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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá českou kosmetickou firmou RYOR a. s. V teoretické části 

je popisována logistika zásobování a procesy spojené s ní. V praktické části 

je analyzován zásobovací proces společnosti. Cílem diplomové práce je návrh 

na efektivnější řešení zásobovacího procesu a sjednocení informačního systému. Tento 

vlastní návrh bude firmě představen a v případě zájmu, můţe společnost návrh vyuţít. 

 

Abstract 

The master’s thesis deals with Czech cosmetic company RYOR a. s. In the theoretical 

part is described the supply logistics and associated processes. The practical part 

analyses the supply process of the company. The goal of this thesis is proposal 

of efficient solution of supply process and integration of the information system. This 

proposal will be introduced to the company and in the case of interest the company can 

take advantage of it. 

 

Klíčová slova 

Logistika, zásobovací logistika, procesní management, informační systém 

 

Key words 

Logistics, supply logistics, process management, information system 
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ÚVOD 

Tématem zpracovávané diplomové práce je Studie zásobovací logistiky ve společnosti 

RYOR a. s. Důvodem výběru tohoto tématu bylo navázání na bakalářskou práci, která 

se zabývala distribuční logistikou. Během vykonávání pracovního poměru 

ve společnosti bylo zjištěno, ţe v rámci komunikace a pouţívání rozdílných 

informačních systémů dochází k chybám v oblasti zásobovací logistiky. 

 

Kapitola Teoretická východiska práce se bude zaměřovat na pojmy z oblasti logistiky, 

logistického řetězce a bude provedeno základní členění logistiky. V další části bude 

podrobněji rozebrána oblast logistiky zásobování, především klasifikace zásob, jejich 

řízení a funkce. Dále bude zmíněna problematika obalů, jejich funkce a druhy. 

V teoretické části bude také zmíněna oblast skladování. Závěrečná část bude věnována 

procesnímu prostředí, jeho účastníkům a moţnostem jeho zlepšování. Veškeré 

informace pro tuto část budou čerpány z důvěryhodných kniţních, popřípadě 

internetových zdrojů a ze znalostí získaných předchozím studiem. 

 

V rámci analytické části bude rozebrán aktuální stav zásobovacího procesu zaměřeného 

na zásobování obalového materiálu ve společnosti RYOR a. s. Tato společnost byla 

zaloţena v roce 1991 Ing. Evou Štěpánkovou, která je do současnosti pouze jedinou 

akcionářkou firmy. Společnost se zabývá vývojem, výrobou a prodejem kosmetických 

přípravků. V letošním roce společnost oslaví 25. výročí zaloţení firmy a na českém trhu 

se řadí mezi významné producenty produktů v kosmetickém průmyslu. Společnost 

RYOR a. s. se nejvíce zaměřuje na vývoj a výrobu kosmetických přípravků, neţ 

na oblast efektivního procesu zásobování. 

 

Poslední část diplomové práce bude tvořit návrh řešení na efektivnější zásobovací 

proces s vyuţitím jednotného informačního systému s jeho rozšířením do oddělení 

výroby. Velkým benefitem tohoto řešení bude úspora času pracovníků zainteresovaných 

v celém zásobovacím procesu a eliminace chyb vlivem lidského faktoru. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

 

Cíl diplomové práce 

Cílem diplomové práce je návrh na efektivnější řešení zásobovacího procesu 

a sjednocení informačního systému ve společnosti RYOR a. s. 

 

Metody zpracování 

Zpracování diplomové práce bude provedeno na základě metody pozorování, 

dotazování, rozhovorů se zaměstnanci firmy, procesního modelování pomocí 

EPC diagramu. 

 

Postupy zpracování  

Teoretická část diplomové práce bude zpracována pomocí sekundárního výzkumu. 

Pomocí něj budou vysvětleny základní pojmy týkající se logistiky, jejího členění, 

zásobovací logistiky a obalů. Informace pouţité v této části budou čerpány především 

z literárních zdrojů, které se zabývají touto problematikou. 

 

V analytické části bude provedena analýza a zhodnocení logistického systému, který 

je v současnosti vyuţíván v skladu obalů. K získání informací pro představení 

společnosti bude vyuţit sekundární výzkum a poznatky získané z interních zdrojů 

společnosti. Prostřednictvím pozorování, dotazování a rozhovorů s pracovníky 

společnosti, zejména z oddělení zásobování a výroby. Dále bude vyuţito procesní 

modelování, pomocí softwaru ArisExpress bude modelována organizační struktura 

a analýza zásobovacího procesu. 

 

V poslední částí bude navrţen způsob zefektivnění a zjednodušení procesu zásobování 

ve společnosti a jeho ekonomické zhodnocení.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1 Logistický řetězec 

Logistické systémy v sobě zahrnují podnikové a nadpodnikové logistické řetězce. Tím 

se rozumí navazující a navzájem sladěné logistické podsystémy, kterými prochází 

materiálové a informační toky. Výkon celého řetězce určuje jeho nejslabší článek 

(Horáková a Kubát, 1998). 

  

Logistický řetězec je chápán jako jednota hmotné a nehmotné stránky. Hmotná 

stránka spočívá v přemisťování surovin, základního a pomocného materiálu, popřípadě 

energie či osob. Nehmotná stránka řetězce zajišťuje přemisťování informací, které jsou 

potřebné, aby se mohl uskutečnit pohyb věcí a osob. Logistický řetězec je sloţený 

z materiálových, informačních, peněţních a jiných toků, které probíhají mezi různými 

články ve výrobě, dopravě a obchodě (Pernica, 1995). 

 

 

 

Obrázek č. 1: Pohyb zásob v logistickém řetězci 

(Zdroj: Lambert, Stock, Ellram, 2000, s. 115) 
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1.2  Základní členění logistiky 

Logistika se podle některých autorů člení na makrologistiku, mikrologistiku a logistický 

podnik. 

 

1.2.1  Makrologistika  

Zabývá se vzájemnými vazbami mezi podniky (dodavatel – výrobce – odběratel). 

V případě makrologistiky je podniky prvkem systému trţního prostředí a je vázán 

na další prvky, podniky dodavatelů a odběratelů. Vztahy mezi jednotlivými podniky 

a jejich vazby jsou určeny pomocí vstupních a výstupních veličin jednotlivých toků 

(Pernica, 1994). 

 

1.2.2  Logistický podnik 

Je podnik, který poskytuje individualizované logistické sluţby a také nabízí řízení 

logistického řetězce výrobce. Pokud se logistické podniky zapojí do logistických 

činností několika podniků, mohou se lépe optimalizovat nabízené sluţby a sniţovat 

logistické náklady a zároveň zvyšovat spokojenost budoucích zákazníků (Sixta a Mačát, 

2005). 

 

1.2.3  Mikrologistika  

Předmětem logistiky jsou vazby mezi jednotlivými útvary, úseky uvnitř podniku. 

Mikrologistika je také nazývána jako podniková logistika. V běţné činnosti podniku 

dochází k nákupu surovin a polotovarů, které jsou uskladňovány pro potřeby výroby. 

Materiál a suroviny se ze skladů přepraví k výrobním strojům a zkompletují 

se do finálního výrobku. Ten se z výrobního skladu přemístí do distribučních center 

a poté ke konečným zákazníkům (Pernica, 1994). 

 

 

Mikrologistika se dělí na: logistiku zásobování, vnitropodnikovou logistiku a logistiku 

distribuce.  
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Logistika zásobování  

Je jednou z nejdůleţitějších aktivit v podniku. Zajišťuje hmotné i nehmotné výrobní 

činitele potřebné pro fungování podniku. Zásoby mají pozitivní i negativní vliv 

(Drahotský a Řezníček, 2003). 

