
 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá studií logistiky opatřování ve výrobním podniku. V úvodní 

části práce jsou uvedeny teoretické základy logistiky, logistického řízení a logistických 

technologií včetně systému e-kanban. V praktické části je provedena analýza zkoumané 

společnosti a popsáno zavedení SAP e-kanbanu pro dodavatele vybrané společnosti. 

 

Abstract 

This thesis deals with the study of logistics procurement in the manufacturing company. 

In the introductory part of the thesis there are mentioned theoretical basis of logistics, 

logistic control and logistic technology including the system e-kanban. In the practical 

part of the thesis there is made the analysis of examined company and there is described 

the implementation of SAP e-kanban for Supplier of examined company. 
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Úvod 

Téma logistiky opatřování ve výrobním podniku jsem si vybrala z toho důvodu, že 

v tomto oboru již třetím rokem pracuji a je to velice zajímavá a rozmanitá práce. 

Každým dnem se přesvědčujeme, že na počátku celého logistického plánování je vždy 

zákazník a produkt. Zákazník je klíčem řízení všech logistických aktivit, jelikož 

u zákazníka celý proces začíná potvrzením jeho objednávky a také končí dodáním 

požadovaného produktu včas, na správné místo a za správných dodacích podmínek. 

Mezi získáním objednávky a konečným doručením se nachází několik kroků, které musí 

logistické plánování zajistit. Jedná se o prvotní získání objednávky od zákazníka, po 

prověření kapacity potvrzení objednávky a výroba požadovaného produktu, řízení 

zásob, správné zabalení a uskladnění produktu a celý proces zakončuje transport 

výrobku ke konečnému zákazníkovi. O celý tento proces se starají zaměstnanci na 

logistických odděleních, ať už je to logistika plánovací, která se stará o komunikaci se 

zákazníky a dodavateli či výrobu požadovaných produktů, či fyzická logistika, která má 

na starosti správné zabalení, uskladnění a transport produktů k zákazníkům. 

V poslední době dochází k vysoké individualizaci požadavků na výrobce a tím 

i k individualizaci poptávky. Poptávka se stává rozmanitější a podmínky dodávek 

a platební podmínky stále častěji určuje kupující než prodávající. Z důvodu rozmanitější 

poptávky a možnosti ovlivnění dodacích a platebních podmínek spíše ze strany 

kupujícího, je vytvářen na dodavatele tlak v podobě tlaku na zvyšování kapacit, 

zhoršení spolehlivosti dodržování termínů, prodloužení časů na vyřízení jednotlivých 

objednávek, jelikož každý odběratel chce mít svou objednávku vyřízenou v co 

nejkratším čase. Na základě těchto vyjmenovaných důvodů jsem se rozhodla vytvořit 

svou diplomovou práci o společnosti Bosch Diesel, kde pracuji, a nalezení příležitostí 

pro zlepšení procesu plánování v závislosti na splnění vysokých zákaznických 

požadavků. 

V teoretické části se budu zabývat popisem logistiky, logistického řízení a plánování 

a na konci teoretické části budou krátce popsány logistické technologie, které se při 

dnešním plánování využívají. 
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V další části práce budou uvedeny informace o zkoumané společnosti Bosch Diesel 

s.r.o., které se bude věnovat následující analýza mé diplomové práce. Krátce bude 

popsána historie společnosti, aktuální výrobní program a organizační schéma 

společnosti.  

V návaznosti na charakteristiku společnosti bude pokračovat její analýza, která bude 

obsahovat PESTE analýzu, Porterův model pěti sil a závěrečnou SWOT analýzu, ve 

které nalezneme příležitosti pro zlepšení plánování a splnění zákaznických požadavků. 

V závěru práce bude krátce popsáno plánování, zásobování a řízení výroby. Následně 

budou popsány dva systémy řízení dodávek a výběr systému pro zlepšení plánování 

a zavedení pro jednoho z dodavatelů společnosti Bosch Diesel. 
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Cíl práce 

Hlavním cílem mé diplomové práce je na základě prostudování logistiky opatřování se 

zaměřením na plánování ve společnosti Bosch Diesel provést optimalizaci procesů 

logistiky opatřování se zaměřením na splnění požadavků zákazníka. 

Z hlavního cíle jsou pak odvozeny dílčí cíle, kterými jsou: 

- analýza současného stavu společnosti Bosch Diesel, 

- zjištění možností pro zlepšení plánování a logistiky opatřování, 

- návrh vlastního řešení pro zlepšení plánování s vazbou na splnění požadavků 

zákazníka. 

 

Pro splnění cílů je potřeba nejdříve definovat a vysvětlit některé oblasti a definice 

z logistické oblasti a podnikového prostředí. Následovat bude představení firmy, což 

bude obsahovat krátkou historii, představení výrobního programu a výrobního systému. 

V další části bude v práci rozebrána aktuální situace v podniku a provedena analýza 

podniku. Na základě provedené analýzy a zjištěných možností pro zlepšení bude 

vytvořen vlastní návrh na zlepšení plánování a možnost vyššího splnění zákaznických 

požadavků. 
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1 Logistika 

Pojem logistika je definován jako integrované plánování, formování, provádění 

a kontrolování hmotných a s nimi spojených informačních toků od dodavatelů do 

podniku, uvnitř podniku a z podniku k odběratelům. Za objekty logistiky považujeme 

veškeré druhy materiálu a zboží, což jsou výrobní materiály, pomocné a provozní 

materiály, subdodávky, náhradní díly, obchodní zboží a také polotovary a hotové 

výrobky. S logistikou také úzce souvisí i další obory, a to nákup, výroba a odbyt, jelikož 

nákupem získáváme výše uvedené objekty, výrobou se zpracovávají a při odbytu jsou 

expedovány. 

1.1 Cíle logistiky 

Cílem logistiky je optimalizace hmotného toku a logistických výkonů na základě 

jednotlivých technických komponentů, logistických služeb a logistických nákladů. Aby 

mohly být splněny uvedené cíle, řízení logistiky se zaměřuje na následující tři oblasti: 

- funkce – nákup, výroba, odbyt a v rámci nich umístěné hlavní logistické činnosti 

(příprava obalů, balení, skladování výrobků), 

-  instituce – budování sítě subjektů souvisejících s podnikovou organizací, do 

které můžeme zahrnout útvary logistiky uvnitř podniku, ale také zasilatele, 

přepravce a příjemce, 

- zpracování informací – plánování, řízení, kontrola a realizace požadovaných 

zakázek.
1
 

Pro splnění cíle logistiky je využívána logistická strategie, která se orientuje do třech 

základních oblastí: 

1. Snížení nákladů – náklady, které je nutné vynaložit na pohyb a skladování 

logistických objektů, by měly být snižovány ve všech stupních. Snižování 

nákladů je velmi úzce spojeno s maximalizací zisku v podniku. 

2. Snížení potřeby kapitálu – snižování potřeby kapitálu se spojuje např. s co 

nejvčasnější výrobou zakázek, aby mohlo být maximálně omezeno skladování 

                                                 
1
 TOMEK, Gustav a Věra VÁVROVÁ. Řízení výroby a nákupu. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 378 s. 

Expert (Grada). ISBN 978-80-247-1479-0. 
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a zakázky tak mohly být expedovány rovnou k zákazníkovi. Takovým způsobem 

je pro podnik zakázka výnosnější, jelikož nemusí platit za skladování výrobku 

před expedicí. 

3. Zlepšování služeb – pokud dodatečný výnos z poskytnuté služby převyšuje 

náklady na tuto službu, můžeme říci, že úroveň služeb v podniku se zlepšuje.
2
 

Cíle logistiky se mohou členit do několika skupin:
3
 

- prioritní cíle – vnější a výkonové, 

- sekundární cíle – vnitřní a ekonomické. 

Vnější logistické cíle 

Tyto cíle se zaměřují na zvyšování spokojenosti zákazníků a přispívají k udržení 

i možnému rozšíření poskytovaných služeb. Mezi tyto cíle můžeme zařadit: 

- zvyšování objemu prodeje, 

- zkracování dodacích lhůt, 

- zlepšování spolehlivosti a úplnosti dodávek, 

- zlepšování flexibility. 

Vnitřní logistické cíle 

Mezi vnitřní cíle můžeme zařadit ty, které jsou zaměřeny na snižování logistických 

nákladů: 

- na zásoby, 

- na dopravu, 

- na skladování a manipulaci, 

- na výrobu, 

- na řízení. 

 

 

                                                 
2
 ŠTŮSEK, Jaromír. Řízení provozu v logistických řetězcích. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2007, 227 s. 

C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7179-534-6. 
3
 SIXTA, Josef a Václav MAČÁT. Logistika: teorie a praxe. Vyd. 1. Brno: CP Books, 2005, 315 s. 

Business books (CP Books). ISBN 80-251-0573-3. 
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Výkonové logistické cíle 

Tyto cíle mají za úkol zabezpečit požadovanou úroveň služeb tak, aby správné množství 

zboží a materiálu bylo na správném místě, ve správném čase a správně kvalitě. 

Ekonomické logistické cíle 

Úkolem ekonomického cíle logistiky je zabezpečit výše jmenované služby se správnou 

výší nákladů, které by se měly držet na optimální úrovni. Takovéto náklady by měly 

odpovídat ceně, kterou je zákazník ochoten zaplatit za poskytnuté zboží a služby. 

1.2 Vývoj logistiky 

Logistika jako činnost je již několik tisíc let stará, avšak zkoumána začala být až na 

počátku 20. století při obchodování se zemědělskými produkty, při budování obchodní 

strategie podniku a také jako způsob dosahování užitné hodnoty. 

Více se o logistice začalo mluvit po druhé světové válce, jelikož během ní se využívalo 

několika logistických operací. Logistika ve válečném období spočívala jak v efektivní 

distribuci a zásobování hmotných dodávek, tak i efektivní využití personálu. 

K dalšímu rozvoji logistiky došlo při odstraňování legislativních překážek v dopravním 

průmyslu. Odstranění překážek v dopravním průmyslu přineslo podnikům více 

možností ve způsobech dopravy a výběrech dopravců, čímž se i navýšila konkurence 

mezi jednotlivými dopravci. To vedlo dopravce ke zkvalitňování jejich služeb, vyšší 

flexibilitě a orientaci na zákazníka. 

Jak se logistika vyvíjela, rostly i náklady, které musely být do této oblasti vynakládány. 

Velice se rozšiřovaly zahraniční podniky a domácí podniky musely nacházet nové cesty 

a možnosti, jak se odlišit a být lepší než nově přicházející zahraniční podniky. Tím se 

samozřejmě zvyšovaly náklady, aby mohly být poskytovány kvalitnější a spolehlivější 

služby na rozdíl od konkurentů. Dalším faktorem, který zvyšoval logistické náklady, 

byly větší příležitosti v zahraničí pro domácí podniky a tím se i prodlužující řetězce 

mezi podnikem a obchodními partnery, kteří se stále častěji hledali v zahraničí kvůli 

lepším podmínkám nebo kvalitnějším službám. S výskytem těchto faktorů se podniky 

následně začaly více zajímat o své náklady, jelikož při snižování a řízení nákladů 

dosahovaly lepší ziskovosti podniku. 
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K rozvoji a zájmu o logistiku přispěl také rozvoj technologie a informačních systémů, 

důraz na zákazníka a zákaznické požadavky, zvyšující se význam nákladů a také 

využívání logistiky pro dosahování vyšších zisků.
4
 

 

V hospodářské praxi lze vývoj logistiky definovat do čtyř fází: 

1. V první fázi se logistika zaměřovala pouze na distribuci. V podstatě se neřešil 

problém se zásobami, které byly nedostatečné a špatně strukturované. 

2. Druhá fáze vývoje se začala zaměřovat na snižování nákladů v podniku a tím se 

začal klást důraz na zásoby, ve kterých byl uložen kapitál. Začaly se používat 

optimalizační metody a logistika se rozšířila na zásobování a pronikla i do řízení 

výroby. 

3. Ve třetí fázi vývoje se začínají vytvářet a ucelovat logistické řetězce a systémy, 

které jsou propojené od dodavatelů až po konečné zákazníky. 

4. Čtvrtá fáze vývoje je nejsložitější proces a vytvářejí se při ní integrované 

logistické systémy, kde se spojují počítačové metody, simulace pro rozhodování, 

elektronická výměna dat a další metody řízení v podnicích.
5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 LAMBERT, Douglas M, James R STOCK a Lisa M ELLRAM. Logistika. Vyd. 2. Brno: CP Books, 

2005, 589 s. Praxe manažera (CP Books). ISBN 80-251-0504-0. 
5
 SIXTA, Josef a Václav MAČÁT. Logistika: teorie a praxe. Vyd. 1. Brno: CP Books, 2005, 315 s. 

Business books (CP Books). ISBN 80-251-0573-3. 
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2 Logistické řízení
6
 

Logistické řízení je definováno jako proces plánování, realizace a řízení efektivního, 

výkonného toku a skladování zboží, služeb a souvisejících informací z místa vzniku do 

místa spotřeby, jehož cílem je uspokojit požadavky zákazníků. Definice logistického 

řízení v sobě zahrnuje tok materiálů a služeb jako v sektoru výrobním, tak v sektoru 

služeb.  

Logistické řízení je uplatňováno hlavně ve výrobní sféře, ale týká se i státní správy, 

nemocnic, bank, škol a organizací, které poskytují obchodní, bankovní nebo finanční 

služby. 

2.1 Složky logistického řízení 

Schéma logistického řízení zobrazuje, jak logistika závisí na přírodních, lidských, 

finančních a informačních zdrojích jako na svých vstupech. Dále je zobrazeno, že 

dodavatelé poskytují vstupy, které logistika řídí v podobě surovin, zásob ve výrobě 

a hotových výrobků. Řídící činnosti pak zahrnují logistické činnosti, jako je plánování, 

implementace a řízení. Pod logistickými výstupy jsou definovány konkurenční výhody, 

využití času a místa, efektivní zásobování zákazníka a hodnotové přínosy. Logistické 

výstupy jsou výsledkem efektivně a hospodárně prováděných logistických aktivit, které 

jsou vyjmenovány ve spodní části následujícího obrázku. 

 

                                                 
6
 SIXTA, Josef a Václav MAČÁT. Logistika: teorie a praxe. Vyd. 1. Brno: CP Books, 2005, 315 s. 

Business books (CP Books). ISBN 80-251-0573-3. 
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Obrázek č. 1 – Složky logistického řízení (zdroj: Sixta, 2005) 

2.2 Klíčové aktivity logistiky 

Mezi klíčové aktivity logistiky patří řízení služeb zákazníkům, řízení cyklu objednávek, 

řízení materiálu, výroby, distribuce a dopravy. Činnosti patřící do jednotlivých řízení 

jsou zobrazeny na následujícím obrázku. 

