2020 3.2 

3.4 Návrh procesů  1 den 8.10.2020 8.10.2020 3.3 

4.1 Programování integrací  10 dnů 9.10.2020 22.10.2020 3.4 

4.2 Konzultace integrací 1,5 dne 9.10.2020 12.10.2020 3.4 

4.3 Implementace procesů  2 dny 9.10.2020 12.10.2020 3.4 

4.4 Vytvoření půdorysu skladu  2 dny 13.10.2020 14.10.2020 4.3 

4.5 

Vytvoření přístupu do 

Balíkobotu  
7 dnů 23.10.2020 3.11.2020 4.1 

4.6 Zajištění hardwaru  3 dny 15.10.2020 19.10.2020 4.4 

5.1 Test integrací  5 dnů 4.11.2020 10.11.2020 4.5 

5.2 Test procesů  3 dny 11.11.2020 13.11.2020 5.1 

6.1 Představení systému  1 den 16.11.2020 16.11.2020 4.6,5.2 

6.2 

Podepsání akceptačních 

protokolů  
0,5 dne 18.11.2020 18.11.2020 6.1 

6.3 

Předání dokumentace 

systému 
0,5 dne 18.11.2020 18.11.2020 6.1 

7.1 Zajištění školitelů  1 den 16.11.2020 16.11.2020 5.2 

7.2 Školení uživatelů  1 den 18.11.2020 19.11.2020 5.2, 6.2,6.3 
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Obrázek č.  31: Ganttův diagram (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Z časové analýzy vyplynulo, že celková časová náročnost projektu je 46 MD. Pokud bude 

projekt zahájen podle plánu 14.9.2020 měl by být dokončen 19.11.2020. Vzhledem 

k tomu, že cílem projektu je zavedení systému do 30.11.2020 je zde ještě rezerva 7 

pracovních dní.  

Jak lze vidět z Ganttova diagramu projektu velká část činností leží na kritické cestě. 

Z tohoto důvodu je projekt poměrně náchylný na vznik zpoždění, stačí aby se některá 

z činností na kritické cestě opozdila a dojde ke zpoždění celého projektu. Proto je velmi 

důležité klást velký důraz na dodržování termínů, zahajovat činnosti ihned jak je to možné 

a v případě nutnosti navýšit kapacity, tak aby nedošlo ke zpoždění.  

Po předání systému zákazníkovi bude navazovat testovací provoz, v rámci kterého bude 

zákazníkovi poskytnuta zvýšená podpora, tak by pro něj spuštění nového systému nebylo 

příliš obtížné.  

3.9 Ekonomické zhodnocení projektu 

V této podkapitole je provedeno ekonomické zhodnocení celého projektu. Vzhledem 

k tomu, že systém LOKiA WMS je poskytován formou služby lze náklady s ním spojené 

rozdělit do dvou skupin – náklady na zřízení služby a náklady na používání služby.  

3.9.1 Náklady na zavedení služby (jednorázově) 

Tabulka č. 10 zobrazuje kalkulaci nákladů na zavedení služby LOKiA WMS. V této 

kalkulaci jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné pro zřízení služby u zákazníka.  

Položka „Zřízení služby“ zahrnuje náklady spojené se zavedením systému do společnosti, 

jako např. založení zákazníka v systému, zakreslení půdorysu skladu, nastavení HW, 

školení pro zaměstnance apod. tedy zejména náklady na pracovníky projektu.  

Položka „Propojení s ERP“ zahrnuje veškeré náklady na propojení LOKiA WMS s ERP 

Abra, které společnost v současnosti využívá. Tato položka není součástí „Zřízení 

služby“, protože se jedná o zakázkový vývoj přímo na míru společnosti.  

Poslední tři položky představují náklady spojené s rozšířením základní platformy 

systému LOKiA WMS o nadstavbové moduly, které společnosti umožní zefektivnit a 

zjednodušit skladové procesy.  
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Tabulka č.  10: Náklady na zavedení služby (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Zavedení LOKiA WMS 

Položka Cena 

Zřízení služby 70 000 Kč 

Propojení s ERP 65 000 Kč 

Modul Tisk z termotiskárny 24 000 Kč 

Modul Vícekrokový výdej 36 000 Kč 

Modul Napojení na dopravce 24 000 Kč 

Celkem 219 000 Kč 

Kromě nákladů potřebných na zřízení služby je nutné počítat ještě s náklady na nákup 

hardwaru, jako jsou čtečky a tiskárna, bez kterých by systém nemohl fungovat. Kalkulaci 

těchto nákladů zobrazuje tabulka č. 11 níže.  

Tabulka č.  11: Náklady na pořízení HW (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Dodávka HW 

Položka Cena Počet Cena celkem  

Čtečka ČK 13 500 Kč 2 27 000 Kč 

Příslušenství – čtečka 2 090 Kč 2 4 180 Kč 

Servisní balíček – čtečka 2 500 Kč 2 5 000 Kč 

Termo tiskárna 24 000 Kč 1 24 000 Kč 

Celkem  60 180 Kč 

Celkové náklady na zřízení služby tedy činní 279 180 Kč. V celkové sumě jsou zahrnuty 

všechny druhy nákladu (přímé, nepřímé i ostatní) a pokud nedojde ke změně požadavků 

na systém, popř. pokud nevzniknou nějaké dodatečné požadavky, jsou tyto náklady 

v souvislosti se zavedením systému konečné.  