 

Vnitropodniková logistika  

Navazuje v logistickém řetězci na zásobovací logistiku. Výrobní logistiku je moţné 

zajišťovat externí firmou nebo v rámci firmy. Obvykle se tyto technologie pouţívají 

s účelem sníţení provozních nákladů a zavedení nových technologií (Schulte, 1996). 

 

Logistika distribuční  

Vyhledává optimální expediční řešení a nejefektivnější vyuţití skladovacích kapacit. 

Zahrnuje část logistického řetězce, které z vlastního procesního toku začíná předáním 

výrobku na sklad hotových výrobků. Logistika distribuce zahrnuje veškeré skladové 

a dopravní činnosti zboţí k zákazníkovi a veškeré související informační a kontrolní 

činnosti. Součástí je především proces expedice, dopravy a předání výrobků 

zákazníkům (Stehlík a Kapoun, 2008). 

 

 

Obrázek č. 2: Dělení logistiky 

(Zdroj: Sixta, Mačát, 2005, s. 46) 

 

Vzhledem k zaměření diplomové práce bude podrobněji rozebírána pouze zásobovací 

logistika. 
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1.3 Zásobovací logistika 

Zásobovací logistika, tedy samotné zásobování, je jednou z nejdůleţitějších 

podnikových aktivit. Tato aktivita zajišťuje hmotné i nehmotné výrobní činitele, které 

jsou potřebné k činnosti podniku. Zásoby mají pro podnik jak pozitivní tak i negativní 

vliv. Negativní vliv je dán tím, ţe váţou kapitál, spotřebovávají práci i prostředky 

a nesou s sebou riziko znehodnocení, nepouţitelnosti nebo neprodejnosti. Na druhou 

stranu zásoby řeší časový, místní, kapacitní a sortimentní nesoulad mezi výrobou 

a spotřebou. Zajišťují plynulost výrobního procesu a kryjí nepředvídatelné výkyvy 

(Drahotský a Řezníček, 2003). 

 

Zásoby v podniku představují velkou a nákladnou investici. Kvalitním řízením 

lze dosáhnout zlepšení v cash-flow i návratnosti investic. Všechny suroviny, polotovary 

a výrobky, které procházejí podnikem, jsou předmětem řízení zásob (Drahotský 

a Řezníček, 2003). 

 

1.3.1  Definice zásob 

Zásoby jsou bezprostředním přirozeným prvkem ve výrobních i distribučních 

společnostech. Zásobami se rozumí část uţitných hodnot, které byly vyrobeny, ale ještě 

nebyly spotřebovány (Drahotský a Řezníček, 2003). 

 

Zásoby se projevují pozitivně i negativně. Pozitivně přispívají k řešení nesouladu mezi 

výrobou a spotřebou. Dále zásoby slouţí ke krytí nepředvídaných výkyvů a poruch. 

Negativní vliv zásob se projevuje tím, ţe váţí kapitál a také s sebou nesou riziko 

znehodnocení, nepouţitelnosti či neprodejnosti (Horáková a Kubát, 1998). 

 

Zásoby představují pro mnoho výrobních, velkoobchodních i maloobchodních podniků 

největší investici do jmění. Zásoby mohou představovat dokonce 20 % z celkového 

jmění u výrobních podniků a i více neţ 50 % u obchodních podniků (Lambert, Stock 

a Ellram, 2000).  
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1.3.2  Funkce zásob 

Zásoby plní v podniku funkci geografickou, spekulativní, vyrovnávací 

a technologickou. 

 

Geografická funkce 

Tato funkce plyne ze situace, kdy se lokalita výroby a spotřeby se obvykle liší. Díky 

existenci zásob je moţné provést optimalizaci výrobních kapacit z hlediska surovin, 

energií a pracovníků (Sixta a Ţiţka, 2009). 

 

Spekulativní funkce 

Spočívá v nákupu zásob před očekávaným zvýšením ceny za účelem úspor nákladů 

nebo za účelem dosaţení zisku z jejich prodeje (Sixta a Ţiţka, 2009). 

 

Vyrovnávací a technologická funkce 

Zabezpečuje plynulost výrobního procesu v případě existence kapacitního nesouladu 

mezi výrobními operacemi. Dále zásoby umoţňují produkci v ekonomicky výhodných 

dávkách, zlevňují dopravu a do jisté míry sniţují výkyvy na straně vstupu i výstupu 

zásobovacího procesu (Sixta a Ţiţka, 2009). 

 

1.3.3  Klasifikace zásob 

Zásoby se dělí podle stupně zpracování, funkce v podniku a pouţitelnosti. 

 

Podle stupně zpracování 

Obvykle se zásoby podle stupně zpracování dělí do následujících skupin: 

 výrobní zásoby – patří sem suroviny, základní, pomocné a reţijní materiály, 

paliva, polotovary, obaly a obalové materiály, 

 zásoby rozpracovaných výrobků – patří sem polotovary vlastní výroby 

a nedokončené výrobky, 

 zásoby hotových výrobků, 

 zásoby zboţí (tzn. výrobky, které jsou nakoupené za účelem dalšího prodeje) 

(Horáková a Kubát, 1998). 
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Podle funkce v podniku 

Funkce druhů zásob má významný vliv na způsob jejich řízení. Z tohoto 

hlediska dělíme na pět skupin – rozpojovací zásoby, zásoby na logistické trase, 

technologické zásoby, strategické zásoby a spekulační zásoby. 

 Rozpojovací zásoby – důvodem vytváření těchto zásob je rozpojování 

materiálového toku mezi dílčími procesy. Rozeznáváme čtyři druhy 

rozpojovacích zásob. 

1. Běžná zásoba – je způsobená nákupem, výrobou nebo dopravou 

v dávkách. Dávka pokrývá potřebu výroby či prodeje pro období mezi 

dodávkami na doplnění zásoby. 

2. Pojistná zásoba – vytváří se u běţně spotřebovávaných nebo 

prodávaných poloţek, aby se pokryly náhodné výkyvy na straně vstupu 

i výstupu. Norma pojistných zásob se upravuje zpravidla pouze v delších 

časových odstupech. Skutečná pojistná zásoba se rovná průměru zůstatků 

zásob těsně před příjmem jednotlivých dodávek do skladu. 

3. Vyrovnávací zásoba – slouţí k vyrovnání nepředvídaných okamţitých 

výkyvů mezi navazujícími procesy ve výrobě. Můţe se jednat o výkyvy 

v mnoţství nebo v čase.  

4. Zásoba pro předzásobení – má za úkol tlumit předvídané větší výkyvy 

na vstupu nebo na výstupu. Tato zásoba se vytváří opakovaně, 

pravidelně nebo jednorázově.  

 Zásoby na logistické trase – tato zásoba je tvořena materiály či výrobky, které 

mají konkrétní určení, ale ještě nedorazily na cílové místo v logistickém řetězci. 

Rozlišujeme dva typy zásob.  

1. Dopravní zásoba – tzv. zboţí na cestě z jednoho místa řetězce na druhé, 

tato zásoba je významná hlavně u drahého zboţí a při delším dopravním 

čase. 

2. Zásoba nedokončené výroby – zahrnuje materiál a díly, které byly 

zadány do výroby a nacházejí se ve zpracování. Průběţná doba výroby 

začíná výdejem materiálu a končí předáním hotové zakázky do skladu. 
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 Technologické zásoby – mezi tyto zásoby patří materiály či výrobky, které před 

dalším zpracováním z technologických důvodů potřebují určitou dobu 

skladování, aby získaly poţadované vlastnosti. 

 Strategické zásoby – mají zabezpečit přeţití podniku při nepředvídaných 

problémech v zásobování v důsledku přírodních katastrof, stávek, válek nebo 

bojkotů. Tyto zásoby nejsou předmětem řízení zásob, o jejich vytvoření 

a velikosti rozhoduje top management. 

