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Diplomová práce se zabývá studií optimalizace skladovacích proces� se zam��ením 

na sklad spole�nosti Almeva East Europe s.r.o. Za pomoci moderních metod se snaží 

dosáhnout v�tší p�esnosti a rychlosti p�i vychystávání objednávek. Úvodní �ást práce 

je zam��ena na popis podnikání firmy, následuje zpracování analýzy vnit�ních proces�

obchodní �innosti, t�etí kapitola se v�nuje teoretickým poznatk�m z oblasti proces�

obchodní logistiky vedoucí ke spokojenosti poskytovaných služeb zákazníkovi. Tv�r�í 

�ást je zam��ena na nové návrhy �ešení optimalizace obchodní �innosti p�i spln�ní 

objednávek.

ABSTRACT 

The diploma thesis deals with the optimization study of storage processes focusing on 

the warehouse of the company Almeva East Europe s.r.o. Using modern methods they 

try to achieve higher accuracy and speed when preparing the order for dispatch. The 

first part of my diploma thesis contains the description of the company business, 

following by the internal process analysis of business activities. The third part deals 

with theoretical knowledge of logistic business processes that lead to customers' 

satisfaction. The practical part concerns new suggestions for optimization of business 

activities when completing the order. 

KLÍ�OVÁ SLOVA 

Skladování, logistika, optimalizace, náklady, expedice, objednávka, zásobování 

KEYWORDS 
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CÍLE �EŠENÍ 

Hlavním cílem diplomové práce je optimalizace skladovacích proces� p�i �ízení proces�

dodavatelsko-odb�ratelských vztah�.  

Práce je aplikována na firmu Almeva East Europe s.r.o. (dále jen AEE).  Firma AEE 

se zabývá nákupem a prodejem plastového systému odkou�ení. Výsledkem 

implementace t�chto metod by m�lo být snížení �asu expedice, které povede 

ke zkrácení dodacích termín� objednávek. Dále dojde k urychlení p�íjmu zboží, jeho 

roz�azení a uskladn�ní do p�íslušných regál� a gitterbox�. 

Jednotlivé díl�í cíle se budou zabývat procesy, které vycházejí z analýzy:  

- materiálového toku a 

- informa�ního toku.  

�innosti související s pohybem zboží uvnit� firmy jsou rozd�leny na dva procesy: 

1. opat�ení zboží ur�eného ke krytí požadavk� zákazník� – zjiš�ování platební 

schopnosti odb�ratel�, stavu zboží na sklad� a možnosti doru�ení zboží; 

2. zajišt�ní zboží pro velkoobchodní �innost – stanovení minimálních hodnot, 

p�i kterých vznikne impuls pro vytvo�ení objednávky zboží. 

Pro spln�ní hlavního cíle je nutno vy�ešit cíle díl�í pomocí návrhu �ízení skladování. 

T�mi jsou:   

1. Vzájemn� se dopl�ující systémy „Pick to point“ a „Pick to light“. Fungují 

na principu sv�telné signalizace. Jednotlivým skladovým prostor�m jsou 

p�irazeny lampy a diody, která ozna�ují místo uskladn�ní.   

2. Vyvíjející se metoda „Spothill“. P�edností této aplikace je fungování principem  

indoorové navigace, která umož�uje orientaci v budov� pomocí iBeaconu 

a bluetooth. Tato aplikace je umíst�na v mobilním za�ízení. 

Záv�rem diplomové práce je ekonomické zhodnocení p�ístupu �ešení a doporu�ení 

vybraného produktu p�i �ízení.  
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1 POPIS SPOLE�NOSTI ALMEVA EAST EUROPE  

Spole�nost se zabývá centrálním nákupem švýcarských plastových komínových 

systém� ALMEVA East Europe s.r.o. Od roku 2014 se souhlasem švýcarského 

spole�níka a výrobce plastových komínových systém� p�evzala �ást výroby a zahájila 

výrobu plastových komponent� AEE ve zrekonstruovaných prostorách v Želešicích. 

Rekonstrukce probíhala p�es projekt brownfield. V této budov� se d�íve nacházel 

kravín, který byl p�estav�n do sou�asné podoby. Tato p�estavba slouží též jako 

modelové �ešení revitalizace dalších ploch. (11) 

1.1 Historie spole�nosti 

Spole�nost vznikla v zá�í roku 2008 jako spole�nost Quies s.r.o. Pod tímto obchodním 

názvem figurovala na �eském trhu do 19. 09. 2011. V období do 14. 08. 2012 p�ijímá 

obchodní jméno ALMEVA PRODUCTION s.r.o. Od 14. 08. 2012 (po dokon�ení 

procesu fúze) vystupuje kone�n� pod názvem ALMEVA EAST EUROPE s.r.o. Svou 

�innost v �eské republice zahajuje s finan�ní podporou švýcarské mate�ské spole�nosti, 

producenta plastových komínových systém�. Po nákupu nemovitosti v Želešicích 

p�ipravuje projekt rekonstrukce zem�d�lské usedlosti s cílem vybudovat v �eské 

republice stabilní základnu pro výrobu a distribuci produkt� do východní Evropy. 

Dodavatelem plastových komínových systém� ALMEVA je v letech 2009 - 2010 

spole�nost GFK AG, se sídlem Austrasse 13, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein, 

DE814302130. Ques s.r.o. zajiš�uje nákup komínových systém� a stará se o pr�b�h 

projektu rekonstrukce. O marketing a distribuci se v té dob� stará dnes již v procesu 

fúze zaniklá spole�nost ALMEVA EAST EUROPE s.r.o. I�: 28309171. 

Dne 01. 01. 2012 zahajuje projekt vnitrostátní fúze slou�ením ALMEVA 

PRODUCTION s.r.o. (I�:28303156) a ALMEVA EAST EUROPE s.r.o. 

(I�:28309171). V procesu fúze vzniká stávající spole�nost ALMEVA EAST EUROPE 

s.r.o. I�:28303156, DI�: CZ28303156 (platné od 01. 01. 2013). 



 !

Dodavatelem komínových systém� se od roku 2011 stává p�ímo producent a švýcarský 

spole�ník ALMEVA AG, Bischofzell, Industriestr. 6, CH – 9220, Švýcarská 

konfederace, Registra�ní �íslo: CH-320.3.036.946-5.  

ALMEVA AG pat�í technologicky na špi�ku ve svém oboru. Formou op�ních program�

drží podíly v následujících spole�nostech:  

• ALMEVA Deutschland GmbH,  

• ALMEVA METALLTECHNIK GmbH, ALMEVA Italia s.r.l.,  

• ALMEVA SAS France, GFK France S.A.R.L.,  

• GFK Aktiengesellschaft Liechtenstein,  

• ALMEVA EAST EUROPE s.r.o. (11) 

Obrázek 1: Budova p�ed rekonstrukcí (1) 

Spole�nost v sou�asné dob� zam�stnává 20 zam�stnanc�. (11) 
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1.2 Identifika�ní údaje 

Název firmy:   ALMEVA EAST EUROPE s. r. o. 

Identifika�ní �íslo:  28303156 

Sídlo:     Ul. Družstevní 501, Želešice PS� 66443 

Právní forma:   spole�nost s ru�ením omezeným 

Datum vzniku:   09. 09. 2008 

Zapsaná:    Krajský soud v Brn�, oddíl C, vložka �. 59755 

Webová prezentace:  www.almeva.cz (11) 

                                                      Obrázek 2: Logo spole�nosti (1) 

1.3 Vlastnická struktura 

Základní kapitál: 200 000,- K�

Spole�níci: 

PAVEL MARE�EK, Baarovo náb�eží 920/43, Malom��ice, 614 00 Brno 

dat. nar. 09. 03 1971  

Vklad: 98 000,- K�, splaceno: 100 % 

Obchodní podíl: 49 % 



$%

ALMEVA AG, Bischofzell, Industriestr. 6, CH - 9220 , Švýcarská konfederace 

Registra�ní �íslo: CH-320.3.036.946-5 

Vklad: 90 000,- K�, splaceno: 100 % 

Obchodní podíl: 51 % (11)

Obchodní ú�asti v jiných spole�nostech 

ALMEVA Slovakia; Tren�ín, Bratislavská 119, PS� 91105, Slovensko 

I�: 35868911, SK2021754196 

Základní kapitál 7 000 EUR, výška vkladu: 7 000 EUR

Obchodní podíl: 100 % 

Almeva Hungary Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2.   

Základní kapitál 61 000 000 HUF, výška vkladu: 60 900 000 EUR 

Vklad: 90 000,00, Splaceno: 100 % 

Obchodní podíl:99,8 % 

ALMEVA POLAND s.r.o.; ul. Cieszy�ska 2, 43-200 Pszcyna, Polsko,  

Základní kapitál 5 000 PLN, výška vkladu: 4 000 PLN

Obchodní podíl:80 % (11)
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1.4 Statutární orgány 

Jednatel:  PAVEL MARE�EK, datum narození 09. 03. 1971 

Baarovo náb�eží 920/43, Malom��ice, 614 00 Brno 

Den vzniku funkce: 14. 08. 2012 

Za spole�nost jedná jednatel samostatn�. 

1.5 Vývoj zam�stnanc�

Na za�átku firma za�ínala pracovat pouze se 4 zam�stnanci. V pr�b�hu 5 let se tento 

po�et zp�tinásobil. (11) 

Tabulka 1: Po�et zam�stnanc� v letech 2009 – 2014 (11)

2(() 2(*( 2(** 2(*2 2(*+ 2(*,

-.�et 

z/0�stnanc�

4 4 6 57 56 78
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1.6 Organiza�ní struktura 

Následující obrázek popisuje organiza�ní strukturu firmy. 

Obrázek 3: Organiza�ní struktura (11)

1.7 Obchod a trhy 

Obchod s plastovými komínovými systémy je závislý na podílu využívání 

kondenza�ních kotl� v daném regionu. Podíl kondenza�ních kotl� v N�mecku, Francii, 

Švýcarsku a Itálii �iní tém�� 90 % v porovnání s b�žnými komínovými systémy. 

Na základ� informací od p�edního �eského dovozce kotl� BAXI a DE DITRICH, 

spole�nosti BDR Thermea (Czech republic) s.r.o., bylo v letech 2010-2013 zastoupení 

kondenza�ních kotl� na �eském trhu p�ibližn� 60%. Zastoupení kondenza�ních kotl�

ve východní Evrop� (Polsko, Litva, Lotyšsko, Ma�arsko) je p�ibližn� 25%. Z výše 

uvedených informací vyplývá, že trhy s plastovými komínovými systémy ve východní 

Evrop� poskytují dostate�ný potenciál pro rozvoj.  
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Dne 01. 09. 2014 vstoupila v platnost Direktiva 92/42/EU, která nadále zakazuje 

uvád�ní jiných než kondenza�ních kotl� na trh. Vzhledem k tomu, že tato sm�rnice 

je platná ve všech zemích EU bez výjimky, je o�ekáván enormní nár�st poptávky. 

Hlavn� však v zemích s dosavadn� nízkou penetrací kondenza�ních kotl�. 

Také v oblasti vým�ny stávajících kotl�, kdy již bude neefektivní servis, je velká 

p�íležitost pro instalaci kondenza�ních komín�. (11) 

1.8 Funkce a rozd�lení komín�

Komíny jsou ur�eny pro odvod spalin z objektu ven do prostoru. Aby nehrozilo 

jakékoliv nebezpe�í, musí být svislá konstrukce samonosná. (8) 

Obrázek 4: Krbová kamna (1) 

Komíny d�líme: 

- podle velikosti – úzké, st�ední, pr�lezné, 

- podle tvaru pr�duchu – kruhové, �tvercové, obdélníkové, 

- podle po�tu pr�duch� – jednotlivé, sdružené, 
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- podle uspo�ádání pr�duch� – pr�b�žné, podlažní, p�epažené se spole�ným 

sb�ra�em, 

- podle paliva – tuhé, kapalné, plynné, 

- z hlediska polohy ke svislým nosným konstrukcím – vestav�né komíny, komíny 

p�istavované, komíny samostatn� stojící, 

- podle technologie provád�ní – tradi�ní (z cihel nebo tvárnic), monolitické 

betonové komíny, montované z kvádru, stavebnicové komíny. (8) 

1.9 Výrobky 

Spole�nost AEE nabízí na trhu systémy: 

- plastové, 

- hliníkové, 

- nerezové, 

- �erná „kou�ovina", 

- p�íslušenství ZUB. 

Plastový systém 

Plastový komínový systém ALMEVA: moderní systém odkou�ení odvádí spaliny 

od kondenza�ních a nízkoteplotních kotl� a je ur�en p�evážn� pro p�etlakové a vysoko 

p�etlakové spalinové cesty. 

Prov��eným výrobním postupem bylo dosaženo dokonalé p�esnosti a kvality všech 

komponent�. Precizn� navržený tvar hrdlového spoje umož�uje vynikající hydraulické 

vlastnosti potrubí, což zaru�uje dokonalé proud�ní spalin a nízké riziko zanášení. 

Komponenty jsou vyráb�né z termoplastické vysokomolekulární hmoty chemicky 

odolné v��i kyselinám (krom� oxida�ních), zásadám a slabým rozpoušt�dl�m. 

