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Anotace 

 Tato Bakalářská práce hodnotí logistický rámec ve společnosti DHL Supply 

Chain s.r.o. a jeho zákazníka Gross. Klade důraz na procesy a jejich optimalizaci ve 

skladech. V teoretické části práce jsou popsány charakteristiky logistiky, 

dodavatelských řetězců, skladování, procesní řízení, SWOT analýza a výzkum 

spokojenosti zaměstnanců. V praktické části jsou rozpracovány procesy do procesních 

map, porovnání skladovacích systémů a spokojenost zaměstnanců. Výsledkem těchto 

poznatků bude navržení zlepšení efektivnosti procesů a spokojenosti zaměstnanců.    

Klíčová slova 

 Logistika, proces, procesní mapa, optimalizace, SWOT analýza 

 

 

 

 

 

Annotation 

 This bachelor thesis evaluates the framework of logistics at DHL Supply Chain 

s.r.o. and their customer Gross. It emphasizes on processes and optimization in stocks. 

In its theoretical part the thesis deals with the characteristics of the logistics, process 

maps, supply chain, SWOT analysis and employee survey. In the practical part there are 

two processes developed to process maps, comparison storage systems and employee 

satisfaction. As a result, these findings will improve the design process, efficiency and 

employee satisfaction. 
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ÚVOD 

V současném světě se logistika, podnikové procesy a skladování neustále vyvíjejí. 

Jejich neodmyslitelnou součástí jsou i informační technologie, které nám pomáhají je 

zdokonalovat. Právě řízení logistických toků a zlepšování skladovacích procesů můžou 

být rozdílovou hodnotou, která nám dá výhodu před konkurencí. 

Ke zlepšení logistických systémů ve společnosti nám pomáhá zavedení procesního 

řízení. Příčina zavedení procesního řízení je reakce na nároky zákazníka a schopnost 

flexibilně reagovat. Pokud se řekne „zavedení procesního řízení“ lidé si to spojí 

s úsporami nákladů a s propouštěním. Nicméně procesní řízení znamená něco víc, snaží 

se určité nedokonalosti ve společnosti odbourávat. Tudíž je vnímáno jako nástroj ke 

zvyšování efektivnosti (ŘEPA, 2005). 

Skladový provoz je potřeba brát jako celek, který je řízen od skladového manažera, 

přes „superusery“, směnové vedoucí, až po skladové operátory. Velkou součástí tohoto 

provozu je i to jak je situovaný úložný prostor skladu. Jeho dostupnost, využití 

paletových vozíků či retraků. Předmětem průzkumu skladového provozu je sklad ABC, 

který je zákazníkem společnosti DHL Supply Chain, s. r. o. od roku 2008. Společnost 

DHL Supply Chain s. r. o. se zabývá navrhováním a zaváděním řešení dodavatelských 

řetězců. Tato společnost se sídlem v Pohořelicích na Loděnické 963 byla zapsána do 

obchodního rejstříku v roce 1993, avšak v roce 1993 byla zapsána jako LOGIS, a.s. Od 

té doby až do roku 2009 se sedmkrát v obchodním rejstříku přepisovala, k dnešnímu 

názvu DHL Supply Chain, s. r. o. Se společností spolupracuji již třetím rokem a jsem 

zde zaměstnán brigádně respektive na poloviční úvazek, jako IT support specialist. 

V první části bakalářské práce jsou zachyceny teoretické poznatky k danému 

tématu, které byly získány za pomocí knižních a internetových zdrojů. Na základě 

těchto zdrojů byla zpracována rešerše, ze které bylo možno zpracovat celou práci. 

Druhá část, která je praktická, se vycházelo z materiálů, které mi byly poskytnuty 

společností. Optimalizace je zhotovena za pomoci kolegů z ostatních skladů.  
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1 CÍLE 

 Cílem bakalářské práce je zobrazit procesní řízení skladového provozu DHL 

Supply Chain, s. r. o. a skladu zákazníka Gross v procesních mapách. Najít v nich 

mezery, kde se dá ušetřit čas respektive peníze. Dále se pokusit o zhodnocení 

skladovacího systému na skladě zákazníka ABC. Prostřednictvím SWOT analýzy 

přiblížit hrozby a příležitosti společnosti, kterým čelí. Poslední problematikou je 

průzkum spokojenosti zaměstnanci, který se snaží mezi zaměstnanci samotnými zjistit, 

jak jim zpříjemnit pracovní prostředí. Výsledkem těchto veškerých zjištění bude 

optimalizace procesů spojených se skladovým provozem od příjmu zboží, až po jeho 

expedici. Konečným řešením bude návrh implementace nového procesu zaskladnění, 

zavedení nového skladovacího systému v nízké cenové hladině, jehož cílem je zlepšení 

pracovního prostředí. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 V této kapitole je popsána logistika, procesní řízení, supply chain neboli 

dodavatelský řetězec, SWOT analýza a výzkum spokojenosti zaměstnanců. 

2.1 Logistika 

 Chceme-li najít vysvětlení, co pojem logistika znamená, tak v běžně dostupných 

slovnících zjistíme, že slovo logistika není moderní pojem. Jedná se o pojem, který 

postupně nabýval různých významů (Sixta J., Žižka M., 2009, s. 11). 

2.1.1 Vývoj logistiky 

 Logistika jako druh činnosti je tisíce let stará, neboť její vznik můžeme spojovat 

již s nejranějšími formami organizovaného obchodu. Předmětem zkoumání se však stala  

až na počátku minulého století a to v souvislosti s distribucí zemědělských produktů, 

jako způsob podpory obchodní strategie podniku a jako způsob dosahování užitné 

hodnoty času a místa.  

 Větší a soustavná pozornost se logistice začíná věnovat po druhé světové válce, 

neboť efektivnímu řešení logistických operací se připisoval obrovský podíl na vítězství 

spojeneckých vojsk. Stejně tomu bylo v případě války v Perském zálivu v letech 1990-

1991, kdy efektivní, výkonná distribuce a zásobování jak hmotných dodávek, tak 

personálu byly klíčovými při úspěchu amerických ozbrojených sil. První ucelené texty o 

logistice se začaly objevovat na počátku 60. let minulého století. Zhruba ve stejné době 

obchodní expert přišel s myšlenkou, že logistika je jednou z posledních možností  

a příležitostí, kde mohou podniky značně zvýšit svoji efektivnost. Tyto faktory ve svém 

součtu přispěly k tomu, že zájem o logistiku se podstatně zvýšil.  

 Globalizace logistiky přišla s nárůstem úrokových měr a zvyšováním nákladů na 

energii. Logistické náklady se pro řadu společností staly kritickým problémem 

vzhledem k postupující globalizaci průmyslu. Globalizace ovlivnila logistiku ve dvou 

zásadních směrech. Za prvé, růst konkurence ve světovém měřítku, ze strany 

zahraničních společností. Domácí podniky museli hledat nové možnosti, jak se odlišit 

od jiných podniků a jak odlišit výrobky, které nabízejí. Za druhé, společnosti dnes  
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ve větší míře nakupují od zahraničních dodavatelů a do zahraničí prodávají. Tím  

se logistický řetězec mezi společnostmi a jejich obchodními partnery prodlužuje a stává 

se složitějším. Aby byl podnik schopen využít plně globálních příležitostí, je nezbytně 

nutné aby měl propracovaný a kvalitní logistický systém (Lambert M. D., Stock R. J., 

Ellram M. L., 2000, s. 5-6). 

2.1.2  Cíle logistiky 

 Cíle podnikové logistiky musí vycházet respektive být odvozovány 

z celopodnikové strategie a plnit celopodnikové cíle. Také musí zabezpečit přání 

zákazníků na zboží a služby s požadovanou úrovní a to při minimálních celkových 

nákladech. „Logistika má dbát na to, aby místo příjmu bylo zásobeno podle jeho 

požadavků z místa dodání správným výrobkem, ve správném množství, ve správném 

čase za minimálních nákladů“.(Sixta J., Žižka M., 2009, s. 19) 

 Ekonomický rozvoj podniku je podmíněn růstem efektivnosti reprodukčního 

procesu. Tvoří ji výroba, rozdělování, směna a spotřeba. Jednotlivé části tohoto procesu 

spolu velmi souvisí. Ke zlepšení daného procesu může přispět uplatnění  

logistiky, řízení toku materiálu a informací jako jednoho nedělitelného celku. 

 Základním cílem logistiky je optimální uspokojování potřeb zákazníků. 

Zákazník je nejdůležitějším článkem celého řetězce. On je tím, kdo zadává informace o 

požadavcích na zabezpečení dodávky zboží a s ní souvisejících dalších služeb. U 

zákazníka také končí logistický řetězec zabezpečující pohyb materiálu a zboží (Sixta J., 

Žižka M., 2009, s. 19). 

 Jak ukazuje obrázek 1, hlavními kritérii, podle kterých můžeme dělit cíle 

logistiky, je oblast jejich působení a způsobu měření jejich výsledků. 
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Obrázek 1: Dělení a priorita cílů logistiky 

(Zdroj: Sixta J., Mačát V., 2005, s. 42; vlastní zpracování) 

 V současné době je logistice věnována velká pozornost. Důsledek je takový, že 

je to jeden z faktorů, kterým se dá ušetřit na nákladech, zefektivnit dopravu a řízení 

provozu. Tento fakt je důsledkem globalizace světového trhu, exploze informačních 

technologií, jenž vede ke vzniku nadnárodních společností. 

2.2 Supply Chain 

 Pojem logistický řetězec je nejdůležitějším pojmem logistiky. Označuje se tím 

dynamické propojení trhu spotřeby s trhy surovin, materiálů a dílů v jeho hmotném a 

nehmotném aspektu, které vychází od poptávky konečného zákazníka. Váže se na 

konkrétní zakázku, výrobek, druh či skupinu výrobků. 

 Hmotná stránka logistického řetězce tkví v uchovávání a přemisťování věcí 

schopných uspokojit danou potřebu konečného zákazníka.  

 Nehmotná stránka spočívá v přemisťování nebo uchovávání informací 

potřebných k tomu, aby se uchovávání a přemisťování věcí mohlo uskutečnit. Souvisí 

s toky peněz řízenými v zájmu udržení likvidity všech ekonomických subjektů 

podílejících se na uspokojení dané potřeby konečného zákazníka. 

 Procesy, které probíhají v článcích logistických řetězců, znamenají v podstatě 

přeměny objednávek určitých výrobků (zboží) na jejich dodávky. Balení, tvoření 

manipulačních a přepravních jednotek, nakládání, přepravování, vykládání, 

uskladňování, vyskladňování, kompletování, konsolidování, kontrolování, 
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vyskladňování apod., jimiž se postupně uskutečňují tyto přeměny, jsou označovány jako 

logistické funkce. 