Tabulka č.  12: Celkové náklady na zřízení služby LOKiA WMS (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Celkové náklady na zřízení služby LOKiA WMS 

Položka Cena 

Zřízení služby 219 000 Kč 

Pořízení HW 60 180 Kč 

Celkové náklady  279 180 Kč 
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3.9.2 Náklady na používání služby (měsíčně) 

Vzhledem k tomu, že systém LOKiA WMS je poskytován formou služby budou po jeho 

zavedení účtovány pravidelné měsíční poplatky. Kalkulaci těchto poplatků zobrazuje 

tabulka č. 12.  

Součástí měsíčních poplatků je poskytování hotline podpory v případě jakýchkoli 

nejasností či problémů, drobné úpravy půdorysu skladu, vytváření nových přístupů do 

systému apod. Měsíční náklady lze v případě potřeby jakkoli upravit, např. přidat přístup 

pro dalšího skladníka. 

Tabulka č.  13: Náklady na používání služby (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Používání služby LOKiA WMS 

Položka Cena 

Přístupy pro skladníky 2 850 Kč 

Přístupy pro manažery  1 000 Kč 

Provoz služby  750 Kč 

Modul Tisk z termotiskárny 1 000 Kč 

Modul Vícekrokový výdej 1 500 Kč 

Modul Napojení na dopravce 1 000 Kč 

Celkem 8 100 Kč 

3.9.3 Návratnost investice 

Pro výpočet návratnosti investice je nejdříve nutné stanovit kvalifikovaný odhad úspory, 

která bude vyplývat ze zavedení systému.  

Z případové studie jednoho z již zavedených zákazníků společnosti GRiT s.r.o. 

vyplynulo, že zavedení systému pro řízené skladování vedlo ke zkrácení doby 

vychystávání objednávek o 40 % a chybovost při vychystávání objednávek se snížila o 

neuvěřitelných 98 % (43). 

Z další případové studie jiného zákazníka vyplynulo, že díky novému WMS došlo ke 

snížení nákladů na zaměstnance od 25 % měsíčně (44). 

Vzhledem k tomu, že lze přepokládat že minimálně v prvních měsících po zavedení 

systému nebudou výsledky tak příznivé jako ve výše zmíněných případových studiích, 

byla pro výpočet návratnosti investice stanovena nižší procenta. Přepokládané snížení 

chybovosti bylo stanoveno na 80 % a snížení nákladů na zaměstnance na 20 %.  

Kalkulaci měsíčních přínosů zobrazuje tabulka č. 14. 
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Tabulka č.  14: Kalkulace měsíčních přínosů WMS (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Před WMS 
Procentuální 

zlepšení 
Přínos v Kč 

Měsíční náklady na špatně zaslané 

zásilky 
      10 000 Kč  90 % 9 000 Kč 

Náklady na skladníky       72 252 Kč  20 % 14 450 Kč 

Celkem 23 450 Kč 

Pro výpočet návratnosti investice je nutné dát do poměru náklady spojené se systémem a 

přínosy, které z jeho zavedení plynou. Poměr zobrazuje rovnice níže, ve které x 

představuje počet měsíců.  

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑧𝑎𝑣𝑒𝑑𝑒𝑛í + 𝑥 ∗ 𝑚ě𝑠íč𝑛í 𝑝𝑜𝑝𝑙𝑎𝑡𝑘𝑦 = 𝑥 ∗ 𝑚ě𝑠íč𝑛í 𝑝ří𝑛𝑜𝑠𝑦 

279 180 𝐾č + 𝑥 ∗ 8 100 𝐾č = 𝑥 ∗ 23 450 𝐾č 

Po vyčíslení rovnice dostaneme výsledek 18,19 měsíců, což znamená, že návratnost 

investice do WMS systému je pro společnost SunSport zhruba rok a půl.  

 

Graf č.  1: Návratnost investice do WMS systému (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Na konci 18. měsíce užívání přesáhnou přínosy systému náklady na jeho pořízení a 

systém se tak stane maximálně přínosným.  

Návratnost rok a půl zohledňuje pouze dvě explicitně daná kritéria, u kterých lze vyčíslit 

jejich finanční hodnotu. Nepočítá s dalšími přínosy, které nejsou primárně finanční, ale i 

tak budou mít pro společnost velký význam. Těmito přínosy se zabývá další kapitola.  
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3.10 Přínosy projektu  

Po zavedení systému pro řízené skladování do skladu společnosti budou minimalizovány, 

popř. úplně odstraněny nedostatky, které se momentálně ve skladu nachází.  

V prvé řadě začne být využíváno adresné skladování, které doposud zcela chybělo, čímž 

se výrazně zlepší orientace pracovníků ve skladu a zrychlí dohledávání zboží. Zároveň 

povede zavedení WMS k automatizaci procesů, a tudíž i k celkovému zjednodušení práce 

ve skladu. Díky tomu již nebude společnost tolik závislá na know how svých skladníků a 

bude si např. moci dovolit více vyžívat brigádníky. 

Dalším přínosem zavedení WMS je snížení chybovosti při zpracovávání jednotlivých 

objednávek a zvýšení rychlosti vychystávání, což povede ke zkvalitnění služeb 

společnosti a zvýšení spokojenosti zákazníků. Tato skutečnost by tak mohla nepřímo vést 

i ke zvýšení počtu objednávek. 