V některých podnicích jsou tyto činnosti rozděleny do dvou oddělení, např. plánovací 

a fyzická logistika. Plánovací logistika má na starosti řízení služeb zákazníkům, řízení 

cyklu objednávek, řízení materiálu a výroby. Naopak fyzická logistika se stará 

o zabalení a balicí materiály, skladování, řízení distribuce a řízení dopravy. 
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Obrázek č. 2 – Klíčové aktivity logistiky (zdroj: Štůsek, 2007) 

2.3 Logistické náklady
7
 

Logistické náklady se dělí do šesti základních nákladových oblastí a jsou mezi sebou 

vzájemně propojeny. Náklady vznikají v těchto oblastech logistického systému: 

- úroveň zákaznického servisu, 

- přepravní náklady, 

- náklady na udržování zásob, 

- skladovací náklady, 

- množstevní náklady, 

- náklady na informační systém. 

 

 

                                                 
7
 LAMBERT, Douglas M, James R STOCK a Lisa M ELLRAM. Logistika. Vyd. 2. Brno: CP Books, 

2005, 589 s. Praxe manažera (CP Books). ISBN 80-251-0504-0. 
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Obrázek č. 3 – Členění logistických nákladů (zdroj: Lambert, 2005) 

Úroveň zákaznického servisu 

Zákaznický servis je jedním z výstupů logistického systému a měl by zabezpečovat 

přesun produktu ke konečnému zákazníkovi. Zákaznický servis je orientován na 

zákazníka a spojuje a řídí všechny složky spojení se zákazníkem v rámci stanovených 

nákladů a poskytovaných služeb. 

Logistika je v rámci zákaznického servisu zodpovědná i za poskytování poprodejního 

servisu. Tím se rozumí např. dodávky náhradních dílů, výměna vadných produktů nebo 

jejich oprava. 
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Náklady na činnosti spojené s vracením zboží a vzniklé problémy jsou většinou velmi 

vysoké a představují tak významnou oblast logistických nákladů. 

Přepravní náklady 

Vysoký význam v logistice má přesun materiálů a zboží ke konečnému zákazníkovi do 

místa spotřeby. Zajištění přesunu zahrnuje výběr způsobu přepravy až po výběr 

vhodného přepravce.  

Přepravní náklady se netýkají pouze přesunu materiálů či zboží ke konečnému 

zákazníkovi, ale týkají se i pohybu materiálu uvnitř výrobního podniku. 

Náklady na udržování zásob 

Řízení stavu zásob je důležitým úkolem pro dosažení vysoké úrovně zákaznického 

servisu při udržení nákladů na minimální výši.  

Mezi náklady na udržování zásob se zahrnuje kapitál, který je vázaný v zásobách, 

skladovací náklady, náklady na pořízení zásob a také náklady, které je nutno vynaložit 

na likvidaci zásob již nepoužitelných, např. z důvodu překročené doby skladování nebo 

poškození při manipulaci. Likvidací nepoužitelných zásob se věnuje zpětná logistika. 

Mezi činnosti zpětné logistiky je zařazeno uskladnění těchto zásob, odvoz do místa 

likvidace, zpracování a recyklace. 

Při zkoumání nákladů na udržování zásob má velký význam balení zásob, které je 

důležité pro jejich uskladnění. Balení také poskytuje ochranu zboží a materiálu během 

uskladnění a přepravování.  

Skladovací náklady 

Skladování zabezpečuje uchování zboží a materiálů pro pozdější manipulaci a následné 

použití. Skladovací náklady vznikají při skladování materiálů a zboží a jsou ovlivněny 

výběrem místa výrobních kapacit a skladů. 

Množstevní náklady 

Logistické množstevní náklady vznikají v množstvích, které se pohybují v toku 

materiálu. Do těchto nákladů jsou zahrnuty náklady spojené se změnami 

v nakupovaných množstvích a se změnami ve výrobě či prodeji. 
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Náklady na informační systém 

Informační systémy se využívají ke zpracování objednávek a je s tím spojeno několik 

činností – přijímání objednávek od zákazníků, kontrola stavu objednávek, komunikace 

se zákazníky, vyřízení objednávek, kontrola stavu zásob, fakturace a stav vyřízení 

objednávek. 

Celý proces probíhá v logistickém komunikačním procesu, který se stává 

komplexnějším a rychlejším. Logistická komunikace probíhá v několika vztazích: 

- podnik a dodavatelé, 

- podnik a zákazníci, 

- komunikace uvnitř podniku – logistika, výrobní úseky, technické útvary.
8
 

2.4 Logistický řetězec 

Podniky, zasilatelé nebo dopravci působí v logistickém řetězci, který je také nazýván 

řetězcem dodavatelským. 

Logistický řetězec zabezpečuje pohyb materiálu, energie či osob ve výrobních 

a oběhových procesech s využitím informací a financí, které jsou pro celý proces 

nezbytné. Pohyb v logistickém řetězci je prováděn pomocí manipulačních, dopravních 

a pomocných prostředků. Logistický řetězec vždy začíná u dodavatele surovin a končí 

až u finálního zákazníka. 

Logistické řetězce se skládají z jednotlivých článků, kterými mohou být: 

- výrobní proces – továrny, dílny, výrobní linky, sklady, 

- dopravní proces – železnice, přístavy, letiště, 

- obchod – prodejny, sklady, 

- větší celky – logistické areály, terminály, překladiště, budovy. 

V logistických řetězcích může docházet k několika chybám, které lze snadno 

identifikovat a předcházet jim. 

                                                 
8
 SIXTA, Josef a Václav MAČÁT. Logistika: teorie a praxe. Vyd. 1. Brno: CP Books, 2005, 315 s. 

Business books (CP Books). ISBN 80-251-0573-3. 
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První chybou může být nedostatečná kontrola zásob, kdy dochází k nadměrným 

zásobám, prošlé zásoby ve skladech či nesprávné určení skladovacích nákladů. 

Další problémy mohou vznikat při nedostatečné flexibilitě, která vede k velkému 

množství zakázek k rychlému dodání, k dlouhé průběžné době zakázek, k maximálnímu 

naplnění skladů a tím i zvýšení nákladů na skladování. 

Mezi chyby v logistickém řetězci patří také vysoké náklady na skladování a dopravu, 

kdy je špatně určen počet a místa výrobních a distribučních zařízení nebo neexistence 

strategie pro logistický řetězec. 

Problém je možné hledat i ve špatném uspořádání podniku. Špatné uspořádání vzniká 

při dlouhých vzdálenostech mezi procesy, což zvyšuje náklady a čas na dopravu, dále se 

mohou vyskytovat vysoké vyrovnávací zásoby mezi procesy, aby nedocházelo 

k zastavení některého procesu, anebo naopak špatné uspořádání z důvodu nedostatku 

místa v podniku. 

Další možnou chybou, která se vyskytuje v logistickém řetězci, je nesprávnost 

informací při kalkulaci nákladů. Taková chyba vzniká např. při špatném přijímání 

objednávek, jelikož není dána žádná strategie pro jejich přijímání. 

Mezi poslední chyby se zařazuje špatné rozdělení odpovědností v podniku nebo 

neopodstatněné výběry dodavatelů. 
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Obrázek č. 4 – Zvyšování nákladů a hodnoty v dodavatelském řetězci (zdroj: Emmett, 2008) 

2.5 Logistický systém 

V podnikovém prostředí na logistický systém působí několik tlaků z okolí, které jsou 

zobrazeny na níže uvedeném obrázku. Mezi tlaky, které na logistický systém působí, se 

řadí: 

- výrazné zlepšování informačních technologií a komunikačních systémů, které 

zahrnují vývoje v plánování podnikových zdrojů, elektronické platební 

a odbavovací systémy, elektronické výměny dat a také internet, 

- regulační změny, ke kterým řadíme sjednocování do ekonomických unií a také 

nárůst důležitosti v otázkách životního prostředí, 

- nárůst zákaznických požadavků, úroveň zákaznických služeb, 

- zkrácení životního cyklu produktu, 

- tlak na zvyšování finanční výkonnosti a dostání závazků, 

- vytváření nových partnerů v logistickém řetězci, 

- neustálý tlak na snižování zásob a s tím spojených nákladů.
9
 

                                                 
9
 RUSHTON, Alan, Phil CROUCHER a Peter BAKER. The handbook of logistics and distribution 

management. 5th ed. London: Chartered Institute of Logistics and Transport, 2014, 689 s. ISBN 978-0-

7494-6627-5. 
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Obrázek č. 5 – Tlaky působící na logistický systém (zdroj: Rushton, 2014) 

2.5.1 Pasivní prvky logistických systémů
10

 

Pasivními prvky v logistických systémech označujeme materiál, přepravní prostředky, 

obaly, odpady a informace, jejichž pohyb přes výrobní a distribuční články představuje 

důležitou část logistického řetězce. Pasivní prvky jsou manipulovatelné, přepravované 

nebo skladovatelné objekty. 

Materiál 

Materiál se třídí do manipulačních skupin s podobnými vlastnostmi a na základě tohoto 

třídění je možno manipulovat s takto podobnými materiály shodným způsobem. 

Základním členěním materiálu podle skupenství je pevné, kapalné a plynné. 

Při manipulaci s materiálem musí být známo několik aspektů: 

- co bude přepravováno, skladováno – bližší určení výrobku, 

- manipulované množství, 

- jak bude s materiály zacházeno – pracovní postupy, 

- místo manipulace, 

- čas manipulace. 

                                                 
10

 SIXTA, Josef a Václav MAČÁT. Logistika: teorie a praxe. Vyd. 1. Brno: CP Books, 2005, 315 s. 

Business books (CP Books). ISBN 80-251-0573-3. 
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Manipulační a přepravní jednotky 

Manipulační jednotka je množství materiálu, se kterým se může manipulovat jako 

s jediným kusem. Přepravní jednotka je množství materiálu, které lze přepravovat bez 

dalších úprav. Přepravní prostředek je technický prostředek, který usnadňuje manipulaci 

a přepravu. 

Mezi přepravní prostředky se zařazují bedny a přepravky, palety, kontejnery či 

přepravníky.  

Obaly 

Obal napomáhá manipulačním a přepravním jednotkám a obsahuje důležité informace 

pro identifikaci a určení jeho obsahu, informace o odesílateli či příjemci, informace pro 

správnou manipulaci, přepravu či uložení. 

Obalové prostředky mají tři základní funkce: 

1. manipulační funkce – zajišťuje úložné prostory a jednotku balení schopnou pro 

manipulaci v oběhu, 

2. ochranná funkce – poskytuje ochranu před poškozením z důvodu působení 

vnějších vlivů či špatného zacházení, 

3. informační funkce – poskytuje informace při zajištění oběhu či spotřeby 

výrobku. 

Mezi další důležité funkce můžeme zařadit i funkce prodejní, grafické a ekologické. 

2.5.2 Aktivní prvky logistických systémů
11

 

Úkolem aktivních prvků v logistických systémech je provádět operace s pasivními 

prvky – balení, nakládka, vykládka, přeprava, uskladňování, kompletace, kontrola, 

sledování, ale také sběr, zpracování, uchování a přenos informací. Tyto operace 

představují změnu místa nebo uchování hmotných pasivních prvků či sběr, přenos 

a uchování informací, které jsou pro nakládání s pasivními prvky nezbytně nutné. 

                                                 
11

 SIXTA, Josef a Václav MAČÁT. Logistika: teorie a praxe. Vyd. 1. Brno: CP Books, 2005, 315 s. 

Business books (CP Books). ISBN 80-251-0573-3. 
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Mezi aktivní prvky se řadí technické prostředky a zařízení, které slouží k manipulaci, 

přepravu, skladování, balení a další pomocné prostředky a zařízení. K aktivním prvkům 

patří také počítače a sítě pro přenos zpráv a dat. 

Aktivními prvky můžou být manipulační prostředky a zařízení, dopravní prostředky 

a skladovací systémy. 

Manipulační prostředky a zařízení 

Mezi manipulační zařízení můžeme zařadit zvedáky, výtahy, kladky, jeřáby, paletové 

vozíky, tahače a další. 

Dopravní prostředky 

Dopravní prostředky se dělí podle několika aspektů: 

- silniční, kolejové, vodní, vzdušné, 

- obsluhované, samoobslužné. 

2.6 Plánování
12

 

Logistické plánování se z pohledu času dělí na strategické, taktické a operativní. Na 

následujícím obrázku můžeme vidět logistické činnosti rozdělené mezi tyto tři oblasti 

plánování. 

Do strategického plánování můžeme zahrnout tyto oblasti: 

- výrobní prostory, 

- transportní koncept, 

- řešení úrovně zásob, 

- distribuční řetězec, 

- úroveň zákaznického servisu, 

- skladovací prostory. 

Mezi činnosti, které spadají do oblasti taktického plánování, patří: 

- otázky týkající se dopravy (počet a typy aut, dodací podmínky, podpůrné 

zařízení), 

                                                 
12

 TOMEK, Gustav a Věra VÁVROVÁ. Integrované řízení výroby: od operativního řízení výroby k 

dodavatelskému řetězci. 1. vyd. Praha: Grada, 2014, 366 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4486-5. 
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- otázky týkající se skladování (umístění skladů, skladovací zařízení), 

- administrativní oblast (informační systém, sledovací procesy, kontrola procesů, 

dokumentace). 

Plánování v krátkodobém horizontu se nazývá operativní plánování a patří do něj: 

- příjem zboží a kontrola, 

- velkoobjemové sklady, 

- doplňování zásob, 

- aktualizace zásob, 

- personální plánování. 

 

Obrázek č. 6 – Rozdílnost logistického plánování v čase (zdroj: Rushton, 2014) 

Z dalšího pohledu rozdělení logistického plánování se rozlišují tyto tři druhy plánování: 

- plánování prodeje, 

- plánování výroby, 

- plánování nákupu. 
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Operativní plánování prodeje 

Aby mohl být sestaven plán prodeje, musí plánovač znát požadavky zákazníků na 

základě prognóz, požadavky zákazníků, které vychází ze skutečných potřeb a jsou 

podložené přímými objednávkami či požadavky ve smlouvách, které se týkají dodacích 

lhůt, možnosti tvorby změn či možnosti krátkodobých změn. 

Při sestavování konkrétního plánu prodeje se musí kalkulovat s disponibilním 

množstvím výrobních kapacit na dané období, musí být splněny požadavky zákazníka 

a musí být dodrženy ekonomické či jiné cíle firmy. Je důležité vzít v úvahu i současný 

stav hotových výrobků na skladě, aby nedocházelo ke zbytečnému navyšování zásob, 

musí se prověřit dostupnost zdrojů pro výrobu a také zda zákazník neudělal změny 

v příliš krátkodobém horizontu a změna není akceptovatelná. 

Cyklus zákaznické objednávky 

Při zpracování požadavku zákazníka je důležité dbát na splnění několika požadavků, 

a to:  

- výroba správného zboží, 

- ve správném množství, 

- dodání na správné místo, 

- výroba a dodání ve správný čas, 

- provádění všech procesů za přijatelné náklady. 