2.2.1  Logistické funkce 

 strategické, tj. zásadní, dlouhodobě platné rozhodování o zdrojích, pravidlech a 

postupech, 

 dispoziční, tj. krátkodobé rozhodování o způsobu uspokojení vzniklých potřeb 

v mezích daných strategickými rozhodnutími, 

 administrativní, což jsou informační procesy, sledování, evidování a vystavování 

dokladů, 

 operativní nebo-li realizace hmotné stránky logistických řetězců podle dispozic. 

 Logistické funkce v zasílatelských podnicích zastávají hlavní funkce, doplňkové 

a zvláštní. Mezi hlavní funkce se řadí doprava. Mezi doplňkové funkce se řadí 

překládání, skladování, konsolidování, balení, apod. Mezi zvláštní řadíme služby 

zákazníkům, pojišťovací a celní odbavení (Pernica P., 2005, s. 209-216). 

 U logistického řetězce vysoká kvalita služeb vždy neznamená zvýšené náklady. 

Jednotlivé prvky (výroba, distribuce, doprava, atd.) musí být integrovaně řízeny, tak aby 

byla ošetřena jejich vzájemná funkčnost. Při snížení nákladů v jedné oblasti může 

paralelně dojít ke zvýšení nákladů v oblasti druhé, například zkrácením doby výrobního 

cyklu se může snížit náklady kapitálu vázaného v zásobách, zároveň však může dojít  

ke zvýšení výrobních nákladů. Největší silou řízení logistického řetězce ve společnosti 

jsou informační technologie s vysokým stupněm integrace. Pokud jde o vizi procesně 

řízené organizace, tak světové společnosti zjistily, že komplexní řízení logistického 

řetězce jim poskytuje úplný přehled o jejich podnikání, informačně podporuje 

strategická rozhodnutí a umožňuje lépe se orientovat na zákazníka. 

 K optimalizaci úrovně služeb a řízení zásob se uvádí, že nejlepší způsob řízení 

spočívá v integraci s ostatními podnikovými funkcemi. Postupy řízení zásob podléhají 

velkému tlaku, z důvodů pořízení výrobků, za co nejnižší cenu, tak z důvodů 
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minimalizace objemu zásob uskladněných ve skladě. To vše při udržení požadavku 

kvality služeb (Pernica P., 2005, s. 242 – 243). 

2.3 Procesní management 

 Vychází z principů přirozeného vodorovného a plošného výrobního procesu. 

Práce v procesu a v týmu zvyšuje aktivitu pracovníků, tím se také sníží počet 

pracovníků na určitých pracovních pozicích. V procesu a v týmu se staví na fungující 

spolupráci, komunikaci a vnitropodnikových vztazích. Pracovníci sami řeší možné 

vnitřní a týmové problémy. Přirozeným důsledkem procesního systému je zlepšení 

podnikové funkčnosti. Především se zlepší komunikace, spolupráce a dojde ke zvýšení 

aktivity. Podstata spočívá v procesu samém, tedy v řádném zorganizování práce a 

činnosti do procesů a týmů. Práce v procesně orientované společnosti má tedy dobrý 

vliv na zlepšení sebevědomí úrovně člověka a pracovníka. Díky čemuž jsou do 

procesního managementu zapojeni pouze: 

 způsobilí pracovníci 

 způsobilé zařízení 

 vyhovující materiál 

 kvalitní řízení činnosti 

2.3.1 Proces  

Představuje ucelené aktivity, které obvykle vyžadují účast několika činností (zapojení 

více pracovníků). Jedná se o to tok práce, který postupuje od jednoho pracovníka 

k druhému a v případě větších procesů od jednoho oddělení k druhému (Drahotský I., 

Řezníček B., 2003, s. 36-37). 
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Obrázek 2: Schéma procesního managementu 

(Zdroj: Drahotský I., Řezníček B., 2003, s. 37, Vlastní zpracování) 

 

2.3.2 Zlepšování procesů  

Představuje trvalou činnost, obvykle zaměřenou na hospodárnosti procesů, kvalitě 

výstupů a zkracování termínů pro realizaci procesů. V zájmu procesního řízení je dobré 

se také zaměřit na bezpečnost práce, na ochranu životního prostředí, zlepšení 

pracovního prostředí, apod. 

2.4 Podstata procesního managementu 

 Základem je opuštění zastaralých pravidel a přijetí předpokladu, že v současném 

i budoucím světě podnikání není nic konstantního nebo předvídatelného. Na požadavky 

v současné době reaguje disciplína, jež se nazývá řízení procesů neboli procesní 

management. Je pokládána za filozofický přístup k řízení znalostí společnosti. Probíhá 

tedy zásadní posuv globálního příkladu managementu od funkčního k procesnímu: 

 funkční management je založený na principu dělby práce. Procesy v průmyslové 

výrobě jsou rozloženy na nejjednodušší dílčí operace (činnosti) tak, aby byly 

snadno uskutečnitelné i méně kvalifikovanými pracovníky. 

 procesní management prosazuje názor opačný: firmy jsou budovány na principu 

integrace činnosti. Dílčí operace je třeba opět sjednotit do ucelených 
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podnikových procesů, které jsou ovládány procesními týmy. Tyto týmy jsou 

zaměřeny na užitek pro zákazníky a preferují procesy přinášející maximální 

přidanou hodnotu pro zákazníka. 

 Procesní přístup se při zlepšování systému řízení zaměřuje na příčiny špatných 

výsledků, které probíhají uvnitř podniků. Proto je nutné je přemodelovat tak, aby 

probíhaly efektivně. Při restrukturalizaci podniku není tedy primárně zájem o 

minimalizování nákladů nebo pracovníků, ale předmětem zájmu jsou podnikové 

procesy, vedoucí k vytvoření přidané hodnoty pro zákazníka. 

 Změna funkčního managementu k procesnímu vyvolala velkou změnu 

v podnikovém okolí, a proto bylo nutno uplatňovat nové zásady, které by měl podnik 

při řízení zachovávat. Mezi hlavní zásady podnikového řízení patří: 

 zásada integrace 

 zásada variantnosti podle individuálních požadavků zákazníků 

 zásada řízení s otevřenými informacemi – potřeba identifikovat procesy, stanovit 

pořadí a vzájemnou vazbu, stanovit kritéria požadované pro zajištění efektivního 

fungování a zajistit dostupnost k měření, analýze a monitorování těchto procesů 

(Drahotský I., Řezníček B., 2003, s. 66-69). 

K práci se váže: 

 Princip integrace a komprese 

prací 

 Princip linearizace prací 

 Princip nejvýhodnějšího místa 

realizace prací 

K procesu se váže: 

 Princip uplatnění týmové práce 

 Princip procesního zaměření 

 Princip odpovědnosti za proces 

 Princip vlastního pojetí proce-sů 

 Princip 3S – samořízení, samo-

kontroly, samo-organizace 

K podniku se váže: 

 Princip pružné autonomie pro-

cesních týmů 

 Princip znalostní a informační 

 

Obrázek 3: Schéma provázanosti jednotlivých principů s procesním managementem 

(Zdroj: Drahotský I., Řezníček B., 2003, s. 70, Vlastní zpracování) 
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2.5 SWOT analýza 

 SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či organizace, z hlediska 

jejich silných stránek (S – strenghts), slabých stránek (W – weaknesses), příležitostí (O 

– opportunities) a hrozeb (T – threats), který poskytuje podklady pro formulaci 

rozvojových směrů a aktivit, podnikových strategií a cílů (SWOT analýza, 2012). 

 „Každá firma má nějaké slabé stránky a silné stránky. Je třeba je popsat a umět 

je využít. K čemu? Samozřejmě k vydělávání peněz.“ (Charvát J., 2006, s. 35) 

 Analýza silných a slabých stránek se hlavně zaměřuje na interní prostředí 

společnosti, na vnitřní faktory podnikání. Příkladem vnitřních faktorů podnikání je 

výkonnost a motivace zaměstnanců, efektivita procesů, logistické systémy apod. Silné a 

slabé stránky jsou obvykle měřeny interním hodnotícím procesem nebo 

benchmarkingem (srovnání s konkurencí). Silné a slabé stránky společnosti jsou ty 

faktory, které vytvářejí nebo naopak snižují vnitřní hodnotu společnosti (aktiva, 

dovednosti, morálku, podnikové zdroje, apod.) 

 Naproti tomu hodnocení příležitostí a hrozeb se zaměřuje na externí prostředí 

společnosti, které nemůže tak dobře kontrolovat. Přestože společnost nemůže externí 

faktory kontrolovat, může je alespoň identifikovat pomocí vhodné analýzy konkurence, 

demografických, ekonomických, politických, technických, legislativních a kulturních 

faktorů působících v okolí společnosti. V běžné praxi tvoří SWOT analýzu soubor 

potřebných interních a externích analýz podniku. Mezi externí faktory společnosti se 

řadí devízový kurz, změna úrokových sazeb v ekonomice, fáze hospodářského cyklu a 

další (SWOT analýza, 2010). 

2.5.1  Základní faktory ovlivňující silné stránky společnosti 

 patenty 

 speciální marketingové analýzy  

 umístění podniku 
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 jedinečné know - how 

 nové technologie 

 silná značka a reputace 

 supply chain 

 Na rozdíl od silných stránek společnosti (pravidlo maximalizace) platí pro slabé 

stránky pravidlo minimalizace, respektive se snažíme o minimalizaci jejich vlivu. 

2.5.2  Slabé stránky podniku 

 špatná marketingová strategie 

 nediferencované produkty a služby (v závislosti na konkurenci) 

 umístění podnikání 

 špatná kvalita produktů a služeb 

 slabá reputace a značka 

 vysoké náklady a nízká produktivita 

2.5.3 Příležitosti 

 Stejně jako v případě silných stránek společnosti se snažíme tuto oblast 

maximalizovat. Tak aby nám přinášela co nejvíce možností, jak se odlišit  

od konkurence a zároveň se co nejvíce: 

 přiblížit přáním zákazníka 

 rozvoj a využití nových trhů 

 strategické aliance, fúze 

 oslovení nových zákaznických segmentů 

 odstranění mezinárodních obchodních bariér 
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2.5.4 Hrozby 

 nová konkurence 

 cenová válka 

 regulace trhu 

 zvýšení tržních bariér 

 zavedení na Vaše produkty nebo služby (Faktory SWOT analýzy, 2004). 