Použití: 

- pro novou výstavbu (montáž) komín�, 

- pro sanace stávajících komín� a komínových pr�duch�, 
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- možnost aplikace p�íslušného systému jak v interiéru, tak v exteriéru. (1) 

Tabulka 2: Plastový systém (1) 

Hliníkový systém

Ur�en k odvodu spalin od spot�ebi�� typu Turbo s nejvyšší teplotou spalin na hrdle 

odkou�ení spot�ebi�e 200 °C. Slouží p�evážn� pro p�etlakové spalinové cesty. Jeho 

využití je vhodné i pro komíny s p�irozeným tahem. Je vhodný pro komíny, které jsou 

plánovit� provozovány v mokrém provozním režimu, a není ur�en pro spalinové cesty, 

ve kterých m�že dojít k vyho�ení sazí. (1) 

Obrázek 5: Hliníkový systém (1) 
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Nerezový systém 

Ur�en k odvodu spalin od všech typ� spot�ebi�� na pevná, olejová a plynná paliva, 

pracujících v podtlakovém provozu (s p�irozeným tahem) a p�i použití t�sn�ní 

i v p�etlakovém provozu. Vyrábí se z ušlechtilé oceli t�ídy 1.4404. Systém je odolný 

v��i vlhkosti a umož�uje suchý i mokrý provoz. Široký sortiment prvk� umož�uje 

provedení prakticky jakéhokoli odtahu spalin. Je možné z tohoto systému sestavit celou 

kou�ovou cestu (komín i kou�ovod). Lze propojit i s flexibilními systémy. Výhodou 

systému je bezpe�ná klasická technika spojování - t�sný hrdlový spoj s objímkou, který 

garantuje t�snost systému nejen v��i úniku spalin, ale také v��i úniku kondenzátu. (1) 

Obrázek 6: Nerezový systém (1) 
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�erná „kou�ovina" 

Je ur�ena k odvodu spalin od spot�ebi�� na pevná paliva s nejvyšší teplotou spalin 

na hrdle odkou�ení spot�ebi�e 400 °C. Slouží p�evážn� pro komíny s p�irozeným tahem. 

Není ur�en pro spalinové cesty, ve kterých m�že dojít k vyho�ení sazí. Doporu�uje 

se pro komíny, které jsou plánovit� provozovány v suchém provozním režimu. (1) 

qrstuvw xy �erná „kou�ovina" (1)

P�íslušenství ZUB 

P�íslušenství ke komínovým systém�m: 

• neutraliza�ní box, 

• sifony, 

• maziva pro snadné spojování, 

• �erpadlo pro odvod kondenzátu, 

• pr�chodky, manžety, m�ížky, 

• náhradní t�sn�ní a ví�ka, 

• kotevní technika. 
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P�íslušenství ZUB je ur�eno pro plastové, hliníkové a nerezové systémy odkou�ení 

ALMEVA. (1) 

Obrázek 8: P�íslušenství ZUB (1) 

Kondenza�ní kotle získaly sv�j název podle principu kondenzace, která je p�i provozu 

využívána. Ú�innost kondenza�ních kotl� je tedy až 108 %. U klasických konven�ních 

kotl� jsou spaliny odvád�ny p�ímo do komína bez dalšího využití. Oproti tomu 

kondenza�ní kotle dokáží využít latentní tzv. kondenza�ní teplo, což umož�uje v�tší 

plocha vým�níku kotle. P�i spalování plynu v kotli vzniká ur�ité množství vodních par. 

Ty spolu s oxidem uhli�itým a dalšími produkty ho�ení tvo�í spaliny a ty jsou odvád�ny 

spalinovou cestou do vn�jšího ovzduší. Spaliny tak v sob� mají �ást akumulované 

tepelné energie. Pokud se tyto spaliny ochladí pod teplotu jejich rosného bodu, dojde 

ke zm�n� skupenství a p�edání �ásti tepelné energie vodní páry pomocí 

tzv. kondenza�ního vým�níku topné vod�, která se zpátky vrací ochlazená z topného 

systému zp�t do kotle. �asto se pro zjednodušení �íká, že vratná voda je takto 

p�edeh�ívána. Jelikož spaliny obsahují asi 11 % spalného tepla, �íkáme, že v sou�tu 

s b�žnou ú�inností kotle se celková ú�innost kondenza�ního kotle pohybuje nad 100 %. 

Kondenza�ní kotle ve srovnání s klasickými kotli spot�ebují mén� energie a obsah 

škodlivin CO2 a NOx je snížen na minimum. (18) 
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2 ANALYTICKÁ �ÁST 

Analytická �ást diplomové práce se zabývá analýzou firemních vnit�ních proces�. 

Je zde popsán pr�b�h objednávky, kdy se firma nachází v pozici zákazníka. Zabýváme 

se zde také pr�b�hem zboží od p�ijetí objednávky, až po její expedování. 

2.1 Systém skladování a pr�b�h zboží 

Jelikož firma p�sobí na �eském trhu již od roku 2008 a pokouší se pronikat 

i na zahrani�ní trhy, je pot�eba mít propojený informa�ní systém se skladovou evidencí. 

Jen b�hem lo�ského roku bylo ve firm� obdrženo a vystaveno na 3 800 faktur.  

S vydanými a p�ijatými fakturami souvisejí i pohyby ve skladu, kterých bylo 7 200. 

Tyto pohyby jsou dvojího druhu.  

První vznikají p�i zadávání primárních doklad� – p�íjemek, výdejek do spot�eby, 

výdejek spojených s fakturou nebo prodejkou a p�evodek. V�tšinou mají tyto pohyby 

vedle �ástky vyjad�ující ocen�ní ve skladových cenách uvedeno i množství skladových 

jednotek.  

Druhou skupinu tvo�í dopo�ítávané pohyby, v�tšinou pouze s uvedením �ástky.  

Na každý den p�ipadá v pr�m�ru 24 pohyb� se zbožím. 

Za rok 2013 byl evidován po�et p�íjm� a výdaj� zboží.  

Bylo vytvo�eno 970 p�íjemek na sklad v hodnot� 11 200 tisíc K�. Prodej za hotové 

si vyžádal 125 prodejek v celkové výši 350 tisíc K�. P�i p�evozu zboží z jednoho skladu 

do druhého vzniklo 89 p�evodek v hodnot� 5 300 tisíc K�. Prob�hlo 1 726 výdejek 

zboží, které zahrnovaly i vzorky, eviden�ní korekce, krabice, do kterých je t�eba n�které 

zboží zabalit a také zám�ny, které vznikají. Spole�nost Almeva vyrábí i na objednávka 

z polotovar�, které má k dispozici. Za lo�ský rok vzniklo 272 výrobk� za 

2 600 tisíc K�. V roce 2014 bylo vyexpedováno zboží v hodnot� 51,6 mil. K� a k nim 

se vytvo�ilo 3557 dodacích list�. Pr�m�rná hodnota jedné dodávky byla 14,6 tisíc K�. 

Oproti tomu firma AEE nakoupila zboží a materiál v hodnot� 35,2 mil. K� a k nim 

p�ijala na 444 dodacích list�. Pr�m�rná hodnota dodávky tak byla tém�� 80 tisíc K�. 
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Všechny výše uvedené operace jsou zaznamenány v ú�etním a skladovém systému 

Money S3. Od 01. 01. 2015 p�ešla spole�nost na vlastní interní software Alice, který 

je využíván i v ostatních zemích, kde spole�nost sídlí. Tento systém je i nadále propojen 

se systémem Money S3, ve kterém se nadále pokra�uje ve vedení ú�etnictví.  

Ve firm� je nastavena minimální a maximální hladina pro objednání zboží. 

Ta je ur�ena podle p�edešlého roku a prodejního plánu na aktuální rok. Dále se musí 

ur�it, u kterého zboží se bude o�ekávat zvýšená nebo snížená poptávka. K tomu je nutné 

p�i�adit odpovídající hranice. P�i dosažení stavu minimální hladiny je vyslaná 

objednávka pro dopln�ní skladových zásob do maximáln� možné p�ípustné hladiny. 

Jelikož firma obchoduje se zbožím, které se odvíjí podle sezonnosti, je i dodací lh�ta 

a množství objednaného zboží závislá na sezonních m�sících. Dodací lh�ty zboží 

se v zimních m�sících pohybují kolem 4 týdn�, v sezónních m�sících jako je zá�í a �íjen 

to bývá �trnáctidenní závoz. Zboží je dováženo ze sklad� ve Švýcarsku a Berlín� a doba 

od objednání zboží po jeho dodání trvá 2 týdny. (11) 

2.1.1 Pr�b�h zboží 

Na pr�b�h zboží v podniku m�žeme pohlížet jako na dva kolob�hy, které b�ží sou�asn�.  

První kolob�h zboží je ten, o který se zasazuje sama firma, vytvá�í objednávky a stojí 

v pozici zákazníka. Hlídá si množství zboží a �eká na p�ijetí nového zboží.  

Druhý kolob�h, který vzniká, je, že se podnik nachází na stran� dodavatele. 

Jeho úkolem je zajistit hladký pr�b�h objednávky tak, aby se zboží dostalo v�as 

a v nepoškozeném stavu k zákazníkovi.  

Podle �etností objednávek se odvíjí rychlost prvního kolob�hu. V p�ípad� nedostatku 

zboží u kolob�hu 1 dojde k prodloužení dodací lh�ty u kolob�hu 2.  
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Pr�b�h zboží z pozice zákazníka 

Obrázek 9: Pr�b�h zboží z pozice zákazníka (vlastní zpracování) 
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Pr�b�h zboží z pozice dodavatele 

Obrázek 10: Pr�b�h boží z pozice dodavatele (vlastní zpracování) 
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V procesu pr�b�hu zboží z pozice dodavatele nastává rozsáhlejší kolob�h. Zákazník 

si objedná zboží. Objednávku obdrží objednávkové a faktura�ní odd�lení. Zde 

se zjiš�uje platební morálka odb�ratele. Pokud je negativní, objednávku obdrží 

obchodní �editel, který se se zákazníkem dohodne na dalším postupu. V p�ípad�, 

že je vše v po�ádku, zjiš�uje se stav zásob ve skladu. Pokud zboží není na sklad�, 

zjiš�uje se, jestli se jedná o prvek, který je podnik schopný vyrobit nebo jej musí 

objednat. Po obdržení zboží na sklad je možné vystavit objednávku. Následuje 

vychystání objednávky a dochází k zabalení zboží. Podle požadavk� zákazníka 

je možné balit jednotlivé kusy zvláš� �i hromadn�. Podle po�tu palet nutných k p�eprav�

objednávky se objednává doprava. Denní svoz po �eské republice je zajiš�ován firmou 

Geis. V rámci EU dochází k poptávkovému �ízení a výb�ru nejlevn�jšího dopravce.  

2.2 Postavení na trhu 

Od b�ezna roku 2009 vstoupila na �eský trh spole�nost Almeva East Europe, s. r. o. 

(dále jen AEE). Tato spole�nost je �lenem silné skupiny Almeva AG (sídlící 

ve Švýcarsku). V oboru plastových spalinových systému se pohybuje již od roku 1993. 

Se stoupající a nep�etržitou poptávkou východních trh� o plastové systémy odvodu 

spalin bylo nutností spole�nost Almeva rozší�it o oblast p�sobení i v dalších státech 

Evropy. Díky silnému západnímu kapitálu, zab�hlé výrob� a vynikajícím znalostem 

v oboru, mohla v relativn� krátké dob� vzniknout nová dce�iná spole�nost AEE, která 

nyní dodává kvalitní plastový systém n�kolika významným evropským výrobc�m 

spot�ebi��. (11) 



� 

Obrázek 11: Komplex AEE (1)

Spole�nost AEE našla své zázemí v �eské republice ve strategicky výhodném míst�

v Želešicích u Brna. Toto místo je nedaleko d�ležité st�edoevropské dálni�ní k�ižovatky 

D1/D2 a lze odsud spolehliv� zajistit flexibilní dodávku plastových komponent� do celé 

st�ední a východní Evropy. Mezi nejvýznamn�jší odb�ratele v t�chto �ástech Evropy 

pat�í Slovensko, Ma�arsko, Polsko, Litva, Lotyšsko a 	ecko. Dokonalé propojení 

výroby, kontroly jakosti, obchodu, logistiky, marketingu a poradenství vytvo�ilo 

ze skupiny AEE pružný celek, jehož síla spo�ívá ve stabilní pozici na evropském trhu.  

Se sílící poptávkou po zboží musela spole�nost AEE za plného pracovního provozu 

dokon�it výstavbu nových kancelá�ských a skladových prostor�. (11) 

2.3 Popis objektu a vybavení skladu 

Sou�ástí objektu jsou 3 sklady, které se d�lí dle využití a vybavenosti. Ozna�eny jsou 

sklad A, B a C. 

2.3.1 Sklad A 

Malý sklad je sou�ástí administrativní budovy. Nachází se v jejím suterénu. Celý spodní 

úsek lze rozd�lit na dva sektory.  

V prvním sektoru je vstup a kancelá�, která slouží pro vy�izování objednávek. Sou�ástí 

je i zázemí pro techniky spole�nosti.  
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Druhý sektor je samotný sklad, který je rozd�len do t�ech blok�. 