 Spekulační zásoby – vytvářejí se ve snaze dosáhnout úspory při nákupu. Jedná 

se o základní suroviny nutné pro výrobu. Takové materiály se nakupují obvykle 

ve velkém mnoţství kvůli očekávanému budoucímu zvýšení ceny (Horáková 

a Kubát, 1998). 

 

Druhy zásob podle pouţitelnosti 

Podle tohoto členění se rozeznávají pouţitelné a nepouţitelné zásoby. 

 Pouţitelné zásoby – obsahují poloţky, které se spotřebovávají běţně 

či prodávají. Jsou předmětem řízení zásob. Dělí se na dvě skupiny: 

1. přiměřená zásoba – její velikost vyplývá z pouţité metody pro řízení 

zásob, 

2. nadbytečná zásoba – představuje rozdíl mezi celkovou průměrnou 

a přiměřenou zásobou poloţky. Jestliţe se vyskytne nadbytečná zásoba, 

je nutné, aby se zabránilo jejímu dalšímu doplňování. 

 Nepouţitelné zásoby – zahrnují poloţky s prakticky nulovou spotřebou, u nichţ 

je malá pravděpodobnost, ţe budou v budoucnu vyuţity pro normální výrobu. 

Tato zásoba je někdy označována jako zásoba bez funkce (Horáková a Kubát, 

1998). 

 

1.3.4  Řízení zásob 

Zásoby představují velkou a nákladnou investici. Pokud jsou kvalitně řízeny, zlepšují 

cash-flow i návratnost investic. Cílem řízení zásob je zvyšování rentability celého 

podniku, předvídání dopadu podnikových strategií na stav zásob a minimalizování 

celkových nákladů logistických činností při současném uspokojování poţadavků 

na zákaznický servis (Drahotský a Řezníček, 2003). 
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Řízení zásob se zabývá: 

 zásobami surovin, základních a pomocných materiálů, paliv, polotovarů, 

náhradních dílů a obalů; 

 zásobou polotovarů vlastní výroby a zásoby nedokončených výrobků, 

 zásobou hotových výrobků a zboţí (Horáková a Kubát, 1998). 

 

Častým problémem v řízení zásob bývá udrţování nadnormativních objemů zásob. 

Vyšší hladina zásob způsobuje sníţení rentability podniku dvojím způsobem. První 

je sniţování čistého zisku o náklady spojené s udrţováním zásob a druhý je celkové 

zvýšení jmění o hodnotu zásob (Lambert, Stock a Ellram, 2000).  

 

Základní úrovně zásob 

Během řízení zásob je nutné sledovat několik základních úrovní zásob a patří mezi ně:  

 maximální zásoba – je nejvyšší stav zásoby, která nastává v okamţiku, kdy 

dorazila nová dodávka, 

 minimální zásoba – je stav, ve kterém se zásoby nachází těsně před novou 

dodávkou zásob na sklad, 

 signální stav zásob – je výše zásoby, kdy je potřeba vystavit objednávku, tak 

aby dodávka na sklad přišla v okamţiku, kdy skutečná zásoba klesne na úroveň 

minimální zásoby (Sixta a Ţiţka, 2009). 

 

Systémy řízení zásob 

Spotřeba zásob má ve většině případů pravděpodobnostní charakter, to znamená, 

ţe dochází ke kolísání spotřeby zásob. Kolísání spotřeby i skutečného stavu zásob je 

nutno vyrovnávat. Existují v podstatě dva způsoby vyrovnání, první mění frekvence 

dodávek při stejné velikosti a druhý, ţe se mění velikost při stejné frekvenci dodávek. 

Podle způsobu vyrovnání zásob se dělí na:  

 Q-systém řízení zásob – pracuje s pevnou velikostí objednávek a kolísání 

se vyrovnává změnami frekvence objednávek. 

 P-systém řízení zásob – funguje na principu předem pevně stanovených 

objednacích termínů objednávek nestejné velikosti (Sixta a Ţiţka, 2009). 
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Modely řízení zásob 

V praxi je moţné se setkat s velkým počtem specifických situací v oblasti řízení zásob, 

na které bylo odpovědí vytvoření několika modelů. Tyto modely je moţné rozdělit 

podle dvou základních kritérií. 

 

Podle způsobu určení výše poptávky a délky pořizovací lhůty 

 deterministické modely – předpokládají, ţe velikost poptávky i délka pořizovací 

lhůty jsou známé, 

 stochastické modely – vycházejí z charakteru poptávky a délky pořizovací lhůty, 

 nedeterministické modely – charakter poptávky ani pořizovací lhůty nejsou 

známé (Sixta, Ţiţka, 2009). 

 

Podle způsobu doplňování zásob 

 statické modely – vytváří se zásoba jednorázově, 

 dynamické modely – zásoba poloţek se udrţuje dlouhodobě na skladě 

a průběţně se doplňuje opakovanými dodávkami (Sixta, Ţiţka, 2009). 

 

Měření efektivity řízení zásob 

Hlavním měřítkem řízení zásob je dopad na rentabilitu zásob.  

 

Metody sniţování nákladů spojených se zásobami 

Mezi opatření, pomocí kterých lze sníţit, náklady patří například sníţení počtu 

nevyřízených objednávek nebo jejich urychlení, zbavení se zastaralých či mrtvých 

zásob nebo zlepšení přesnosti prognóz poptávky. Díky kvalitnějšímu plánování zásob 

lze omezit nebo vyloučit přesuny zásob mezi jednotlivými sklady. Kvalitní řízení můţe 

zvýšit schopnost kontroly a předvídatelnosti, jak se budou měnit stavy zásob (Lambert, 

Stock a Ellram, 2000).  

 

Obrátka zásob 

Obrátka zásob je dalším měřítkem výkonu v oblasti řízení zásob a měří se následovně: 

 

              
                                      

                      
     (1) 
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Jestliţe se nemění jiné podmínky, znamená to, ţe vyšší obrátka má pozitivní trend. 

Naznačuje tím, ţe zásoby podnikem rychle procházejí a nejsou dlouho na skladě. 

Obrátka zásob by neměla být pouze jedním pouţitým ukazatelem pro měření 

efektivnosti, ale měl by být doplněn dalšími měřítky kvality a úrovně zákaznického 

servisu (Lambert, Stock a Ellram, 2000).  

 

Míra plnění dodávek 

Zvýšením objemu prodeje je moţné dosáhnout tím, ţe se zvedne hladina zásob a tím 

se zvýší dostupnost zásob a zvýší se zákaznický servis. Cílem plánování stavu a pohybu 

zásob by měl být i přesun celkových nákladů (Lambert, Stock a Ellram, 2000).  

 

Důvody proč udrţovat zásoby 

Zásoby jsou v rámci firmy určeny k těmto pěti účelům: 

1. umoţňují dosáhnout úspor závislých na moţnostech výroby, 

2. vyrovnávají poptávku a nabídku, 

3. dovolují specializaci výroby, 

4. poskytují ochranu před nepředvídatelnými výkyvy v poptávce a v dobách cyklu 

objednávek a 

5. dělají nárazník mezi kritickými spoji v rámci distribučního kanálu (Lambert, 

Stock a Ellram, 2000).  

 

Náklady na udrţování zásob 

Úkolem řízení zásob je udrţovat takovou míru zásob, aby bylo dosaţeno 

při minimálních nákladech vysoké úrovně zákaznického servisu. Do nákladů 

na udrţování zásob se zahrnují také náklady na kapitál, který je vázaný v zásobách, 

skladovací zásoby, náklady na pořízení zásob a také na likvidaci zastaralého zboţí. 

Obvykle se tyto náklady pohybují v rozmezí 14 – 50 % (Sixta a Mačát, 2005).  