 Výpis SWOT faktorů je velice dobrým nástrojem pro analýzu (interních) silných 

a slabých stránek společnosti a (externích) příležitostí a ohrožení, nicméně sepsaní 

těchto faktorů je pouze prvním krokem v realizaci SWOT analýzy. Druhým krokem je 

propojení všech čtyř složek a jejich formulace do podnikových aktivit a činů. Pozitivní 

a negativní strany SWOT analýzy jdou často proti sobě, což představuje pro 

management rozhodovací oříšek. Je nutné přizpůsobit podnik vnějším faktorům nebo se 

snažit najít společný průnik firemních a externích faktorů.  

 Pokud firma eliminuje svá ohrožení, koncepčně řeší slabé stránky a kultivuje 

silné stránky, potom může realizovat příležitosti. Jiný postup představuje pro společnost 

riziko a nebezpečí. Je velkou chybou se snažit o realizaci identifikovaných příležitostí 

bez eliminace ohrožení a slabých stránek (SWOT analýza, 2012). 

2.6 Pracovní spokojenost 

 Pojem pracovní spokojenost se začal využívat teprve v nedávné době. 

V literatuře k managementu byl až do 50. let užíván pojem pracovní morálka. Je 

pravděpodobné, že to zapříčinily vlivy vojenské tradice, z níž vycházely rané části 

managementu. Poté se v souvislosti s uplatněním postojových škál při měření pracovní 

morálky začal používat pojem postoje k práci. Na základě vymezení postojů k práci 

jako funkce toho, do jaké míry jsou potřeby jednotlivce uspokojovány jeho pracovní 

činností, se začal používat pojem pracovní spokojenost. Podstata pracovní spokojenosti 

se vztahuje k různým aspektům.  
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Mnohé z nich mají sociálně-psychologickou povahu: 

 kolegové 

 nadřízený 

 pracovní podmínky 

 organizace a její vedení 

 plat 

 možnosti osobního rozvoje (Kociánová R., 2010, s. 35). 

 Na pracovní spokojenost působí mnohé skutečnosti, které jsou více  

či méně proměnlivé, tudíž jsou nestálé. Pracovní spokojenost či nespokojenost lze 

chápat jako komplexní jev. Je to reakce člověka na subjektivně vnímané a prožívané 

souvislosti s jeho pracovním působením. Výsledkem je hodnocení podmínek a okolností 

práce, které jsou ovlivněny osobnostními charakteristikami člověka, jeho individuálními 

preferencemi, které má vliv na vytváření jeho pracovních postojů. Člověk obvykle není 

se vším zcela spokojen nebo zcela nespokojen, kdežto některé okolnosti mohou být 

přijatelné a na druhou stranu nepřijatelné. Vlivy na pracovní spokojenost lze roztřídit na 

vlivy týkající se vlastní pracovní činnosti, na podmínky a okolnosti práce, na vlivy 

na straně jedinců a na vlivy působící na organizaci. Jak ukazují mnohá šetření, některé 

faktory působí na spokojenost zaměstnance pozitivně a jiné negativně. 

2.6.1  Faktory posilující pracovní spokojenost 

 finanční ohodnocení 

 různorodá práce 

 optimální spolupráce a mezilidské vztahy 

 jasně určené cíle vlastní práce 

 ocenění práce a sociální pozice v organizaci a ve skupině 

 bezpečnost vykonávané práce 
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2.6.2  Faktory zeslabující pracovní spokojenost 

 časový stres 

 pracovní zátěž 

 nereálné pracovní nároky 

 nedostatek času na osobní a rodinný život 

 zdravotní důsledky práce (Kociánová R., 2010, s. 35-36). 

 Všechny tyto důsledky nám ovlivňují pracovní spokojenost, proto je důležité, 

aby nás společnost nějakým způsobem motivovala nebo ohodnotila. 
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3 ANALYTICKÁ ČÁST 

 V této kapitole je představena společnost DHL Supply Chain, s. r. o. Je zde 

zmíněno, čím se společnost zabývá, jak si stojí finančně a její SWOT analýza. Dále je 

zde představen zákazník Gross s jeho organizační strukturou. Některé údaje mohou být 

zkreslené, aby nedošlo ke zneužití know-how zákazníka Gross. 

3.1 Představení společnosti 

 Společnost DHL Supply Chain, s. r. o. se sídlem v ulici Loděnická 963, 

Pohořelice byla založena podle Obchodního zákoníku zápisem do Obchodního rejstříku 

v roce 1993. Statutárními orgány jsou generální ředitel pro Českou republiku Filip 

Budík a finanční ředitel pro Českou republiku Radim Roznos. Se základním kapitálem 

203 000 000 Kč, který byl zapsán ke konci roku 2011 (Justice, 2012). 

 Hlavními podnikatelskými činnostmi společnosti jsou mezinárodní zasílatelství, 

zajištění celní deklarace, zprostředkovatelská činnost – obchod a služby, skladovací 

činnost a silniční motorová doprava. Tato nadnárodní společnost se řadí mezi dvě 

největší logistické společnosti na světě. Ve více než 50 zemích navrhuje a zavádí řešení 

dodavatelských řetězců a podnikové informační řešení upravené v souladu s jejich 

požadavky. Avšak tato společnost se nezabývá pouze logistikou, ale i sponzorstvím a 

environmentální politikou. Patří mezi partnery závodů Formule 1, IMG Fashionweek, 

The Leipzig Gewandhaus orchestru nebo jednoho z největších fotbalových klubů 

Manchesteru United. Také je členem programu Go Green, který se snaží o zlepšení 

životního prostředí ve světě.  

  K roku 2011 čítá společnost DHL Supply Chain celosvětově cca. 125 000 

zaměstnanců. Působí ve více než 60 zemích a teritoriích. Počet terminálů, skladů a 

kanceláří činí 2400 a celková rozloha skladovacích ploch se rozléhá na 23 000 000 m2 

(Fakta a čísla, 2013). 
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Obrázek 4: Logo společnosti DHL Supply Chain, s. r. o. 

 (Zdroj:Deutsche Post [online]. [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: dp-dhl.com) 

 Společnost se také snaží podporovat neustálý rozvoj svých zaměstnanců 

investicemi do vzdělání, absolventských programů a stáží.  

3.1.1  Programy pro rozvoj pracovníků 

 Program GROW – nabízí účastníkům možnost získat zodpovědné pozice 

v rámci národních a mezinárodních projektů a cílené kariérní poradentství. 

 Program DHL Supply Chain Graduate – nabízí absolventům možnost zapojit se 

do dynamické globální společnosti s možností se seznámit s různými kulturami a 

vyzkoušet si i různé pracovní pozice. Pracovní místa se nacházejí po celé 

Evropě, na území Středního východu a regionech Afriky. 

 Stáže AISEC – společnost s touto organizací pořádá mezinárodní výměnu 

stážistů. Studenti a čerství absolventi se snaží získat praktické profesní 

zkušenosti, které následně využijí ve velmi zajímavých projektech. 

3.2 Cíle společnosti 

 „Naši zaměstnanci do řešení pro dodavatelské řetězce předních světových firem 

vnášejí globální pohled, znalost trhu a disciplinovaný přístup. Smluvní politika, tzv. 

„fulfillment“ služby a přepravní služby firmám pomáhají dosahovat vyšší produktivity, 

efektivity a konkurenceschopnosti. Podnikatelské potřeby zákazníka jsou vždy v centru 

našeho zájmu – od analýzy stávající situace až po programy trvalého zlepšování, díky 

kterým se den ode dne zlepšujeme.“ (Edwards, 2013) 

 zajištění udržitelné konkurenční výhody pro zákazníky díky rychlejšímu a 

hospodárnějšímu dodávání jejich produktů na trh 
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Nezáleží na tom, jak velká je jejich firma, zákazníci se mohou spolehnout a těžit ze 

znalosti místního trhu i z globální přítomnosti, které obohacují každý aspekt 

dodavatelského řetězce. 

 poskytování škály oborově specifických řešení v celém dodavatelském řetězci 

Zákazníci se mohou spolehnout, že se jim dodá robustní řešení, které bude funkční v 

jakémkoliv oboru i prostředí bez ohledu na jejich náročnost, a to od plánování, 

nákupu, výroby, uskladnění, konfigurace a dodání až po poprodejní servis. 

 využívání znalosti oboru i dodavatelského řetězce k transformaci požadavků 

formulovaných zákazníky do flexibilních řešení, která jsou jasnou odpovědí na 

jejich výzvy 

Zákazníci se mohou spolehnout na kvalitu a zkušenosti týmů pracujících na 

globální, regionální i místní úrovni, protože se rozumí jejich potřebám a ve stále se 

měnícím prostředí předvídají jejich logistické potřeby. 

 zajišťování trvale vynikajícího provozu 

Zákazníci se mohou spolehnout na řešení, která jejich podnikům přinášejí mnohem 

více, neboť vycházejí ze závazku přicházet s novými řešeními a s 

disciplinovanějším přístupem k měření výkonnosti, zajišťování kvality, 

projektovému řízení, environmentálnímu řízení a zlepšování procesů (Cíle 

společnosti, 2013). 

3.3 Organizační struktura 

 Od počátku, kdy došlo k zjišťování, jaká organizační struktura ve společnosti 

panuje, bylo zřejmé, že se jedná o liniovou strukturu. Každý pracovník dostává úkoly 

od svého nadřízeného a ten se je snaží ve svém týmu zpracovat. Ve společnosti, která 

čítá téměř 600 zaměstnanců je nutnost vytvoření více vedoucích pozic, až po vrcholový 

management.  

 V nadnárodních řetězcích je vytvořeno mnoho oddělení. Každé je spravováno 

manažerem, který se zodpovídá vrcholovým manažerům, avšak směrem dolů má svého 

asistenta popřípadě kolegu, který mu pomáhá s rozdělováním úkolů na daném oddělení. 
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Na Obrázek 5 lze vidět jednotlivé rozdělení společnosti od vrcholového vedení až po 

další oddělení. 

 

Obrázek 5: Organizační struktura vrcholového vedení DHL Supply Chain, s. r. o. pro ČR 

 (Zdroj: Dokumentace DHL Supply Chain, s. r. o., vlastní úprava) 

3.3.1 Finanční oddělení 

Je rozděleno mezi na 3 úseky. První úsek se stará o věci jako je účetní závěrka, 

rozvaha a výkazy zisků a ztrát. Druhý úsek se stará o reportování interních i externích, 

kalkulací a krátkodobým rozpočetnictvím. Třetí úsek jsou mzdové účetní, jsou spojeny, 

jak s finančním oddělením, tak s personálním. Mají na starost udržování platných 

pracovních smluv a každý měsíc vytváří výplatní listiny všech zaměstnanců.  