První blok 

V prvním bloku jsou umíst�ny 3 stoly, které slouží k balení zboží a odkládání 

pomocného materiálu. Dále jsou zde uloženy pot�ebné krabice r�zných velikostí 

(33 druh�) a po�íta� s tiskárnou pro tisk štítk� na ozna�ení krabic se zbožím. 

Druhý blok 

Ve druhém bloku jsou umíst�ny regály s rychle obrátkovým zbožím, které 

je už zabaleno v krabicích a je možná jeho okamžitá expedice. Dále jsou zde gitterboxy 

a zboží na paletách. Všechny regály mají lokace ozna�eny �árovým kódem. 

T�etí blok 

T�etí blok slouží k expedici objednávek. Zde je umíst�n stroj na ovinování palet, který 

slouží k bezpe�n�jšímu p�evozu zboží. Ve t�etím bloku je umíst�na kancelá�

pro manažera logistiky a výroby.  

Vybavení  

Pro plynulý provoz skladu a snadný p�evoz palet slouží 3 paletové vozíky. Jeden z nich 

je váhový.  
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Pro nakládání a vykládání palet z kamionu jsou ur�eny elektrické paletové vozíky. Tyto 

stroje jsou ur�eny k transferu a p�emíst�ní.  
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Pro umis�ování zboží do vysokých míst slouží vozík Retrakt Jungheinrich. 

Obrázek 14: Retrakt Jungheinrich (15)

Pro bezpe�ný p�evoz vychystaných palet slouží stroj pro ovinování palet. Ten celou 

paletu zabalí do fólie. Díky tomu drží jednotlivé naskládané krabice pohromad�.  
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Obrázek 15: Stroj pro ovinování palet (33) 

2.3.2 Sklad B 

Sklad B je rozd�len na dv� �ástí – na výrobu a sklad polotovar� a nedokon�ené výroby. 

Ve výrob� se na p�ání zákazník� upravuje zboží podle možností spole�nosti. V druhé 

�ásti jsou uskladn�ny polotovary. 

2.3.3 Sklad C 

Sklad je umíst�n v areálu vedle administrativní �ásti budovy. Do tohoto skladu jsou 

umis�ovány zásoby, které nejsou ur�eny k okamžité spot�eb� nebo jsou pro jejich t�žší 

manipulovatelnost umíst�ny v�tších prostor. Je zde 864 lokací k umíst�ní zboží. 

Nachází se zde i místo vyhrazené pro parkování vysokozdvižných vozík�. Slouží 

též jako zásoba pro sklad A a B a distribu�ní prostor.  
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2.4 Pr�b�h zakázky 

V�tšina objednávek, které jsou p�ijaté dopoledne (do 12 hodin), jsou ješt� téhož dne 

p�ichystány, aby byla možná jejich odpolední expedice. P�íjem objednávek 

je v kompetenci faktura�ního odd�lení, které má za úkol potvrdit p�íjem objednávky 

a zajišt�ní, aby se objednávka dostala v�as do skladu, kde dojde k její p�íprav�.  

Obrázek 16: Faktura�ní objednávkové odd�lení (1) 

Sou�ástí faktura�ního a objednávkového odd�lení jsou 3 zam�stnanci, kte�í mají 

na starost, aby objednávka byla p�ijata, potvrzena a p�edána do skladu, kde jsou 

p�ipraveni skladníci na její p�ípravu. 

Skladník obdrží p�ijatou objednávku. Objednávky se specifickými požadavky 

jsou p�edány do výroby i s konkrétním typem výrobku.  

Skladníci, kte�í obdrží objednávku v papírové form�, mají za úkol ji v co nejkratším 

�ase p�ipravit k expedici.  

Každý výrobek má své �íselné ozna�ení, pod kterým je za�azen ve skladu 

do jednotlivých regál� �i polic. Na objednávkovém list� je vždy uvedeno �íselné 
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ozna�ení výrobku, pod kterým jej lze najít, množství a cena zboží  

a umíst�ní ve skladu. Je zde též uvedeno jakým zp�sobem bude zboží zaplaceno a p�ání 

zákazník�, jak má být zboží zabaleno. 

Obrázek 17: Sklad (1) 

Zboží je vychystáváno na europalety. Dle p�ání zákazníka je zboží baleno 

bu� jednotliv� do krabic, nebo hromadn�. 

Pro výrobky, u kterých jsou poptávány specifické požadavky, nebo není-li skladem, 

je nachystáno a p�edáno do odd�lení výroby, kde jsou provedeny pat�i�né úpravy. 
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Obrázek 18: Odd�lení výroby (1) 

U výrobk� se provádí jednotlivé zm�ny (nap�íklad v délce trubek nebo u zm�ny 

hlavice). Po provedení t�chto zm�n je zboží odesláno zp�t do skladu, kde je p�iloženo 

k ostatnímu zboží a p�ichystáno k p�evzetí dopravní spole�nosti. 

Doprava zboží se liší cílovou zemí. V �eské republice je doprava zajiš�ována 

spole�ností Geis. Tato firma jezdí vyzvedávat zboží v odpoledních hodinách, v�tšinou 

kolem patnácté hodiny. Dopravce je objednáván p�es jejich Geis web systém 

GCLIENT. Odb�ratelé si dopravu hradí sami. V p�ípad� v�tších tuzemských zákazník�, 

kte�í mají uzav�ené dlouhodobé smlouvy, je stanovena výše minimální �ástky 

objednávky a p�i dodržení všech podmínek hradí dopravu spole�nost Almeva. U t�chto 

zakázek se poté hledá dopravce s nejnižšími p�epravními náklady. Dopravce v rámci 

�R je revidován 1x ro�n�. 

Po vy�ešení dopravce je zboží zabaleno a v krabicích p�ipraveno na paletách, které jsou 

navíc zabaleny ovinovací stretch folií pro v�tší stabilitu a jednoduší manipulaci. 
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U zahrani�ních dodávek je dopravce �ešen individuáln� a formou sout�ží se hledá ten 

nejvýhodn�jší (z hlediska r�zných podmínek a ceny). Smlouvy jsou uzavírány podle 

podmínek INCOTERMS, u kterých je uveden i zp�sob a úhrada dopravy. 

2.5 Záv�r analýzy sou�asného stavu 

Na základ� osobního p�ístupu a vizualizace skladovacích prostor byla zhodnocena 

technika, technologie a snímkování proces� – p�íjem objednávky, vytvo�ení dodacího 

listu, p�edání objednávky vedoucímu skladu, posouzení, zdali je možné objednávku 

p�ipravit nebo se zboží musí vyrobit, p�ípadn� doobjednat a následné objednání 

dopravce.  

P�ímá komunikace mezi odd�lením skladu a p�íjmem objednávky urychluje p�edávání 

dokumentace, která je pot�ebná p�i vychystávání zboží. Výb�r dopravce, který 

je pot�eba pro zahrani�ní zákazníky nebo pro zákazníky, u kterých je hrazená doprava 

firmou AEE, se vybírá pomocí sout�ží. U jednotlivých p�epravních spole�ností se hledá 

nejnižší cena nabídky, která je pozitivem p�i snižování náklad� firmy.  

P�estože sklad funguje bez v�tších problém�, jsou zde oblasti, které by eliminovaly 

náklady a vedly by k vyšším výnos�m i vyšší spokojenosti zákazník�. Do této oblasti 

zahrnujeme sklad a skladovací procesy. Nedostatky vznikají ve zna�ení skladových 

prostor a není zde žádný systém pro optimální cestu p�i p�íprav� objednávky. Další 

oblastí je p�eprava zboží, kdy zákazník netuší, kde se jeho zboží nachází a kdy bude 

doru�eno.  

2.5.1 SWOT analýza 

Následující analýza popisuje silné a slabé stránky firmy a p�íležitosti a hrozby na trhu. 

Silné Stránky 

- kvalita sortimentu, 

- velká škála sortimentu, 

- poskytování podpory a poradenství, 
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- vlastní moderní a reprezentativní prostory, 

- nízké náklady na skladování sezónních zásob, 

- vysoká pružnost v nabídce, 

- vysoká flexibilita v objednávání a doru�ování zboží. 

Slabé stránky 

- krátkodobé p�sobení na nových trzích východní Evropy, 

- nižší po�et obchodních zástupc� pro �R oproti konkurenci,  

- vyšší cena oproti konkurenci, 

- vysoká sezónnost obchodu, 

- omezené možnosti financování sezónního p�edzásobení, 

- p�i absenci jednoho pracovníka dojde k nejakosti vykrytí objednávky, 

- nedostate�ný systém p�i vychystávání objednávek, 

- neut�íd�ní dodacích list� podle druh� zboží pro zákazníka.

Ý�íležitosti 

- mladý, nenasycený trh, 

- pronikání na východní trhy, 

- vlastní výroba �ásti sortimentu, 

- školení odborné ve�ejnosti formou dat p�i osobních setkáních. 

Hrozby 

- snižování cen konkurence, 

- platební morálka odb�ratel�, 

- obrat na zahrani�ním trhu p�es zprost�edkovatele – výb�r obchodního partnera. 

(11 – dopln�no vlastním pozorováním)
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

M�žeme �íci, že obecn� se logistika zabývá �ízením materiálového, energetického 

a informa�ního toku s ohledem na zajišt�ní pot�ebných materiálových prvk�

na správném míst�, ve správném �as, v požadovaném množství, kvalit� a za správnou 

cenu. Plánování, organizování, �ízení a uskute��ování materiálového toku za�íná 

vývojem a nákupem a kon�í výrobou a distribucí dle požadavk� kone�ného zákazníka, 

s ohledem na vytvá�ení p�idané hodnoty a spln�ní všech požadavk� trhu 

p�i minimálních nákladech.  

Logistika se objevila už ve starov�kém Egypt�, 	ecku nebo 	ím�, kde a�koliv pojem 

logistika ješt� nebyl znám, byly logistické principy uplat�ovány p�edevším v armád�, 

pro pot�ebu jejího �ízení, zásobování potravou a zajišt�ní hladkého pohybu.  

V 19. století se za�al pojem logistika jako v�dní disciplína spojovat s vojenstvím. 

Pomocí �ízení vojenské logistiky byly zabezpe�eny veškeré pot�eby (zbran�, potrava, 

vojáci, atd.).  

Po skon�ení 2. sv�tové války došlo k transformaci vojenské logistiky na hospodá�skou. 

Prošla radikálním vývojem až do sou�asného pojetí logistiky jako �ízení materiálových 

a informa�ních tok� a operací od dodavatel� materiálu, p�es výrobní proces 

až k distribuci hotových výrobk� odb�ratel�m. Dnešním význam logistika souvisí 

s �inností dopravy, �ízení zásob, balení, skladování, distribucí. (29) 

V 60. a 70. letech 20. století se soust�edila problematika logistiky na dva okruhy zájm�. 

Organizování p�emís�ovacích �inností ve smyslu jejich pohotovosti, disponibility 

a úspornosti. Druhý okruh spo�ívá ve služb� zákazníkovi, v podpo�e prodeje a tím 

ve zvyšování obratu výrobních podnik�. Význam postavení logistiky v podmínkách 

tržního postavení je dnes nezanedbatelný. V logistických procesech p�ekonává výrobek 

prostor a �as na prodejním trhu. D�ležitá je již d�íve zmi�ovaná rychlost a p�esnost 

dodávek, jejich zaru�ená pravidelnost, ale i alokace místa výroby a distribu�ních sklad�

od místa spot�eby. D�ležité je, zda je výrobek na správném míst� ve správný �as, 

aby mohl být snadno prodán a na trhu nenastával nedostatek nebo nerovnováha. (32) 
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S rozvojem tržního hospodá�ství se do distribu�ních �inností za�ala zapracovávat 

i marketingová hlediska. Logistika se p�izp�sobila filozofii podpory prodeje výrobk�. 

(23)  

3.1 Funkce a cíle logistiky 

Logistika je na jedné stran� teoretickou disciplínou, na druhé (a to p�edevším) 

praktickým p�ístupem k �ízení. Logistika všeobecn� znamená tvorbu, �ízení 

a organizování materiálových tok�, informa�ních a finan�ních tok� a všech ostatních 

�inností, které jsou s materiálovými, informa�ními a finan�ními toky spojené.  

Materiálový tok zahrnuje p�emis�ování surovin od dodavatel�, p�emis�ování zboží 

p�i zpracovávání v rámci podniku a p�emis�ování hotových výrobk� z místa výroby 

až ke spot�ebiteli. 

Informa�ní tok v podniku zabezpe�uje zprávy a dokumenty, které se vztahují 

k materiálovému toku. 

Finan�ní tok p�edstavuje tok pen�žních prost�edk� za realizované výkony, který 

je velmi d�ležitý z hlediska existence firmy. Pokud se má firma udržet na trhu, musí 

správn� fungovat i tento podsystém pen�žního toku. 

Hlavním rysem logistiky je doprava, manipulace a skladování všech materiál�, 

polotovar� a výrobk� na celé trase od dodavatele p�es výrobní podnik až k odb�rateli. 