 

Náklady na udrţování zásob jsou závislé na výši zásob a zahrnují v sobě několik 

různých poloţek. Pro rozhodování jsou důleţité poloţky, které se mění v závislosti 

na objemu skladovaných zásob (Sixta a Mačát, 2005). 

Hlavní poloţky jsou: 
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 kapitálové náklady nebo náklady příleţitosti, 

 náklady spojené se sluţbami, 

 náklady na skladování zásob a 

 náklady na rizika (Sixta a Mačát, 2005). 

 

 
 

Obrázek č. 3: Náklady na udrţování zásob 

(Zdroj: Sixta, Mačát, 2005, s. 100) 

 

Skladovací náklady 

Skladování se významně podílí na tvorbě uţitné hodnoty pomocí místa a času. 

Umoţňuje, aby zboţí bylo vyrobeno a uchováno pro pozdější spotřebu. Skladovací 

náklady vznikají během skladování a uskladnění zboţí. Jsou ovlivněny výběrem 

místa výrobních kapacit a skladů podniku. Tyto náklady zahrnují všechny náklady, 
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které jsou spojené se změnou počtu skladů nebo s jejich umístěním (Lambert, Stock 

a Ellram, 2000).   

 

Špatné řízení zásob 

Rozpoznání oblastí, kde je prováděno špatné řízení zásob, je klíčovým krokem pro 

určení příleţitostí, kde je moţné zlepšit logistický výkon. Pokud se opakovaně vyskytují 

problémy v řízení zásob, je nutné provést hlubší změny procesů (Lambert, Stock 

a Ellram, 2000).   

 

Příznaky špatného řízení zásob 

Špatné řízení zásob bývá často doprovázeno těmito příznaky: 

 zvyšující se počet nevyřízených objednávek, 

 zvyšující se investice, které jsou vázány v zásobách, i kdyţ počet nevyřízených 

objednávek neklesá, 

 vysoká koncentrace zákazníků, 

 rostoucí počet zrušených objednávek, 

 zhoršující se vztahy s odběrateli a  

 velké mnoţství zastaralých poloţek (Lambert, Stock a Ellram, 2000).   

 

Metody sniţování hladiny zásob 

Ve spoustě případů lze hladinu zásob v podniku sníţit následujícími metodami: 

 několikastupňové plánování zásob, např. ABC analýza, 

 analýza celkové doby doplňování zásob, 

 analýza dodacích lhůt, 

 vyloučení poloţek, které jsou zastaralé, 

 analýza velikosti balení a slev, 

 podpora substituce produktů a 

 hodnocení míry plnění dodávek podle jednotlivých poloţek (Lambert, Stock 

a Ellram, 2000).   
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Zlepšení řízení zásob 

Řízení zásob je moţné zlepšit uplatněním některých metod, jako jsou ABC analýza, 

prognózování, modely zásob nebo progresivní systém vyřizování objednávek. 

 

ABC analýza 

Tato analýza vychází z Paretova pravidla, jedním z příkladů je 80 % skladových zásob 

má 20% podíl na celkové době obratu zásob. ABC analýza se nesmí zaměňovat se 

systémem sledování nákladů. Prvním krokem analýzy je seřazení produktů podle 

hodnoty jejich prodeje nebo podle příspěvku k zisku (Lambert, Stock a Ellram, 2000).   

 

Prognózování 

Pravděpodobný nákup jednotlivých typů produktů je důleţitou součástí procesu řízení 

zásob. Jednou z metod pouţívaných k odhadu vývoje nákupu je průzkum záměru 

nakupujících, který se provádí skrz dotazníky rozesílané poštou, uskutečněné přes 

telefon nebo osobními pohovory. Tento přístup můţe být ale velmi nákladný a nepřesný 

(Lambert, Stock a Ellram, 2000).   

 

Systémy vyřizování objednávek a doplňování zásob 

Průběţná analýza a plánování zásob se ve spoustě podniků ani neprovádí, jelikoţ na něj 

není dostatek času a informací. Primárním cílem řízení zásob je optimalizace vztahu 

mezi náklady na udrţování zásob a úrovní zákaznického servisu. Tento úkol vyţaduje 

nepřetrţitost a komplexnost v plánování. Pomocí automatizovaného a integrovaného 

systému vyřizování objednávek lze omezit opoţďování informací v doplňování zásob. 

Sniţuje také neočekávané časové zpoţdění a umoţňuje kvalitnější rozhodování 

a koordinaci v podniku (Lambert, Stock a Ellram, 2000).   

 

1.4 Obaly 

Obal spoluvytváří přepravní a manipulační jednotku. Také nese informace, které jsou 

důleţité pro identifikaci a určení obsahu. Dále vytváří identifikaci odesílatele a příjemce 

pro volbu správného způsobu manipulace, přepravy, uloţení ve skladech a informace 

důleţité pro spotřebitele. Obal musí plnit důleţité funkce, česká státní norma definuje 

tři základní funkce: 
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 manipulační – ta má za úkol vytvářet pro výrobek úloţný prostor, 

 ochranná – poskytuje na poţadované úrovni ochranu výrobku před vnějšími 

vlivy, 

 informační – obal se mimo jiné podílí svou vnější úpravou na zajištění oběhu, 

odbytu a spotřeby výrobku (Sixta a Mačát, 2005). 

 

Dalšími funkcemi jsou: 

 prodejní, 

 grafická a 

 ekologická (Sixta a Mačát, 2005). 

 

 

 

Obrázek č. 4: Poţadavky na obal 

(Zdroj: Sixta, Mačát, 2005, s. 200) 
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1.4.1  Ochranná funkce obalu 

Důleţitou funkcí obalů je ochránit materiál, suroviny a výrobky před jakýmkoliv 

poškozením způsobeným negativními vlivy okolí. K poškození můţe dojít v jakékoliv 

fázi logistického řetězce, především ve skladech a překladištích, ale také během 

přepravy aţ do doplňování zboţí na prodejnách (Sixta a Mačát, 2005). 

 

Ochranná funkce obalu zajišťuje ochranu hlavně před mechanickým poškozením. 

Optimálním řešením balení bude dosaţeno, jestliţe bude součet nákladů na balení 

a moţných ztrát na zboţí vlivem nedokonalého balení minimální (Sixta a Mačát, 2005). 

 

1.4.2  Manipulační funkce obalu 

Obal pomáhá vytvářet manipulační a přepravní jednotku. Kaţdý výrobek prochází 

na své cestě od výrobce ke spotřebiteli sloţitým procesem, který je provázen neustálým 

přemísťováním. Nejstarší funkcí obalu je vytvoření manipulační jednotky, která 

je přizpůsobená hmotností, tvarem i konstrukcí, přepravě, skladování, obchodu 

i spotřebiteli. Manipulační funkce velmi úzce souvisí s ochrannou funkcí obalu 

(Sixta a Mačát, 2005). 

 

Dobrá manipulační funkce obalu zajišťuje účelnou, rychlou a bezpečnou manipulaci 

s výrobkem. Jako nejzávaţnější vlastnosti obalu jsou označovány hmotnost, objem, 

tvar, pevnost, bezpečnost uzávěru a odolnost proti povětrnostním vlivům 

(Sixta a Mačát, 2005). 

 

Maximální hmotnost naplněných obalů je dána nejslabším článkem v logistickém 

řetězci, jestliţe je jím lidská síla, je třeba tento poţadavek respektovat. Trendem 

je vytváření větších manipulačních jednotek. Konstrukce přepravních obalů je úzce 

spojena především s paletizací a kontejnerizací (Sixta a Mačát, 2005). 