 

Obrázek č. 7 – Cyklus zákaznické objednávky (zdroj: vlastní zpracování) 
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Operativní plánování výroby 

Operativní plán výroby vychází z plánování prodeje a jedná se o stanovení potřeby 

dílců, materiálů či jiných věcí potřebných pro splnění plánu. Plán výroby definuje časy 

zadávání do výroby a odvádění prvních hotových výrobků při hladkém průběhu 

výrobního procesu bez problémů.  

Při plánování výroby se klade důraz na splnění úkolů: 

- určení ekonomicky vhodných zakázek pro výrobu, 

- určení potřeby kapacit na tyto zakázky, 

- odsouhlasení kapacit, 

- stanovení pořadí provádění jednotlivých zakázek, 

- kontrola a zajištění průběhu zakázky. 

Aby byly tyto úkoly dobře splněny, hlídají se při tom některé cíle: 

- minimalizace nákladů, 

- minimalizace průběžných dob, 

- maximalizace využití kapacit, 

- minimalizace odchylek. 

Operativní plánování výroby se skládá z několika nezbytných kroků pro jeho splnění: 

1. Vstupem pro plán výroby musí být plán prodeje. Další informace poskytují 

kusovníky, kapacitní normy a normy, které jsou zahrnuty v řízení výroby 

(velikost výrobní dávky, průběžná doba výroby, normy zásob). 

2. Prvním plánovacím krokem je výpočet dílů pro odváděnou výrobu, což je 

rozpad konečného výrobku podle kusovníků na všechny potřebné dílce, které 

budou pro výrobu použity. 

3. Dalším krokem je vytvoření výrobních dávek, aby byly pro výrobní zařízení 

dostačující a nedocházelo ke zbytečným ztrátám, např. z důvodu velkého 

množství přeseřizování či změn materiálových potřeb. 

4. Potom je třeba zohlednit současné a očekávané zásoby za určité plánovací 

období, aby nedocházelo k nadvýrobě a zvyšování skladovacích nákladů. 

5. Následuje definování vlastního plánu, kdy jsou určeny termíny zadávání do 

výroby. 
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6. Po vytvoření plánu je nutné provést přepočet kapacit, materiálových potřeb, 

nástrojů, nářadí a přípravků z důvodu plánování podle výrobních dávek nebo 

balicích jednotek. 

7. Na konci je výsledkem plán výroby na určité období, plán potřeby nástrojů, 

přípravků, nářadí a plán na potřeby dílců. 

Operativní plánování nákupu 

Úkolem tohoto plánování je v prvé řadě zajištění plynulosti výrobních procesů 

potřebnými materiálovými vstupy, ale dalším úkolem je také zamezit růstu výrobních 

nákladů, což znamená minimalizovat materiálové náklady firmy. Aby mohlo docházet 

k zhodnocení zabezpečení chodu výrobních procesů a výše materiálových nákladů, je 

třeba mít jednotný systém dat a komplexní standardizaci. 

Nákup může významným způsobem ovlivnit podnikový výsledek. Nákup může 

ovlivňovat a diskutovat o ceně nakupovaného materiálu, kde hrají roli pohyby a změny 

na nákupním trhu, legislativa a další. 

Nákupní činnost v podniku zahrnuje širokou oblast a je důležité mít znalosti o celém 

podniku a i jeho širokém okolí: 

- znalosti o odbytovém trhu – schopnost předpovídat změny požadavků, změny 

v počtu zákazníků, 

- znalosti o nákupním trhu – chování dodavatelů, finanční situace dodavatelů, 

konkurenční vztahy mezi dodavateli, vývoj cen nakupovaných produktů, 

- znalosti vlastních silných a slabých stránek – likvidita podniku, úroveň výzkumu 

a vývoje, 

- znalosti o širším prostředí podniku – politická situace, měnová politika či 

hospodářská politika. 

Plánování nákupu se dá shrnout do několika kroků: 

1. Vstupy zpracování operativního plánu nákupu tvoří plán zadávané výroby, 

přímé požadavky, statistické údaje o spotřebě. 

2. Prvním bodem plánování nákupu je celkový propočet spotřeby materiálu a podle 

toho je určena spotřeba materiálu na určité období. 
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3. Na základě zjištěné potřeby materiálu dojde k naplánování potřeby dodávek od 

dodavatelů, připočítají se zásoby, které zůstanou v podniku (pojistné zásoby) 

a odečte se očekávaná zásoba na počátku plánovacího období. 

4. Vypočítané množství v předchozím kroku plánování je upraveno podle pravidel 

dodavatele, např. na minimální objednací množství, které je dodavatel ochotný 

dodávat nebo se hodnota zaokrouhlí podle balicí jednotky. 

5. Pokud podnik nemá pravidelné dodavatele, pak dochází k volbě nákupního trhu 

a výběru dodavatele, případné jednání s dodavateli a následuje vystavení 

objednávky. 

6. Operativní plán nákupu je základem pro hodnocení dodavatelů, aby byly 

v příštích obdobích využity nejlepší obchodní podmínky, které jsou na 

nákupním trhu dostupné. 

2.7 Skladování
13

 

Skladování je velice důležitou složkou podnikového logistického systému, jelikož 

představuje spojovací článek mezi výrobci a zákazníky. Podniky skladují dva typy 

zásob, a to suroviny, součástky nebo díly, které budou v budoucnosti zpracovány nebo 

použity v dalších procesech, anebo hotové výrobky, které jsou ve skladu připravené 

k expedici. 

Podnik musí mít ve skladu určité zásoby z několika důvodů: 

- úspory za přepravu – např. pokud si zákazník krátkodobě objedná nějaké 

výrobky, nemusí podnik platit vysoké náklady za rychlou dopravu materiálu 

a dílů, 

- úspory ve výrobě – při dostatečných zásobách je možnost zajistit plynulost 

výroby a nedochází tak k prostojům, 

- využívání množstevních slev – nákup většího množství produktů, 

- vysoká úroveň zákaznického servisu – při dostatečných zásobách podnik může 

rychle reagovat na reklamace od zákazníků nebo vyžadované opravy, 

                                                 
13

 LAMBERT, Douglas M, James R STOCK a Lisa M ELLRAM. Logistika. Vyd. 2. Brno: CP Books, 

2005, 589 s. Praxe manažera (CP Books). ISBN 80-251-0504-0. 
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- možnost reakce na měnící se podmínky trhu – vykrytí sezónních výkyvů, 

výkyvy poptávky), 

- možnost poskytovat zákazníkům dostatečný sortiment produktů, 

- dočasné uskladnění materiálů, které mají být zlikvidovány nebo recyklovány. 

Funkce skladování 

Skladování hraje důležitou roli v logistickém systému, jelikož s několika dalšími 

činnostmi zabezpečuje podniku možnost poskytnout zákazníkům potřebnou úroveň 

zákaznického servisu. 

Skladování má tři základní funkce: 

1. přesun produktů, 

2. uskladnění produktů, 

3. přenos informací. 

Přesun produktů 

V rámci přesunu produktů se jedná o příjem zboží, ukládání zboží, kompletace zboží 

podle objednávek od zákazníků, překládka zboží a expedice.  

Uskladnění produktů 

Uskladnění produktů se provádí kvůli nezbytnému doplňování zásob, sezónní poptávce, 

kolísání poptávky nebo kvůli množstevním slevám.  

Přenos informací 

K přenosu informací dochází jak při přesunu produktů, tak při uskladnění produktů. Při 

řízení skladovacích aktivit potřebuje vedení podniku vždy včasné a jasné informace 

o stavu zásob, stavu zásob v pohybu, o umístění zásob a také údaje o zákaznících 

a využití skladovacích prostor.  

Při skladování zásob může docházet k několika neefektivním činnostem: 

- přebytečná nebo nadměrná manipulace, 

- špatné využití skladovacích prostor, 

- zastaralé zařízení a s tím související nadměrné náklady na údržbu, 

- zastaralé způsoby při přenosu informací. 
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2.8 Balení zboží
14

 

V podnicích představuje balení zboží důležitou roli při skladování a manipulaci 

s materiálem. Kvalitní a vhodné balení může zvýšit úroveň zákaznického servisu, snížit 

náklady a zlepšit manipulaci se zbožím a také může příznivě ovlivňovat vytížení skladu.  

Funkce balení 

Balení slouží v podniku dvěma oblastem, a to: marketingu a logistice. V marketingu je 

obal důležitý kvůli poskytování informací o výrobky a podporuje prodej výrobku 

prostřednictvím svého designu. Z hlediska logistiky balení poskytuje ochranu 

a identifikaci výrobků a materiálů. 

Obaly výrobků a materiálů zabezpečují několik logistických funkcí: 

- uzavření výrobku se využívá pro snížení poškození nebo ztráty při manipulaci, 

- ochrana výrobku před poškozením nebo ztrátami např. kvůli vlhkosti nebo 

prachu, 

- rozdělení velkých balení na menší množství, 

- sjednocení velikostí přepravovaných výrobků nebo materiálů, 

- obal poskytuje spotřebiteli výhodnost při manipulaci např. kvůli rozbalování, 

- obalové materiály také zjednodušují komunikaci díky využívaným symbolům. 

2.9 Nákup
15

 

Nákup zabezpečuje vstupní činnosti v rámci logistického dodávkového řetězce. Funkce 

nákupu se dříve zaměřovala pouze na zajištění správných produktů a materiálů, ve 

správnou dobu na správném místě, ve správném množství, správné kvalitě a za 

správnou cenu. Funkce nákupu se ale postupem času stále vyvíjí a dnes nákup zahrnuje 

daleko více činností. Nákup může např. ovlivňovat celkový hospodářský výsledek tím, 

že bude vyjednávat s dodavateli o placených cenách. Nákup má také vliv na úroveň 
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 LAMBERT, Douglas M, James R STOCK a Lisa M ELLRAM. Logistika. Vyd. 2. Brno: CP Books, 

2005, 589 s. Praxe manažera (CP Books). ISBN 80-251-0504-0. 
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spokojenosti zákazníků, jelikož nákup kvalitního a spolehlivého zboží, má velmi často 

přímý dopad na úroveň spokojenosti konečného zákazníka. 

2.10 Doprava
16

 

Doprava funguje při přesunu výrobků z místa výroby do místa jejich spotřeby a zvyšuje 

tak jejich hodnotu. Při této činnosti je také velice důležitá rychlost, spolehlivost 

a kvality dopravy, jelikož včasné a kvalitní dodání výrobků do konečného místa 

spotřeby zvyšuje hodnotu pro zákazníka a tím se zvyšuje i úroveň zákaznického servisu. 

Dělení dopravy 

Doprava může být zajištěna několika podnikatelskými subjekty v celém dopravním 

systému a dělí se podle několika hledisek: 

- podle druhu dopravní cesty a použitých dopravních prostředků – železniční 

doprava, silniční, letecká, vodní a kombinovaná, 

- podle přemisťovaného objektu – osobní, nákladní, 

- podle vztahu dopravce a přepravce – veřejná, neveřejná, individuální, 

- podle místa jejich provozování – vnitropodniková a mimopodniková, 

- podle velikosti zásilky – celovozová a kusová, 

- podle pravidelnosti, 

- podle prostředí, ve které je doprava poskytována – pozemní, podzemní, vodní, 

vzdušná. 

2.11 Řízení zásob
17

 

Řízení zásob je charakterizováno jako soubor činností v podniku, jejichž cílem je zajistit 

takovou výši zásob, aby mohl být zajištěn hladký průběh výrobního procesu. Řízení 

zásob může ovlivňovat několik faktorů od druhu dopravy, umístění podniku, pružnosti 

dodavatelů až po charakter výrobního procesu, typové spektrum výrobků či technickou 

přípravu výroby. Řízení zásob v sobě zahrnuje i sledování nákladů a snaha 

o minimalizaci celkových nákladů, do kterých patří náklady opatřovací, skladovací 
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 SIXTA, Josef a Václav MAČÁT. Logistika: teorie a praxe. Vyd. 1. Brno: CP Books, 2005, 315 s. 
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17
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a náklady nedostatku, které vznikají např. špatným určením místa a času spotřeby 

a nedodržení termínů dodání.
18

 

Při řízení zásob je nutné brát v úvahu několik informací: 

- stav objednávek, 

- termíny objednávek, 

- výše objednávek, 

- možnosti skladování. 

Důvody pro držení skladových zásob 

Zásoby se v podniku musí držet z několika důvodů: 

- odstranění vazby mezi nabídkou a poptávkou – sklady vlastně stojí mezi 

nabídkou a poptávkou, kde je možné objevit následující příklady zásob: 

o zásoby z dodávek surovin pro zavedení výroby 

o v podobě probíhající práce a rozpracovaných výrobků, možná 

předpokládaných výrobků na zakázku, 

o zásoba konečných výrobků pro okamžité vyřizování zakázek. 

- bezpečnost, ochrana: 

o ochrana proti nejistotě vůči dodavatelům, 

o pokrytí neočekávané poptávky, 

o fyzická ochrana, zajištěná skladovým objektem, 

- očekávání poptávky: 

o zvyšování poptávky z důvodu sezony nebo reklamy, 

o slevy za dodávky velkého množství zboží, 

- poskytování služeb odběratelům: 

o cyklické zásoby hotových výrobků, 

o dostupnost pohotovostní zásoby pro případ neočekávané poptávky. 
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Kontrola zásob 

Zásoby musí být pravidelně kontrolovány a sledování by mělo být ve fyzické formě 

kontroly zásob na skladě. Pokud by zásoby nebyly pravidelně kontrolovány, může 

docházet k neočekávanému vyčerpání zásob a tím k nepokrytí zákaznických požadavků. 

Nebo naopak může docházet k nahromadění zásob a tím zvyšování nákladů na 

zásobování. 

Příčiny nepřesností ve stavu zásob může být několik, mezi hlavní chyby patří: 

- chybné zadání při příjmu materiálu, 

- nesprávná evidence, špatné označení výrobku, 

- ztracené doklady, chybějící data, 

- chybné umístění materiálu, 

- špatné balení či zacházení a následné poničení materiálu. 

Pravidelné sledování zásob 

V podnicích by mělo docházet k pravidelné kontrole zásob, aby se předcházelo výše 

uvedeným problémům. Kontrola může probíhat např. pravidelnou inventurou, ale 

v případě velkých podniků není pravidelná inventura možná, proto musí být kontrola 

prováděna jiným způsobem. Ve větších podnicích se inventura celkových zásob provádí 

např. jednou ročně, kdy nefungují žádné stroje, a celkový provoz firmy je zastaven. 

Častá kontrola pak probíhá přes aplikaci, která stahuje stav zásob ze systému a je 

kontrolována plánovači na logistice. Jinou kontrolou může být i průběžná kontrola stavu 

materiálu zaměstnanci ve výrobních procesech. 