Obsahem logistiky je organizování, plánování �ízení, vykonávání a kontrola 

materiálových tok�. Její úlohou je globální optimalizace pohybu materiálu ve výrob�  

i ob�hu. Nástrojem je spojení jednotlivých podsystému do integrovaného systému, 

ve kterém se koordinuje a �ídí materiálový tok a p�íslušný tok informací a financí. (19) 

Podnikovou logistiku jako podsystém podniku m�žeme roz�lenit na oblasti: 

a) základní oblasti logistiky: 

a. nákupní logistika, 

b. výrobní logistika, 

c. distribu�ní logistika, 
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b) pr��ezové oblasti logistiky: 

a. dopravní logistika 

b. logistické informace, 

c. skladová logistika, 

d. tok financí. (19) 

3.2 Pasivní a aktivní prvky 

V logistice dochází k operacím a d�j�m, které m�žeme rozd�lit na pasivní a aktivní 

prvky. 

3.2.1 Pasivní prvky 

Jsou jimi v�ci, které probíhají logistickým �et�zcem, p�i�emž je m�žeme vymezit 

v následné základní struktu�e.  

1. Suroviny, základní a pomocný materiál, díly, nedokon�ené a hotové výrobky. 

Jejich pohyb se uskute��uje: 

- z místa, v okamžiku jejich vzniku, 

- p�es r�zné výrobní a distribu�ní �lánky, 

- do místa a okamžiku jejich výrobní nebo kone�né spot�eby 

p�edstavující podstatnou �ást hmotné stránky logistických �et�zc�.  

Ú�elem manipula�ních, p�epravních, kompleta�ních a dalších operací, kterými 

jsou pasivní prvky podrobované, je „p�ekonat prostor a �as“. 

2. Obaly a p�epravní prost�edky, které podmi�ují: 

- pohyb vlastních výrobk� (pop�. materiálu �i surovin), pokud 

se p�emis�ování t�chto obalu a p�epravovaných prost�edk�

uskute��uje samostatn�, nap�. zp�tný svoz na opakované použití. 

3. Odpad: 

- vznikající p�i výrob�, distribuci a spot�eb� výrobk�. 

4. Informace o tom, u kterých probíhá, doprovází, následuje pohyb surovin, 

materiálu, výrobk�, respektive pen�zi s ním souvisejících jako nutný p�edpoklad 

jeho uskute�n�ní. (2) 
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Pasivní prvky jsou podrobované netechnologickým operacím v �lánku logistického 

�et�zce. (2) 

3.2.2 Aktivní prvky 

Aktivní prvky jsou prost�edky, jejichž p�sobením se toky pasivních prvk� v logistickém 

�et�zci realizují. Jejich posláním je realizovat logistické funkce, tj. uskute��ovat 

posloupnosti netechnologických operací s pasivními prvky, jako nap�íklad: 

- operace balení, 

- p�epravy, 

- vykládky, 

- usklad�ování, 

- vysklad�ování apod. 

P�evážná v�tšina uvedených operací spo�ívá: 

a) ve zm�n� místa, uchování hmotných pasivních prvk�, p�ípadn� jejich úprav�

pro navazující manipulace nebo p�epravné operace. 

V tomto p�ípad� jsou aktivními prvky technické prost�edky a za�ízení 

pro manipulaci, p�epravu, skladování, balení a další pomocné prost�edky 

a za�ízení, které fungují ve spojení s pot�ebnými budovami, manipula�ními 

a skladovacími plochami a dopravními komunikacemi. 

b) ve sb�ru, zm�n� místa nebo uchování informací, bez kterých by operace 

s hmotnými pasivními prvky nemohly prob�hnout. 

K aktivním prvk�m poté za�azujeme i: 

- technické prost�edky a za�ízení sloužící k operacím s informacemi: 

o prost�edky pro automatické sledování a identifikaci pasivních prvk�, 

o po�íta�e, 

o prost�edky a sít� pro dálkový p�enos zpráv, údaj�, dat apod.  

Aktivními prvky jsou tak i samostatní �ídící pracovníci (subjekty rozhodování), kte�í 

cílen� ovliv�ují fungování �ízených složek (aktivních prvk�) logistického systému. 

Aktivní prvky uskute��ují postupnosti netechnologických operací s pasivními prvky 

v �láncích logistického �et�zce. (2) 
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3.3 Zásoby 

Zásoby tvo�í velkou a nákladovou investici. Zlepšení cash-flow podniku i návratnost 

investic lze docílit kvalitn�jším �ízením zásob v podniku. Ve v�tšin� podnik� dochází 

k pravidelným rituál�m zbavování se zásob. Jsou provád�ny tak, že se nap�íklad jednou 

za rok vyhlásí program totálního snížení zásob. Pokud však management neuplat�uje 

vhodné metody zásobování a nezná vzájemné nákladové závislosti r�zných aspekt�

�ízení zásob, dochází v�tšinou k velkému poklesu úrovn� zákaznického servisu a tyto 

programy se musí zastavit. 

Zásoby slouží v rámci podniku k p�ti ú�el�m: 

1) umož�ují podniku dosáhnout efekt�/úspor založených na rozsah výroby, 

2) vyrovnávají poptávku a nabídku, 

3) umož�ují specializaci výroby, 

4) poskytují ochranu p�ed nep�edvídatelnými výkyvy v poptávce a v dob� cyklu 

objednávky, 

5) poskytují „tlumi�“ mezi kritickými spoji v rámci distribu�ního kanálu. 

Dle funkce jsou zásoby d�leny na: 

, b�žnou, 

, pojistnou,  

, spekula�ní, 

, strategickou. (9) 

B�žná zásoba 

B�žná, neboli cyklická zásoba, slouží k uspokojení poptávky nebo spot�eby v období 

mezi dv�mi dodávkami. Je udržována vždy, pokud nedochází k zajiš�ování vstupu jen 

pro aktuální pot�ebu. 

Sc = d x tc 

Sc – cyklická zásoba 

d – spot�eba za �asový interval doby mezi dv�ma dodávkami 

tc – doba mezi dv�mi dodávkami 
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Pojistná zásoba 

Vytvá�í se v logistickém �et�zci za ú�elem prevence proti nejistot� na stran� poptávky 

�i spot�eby nebo v dodací lh�t�, p�ípadn� proti ob�ma faktor�m najednou. Nejistotu 

zp�sobuje variabilita skute�nosti oproti p�edpoklad�m. Pojistná zásoba m�že být 

stanovena intuitivní nebo kvantitativní metodou. 

Spekula�ní zásoba 

Je tvo�ena materiálem, který byl po�ízen z d�vodu o�ekávaného r�stu jeho ceny  

a množstevn� p�evyšuje aktuální pot�ebu. 

Strategická zásoba 

Týká se vrcholového managementu. Je tvo�ena kritickým materiálem pro provoz 

podniku. Výše strategické zásoby se odvíjí od po�tu dodavatel� snadno dosažitelných 

na trhu. Také záleží na mí�e rizika spojeného s oblastí alokace dodavatele vzhledem 

k p�írodnímu, politickému, ekonomickému a vojensko-bezpe�nostnímu faktoru. (14) 

3.4 Plánování zásob 

Pro úsp�šné výrobní operace je plánování zásob velmi d�ležité, nebo� jejich nedostatek 

m�že vést k p�erušení výroby nebo prodeje hotových zásob a zm�n� rozvrhu výroby. 

Tyto události mohou zvyšovat náklady nebo zp�sobit nedostatek hotových výrobk�. 

Nedostatek surovin m�že narušit normální chod výrobních operací, nadm�rné zásoby 

zase zvyšují náklady na jejich udržování a snižují rentabilitu podniku. Proto se podniky 

snaží úzce spolupracovat s dodavateli a dopravci na tom, aby zlepšili spolehlivost 

dodávek. To jim umožní snížit objem surovin, které musí udržovat na sklad� kv�li 

pokrytí nepravidelnosti dodávek. Investice do zásob mohou být ovlivn�ny i interními 

ukazateli hodnocení výkonu. (22)

3.5 Rovnovážný stav zásob 

Zásob hotových výrobk� lze kone�n� využít i jako prost�edku zlepšení úrovn�

zákaznického servisu, nebo� tím podnik snižuje pravd�podobnost vy�erpání zásob 

v d�sledku nep�edvídané poptávky nebo variabilit v celkové dob� dopln�ní zásob. 

Pokud je stav zásob rovnovážný, pak zvýšení investic do zásob umožní výrobci 
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zabezpe�ovat vyšší dostupnost svých produkt� a zárove� sníží riziko vy�erpání zásob. 

Rovnovážný stav zásob nastává tehdy, když zásoby obsahují u jednotlivých položek 

takový objem, který odpovídá p�edpokládané poptávce. (22)

3.6 Udržování zásob v celém dodavatelském �et�zci 

Jelikož �ada ú�astník� kanálu je od sebe geograficky odd�lena, je nezbytné udržovat 

v pr�b�hu celého �et�zce zásoby, aby se dosáhlo realizace p�ínosu �asu a místa. 

Suroviny je nutné p�emístit od zdroje dodávek do místa výroby, kde se stávají vstupem 

výrobního procesu. V mnoha p�ípadech je nutno udržovat i zásoby ve výrob� v rámci 

samotného závodu. Po dokon�ení výrobního procesu je nutné produkt p�emístit 

do zásob hotových výrobk� v rámci daného výrobního závodu. Dalším strategickým 

krokem je umíst�ní hotových výrobk� do jednotlivých dodávkových míst, což mohou 

být distribu�ní centra vlastn�ná nebo pronajatá podnikem, ve�ejné sklady, sklady 

velkoobchodních firem, distribu�ní centra maloobchodních sítí nebo p�ímo 

maloobchodní prodejny. Zásoby jsou dále p�emíst�ny tak, aby si je mohl zákazník 

koupit. (20) 

3.6.1 Skladování a dodavatelský �et�zec 

Skladování je sou�ástí dodavatelského �et�zce. V poptávkou �ízených dodavatelských 

�et�zcích se m�že jednat hlavn� o skladování zboží, p�ípadn� o zahrnutí n�kolika 

t�ídících �inností. V nabídkou �ízených dodavatelských �et�zcích jsou sklady 

p�ejmenovány na prodejny, které zadržují zásoby zboží ur�ené k zajišt�ní tuzemských 

aktivit, jako je produkce. 

Sklady jsou tedy nedílnou sou�ástí dodavatelského / poptávkového �et�zce / z�et�zené 

infrastruktury. Základní vlastností tohoto �et�zce je, že propojuje všechny �innosti mezi 

dodavateli, odb�rateli a spot�ebiteli v horizontu odpovídajícímu p�im��ené �asové délce. 

Dodavatelské �et�zce tudíž zahrnují tyto �innosti: nákup, zajiš�ování dodávek, výroba, 

pohyb a prodej. Dokud budou chodit objednávky, budou i dodávky, a práv� objednávky 

�ídí celý proces. (5) 
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3.7 Strategické aspekty podnikání 

Skladování je jednou z klí�ových rolí v managementu dodavatelského �et�zce a tuto roli 

m�že hrát pouze v p�ípad�, že je zahrnuto do strategických aspekt� podnikání. Obsahem 

je i uv�domování si o�ekávaného rozvoje podnikání ve vztahu k budoucnosti: 

- výroba, 

- výrobek, 

- dodavatelé, 

- odb�ratelé 

- všechny související objemy výroby a výrobní kapacity. 

P�i skladování je vhodné um�t si odpov�d�t na n�které otázky, týkající se skladování. 

• Pot�ebuji skladové prostory? 

• Jsou vhodn� umíst�ny s ohledem na rovnováhu nabídky / poptávky, dopravu, 

pracovní sílu a všechny ostatní pot�ebné služby? 

• Jsou známy všechny budoucí požadavky na nabídku a poptávku? 

• Je pracovní síla stabilní? 

• Nep�ekra�uje absence národní pr�m�r? 

• Je komunikace v po�ádku? 

• Je p�esnost stoprocentní? (5) 

Zodpov�zení t�chto otázek �ízení sklad� umožní pro-aktivn� vyhodnotit situaci 

a pom�že významn� p�isp�t k procesu p�ijímání rozhodnutí.  

3.8 Umíst�ní skladu 

Kam sklad umístit, je velmi d�ležité rozhodnutí. V p�ípad� podnikání je d�ležité, aby 

bylo dob�e dostupné a snadno p�ístupné rychlostním komunikacím. 

P�i umíst�ní skladu je d�ležité zhodnotit následující faktory: 

• pracovní sílu, 

• blízkost dopravní sít�, 

• dostupnost sociálního rekrea�ního a kulturního vybavení, 
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• da�ové zvýhodn�ní, 

• ekologické vlivy, 

• orgány místní správy,  

• vnímání ze strany odb�ratel�. (5) 

3.9 Moderní skladový provoz 

P�i návrhu systému skladování je d�ležité brát ohledy na n�která d�ležitá rizika, která 

ovliv�ují kvalitu zboží. 