3.3.2 Personální oddělení  

Má za úkol uzavírat a ukončovat pracovní poměry, provádí platové zařazení 

zaměstnanců. Zpracovává životopisy, které jsou zasílány do společnosti. Následně 

organizuje pohovory po domluvených termínech a rozhoduje, zda se na danou pozici 

určitá osoba hodí. V neposlední řadě má na starosti vzdělávací programy. 
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3.3.3  IT oddělení  

Zodpovídá za správný chod společnosti po stránce elektroniky (počítačů, tiskáren, 

kopírek, serverů, apod.). Zasílá cenové nabídky hardwaru nebo softwaru vedoucím 

ostatních oddělení. Vnitřní směrnice požadují, tyto cenové nabídky zasílat pouze za 

pomocí vnitřního objednávkového systém, a až poté je možno zakoupení nového 

zařízení. Také je částečně zahrnuto společně s PMO oddělením do procesního řízení a 

zlepšování procesů. 

3.3.4  Obchodní oddělení  

Snaží se získat nové zákazníky, kontrakty nebo vyjednat výhodnější podmínky se 

stávajícím zákazníkem. Má na starost i marketing společnosti, který je nedílnou součástí 

dlouhodobé strategie společnosti. 

3.3.5  Oddělení transportu a automotivu  

Jsou nejvíce vydělávajícími odděleními ve společnosti. Tvoří téměř 70 % zisku. Je to 

zapříčiněno velkými mezinárodními a vnitrostátními dopravními službami.  

S oddělením transportu je spojeno i oddělení celní deklarace. Toto oddělení odbavuje 

řidiče, aby mohli složit nebo odvézt zboží, které není přijaté nebo vyexpedované ze 

zemí EU. 

3.3.6  Ředitelé poboček a sektorů  

Zodpovídají za správný chod skladů. Mají na starosti kontakt se zákazníkem, tvorbu 

rozpočtů, reportování řediteli. K těmto všem činnostem mají k dispozici asistentky, 

které se jim snaží být pomocnou rukou. 

3.4 Finanční stav společnosti 

 V této části je přiblížena finanční situace společnosti. V přílohách 1 - 4 je možno 

nahlédnout do rozvahy a výkazu zisku a ztrát mezi roky 2007 – 2011. V tabulkách a 

grafech je zobrazen stav zisku k tržbám a aktiva vůči zásobám. 
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Tabulka 1: Vývoj tržeb a výsledek hospodaření v letech 2007-2011 

Účetní období [rok]  2007  2008  2009  2010  2011 

Tržby z prodeje zboží v tis. Kč  1 363  2 419  2 332  2 065  2 161 

Výsledek hospodaření v tis. Kč  136 680  ‐22 608  ‐62 798  ‐48 676  ‐14 299 
(Zdroj:Výkazy zisků a ztrát společnosti DHL Supply Chain, s. r. o.) 

 V Tabulka 1: Vývoj tržeb a výsledek hospodaření v letech 2007-2011 lze vidět, že tržby 

z prodeje zboží jsou v každém roce podobné. Dá se říct, že stagnují. Jelikož se 

společnost zabývá především prodejem služeb. Avšak výsledek hospodaření byl ještě 

v roce 2007 ve výrazně černých číslech. Kdežto od roku 2008 už vidíme, že se 

pohybujeme v číslech červených. Jednou z dedukcí je, že k tomu došlo přispěním 

hospodářské krize. Ale pokud se podíváme blíže na strategii společnosti, tak zjistíme, že 

dochází k vyrovnávání hospodářských výsledků v závislosti s dceřinými společnostmi, 

kterými jsou DHL Solutions, s. r. o. a DHL Automotive,  

s. r. o. Tabulka 1: Vývoj tržeb a výsledek hospodaření v letech 2007-2011 je i přepracovaná do 

grafického zobrazení Obrázek 6. 

 

Obrázek 6: Grafické zobrazení tržeb a výsledků hospodaření 

 (Zdroj: Výkaz zisků a ztrát společnost DHL Supply Chain, s. r. o.) 
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Tabulka 2: Podíl zásob na celkových aktivech v letech 2007-2011 

Účetní období [rok]  2007  2008  2009  2010  2011 

Zásoby v tis. Kč  2 382  2 181  2 624  2 117  1 580 

Aktiva celkem v tis. Kč  498 709  473 075 412 306 415 055  430 512
(Zdroj: Rozvaha v plném rozsahu společnosti DHL Supply Chain, s. r. o.) 

 Z Tabulka 2: Podíl zásob na celkových aktivech v letech 2007-2011 můžeme 

vypozorovat, že společnost nemá v zásobách nějak obzvláště velký kapitál, protože 

dodavatelský řetězec má v portfoliu pouze zásoby rychlo obrátkového zboží. Společnost 

se snaží aktiva držet ve stejném množství. Tím si udržuje hodnotu a rating. Na  Obrázek 

7 je vyobrazena tabulka podílu zásob na celkových aktivech v letech 2007 - 2011. 

 

Obrázek 7: Grafické zobrazení podílu zásob na celkových aktivech 

(Zdroj: Rozvaha v plném rozsahu společnosti DHL Supply Chain, s. r. o.) 

 Blíže se již zkoumat finanční situace nebude, jelikož není hlavním předmětem 

zkoumání v této práci. Dále bych rád podotknul, že společnost je každý rok podrobena 

auditu, společností BDO, která patří mezi pět největších světových auditorských 

společností. Závěr každoročního auditu zní: „účetní závěrka podává věrný a poctivý 
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obraz aktiv a pasiv, nákladů, výnosů a výsledků jejího hospodaření za určité účetní 

období, v souladu s českými účetními předpisy.“ (Hořický, 2012) 

3.5 SWOT analýza společnosti DHL Supply Chain, s. r. o. 

 V této kapitole můžete zjistit jaké má společnost DHL Supply Chain, s. r. o. 

silné stránky, slabé stránky, příležitosti a ohrožení. Příklady jsou uvedeny z interního  

i externího prostředí. 

Silné stránky: 

 Silný hráč s velkým tržním podílem 

 Tradice u zákazníků 

 Schopnost poskytovat standardizované služby 

 Dlouhodobá zkušenost z různých oblastí logistiky (industry, fashion, food, atd.) 

 Schopnost nabídnout komplexní řešení „na klíč“ (včetně implementace a 

provozu WMS – skladovacího systému) 

Slabé stránky: 

 Součást mezinárodní skupiny a z toho plynoucí fixní náklady 

 Velký hráč se zájmem o velké zákazníky (horší flexibilita ve vztahu 

k požadavkům malých klientů) 

 Tlak na standardizaci procesů (menší flexibilita) 

 Neexistence vlastní flotily 

Příležitosti: 

 Zázemí v podobě silné zahraniční matky 

 Prostor v některých tržních segmentech typu Health&Safety nebo vládní sektor 
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 Prostor pro vyjednávání s dodavateli (pronájem skladů, pronájem vysokozdvižné 

techniky) 

 

Hrozby: 

 Ztráta významného klienta 

 Finanční krize (tlak na cenu) 

 Posilování konkurence 

 Rostoucí cena PHM 

 Získání těchto poznatků je velice důležité pro další rozvoj společnosti. 

Z pozitivního hlediska za vyzdvihnutí stojí, že společnost dokáže nabídnout klientovi 

standardizované procesy s plnou podporou a klient se již stará pouze o reporty. 

V příležitostech stojí za zmínku získání nějakého zákazníka ze státního sektoru, jelikož 

takový zákazník má silnou podporu a strukturu. Negativní hledisko flexibility se 

společnost snaží řešit, pomocí projektů – více malých zákazníků, ze stejného segmentu, 

o které bude postaráno, zákazník MULTI Client. Hrozby nám znázorňují, že ztráta 

významného klienta by znamenala uzavření skladu, propouštění a úbytek financí. 

3.6 Zákazník Gross 

 Pobočka zákazníka se nachází v Pohořelicích, v ulici Průmyslová. Je to 

maloobchodní módní značka a oděvní společnost, sídlící ve Velké Británii. Mimo 

oblečení se také zaměřuje na prodej potravin a domácích doplňků. Společnost má přes 

850 prodejen ve 40 zemích světa. Přibližně vydělá ročně 9 000 000 liber. 
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Obrázek 8: Organigram pobočky zákazníka Gross 

 (Zdroj: Dokumentace DHL Supply Chain, s .r. o., 2013, Vlastní zpracování) 

 DHL Supply Chain, s. r. o. zajišťuje pro zákazníka logistiku, skladování 

a zásobování prodejen nejen oblečením, ale i potravinami, kosmetikou či doplňky pro 

domácnost. Skladování mraženého zboží je zabezpečováno prostřednictvím externího 

dodavatele. V současné době je v areálu v Pohořelicích skladováno zboží pro 

zásobování prodejen v České republice, Slovensku, Polsku, Litvě, Lotyšsku a Estonsku. 
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4 NÁVRHOVÁ ČÁST 

 V této části je popsáno standardizované řízení skladu, zpracovány procesní mapy 

vybraných skladovacích procesů. Popis jednotlivých kroků a průzkum spokojenosti 

zaměstnanců, jak se provádí a jak jsou do něj zaměstnanci zapojeni. 

4.1 Standardizované procesní řízení skladu 

 V této části je zobrazen standardizovaný proces skladování. Začíná přijetím 

nákladního vozidla, následuje přijetí zboží, přeskladnění na jiné skladovací pozice, 

plánování, jakým způsobem se bude vyskladňovat, vyskladňování (tzv. pickingprocess), 

které bude rozpracováno do procesní mapy, expedice až po vrácení z důvodu reklamace. 

 

 

Obrázek 9: Procesní skupiny standardizovaného skladování ve společnosti DHL Supply Chain, 

 (Zdroj: Dokumentace společnosti DHL Supply Chain, s. r. o., vlastní úprava) 

 Diagram je rozdělen do sedmi procesních skupin A - H. Každá skupina 

je rozpracovaná v přílohách 5 - 8. Procesní skupina C vyskladnění je znázorněna 

na Obrázek 10Obrázek 11.  

 

 Skupina A – příjem zboží  
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 Skupina B, na kterou navazuje skupina G – přeskladnění jiných pozic, doplnění 

kartonových krabic 

 Skupina H navazující na proces vyskladnění – služby přidané hodnoty, které 

vznikají při procesu vyskladnění 

 Skupina E – expedice zboží 

 Skupina F – vrácení zboží v podobě reklamace (poškození, záměna, atd.) 