Skladový systému bude společnosti poskytovat data potřebná pro analýzy, ze kterých 

bude možné např. zjistit obrátkovost konkrétních položek, či výkonnost jednotlivých 

skladníků.  

V neposlední řadě bude zcela odstraněno ruční zadávání dat, které doposud práci ve 

skladu ztěžovalo a komplikovalo.  

Celkově by tedy po zavedení systému mělo dojít ke zjednodušení a zefektivnění práce ve 

skladu, která by se měla stát příjemnější pro všechny pracovníky.  
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ZÁVĚR  

Hlavním cílem této práce bylo posouzení stávajícího stavu informačního systému 

společnosti SunSport s.r.o a navržení optimálnějšího řešení na základě provedené 

analýzy.  

Ze zmíněné analýzy vyplývá, že v současné době je nejužším místem informačního 

systému společnosti oblast skladování. Momentálně využívané ERP Abra neposkytuje 

dostatek informací, vyžaduje použití papírových podkladů při jednotlivých skladových 

procesech a je velmi závislé na know how všech pracovníků skladu.  

Z tohoto důvodu také bylo rozhodnuto o výběru a implementaci systému pro řízené 

skladování (WMS). V rámci výběru systému byly postupně zvažovány tři varianty: 

SmartStock.WMS, mySTOCK WMS a LOKiA WMS. U všech tří variant byla zvážena 

nejzásadnější kritéria a požadavky společnosti, na základě kterých byl následně vybrán 

systém LOKiA WMS.  

Nově navržené procesy s využitím LOKiA WMS budou umožňovat lepší práci ve skladu 

a zvýší její kvalitu i efektivitu. Díky tomu také dojde k odstranění největších problémů 

současnosti.  

Na implementaci WMS byl vypracován projektový plán, ze kterého vyplynulo, že 

celková časová náročnost je 46 MD, tudíž pokud projekt započne 14.9.2020, jak je 

plánováno, skončí 19.11.2020. Finanční náklady na projekt činí 279 180 Kč.  

V rámci projektového plánu byla také zvážena možná rizika, která by průběh 

implementace mohla zkomplikovat.  

Navrhované řešení je vytvořeno na míru pro současnou podobu společnosti, nicméně 

počítá s růstem společnosti, a tudíž umožňuje i případné rozšiřování či upravování podle 

aktuálních potřeb.   
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ICT    Information and communication technologies 

IČO    Identifikační číslo osoby 

IS    Informační systém 

MD    Man-day 

MFC    Material flow controller 

MIS    Management information system 

PPC    Production planning and control 

SCM    Supply chain management 

SMS    Short message service 

WBS    Work breakdown structure 

XML    Extensible markup language  
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Manažerské shrnutí 

Cíl projektu 
 

Dodávka a implementace služby LOKiA WMS do skladu společnosti Sun Sport, s.r.o. 

 

• Získat úplný přehled o zásobách na skladě 

• Minimalizovat chybovost skladových procesů 

• Zavést do provozu čtečky čárových kódů 

• Digitalizovat práci ve skladu 

 

Řešení 
 

LOKiA WMS je systém pro řízení skladu provozovaný v cloudu a poskytovaný formou služby. Jeho 

struktura je složena ze základní platformy, která pokrývá oblasti příjmu, přesunu, výdeje zboží a 

inventury, a nadstavbových modulů, které nabízejí pokročilé funkce pro řízení skladů. Součástí 

řešení je zakreslení grafické mapy skladu, označení skladových pozic čárovými kódy a dodávka 

čteček čárových kódů, se kterými zaměstnanci skladu pracují. 

 

Přínosy 
 

LOKiA WMS odstraňuje ze skladového provozu papír a digitalizuje řízení skladových procesů. 

Díky přesnému zakreslení skladových pozic mají zaměstnanci skladu 100% přehled o zboží. Je 

minimalizována chybovost práce a zvýšen její objem.  

 

Každý zaměstnanec, který pracuje s LOKiA WMS, má pro přístup do systému své unikátní 

přihlašovací údaje, takže je možné monitorovat množství odvedené práce. Přístup do systému je 

buď prostřednictvím čtečky čárových kódů nebo jakéhokoliv internetového prohlížeče na počítači, 

tabletu či mobilu. 

 

Další konkrétní přínosy viz kapitola 2.3. 

 

Cenová nabídka 
 

Jednorázová platba Částka 

Implementace systému 219 000 Kč 

Dodaný hardware 60 180 Kč 

Celkem 279 180 Kč 

 

Měsíční tarif Částka 

Přístupy do systému pro zaměstnance 5 250 Kč 

Provoz služby 750 Kč 

Moduly a funkce 3 500 Kč 

Celkem 8 100 Kč 

 

Podrobný rozpis jednotlivých položek naleznete v kapitole 6. 
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O společnosti 

Jsme česká firma (dříve vystupující pod názvem CCV Informační systémy), která od roku 1992 

vyvíjí informační systémy. Systémy, které díky automatizaci procesů snižují podíl ruční práce při 

nakládání 

s doklady, zbožím nebo penězi a přispívají tak ke mzdovým úsporám, nulové chybovosti i vyšší 

efektivitě práce. 