• Klimatická rizika 

o vlhkost, 

o teplota, 

o déš�, 

o sv�tlo, 

• biologická rizika 

o hmyz, rozto�i, hlodavci, ptáci, 

o plísn�, 

o bakterie, 

• mechanická rizika 

o procesy manipulace, 

o procesy p�epravy, 

• ostatní rizika 

o návrhy vozidel / sklad�, 

o drobné krádeže, 

o pracovní postupy. 	ízení zásob: jak minimalizovat náklady 

a maximalizovat hodnotu (5) 
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3.10 Základní pravidla skladování 

Pro správné fungování skladu je d�ležité dodržovat ur�itá pravidla. 

Pot�eba skladu

Rozr�stání sítí je možné i bez kontroly. Je nutné o nich obecn� uvažovat z hlediska 

dodavatelského �et�zce. Úrove� zásob zpravidla roste s p�ibývajícími sklady. 

Zabalení jednotlivých položek 

Velikost balení je závislé na zp�sobu manipulace s ur�itými druhy výrobk�. 

Správné umíst�ní výrobk� na sklad 

�astým problémem bývá skladování p�íliš velkého množství zásob. Nápomocná 

je v tomto sm�ru ABC analýza, která pomáhá ur�it, které skladové položky by m�ly být 

skladovány.  

3.11 Manipulace s výrobky 

Snižování manipulace zvyšuje produktivitu a snižuje náklady.  

Skladování výrobk� ve vztahu k jeho toku / obrátkovosti 

Poptávka po r�zném druhu výrobk� se liší. Pomocí metody ABC m�žeme �íci, které 

výrobky mají rychlou, st�ední nebo pomalou obrátkovost. To nám pomáhá k lepší 

organizaci provozu a snížení doby úkon� i vzdálenosti p�ekonávané pohybem 

po skladu. 

Umíst�ní výrobk�

Je t�eba správné roz�len�ní sklad�. 

Optimální uspo�ádání skladu 

Je t�eba mít sestavený optimální plán tak, aby nebyl v rozporu s právními p�edpisy 

týkajícími se zdraví a bezpe�nosti. 

Operativní normy  

Využívat prostor a �as, rychlost p�íjmu a vychystávání, p�esnost �inností, bezpe�nost. 

(16) 
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Využívání subdodavatelských vztah�, nebo vlastní �ízení skladu 

P�i ur�ení, které sklady pot�ebujeme je d�ležité rozhodnutí, zda je skladování klí�ovou 

kompetencí, zda mohou být t�etí strany výkonn�jší nebo reakce odb�ratel�. 

Všestrann� kvalifikovaná pracovní síla 

Kvalifikovaná pracovní síla je vzácná, a proto schopnost �ídit pohyb zam�stnanc�

�áste�n� vyrovnává omezenou kvalifikaci n�kterých pracovník�. (16) 

3.12 Charakteristika výrobních proces�

Jsou dva zp�soby, kterými se mohou �ídit produk�ní procesy v každém podniku. Podnik 

m�že preferovat výrobu podle objednávek. Zde musí zákazník po�ítat s delší �ekací 

lh�tou, pokud si nebude moci koupit p�ímo vystavený kus. Firma za�adí objednávku do 

mezery ve svém výrobním procesu na dané období a požadované zboží vyrobí. 

Zákazník v tomto p�ípad� vyhledává firmu s nejkratší dobou vy�ízení objednávky  

a podnik se snaží v co nejkratší dob� vyhov�t p�ání zákazníka, aby neodešel 

ke konkurenci, která vyrábí stejné zboží v kratším �ase.  

Druhý zp�sob, kterým lze �ídit výrobu je výroba podle odhad�, tedy na základ�

o�ekávání budoucích objednávek. V tomto p�ípad� �innost podniku výrobce odvíjí 

podle od�vodn�ných p�edpoklad� realizace ur�itých výrobk� v ur�itém �ase. Nevýhoda 

tohoto zp�sobu je taková, že výrobce na sebe bere riziko udržování zásob a v p�ípad�

špatn� odhadnuté budoucnosti se výrobce m�že dostat do velkých problém�. 

Pokud si zákazníci p�ejí, aby jejich požadavky byly vy�ešeny v krátkém �ase, p�estože 

výrobní lh�ty jsou pom�rn� dlouhé, je t�eba vyráb�t a po�izovat zásoby podle odhadu 

poptávky. Je zcela b�žnou praxí nakupovat na základ� odhad� poptávky.  

Prognózování poptávky p�edstavuje složitý komplex otázek, které svádí k tomu, 

že veškerá odpov�dnost je p�enesena na jediného manažera. V praxi se tento zp�sob 

p�íliš neosv�d�il, a proto je lepší vyžadovat, aby výrobní a prodejní úsek zpracovaly 

vlastní prognózy a pracovníci t�chto úsek� mohli sv�j výkon neustále konfrontovat 

s vlastními odhady. 
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Protože v reálném podnikání se ideální situace vyskytuje jen z�ídka, dochází v�tšinou 

k tomu, že se objednávka nevy�ídí v�as nebo zákazník zm�ní své zám�ry. Výroba 

nebo kterýkoliv jiný úsek m�že nedodržet termíny, ud�lat chyby nebo narazit 

na nep�edvídatelný problém. Jelikož nem�žeme vždy p�esn� p�edvídat, musí být celý 

systém zám�rn� vybaven ur�itou mírou „volnosti“. Proto je dobré mít ur�ité zásoby. 

S v�tším po�tem zásob m�že být i v�tší po�et zm�n, na které je výrobce schopen 

reagovat, a p�itom uspokojit všechny požadavky. Nebo� po�ízení a udržování zásob 

stojí peníze, je velmi nutné postupovat velmi obez�etn� a v ideálním p�ípad� udržovat 

zásoby na minimálním stupni zhodnocení. (16) 

3.13 Obchodní podnik v tržní ekonomice 

Tržní mechanismus zp�sobuje neuv�dom�lou koordinaci lidí, �inností a podnik�

prost�ednictví jejich vzájemných vztah� na trhu a �eší tím základní problémy 

ekonomiky, které jsou co a jak vyráb�t, kdy vyráb�t a zejména pro koho vyráb�t. 

Pokud chce být podnik skute�n� úsp�šný, musí tuto skute�nost respektovat jeho 

podniková marketingová filozofie, která závisí na následujících principech: 

1. Orientace na trh a zákazníka. 

Zákazník je hlavním cílem veškerého snažení podniku. Všichni zam�stnanci 

musí pochopit, že o osudu jejich podniku se rozhoduje na trhu a podle toho 

se musí chovat a jednat.  

2. Orientace na zhotovovaný výrobek �i poskytovanou službu. 

Výrobek nebo služba, které podniky poskytují, musí být chápány jako ur�itý 

užitek, který má prosp�ch pro zákazníka. Je to užitek, který definuje zákazníka. 

P�edložený výrobek �i služba zákazníkovi musí poskytnout maximální 

uspokojení a užitek, splnit jeho p�edstavy a umožnit, aby m�l z výrobku 

�i služby pat�i�né pot�šení. 

3. Orientace na marketingový plán. 

Kvalitn� sestavený a správn� pochopený marketingový plán je d�ležitou 

sou�ástí marketingové filozofie podniku. Je to dokument, který ukazuje, 
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kde bychom si p�áli být v ur�itém budoucím období, a jak se tam dostaneme. 

Pomáhá efektivní �ešit složité úkoly podniku, vyplývající ze stanovených 

komplexních cíl�.  

4. Orientace na odpovídající distribu�ní systém. 

Distribu�ní systém musí odpovídat požadavk�m zákazníka a musí vycházet 

z jeho zvyklostí, nikoliv pouze z pr�myslového odv�tví výrobce a ze zde 

zavedených postup�. 

5. Je nutné u�it pracovníky podniku myslet strategicky i analyticky. 

6. Orientace na dlouhodobé zájmy spot�ebitel� a uživatel� a na soulad jejich 

zájm� se zájmy podniku. 

7. Marketing by m�l vést k podnikové kultu�e, m�l by se ohlížet na životní 

prost�edí a v�bec na ekologii. M�l by dbát na morálku a uvažovat sociální 

komponenty. (10)

3.14 Strategický �ídící proces 

Vzájemné spojitosti, návaznosti a komplexnost jednotlivých podnikových �inností 

za�ínají ve strategickém �ídícím procesu. 

Všechna klí�ová podniková rozhodnutí vyplývají z podnikového strategického �ídícího 

procesu. Subjektem procesu je vrcholový management podniku. V tržní ekonomice 

nem�že vrcholový management podniku �ešit zásadní podnikové úkoly bez spolupráce 

s útvarem marketingu a nákupu. Nákupní politika je nejen operativní rozhodování, 

ale též souvisí s oblastí strategického rozhodování podniku. Proto pokud chce být 

podnik úsp�šný, musí um�t uspokojovat pot�eby zákazníka seriózní nabídkou výrobk�

a služeb. Nesta�í tyto výrobky pouze zhotovovat a poskytovat služby, ale je d�ležité mít 

je k dispozici: 

• ve správném �ase, 

• na správném míst�, 

• ve správném množství a ve správné jakosti, 

• s vynaložením p�im��ených náklad�. (10) 
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3.15 Logistický p�ístup 

Logistický p�ístup, který klade d�raz na komplexní �ešení a na koordinaci veškerých 

hmotných a nehmotných operací v rámci výrobních i ob�hových proces� s ohledem 

na jejich rychlost, pružnost a mobilnost s cílem uspokojit zákazníka p�i vynaložení 

p�im��ených náklad�. Podtrhuje vzájemnou úzkou souvislost mezi jednotlivými procesy 

a každý p�ístup by m�l plnit optimáln� své úkoly pouze v souvislosti s ostatními. (10) 

3.16 Informa�ní a technologická podpora nákupu 

P�i tvorb� nákupu zásob je d�ležité zabývat se její informa�ní a technologickou 

podporou. Je d�ležité, aby bylo vše propojeno spolehlivým tokem informací mezi 

nákupem, dodavateli a ostatními funkcemi ve firm�. 

Správný informa�ní systém by m�l obvykle obsahovat moduly �ízení výroby, �ízení 

zásob, finan�ní plánování, ú�etnictví, vytvá�ení a sledování objednávek atd. Pro pot�eby 

nákupu by m�l každý informa�ní systém obsahovat alespo� tyto základní funkce: 

, vytvá�ení, schvalování a p�íjem objednávek, 

, p�íjem, schvalování a platba dodavatelských faktur, 

, �ízení cenových a množstevních odchylek, 

, seznam schválených dodavatel�, 

, reporting náklad� na nakupovaný materiál a služby. 

N�které sofistikovan�jší systémy mohou ješt� obsahovat: 

, sledování dodávek z hlediska termín�, 

, výhledy požadavk� na materiál, 

, hodnocení dodavatel� podle více kritérií, 

, vytvá�ení nákupních katalog� a možnost objednání standardního materiálu 

p�ímo žadateli atd. 

Technologická podpora nákupu by m�la p�ispívat jednak ke zrychlení a zjednodušení 

transakcí, k eliminaci lidských chyb v procesu objednávání, realizaci a p�íjmu dodávky, 

a dále k minimalizaci subjektivních rozhodnutí pracovník� nákupu. Mezi selhání 

lidského faktoru m�žeme za�adit opomenutí n�jakého požadavku (technické 
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specifikace, komponenty,…) nepochopení zadání, chybná identifikace výrobku 

nebo materiálu, úmyslné p�ehlédnutí vady, zkreslování stavu zakázky atd.  

Sledování realizace zakázky je možné za použití nap�. �árového kódu nebo nov�ji 

systémem RFID (�ipová identifikace). (3) 

3.17 Technologie RFID 

Technologie RFID (Radio Frequency Identification) dává možnosti pro modelování 

dynamických dodavatelských sítí v oblasti navrhování a �ízení. Tato metoda využívá 

p�esnost identifikace objekt� za pomoci využití radiových vln. Dále má zna�né 

možnosti využití pro m��ení a �ízení materiálových tok� v dodavatelských systémech. 

Poskytuje data následujících t�í d�ležitých charakteristik: 

, identifikace jednotlivých položek, 

, identifikace pozic položek v �ase, 

, automatické poskytování t�chto informací v reálném �ase. 

RFID data složí i k monitorování materiálových tok� v dodavatelských sítích. Odchylky 

od plánovaných pr�chod� signalizují zm�ny, které se musí �ešit.  

Klasické modely, kterými je myšlena výroba, doprava a zásoby, neberou v úvahu 

informace v reálném �ase. RFID technologie poskytuje manažer�m informace 

o poptávce a nabídce v reálném �ase, který má dopad i na formulaci model�

v dodavatelských sítích, kdy m�že být uvažována celá �ada dalších informací pro lepší 

rozhodování. 

�etnost, p�esnost a ší�e informace ovliv�uje t�i typy model� RFID: 

, model dodavatelské sít�, 

, modely zásob, 

, modely managementu událostí. (6) 

3.17.1 Sí�ové modely 

Sí�ové modely slouží pro odvození struktury dodavatelské sít� a dynamického chování 

této sít�. Materiálový tok se m�že zna�n� lišit v na�asování a posloupnosti od toho, 
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co bylo naplánované. Možnost využití speciálních technik dat mining pro odvození 

vzor� tok� produkt�, založené na sí�ové struktu�e, chování v �ase a korelaci 

mezi produkty. Pot�eba obousm�rné komunikace mezi partnery. Sítový model je možné 

použít pro �adu nástroj� strukturních analýz. Analýza souvislosti slouží k hodnocení 

kritických stav� dodavatel� nebo dopravních aktivit. Analýza tok� sítí odhaluje úzká 

místa a možnosti, kde je možné zvýšit pr�tok.  