2.12 Logistické technologie 

2.12.1 Systém kanban 

Tento systém byl zaveden firmou Toyota a zakládá se na vytváření účinného toku ve 

výrobě. Kanban je japonský výraz pro kartu nebo štítek. 

Základní charakteristika systému kanban spočívá v: 

- samořídícím okruhu mezi vyrábějícím a odebíracím místem, 
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- flexibilitě lidí i výrobních prostředků, 

- používání kanbanové karty jako nosiče informací. 

Cílem kanbanu je krátkodobá schopnost dodávek na pracoviště a použití je možné 

aplikovat v hromadných či velkosériových výrobách. Dalším předpokladem pro 

zavedení kanbanu by měla být standardizace výrobního programu či vyrovnání 

výrobního taktu.  

Proces systému kanban lze vysvětlit následujícím způsobem: odebírací pracoviště zjistí, 

že výše zásob dosahuje určité hladiny, při které se musí objednat další zásoby, pak musí 

nahlásit dodavatelskému místu svoje potřebu tak, že předává kanban kartu. 

Dodavatelské místo musí zajistit dodání zásob ve správném množství a správném čase 

a pak zásoby odešle i s kanban kartou. Řízení dodávání tak probíhá na základě aktuální 

spotřeby. 

Aby mohl být zaveden kanbanový systém, musí být dodržována určitá pravidla, a to, že 

spotřebitel nesmí požadovat více zásob nebo provádět krátkodobé změny, vyrábějící 

nesmí vyrobit více nebo vyrábět a dodávat špatné kusy a musí být správně vytěženy 

jednotlivé výrobní úseky, na kterých je kanbanový systém zaveden. Kanban systém 

může být zaveden vždy mezi dvěma pracovišti, např. mezi předvýrobou a výrobou, či 

mezi dodavatelem a výrobou.
19

 

Při zavedení kanbanového systému, by měl mít výrobní proces určité charakteristiky: 

- spektrum výrobků – výhradně standardní výrobky, 

- struktura výrobků – výrobky jednoduché i sestávající z více částí, 

-  typ výroby – velkosériová či hromadná. 

Kanbanová karta
20

 

Kanbanová karta je klíčovou součástí systému kanban a její pohyb signalizuje, že je 

potřeba přemístit materiál buď mezi útvary uvnitř podniku, nebo od dodavatele ke 

spotřebiteli. Kanbanová karta vlastně signalizuje úbytek dílů, výrobků či jiných zásob 

a vygenerování karty spouští proces opětovného doplnění zásob.  
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V posledních letech se velice rozšířil elektronický kanbanový systém, který využívá 

systémového přenosu mezi podnikovými útvary nebo k dodavateli. Elektronický kanban 

systém je také nazýván jako e-kanban. Typický elektronický kanban systém funguje 

přes čárové kódy na kartách, které musí být naskenovány a je vygenerovaná potřeba 

materiálu. Přes skenování dostane signál jiný podnikový útvar nebo dodavatel o potřebě 

určitého naskenovaného materiálu. Skenování k dodavatelům probíhá většinou přes 

zavedený internet. 

Na každé kanbanové kartě musí být uveden typ materiálu, typ balení, počet kusů, který 

je vyžadován a přes kanbanovou kartu přenášen. Kanbanová karta také obsahuje kód, 

přes který funguje elektronický přenos informací. 

Celkový počet kanbanových karet v oběhu je omezen maximální kapacitou hotových 

výrobků ve skladu. V oběhu je dán i minimální počet kanbanových karet, pod který by 

se podnikový útvar neměl dostat, aby nebyly ohroženy dodávky zákazníkům nebo 

výrobní útvary v podniku. 

Na následujícím obrázku je zobrazen oběh kanbanových karet se třemi produkty. Je 

vidět, že ze skladu bylo odebráno jedno balení produktu č. 1, a tím byl dán signál, že je 

potřeba zaplánovat výroba jednoho balení. Naopak produktu č. 3 jsou na skladě pouze 

dvě balení, a proto byla výroba produktu č. 3 již zaplánována, aby mohl být sklad 

doplněn a nedošlo tak k ohrožení útvaru, který jedno balení produktu č. 3 ze skladu 

odebral. 

 

Obrázek č. 8 – Zobrazení oběhu kanbanových karet (zdroj: Krieg, 2005) 
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2.12.2 Just in Time (=JIT)
21

 

Metoda JIT byla poprvé zavedena a vyzkoušena v několika japonských výrobních 

organizacích. První z nich však byla společnost Toyota, stejně jak tomu bylo u zavádění 

systému kanban. Metoda JIT začínala pouze na zaměření na snižování zásob 

a postupem času se tato metoda stala manažerskou filozofií.  Jedná se o metodu 

zvyšující produktivitu práce, snižování zásob, snižování času dodávek a hlavní roli 

v této metodě hraje čas. Název „just-in-time“ je předkládán jako „právě v čas“. 

Předpoklady pro aplikaci JIT 

Realizace systému JIT se považuje za strategickou změnu řízení výroby a s tím 

souvisejících oblastí a vyžaduje důsledné naplánování a postupnou realizaci v delším 

časovém úseku.  Podmínky, které by měly být splněny před zavedením, jsou: 

- minimum konstrukčních změn a zúžení rozsahu výrobků, 

- stabilní podnikatelské prostředí, 

- komunikace mezi zaměstnanci v podniku a dodavateli na vysoké úrovni, 

- automatizovaná výroba ve velkých objemech, 

- spolehlivé zařízení, které zahrnuje i pravidelnou údržbu, 

-  minimální zásoby, 

- využití maximální kapacity výrobních strojů, 

- zainteresování a flexibilita všech pracovníků včetně vedoucích. 

Výhody JIT 

Metoda JIT může přinést několik výhod, pokud jsou zavedena některá opatření: 

- logistika má za úkol zkrátit dobu doplňování zásob v rámci podnikových útvarů, 

aby mohla výroba dosáhnout vyšší flexibility, 

- logistika musí zajistit kratší dodací lhůty od dodavatelů, 

- logistika musí úzce spolupracovat s výrobou a měla by se zkrátit doba plánování. 
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Nevýhody JIT 

Metoda JIT může mít i své nevýhody: 

- vyšší náklady na přepravu z důvodu menších zásilek a většího počtu přepravních 

cest, 

- časová náročnost při kontrole většího množství malých zásilek.
22
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3 Bosch Diesel s.r.o. 

3.1 Historie společnosti 

Základy celosvětové společnosti Robert Bosch GmbH byly položeny již v roce 1886, 

kdy pan Robert Bosch začal podnikat v německém Stuttgartu, a založil dílnu 

pro mechaniku a elektrotechniku. První pobočka této společnosti vznikla v Německu, 

další pak ve Velké Británii, Francii, USA a neustále se rozšiřoval obor podnikání od 

počátku se zapalovacími zařízeními pro motorová vozidla, až po světelné systémy, 

palivová čerpadla, vytápěcí systémy, elektrické vrtačky, bílá technika a další. 

Současné podnikání 

V současné době je obor podnikání velice rozmanitý a je rozšířený v několika 

obchodních oblastech. Robert Bosch je jedním z předních světových dodavatelů 

automobilového průmyslu (benzinové systémy, dieselové systémy, elektrické pohony, 

startéry, automobilové elektronika), dále se věnuje výrobě spotřebního zboží (domácí 

spotřebiče, elektrické nářadí). Společnost svým podnikáním zasahuje i do oblasti 

průmyslové techniky, kde se věnuje obalové technice či technologii řídících 

a ovládacích systémů. V neposlední řadě je i široká nabídka topných, ventilačních 

a klimatizačních zařízení a také zabezpečovacích systémů. 

Pobočky v České republice 

Společnost Robert Bosch má zastoupení nejen v několika zemích po celém světě, ale 

i v České republice najdeme několik poboček, např. v Brně, Českých Budějovicích, 

Praze a v Jihlavě, které se budu ve své práci věnovat. 

Hodnoty firmy Bosch
23

 

Společnost Bosch se snaží dostát několika svých hodnot, které prosazuje ve svém 

vystupování a chování. Celá firma se snaží orientovat na budoucnost a výnos tím, že se 

podílí na vytváření změn v oboru podnikání. Tím pak může společnost nabízet svým 

zákazníkům nejmodernější a inovativní zařízení a může tak splňovat i nejnáročnější 

požadavky zákazníků. Společnost se snaží orientovat na výnos, aby mohla zajistit 

finanční růst a stálé zaměstnání svým zaměstnancům.  

                                                 
23

 Interní materiály společnosti 
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Společnost si je vědoma, že je třeba podnikat zodpovědně vůči životnímu prostředí, 

a proto se důkladně plánuje zacházení se zdroji a je kladen důraz na čistotu a využívání 

přírodních zdrojů. 

Mezi další hodnoty patří důslednost při jednání a také otevřenost při jednání se svými 

partnery, ať jsou to partneři obchodní či spolupracovníci, kteří se podílí na vývoji 

a výnosech firmy. 

Při podnikání se firma důsledně drží práv a zákonů a jako svou přednost považuje 

slušné a korektní jednání se všemi partnery. 

Společnost se snaží být velice kulturně rozmanitá, v čemž vidí základ pro celosvětový 

úspěch a šíří tím regionální a kulturní zvyklosti. 

3.2 Bosch Diesel s.r.o.  

Ve městě Jihlava sídlí pobočka Bosch Diesel a byla zde založena již v roce 1993. Od 

svého založení v Jihlavě se postupně stala celosvětově největším výrobním závodem 

pro dieselové vstřikovací systémy. V Jihlavě je v současné době zaměstnáno přes 4000 

zaměstnanců a společnost tak patří k největšímu zaměstnavateli a investorovi v kraji 

Vysočina. Ve městě má společnost postavené hned tři závody, a to: 

- závod I, Humpolecká, kde probíhají sériové opravy a technická podpora závodu, 

- závod II, Na Dolech, kde sídlí výrobní úsek vysokotlakých zásobníků 

a tlakových regulačních ventilů, 

- závod III, Pávov, který je největším závodem v Jihlavě a probíhá zde výroba 

několika typů čerpadel. 

Bosch Diesel je předním dodavatelem automobilové techniky pro několik předních 

celosvětových výrobců automobilů, a proto společnost klade velice vysoké nároky na 

kvalitu výrobků, aby splňovaly nejpřísnější a nejnáročnější kritéria zákazníků. Díky 

vysokému důrazu na kvalitu společnost získala již několik mezinárodních certifikátů a 

národních a zákaznických ocenění. Bosch Diesel je také držitelem „Národní ceny 

kvality ČR“, kterou získal v roce 2011 jako výraz ocenění excelentních výkonů a 

rozvoje firmy. 
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Společnost Bosch Diesel se také věnuje sociálním aktivitám v kraji Vysočina. 

Podporuje několik sportovních klubů, charitativních organizací a v neposlední řadě 

i nemocnice. Z několika tradičních kulturních akcí je možné zmínit firemní ples, 

pořádání zábavních akcí pro děti či zapojování do programu „Čistá Vysočina“. Finanční 

výtěžky, které firma z akcí získává, jdou vždy na dobročinné účely, kdy jsou 

podporovány např. školy pro postižené žáky či rozvoj města. 

Jihlavský závod pořádá pro své zaměstnance několik společenských a vzdělávacích akcí 

do roka. Mezi nejoblíbenější akce se řadí firemní ples, projekt „Čistá Vysočina“, 

v rámci kterého se zaměstnanci dobrovolně vydají do okolí firmy a čistí přírodu, dále 

např. High-Tech Day, při kterém mají studenti vysokých škol technických oborů projít 

výrobními prostory a poznat používané technologie, či jiné zaměřené akce pro děti 

a jejich technické vzdělávání. 

3.3 Výrobní program 

V roce 1994 se v Jihlavě začalo s první výrobou řadových čerpadel. První výrobek, 

který se v Jihlavě začal vyrábět, byly vstřikovače a jednoválcová dieselová čerpadla. 

Dále následoval náběh výroby tlakových regulačních ventilů a postupně se rozšiřovalo o 

další generace a stupně common rail řady čerpadel. 

Jak již bylo řečeno, výroba ve městě Jihlava probíhá na třech závodech. Na závodě I 

probíhají sériové opravy starších generací vyráběných čerpadel ve firmě Bosch. 

Na závodě II se vyrábí vysokotlaké zásobníky pro systém Common Rail a tlakové 

regulační ventily. 

 

Obrázek č. 9 – Výrobek rail, závod 2 (zdroj: interní materiály společnosti) 
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Obrázek č. 10 – Tlakový regulační ventil, závod 2 (zdroj: interní materiály společnosti) 

 

Závod III je využíván pro výrobu všech generací dieselových common rail čerpadel. 

 

Obrázek č. 11 – Čerpadlo CP3, závod 3 (zdroj: interní materiály společnosti) 

 

Obrázek č. 12 – Čerpadlo CP4, závod 4 (zdroj: interní materiály společnosti) 

Jihlavský závod Bosch Diesel expeduje své výrobky do několika zemí po celém světě. 

Největší odběratelé však zůstávají v Evropě, druhé místo zaujímá Asie a na třetím místě 
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v procentech odběrů je Severní Amerika. Mezi předními světovými značkami můžeme 

jmenovat odběratele jako Toyota, BMW, Audi či Daimler. 

3.4 Bosch Production System (=BPS) 

Cílem tohoto systému je zajistit správné materiály a díly, ve správném množství, 

v požadované kvalitě, za přijatelnou cenu, ve správný čas, na správné místo a při 

eliminaci zbytečných odpadů, které vznikají při podnikových procesech. 

V rámci BPS ve společnosti Bosch Diesel je využíváno několik dalších pojmů 

a termínů, které budou dále vysvětleny. 

Value Stream Planning = VSP 

VSP zahrnuje zlepšení materiálových a informačních toků a tento tok je používán pro 

rozestavění ročních cílů pro různé závody. 

Skládá se z měřítek, která jsou zahrnuté v hodnotovém toku, aby bylo dosaženo 

efektivního a trvalého zlepšování kvality, výkonu a nákladů. 

VSP je založený na nástrojích pro zmapování procesu (Value Stream Mapping) a pro 

utváření procesu (Value Stream Design). 

Proces neustálého zlepšování (=CIP) 

Tento proces je zaměřen na zavedení systému neustálého zlepšování v závodě a je 

založený na přidané hodnotě. 

Proces neustálého zlepšování zahrnuje dvě úrovně – systém CIP a point CIP. Systém 

CIP je přístup pro zlepšování celého hodnotového toku. Point CIP se zaměřuje na jedno 

pracovní místo pro stabilizaci a zlepšování aktuálních standardů. 

Standardizovaná práce 

Metoda standardizované práce je nástroj pro řízení, který podporuje trvale udržitelnou 

implementaci pro neustálé zlepšování ve výrobních procesech, ale také v procesech 

logistických a podpůrných. 