4.1.1 Procesní mapa vyskladnění 

 Graficky znázorněna procesní mapa vyskladnění na Obrázek 10Obrázek 11, která 

je standardizovaným procesem. Tento proces je nabízen zákazníkům, avšak je možné do 

něj zasahovat a upravit jej na žádost zákazníka.  
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Obrázek 10: : Procesní mapa vyskladnění (podrobné zobrazení); 1.část 

 (Zdroj: Dokumentace společnosti DHL Supply Chain, s. r. o., vlastní úprava) 
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Obrázek 11: Procesní mapa vyskladnění (podrobné zobrazení); 2. část 

 (Zdroj: Dokumentace společnosti DHL Supply Chain, s. r. o., vlastní úprava) 

4.1.2 Popis jednotlivých kroků 

 Jak si můžeme povšimnout na obrázku 10 a 11 je zpracována procesní mapa 

vyskladnění. Proces je vysvětlen v těchto krocích a začíná událostí: DHL interface 

server odešle textový soubor pomocí AS2 na DHL Link. Funkce, které řeší tuto událost: 

DHL Link přijme soubor přes AS2 protokol, přemapuje na XML soubor a odešle na 

WMS interface server odkud se následně dostane do WMS (C.0). Dle definice uzavřené 

mezi DHL a zákazníkem se nově přijatá objednávka stanovuje priority a dále se 

zpracovává (C.1). Dle přednastavených šablon se ve WMS spustí alokace zboží pro 

vychystání a zaslání do obchodů (C.2). 
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 Událost: uvolnění alokace z bodu C.2 pro jeden karton. Funkce řešící tuto 

událost: Vytvoří se systémové úkoly pro retrakáře na doplnění těchto lokací z 

rezervních lokací (C.3).Automaticky se vytisknou vychystávací štítky pro kartony, které 

budou vytvářet pěší pracovníci z aktivních/vyskladňovacích lokací (C.4).Pěší pracovník 

si nachystá prázdné kartony a nalepí na ně štítky z bodu C.4 (C.5).Pěší pracovník si 

vezme vychystávací vozík, naskládá do něj kartony a v RF transakci naskenuje jeho 

čárový kód (C.6).V té samé transakci postupně naskenuje čárové kódy kartonů a sváže 

je s vozíkem a tím si vytvoří vychystávací úkol (C.7). 

 Událost: WMS zobrazí lokaci, odkud má vzít pěší pracovník zboží.  Událost je 

vyřešena tím, že pracovník přijde k lokaci a naskenuje čárový kód kartonu v lokaci 

(C.8). Následuje událost: WMS zobrazí počet kusů, které se mají vychystat. Je řešena: 

při nedostatku zboží v lokaci/kartonu provede pěší pracovník pomocí RF transakce 

vyvolání doplňovacího úkolu pro retrakáře a pokračuje (C.9). Pokud je vše v pořádku, 

potvrdí vychystané kusy (C.10). Po této funkci se zobrazuje další událost, že jsou 

požadované kusy v lokaci. Ta je řešena pěším pracovníkem, který umístí kusy do 

kartonu ve vychystávacím vozíku a oskenuje čárový kód kartonu ve vozíku, kam kusy 

umístil (C.11).  

 Událost: jsou všechny kartony na vozíku vychystány? Pokud ano WMS ukončí 

úkol a pěší pracovník vyloží kartony na Outbound zónu, jinak pokračuje ve 

vychystávání. Outbound zónou jsou myšleny tyto dvě funkce: potvrzení, že 

vychystávací úkol je dokončen. WMS automaticky ukončí vychystávací úkol, jakmile 

se naskenují požadované kartony v tomto úkolu (C.12). Převoz vozíku a vyložení 

vychystaných celých kartonů k pracovní stanici vedle Outbound dopravníku (C.13). 

 Pokud se vychystávají celé kartony z rezervních lokací, skladovací systém 

zobrazí přímo úkoly pro retrakáře v dané uličce mezi regály. Díky tomu hned po druhé 

události následují tyto funkce: vychystání celých kartonů z rezervních lokací a jejich 

skenování pomocí RF transakce (C.14). Odvezení takto vychystaných kartonů k 

dalšímu zpracování/polepení (C.15). V tuto chvíli navazují i funkce, které se dostávali 

přes outbound zónu. Pomocí RF transakce pěší pracovník naskenuje karton a WMS 

pošle získaná data do dopravníku (C.16). Po naskenování se vytiskne vychystávací 

štítek, který se nalepí na daný karton (C.17). V případě skenování posledního kartonu z 

39 
 



objednávky se vytiskne Packing List, který se k tomuto kartonu přiloží (C.18). Karton 

se položí na dopravník (C.19).  

 Tímto je vychystávání ukončené a tak se karton pomocí dopravníku převeze na 

konsolidační zónu, kde čeká na odvoz, nebo je přesunut na pracovní stanice, k dalšímu 

zpracování (VAS – Value added services).  

4.2 Sklad a skladování zákazníka Gross 

 Zboží je rozděleno na visící, boxové a potraviny. Visící kusy jsou umístěny na 

tyčových regálech, boxové zboží je skladováno zvlášť ve speciálních boxech a 

potraviny jsou skladovány na paletových regálech. Ve skladě jsou prováděny tyto 

skladové operace: 

 příjem zboží 

 zaskladnění zboží 

 přeskladnění zboží 

 vychystávání zboží 

 balení 

 nakládka zboží 

 služby přidaného hodnoty (VAS in, VAS out) 

 Celková skladovací plocha je 6 600 m2. Počet paletových míst je 3400 a celková 

kapacita skladu v kusech je přibližně 1 700 000 kusů. Počet pracovníků se pohybuje 

mezi 180 – 220, jedná se totiž o sezónní výkyvy a pracuje se na dvě směny ranní a 

odpolední. Na skladě se využívá vysokozdvižná technika, jsou to retraky, elektrické 

paletové vozíky a hydraulické paletové vozíky. 
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Obrázek 12: Půdorys skladu zákazníka Gross 

 (Zdroj: Dokumentace společnosti DHL Supply Chain, s. r. o., vlastní zpracování) 

4.3 Procesy prováděné na skladě 

 Obecný popis standardních skladovacích procesů je obsažen v jednotlivých SOP 

dokumentech (Příloha 9). Většina prací je prováděna manuálně bez využití 

elektronického skladovacího systému. K dispozici je však informační systém a databáze 

zákazníka ABC, jehož data se využívají zejména při příjmu, vyskladňování a při 

inventurách. 

4.3.1 Příjem zboží do skladu a VAS IN 

 Za správnost příjmu zboží odpovídá pracovník příjmu zboží, který zboží od 

dodavatele přijal. Kontroluje se, zda fyzický počet přijímaných jednotek souhlasí 

s počtem jednotek avizovaných, zároveň kontroluje i kvalitu přijímaného zboží. 

 U oblečení se na příjmu provádějí ještě další úkony, které se nazývají služby 

přidané hodnoty, označované jako VAS IN. Konkrétně to znamená, že se ke zboží 

připevňují cenové štítky, odstraňují se etikety s librami (tzv. odlibrování).   
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4.3.2 Zaskladnění zboží do skladu  

 Přijaté zboží a zboží, které prošlo procesem VAS IN (u oděvů), je připraveno 

k zaskladnění. Za správně zaskladněné zboží odpovídá pracovník, který zboží 

zaskladňoval (binner).   

4.3.3 Vychystávání zboží 

 Zboží se vychystává na základě tzv. picking listu. Za správnost vychystání zboží 

odpovídá pracovník, který objednávku zpracovával (picker). 

4.3.4  VAS OUT 

 Vychystané zboží je následně označeno bezpečnostními prvky, tzv. hard tagy, u 

kosmetiky a potravin jsou na zboží aplikované překladové štítky. Poté je zboží 

nachystáno na expedici. Za správné provedení úkonů na úseku VAS OUT je odpovědný 

pracovník, který bezpečnostní prvek připevnil. 

4.3.5 Expedice zboží  

 Pro dokončení VAS OUT, je zboží umístěno na raily označenými štítkem cílové 

prodejny. V této fázi probíhá závěrečná kontrola, kdy se ověřuje, zda počet kusů zboží 

připraveného k expedici odpovídá počtu kusů zboží na objednávce. Kontrolu provádí 

pracovník expedice. Za přípravu, nakládku zboží do distribučního vozidla a přípravu 

dokumentů pro transport je odpovědný pracovník expedice. 

4.3.6 Inventura 

 Každé čtyři měsíce probíhá ve skladě tzv. cyklická inventura, v průběhu které je 

postupně počítán fyzický stav zásob a následně srovnáván se stavem zásob v systému. 

4.3.7 Postup fakturace zákazníkovi 

 Podklady pro fakturaci za skladování a manipulaci za uplynulý měsíc se 

uzavírají každý druhý pracovní den v následujícím měsíci. Podklady zpracovává Site 

Finance Controller. Ten pak výsledná data reportuje přímo Site Managerovi, který 
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odpovídá za jejich správnost. Finální verzi podkladů pro fakturaci schválenou Site 

Managerem posílá Site Finance Controller finančnímu oddělení se žádostí o vystavení 

faktury zákazníkovi. Po vystavení faktury posílá finanční oddělení ještě jednou ke 

schválení vystavené faktury. Po konečném schválení faktury Site Managerem je faktura 

odeslána zákazníkovi poštou. Dle smlouvy se zákazníkem by měl být celý proces hotov 

nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, za něž se náklady fakturují. 

4.3.8 Reklamace zákazníka 

 Na základě podkladů zaslaných klientem týkajících se chybného dodání zboží, 

nebo dodání poškozeného zboží apod. jsou zpracovávány reklamace klienta. Reklamace 

za stranu DHL zpracovává Customer Support a Administration Manager.  

4.3.9 Interní komunikace 

 Vedoucí pracovník odpovědný za pobočku je odpovědný za definování, 

zavedení a udržování Matice interní komunikace pro svoji pobočku. V této matici jsou 

definováni pracovníci odpovědní za příslušné komunikační kanály, kteří zajišťují jejich 

aktualizaci, zavedení a dozor nad dodržováním. 

 Pro interní komunikaci se především používá komunikační kanál „Yellow 

Corner“ (komunikační zóna formou magnetické nástěnky). Na těchto nástěnkách jsou 

informace ze skupiny DHL, informace o produktivitě zaměstnanců, provozní informace 

pobočky a sdělení personálního oddělení. Za kontrolu aktuálnosti, má odpovědnost HR 

Admin  pobočky (Dokumentace zákazníka Gross, 2013). 
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4.4 Procesní tok skladu 

 Tato kapitola obsahuje strukturu procesních skupin, rozpracované procesy 

příjmu a kontroly přijetí zboží.  