 

1.4.3  Informační funkce obalu 

Informační funkce je obvykle zaměřena na poslední článek logistického řetězce – 

na konečného spotřebitele. Ten si můţe z obalu zjistit popis zboţí, sloţení, datum 
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výrobky a u některých druhů výrobků, také datum spotřeby či trvanlivost a dále mnoho 

jiných informací o jeho uţití a ošetřování, které je povinen ze zákona výrobce na obalu 

uvádět (Sixta a Mačát, 2005). 

 

Tato funkce nemusí být vţdy zaměřena pouze na konečného spotřebitele, ale také 

na identifikaci zboţí v jednotlivých částech distribučních řetězců. Infomační funkce 

obalů je velmi významná v přepravě zboţí, kde je nutné označovat odesílatele 

a adresáta, obsah, hmotnost a piktogramy označující správný způsob manipulace 

(Sixta a Mačát, 2005). 

  

1.4.4  Prodejní funkce obalu 

Prodejní funkce obalu je důleţitá také v rámci marketingu, obal totiţ musí působit svým 

provedením také jako propagační nástroj a pomáhat tím k prodeji. Jestliţe obal nese 

logo firmy, můţe působit jako součást marketingové strategie (Sixta a Mačát, 2005). 

 

1.4.5  Druhy obalů 

Obvykle se rozlišují tři typy obalů, v závislosti na tom, jaké mají funkce: 

 spotřebitelský obal, 

 distribuční obal a  

 přepravní obal (Sixta a Mačát, 2005). 

 

Spotřebitelský obal 

Tento typ obalu slouţí pro jeden výrobek, sadu nebo pro malý počet kusů stejného 

výrobku určených ke konečné spotřebě. Spotřebitelský obal plní funkci ochrannou, 

která oddělením od distribučního obalu v prodejně ustupuje do pozadí. Hlavní funkcí 

obalu v posledním článku logistického řetězce se tak stává funkce prodejní v kombinaci 

s funkcí informační. Informační funkce je důleţitá především k identifikaci zboţí 

u pokladen, kdy se spotřebitelský obal označuje také čárovým kódem (Sixta a Mačát, 

2005). 

 



 

28 

Distribuční obal 

Distribuční obal bývá obvykle skupinový, tvoří vloţený mezičlánek spotřebitelského 

a přepravního obalu. Zahrnuje jeden typ spotřebitelského balení nebo několik odlišných 

typů spotřebitelského balení, to se nazývá smíšené balení. Obvykle má podobu kartonu 

nebo podloţky kryté smrštitelnou fólii. Hlavní postavení zaujímá funkce ochranné 

a manipulační, které se uplatňují ve skladech a během přepravy zboţí (Sixta a Mačát, 

2005). 

 

Přepravní obal 

V tomto případě se jedná o vnější obal, který je přizpůsoben pro snadnou a efektivní 

přepravu. Přepravní obal bývá často vystavován dlouhotrvajícímu nebo opakovanému 

působení klimatických vlivů. Proto musí být robustnější neţ ostatní druhy obalů, 

nejčastěji se jedná o bedny nebo kartony z vlnité lepenky. Pro informační funkci 

se v přepravních obalech uplatňují informace o odesílatelovi a adresátovi, obsahu, 

hmotnosti a piktogramy, upřesňující správný způsob manipulace (Sixta a Mačát, 2005). 

 

1.5 Skladování 

Další důleţitou částí logistického systému je skladování, které tvoří spojovací článek 

mezi výrobci a zákazníky. Tato část systému zabezpečuje skladování surovin, dílů, 

hotových výrobků mezi místem vzniku a spotřeby výrobků. Výrobní zásoby zajišťují 

plynulost výroby a zásoby obchodního zboţí zabezpečují zásobování obyvatelstva 

(Sixta a Mačát, 2005). 

 

V poslední době získává pojmenování České republiky skladištěm Evropy nový rozměr. 

Developeři a logistické firmy se připravují na výstavbu nových velkých distribučních 

center, které se rozsahem vyrovnají i připravovaným distribučním centrům firmy 

Amazon. Nové sklady pojmou obrovské mnoţství a spektrum zboţí od módy přes 

náhradní automobilové díly aţ po prací prášky. Plánovaná výstavba vychází především 

z poptávky obchodníků (E15.cz, 2015). 
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1.5.1  Skladovací systémy 

V rámci skladování přicházejí tyto rozhodovací akce: 

 vybavenost skladu včetně správy a řízení skladů, 

 rozsah a centralizace skladů, 

 vlastní nebo cizí skladování, 

 stanoviště skladu, 

 úroveň zásob udrţovaných ve skladu (Sixta a Mačát, 2005). 

 

1.5.2  Funkce skladování 

Skladování má tři základní funkce – přesun výrobků, uskladnění produktů 

a přenos informací o skladovaných produktech. Poslední dobou se klade zvýšený důraz 

na funkci přesunu produktů, protoţe se podniky zaměřují na zlepšování obratu zásob 

a urychlování pohybu zboţí z výroby do expedice (Lambert, Stock a Ellram, 2000). 

 

Přesun produktů 

Tuto funkci můţeme dále rozčlenit na několik dalších činností, a to: 

 příjem zboţí – zahrnuje fyzické vyloţení nebo vybalení zboţí z přepravního 

prostředku, aktualizace skladových záznamů, kontrola stavu zboţí a mnoţství, 

 transfer nebo ukládání zboţí – zahrnuje fyzický přesun produktů do skladu,  

 kompletace zboţí podle objednávek – hlavní činnost při přesunu zboţí, 

 překládka zboţí – typu cross-docking – vynechává se funkce uskladnění 

produktů, jelikoţ zboţí se překládá z místa příjmu přímo do místa expedice, 

 expedice zboţí – poslední činnost spojená s pohybem zboţí – skládá se z balení 

a fyzického přesunu zásilek sestavených podle objednávek zákazníků 

do dopravního prostředku. Můţe obsahovat také třídění a balení výrobků 

pro vybrané zákazníky. Výrobky se uloţí do krabic nebo jiných přepravních 

prostředků, ty se poté umístí na palety a označí se potřebnými informacemi 

pro odeslání dodávky (Lambert, Stock a Ellram, 2000). 

 

1.6 Procesní prostředí 

Procesní prostředí je velmi komplikovaným systémem, který se skládá z vzájemně 

provázaných procesů a jejich dílčích částí. Často se stává, ţe procesy procházejí 
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několika organizačními jednotkami podniku, někdy dokonce i za jeho hranice 

(Grasseová, Dubec a Horák, 2008). 

 

1.6.1  Proces a procesní tok 

Proces je sled činností, které jsou aplikovány aktivním přizpůsobením obsluhujícího 

personálu, a to intelektuálním i manuálním způsobem. Proces je série logicky 

související činností nebo úkolů, jejichţ prostřednictvím je vytvořen soubor výsledků, 

který je předem definovaný. Během popisování procesu jsou činnostmi, které jsou 

prováděny, shromáţdění a zaznamenání informací o sledu pracovních činností a jejich 

vzájemných vztazích, výkonných procesních rolích, rolích v podpůrných systémech 

procesu, časových, výkonnostních a kvalitativních parametrech, které má celý proces 

splňovat (Svozilová, 2011). 

 

Procesní tok je sled jednotlivých kroků, který postupně představuje rozvíjející proces. 

Do spolupráce procesu se zapojují alespoň dvě osoby, které vytváří určitou hodnotu pro 

zákazníka, kterému má slouţit. Většina procesních toků má začátek a konec procesu ve 

zkoumané firmě. Procesní toky mohou probíhat v přímé návaznosti, pokud kaţdý krok 

procesu je závislý na uskutečnění a ukončení předchozího kroku, nebo probíhají 

paralelně, jestliţe to dovoluje povaha úkolů (Grasseová, Dubec a Horák, 2008). 