 
 

Od svého založení jsme se vypracovali na lídra EDI na českém trhu, jehož řešení ORiON využívá 

více než 2000 zákazníků, pro které přeneseme měsíčně přes 3 miliony dokladů. Jsme také předním 

dodavatelem skladových systémů (LOKiA WMS) a dalších cloudových služeb. Řídili jsme tisíce IT 

projektů spojených s elektronizací firemních procesů a známe best practises včetně odlišností v 

jednotlivých oborech.  

 

Dokážeme poradit, jak nejlépe nastavit tok dokladů, peněz a zboží ve vaší firmě. Každou naši 

službu je možné používat zvlášť – největší užitek vám však přinesou, pokud je spojíte dohromady. 

Vytvoří kolem vaší firmy síť, která vás efektivně propojí s obchodními partnery a která zajistí, aby 

doklady, peníze a zboží automaticky obíhaly a vyžadovaly jen minimální ruční zpracování. 

 

Více o společnosti a kompletním portfoliu produktů GRiT zde 
 

 

 

 

 

 

http://www.grit.cz/
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Vybrané reference 

 

„LOKiA nám díky její modulárnosti umožnila rychle nasadit funkce, 

které reálně potřebujeme. Díky řízenému skladu máme detailní 

přehled o skladových pohybech a vzhledem k dokonalé orientaci ve 

skladu jsme zrychlili vyskladnění v průměru o 40 %.“ 

Petr Vinduška, projektový manažer, PEVI, s.r.o. 

 

 

„Mimořádnou prověrkou pro nás byl konec roku, kdy je objem 

zásilek násobně vyšší, ale s podporou systému LOKiA jsme neměli 

problémy pružně vykrývat požadavky prodejen ani přímých 

zákazníků.“ 

Miroslav Králík, vedoucí manažer logistiky a prodeje, Aktin 

 

 

 

„Díky LOKiA WMS jsme získali lepší a vždy aktuální přehled o stavu skladu. Odstranili jsme ruční 

zadávaní dat z papírových dokumentů a zamezili záměnám zboží. Minulostí se stala přítomnost 

fakturantky u příjmu a výdeje zboží a složitost těchto procesů.“ 

Jakub Uderman, jednatel, UDERMAN s.r.o. 

 

 

 

 
 

LOKiA WMS byla zvolena jako IT Produkt roku 2019 v oblasti Online služeb. 

Architektura služby LOKiA WMS 

LOKiA WMS je tvořeno platformou, která pokrývá základní skladové procesy, jako je příjem, přesun 

a výdej zboží, a obsahuje také pokročilé funkce pro řízení skladů. K této platformě jsou klientovi k 

dispozici nadstavbové funkce, které si vybírá pro zařazení do finálního řešení.  

 

Paleta nadstavbových funkcí je postupně rozšiřována v přibližně kvartálních intervalech podle 

priorit vycházejících z požadavků trhu. Je vždy na rozhodnutí klienta, které z funkcí, jež jsou k 

dispozici, se rozhodne zařadit do svého finálního řešení.  
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Součástí řešení je dodávka logistických služeb, jako je návrh adresace skladu, zakreslení vizualizace 

skladu do aplikace a načtení produktového katalogu. V rámci dodávky služeb má klient možnost 

využít další logistické služby, jako je kompletní logistická analýza, nebo návrh rozložení skladu. 

 

 

 

Řešení je poskytováno tzv. formou služby (Software as a Service). Pro její provoz není nutný nákup 

žádného specializovaného hardware nebo software souvisejícího s provozem systému, jako je 

server a s ním spojené licence. Podmínkou provozu systému je přítomnost Wi-Fi sítě ve skladových 

prostorech.  

 

LOKiA WMS je hostováno na platformě Azure společnosti Microsoft, která je tvořena sítí 

datacenter zajištěných proti lokálním výpadkům pomocí tzv. georedundance, kdy se v případě 

výpadku jednoho datacentra provoz služby okamžitě přesouvá na další. Veškerá komunikace je 

šifrovaná při cestách i uložení a data jsou chráněna proti odcizení. 

 

 

Součástí dodávky jsou čtečky čárových kódů komunikující pomocí zabezpečeného TCP 

protokolu a v místě jejich použití požadováno Wi-Fi připojení k internetu. 

 

https://azure.microsoft.com/cs-cz/
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Vybrané přínosy LOKiA WMS 

• Efektivní organizace práce ve skladu – automatické generování úkolů skladníkům na 

čtečkách čárových kódů s možností jejich prioritizace. 

 

• Zrychlení skladových operací – využití čteček čárových kódů s intuitivním uživatelským 

prostředím pro snadné zaznamenání příjmu, výdeje nebo přesunu zboží. 

 

• Snadné nalezení hledaného zboží – poziční naskladňování a vychystávání zboží. 

 

• Přehledné informace o zboží ve skladu – grafické zobrazení skladových prostor k 

rychlému monitorování a optimalizování využití skladových prostor. 

 

• Vždy aktuální informace o množství na skladě – kompletní evidence všech skladových 

operací se zbožím, skladová inventura, reporting. 

 

• Odstranění papírů ze skladu – díky integraci s podnikovým systémem a využití čteček 

čárových kódů. 