Standardizovaná práce zahrnuje: 

- vyvíjení nejlepší metody pro splnění úkolu, 
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- popis metody, 

- standardizované metody, 

- přezkoumání dodržování standardů, 

- řízení odchylek od standardů. 

Mezi zavedené standardy ve firmě můžeme zařadit označení pozicí materiálů na lince 

k určení postupu standardizované práce. 

Bosch Production System je založen na několika principech, které jsou při procesech ve 

firmě zdůrazňovány. Do těchto principů se řadí: 

- princip tahu, 

- orientace na celkový proces, 

- prevence chyb, 

- flexibilita, 

- vyvarování se ztrát, 

- standardizovaná práce, 

- neustálé zlepšování, 

- transparentnost, 

- vlastní odpovědnost. 

Princip tahu zdůrazňuje, že má být vyráběno pouze to, co požaduje zákazník. To 

znamená, že výroba je zahájena, pokud je vytvořen požadavek na výrobu od interního 

nebo externího zákazníka. Principem tahu jsou snižovány zásoby, ve kterých jsou 

vázány důležité finanční prostředky. 

Zaměření na celkový proces umožňuje zlepšení celkového procesu místo orientace 

pouze na dílčí procesy. Celkovým procesem se rozumí spojení materiálových toků do 

jednoho uceleného procesu. 

Vyvarování chyb je možné tím, čím méně je rozpracovaného materiálu v procesu. 

Pokud je v procesu méně rozpracovanosti, je možnost reakce na chyby rychlejší.  

Flexibilitou se rozumí jednoduché a rychlé přizpůsobení se aktuálním požadavkům 

zákazníka. Flexibilita se vztahuje na stroje a zařízení, organizaci práce i na pracovníky.  
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Odhalením plýtvání a redukce činností, které nepřidávají žádnou hodnotu, je dosaženo 

zvyšování přidané hodnoty výrobku. Plýtváním může být nadprodukce, nevyužité 

plochy a sklady, transporty mezi procesy, dlouhé časy přesunů mezi procesy či prostoje 

a vícepráce. 

Standardizovaná práce znamená eliminace každé možnosti plýtvání. Nejlepší možnosti 

pro odstranění plýtvání je zavedení standardu, které se vztahují jak na montážní, tak na 

výrobní procesy. 

Pomocí principu neustálého zlepšování a důsledného vyvarování se plýtvání je možné 

dosáhnout a zabezpečit lepšího zvládnutí procesů. Vzniklé standardy jsou většinou 

základem pro další zlepšování procesů. 

Transparentnost procesu umožňuje jasnost podnikových procesů a průběhu výroby. 

Pokud vznikne nějaká odchylka od standardizovaného stavu, na základě 

transparentnosti bude okamžitě viditelná. Transparentnost je předpoklad pro dosažení 

cílů a neustálého zlepšování, vede k dokonalé přehlednosti a pozitivní image. 

Vlastní odpovědností se rozumí jasné přidělení odpovědností a kompetencí na 

procesních úrovních. 

3.5 Organizační schéma společnosti Bosch Diesel Jihlava 

Společnost Bosch Diesel v Jihlavě je vedena dvěma řediteli, a to technickým ředitelem 

a obchodním ředitelem. Jak je možné vidět na následujícím organizačním schématu, 

každý má ve své kompetenci několik oddělení, za které je zodpovědný příslušný 

vedoucí. Rozdělení oddělení je zobrazeno v následujícím schématu. Každé takové 

oddělení má svého vedoucího a v případě vyššího rozsahu zodpovědnosti může být toto 

oddělení rozděleno ještě na další skupiny s dalšími vedoucími. Např. pod obchodního 

ředitele spadá oddělení logistiky, které má svého vedoucí a dále se rozděluje na 

5 skupin podle určitých výrob, tzn. pro výrobu na závodě 1 má logistika svůj tým, na 

závodě 2 probíhá též jedna výroba a je tam jeden logistický tým a na závodě tři 

probíhají celkem 3 výroby a také se zde nacházejí tři logistické týmy, které zajišťují 

logistické činnosti. 
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Obrázek č. 13 – Organizační schéma společnosti Bosch Diesel (zdroj: vlastní zpracování) 
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4 Analýza firmy 

V této části bude provedena analýza firmy pomocí PESTE analýzy, Porterova modelu 

pěti sil a na závěr SWOT analýza. 

Na základě těchto analýz bude nalezena možnost, jak zlepšit proces plánování s cílem 

vyššího splnění zákaznických požadavků. 

4.1 PESTE analýza 

Politické a právní prostředí 

Politické a právní prostředí se týká každého podniku z pohledu daňových zákonů, 

ochrany životního prostředí, regulace exportu či importu či z pohledu zákonů, které se 

týkají personálních záležitostí. 

Česká republika je členem Evropské unie, proto na podnikání má velký vliv i vývoj 

politické situace v ní. Díky členství v Evropské unii má Česká republika lepší přístup na 

další trhy a oblasti rozšiřování svých odběratelů. 

Ohrožení společnosti Bosch Diesel by mohlo přijít v případě regulace exportu či 

importu, zvýšení celních poplatků či změny v zákoníku práce, které by znamenaly 

zvýšení osobních nákladů. 

Ekonomické prostředí 

U společnosti Bosch Diesel je důležité, aby se věnovala vývoji cen energie z důvodu 

rozsáhlých výrobních zařízení a výrobních ploch, které musí být neustále zajištěny 

elektrickými a jinými energiemi. Náklady na spotřebu energií se vzhledem k technické 

vybavenosti společnosti ve společnosti pohybují ve vysokých číslech. 

Jelikož společnost obchoduje na mezinárodní úrovni, musí být sledován i vývoj kurzu 

měn zemí, do kterých jsou vyváženy výrobky. 

Mezi důležité ekonomické faktory, které působí na podnikání společnosti Bosch Diesel, 

je i vývoj míry nezaměstnanosti. V současné době je společnost jedním z největších 

zaměstnavatelů v kraji Vysočina a výrazně tak přispívá ke snižování míry 

nezaměstnanosti. Pro stávající i potenciální zaměstnance je velice výhodná i pozice 
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společnosti, která sídlí u hlavního tahu mezi dvěma velkými městy, v blízkosti je 

i dálnice D1. Přímo ke společnosti zajíždí i pravidelné linky MHD, čímž se zvyšuje 

mobilita pracovních sil a rozšiřuje se okruh potenciálních zaměstnanců z důvodu snadné 

dopravy do zaměstnání. 

Sociálně-kulturní prostředí 

Pro zkoumání sociálního prostředí je důležité pracovat s demografickým vývojem 

společnosti, úrovní vzdělávání či věkem zaměstnanců. 

Společnost pravidelně pořádá akce pro studenty technicky zaměřených vysokých škol, 

kde jim ukazuje výrobní procesy a zařízení a snaží se tak nalákat mladé lidi do řad 

svých zaměstnanců. Úzce také spolupracuje s vysokými školami a nabízí studentům 

získat stipendia či možnost zpracování závěrečných prací s tématy technologického 

vývoje či úspor ve výrobě. 

V místě podnikání je společnost pořadatelem či sponzorem několika kulturních akcí, 

čímž zlepšuje svou pověst a přispívá tak ke zvýšení kvality osobního života. Mezi 

pravidelně pořádané akce se zařadil vánoční svařák či již několikáté sponzorství letního 

festivalu. 

Technicko-technologické prostředí 

Vyspělé technologie jsou pro společnost Bosch Diesel velice důležitým tématem. Aby 

mohla být neustále zvyšována kvalita výrobků, jsou ve společnosti neustále vyvíjeny 

technologie a používány nejmodernější zařízení, které přispívají ke zvýšení kvality 

a také snižování nákladů. 

Neustále zlepšování technologií, pracovních postupů, metod a technik probíhá na 

oddělení vývoje, kde jsou sledovány nejaktuálnější trendy ve světě technologií. 

V podniku se zaměřuje na neustálé zlepšování za pomoci všech zaměstnanců a nápady 

pro zlepšení, využívá nových materiálů a technologií, ale dbá také na zachování či 

zvýšení kvality a bezpečnost práce zaměstnanců. 

Ekologické prostředí 

V kraji Vysočina se stalo tradicí pořádání akce „Čistá Vysočina“, v rámci které probíhá 

úklid veřejného prostranství a přírody na Vysočině. Bosch Diesel se již poněkolikáté 

k této akci připojuje a několik lidí z řad zaměstnanců společnosti se účastní úklidu 
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blízkého okolí všech závodů. Společnost se tedy pravidelně účastní na ochraně 

životního prostředí a ekologickým likvidováním odpadu. 

Ve společnosti také probíhá aktivní třídění odpadů, ať už je to papír, železné odpady, 

sklo, plasty či nedávno zařazené třídění bioodpadů. 

4.2 Porterův model pěti sil 

Riziko vstupu potencionálních konkurentů 

Riziko nově vstupujících konkurentů a ovlivnění ceny a nabízeného množství výrobků 

společnosti Bosch Diesel je velice nízké z důvodů: 

- kapitálová náročnost – pokud by měl být založen podnik konkurující společnosti 

Bosch Diesel, znamenalo by to pro konkurující podnik velmi vysoké vstupní 

investice z důvodu dlouholetého vývoje, neustálého zlepšování a využívání 

velmi vyspělých technologií, 

- zavedená značka – společnost Bosch Diesel má svou dlouholetou tradici 

a zavedenou značku, jejíž výrobky jsou typické vysokou kvalitou, a proto by 

bylo těžké pro nově vstupující konkurenty těžké překonat existující zavedenou 

značku a věrnost zákazníků, 

- úspory z rozsahu – společnost Bosch Diesel má výhodu ve svém dlouholetém 

působení a neustálém rozšiřování výrobních prostor a může tak čerpat úspory 

rozsahu a velkoobjemové výroby. Pro nové konkurenty by to znamenalo přijít 

s velkým rozsahem výroby, aby dosáhli stejných úspor, k čemuž jsou ale 

potřebné vysoké počáteční investice. 

Rivalita mezi stávajícími konkurenty 

Pokud bychom hledali konkurenta na území České republiky, zřejmě bychom žádného 

konkurenta tak velkého rozsahu nenašli. Jelikož má společnost zákazníky po celém 

světě, je nutné počítat s konkurencí na mezinárodní úrovni.  

Společnost Bosch Diesel je známá svou velmi vysokou kvalitou výrobků. Společnost již 

byla oceněna Národní cenou kvality České republiky jako excelentní firma a vlastní 

certifikát tohoto ocenění. 
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Velmi známé jsou i reklamy značky Bosch Diesel a známé jméno na veřejnosti. 

Společnost každoročně pořádá několik akcí, jejichž finanční výtěžky pokaždé putují do 

určité charitativní oblasti či jako příspěvky nemocnicím, školám, atd. 

Vyjednávací síla odběratelů 

Odběratelé se snaží vyvinout tlak na neustálé zvyšování kvality odebíraných výrobků 

a snížení ceny. V případě společnosti Bosch Diesel nemají odběratelé velké možnosti 

změnit dodavatele výrobků, které se v Jihlavě vyrábí, proto by nemělo docházet 

k častému vyjednávání ze strany odběratelů s hrozbou změny dodavatele. 

Bosch Diesel má své odběratelé po celém světě a každý zákazník požaduje vysokou 

kvalitu. Pro udržení vysoké kvality a odběratelů po celém světě je nutná neustálá 

komunikace se zákazníky, jejich informovanost a zabezpečení jejich požadavků. 

Vyjednávací schopnost odběratelů společnosti Bosch Diesel je tedy vysoká z pohledu 

poptávaného množství a změny v dodávkách, ale už ne z pohledu hrozby změny 

dodavatele. 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Dodavatelé mohou vyvinout tlak na společnost v podobě tlaku na zvýšení ceny, nebo že 

sníží kvalitu dodávaných komponent. Pokud je společnost závislá pouze na jednom 

dodavateli konkrétního výrobku, roste vyjednávací síla dodavatele. 

U společnosti Bosch Diesel existuje velký počet dodavatelů, kteří dodávají mnoho 

druhů materiálu, ať už jsou to komponenty pro výrobu produktů, obaly, výrobní zařízení 

a náhradní díly či přípravky pro údržbu strojů. Pro výrobu všech těchto vstupních 

materiálů existuje velký počet dodavatelů, proto je jejich vyjednávací síla velmi malá. 

Hrozba substitučních výrobků 

Jak již bylo řečeno, Bosch Diesel vyrábí čerpadla, vysokotlaké zásobníky a tlakové 

regulační ventily. Tyto výrobky se nedají nahradit žádnými jinými výrobky, a proto 

v tomto oboru podnikání nemůže vzniknout hrozba ze strany substitučních výrobků. 
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4.3 SWOT analýza 

SWOT analýza je důležitý nástroj pro zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů 

ovlivňujících úspěšnost organizace. Pro analýzu vnitřního prostředí podniku slouží 

prozkoumání silných a slabých stránek. Určení hrozeb a příležitostí naopak slouží ke 

zhodnocení vnějšího prostředí podniku. 

 

Obrázek č. 14 – SWOT analýza (zdroj: http://www.filosofie-uspechu.cz/analyza-swot-

priklady/swot_analyza/) 

Silné stránky 

- zavedená a stabilní značka Bosch 

- vysoká kvalita 

- vyspělé technologie 

- celopodniková práce v systému SAP 

- dobré umístění v průmyslové zóně 

- silný zaměstnavatel 

- zavedený dopravní systém 

- umístění závodu z pohledu dopravních možností 

Slabé stránky 

- malá možnost diferenciace produktů 

- nutnost práce ve vícesměnném provozu 
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Příležitosti 

- zavádění konzi skladů pro zámořské dodavatele – snížení nákladů na skladování 

zásob 

- zavádění SAP e-kanbanu s dodavateli 

- využití prázdných prostor a možnost rozšiřování podniku 

- zvyšování počtu pracovních míst na základě rozšiřování podniku 

- neustálé zlepšování na oddělení vývoje 

- sponzorství akcí ve městě a okolí 

Hrozby 

- negativní kauzy v automobilovém průmyslu 

- vývoj nových technologií (elektropohony) 

- fluktuace na trhu 

Závěr analýzy společnosti Bosch Diesel 

Na základě provedených analýz a závěrečné SWOT analýzy byla nalezena příležitost ke 

zlepšení při zavádění SAP e-kanbanu. V další části bude tedy popsáno fungování SAP 

e-kanbanu a na závěr zavedení SAP e-kanbanu u dodavatele A. 
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5 Proces plánování, zásobování a řízení výroby 

Zákaznický plánovač má na starosti zpracování objednávek od zákazníka ze systému 

SAP, který je v celé firmě používán. Při kontrole došlých objednávek od zákazníků je 

paralelně vytvářen přehled plánování. Při dlouhodobém plánovacím horizontu 

zákaznických objednávek jsou využívány prognózy zohledňující předpokládané 

požadavky zákazníků pro jednotlivá typová čísla a vycházejí ze zkušeností 

a objednávaného množství v minulosti. 