 

Obrázek 13: Struktura provozních procesů na skladě zákazníka ABC 

 (Zdroj: Dokumentace společnosti DHL Supply Chain, s. r. o., vlastní zpracování) 

 Na Obrázek 13 si lze povšimnout, že se struktura přibližuje struktuře 

standardizované, avšak na žádost zákazníka jsou některé procesy pozměněny. Na 

Obrázek 14,Obrázek 15,Obrázek 16Obrázek 17 je rozpracovaná procesní mapa příjmu a 

kontroly přijetí zboží na sklad. Ke zpracování takové procesní mapy, je velice důležité 

vědět, jak funguje administrační oddělení a pracovníci na příjmu. 
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4.4.1 Procesní mapy příjezdu nákladního vozidla a jeho vyskladnění 

Supplier notifies CZ DC 
of vehicle number and 
total content volume

Vehicle intake 
diary updated 
with expected 

arrival - vehicle 
reference issued 

to supplier

Detailed breakdown 
of vehilce contents 

sent to CZ DC 
(Planning Manager) 

by supplier

48 hours in advance of vehicle arrival content details checked 
and space allocation plan made for new SKUs and ensrure 

additional stocks have sufficient space allocated

Summary of vehicles expected by 
day / time given to security 

(communication with transport 
companies and Gist)

Vehicle arrives at 
gatehouse and 
reference given

Valid 
reference?

Contact Goods-in 
Team Leader

Arrival time in 
window?

GI Team Leader decision on 
receive if early or late. Contact 
nominated M&S representative 

if load "unknown"

YES

YES

NO

NO

 

Obrázek 14: Procesní mapa příjezdu nákladního vozidla; 1. část 

 (Zdroj: Dokumentace zákazníka Gross, vlastní úprava) 
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Obrázek 15: Procesní mapa příjezdu nákladního vozidla; 2. Část 

 (Zdroj: Dokumentace zákazníka Gross, vlastní úprava) 

4.4.2  Popis jednotlivých kroků 

 Z Velké Británie přijde plán nakládek na následující týden, je to vždy ve čtvrtek 

popřípadě v pátek. Posílá se administrátorskému úseku – inbound helpdesk. Zde se 

nachystá do knihy příjmů rozpis, který den, jaké auto dorazí. Poté se čeká na potvrzení 

o nakládkách, tedy na informace, kdy se auto naložilo a jeho očekávaný příjezd na 

sklad. 

 Jakmile auto dorazí, řidič se nahlásí na vrátnici a odevzdá doklady o zboží. 

Vrátnice kontaktuje vedoucího příjmu. Ten zkontroluje, zda auto souhlasí s rozpisem 

vykládek – pokud ano začne se vykládat, pokud ne, vše se nahlásí zákazníku Gross a 

čeká se na další postup a povolení vykládat. Pokud je vše v pořádku, vedoucí příjmu 

nahlásí rampu, na kterou má být auto přistaveno. Auto couvne k rampě, vedoucí 

zkontroluje číslo plomby, její neporušenost a doklady. Stav zapíše do dokladů a vše je 
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buď v pořádku, nebo jsou zjištěné nedostatky. Poté následuje fyzické vyložení plat a 

řidič čeká na recepci nebo v autě.  

 

Obrázek 16: Procesní mapa vykládání nákladního vozidla a kontrola zboží; 1. část 

 (Zdroj: Dokumentace zákazníka Gross, vlastní úprava) 
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Obrázek 17: Procesní mapa vykládání nákladního vozidla a kontrola zboží; 2. část 

 (Zdroj: Dokumentace zákazníka Gross, vlastní úprava) 

4.4.3  Popis jednotlivých kroků 

 Dva operátoři vyloží pomocí paletových vozíků palety se zbožím z nákladního 

vozu do vykládkových zón. Boxové zboží je na paletě v krabicích – začíná se boxové 

zboží třídit – rozkládat na volné palety a třídí se stejné zboží na hromadu. 

 Visící zboží je naskládáno ve velkých boxech. Veškeré zboží se musí z boxů 

vytahat a naskládat na raily. Ty se poté rozkládají na příjmové ploše, aby se zboží 

mohlo roztřídit podle oddělení, barvy, velikosti a UPC. Stejně je to i u boxového zboží. 

 Po roztřídění, vedoucí týmu určí lidi, kteří půjdou počítat. Vezmou si putaway 

doklady a jdou fyzicky přepočítávat roztříděné zboží. Napočítaný stav odsouhlasuje na 

papíru – putaway. Když se spočítá rail, označí se bílou značkou. Na značku se píše číslo 

faktury, oddělení a počet kusů na railu. U boxového zboží se píše přímo na kartony číslo 

faktury. 

 Spočítaný putaway doklad se vrátí vedoucímu týmu a ten překontroluje všechny 

stránky dokladu a hlavně jestli nějaká nechybí a jestli bylo vše spočítané a 

odsouhlasené. Zkompletovaný doklad odevzdá vedoucí týmu do administrativní 

kanceláře na následné přijetí do systému. Počítaný kamion následně začíná zpracovávat 
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oddělení VAS IN, kde se zboží opatřuje etiketami s cenami – stříhají/přelepují libry 

(ceny uvedené v librách). Potom se zboží zaskladní. 

4.5 Průzkum spokojenosti zaměstnanců 

 Každý rok, v polovině září probíhá ve společnosti průzkum spokojenosti 

zaměstnanců a pobočka zákazníka Gross je toho nedílnou součástí, jelikož tento projekt 

se vztahuje na celý region (region = Evropa, blízký východ, atd.). Průzkum poskytuje 

informace o tom, co si zaměstnanci myslí o společnosti a své práci. Cílem je zapojení 

všech zaměstnanců do procesu zlepšování společnosti. Průzkum probíhá online na 

počítačích a je zcela anonymní, dříve přibližně před 3 lety, ještě probíhal papírovou 

formou, avšak tato je věrohodnější. Zjišťuje se zpětná vazba zaměstnanců přibližně na 

35 otázek z různých oblastí. Na otázky se odpovídá na stupnici od ,,rozhodně 

souhlasím“, po ,,rozhodně nesouhlasím“. 

 

 

  

 

Rozhodněsouhlas. Souhlasím Nemám názor Rozhodně nesouhlas. Nesouhlasím 

 
% nepříznivých odpovědí % příznivých odpovědí 

Obrázek 18: Schéma stupnice odpovědí na otázky v průzkumu spokojenosti zaměstnanců 

 (Zdroj: Dokumentace společnosti DHL Supply Chain, s. r. o., 2013, vlastní zpracování) 

 Procento vrácených dotazníků se v rámci regionu pohybuje mezi 95 - 98%.  

Na pobočce zákazníka Gross se vrátily dotazníky všechny tedy 100%. Jakmile se 

dotazníky vrátí, dochází k analýze, která trvá tři měsíce. Poté se komunikuje 

s vedoucími poboček o výsledcích a řeší se, v jaké oblasti se nedopadlo uspokojivě. 

Z toho vyplývá tvorba akčních plánů ke zlepšení nespokojenosti zaměstnanců. Během 

jarních a letních měsíců se snaží pobočky akční plány implementovat a splnit je během 

vymezeného časového období.  

 Otázky jsou rozděleny do těchto oblastí – styl vedení, spolupráce, komunikace, 

osobní rozvoj, spokojenost se zaměstnavatelem, pracovní podmínky. 
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Čtyři nejlépe hodnoceny otázky: 

 na mém oddělení se dokážeme poučit z chyb (osobní rozvoj) 

 na mém oddělení si vyměňujeme zkušenosti a znalosti (spolupráce) 

 naše společnost se stará o bezpečnost práce na pracovišti (pracovní podmínky) 

 můj přímý nadřízený mi jasně vysvětlí, co z mé strany očekává (aktivní styl 

vedení) 

Čtyři nejhůře hodnoceny otázky:  

 celkově jsem spokojený/á se svými fyzickými pracovními podmínkami, např. 

teplota, pracovní prostor, atd. (pracovní podmínky) 

 jsem hrdý/á na to že pracuji pro naši společnost (zapojení zaměstnanců) 

 doporučil bych naši společnost jako skvělého zaměstnavatele (zapojení 

zaměstnanců) 

 můj přímý nadřízený mě podporuje v budování profesní kariéry (aktivní styl 

vedení) 

 Po zhodnocení všech otázek, je velice důležité naplánovat malý workshop 

(pracovní skupinku), která čítá přibližně 10 členů a je tvořena z velké části řadovými 

zaměstnanci a dvěma členy z vedení. Tato skupinka se podílí na tvorbě akčních cílů, 

které mají za snahu eliminovat negativní odpovědi na určité otázky. Zaměstnanci 

z nižších pozic dokáží lépe pochopit negativní výsledky při práci v této skupince a 

získají detailnější informace o konkrétních problémech. (Dokumentace společnosti 

DHL Supply Chain, s. r. o., 2013)  

 Akční plány by se měly zaměřit především na zapojení zaměstnanců a 

komunikaci. Tento průzkum je velice přínosný pro fungování společnosti. Lidé vidí, že 

se společnost snaží poskytovat lepší pracovní podmínky a prokazuje, že má o své 

zaměstnance starost. To je jedním z předmětů motivace pro zvýšení morálky, tím se 

zvedá produktivita a efektivita na pracovišti. 
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4.6 Optimalizace skladového provozu 

 Nastíněné fungování procesů skladu u zákazníka Gross a standardizované 

procesy společnosti DHL Supply Chain, s. r. o. Nabízejí optimalizaci pouze za pomoci 

velmi nákladných operací, avšak díky těmto operacím je možno využití třetí směny 

navýšení produktivity a zefektivnění práce. 

 Jak můžeme vidět na Obrázek 12. Pro navýšení kapacity skladu nebude nutné 

využívat nové skladové haly. Stačí pouze smluvně zařídit s průmyslovou zónou 

rozšíření skladovacích prostor tím, že se rozdělá plechová stěna po bývalé společnosti, 

která sídlila v jedné části skladovací haly. Další výhoda plyne z ušetření nákladů  

na dopravě. Z rozšíření skladovacích prostor v jiné hale, plynou prostoje cestováním 

mezi halami a náklady na cestování mezi nimi. Tudíž rozšíření kapacity v rámci jedné 

haly pro nás znamená ušetření času, nákladů na dopravu, rozšíření skladovacích kapacit, 

zvýšení obratu.  