 

• Detailní přehled nad činnostmi ve skladu – automatická evidence skladových operací 

a reporting klientovi, který slouží k plánování a vyhodnocování provozu jednotlivých 

skladových prostor a pracovníků skladu. 

 

• Přehledná správa katalogu zboží – produktové informace, výrobní čísla, šarže, exspirace, 

odběratelské a dodavatelské kódy. 

 

• Snížení chybovosti – identifikace zboží pomocí čárových kódů a kontrola provádění 

skladových operací vůči původnímu předpisu.  



 

 Kopečná 10, 602 00 Brno, Česká republika, T: +420 541 212 199, E: info@grit.cz, www.grit.cz  
IČO: 46963740, DIČ: CZ46963740, Zápis v OR, KS Brno, odd. C, vl. 6560 

 
VIII 

 

Poptávka a očekávání 

1. Zvýšit produktivitu a kvalitu práce ve skladu 

2. Zrychlit a zpřesnit vyhledávání zboží, eliminace záměn 

3. Identifikace zboží přes čárové kódy 

4. Dodržování výdejů dle FIFO (nebo jiného principu) 

5. Dohledatelnost zboží  
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Procesy řešené službou LOKiA WMS 

Procesy v základní platformě 

Rozložení a značení skladů 

• Správa a evidence skladových pozic (sklady, regály, přihrádky) zakreslených v grafické 

mapě skladu 

• Generování etiket pro tisk 

 

Zboží 

• Správa a evidence katalogu zboží 

• Rozdělení zboží do kategorií 

• Přiřazení měrných jednotek ke zboží 

• Správa a evidence čárových kódů 

• Import zboží z MS Excel 

 

Proces příjmu 

• Evidence příjmových dokladů (typicky nákupních objednávek) 

• Uložení přijatého množství zboží na určitou skladovou pozici: 

o Manuálně ve webové aplikaci (na základě papírového dokladu/úkolu) 

o Manuálně na RF terminálu (čtečce čárových kódů) 

o Řízeně na RF terminálu (na základě dokladu) 

 

Proces výdeje 

• Evidence výdejových dokladů (typicky prodejních objednávek) 

• Vyskladnění požadovaného zboží ze skladových pozic 

o Manuálně ve webové aplikaci (na základě papírového dokladu/úkolu) 

o Manuálně na RF terminálu (čtečce čárových kódů) 

o Řízeně na RF terminálu (na základě dokladu) 

• Vyskladnění požadovaného zboží ze skladových pozic 

• Rezervace zboží pro konkrétní objednávky 

• Zobrazení informací o alternativních měrných jednotkách 

• Výběr zásob podle zvolené strategie (FIFO, nebo co leží nejblíže) 

 

Inventura 

• Úprava stavu zásob bez přerušení činnosti skladu 

• Průběžná a celková inventura 

• Ve webovém klientovi i na RF terminálu 

• Může provádět více skladníků zároveň 

 

Přesuny 

• Přesuny zásob mezi skladovými pozicemi v rámci jednoho skladu 

• Tzv. Řízený přesun – z webové aplikace zadává vedoucí skladu úkoly skladníkům ke 

konkrétnímu přesunu zboží v rámci skladu 

 

Optimalizace tras 

• Navigace skladníka s ohledem na minimalizaci vzdáleností vychystávacích tras 

• Možno využít pro skladbu palet (nejdříve těžké a odolné věci, křehké věci až navrch) 
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Grafická mapa skladu 

• Aktuální vizuální přehled stavu zásob ve skladu s možností zobrazení detailů zásob 

 

Export reportů 

• Přehledy zásob 

• Přehledy zboží 

• Přehledy skladových objektů 

• Přehledy objednávek 

 

Číselné řady 

• Generování čísel zboží dle nastavené logiky zákazníkem 

Procesy řešené pomocí tzv. nadstavbových modulů 

Kromě výše vypsaných základních funkcí disponuje LOKiA WMS také více jak třemi desítkami tzv. 

nadstavbových modulů. Tyto moduly lze přidávat/odebírat a parametrizovat dle přání 

jednotlivých zákazníků. Ti mají možnost ovlivnit pořadí a také obsah připravovaných modulů. 

 

Doporučené moduly pro společnost Sun Sport, s.r.o.: 

 

Tisk z termotiskáren 

Pomocí tohoto modulu je možné ze síťových termotiskáren tisknout etikety, které navrhujeme 

podle přání zákazníka. Tisk lze vyvolat na webu, čtečkách nebo i automatizovaně během některých 

procesů. Tisknout se mohou například etikety zboží, přihrádek, nebo přepravní štítky. 

 

Vícekrokový výdej 

Při vícekrokovém výdeji je možné na úrovni objednávek konfigurovat, jaký má být průběh výdeje 

zboží. Kombinovat lze fáze vychystání, balení a nakládky. V případě vícekrokového výdeje není 

vychystané zboží rovnou odepsáno ze skladových zásob, ale přesunuto na předávací pozici, kde 

čeká na další zpracování. 

 

Napojení na dopravce 

Tento modul s využitím třetí strany Balíkobot.cz obsahuje napojení na systémy téměř všech 

přepravců a umožňuje tak posílat a zobrazovat informace o vytvořených zásilkách. 

 

Výčet všech momentálně nabízených modulů (včetně těch základních) lze vidět v Aktuální nabídce 

modulů LOKiA WMS. Nutno podotknout, že se nejedná o konečný seznam. Paleta těchto modulů 

je neustále rozšiřována na základě kvartálních iterací a požadavků a přání zákazníků. 