Zákaznický plánovač má přehled o výrobních kapacitách na příslušném výrobním 

oddělení a na základě těchto informací vytváří poklady pro další plánování. Při 

zákaznickém plánování a informací o celkové kapacitě je důležité věnovat pozornost 

plánovaným odstávkám na montážních linkách, plánovaným dovoleným u zákazníků 

a popř. plánovaným dovoleným na montážních linkách, jelikož se musí naplánovat 

včasné vyrobení zboží, aby nedošlo k nedodržení dodacích termínů pro zákazníka. 

Výrobní plánovač na základě přehledu plánovaných zakázek od zákaznického 

plánovače zadá požadavky na výrobu do systému SAP. Souběžně se ve výrobním plánu 

zohledňují náběhy a výběhy typových čísel a zavádění technických změn. Výrobní 

plánovač zpracuje detailní měsíční plány výroby a rozplánuje výrobu na každý pracovní 

den podle aktuálního směnového modelu.  

Pokud je v systému zadaný výrobní plán, následuje práce plánovače a komunikace 

s dodavateli. Plánovač na základě aktuálního plánu v systému odesílá objednávky 

dodavatelům v pravidelných intervalech minimálně však jednou za týden. Dodavatel má 

možnost během několika dní reagovat na změny v zaslaných objednávkách (termíny, 

objednané množství), a pokud s nimi nesouhlasí, měl by ihned kontaktovat 

zodpovědnou osobu a navrhnout nové termíny dodání a množství.  

Plánovač nekontroluje pokrytí výrobních zařízení pouze odesíláním objednávek a podle 

reakce dodavatele, ale jeho povinností také je každý den kontrolovat svoje materiály 

a pokrytí montážních linek. Je potřeba, aby montážní linky byly alespoň na týden 

pokryté, a na tuto dobu musí mít plánovač zajištěné 100% dodání materiálů. Pokud by 

nastal problém s pokrytím montážních linek, je nutné např. změnit výrobní plán, nebo 
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dopravit materiál např. speciální rychlou dopravou, pokud by hrozilo nepokrytí 

zákaznických požadavků, které je pro společnost velmi nákladné. 

Kontrola pokrytí montážních linek neprobíhá pouze přes plánovače, kteří komunikují 

s dodavateli, ale každý den probíhá i kontrole přes koordinátora plánování výroby. Na 

nadcházejících 7 dní si kontroluje pokrytí výrobních linek a zákaznických požadavků na 

bázi jednotlivých typových čísel materiálů. Pokud zjistí, že mu chybí nějaké 

komponenty, komunikuje to s příslušným plánovačem a musí se najít společné řešení 

pro pokrytí montážních linek. 

5.1 E-kanban 

E-kanban funguje přes externí aplikaci a přes manuální skenování čárových kódů 

kanbanových karet, které se fyzicky nachází na každém balení materiálu. Každá 

kanbanová karta obsahuje počet kusů, který se nachází v každém balení. 

Oběh kanbanových karet přes e-kanban zobrazuje následující obrázek. V okamžiku 

odepsání materiálu ze skladu (okamžik odvezení materiálu na montážní linky) 

pracovník skladu naskenuje přes čtečku čárový kód. Tímto naskenováním se vygeneruje 

požadavek na dodání materiálu přes internetovou aplikaci k dodavateli. Dodavatel 

dostane požadavek na odeslání materiálu, vytiskne si příslušnou kanbanovou kartu, 

připevní ji na balení materiálu a odesílá k odběrateli. Po příjmu je materiál zapsán do 

systému SAP a uskladněn do skladu pro další použití. 



57 

 

 

Obrázek č. 15 – Oběh kanbanových karet (zdroj: interní materiály společnosti) 

 

Obrázek č. 16 – Zobrazení fungování e-kanbanu (zdroj: interní materiály společnosti) 

Pro fungování e-kanbanu se musí na začátku každého aktuálního měsíce spočítat počet 

kanbanových karet, které budou používány.  

Výpočet probíhá přes pomocnou tabulku, kam se vyplňují určité údaje a vypočítá se 

celkový počet kanbanových karet v oběhu. Musí se zohlednit uvedené číslo materiálu, 

krátký popis, dodavatel a počet kusů na jedné kanbanové kartě (např. počet kusů na 

paletě, které odpovídá jedna kanbanová karta). Tyto údaje zůstávají pro každý měsíc 

stejné. 
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Prvním údajem, který musí být každý měsíc aktualizovaný, je nejvyšší možná potřeba 

v aktuálním měsíci. Toto množství můžeme zjistit několika způsoby. Jedním způsobem 

je přes transakci v SAPu, kam zadáme číslo materiálu a časové období, a vyhledáme 

nejvyšší možnou potřebu. Dalším způsobem je transakce s přehledem zásob, kde si 

zobrazíme denní potřeby a v této transakci pak vyhledáme nejvyšší potřebné množství v 

měsíci. 

V pomocné tabulce se dále vyplňuje počet karet, který byl zaveden v předchozím měsíci 

a materiálové pokrytí. To znamená, že pro každý aktuální měsíc se vychází 

z předchozího měsíce a aktualizuje se počet kanbanových karet v oběhu. Číslo 

materiálového pokrytí znamená, na kolik dní jsou pokryté potřeby s aktuálním počtem 

karet. 

Výhody 

- flexibilita dodavatele 

- přehledná a jednotná aplikace pro sledování kanbanových karet 

- dostatečná zásoba materiálu 

Nevýhody 

- nutnost kontroly počtu karet v oběhu 

- tisk kanbanových karet 

- výpočet probíhá pouze na základě nejvyšší denní potřeby 

- objednávání materiálu přes email, kde jsou uvedeny objednaná typová čísla 

a počty kusů 

- nutnost aktualizovat počet karet každý měsíc na základě aktuálního naplánování 

5.2 SAP e-kanban 

Systém objednávání materiálu přes SAP-e-kanban je zcela automatický a není nutné 

provádět ruční objednávání. I když ale není ruční objednávání nutné, pro přehled 

a přibližné potřeby na aktuální období se dodavateli posílají i klasické objednávky. 

Dodavatel má tak přehled, kolik kusů bude podnik přibližně potřebovat a může tomu 

přizpůsobit své naplánování výroby.  
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Obrázek č. 17 – Zobrazení fungování SAP e-kanbanu (zdroj: interní materiály společnosti) 

Na začátku měsíce se musí vypočítat počet kanbanových karet, který bude používán 

aktuální měsíc a dále je SAP-e-kanban řízený přes systém a na základě spotřeby 

materiálu. 

Materiály, u kterých je zavedeno objednávání přes SAP e-kanban, by měly mít vysokou 

obrátkovost a jejich dodavatel musí být velice flexibilní v případě krátkodobých změn. 

Proto se před začátkem každého nového měsíce počítá ABC analýza, přes kterou se 

stanovují materiály, které budou řízeny přes kanbanové karty a objednávány přes 

automatický SAP e-kanban. ABC analýza roztřídí materiály podle použití do skupiny 

A dílců (20% typových čísel pokryje 80% celkových potřeb), což jsou reneři 

a zbývajících 80% typových čísel pokryje 20% celkových potřeb a jsou nazývány 

exotovými typovými čísly. 

Na každý měsíc je určen počet karet pro každé typové číslo materiálu, jehož výpočet 

bude níže vysvětlen. Zjištění počtu karet je velice důležité pro řízení zásob v podniku, 

jelikož nesprávný výpočet by mohl zapříčinit buď nadměrné zásoby, nebo naopak 

nedostatek materiálu a ohrožení montážních linek z důvodu nedostatečné zásoby. Po 

výpočtu potřebného počtu karet a počtu kusů materiálu na jedné kartě je zajištěno, že 

v závodě bude na skladě vždy dostatečná zásoba. To znamená, že pokud budeme chtít 

mít v oběhu např. 4 kanbanové karty (1 karta = 1.200 ks), budeme mít max. zásobu 

4.800 ks od určitého materiálu. Tyto karty budou v závodě na skladě a v případě 

spotřeby materiálu dochází k přeskladnění materiálu = ubyde 1 kanbanová karta a při 

tomto přeskladnění se automaticky u dodavatele objedná tento materiál, aby byl počet 
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doplněn zpět na 4 karty. Správné vygenerování kanbanové objednávky je možno 

zkontrolovat v transakci v SAPu, která umožňuje sledovat kanbanové karty, které se 

nachází mimo závod Bosch Diesel v Jihlavě. 

Ve zkušební fázi je nutné průběžně kontrolovat počet karet v aktuálním měsíci, jelikož 

může dojít k nesrovnalostem při pohybu materiálu např. mezi dodavatelem 

a odběratelem či mezi spotřebním místem a skladem. 

Příklad: na začátku aktualizovaného měsíce při ponížení kanbanových karet musí 

proběhnout spolupráce se zaměstnanci skladu, kdy na základě informací z plánovací 

logistiky, musí být manuálně upraven počet kanbanových karet. Při přeskladnění nesmí 

být ponižovaný počet karet naskenován do systému, aby se již neobjednával 

u dodavatele. Při pozdním předání informací a neponížení počtu karet by tak docházelo 

k vyšším zásobám, než je potřeba na aktuální měsíc. 

Porovnávání objednávání materiálu 

Pokud je materiál dodáván na základě objednávek, existuje u každého typového čísla 

fixní doba, kdy se objednávky automaticky nezmění a změny mohou probíhat až po 

domluvě s dodavateli. Pokud tedy dojde k ponížení materiálových potřeb během fixní 

doby, materiál bude i přes to dodán a v závodě zůstane v zásobách. Fixní doba je 

zavedena z důvodu lepší spolupráce mezi podnikem a dodavateli.  

Fixní doba u materiálu řízených spotřebou není určená a dodavatel bude schopný 

zareagovat na všechny změny. Pokud dojde např. ke krátkodobému ponížení, 

v  systému se neobjedná žádná kanbanová karta a materiál pak nezůstane v zásobách 

závodě z důvodu nespotřebování. Naopak pokud dojde ke krátkodobému navýšení, 

dodavatel, který je zaveden přes SAP e-kanban, je schopný na toto krátkodobé navýšení 

co nejrychleji zareagovat díky svým pojistným zásobám. 

Zobrazení objednávek v systému 

Na níže uvedeném obrázku můžeme vidět počet objednávek materiálu v případě 

objednávání přes klasické dodací smlouvy. Dodávky, které jsou vidět nad modrým 

označením, tzn., že nad horizontem fixace již nesmí být změněny a materiál bude určitě 

dodán. V případě ponížení zakázek pro výrobu by tedy došlo k navýšení zásob z důvodu 

nemožnosti redukce objednávek nad fixačním horizontem. 
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Obrázek č. 18 – Objednávky v systému (zdroj: SAP) 

Pokud bude zaveden SAP e-kanban, tak v případě ponížení zakázek, materiál dodaný 

nebude a nedojde tak k navýšení zásob z důvodu krátkodobého ponížení zakázek. SAP 

e-kanban tedy přinese úsporu z pohledu optimalizace zásob. 

Výhody SAP e-kanbanu 

SAP e-kanban je tedy výhodnější v otázkách výše hladiny zásob v podniku, jelikož 

v případě krátkodobých ponížení materiál není objednán a nedostane se tak do 

vypočtených podnikových zásob.  

SAP e-kanban je i výhodnější než klasický e-kanban z důvodu zjednodušení práce 

s kanbanovými kartami a zrychlení systému. Při práci se SAP e-kanbanem probíhá celý 

materiálový tok v systému SAP a ubývá nutnost emailové korespondence. Zprávy 

o potřebě materiálu a objednávkách jsou posílány přímo přes SAP a není potřeba žádná 

externí aplikace pro sledování skenování a oběhu kanbanových karet. Oproti e-kanbanu 
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existuje i rozdíl v tom, že se nemusí tisknout žádné kanbanové karty a vzniká tak úspora 

nákladů na tisk kanbanových karet a tím vzniká je pozitivně ovlivněno životní prostředí. 

Jelikož se SAP e-kanban ukázal jako velice výhodný systém, který přináší flexibilitu 

a úsporu nákladů, bude dále podrobněji vysvětlen. Na závěr bude popsáno zavedení 

SAP e-kanbanu pro vybraného dodavatele. 

Transakce pro sledování kanbanových karet 

V systému SAP existuje transakce pro sledování karet a v této pomocné transakci je 

možné kontrolovat počet karet, které jsou v oběhu, který probíhá v automatickém 

systému. Přes transakci můžeme sledovat, zda jsou všechny kanbanové karty 

momentálně v podniku, u dodavatele nebo jsou na cestě od dodavatele do podniku. Do 

této pomocné transakce stačí zadat pouze číslo materiálu. 

Pokud dojde ke spotřebování materiálu a odečtení materiálu (kanbanové karty) ze 

skladu na montážní linky, dojde k objednání materiálu přes vygenerování kanbanové 

karty u dodavatele. Objednání materiálu u dodavatele probíhá v tu chvíli, kdy je 

materiál přeskladněn ze skladu A do skladu B. Takový pohyb nastane, pokud si 

montážní linka objedná materiál ze skladu B. V transakci uvidíme označenou červenou 

kartu a čas společně s datem, kdy byla karta naskenována a objednána. Dodavatel 

dostane také informaci, že byl materiál objednán a měl by včas reagovat na tuto 

kanbanovou objednávku.  Pro sledování stavu objednávky a času na dodání materiálu 

slouží transakce pro sledování objednaných kanbanových karet, která bude dále 

popsána. 
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Obrázek č. 19 – Přeskladnění materiálu, okamžik objednání materiálu (zdroj: SAP) 

V okamžiku přeskladnění materiálu ze skladu A na sklad B se objedná materiál 

u dodavatele a vygeneruje se červená karta. Přeskladnění ze skladu A na sklad B 

probíhá v okamžiku odebrání materiálu montážní linkou. 

 

Obrázek č. 20 – Objednání materiálu = vygenerování červené karty (zdroj: SAP) 

Pokud dodavatel má připravené zboží k odeslání objednané kanbanové karty, červená 

karta se mění na žlutou, a to znamená, že materiál byl vyexpedován a je na cestě 

k odběrateli. U žlutě označené karty vidíme čas a datum, kdy byl materiál odeslán od 

dodavatele k odběrateli. 

 

Obrázek č. 21 – Transport materiálu od dodavatele (zdroj: SAP) 

V čase, kdy se materiál dostane k odběrateli, transportní žlutá karta se mění na zelenou 

a zobrazí se čas a datum příjezdu do podniku. Pokud vidíme v transakci pouze zeleně 
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označené kanbanové karty, znamená to, že jsou všechny v podniku a čeká se na další 

spotřebu. 