3.17.2 Modely zásob 

Modely zásob se zabývají velikostí a na�asováním objednávek zásob. Vycházejí 

ze standardní množiny protich�dných ukazatel�, jako jsou náklady výrobní, objednací, 

skladovací, náklady plynoucí z nedostatku nebo p�ebytku zásob, p�íjmy, diskontní 

sazby, dodací lh�ty a také poptávky. Klasické modely zásob p�edpokládají omezené 

informace o poptávce zákazník� a o dodacích lh�tách dopl�ování zásob od dodavatel�, 

zatímco technologie RFID umož�uje zlepšení odhadu dodacích lh�t sledováním fyzické 

pozice dopl�ování zásob v rámci dodavatelské sít�. 

3.17.3 Modely managementu událostí 

RFID technologie umož�uje nové metody pro rozhodování v reálném �ase. 

Management událostí je proaktivní postup pro monitorování a �ízení událostí v reálném 

�ase, umož�ující odhalit podmín�né zm�ny kdekoliv v dodavatelské síti a okamžit�

je schopen komunikace k ú�elu nápravy. Automatický proces reguluje nabídku 

a poptávku a snižuje tak provozní náklady a zlepšuje zákaznický servis. Management 

událostí m�že zahrnovat: 

, p�esm�rování produkt� z jednoho místa na jiné, 

, do�asné použití alternativního zp�sobu dopravy, 

, zm�na produktového mixu, 

, realokace produkt� na jiné dodavatelské sít�, 

, použití cen a slev pro ovlivn�ní poptávky a substituci produkt�. 

Jelikož systémy RFID jsou schopny rychle generovat obrovská množství dat, 

p�edpokladem pro využití t�chto dat pro správná rozhodnutí je datová infrastruktura, 

která je schopná p�enášet, uchovávat, zpracovat a sdílet informace ve firmách a v celé 

dodavatelské síti. Mít schopnost d�lat pružné dynamické reakce ovliv�uje také taktické 
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a strategické rozhodnutí, mezi které pat�í investice pro rozší�ení kapacit, aktivita 

pro rozvoj trh� anebo úrove� zákaznického servisu. 

Technologie RFID p�ináší p�íležitosti pro budoucí management dodavatelských 

systém�. Dostupnost informací v reálném �ase o poptávce a nabídce umož�uje firmám 

zlepšit fungování sít� dynamickým regulováním výrobních, distribu�ních, 

ale i marketingových rozhodnutí. Uvedené schopnosti nám zlepší vizualizaci stav�

a chování dodavatelských sítí. (6) 

3.18 Základní �len�ní logistických technologií 

Logistické technologie p�edstavují soubor postup�, metod, prost�edk� a technických 

za�ízení, která jsou využívána v logistických procesech za ú�elem napln�ní jejich 

poslání. (21) 

V sou�asnosti podniková logistika svým rozsahem p�ekra�uje interní prost�edí podniku 

a orientuje se na �ízení dodavatelských �et�zc�. To zahrnuje partnerské podniky 

na stran� dodavatel� i odb�ratel�. Logistické technologie m�žeme rozd�lit do dvou 

základních skupin: 

, tažné systémy, 

, tla�né systémy. 

3.18.1 Tažné systémy – „pull“ 

Proaktivní systém, jenž je založen na tahu produktu logistickým systémem, vyvolaným 

silou zákaznické poptávky. Pat�í sem Just-In-Time, Just-In-Time Manufacturing, 

Kanban. Tyto systémy jsou rozší�ené p�edevším v automobilovém pr�myslu. 

3.18.2 Tla�né systémy – „push“ 

Jejich hlavní charakteristika je vytvá�ení zásob, jejichž výše a struktura je stanovena 

na základ� prognózované poptávky. Je to tradi�ní zásobovací systém známý 

pod anglickým názvem Just-In-Case a funguje na principu optimalizovaných dodávek. 

Výhodou systému je eliminace rizik plynoucích z v�asného nedodání na úkor 

zvýšených náklad� na skladování a udržování zásob. (21)
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3.19 P�íprava a realizace investi�ních projekt�

Investi�ní rozhodování �adíme mezi nejvýznamn�jší druhy firemních rozhodnutí. 

Sou�ástí je rozhodování o p�ijetí �i zamítnutí jednotlivých investi�ních projekt�, 

které firma p�ipravila. �ím rozsáhlejší tyto projekty jsou, tím v�tší dopady mohou 

na firmu a její okolí mít. Je z�ejmé, že úsp�šnost jednotlivých projekt� m�že významn�

ovlivnit podnikatelskou prosperitu firmy a naopak, jejich neúsp�ch m�že být p�í�inou 

výrazných obtíží, které mohou vést až k zániku firmy.  

Investi�ní rozhodování by m�lo vycházet z firemní strategie a p�ispívat k její realizaci. 

Firemní strategie ur�uje základní cíle firmy ze strategického hlediska, a zp�soby jejich 

dosažení. Mezi t�mito cíli hrají významnou roli finan�ní cíle, formulované 

jako dosažení ur�ité míry zisku, resp. jeho maximalizace, dosažení ur�ité rentability 

vynaloženého kapitálu, a to zvlášt� v sou�asném období, dosahování r�stu hodnoty 

firmy. Z tohoto pohledu p�edstavuje investi�ní rozhodování významný nástroj 

a prost�edek, který m�že k r�stu hodnoty firmy p�isp�t také. Z toho pak vyplývá 

i zásadní význam t�ch kritérií hodnocení a výb�ru investi�ních projekt�, jako jsou �istá 

sou�asná hodnota �i index rentability, které jsou v úzkém vztahu s hodnotou firmy. 

P�íprava, hodnocení a výb�r investi�ních projekt� by m�ly nejen vycházet 

ze strategických firemních cíl�, ale i z respektování jednotlivých složek strategií, které 

tvo�í strategii: 

, výrobková, 

, marketingová, 

, inova�ní,  

, finan�ní, 

, personální, 

, zásobovací. 

Krom� interních faktor� spojující strategie firmy, p�ípadn� s omezeností ur�itých 

zdroj�, musí investi�ní rozhodování respektovat i ur�ité externí faktory spojené 

s podnikatelským okolím. Mnoho z t�chto faktor� (chování konkurence, ceny 

základních surovin aj.) má charakter faktor� rizika a nejistoty, jejichž vývoj lze 
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jen obtížn� p�edvídat. Zp�sob respektování t�chto faktor� a jejich integrace 

do investi�ních rozhodování významn� ovliv�ují kvalitu tohoto rozhodování. 

Opomenout nelze ani to, že podnikatelské okolí nep�ináší pouze rizika, ale je také 

zdrojem p�íležitostí. Bez podpory tv�r�ího vyhledávání t�chto p�íležitostí, které mohou 

být základem zajímavých investi�ních projekt�, by nemohlo investi�ní rozhodování 

sehrát ve firm� úlohu, jež právem pat�í. (7) 

3.19.1 Klasifikace investi�ních projekt�

Lze je klasifikovat podle více hledisek. Mezi základní hlediska pat�í vztah k rozvoji 

podniku, v�cná nápl�, míra závislosti projekt�, forma realizace, charakter pen�žních 

tok� a velikost. 

3.19.2 Strategická orientace projekt�

Investi�ní rozhodnutí firmy p�edstavují klí�ová rozhodnutí z hlediska její podnikatelské 

úsp�šnosti nebo dokonce i pouhého p�ežití v náro�ných podmínkách tržní ekonomiky. 

Význam t�chto rozhodnutí je dán i tím, že vážou dlouhodob� zna�né objemy 

prost�edk�. 

 Podnikatelská úsp�šnost, resp. p�ežití v náro�ném konkuren�ním prost�edí vyžaduje, 

aby firma m�la ur�ité znalosti a dovednosti, které ji odlišují od konkurence a které 

jí umož�ují dosáhnout ur�ité konkuren�ní výhody, a tím i lepších hospodá�ských 

výsledk� než její konkurenti. Tyto specifické znalosti a dovednosti se mohou týkat 

výzkumu a vývoje nových výrobk�, �ízení distribu�ních kanál�, snižování náklad�

a zkracování dodacích lh�t. Technicko-ekonomická1 studie projektu by proto m�la 

identifikovat tyto specifické znalosti a dovednosti firmy, které mohou její konkurenti 

z prost�edí obtížn� zvládnout. Ty by se pak m�ly stát ur�itým základním cílem 

a vodítkem p�i výb�ru projekt�, orientovaných na zajišt�ní dlouhodobé podnikatelské 

prosperity. 

Získání specifických znalostí a dovedností, které jsou vyžadování k dosažení dobré 

konkuren�ní pozice prost�ednictvím realizace ur�itých investi�ních projekt�, je �asto 

zna�n� �asov� náro�né a nákladné. Užite�ná proto m�že být ur�itá kooperace 

                                                 
-�Pro ozna�ení technicko-ekonomické studie projektu se u nás vžil termín studie proveditelnosti, který 

p�edstavuje ne p�íliš vhodný p�eklad anglického termínu Feasibility Study. 
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s vybranými partnery (jimiž mohou být i konkurenti), která m�že být prosp�šná pro ob�

strany. Tato kooperace m�že mít pak r�znou podobu od pouhých smluvních vztah� p�es 

strategické aliance, holdingy, spole�né podniky, fúze nebo akvizice. 

3.19.3 Nástin strategie projektu (firmy) 

Výsledky marketingového výzkumu tvo�í dostate�nou základnu pro formulaci strategie 

projektu pouze v p�ípad�, že daný projekt je p�ipravován nov� vznikající firmou. Pokud 

však jde o projekt již existující firmy (nap�. rozší�ení výrobní kapacity), je t�eba brát 

z�etel na výsledky analýz a hodnocení firmy, znalost jejich slabých a silných stránek aj.  

Základními prvky strategie projektu jsou: 

, geografická strategie, 

, strategie z hlediska tržního podílu, 

, strategie z hlediska vazby výrobek – trh, 

, marketingová strategie. 

3.19.4 Proces p�ípravy a realizace projektu 

Vlastní p�ípravu a realizaci projekt� od identifikace ur�ité základní myšlenky projektu, 

až po ukon�ení jeho provozu a likvidaci lze chápat jako ur�itý sled �ty� fází: 

1. p�edinvesti�ní (p�edprodejová p�íprava), 

2. investi�ní (projektová p�íprava a realizace výstavby), 

3. provozní (opera�ní), 

4. ukon�ení provozu likvidace. (7) 

3.20 Softwarová podpora pro �ízení projektu 

Pro �ízení projektu se používají obecné matematické a statistické nástroje, grafické 

metody a techniky. Jejich použití v p�ípad� složitých a komplexních projekt�, by mohlo 

být zna�nou administrativní zát�ží �ídícího aparátu projektu. V�tšina t�chto metod, 

a� již v základní podob� nebo obohacené o kombinace jejich nejsiln�jších stránek, bývá 

základem program�, které jsou nápomocné manažerovi projektu p�i výkonu 

jeho funkce. 
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Trh nabízí celou �adu program�, od relativn� velmi jednoduchých obecných 

až po komplikované a komplexní nástroje. V�tšina takových program� poskytuje 

asistenci v oblastech: 

, plánování, koordinace a monitorování díl�ích úsek� projektu, 

, grafické reprezentace, p�ehledné dokumentace podklad� a relativn�

jednoduché údržby i u obsáhlých a složitých diagram�, 

, vylad�ní pot�eb personálního pokrytí jednotlivých úkol� a balancování 

pracovních kapacit specialist�, 

, podpory analýz a optimalizace �asových i nákladových aspekt� projektu, 

, jednozna�ných a p�ehledných podklad� pro reporting – n�které programy 

nabízí možnosti tvorby specializovaných sestav, které mohou p�iblížit 

standardn� nabízené sestavy metodikám spole�nosti,  

, možnosti vzájemné koordinace projekt� a program�. (34) 

3.21 Volba vhodných softwarových nástroj�

Z pohledu rozsahu SW podpory a jejího postavení v rámci podnikového informa�ního 

systému se setkáváme s jednoduchými programy, které fungují izolovan� a jsou ur�eny 

pro pokrytí jednoduchých pot�eb �ízení projekt� menšího rozsahu a pro komplikované 

programové moduly, které jsou sou�ástí celopodnikových informa�ních systém�.  

Výhody komplexního podnikového �ešení jsou: 

, provozování jediné základny pro �ízení projekt� a využití potenciálu týmové 

spolupráce, 

, lepší možnosti kontroly vývoje projekt� a jednodušší podmínky 

pro poskytování hlášení a reporting, 

, jednotná základna pro �ízení projekt�, ú�tování náklad� a zjednodušení 

podmínek kontrolních systém�, 

, vysoká míra systematizace všech úkon� projektového managementu, soulad 

standardních podnikových metodik a nástroj� �ízení projekt�, 

, snadná tvorba historických databází a vysoká využitelnost historických dat. 
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Velké systémy mají i své nevýhody: 

, vysoké po�izovací náklady. 