Služby poskytované v rámci dodávky LOKiA WMS 

Nákres modelu skladu pro vizualizaci a návrh adresace 

Zpracování rozvržení skladu do systému pro následnou vizualizaci a konzultace ohledně označení 

skladových pozic. 

 

Naplnění katalogu zboží 

Počáteční import dat o spravovaném sortimentu. 

https://www.balikobot.cz/
https://www.lokiawms.com/reseni/moduly/
https://www.lokiawms.com/reseni/moduly/
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Podklady pro tisk etiket 

Soubory pro tisk označení jednotlivých skladových pozic. 

 

Instalace a zprovoznění řešení a hardware 

Zprovoznění zákaznického prostředí, zřízení přístupu a parametrizace RF terminálů. 

 

Školení uživatelů, dokumentace a podpora 

Úvodní osobní školení uživatelů, dokumentace k používání systému a zákaznická podpora při 

rozjezdu systému. 
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Integrace s podnikovým systémem 

společnosti Sun Sport, s.r.o. 

Řešení LOKiA WMS disponuje několika možnými způsoby pro propojení s informačním systémem 

společnosti Sun Sport, s.r.o. Propojení je možno realizovat pomocí API rozhraní, alternativně pak 

pomocí komunikace se soubory, případně kombinací těchto dvou způsobů. 

API rozhraní služby LOKiA WMS 

WMS systém LOKiA má k dispozici API rozhraní typu REST, které poskytuje přístup ke zdrojům 

skrze URL a využívá pro komunikaci zabezpečený protokol https. 

Souborový komunikátor 

Při využití komunikace formou souborů dochází k výměně souborů na sjednaném uložišti (síťovém 

adresáři, FTP). Mezi podporované formáty patří CSV, XML a další. 

Typy propojení 

Pro integraci řešení LOKiA WMS a podnikového systému jsou standardně k dispozici následující 

typy propojení: 

 

• Příjmový doklad (import do LOKiA WMS) 

• Výdejový doklad (import do LOKiA WMS) 

• Aktualizace katalogu zboží (import do LOKiA WMS) 

• Potvrzení příjmu a skutečně přijatého množství (export z LOKiA WMS) 

• Potvrzení výdeje a skutečně přijatého množství (export z LOKiA WMS) 

• Aktuální zásoba zboží (export z LOKiA WMS) 

Standardní propojení 

Služba LOKiA WMS poskytuje možnosti propojení výše popsanými způsoby, které má připravené 

v tzv. standardní variantě. U standardního propojení se předpokládá, že společnost Sun Sport, 

s.r.o. (případně její dodavatel podnikového systému) zajistí, aby bylo korektně využito API rozhraní 

LOKiA WMS. 

  

V cenové kalkulaci této nabídky je uvažováno s integrací standardním způsobem, který nevyžaduje 

ze strany GRiT úpravy a počítá pouze s nasazením standardního způsobu propojení. V případě 

potřeby je možnost provádění úprav propojení a přípravu integrace na míru společnosti Sun Sport, 

s.r.o. s využitím zkušeností a postupů, které GRiT získal při realizaci integračních projektů a při 

nasazování řešení pro elektronickou výměnu dat. 
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Cenová kalkulace 

Platnost cenové nabídky je do 30.4.2020. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. 

Jednorázová platba  

Doporučená základní implementace 

Zřízení LOKiA WMS 

Položka Cena 

Zřízení služby 

• Založení zákazníka v systému 

• Zakreslení skladů, půdorys, trasa výdeje 

• Příprava šablony pro tisk štítků 

• Import katalogu zboží 

• Nastavení RF čteček 

• Konzultace a vedení projektu 

• Úvodní školení uživatelů ve skladu zákazníka 

70 000 Kč 

Propojení s ERP 65 000 Kč 

Tisk z termotiskáren 24 000 Kč 

Vícekrokový výdej 36 000 Kč 

Napojení na dopravce 24 000 Kč 

Celkem 219 000 Kč 
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Hardware 

 

Dodávka HW 

Položka Cena Počet Cena celkem 

Zebra TC20 LAN, GMS, Keyboard, 

SE4710, 2GB/16GB 

 

 

 

 

 

 

 

Podrobná specifikace 

13 500 Kč 2 27 000 Kč 

TC2x Single Slot Charge Cradle 1 150 Kč 2 3 450 Kč 

Zebra napájecí zdroj 500 Kč 2 1 000 Kč 

Kit USB Type A to Type C Cable 190 Kč 2 380 Kč 

Hand strap Zebra – zadní držák na 

ruku pro TC20k 
250 Kč 2 500 Kč 

Servisní balíček OneCare 

Essential na 2 roky (garance 

výměny do 3 pracovních dnů) 

2 500 Kč 2 5 000 Kč 

Tiskárna model ZEBRA ZT230 

(203 dpi, USB+LAN) 
24 000 Kč 1 24 000 Kč 

Celkem za HW 60 180 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zebra.com/us/en/products/mobile-computers/handheld/tc20.html
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Měsíční platba 

Ceník tarifů pro přístupy skladníků a manažerů do systému LOKiA je k nahlédnutí ZDE. 