 

Obrázek č. 22 – Zobrazení všech zásob v podniku (zdroj: SAP) 

Transakce pro sledování objednaných kanbanových karet 

V této transakci můžeme v systému SAP vidět počet objednaných kanbanových karet 

u dodavatele. Kontrola objednaných karet tedy může probíhat přes více transakcí. Tato 

transakce slouží pro sledování, za jak dlouho by měl dodavatel na objednávku reagovat 

a materiál dodat. 

Podle aktuální barvy u objednávky lze zjistit, zda měl být materiál už dodán, nebo by 

měl být vyexpedován zrovna ten den, nebo má dodavatel na dodání materiálu ještě čas. 

Pokud u materiálu svítí červené označení, znamená to, že materiál měl již být odeslán 

a dodavatel se dostal do zpoždění v dodávkách. V případě žlutého označení má být 

materiál odeslán nejpozději v aktuální den, a pokud vidíme zelené označení, dodavatel 

má čas na odeslání ještě následující den. 

Zpětné dohledání objednané kanbanové karty 

V případě potřeby zpětného sledování objednávání kanbanových karet se využívá 

transakce v systému SAP. 

V  transakci vidíme všechny pohyby vyhledávaného materiálu v podniku. Pokud 

potřebujeme zjistit datum a čas vytvoření kanbanové objednávky, hledáme pohyb 

přeskladnění ze skladu A na sklad B. Počet kusů u tohoto pohybu je roven jedné paletě 

= jedné kanbanové kartě. 

Tuto transakci lze využít zejména pro sledování pohybu kanbanových karet. Z počátku 

zavedení projektu plánovač na plánovací logistice provádí každý den kontrolu oběhu 

kanbanových karet přes excelovou tabulku. Do tabulky se zapisuje čas a datum 

objednání karty, odeslání od dodavatele a příjem zboží. V tabulce je také sledováno, zda 
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dodavatel plní dodávky a odesílá zboží včas. V případě neodeslání včas je nutné zjistit 

příčiny tohoto zpoždění a pro další objednávky se tomuto zpoždění vyvarovat. 

Kontrola počtu karet v oběhu 

Na každý aktuální měsíc je nutné aktualizovat celkový počet karet v oběhu. Pro správné 

fungování a zajištění optimální hladiny zásob je nutné provádět kontrolu počtu karet. 

Kontrolu provádí plánovač na oddělení plánovací logistiky po aktualizaci počtu 

kanbanových karet. Kontrola probíhá přes transakci, kde se zjistí počet karet, který je 

objednaný u dodavatele nebo je na cestě od dodavatele. Zjištěný počet karet z této 

transakce je nutné sečíst s počtem karet, který se nachází na skladu A. Součtem karet 

z těchto dvou oblastí dostaneme aktuální celkový počet karet v oběhu a musí souhlasit 

s počtem, který je na začátku měsíce vypočítán. 

Počítání počtu kanbanových karet na kalendářní měsíc 

První pracovní den v měsíci probíhá aktualizace počtu kanbanových karet na příslušný 

měsíc. Tento výpočet se musí dělat proto, aby byl v oběhu správný počet karet a tudíž 

správné množství materiálu. Pokud by nebyl počet karet každý měsíc přepočítáván, 

docházelo by např. k vysokým zásobám materiálu. Výpočet kanbanových karet 

a množství materiálu se musí dělat i při větších výkyvech v plánu montáže během 

měsíce, jelikož by mohlo dojít k již uvedeným problémům se zásobami a pokrytím 

výroby. 

Počítání kanbanových karet začíná nejdříve s ABC analýzou a následným výpočtem 

samotného počtu karet. 

ABC analýza 

ABC analýza se provádí manuálně v několika krocích. Začíná se se stažením celkových 

potřeb materiálů, ke kterým je kanban zaveden, pomocí transakce v systému SAP. Do 

transakce se zadávají všechna typová čísla materiálů pro jednoho dodavatele a období, 

pro které chceme ABC analýzu provádět, což znamená aktuální kalendářní měsíc. Po 

zadání těchto parametrů se stáhnou materiálové potřeby, datum těchto potřeb ze 

systému, kde je zadán aktuální plán, a potřeby se převedou do excelové tabulky. Po 

stáhnutí těchto dat ze systému do excelu vytvoříme kontingenční tabulku, která bude 

obsahovat sloupce pouze s číslem materiálu a aktuální materiálovou potřebou. 
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V dalším kroku ve vytvořené excelové tabulce přidáváme další sloupce a využíváme 

transakci „Aktuální zásoba“ v systému SAP, kam opět zadáme čísla materiálu a období, 

pro které analýzu počítáme. Z této transakce získáme aktuální stavy zásob všech 

materiálu, které postupně z transakce musíme kopírovat do excelové tabulky. 

Dále se pokračuje se zjištěním aktuálně vytvořených kanbanových objednávek přes 

transakci v systému SAP, která zobrazuje aktuálně otevřené kanbanové karty 

k dodavateli. To znamená, že materiál byl již objednán u dodavatele a bude ve sjednané 

dodací lhůtě dodán. Pokud z transakce zjistíme, že je otevřená nějaká objednávka, 

zapíšeme to do připravené tabulky podle počtu kusů materiálu na kanbanové kartě. Po 

doplnění dat o otevřených kartách se vypočítá skutečná materiálová potřeba na aktuální 

měsíc. 

Když vypočítáme skutečnou materiálovou potřebu na aktuální měsíc, můžeme vypočítat 

ABC analýzu, která rozděluje materiály do skupiny A dílců (= reneři) a ostatních dílců 

(=exoti). Ve skupině A je 20% typových čísel, které tvoří 80% celkových potřeb. 

Skupinu B tvoří materiály s nižšími potřebami a tvoří 20% celkových potřeb. ABC 

analýza se počítá jako aktuální potřeba pro materiál, která se podělí celkovou potřebou 

za všechny materiály. Takto se vypočte procento využití z celkových zásob materiálu. 

Výpočet je zobrazen na následujícím obrázku. 

 

Obrázek č. 23 - Výpočet ABC analýzy (zdroj: vlastní zpracování) 
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Po zpracování analýzy ABC by měly být materiály 1-5 určeny jako nejvíce používané 

v následujícím měsíci a celý jejich oběh bude fungovat přes SAP-e-kanban. To 

znamená, že veškeré objednávání materiálu bude fungovat automaticky bez manuálního 

zásahu v systému SAP. 

Rozdělením materiálu do skupin renerů a exotů je vyhotovena celková analýza ABC 

a následuje výpočet počtu kanbanových karet. 

Výpočet počtu kanbanových karet 

Pro výpočet počtu kanbanových karet je potřeba znát počet pracovních dní, po které se 

bude pracovat na montážních linkách. Výroba, kterou zkoumáme, funguje přes celý 

pracovní týden kromě víkendů. O víkendu může provoz na montážních linkách také 

fungovat podle aktuálních zákaznických objednávek. Musí se proto brát zřetel při 

počítání celkového počtu pracovních dní v určitém měsíci. Dále je nutné využití 

transakce v systému SAP a interního nástroje pro výpočet kanbanových karet, kam se 

veškeré údaje vyplňují. 

Prvním krokem pro zjištění počtu kanbanových karet je potřeba zjistit z transakce 

v systému SAP aktuální materiálové potřeby na každý den v měsíci. K zjištění 

aktuálních potřeb je potřeba do transakce zadat číslo materiálu a období, pro které 

potřebujeme zjistit potřeby. Po zadání těchto údajů se zobrazí potřeba materiálu na 

každý pracovní den, který je zadán v plánovacím systému, dále aktuální zásoba 

materiálu či jméno dodavatele. Zobrazení potřeb z transakce si můžeme představit podle 

následujícího obrázku. 
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Obrázek č. 24 – Zobrazení aktuálních potřeb a zásob materiálu (zdroj: vlastní zpracování) 

Materiálové potřeby na aktuální plánovací období je nutné načíst pro všechny materiály, 

které byly vypočteny v ABC analýze ve skupině A a bude pro ně zavedený SAP 

e-kanban. 

V dalším kroku se zadají data pro všechna typová čísla do interního nástroje pro 

výpočet kanbanových karet. 

Jako první se vyplňuje počet pracovních dní v aktuálním měsíci (nutnost zohlednění 

práce o víkendu) a celková materiálová potřeba na celý měsíc.  

Při výpočtu pracovních dní je nutné brát i ohled na počet montážních linek, na kterých 

bude materiál spotřebováván. Pokud je materiál potřebný na více montážních linkách 

s rozdílnými počty pracovních dní, je nutné udělat průměr pracovních dnů za všechny 

montážní linky a tento údaj pak zapsat do pomocného nástroje pro výpočet. 

Po vyplnění pracovních dní se musí vyplnit celková potřeba materiálu na aktuální 

měsíc. Tento údaj můžeme zjistit buď z již zmíněné, kde vidíme potřeby na každý den 

nebo z jiné transakce, kde se zadá číslo materiálu a po sečtení přes tlačítko sumy se 

vypočte celková potřeba.  

Dále se pracuje s materiálovými potřebami, ze kterých zjišťujeme nejvyšší potřeby za 

celý měsíc. Nejdříve je potřeba zjistit nejvyšší materiálovou potřebu za dva dny 
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následující po sobě (PO-ÚT ale také PÁ-PO). Tento údaj se zapíše do tabulky pro 

všechna typová čísla, která jsou zavedená na SAP e-kanban. 

Dalším údajem, který se doplňuje je nejvyšší materiálová potřeba za tři dny následující 

po sobě, a opět údaje zapíšeme pro všechna zavedená typová čísla. Nejvyšší 

materiálová potřeba za dva či tři dny následující po sobě nemusí být ve všech případech 

odlišná. Materiálové potřeby závisí na aktuálním naplánování v systému. 

Po zadání všech těchto údajů se přes zadané vzorce v excelu vypočítá celkový počet 

kanbanových karet, který bude na aktuální měsíc nutné udržovat v oběhu. Tento počet 

karet musí plánovač na plánovací logistice předat zaměstnanci na fyzické logistice, aby 

ji manuálně upravil a předal informace zaměstnancům do skladu a ti používali správný 

počet karet. 

5.3 Zavedení SAP e-kanbanu pro dodavatele A 

Z důvodu nemožnosti uvedení skutečného jména dodavatele, čísel materiálů a názvů 

materiálů, budou v diplomové práci uváděny pouze fiktivní názvy a čísla. 

Podmínky pro realizaci 

Před zavedením SAP e-kanbanu ve společnosti musí být prověřeno několik skutečností. 

Jedná se zejména o určení klíčového dodavatele a materiálů, pro které je možné tento 

systém zavést. Musí se jednat o materiály, které mají velmi vysoké potřeby v plánovací 

periodě a dodavatel je schopný reagovat na krátkodobé změny. 

Dále se musí zkontrolovat technické možnosti a předpoklady pro fungování po 

systémové a počítačové stránce. Pokud není k dispozici veškeré technické zařízení, 

musí se provést analýza, zda se investice do všech potřebných zařízení vyplatí a zda se 

investice v příštích letech podnikání vrátí. Aby mohl být SAP e-kanban zaveden 

u vybraného dodavatele, musí s ním být zavedeno elektronické zasílání objednávek, 

tj. EDI = elektronická výměna dat. 

V případě prověření možností v podniku a u dodavatele a následného zjištění, že je 

k dispozici všechno potřebné technické vybavení a možnost flexibility, musí se 

nominovat tým, který má na starosti materiály, komunikaci s dodavatelem a fungování 
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SAP e-kanbanu. Ve společnosti Bosch Diesel má kontrolu materiálů a komunikace 

s dodavatelem na starosti člověk na oddělení plánovací logistiky a kontrolu fungování 

SAP e-kanbanu a kontrolu počtu karet v oběhu zaměstnanec na oddělení fyzické 

logistiky. 

Po určení projektového týmu se může začít s řízením projektových prací a to editování 

kmenových dat materiálů, u kterých bude zavedený SAP e-kanban, testování funkčnosti 

čtecích zařízení a odstraňování chyb a sepisování dokumentů. 

Společně s vytvářením projektového týmu se musí určit i rizika, které mohou nastat, 

a tým lidí, který bude zodpovědný za jejich řešení. 

Po určení všech projektových týmů, odstranění chyb a nedostatků pro správné 

fungování softwaru, nastavení kmenových dat a vyjasnění všech nutností 

s dodavatelem, se může určit termín pro zavedení řízení materiálu přes SAP e-kanban. 

Z výše uvedeného textu je možné podmínky, které je nutné splnit pro realizaci SAP 

e-kanbanu, shrnout následovně: 

- správný výběr dodavatele pro spolupráci, 

- správné určení materiálů pro zavedení na SAP e-kanban, 

- nutnost fungování elektronické výměny DAT (EDI) u vybraného dodavatele, 

- technická vybavenost, 

- proškolení zaměstnanců na oddělení plánovací a fyzické logistiky, proškolení 

kompetentních osob u dodavatele, 

- určení rizik a týmu pro řešení možných rizik. 

Časový plán zavedení SAP e-kanbanu 

Před startem fungování SAP e-kanbanu je důležité naplánovat činnosti a časový plán, 

jak bude zavedení probíhat a kdo bude za jaké úkoly zodpovědný.  

V první fázi začíná spolupráce a intenzivní komunikace s dodavatelem, která se týká 

představení plánů a kroků probíhajících v následujících měsících. Spolupráce 

a komunikace s dodavatelem probíhají formou workshopů či telekonferencí, kde se 

společně vyjasní dodací a přepravní podmínky. S dodavatelem se také dohodnou typová 

čísla materiálů, která budou zavedena na SAP e-kanban podle předem vypočtené ABC 
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analýzy. Za začátek spolupráce a komunikaci je zodpovědný vedoucí projektů na 

oddělení plánovací logistiky, který je hlavním vedoucím, ve spolupráci s plánovačem 

zodpovědným za zaváděné materiály a vedoucím projektů na oddělení fyzické logistiky. 

Je nutné, aby se na projektu podíleli projektoví vedoucí jak z plánovací, tak z fyzické 

logistiky, jelikož se tento projekt týká činností z obou oddělení. 

Následně se musí vypočítat počet kanbanových karet na typová čísla materiálů 

stanovená podle ABC analýzy a nahrát kanbanové karty do systému. Za výpočet 

kanbanových karet má zodpovědnost plánovač na oddělení plánovací logistiky 

a následně je potřeba nahrát kanbanové karty do systému SAP, za což je zodpovědný 

zaměstnanec na oddělení fyzické logistiky. 

Testování technické stránky systému provádí specialista, který je zodpovědný za 

fungování zařízení pro skenování kódů na balení výrobků. Testování v systému SAP 

provádí projektoví vedoucí na oddělení logistiky a zkouší, zda se generují správně 

kanbanové karty při přeskladnění či zda dodavatel obdržel vygenerované objednávky 

v podobě otevřených kanbanových karet. 