 Navýšení pronájmu stupačkových elektrických nízkozdvižných paletových 

vozíků, znamená ulehčení práce pro zaměstnance. Jejich nasazení znamená urychlení  

a zefektivnění manipulace s velkotonážními paletami. Obrovské ušetření času. Příklad 

„stupačky“ vidíme na následujícím Obrázek 19. 

 

Obrázek 19: Elektrický nízkozdvižný paletový vozík 

(Zdroj: B-trading [online]. [cit. 2013-05-15]. Dostupné z: <.b-trading.cz>.) 
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 S navýšením skladovacích prostor souvisí navýšení počtu zaměstnanců. Je to 

jeden ze stěžejních procesů, jelikož na řadu přichází zaškolení a zavedení do provozu. 

Avšak v našem případě chceme produktivitu a využití skladovacích prostor využít do 

maxima tzn. zavedení třísměnného provozu. Cílem vzdělávacích aktivit projektu bude 

prohloubení odborných specifických znalostí a dovedností, rozvoj a zvýšení 

kvalifikační úrovně a klíčových kompetencí zaměstnanců, zkvalitnění nabízených 

služeb a zefektivnění firemních procesů. 

 Pokud chceme, aby naši zaměstnanci akceptovali třísměnný provoz, musí být ve 

filozofii skladového provozu i určitý motivační program. Ten bude zaveden na základě 

toho, že deset zaměstnanců s nejvyšší produktivitou a notnou dávkou zodpovědnosti, 

bude odměněno finančně. Výhody této optimalizace jsou zvýšení produktivity 

zaměstnanců a zvýšení obratu zboží na skladě. Avšak jsou zde i nevýhody. Jedná se o 

nepřesné pracovní plnění pokynů a požadavků. Z toho plynoucí opravy a poté zvýšení 

nákladů na danou činnost. 

 Nejdůležitější optimalizací je zavedení skladovacího systému, který je 

standardem ve společnosti DHL Supply Chain, s. r. o. Využívá scannerů, který lze vidět 

na Obrázek 20.  

 

Obrázek 20: Scanner MC9090 

 (Zdroj: Motorola Solutions [online]. [cit. 2013-05-15]. Dostupné z: motorolasolutions.com) 
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 Při zavádění skladového provozu zákazník neměl potřebné finance na zavedení 

standardizovaného skladovacího systému. Tudíž se využívá informativních programů 

zákazníka Gross, které zveřejňují seznamy vykládek a nakládek. Poté musí zaměstnanci 

za pomocí tužky a papíru evidovat, co se vyskladňuje a naskladňuje. Systém za pomocí 

scannerů pouze snímá čárové kódy, které jsou součástí každého produktu a rovnou 

kontroluje stav v systému jestli, je produkt součástí evidence. Zavedení systému 

automaticky sníží dobu trvání každého procesu, zpřehlední veškeré evidence, sníží 

dopad na životní prostředí, zmenší využití papíru (picking listy) a zvýší efektivitu. 

Velkým negativem je počáteční vklad do zavedení, avšak v globálním hledisku dojde 

k velkému ušetření nákladů na čas, zaměstnance a především produktivitu. 

 Každý optimalizační proces, který je zde uveden je součástí komplexní analýzy 

podniku a jeho možností. Pokud by se nejednalo o objektivní a nezávislý přístup nebylo 

by možné k těmto krokům přistoupit. 

4.7 Přínosy optimalizačních úspor 

 Tato kapitola shrnuje, jaké přínosy a negativa pro nás tvoří optimalizační 

procesy, jakým způsobem je budeme kontrolovat a co můžeme očekávat. Zákazník 

Gross očekává přínosy od rozšíření, zavedení nového skladovacího systému  

a skladovací techniky. 

4.7.1 Přínosy 

 úspora času při vykládkách a manipulaci se zbožím 

 standardizace trvání jednotlivých úkonů, které jsou si příbuzné 

 řízení a podpora skladovacího systému přes vzdálenou podporu 

 rozšíření skladovacích prostor 

 zvýšení obratu zásob a financí 

 zlepšení pracovních podmínek 

 zrušení papírových „picking“ listů 
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 snížení počtu zaměstnanců 

 zvýšení odpovědnosti na jednotlivých úsecích 

 zlepšení platového ohodnocení 

4.7.2 Nevýhody 

 Nevýhody jsou součástí každého optimalizačního procesu: 

 počáteční investice do optimalizačních kroků 

 vytížení pracovníků odpovědných za optimalizační procesy 

 nutnost zpomalení respektive zastavení skladového provozu 

 riziko nesplnění předpovězeného plánu 

 Kontrolou a zpracováním optimalizačních kroků se zabývá sekce administrativy 

a managementu. Reportují se informace, které vychází ze záznamů z provozu,  

z docházky a účetnictví. Škála reportovaných dat je velmi obsáhlá, sleduje produktivitu 

zaměstnanců, vývoj přijímaných a expedovaných objemů, úspěšnost plnění KPI, 

týdenní výkonnost skladu, kapacita skladu, docházka a nemocnost zaměstnanců apod. 

Reporty jsou aktualizovány na denní, týdenní či měsíční bázi. KPI ukazatele, které jsou 

dohodnuté se zákazníkem, se reportují KPI reportu a posílá je zákazníkovi Site Finance 

Controller.  

 Report Scorecard vypracovává administrativní pracovník a odesílá jej 

pracovníkovi, který je odpovědný za reporting celého skladu. Informace jsou čerpány ze 

záznamů o dopravě, z provozu, z hospodářských výsledků a personálního oddělení.  

Pro jednotlivé kapitoly reportu jsou stanoveny hranice jejich plnění. Po vyplnění údajů 

je okamžitě zřejmé zda sklad splnil požadované cíle. 
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5 Závěr 

 Cílem bakalářské práce bylo přiblížení skladového provozu z praxe a navrhnout 

optimalizační kroky ke zlepšení provozu na skladě zákazníka Gross. Tyto kroky byly 

učiněny na základě informací poskytnutých společností DHL Supply Chain, s. r. o., 

zákazníkem Gross a použití odborné literatury. Na základě těchto informací byla 

zpracována celá práce. 

 V její první části byla vymezena teoretická východiska, která přibližují pojmy, 

jež jsou součástí skladového provozu. Tyto pojmy pomohly k sestavení analytické části, 

která popisuje společnost DHL Supply Chain, s. r. o. a zákazníka Gross. DHL, jako 

jedna z největších logistických společností, má obrovskou organizační strukturu, která 

obsahuje veškerá oddělení. Oblast finančního zhodnocení poukazuje na zajímavé 

skutečnosti, že se společnost drží v posledních letech v poměrně červených číslech, co 

se týká výsledku hospodaření. Avšak její dceřiné společnosti tato čísla vyrovnávají. 

SWOT analýza znázorňuje, že je společnost zaměřena především na „velké“ zákazníky  

a může mít problém s přizpůsobením se požadavkům menších zákazníků. Zákazník 

Gross představuje, typickou zájmovou oblast zákazníků pro společnost DHL. A zároveň 

je možné na tomto zákazníkovi ilustrovat, v jaké oblasti společnost působí. 

 V návrhové části jsou znázorněny procesní mapy, které popisují standardizované 

procesy společnosti, a mapy, které jsou lehce upraveny zákazníkem Gross. Tyto mapy 

znázorňují příjezd nákladního vozidla, kontrolu zboží a standardizované vyskladnění 

zboží. Dále je zde znázorněna skladovací plocha v podobě půdorysu skladovacích 

prostor. Tato část je také zaměřena na průzkum spokojenosti zaměstnanců, který 

pomáhá díky zpětné vazbě zaměstnanců k jejich lepším pracovním podmínkám  

i osobnímu rozvoji. 

 Vyústěním celé práce jsou návrhy na zlepšení skladového provozu, které jsou 

potřebné pro snížení časových prostojů a nákladů. Ze strany zaměstnanců je navržen 

motivační program ve formě finančního ohodnocení. Posledním aspektem ke zlepšení je 

spokojenost zaměstnanců, kteří vytváří svojí produktivitou obraty zákazníka  

i společnosti. 
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SEZNAM POUŽITÝCH POJMŮ A ZKRATEK 

 

Prins a Profit   informační systémy 
SOP    popis standardních operací 
Visící zboží   oblečení na věšácích ve skladě umístěné na tyčových regálech, 
Boxové zboží   zboží uložené v regálech, v krabicích a na paletách (např. košile,  
   kabelky, boty, kosmetika, atd.) 
Food    potravinové zboží umístěné na paletách 
Equipment  materiál, která slouží k potřebám skladu (ne skladového zboží) 
VAS   služby přidané hodnoty 
Binning   zaskladňování zboží na sklad 
Replanishment  přeskladnění zboží na jiné pozice 
Picking   vychystávání zaskladněného zboží podle objednávky 
Picking list   seznam zboží na vychystání ze skladu 
Putaway  příjmový doklad, vytištěný ze systému zákazníka (Dokumentace  
   společnosti DHL Supply Chain, s. r. o., 2013) 
s. r. o.    společnost s ručením omezeným 
BDO    auditorská společnost, patří mezi pět největší světových   
   auditorských společností. Název BDO je zkratkou příjmení tří  
   hlavních zakladatelů. B jako Binder, D jako Dijker a O jako Otte. 
KPI   Key Performance Indicators, což znamená klíčové ukazatele  
   výkonnosti procesů 
Report Scorecard tabulka se splněním předem stanovených úkolů 
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Contractor / 

In-transit DC 

ready to 

dispatch

A.1 Send 

Electronic 

ASN to DC

Levi’s 

Contractor / in-

transit DC 

A.2 Pair email 

with EDI ASN & 

check ASN is 

present on 

system

A. Příloha V - Inbound (receipt + sorting + putaway) process flow DHL

Receipt Clerk

MA – ASN 

Inquiry

LIASON via 

ESI

EDI  ASN

-  message 

WH05

A.6 Locate 

required # of roll-

cages and 

trolleys to unload 

position

Operator

A.9 Unload 

content of one 

lorry to buffer 

pallets

A.8 Unload 

content of 

lorry direct to 

conveyor

A.13 Auto weight 

check carton & 

send weight data 

to MA

XOR

A.15 Manually 

add carton 

EAN to ASN

A.16 Check 

unit/s weight 

and update 

MA if requiredCarton not on ASN

(known SKU)

QA Operator

Weight failure /

master data not available

Carton is 

carried by 

inbound 

conveyor

QA Operator

MA option 

maintain 

Shipment?

Use MA – 

Item master 

and update 

SKU Info.