 

 

Obrázek č. 5: Schéma procesu 

(Zdroj: Grasseová, Dubec, Horák, 2008, s. 7) 
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1.6.2  Účastníci procesu 

Účastníky procesu je moţné třídit podle jejich rolí, vztahu k procesu, znalostí a rozsahu 

odpovědnosti. Účastníci se rozlišují do následujících kategorií: 

 zákazník – ten, který pociťuje potřebu, přání nebo poţadavek, který lze zajistit 

statkem nebo sluţbou, 

 dodavatel – ten, kdo zajišťuje vstupy, a to hmotné i nehmotné, 

 sponzor – obvykle je to člen podnikového managementu a záleţí mu na tom, 

aby proces fungoval bez problémů a plnil efektivně poţadavky, které jsou na něj 

kladeny, 

 podnik, provozovatel nebo vlastník podniku – je vlastníkem zdrojů, které jsou 

v průběhu procesu spotřebovávány,  

 manaţer procesu – účastní se přímo řízení procesu a obvykle je vázán 

za výsledky osobní odpovědností, 

 šampión procesu – osoba, která se dlouhodobě účastní procesu, je na pozici 

operátora i manaţera; šampión zná do hloubky potřeby procesu, to ho předurčuje 

k tomu, aby přispíval k zvyšování kvality a produktivity procesu, 

 operátor procesu – osoba, která se přímo účastní procesu, zpravidla ovlivňuje 

pouze výkonnost a kvalitu dílčích činností, na kterých se podílí (Svozilová, 

2011). 

 

1.6.3  Řízení procesu 

Řízení procesu je činnost, která vyuţívá schopností, znalostí, metod a nástrojů, tak aby 

identifikovala, popisovala, řídila, měřila a zlepšovala procesy se záměrem efektivního 

pokrytí potřeb zákazníka procesu. Řízení procesu ve většině případů zahrnuje aktivity, 

které se zabývají procesy z pohledu: 

 definice procesů, 

 určení rolí a odpovědnosti za jeho výsledky, 

 řízení procesních toků, 

 hodnocení výkonnosti procesu a 

 související identifikace příleţitosti k lokálnímu zlepšování procesů (Svozilová, 

2011). 
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1.6.4  Zlepšování podnikových procesů 

Zlepšování je činnost, která je hodně specificky zaměřena na zkoumání chování 

procesů, odhalování problémů spojených s jejich plynulým chodem, s produktivitou 

nebo kvalitou výstupu procesů. Zlepšování podnikových procesů je zaměřené na 

zvyšování kvality, produktivity nebo doby zpracování prostřednictvím eliminace 

neproduktivních činností a nákladů. Tyto činnosti vychází ze znalostí současného 

procesu tak, jak jsou zachyceny v procesní dokumentaci nebo v souhrnu informací, 

které jsou získány ze znalostí účastníků procesu (Svozilová, 2011). 

 

1.6.5  Plýtvání v procesech 

V kaţdém procesu se v určité míře vyskytuje plýtvání. Druhy plýtvání, které se 

nejčastěji vyskytují, jsou: 

 čekání, 

 nadvýroba, 

 přepracování, 

 pohyb, 

 přemisťování, 

 zpracování, 

 skladování a 

 intelekt (Grasseová, Dubec a Horák, 2008). 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

2.1 Představení společnosti 

2.1.1  Hlavní údaje 

Podle oficiálního serveru Ministerstva spravedlnosti jsou informace o firmě následující: 

RYOR a. s. 

Sídlo:   Pod Spiritkou 2977/4 

   Praha 5  

   150 00 

Právní forma: akciová společnost (v roce 2003 přechod z s.r.o. na a.s.) 

Předmět podnikání: výroba kosmetických přípravků 

   kosmetické sluţby 

   velkoobchod 

   specializovaný maloobchod 

Orgány:  představenstvo, dozorčí rada 

Jediný akcionář: Ing. Eva Štěpánková 

Základní kapitál: 63 700 000 Kč (v roce 2003 zvýšení z 2 000 000,-) 

Akcie: 6 370 ks na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- (v listinné 

podobě) 

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná navenek samostatně 

předseda a místopředseda představenstva. Jménem společnosti se 

podepisuje předseda a místopředseda představenstva, a to kaţdý 

samostatně. Činí tak způsobem, ţe k napsané obchodní firmě 

společnosti či otisku razítka společnosti s obchodní firmou připojí 

svůj vlastnoruční podpis. 

Obrat v roce 2015: 136 mil. Kč 

Počet zaměstnanců: 80 

 

Obrázek č. 6: Logo RYOR a. s. 

(Zdroj: RYOR, 2011)  
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2.1.2  Historie společnosti 

Firma RYOR a. s. byla zaloţena v roce 1991 Ing. Evou Štěpánkovou, která vystudovala 

Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Po studiích nastoupila do Ústavu 

lékařské kosmetiky, kde získala potřebné zkušenosti s vývojem a výrobou kosmetiky 

a zaloţila vlastní firmu v Praze. Nejprve se firma  zaměřovala  na výrobu kosmetiky pro 

profesionály, o rok později, na poţadavek zákaznic z kosmetických salonů, začala 

výroba maloobchodních produktů. V současnosti firma vyrábí cca 200 produktů, z toho 

je 80 určeno pro profesionály. Před několika lety firma vstoupila na trh i s doplňkovým 

sortimentem, a to s nativní, tzn. tepelně ani chemicky neupravovanou stravou, která je 

vhodná pro detoxikaci organismu (RYOR, 2015).  

 

2.1.3  Výrobní program 

Podle informací získaných z oficiálních webových stránek firma RYOR a. s. vyrábí 

kosmetické produkty rozdělené do jednotlivých řad: 

- Odličování, čištění a tonizace 

- Suchá a citlivá pleť 

- Normální a smíšená pleť 

- Koenzym Q10 

- Mořské řasy 

- Intenzivní ošetření pleti 

- Aknestop 

- Face + Body Care 

- Holení a depilace 

- Ryamar 

- Aquaton 

- Body Form 

- Hair Care 

- Derma RYOR 

- Caviar Care 

- Luxury Care 

- Arganová řada 

- Argan Care with Gold 

- Cílená ochrana pleti 

- Decorative Care 

- Sun Care 

- Levandulová péče  

- Pivní kosmetika 

- Professional Skin Care 

 

2.1.4  Organizační struktura a zákazníci 

Po rozhovoru s pracovníky firmy byly získány následující informace. Firma RYOR a. s. 

vyuţívá převáţně organizační strukturu funkcionální. Tento typ organizační struktury 

je specifický pro společnosti, které jsou zaloţené na specializaci určitých oddělení. 

Výhodou této struktury je v zaměření pracovníků na konkrétním oddělení. Společnost 
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RYOR a. s. nedodrţuje striktně výše uvedenou organizační strukturu, je zde nutná 

komunikace a provázanost mezi jednotlivými odděleními. Expedice nemůţe fungovat 

bez komunikace s výrobou nebo oddělením zásobování, i kdyţ organizačně patří pod 

jiné oddělení.  

 

 

 

 

Obrázek č. 7: Organizační struktura firmy RYOR a. s. 

(Zdroj: Vlastní zpracování podle získaných informací) 
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Diplomová práce se zaměřuje především na oddělení zásobování, konkrétně na sklad 

obalů firmy RYOR a. s. 

 

Společnost RYOR a. s. se zaměřuje hlavně na maloobchodní síť obchodníků, která 

produkty distribuuje dále ke konečnému zákazníkovi. V malé míře se zaměřuje 

na velkoobchodní síť odběratelů a spolupracuje pouze s několika vybranými odběrateli. 

Dalším velmi významným segmentem odbytu je export. V současnosti se produkty 

vyváţí do Ruska, USA, Mexika, Ukrajiny, Německa, Řecka, Nizozemí, Španělska, 

Finska, Norska, Velké Británie, Irska, USA, Arabských emirátů, Tchajwanu a stále 

rozšiřuje svoje působení (RYOR, 2016). 