, nižší flexibilita v p�ípad� pot�eby zm�n, 

, vysoké nároky integrace s ú�etními systémy, pokud není softwarová podpora 

�ízení projekt� p�ímou sou�ástí v�tšího programového balíku podnikového 

informa�ního systému, 

, nutností �ešení podmínek pro vzdálený p�ístup, synchronizaci a zajišt�ní 

integrity dat. 

Jednoduché programy pro personální po�íta�e tvo�í opa�ný pól spektra nabídky a jejich 

výhody a nevýhody bývají ve v�tšin� p�ípad� opa�né, krom� vazeb na ú�etní systémy, 

které nebývají k dispozici v žádné úrovni automatizované podpory. Tyto programy 

mívají v�tšinou i nižší výkonnost a menší rozsah nabídky funkcionalit pro podporu 

projektového managementu. (34) 

Výb�r softwarových nástroj�

Nabídka trhu v oblasti SW nástroj� je velmi široká a p�i výb�ru produktu vhodného pro 

konkrétní podnik je d�ležité zvážit celou �adu podmínek, vlastností a funkcí, 

které budou odpovídat pot�ebám užití v projektech podle jednotlivých hospodá�ských 

odv�tví, strategickým zám�r�m a technologickým možnostem v podniku. 

Nejd�ležit�jší analýza, ze které m�že vyjít identifikace pot�eb, je prov��ení rozsahu  

a metod projektového managementu v podniku – jiné jsou pot�eby dodavatele projekt�

implementace rozsáhlých informa�ních systému a jiné jsou u podniku, který formou 

projekt� �eší pouze ob�asné interní rozvojové úkoly. Dále je nutno posoudit vysp�lost 

metod projektového managementu, který se v podniku užívá, a zvážit, jestli práv�

softwarová podpora je to správné, co podnik pot�ebuje – n�kdy se v tomto kroku ukáže, 

že p�ed vlastním po�ízením nákladné technologie je nutno vykonat celou �adu dalších 

krok�, které jsou spojeny s ujasn�ním strategických zám�r�, zavedením nových proces�

a vlastní definicí metod �ízení projekt� v podniku. Teprve poté je možné rozhodnout 

se o tom, jaká kategorie a rozsah softwarové podpory bude cílem dalšího analyzování. 

P�i vlastním výb�ru je nutno zvážit celou �adu dalších faktor�, která ovliv�ují záv�re�ná 

rozhodnutí. Jednotlivé kategorie analýz jsou: 
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, strategická analýza: 

o zám�ry a cíle spole�nosti a jejich souvislost s pot�ebou programové 

podpory �ízení projekt�, 

o posouzení procesních model�, úpravy proces�, rekapitulace 

a p�ípadný rozvoj metod �ízení projekt� v podniku, 

, obecné vlastnosti technologie: 

o rozši�itelnost a možnost sledování dalšího vývoje technologií, 

o flexibilita pro rozši�ování pot�eb objem� zpracovávaných dat, 

velikosti struktur a po�tu obslužných pracoviš�, 

o možnosti spolupráce s dalšími programovými moduly podnikového 

informa�ního systému, 

o architektura a možnosti vzdáleného p�ístupu, nap�íklad p�es internet, 

o bezpe�nost, 

o nároky na údržbu a provozování, 

o úrove� zákaznické podpory ze strany dodavatele, 

, specifické vlastnosti k provozování projektového managementu: 

o obecné možnosti tvorby diagram� v�etn� podpory optimalizace, 

o nastavení kalendá�e projektu, možnosti úpravy systémové pracovní 

doby, 

o podpora pro �ízení pracovních zdroj� projektu, možnosti optimalizace 

využití �asu, 

o podpora kontrolních systém� �ízení projekt�, nastavení a hlídání 

limit� p�ípustnosti m��ených veli�in, 

o podpora �ízení úkol�, tok� práce a pracovních skupin, 

o podpora statistických analýz a možnosti tvorby manažerských 

výstup� a hlášení, 

o uživatelské prost�edí a nároky na obsluhu. (34) 

3.21.1 Pick to point 

Pomocí tohoto systému dochází k vychystávání materiálu pomocí sv�tla, kdy nám 

pohybující se sv�telný zdroj ozna�uje místo uložení. Po�et položek a charakteristik 

výrobku jsou poskytovány p�es sluchátka nebo se zobrazují na centrálním displeji. 
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Ty mohou být potvrzeny nebo opraveny pomocí r�zných metod. Nap�íklad Pick-Radar, 

Pick-Remote-Key (�ízeno pomocí bezdrátových ovlada��) nebo Pick-by-Voice. (26) 

3.21.2 Pick to light 

Jedná se o systém nejrychlejší obsluhy, který slouží k p�íprav� objednávek. Ideální 

do zóny sb�ru. Zvyšuje produktivitu, rychlost, p�esnost. Efektivní je i z nákladové 

stránky, jelikož v intenzivním provozu zkracuje dobu p�echázení mezi jednotlivými 

regály, p�i hledání konkrétní v�ci. Dále eliminuje chyby ve �tení a zjednodušuje úlohu 

celého procesu. (25) 

3.21.3 Spothill 

Aplikace do mobilního telefonu, která umož�uje oslovovat lidi pomocí jejich aktuální 

polohy. Lidem, kte�í se nacházejí v dosahu vysílacích bod� (tzv. Spot�), je možné zaslat 

do jejich telefon� zprávu s libovolným obsahem. Zprávy je možné zasílat na základ�

vzdálenosti od vysílacího bodu, �asu stráveného v blízkosti bodu, po�tu zobrazení dané 

kampan� atd. M�že též sloužit jako indoor navigace, která pomáhá zjednodušit orientaci 

uvnit� budov. Je to úplná novinka postavená na iBeacon technologii využívající 

Bluetooth. (30) 
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4 NÁVRHOVÁ �ÁST – PODMÍNKY REALIZACE 

V návrhové �ásti se budu zabývat navržením realizace projekt�, která by p�inesla 

p�esn�jší systém p�i vychystávání zboží ke spln�ní požadavk� zákazník� objednávky, 

z hlediska zkrácení dodacích termín� a jakosti dodávek. Sou�ástí bude i ekonomická 

náro�nost výše uvedených projekt� pro podnik.  

P�i zhodnocení sou�asného stavu podniku, kdy byly vybudovány nové skladovací 

prostory tak, aby odpovídaly všem technickým požadavk� firmy, byly podrobeny 

analýze tyto faktory: 

� v oblasti umíst�ní spole�nosti,  

� v odhadu budoucí poptávky po výrobcích,  

� ve stabilit� pracovní síly, 

� v komunikaci mezi objednávkovým a faktura�ním odd�lením a skladem,  

� v p�íprav� p�i vychystávání objednávky a p�íjmu zboží na sklad.  

Zhodnocení analýzy: 

Podnik se nachází na strategicky výhodném míst�. Jeho poloha je vhodná z hlediska 

infrastruktury regionu i sousedících stát� a je snadno p�ístupná k rychlostním 

komunikacím se sjezdem na dálnice sm�rem Praha, Víde�, Bratislava.  

Nov� zrekonstruované plochy areálu jsou vybaveny novou technikou – 

vysokozdvižnými a paletovými vozíky, které slouží k p�eprav� zboží mezi sklady.  

Komunikace mezi jednotlivými odd�leními je zajišt�na telekomunika�ní technologií. 

Zásadním nedostatkem ve skladovém hospodá�ství této firmy je systém vychystávání 

objednávek. Skladník vyhledává zboží pomocí dodacího listu, kde jsou jednotlivé 

položky se�azeny abecedn� bez ohledu na vzájemnou podobnost vlastností zboží. 

V tomto p�ípad� dochází k zám�n� zboží a k navýšení pr�chod� ve skladu, a tím 

k navýšení pot�eby �asu pro spln�ní dodacích termín� objednávek. 

Pro optimalizování t�chto nedostatk� jsou vyvinuty nové moderní technologie, 

které umožní zvýšení p�esnosti p�i vychystávání zboží (i z hlediska �asového). 

V prvním p�ípad� je to proces Pick to Light a Pick to Point. Jelikož se firma ŠKODA 
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AUTO, a. s. podílela na vývoji systému, pot�ebné informace k implementaci a stanovení 

cenových náklad� vycházelo z podmínek projekt� mladoboleslavské automobilky.  

Další �ást se v�nuje novému vznikajícímu systému Spothill – aplikace, která funguje na 

principu indoorové navigace.  

4.1 Systém pro vychystávání materiálu a výrobk�

Rostoucí rozmanitost výrobk� a rychlý obrat sortimentu vede ke zvyšující se poptávce 

po kvalitních a zlepšených metodách vychystávání zboží se sou�asným snížením 

náklad�. Tento problém �eší animovaný systém pro sb�r, t�íd�ní a balení, mezi 

které pat�í metody pick to point a pick to light.  

4.1.1 Pick to point 

Pomocí tohoto systému dochází k vychystávání materiálu pomocí sv�tla, kdy uživateli 

pohybující se sv�telný zdroj ozna�uje místo uložení. Po�et položek a charakteristik 

výrobku jsou poskytovány p�es sluchátka nebo se zobrazují na centrálním displeji. Ty 

mohou být potvrzeny nebo opraveny pomocí r�zných metod, nap�. Pick-Radar, Pick-

Remote-Key (�ízeno pomocí bezdrátových ovlada��) nebo Pick-by-Voice.  

Proces 

Ke spušt�ní �innosti dochází pomocí na�tení �árových kód� SQ výlepu pomocí �te�ky. 

K zahájení (aktivování práce) dochází sv�telným ozna�ením boxu nebo místa, odkud 

bude proces za�ínat. Množství a druh zboží jsou poskytovány prost�ednictvím 

bezdrátových sluchátek. (25) 

Obrázek 19: PBP krok 1 (25) 
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Správné provedení a potvrzení je ovládáno pomocí voln� konfigurovatelného 

mechanizmu Pick-Radar®, v�etn� množství oprav a chybového hlášení. (25) 

Obrázek 20: PBP krok 2 (25) 

�azení: 

Pro správné umíst�ní požadovaného zboží je cílová oblast osv�tlena sv�telným zdrojem. 

Kontrolní systém Pick-Radar® monitoruje a potvrzuje správnost vykonaného procesu. 

(25) 

Obrázek 21: PBP krok 3 (25) 

Pick-Remote-Key 

Slouží ke snadnému potvrzení vykonaného úkonu bez nutnosti p�ístupu k Pick-Radar®. 

Bezdrátová klávesnice je lehce umístitelná na vozík, p�ípadn� se dá klipem p�ipnout 

na oble�ení zam�stnanc�. (25) 
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Systém Pick-by-Point je složen z komponent�, které jsou zobrazeny na obrázku níže. 

Obrázek zobrazuje i zapojení systému Pick-by-Point. (25) 

Obrázek 23: Schéma systému PBP (13) 
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1. Lampy  

Jsou to pohyblivé p�ístroje (svítidla), které jsou vybaveny svítilnami s LED diodami. 

Tyto lampy osv�tlují místa, kam p�íslušný výrobek pat�í a odkud pochází. Jejich 

viditelnost je dobrá i na v�tší vzdálenosti. Mají dlouhou dobu životnosti, nízkou 

spot�ebu elektrické energie a minimáln� se zah�ívají. K jejich ovládání slouží dálkový 

ovlada�, který do svítidel odesílá p�íkazy. Každý p�ístroj m�že být speciáln�

naprogramován na specifické funkce, nap�. barva, ostrost atd. 

2. Konvertor DMX-RS232  

Je d�ležitou sou�ástí svítidel, pomocí nichž jsou ovládány. Konvertor je napojen na 

ethernetovou sí� s konvertorem RS232-Ethertnet. 

3. �te�ka �árových kód�  

Svoji funkcí zastává d�ležitost jako konvertor. Umož�uje odeslat zakázky systémem 

Pick-by-Point. Je napojena na konvertoru MOXA NPort 5 400 kabelem RS232. 

4. P�ijíma�  

Zajiš�uje p�íjem systému Pick-Remote-Key (PRK), z ovlada�e PRK a jeho následné 

p�edání do konvertoru RS232 Ethernet. P�ijíma� pracuje na frekvenci 433 MHz. 

5. Dálkový ovlada�  

Dálkový ovlada� PRK pracovníci využívají k potvrzení a ukon�ení odebrání materiálu 

na vozík. Dochází k aktivací svítidla, na který je ovlada� napojen. Prost�edním 

tla�ítkem potvrzujeme p�evzetí produktu a potvrzení výb�ru p�íslušného vozíku. 

Pomocí pravého tla�ítka m�žeme zam��ovat levou stranu za pravou a naopak. Levé 

tla�ítko je možné si naprogramovat podle vlastních pot�eb.   

6. Moxa NPort 5400 

Je to konvertor, p�es který lze p�ipojit až 4 za�ízení do ethernetové sít�. 

Systém má program, pomocí kterého si m�žeme nastavit vlastní pot�ebné parametry. 