Po zkušební fázi nastává čtvrtá fáze, při které se již odstartuje objednávání materiálu 

přes řízení spotřebou. Plánovač zodpovědný za zaváděná typová čísla změní kmenová 

data u příslušných materiálů a odešle objednávky v systému SAP přes dodací smlouvy. 

V následujících dnech pak plánovač hlídá přeskladnění materiálů a vygenerování 

kanbanových karet k dodavateli. S dodavatelem je pak nutná včasná komunikace, zda 

vidí správně vygenerované kanbanové karty a zda může materiál zpět odesílat přes 

skenování do systému. 

Po zavedení SAP e-kanbanu se během cca. 14 dní sleduje fungování celého systému 

a technického zařízení. Je nutné kontrolovat správné generování kanbanových karet, 

počet kanbanových karet v oběhu a včasné odstranění možných problémů. Případné 

problémy můžou nastat při příjmu materiálu na sklad, které musí hlídat projektoví 

vedoucí na oddělení fyzické logistiky a včas vyřešit se zodpovědnými osobami. 
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Tabulka č. 1 – Časový plán zavedení (zdroj: vlastní zpracování) 

Fáze Datum Status 

Začátek spolupráce na SAP e-kanbanu s dodavatelem 09/2016  

Výpočet kanbanových karet 09/2016  

Nastavení a testování fungování systému 11/2016  

Zavedení pro zkušební typová čísla materiálu 12/2016  

Sledování a odstraňování chyb v procesu 01/2017  

Hodnotový tok SAP e-kanbanu 

Na níže uvedeném obrázku je zobrazený hodnotový tok pro práci se SAP e-kanbanem. 

Jsou na něm uvedené zodpovědné oddělení a činnosti, které budou vykonávat, aby celý 

proces správně fungoval. 

 

Obrázek č. 25 – Hodnotový tok SAP e-kanbanu (zdroj: vlastní zpracování) 

Výběr materiálů pro zavedení a výpočet počtu kanbanových karet 

ABC analýza 

Pro správné určení materiálů, které budou zavedeny přes SAP e-kanban je nutné 

nejdříve provést ABC analýzu, která určí materiály s nejvyšší obrátkovostí. Abychom 
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mohli provést ABC analýzu, potřebujeme přehled všech typových čísel materiálů, která 

dodavatel nyní dodává, a aktuální materiálové potřeby pro tyto materiály. 

Aktuální materiálové potřeby pro aktuální měsíc zjistíme v transakci v systému SAP. 

 

Obrázek č. 26 – Materiálové potřeby (zdroj: SAP) 

Po stažení materiálových potřeb pro aktuální období si vytvoříme tabulku s přehledem 

materiálů, potřeb a aktuálních zásob materiálů, které zjistíme přes transakci „Aktuální 

zásoba“. 

 

Obrázek č. 27 – Přehled zásob materiálů (zdroj: SAP) 

Reálné potřeby máme stažené ze systému SAP. Reálné potřeby v procentuálním 

vyjádření získáme podílem aktuální reálné potřeby pro konkrétní typové číslo 

s celkovou sumou reálných potřeb všech typových čísel. Kumulovaná potřeba 

v procentuálním vyjádření se získá postupným sčítáním reálných potřeb 

v procentuálním vyjádření. 
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Tabulka č. 2 – ABC analýza (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Z výše uvedené tabulky můžeme vidět, které materiály budou nejvíce používané, a pro 

které bude moci být zaveden SAP e-kanban. Nejvíce používané materiály jsou ty, 

u kterých je kumulované použití nižší 80%, tzn., že patří skupiny A dílců. A dílce jsou 

materiály s nejvyšší obrátkovostí, a že 20% typových čísel pokryje 80% celkových 

materiálových potřeb. Zbývajících 80% typových čísel pak pokryje 20% celkových 

materiálových potřeb, a jsou nazývány exotovými typovými čísly. 

Výpočet počtu kanbanových karet 

S typovými čísly, která jsme určili po výpočtu ABC analýzy, jako A dílce, se dále 

počítá v interním nástroji pro výpočet kanbanových karet.  

Pro výpočet počtu kanbanových karet budeme potřebovat znát: 

- počet pracovních dní pro aktuální měsíc (zdroj: aktuální výrobní plán), 

- celková materiálová potřeba pro aktuální měsíc (zdroj: zpracovaná ABC 

analýza), 

- nejvyšší materiálová potřeba pro dva dny následující po sobě (zdroj: SAP), 

- nejvyšší materiálová potřeba pro tři dny následující po sobě (zdroj: SAP). 
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Všechny tyto údaje, které zjistíme z uvedených zdrojů, zapisujeme do interního nástroje 

pro výpočet, kde máme již přednastaveno několik údajů. Přednastavené údaje se týkají 

buď připravených vzorců, nebo informací, které se nemění. Jedná se o data: 

- typové číslo materiálu, popis materiálu, typ dílce (nakupovaný, vyráběný), 

- interní zákazník (kde se materiál spotřebuje – montážní linka, předvýroba), 

- průměrná materiálová potřeba v plánovací periodě, 

- označení renerového typu materiálu (rener = nejčastěji používaný materiál), 

- počet kusů na jedné kanbanové kartě, 

- minimální objednací množství, 

- transportní čas. 

V níže uvedené tabulce vidíme všechny informace, které se doplňují do interního 

nástroje pro výpočet, podle které se následně vypočítá počet kanbanových karet na 

aktuální období. Tabulka je z důvodu velkého rozsahu zjednodušená a jsou uvedené 

pouze údaje, které se doplňují a nejsou automaticky přednastavené. V posledním 

sloupci jsou uvedené počty kanbanových karet, které se přes zadané vzorce a všechny 

potřebné údaje vypočítají. 

Tabulka č. 3 – Výpočet kanbanových karet (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Náklady vs. výnosy 

Počáteční náklady na SAP e-kanban souvisí se zavedením a prvotním používáním 

a testováním. Jedná se o náklady na zavedení systému na čtení elektronických kódů 

materiálů, pořízení zařízení na čtení kódů (čtečky), náklady na instalaci a testování 

fungování přes síť a samozřejmě osobní náklady za specialistu, který zařídil fungování 

software a funkcí s ním spojených. 
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Náklady, které musí být vynaloženy po zavedení, jsou náklady na udržování čteček 

a zařízení pro skenování a osobní náklady na specialistu v případě potřeby odborných 

rad či oprav. 

Nejdůležitější úspory, které SAP e-kanban přinese, jsou spojeny se zvýšením 

produktivity a snížením zásob. Je to důsledek toho, že dodavatel se stává flexibilnějším 

a nejsou nastaveny dlouhé dodací lhůty. Tím se samozřejmě uspoří i z pohledu zkrácení 

dodacích termínů.  

Přínosy zavedení SAP e-kanbanu 

Vzhledem k nemožnosti uvedení některých údajů podle skutečného plánování, budou 

přínosy uváděny v procentuálním vyjádření po vlastním sledování a fungování systému. 

Nejdůležitějším ekonomickým přínosem SAP e-kanbanu je snížení hladiny skladových 

zásob materiálů. Z důvodu vyšší flexibility dodavatele či zkrácení dodacích lhůt bude 

nutné držet v podniku pouze minimální pojistnou zásobu materiálů pro případ 

krátkodobých změn ve výrobním plánu či pro případ zákaznického kolísání. 

Zmíněnou vyšší flexibilitu dodavatele získá společnost díky zkrácení dodacích lhůt 

a  možnosti dosáhnout zvýšené produktivity na montážních linkách. Materiál bude 

dodaný v stanovených lhůtách od okamžiku vygenerování požadavku na dodání 

materiálu. V případě nutného provedení krátkodobých změn se tak zvýší produktivita 

a flexibilita z důvodu nezbytně nutného čekání na materiál kvůli dlouhým dodacím 

lhůtám. 

Oproti klasickému e-kanbanu, který funguje přes externí aplikaci, dochází podle 

hodnotového toku k úspoře procesního času. U každé činnosti je uveden čas potřebný 

pro její zpracování. Výše uvedený diagram hodnotového toku se týká činností 

potřebných pro práci se SAP e-kanbanem. Se zavedením SAP e-kanbanu dojde k úspoře 

procesního času o 36%. 

Se zavedením SAP e-kanbanu dochází ke zkrácení dodacích lhůt pro materiály. 

V současném stavu má dodavatel 14 dní pevné objednávky, které se nemohou bez 

předchozí komunikace měnit. Těmto 14 dnům se říká fixační horizont. Ale v případě 

SAP e-kanbanu není zavedený žádný fixační horizont a v případě vygenerování 
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kanbanové karty musí dodavatel ve stanovené lhůtě dodat materiál, např. během 7 dnů. 

Pak se tedy dodací lhůta zavedením SAP e-kanbanu zkrátí o 7 dnů. 

Pokud budeme sledovat vliv zavedení SAP e-kanbanu na zákaznické plánování, je 

možné s jistotou říci, že se dosáhne vyšší flexibility vůči zákaznickým změnám. Pokud 

přijde krátkodobá změna zákaznických požadavků, dodavatel má za současného stavu 

14 dní na dodání materiálu. V případě zavedení SAP e-kanbanu musí být dodavatel 

flexibilnější, aby mohl reagovat na veškeré vygenerované požadavky v podobě 

kanbanových karet v systému. Pokud se tedy navýší zákaznické požadavky a následně 

se vygeneruje kanbanová karta, dodavatel musí během stanované lhůtě, např. sedmi 

dnů, materiál dodat. 

Se zavedením SAP e-kanbanu se musí sledovat také dodržování či zvyšování úrovně 

jakosti, bezpečnosti práce a procesů, které budou šetrné k životnímu prostředí. Dílce 

přijímané ve společnosti procházejí vstupní kontrolou a tak je zajištěna kvalita 

přijímaných dílců a následně i kvalita konečných výrobků pro zákazníky. 

Dle odborného sledování a odhadů můžeme přínosy zavedení systému SAP e-kanban 

podle výše uvedených důkazů shrnout do následující tabulky. 

Tabulka č. 4 – Přínosy SAP e-kanbanu (zdroj: vlastní zpracování) 
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo provést optimalizace procesů logistiky opatřování se 

zaměřením na splnění požadavků zákazníka. V první části byla provedena celková 

analýza společnosti a z té byla zjištěna příležitost pro zlepšení zavedením systému SAP 

e-kanban pro dodavatele společnosti. V další části bylo popsáno fungování SAP 

e-kanbanu a následné zavedení pro jednoho z dodavatelů. V závěru práce byly 

zhodnoceny celkové přínosy SAP e-kanbanu. 

Jako první dílčí cíl bylo stanoveno provedení analýzy společnosti. Tento cíl byl splněn 

pomocí PESTE analýzy, Porterova modelu pěti sil a závěrečné SWOT analýzy. Díky 

provedení těchto analýz byla zjištěna možnost pro zlepšení plánování a logistiky 

opatřování z pohledu zavedení SAP e-kanbanu pro dodavatele společnosti a nejvíce 

používané materiály. Posledním stanoveným dílčím cílem byl návrh vlastního řešení pro 

zlepšení plánování s vazbou na splnění požadavků zákazníka. Poslední cíl byl splněn 

návrhem zavedení SAP e-kanbanu pro vybraného dodavatele, danými podmínkami 

realizace, časovým plánem a závěrečným zhodnocením přínosů. 

Pro splnění cílů byla diplomová práce rozdělena do dvou částí. Na úvodních stránkách 

práce jsou uvedena teoretická východiska a základy logistických činností. Nejdříve byla 

popsána logistika obecně, následně logistické řízení spolu s hlavními aktivitami 

logistiky, logistickými náklady a logistického řetězce. Dále jsou popsány základní 

logistické činnosti, jako je plánování, skladování, balení či nákup a doprava. Důležitou 

částí logistiky, která je v práci popsána, je téma řízení zásob a kontrola hladiny zásob 

v podniku. V závěru teoretické části práce jsou uvedeny logistické technologie 

a popsány teoretické základy systému kanbanu a JIT. 

Další část práce se týká zkoumané společnosti Bosch Diesel se sídlem v Jihlavě. 

Nejdříve je krátce popsána historie společnosti, současné podnikání a výrobním 

program. Dále je v práci zmíněn Bosch Production System, jehož standardy se využívají 

v celém podniku. V závěru části s informacemi o společnosti je uvedeno organizační 

schéma společnosti, které bylo vytvořeno vlastním zpracováním. 
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Dále následuje analýza firmy, které se skládá z PESTE analýza, Porterova modelu pěti 

sil a SWOT analýzy. Na základě této provedené analýzy byla zjištěna příležitost pro 

zlepšení plánování se zaměřením na splnění zákaznických požadavků a to v podobě 

zavedení SAP e-kanbanu pro dodavatele společnosti. V další části diplomové práce je 

krátce popsán proces plánování, zásobování a řízení výroby ve společnosti Bosch Diesel 

na základě vlastního zpracování. V závěru je pak popsáno samotné fungování 

e-kanbanu, SAP e-kanbanu a návrh vlastního řešení pro zlepšení plánování v podobě 

zavedení SAP e-kanbanu pro konkrétního dodavatele. 

Pro provedení vlastního návrhu řešení pro zlepšení plánování bylo nutné vypracovat 

seznam podmínek, které jsou nutné pro zavedení SAP e-kanbanu. Následně byl 

vypracovaný časový plán zavedení, kde je nutné, aby se aktivně podílel i zaváděný 

dodavatel. Po výběru dodavatele a nastavení podmínek a časového plánu zavedení je 

nutné vypočítat ABC analýzu a samotný počet kanbanových karet. Za tyto činnosti je 

zodpovědný plánovač zodpovědný pro příslušného dodavatele a materiály. Po vypočtení 

ABC analýzy se zjistí materiály, které se zavedou na systém SAP e-kanban a následně 

je možné vypočítat počet kanbanových karet, který bude pro první zkušební měsíc 

zaveden do systému. Po provedení všech těchto aktivit je možný celý systém zavést 

a po zavedení zkušební fáze, odstranění možných chyb a nedostatků, SAP e-kanban 

přinese všechny uvedené přínosy.  

Po provedení analýzy a prozkoumání celého fungování SAP e-kanbanu je možné vidět, 

že je výhodné tento systém zavádět. V aktuální době se v podniku jedná s několika 

dodavateli o zavedení tohoto systému a probíhá aktivní komunikace a spolupráce. Pro 

společnost je to velice výhodný systém z již uvedených přínosů. Největší přínosy jsou 

však vidět z dosažení nižších hladin materiálových zásob, ze kterých se následně platí 

kapitálové daně či skladovací náklady, a dále dosažení vyšší flexibility vůči 

zákaznickým požadavkům. Tyto dva důvody jsou podle mě hlavní přínosy, které systém 

přináší, a podporuji zavedení tohoto systému pro možné dodavatele. 
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