 

2.2 Informační systém 

Během působení ve firmě RYOR a. s. bylo zjištěno, ţe společnost vyuţívá 

IS (informační systém) Byznys. IS je rozdělen na různé moduly například finanční, 

účetní, výroba, skladové hospodářství aj. Kaţdé oddělení má přístup pouze 

do konkrétního modulu, který vyuţívá při vykonávání svých činností. Tento přístup 

slouţí také k zamezení komplikací, při spravování jednotlivých modulů 

nekompetentním oddělením. Velkou výhodou programu je moţnost exportu dat 

do Microsoft Office. 

 

Podnik vyuţívá jiţ výše zmíněný Microsoft Office nejčastěji Microsoft Outlook, 

pro vnitřní i vnější komunikaci. Dále Microsoft Excel, Microsoft Word či Microsoft 

PowerPoint pro zpracování dat a jejich prezentaci. 

 

2.2.1  Byznys ERP 

Byznys ERP je podnikový informační systém, který má nástroje určené pro podniky. 

Informační systém se orientuje na jednotlivé potřeby zákazníků, díky tomuto je moţné 

systém upravit na přání zákazníků. Komplexně tento systém pomáhá zvýšit výkonost 

společnosti, kvalitu a rychlost rozhodnutí na všech stupních podnikové struktury. IS je 

moţné plně přizpůsobit, jak z hlediska oboru podnikání, tak i z hlediska velikosti 

organizace (J.K.R., 2016).  
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Podnikový informační systém BYZNYS ERP nabízí nejmodernější technologii, 

efektivní kaţdodenní práci a rozsáhlé moţnosti ve zpracování dat, včetně správy 

dokumentů, Workflow a projektového řízení. Výkon aplikací je podpořen profesionální 

servisní činnosti, legislativní bezchybností a osobním přístupem konzultantů (J.K.R., 

2016). 

 

  

Obrázek č. 8: Logo IS Byznys 

(Zdroj: J.K.R., 2015) 

 

Skladové hospodářství 

Jedním z modulů je skladové hospodářství, které obsahuje velké mnoţství moţností 

a funkcí. Základní operace jsou příjem, výdej a převod zásob, který je propojen 

s evidencí přijatých a vydaných objednávek. Další funkcí je například prohlíţení 

dokladů a přehledů podle uţivatelsky zadaných podmínek. Dále je moţné výsledky 

evidence přehledně zobrazovat v mnoha sestavách, grafech a exportovat do jiného 

prostředí v podobě e-mailu, MS Excel, souboru html, aj. (J.K.R., 2016). 

 

Ve skladovém hospodářství jsou uvedeny veškeré poloţky, které se ve skladě nacházejí, 

viz příloha 1. A dále jsou v IS zaloţeny skladové karty sortimentu, kde je uveden název, 

číslo sortimentu, nákupní cena, mnoţství na skladě, měrná jednotka, minimální 

mnoţství, rezervace a jiné. Na základě rozhovoru s vedoucí oddělení zásobování bylo 

zjištěno, ţe společnost RYOR a. s. má ve skladovém hospodářství zaloţeno 280 karet 

surovin a 450 karet obalů (krabiček, etiket a obalových materiálů), skladová 

karta obalu je znázorněna v příloze 2. 

 

2.3 Procesní mapa podniku 

Rozhovorem se zaměstnanci firmy byly získány informace potřebné pro identifikaci 

procesů a jejich rozdělení na řídící, hlavní a podpůrné. Na základě získaných informací 

bylo realizováno dělení procesů podle Šmída (2007). Toto dělení bylo zvoleno z důvodu 

jeho přehlednosti, jednoduchosti a schopnosti jasně vymezit jednotlivé priority.  
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Obrázek č. 9: Procesní mapa RYOR a. s. 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

V rámci diplomové práce se bude řešit jeden z hlavních procesů podniku, kterým 

je zásobování. 

 

2.4 Analýza procesu zásobování 

Podle zjištěných informací od pracovníků firmy RYOR a. s. začíná proces zásobování 

kontrolou hotových výrobků.  Tato činnost probíhá v několika odděleních firmy. Začíná 

v expedici, dále pokračuje do výroby a nakonec do oddělení zásobování. Jednotlivé 

kroky budou následně podrobně popisovány. Celý EPC diagram průběhu zásobování 

je znázorněn v příloze 3. Diagram se skládá z následujících částí: 

 kontrola hotových výrobků, 

 vytvoření plánu výroby, 
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 rezervace materiálu a 

 moţné výsledky plynoucí z rezervace materiálu. 

 

2.4.1  Kontrola hotových výrobků 

Hotové výrobky jsou kontrolovány v expedici firmy, které náleţí sklad hotových 

výrobků, ten se nachází v přízemí budovy firmy. Vedoucí pracovník společně s dalším 

pracovníkem skladu vyexportují z IS Byznys do MS Excel průměrnou prodejnost 

za kalendářní rok a aktuální zásobu hotových výrobků viz příloha 4. Tyto hodnoty spolu 

porovnají a s ohledem také na zkušenost s trendem poptávky a její sezónností (v letním 

období je vyšší prodejnost opalovacích přípravků neţ v zimním období) určí objem 

objednávaných kusů. Objednávají se výrobky, u kterých klesla zásoba pod 2,5 měsíce. 

Výrobky, které mají zásobu na dobu delší, neţ 6 měsíců se neobjednávají. 

Vytvoření objednávky, která je obsahem přílohy 5, se poté převádí do souboru MS 

Excel, který se e-mailovou zprávou odesílá vedoucímu výroby a také do oddělení 

zásobování. Činnost exportu dat z IS Byznys do MS Excel, úprava tabulky a vytvoření 

objednávky trvá ve dvou pracovnících přibliţně 60 min. 

 

 

 

Obrázek č. 10: Kontrola zásob hotových výrobků 

(Zdroj: Vlastní zpracování podle získaných informací) 
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2.4.2  Vytvoření plánu výroby 

Jakmile se e-mailovou komunikací dostane objednávka vedoucímu výroby, přichází 

na řadu sestavení plánu výroby. Standardně je plán sestavován na týden, maximálně 

na čtrnáct dní. Tento plán se sestavuje s ohledem na moţnosti výroby. Omezením můţe 

být výrobní kapacita strojů nebo jejich technologické schopnosti, vzhledem k tomu, 

ţe jsou některé typy výrobků velmi mastné a je nutné vyrábět je pouze v určitých 

strojích s omezenou kapacitou. Některé modernější stroje dovedou hmotu vyrobit za 

kratší dobu neţ jiné. Vedoucí výroby na základě objednávky z expedice se vytváří 

týdenní plán v programu FileMaker, poté je tento plán vystaven administrativním 

pracovníkem výroby a odeslán do oddělení zásobování. Plán výroby pro dvacátý týden 

roku 2016 je znázorněn v příloze 6.  

 

 

 

Obrázek č. 11: Vytvoření a vystavení plánu výroby 

(Zdroj: Vlastní zpracování podle získaných informací) 

 

2.4.3  Rezervace materiálu 

Kdyţ se odešle plán výroby do oddělení zásobování, vytvoří vedoucí zásobování 

rezervaci obalového materiálu na základě plánu výroby a přijaté objednávky, která 

přichází z expedice ve formátu MS Excel. Rezervace je prováděna v IS Byznys, kdy 

se zjistí čísla receptur, obalů a vystaví se objednávka (rezervace). Tato činnost 

je odhadována přibliţně na 50 min. Poté provede vedoucí skladu obalů a surovin 

kontrolu poţadovaného materiálu. Při zajišťování rezervace je moţné dojít ke dvěma 

výsledkům. Obalový materiál je nebo není skladem. Kontrola obalového materiálu 

a surovin trvá 60 minut. 
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Obrázek č. 12: Rezervace a kontrola materiálu 

(Zdroj: Vlastní zpracování podle získaných informací) 

 

Obalový materiál je skladem 

Situace, kdy se při rezervaci zjistí, ţe je materiálu dostatek, začíná pracovník skladu 

obalů na základě výdejky chystat obalový materiál a přesouvá jej do adjustace. 