(13)
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4.1.2 Pick to light 

Jedná se o systém nejrychlejší obsluhy, který slouží k p�íprav� objednávek. Ideální 

do zóny sb�ru. Zvyšuje produktivitu, rychlost, p�esnost. P�ínos je i po nákladové 

stránce, jelikož v intenzivním provozu dochází ke zkrácení doby pr�chod�

mezi jednotlivými regály p�i p�íprav� objednávek zboží. Dále slouží k eliminaci chyb 

�tení dodacích list� a vede ke zjednodušení úloh celého procesu. 

Sv�telná režie pln�ní objednávek systému využívá kontrolky montované na regály, 

pracovní stoly nebo jiné umíst�ní úložišt�. Kdykoli je pot�eba výrobek z ur�itého místa 

p�emístit, indikátor se rozsvítí a upozorní, kde je nutné danou akci vykonat. Operátor 

vybere množství výrobku na displeji. Poté potvrdí zvolenou operaci. Následn�

se zobrazí požadované osv�tlení u konkrétního umíst�ní. 

Pick to light (PTL) je nejrychlejší systém obsluhy založený na principu picking stratégy. 

Konkrétní místo je p�esn� osv�tlené. 

Protože jednotlivé položky jsou p�i�azeny ur�itým míst�m (zaznamenaným v systému), 

nedochází k chybovému hlášení a systém je p�esn�jší. 

Systém pracuje v podstat� na principu elektronických technologií, kdy není nutné 

použití dodate�ných dodacích list� pro p�ípravu objednávky. Po naskenování �ísla 

objednávky, a dle po�adového systému, dojde k p�esnému p�ipravení objednávky. PTL 

snižuje náklady, chybovost a zefektiv�uje provoz. 

Jelikož je PTL simultánní, m�že ve stejný okamžik sv�telnými signály ukázat konkrétní 

místa, které jsou t�eba ke správnému vychystání objednávky. Pak je na samotném 

operátorovi, aby si vybral cestu, která pro n�ho bude nejjednodušší a nejrychlejší. 

Celý systém pracuje na procesu na�tení �árového kódu pracovníkem. Na�tení �árového 

kódu nese informaci, která umožní spustit systém. Poté následuje rozsvícení diod 

na p�íslušných místech. Ty nám indikují, který p�íslušný materiál je t�eba odebrat. 

Rozsvícené moduly svítí zelen� a po odebrání z p�íslušné pozice op�t zhasnou. Mod�e 

rozsvícený modul signalizuje poslední položku. V modulu je možné vrátit se o jednu 

položku zp�t. (26) 
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Následující obrázek zobrazuje zapojení Pick to light. 

Obrázek 24: Schéma systému PBL (13) 

1. Nad�azený systém 

Systém, který odesílá informace pot�ebné k realizaci procesu. 

2. Server LUCA  

Má zodpov�dnost za správu �ízení PBL. 
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3. Databáze  

P�echovávající informace o zakázkách. 

4. �adi� PTF-SUB2  

Má na starost obsluhu displeje PBL a na�tenou objednávku musí zaslat na server 

LUCA. Na �adi� je p�ipojena �te�ka �árových kód�. Port ETHERNET slouží 

pro p�ipojení sí�ového kabelu, který zajiš�uje komunikaci mezi serverem LUCA 

a �adi�em. Dále jsou vedeny kabely, které p�ivád�jí napájení a provoz modul�. 

5. Moduly  

Signalizují zam�stnanc�m místo odb�ru materiálu. 

6. �te�ka �árových kód�  

Ta je p�ipojena k �adi�i a umož�uje odeslání objednávky systému LUCA.  

7. Modul 

Obsahuje šestimístní alfanumerický displej. Je bez infra�erveného �idla. (13) 

4.1.3 Cenová kalkulace Pick to Light a Pick to Point 

Pick to Light systém je založen na usnadn�ní práce p�i odebírání a vkládání sou�ástek 

z místa na místo. Oproti tomu systém Pick to Point svítí pomocí záv�sných lamp 

na podlahu a signalizuje umíst�ní palet na p�íslušné pozici. 

Náklady na po�ízení systému Pick to Light zahrnují služby, hardware, software 

a ostatní. Do náklad� služeb se zapo�ítávají náklady spojené s vytvá�ením 

dokumentace, montáží komponent� atd. Ostatní náklady zahrnují cestovní výdaje 

a náklady spojené s dopravou a ubytováním. (13) 

Tabulka 3: Cenové náklady PTL a PTP (13) 

P/0/123 C473 849:; C473 82�) 

H<=>?<=@ PA0 < PAP B DEF GIB JGE

SKLM?<=@ PA0 < PAP F IGF EFJ JNI
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TUVUWXY Z[\Y ][^_` Z[\Y ]X�) 

abcdef gh ijh klm njk

Vopqrspt uqvqpt iwh kh ngn

Vopqrspt xyzyp nnl l nhj

U{|}|pt k j~h in mjj

Z[VX[� �� ��� ��� ���

� �������� ������� ���� �� ����� � ���� �� ����� �� m�lo docházet sou�asn�. Výhodou 

t�chto systém� je p�edevším snadná obsluha a odstran�ní p�ebyte�ného papírování. 

Nevýhodou tohoto systému jsou vysoké po�izovací náklady. Celkové náklady by byly 

822 274 K� podle kurzu �NB platného k 14. 5. 2015. Uvedené ceny jsou bez DPH. 

4.2 Spothill 

Aplikace Spothill pro mobilní za�ízení umož�uje oslovovat lidi pomocí jejich aktuální 

polohy. Lidem, kte�í se nacházejí v dosahu vysílacích bodu (tzv. Spot�), je možné zaslat 

do jejich za�ízení zprávu s libovolným obsahem. Zprávy je možné zasílat na základ�

vzdálenosti od vysílacího bodu, �asu stráveného v blízkosti bodu, po�tu zobrazení dané 

kampan� atd. M�že sloužit také jako indoorová navigace, která pomáhá zjednodušit 

orientaci uvnit� budov. Pomocí upozorn�ní zasílá oznámení o míst�, ke kterému jsou 

p�irazeny informace o míst�, ve kterém se iBeacon nachází. Je to úplná novinka 

postavená na iBeacon technologii využívající Bluetooth. (30) 
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Obrázek 25: Spothill (30) 

Pro fungování aplikace je nezbytné:  

• SmartPhone,  

• systém Android 4.3 a vyšší,  

• aktivní mobilní data, 

• systém bluetooth 4.0 a vyšší.  

Krom� navigace pat�í mezi další využití služby: 

• zprávy na základ� polohy a chování uživatele (�asu stráveného v prodejn�, 

po�et návšt�v apod.) 

• vhodné pro shopping (zpráva po p�iblížení k prodejn�), události (informace 

pro návšt�vníky koncertu, sportovního zápasu apod.), turismus (informace 

pro návšt�vníky muzea – informace po p�iblížení k expozici, památce, apod.  

• do budoucna mapy pohybu (pokro�ilé analýzy) (30) 

  

Hardware iBeacon umož�uje vysílání zpráv do okolních mobilních za�ízení 

prost�ednictvím bluetooth s nízkou spot�ebou energie. Beacony jsou levné a mají nízké 

náklady na údržbu. Proto se p�edpokládá jejich nár�st na tém�� 4M už v roce 2018.  

Jelikož se jedná o úplnou novinku na trhu, která je stále ve vývoji a v sou�asnosti není 

tato služba ješt� voln� k dispozici, je zatím obtížné jasn� posoudit finan�ní zhodnocení 

této metody skladování. Aby firma Neogenia, která s touto novinkou p�išla na trh, 

mohla aplikaci uvést, je pot�eba ji otestovat v b�žném provozu a za b�žného užívání. 

(31) 

4.2.1 Cenová kalkulace Spothill 

Vysílací body (iBeacony) - prodej (jednorázový náklad) 

� � �  ¡¢ £££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££. 450 K� / ks 
�  � ¤  ¡¢ ££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££ 420 K� / ks 
¤  � �   ¡¢ ££££££££££££££££££££££££££££££££££££££ 390 K� / ks 
¥¦§¨ ©ª¡ �   ¡¢ ££££££££££££££££££££££££££££££££ «¬0 K� / ks 
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Pronájem systému na správu vysílacích bod� (administrativní rozhraní) - cena 

se odvíjí od po�tu spravovaných vysílacích bod�

¯°± ²³ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´....... 0 K� / ks / m�síc 
± ° ¯µ ²³ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´.. 220 K� / ks / m�síc 
¯µ ° ¶µ ²³ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´. 190 K� / ks / m�síc  
¶µ ° ¯µµ ²³ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 160 K� / ks / m�síc  
·¸¹º »¼² ¯µµ ²³ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ¯30 K� / ks / m�síc  

½�ípadná instalace …......................... 400 K� / hod 
¾³¿³ÀºÁ¹º ³ Á¼³À¼·ºÁ¸Â ³Ã³ÀÄÂÅ Æ´´´ Çµµ È� / hod 
ÉÊ»ºËÌ Í³ÍÎ¼ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ Ï000 K� / výjezd / osoba 
ÉÊ»ºËÌ ²Â ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 10 K� / km 

ÐÑÒÑÓÔÕ Ö× ØÙÕ×ÚÛÜÝÞÚ Ûß�sobem, aby nebyl pot�ebný zásah technika a další asistence)

àá×ÚÒ ÖÑÜâ âÝÞØ�ny bez DPH (12) 

Tabulka 4: Cenové náklady Spothill 

ãäåäæçè éêëè ìç�) 
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Ióþ�ðSðñï 3 ÷øø

äþ�ð�óÿ õ öøø
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4.3 P�ínosy a realizace nového systému 

Celkové náklady vynaložené na PTP a PTL byly 822 274 K�. Aplikace Spothill by byla 

v celkových nákladech na 118 900 K�. Rozdíl v t�chto nákladech je p�es 700 tisíc K�. 

Proto doporu�uji instalaci aplikace Spothill.  

P�i realizaci nového systému Spothill, je t�eba provést školení zam�stnanc�. Jelikož 

je aplikace Spothill velice jednoduchá a má intuitivní ovládání, sta�í jednodenní školení 

zam�stnanc� o jeho užívání, ovládání a instalaci.  
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Na realizaci projektu by se podílela firma Neogenia, která by v rámci testování 

rozmístila všechny Spothilly a iBeacony pro p�íjem a vysílání informací o zboží.  

Výhodou této aplikace je úspora �asu, kdy se nám krátí doba p�i vychystávání 

objednávek. P�i obdržení jednotlivých upozorn�ní do mobilního za�ízení podle místa 

polohy, ve které se skladník nachází, dochází k zamezení pr�chodu p�i hledání zboží, 

jako tomu bylo u vychystávání zboží podle dodacího listu obdrženého v papírové 

podob�. Další výhodou je p�esnost p�i p�íprav� objednávky a zamezení p�ípadné 

zám�ny zboží.  
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ZÁV�R 

Cílem diplomové práce bylo navrhnutí nového systému, pomocí kterého by došlo 

ke zkrácení doby vychystání objednávky a ke zvýšení p�esnosti a eliminaci chyb. 

Diplomová práce je rozd�lena do �ty� hlavních �ástí. První je v�novaná seznámení 

se se spole�ností AEE. Je zde uvedena krátká historie doby p�sobení na trhu, 

organiza�ní struktura. Dále popis trhu a v n�m vyskytující se zboží. 

Druhá �ást se zabývá analýzou firemních vnit�ních proces�. Je zde popsán pr�b�h 

objednávky, kdy se firma nachází v pozici zákazníka, ale také pr�b�h zboží, kdy firma 

vystupuje jako dodavatel. Dále popis pr�b�hu zboží od p�ijetí objednávky, až po její 

vyexpedování. 

T�etí �ást je v�novaná teorii a poznatk�m, které byly zjišt�ny dlouholetou praxí. 

Návrhová �ást poskytuje informace pro možnosti nové technologie �ízení sklad�

a vy�izování p�íjmu a vychystávání zboží pro zákazníky. Jsou zde navrženy dva 

rozdílné systémy skladování, které mají stejný užitek, ale liší se svým zp�sobem 

v zavedení a v principu fungování. Hlavní rozdíl v t�chto dvou p�ístupech skladování 

je zejména v po�izovacích nákladech. 

Celkové náklady vynaložené na PTP a PTL byly 822 274 K�. Aplikace Spothill byla 

v celkových nákladech vy�íslena na 118 900 K�. Rozdíl v t�chto nákladech je cca 

700 tisíc K�. Proto doporu�uji instalaci aplikace Spothill.  

P�i zavedení systému Spothill do firmy AEE by byla p�íležitost podílet se zcela 

na novém projektu. Navíc by si zde ve fázi testování mohla firma odzkoušet služby, 

které tato aplikace p�ináší a zárove� by mohla doporu�it vhodná vylepšení. Po navázání 

spolupráce mezi t�mito firmami by došlo ke vzájemnému prosp�chu všech 

zú�astn�ných. 

Jelikož je aplikace Spothill úplnou novinkou, o�ekává se po jejím uvedení na trh veliký 

boom. Z tohoto d�vodu si firma Neogenia nem�že dovolit chyby v testování a o�ekává 

její p�esné a bezchybné fungování.  
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V jednoduchosti je krása. Tímto se �ídí i tato aplikace, která má za cíl jednoduché 

ovládání a nízké náklady na provoz.  
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