 

Používání služby LOKiA WMS 

Položka Cena Počet Celkem měsíčně 

Používání služby LOKiA WMS 

– přístup Skladník 
viz Ceník 2 2 850 Kč 

Používání služby LOKiA WMS 

– přístup Manažer (balíček 

5ti přístupů) 

1 000 Kč 1 1 000 Kč 

Provoz služby LOKiA WMS – 

S0 
750 Kč 1 750 Kč 

Tisk z termotiskáren 1 000 Kč 1 1 000 Kč 

Vícekrokový výdej 1 500 Kč 1 1 500 Kč 

Napojení na dopravce 1 000 Kč 1 1 000 Kč 

Celkem 8 100 Kč 

 

Služba LOKiA WMS neobsahuje žádné další poplatky. Neplatí se žádná roční „maintenance“ ani 

licence nebo poplatky za update služby. Ceny jsou platné při podpisu smlouvy o využívání služby 

s platností alespoň na 1 rok.  

 

 

Hodinová sazba 

Úpravy systému, dodatečné konzultace a dodatečné služby poskytuje společnost GRiT v níže 

stanovené hodinové sazbě. 

 

Položka Cena celkem 

Hodinová sazba 1 500 Kč 

 

  

https://www.lokiawms.com/cenik-tarify/
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Harmonogram 

Implementace služby LOKiA WMS bude probíhat v následujících krocích: 

 

1. Smlouva – podpis smlouvy mezi Poskytovatelem (GRiT) a odběratelem Sun Sport, s.r.o. 

2. Dodání podkladů – Odběratel dodá Poskytovateli podklady potřebné k implementaci 

služby LOKiA WMS. Konkrétně se jedná o: 

 

o Náčrt půdorysu skladovacích prostor, které budou službou spravovány 

o Doplněnou CSV šablonu pro načtení katalogu zboží 

o Konzultace k procesům 

o Bez dodání podkladů není možné zahájit implementaci služby 

 

3. Implementace na straně Poskytovatele 

 

o Vytvoření grafického modelu skladových prostor 

o Načtení katalogu zboží 

o Dodání návrhu označení skladových prostor 

o Příprava aplikace do nových čteček čárových kódů 

 

4. Implementace na straně Odběratele 

 

o Označení skladových prostor dle dodaného návrhu s pomocí etiketovacích štítků 

o Kontrola, případně zajištění, wifi připojení v místech použití čteček čárových kódů 

 

5. Propojení služby LOKiA WMS s ekonomickým systémem odběratele 

 

o Návrh datové struktury pro jednotlivé operace příjem/výdej dle specifikace 

Integrace 

o Návrh komunikátorů/API mezi službou LOKIA WMS a ekonomickým systémem 

o Realizace a interní testování 

 

6. Předání aplikace, akceptace 

 

o Poskytovatel dodá požadovaný počet čteček čárových kódů, přístupové údaje 

pro „Skladníky“ i „Manažery“ a službu LOKiA WMS zprovozní a předvede v 

prostorech odběratele. 

o Poskytovatel a odběratel podepíší Akceptační protokol o předání služby LOKiA 

WMS do provozu. 

o Zprovoznění služby probíhá u zákazníka obvykle (1-2 dny) včetně předvedení 

uživatelům.  

7. Testovací provoz služby LOKiA WMS 

 

o V této fázi Odběratel provede vstupní inventuru na prvním zkušebním regále a 

na něm bude otestována kompletní dodávaná funkcionalita 

o Doba ladění a testování obvykle nepřesahuje 14 dní 

 

8. Zahájení provozu služby LOKiA WMS 

o Odběratel provede tzv. vstupní inventuru 
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Přílohy 

Popis řešení 
Ve službě LOKiA WMS je vytvořen virtuální model skladu, který zahrnuje grafické zobrazení všech 

skladových prostor. Zároveň jsou označeny fyzické skladové prostory zákazníka pomocí 

etiketovacích štítků s čárovými kódy. Následně je načten seznam všech skladových položek, které 

se ve skladu mohou vyskytovat. S nimi pracuje nejen webová aplikace, ale i čtečka čárových kódů.  

 

Rutinní provoz je zahájen tzv. vstupní inventurou, kdy je pomocí čtečky čárových kódů načten 

veškerý obsah všech skladových prostorů. Tato operace se provádí pouze jednou na počátku. Poté 

se již běžně využívají skladové operace typu naskladnění, vyskladnění a přesun. 

 

Součástí služby LOKiA WMS jsou i reporty monitorující pohyby na skladě a jeho využití. Na základě 

těchto údajů je možné dělat vyhodnocení využití skladovacích prostor a lidských kapacit. 

 

Vytvoření grafického zobrazení skladu 
Půdorysy všech skladových prostor jsou zakresleny do aplikace. Pro každou budovu je vytvořen 

samostatný obrázek se zobrazením regálů. U všech regálů se zobrazuje přesný počet přihrádek 

(pozice a patro). Zaplněné přihrádky jsou barevně odlišené, takže je na první pohled patrná 

zaplněnost skladu. GRiT navrhne označovací plán přihrádek a po schválení dodá vytištěné 

regálové štítky s čárovými kódy. Pomocí štítků a plánku si společnost Sun Sport, s.r.o. označí 

přihrádky ve skladech. 