A.17 Count 

content and 

update MA if 
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QA Operator

Email 

notification of 

lorry arrival

Use MA SKU 

Master to 

update pack 

Qty and weight.

Operator

OperatorXOR Two lorries arrived

A.10 Place 

cartons from 

buffer pallets 

on conveyor 

Operator

A.11 Autoscan 

carton to 

identify it 

against ASN

A.12 Identify 

product & 

reprint / new 

label on carton

QA Operator

Stand alone 

labeling 

solution

No / damaged label

A.18 Update 

SKU master 

data in MA

QA Operator

Interface 

change back to 

conveyor for re-

weigh

A.14 Contact 

Levi’s

Carton not on ASN

(unknown SKU) /

other exceptions

 Roll-cage or 

trolley for put 

away is at Pick 

up / Dispatch

A.31 Scan  

roll-cage or 

trolley to be 

put away

Man-up truck 

Operator (roll-

cages)

A.32 Find 

target location 

(identified by 

MA – RF Unit)

Man-up truck 

Operator / 

Operator

MA option 

‘Direct PA - Cs’ 

– RF Unit

A.33 Scan 
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to confirm put 

away

Roll-cage or 

trolley with 

inbound cartons 
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Man-up truck 

Operator / 

Operator
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‘Direct PA - 

Cs’  program.

A.22 Scan carton 

to receive.

Carton 

weight is OK

A.23 Scan carton 

for location to 

place carton. 

A.24 Manual 

check errors, call  
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A.25 Repair 
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by MA auto 

check

Operator

A.21 Auto route 

carton to specific 
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to MA

Conveyor 

system

Use MA option 

– Case Inquiry 

to check 

carton
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‘Receive 

Cases’ – (RF 

Unit)

Operator

Use MA option 

‘RF Sort LPN’ 

– RF Unit
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Inventory

Use MA option 

– Maintain 

Case 
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A.26 Locate  

carton on roll-

cage or trolley
Operator
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inbound 

shipping 

report

B. 

Replenisment /

Full carton pick 

process

A.3 Make 

service call to 

Levi’s / carrier 

management
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Content may have 

multi/country SKUs

Receipt Clerk

Suggestion to prepare contingency flow 

charts in case that one of the systems 

fails

Conveyor 

system

XOR

Receipts Clerk

A.27 Identify 

when  roll-

cage or trolley 

is full

Operator was 

directed to 

target location 

by MA

A.30 Place roll-

cage or trolley 
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Operator where 

to put full roll-

cage or trolley
Conveyor 

system

Operator

Use MA Option 

‘RF Palletize 

Inbound LPNs’ – 

RF Unit

Operator

Use MA – RF 

Unit to task 

pallet for 

Putaway

A.29 Send 

Received 

product list Receipt Clerk

Use MA – 

‘Verify 

Shipment’

WH01.1 EDI 

Message

Identification of lorry from 

which carton came from 
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MA – Shipment 

Inquiry. Drill 

down to  Case 

Level.

Who is point of contact 

at Levi’s?

A.19 Re-box 

damaged box, 

re-print its 

label
QA Operator

Stand alone 

labeling 

solution

Paperwork is signed 

and given to lorry 

driver as well

Man-up Truck Operator 

(putaway from roll-cages) has 

a choice to select a different 

location if found appropriate.

DC will need list of contact 

persons on Levi’s side

Re-boxing is going to be done 

continually during the receipt,

There will be re-boxing station 

next to palletising area

A.28 Identify 

when All 

cartons 

received
Operator

Use MA 

Option 

‘Shipment 

Inquiry’

Operator 

(trolleys)

Note: MA = Manhattan WMOS

A.5.3 

Autoupload ASN 

into PLC (incl. 

activate & 

acknowledge)

A. 5.2 

Autocreation 

of MA PLC 

table

A.5.1 Initiate 

receipt of ASN 

in MA

MA Guard 

check-in 

Operator

MA

MA

Lorry arrived at 

DC

A.7 Input  

paper ASN 

data into MA
Receipt Clerk

No electronic ASN

- driver brings paper ASN

Use MA option 

‘Create Case 

Level ASN’
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ASN is manually input, 

lorry is unloaded – 

driver does not need to 
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A.5 Execute pre-

planning 
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sorting area at 

spurs
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A.4 Identify 

number of 

SKUs to be 

unloaded

‘Use MA 

option 

‘Shipment 
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A.7.1 Make 

service call to 

Levi’s

Operator
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No ASN at all
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(5711)
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1160 MA->PLC

1210 MA ->PLC
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A.20 Autosend 

information about 

unknown carton 

to MA 
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Conveyor 

system (PLC)
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prior to verification of 

shipment  

A.13 Autosend 

no-read 
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MA

Conveyor 

system
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5030 Message



Operator has 

logged onto 

MA - RF unit

B.1 Load empty 

trolley with label 

onto Man-up 

truck 

B. Příloha VI - Replenishment & Full carton pick process flow at DHL DC

Man-up truck 

Operator

B.5 Scan 

carton to 

replenishment 

trolley

Trolley 

reached set 

carton 

replenish.level

Man-up truck 

Operator

Use MA – Part 

of ‘Ctrl-S’ – RF 

unit

A. Inbound

process

MA displayed 

replenishment 

source stock 
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B.4 Record 

missing carton & 

MA creates PI 
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Operator
XOR
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is NOT in place
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contains 
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Operator
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New 
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given to Truck 

Operator

XOR
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carton 
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Target pick 
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replenishment 
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Man-up Truck 

operator
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of ‘Ctrl-S’ – RF 

unit

B.9 Put carton 
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Man-up Truck 

operator
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unit

XOR

New task of placing 

replenishment carton 
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C. Picking 

process

Use MA ‘Ctrl-S’ 

option. Enter ‘Ctrl-P’ 
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alternative location 
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– RF unit

B.8 Find and 
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pick face 

location

XORReplenishment wave

B.2 Generate 
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carton pick 
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Full carton
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replenishment 
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B.12 Scan full 
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Operator
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MA displayed 

replenishment 

source stock 
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Operator
XOR

Required carton 
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carton

Man-up truck 

Operator
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Operator
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Man-up Truck 

operator

Use MA – Part 

of ‘Ctrl-S’ – RF 

unit

B.6 Confirm 

trolley is full, 
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putaway mode

Man-up Truck 

operator
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B.13 Scan 

trolley to P&D
Man-up truck 

Operator

MA

Note: MA = Manhattan WMOS



Customer 
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D.1 Identify 

VAS order

D.7 Scan/ 

confirm carton 

label to MA at 

VAS area

D. Příloha VII - VAS process flow at DHL DC

VAS Operator
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Outbound

D.8 Sort VAS 
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D.9 Scan 

carton label to 
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VAS Operator
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VAS Operator
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label, palletize
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MA
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weight check 

carton
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system
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MA - PI
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completed
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VAS Operator
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it treated as a new receipt?

EDI message: 

WH20 VAS 

Carton 

Contents

WH02 EDI message contains the VAS flag. 

Not all orders for a customer will necessarily be 

VAS'd so system (MA) needs to always look at 

this flag to determine VAS / not VAS

EDI Message frrom WMOS --> EuroVAS can 

be manually triggered (as per Bornem) or 

system triggered (UK) depending on physical / 

logical flow + cartonisation functionality



Carrier 

collects 

customer 

returns

F. Příloha VIII - Returns process flow at DHL DC

Yellow RA label = Dockers® return

Orange RA label = Levi’s® return 

F.1 Receive 

packing list 

24hrs before 

arrival

Email, fax, 

phone packing 

list (PL)

Receipts Clerk

Lorry with 

returned 

cartons  

arrived

F.2 Unload 

returned 

cartons to 

Returns area

F.3 Check if # 

of cartons & 

RA according 

to PL

F.5 In 24hrs send 

carrier & CS 

details of 

discrepancies

F.6 Type in 

RA number
Returns 

Operator

EuroReturns

Returns 

Operator

Returns 

Operator

F.7 Check the 

content, reason 

code & quality 

and insert SKU 

number

ER displays 

expected 

content & 

reason codes

F.9 Send 

email to 

Customer 

Service

F.8 Place 

whole RA to 

quarantine & 

record in ER

XOR

RA in system ≠ physical received 

(not as declared on RA)

Feedback from 

Customer 

Service 

received

F.20 Put garment 

in multi-LOT 

bucket carton & 

print label

Returns 

Operator

XOR

F.22 

Cartonize, 

print and place 

label

F.18 Put away 

to pick face 

locations

F.19 Re-label 

garment

Returns 

Operator

EuroReturns

Returns 

Operator

EuroReturns

F.13 Sort 

garment 

quality

1
st
 quality garment

F.15 Create 

new carton & 

label it

1
st
 quality 

garment 

prepared for 

put away

Full carton/s

F.17 

Autogenerate 

reversed pick 

walk

# of garment

is less 

than carton

Returns 

Operator

Request to send

RA cartons back

F.10 Record 

change to RA 

as requested

Send the 

returned RA 

back to 

customer

EuroReturns

2
nd

 quality garment

3
rd

 quality garment

F.21 Scan and 

stock bucket 

carton

Returns 

Operator

EuroReturns

Returns 

Operator

MA

Returns 

Operator

MA – RF unit

Returns 

Operator

Returns 

Operator

EuroReturns?

F.23 Scan 

carton &put 

away to stock 

area (dedicated) 

Returns 

Operator

MA

Cartons are 

visibly marked 

as 3
rd

 quality

MA – Put 

away

Returns 

Operator

MA – RF unit

C. Picking 

process

Returns 

Operator

Stand alone 

labeling 

solution

C. Picking 

process

F.12 

Download RA 

data from 

EuroReturns

MA - Inbound

F.4 Confirm # 

cartons to 

lorry driver/CS

Returns 

Operator

CMR, any 

transport docs

There should be SLA for time 

of response

Should not this activity come after RA 

update/receive in EuroReturns?

F.11 Confirm 

RA

Printed PL

Levi’s Customer 

Service

Returns 

Operator

EuroReturns

EDI message:

WH18 Request 

for Inventory 

Adjustment

F.16 Scan carton 

& Stock it or place 

it to pick face if 

there is space
Returns 

Operator

MA / RF unit

Where in 

process and in 

what system 

should new 

carton be 

created?

F.14 Scan 

cartons & 

identify 

country of orig

Returns 

Operator

MA – RF Unit

3rd quality 

cartons were 

sent for 

destruction



 

Příloha IX: VAS IN 



 

Příloha IX: VAS OUT 



 

Příloha IX: Zaskladnění visícího zboží 



 

Příloha IX: Zaskladnění boxového zboží 
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