 

 
 

Načtení seznamu zboží 
Do služby LOKiA WMS načteme seznam všech skladovatelných položek – katalog zboží. K tomuto 

slouží předdefinovaná šablona (CSV soubor), kterou naplníte daty a e-mailem nebo jiným 

domluveným způsobem pošlete k nahrání do aplikace. 

 

U zboží bude použita měrná jednotka KS (kus). 
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Čtečky čárových kódů (RF čtečky) 
Čtečky čárových kódů dodáváme jako součást kompletní služby a jsou předány do používání v 

době nasazení služby do provozu. Dodávka obsahuje: 

 

• HW (čtečky čárových kódů) včetně příslušenství (nabíječky, zdroje) 

• Integrovanou aplikaci, která komunikuje s webovou částí služby LOKiA WMS 

• Přístupová práva do aplikace – přístupy typu „Skladník“ 

• Zprovoznění čteček čárových kódů ve skladových prostorech Odběratele služby – 

připojení na místní wifi síť. 

• Při dodání jsou čtečky plně připraveny na provoz a není nutné nic dalšího nastavovat nebo 

měnit. 

 

Vstupní inventura 
Vstupní inventurou začíná používání služby LOKiA WMS. Vstupní inventura spočívá v načtení 

čárových kódů veškerého zboží umístěného v přihrádkách. Inventuru může provádět více osob 

současně a lze ji přerušovat po jednotlivých regálech. Pohyb zboží v načtených regálech je již plně 

monitorován službou LOKiA WMS. Výsledkem vstupní inventury je kompletní přehled přesného 

umístění všech skladovaných položek ve všech skladových prostorech. Inventuru standardně 

provádějí pracovníci objednatele. 

 

 
 

Provoz skladu a interoperabilita 
Příjem zboží na sklad je řešen pomocí tzv. manuální a/nebo řízené operace. Oba typy operací je 

možné v čase přerušit a následně se k rozpracovaným úkolům vrátit. 

 

Manuální příjem spočívá v načtení čárových kódů zboží a načtení čárových kódů jednotlivých 

přihrádek, kam je zboží ukládáno. Tuto skladovou operaci je možné provádět pomocí RF čtečky 

nebo ručním zadávání údajů do webové části služby LOKiA WMS. 

 

Při řízeném příjmu skladník vybere na čtečce čárových kódů číslo dokladu, které bylo načteno z 

ekonomického systému. Následně pomocí čtečky čárových kódů načte všechny zobrazené typy 

zboží a uloží je do přihrádek ve skladu. Místa uložení také načítá. Tímto způsobem postupuje, 

dokud není naskladněno všechno zboží zobrazené na čtečce čárových kódů v rámci daného 

dokladu. 

 

Vyskladnění zboží ze skladu je řešeno pomocí tzv. manuální a/nebo řízené operace. Oba typy 

operací je možné v čase přerušit a následně se k rozpracovaným vrátit. Vyskladňování zboží je 

řízeno principem FIFO a následně podle nejbližší pozice od výchozího stanoviště skladníků. 

 

Manuální vyskladnění spočívá v zadání typu zboží, které má být vyskladněno. Poté jsou na čtečce 

čárových kódů nebo ve webové aplikaci zobrazena všechna umístění daného zboží. Skladník dle 

těchto informací zboží nalezne, načte zboží a identifikaci přihrádky a zboží vyskladní. Tuto operaci 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=YYzEBZL3dc9DsM&tbnid=MNVC9Hs5zwvHEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bluelinkerp.com/products/inventory/warehouse-inventory-software-barcode-scanning.asp&ei=hjSgU-eoD6nC7Aa1qoDwBw&psig=AFQjCNFCur3w6BYTvgme-UWmE4iFFIaP5Q&ust=1403094525724897
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je možné provádět pomocí čtečky čárových kódů nebo ručním zadáním údajů do webové aplikace 

služby LOKiA WMS. 

Při řízeném vyskladnění skladník vybere na čtečce čárových kódů číslo dokladu, které bylo 

načteno z ekonomického systému. Skladník je veden pokyny zobrazenými ve čtečce, kde je 

uvedeno umístění vyskladňovaného zboží a jeho parametry. Operace je dokončená po 

vyskladnění všech položek z načteného seznamu. 

 

Přesun zboží probíhá vždy v rámci jednoho skladového prostoru a probíhá v manuálním režimu. 

Skladníci mohou jakékoliv zboží přemístit z důvodu např. uvolnění kapacit na jiné místo v rámci 

skladu. Přesunem zboží je řešeno i přemisťování zboží z volných ploch např. z příjmové/expediční 

zóny, pokud je požadováno. 

 

Obsah přihrádek – přečtením čárového kódu přihrádky je na čtečce čárových kódů zobrazen její 

obsah. Také ve webové části služby lze výběrem přihrádky zobrazit její obsah. 

 

Zobrazení podobností o zboží – přečtením čárového kódu zboží jsou zobrazeny jeho 

podrobnosti. Ve webové části služby je funkcionalita také dostupná. 

 

Reporting – k dispozici jsou reporty o využití skladu – počty zboží skladem a jejich jednotlivá 

umístění. Denní reporty jednotlivých operací, naskladnění, vyskladnění a přesunů. Je tak možné 

jednoduše monitorovat provoz ve skladech, jejich využití a množství práce jednotlivých 

pracovníků.  
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