Ve výrobním procesu, který probíhá v prvním patře firmy RYOR a. s. se postupně 

suroviny přesouvají ze skladu surovin, kde jsou nachystány pracovníkem skladu 

surovin, do navaţovny. Zde jsou suroviny pečlivě připraveny pracovníkem navaţovny 

podle receptur. Poté přechází do varny, kde jsou podle přesných technologických 

postupů zpracovány ve varných kotlech.  

 

Po dokončení vaření jsou hmoty přesunuty do „čekárny“. Zde jsou ze všech uvařených 

hmot vţdy odebrány vzorky a jsou mikrobiologicky testovány. V případě, ţe splňují 

všechny parametry – kvalitu, viskozitu, mikrobiologickou nezávadnost, je hmota 

propuštěna a přesouvá se do adjustace. 
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Obrázek č. 13: Dostupnost materiálu 1. část 

(Zdroj: Vlastní zpracování podle získaných informací) 

 

V adjustaci se uvařená hmota plní do připraveného obalového materiálu. Jsou zde 

plněny na poloautomatických i plně automatických strojích. Hmota je v adjustaci 

naplněna do obalů, etiketována, případně vloţena do krabičky a zabalena 

do obchodního a expedičního balení. Z adjustace jsou hotové výrobky přesunuty 

do meziskladu, kde si je na základě průvodky přebírá pracovník skladu a objednávka se 

přesouvá do skladu hotových výrobků.  
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Obrázek č. 14: Dostupnost materiálu 2. část 

(Zdroj: Vlastní zpracování podle získaných informací) 

 

Vzhledem k tomu, ţe výroba kosmetických přípravků je velmi specifická, obvykle 

se stává, ţe se z výsledné hmoty vyrobí o několik kusů více nebo méně. Proto je nutné 

následně upravit objednávku vydanou z expedice a provést její kontrolu ručně, tato 

činnost trvá přibliţně 15 min. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o několik poloţek, je třeba, 

aby tuto činnost vykonávali dva pracovníci. Dále je nutné opravit rezervaci a výdejku 

obalového materiálu, aby veškeré údaje byly přesné. Vedoucí pracovník oddělení 

zásobování kaţdou činnost vykonává přibliţně 20 min. Vše je prováděno manuálně, 
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protoţe výroba pouţívá software FileMaker, nikoliv IS Byznys, který vyuţívá expedice 

i oddělení zásobování. Jakmile jsou všechny údaje ručně opraveny, je teprve dokončená 

objednávka hotových výrobků. 

 

  

 

Obrázek č. 15: Dostupnost materiálu 3. část 

(Zdroj: Vlastní zpracování podle získaných informací) 

 

Obalový materiál není skladem 

V případě, ţe materiál není skladem v okamţiku rezervace, je nutné provést objednávku 

poţadovaného obalového materiálu. Tato činnost má dvě varianty, podle toho jaký 

obalový materiál je potřeba objednat. Situace nebývá tak častá, ale probíhá vţdy 

při objednávce jakéhokoliv obalového materiálu. 

 

V případě, ţe se jedná o nedostatečnou zásobu flakonů, dávkovačů a nepotištěných tub 

vytvoří vedoucí oddělení zásobovaní objednávku v IS Byznys a zašle ji předem 

nasmlouvaným dodavatelům. Většinou je dodavatel jiţ předem zvolený, protoţe mnoho 
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obalů není obvyklým zboţím a je upravováno podle poţadavků firmy RYOR a. s. 

např. stříbrné lemování na víčku. 

 

 

 

Obrázek č. 16: Objednání flakonů, dávkovačů aj. 

(Zdroj: Vlastní zpracování podle získaných informací) 

 

Pokud je nutné objednat etikety, krabičky či potištěné tuby vedoucí zásobování opět 

vytvoří objednávku v IS Byznys. Poté je nutná kontrola a korektura konkrétních 

tiskových dat krabiček, etiket nebo potištěných tub.  

 

Korekturu provádí nejprve pracovník laboratoře a kontroluje správnost INCI 

(International Nomenclature of Cosmetic Ingredients). V dalším kroku kontrolu provádí 

zahraniční oddělení, které kontroluje správnost textů v angličtině, němčině a ruštině. 

Poté provádí kontrolu všech náleţitostí obchodní oddělení, které musí být uvedeny na 

obalu – EAN kód, piktogramy recyklovatelnosti, označení materiálu a také kontroluje 

text v češtině a slovenštině.  

 

Po provedení těchto korektur jsou všechny úpravy přidány do tiskových dat, tyto úpravy 

provádí pracovník marketingového oddělení – grafik. Celý proces objednávky 

a korektur probíhající v rámci společnosti RYOR a. s. je znázorněn na následujícím 

obrázku.  
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Obrázek č. 17: Objednání etiket, krabiček a potištěných tub 

(Zdroj: Vlastní zpracování podle získaných informací) 

 

Jakmile je objednávka vytvořená, v případě tištěného obalového materiálu je provedena 

korektura, je moţné odeslat objednávku poţadovaným dodavatelům. Objednávky jsou 

odeslány vedoucím zásobování prostřednictvím e-mailového klienta MS Outlook. Dále 

je objednávka zpracovávána u dodavatele a následně je objednaný materiál dodán 

do firmy RYOR a. s. Po dodání objednaného materiálu je provedena kontrola 

pracovníkem skladu obalů, který kontroluje správný objem dodávky, kvalitu dodaného 

materiálu, u tištěného materiálu správnost nátisku, barvy, přesnost, případně kvalitu 

postříbření loga či provedení parciálního laku. Poté co je provedena kontrola, 

je materiál přijat na sklad, na základě příjemky, fyzicky i účetně. Přijatý materiál 

je zadán do IS Byznys vedoucím oddělení zásobování.  

 

Po naskladnění se přesouvá celý proces do části, kdy je obalový materiál skladem. Tato 

část procesu je popsána v přechozí části kapitoly Rezervace obalového materiálu. 
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Obrázek č. 18: Dokončení objednávky obalového materiálu 

(Zdroj: Vlastní zpracování podle získaných informací) 

 

2.5 Řízení zásob 

Zásoby jsou kontrolovány vedoucím zásobování v IS Byznys manuálně u kaţdé 

poloţky zvlášť. Hladina minimálního mnoţství zásob je ustanovena na 1-2 měsíce. 

I kdyţ je v IS Byznys moţnost vygenerovat report zásob, které se pohybují pod 

minimálně nastavenou hranicí, která je dva měsíce, i přesto je manuálně kaţdá poloţka 

zvlášť kontrolována. Ve firmě RYOR a. s. není vytvořen ţádný dokument, který by 

upravoval tyto nařízení a vše je určeno pouze na základě ústní dohody. Kontrola zásob 

se podle reportu i manuálně kontroluje kaţdý týden, dále také podle týdenního plánu 

výroby. 

 

Finanční rozpočet na skladové zásoby není pevně stanoven, ale jiţ několik let je zaţitá 

hranice rozpočtu pro sklad zásob. Tato hranice se z dlouhodobého hlediska 

nepřekračuje. Z  tohoto důvodu se můţe stát, ţe není vytvořená dostatečně velká 
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zásoba obalového materiálu na pokrytí výkyvů v plánování výroby nebo nedodání 

objednávek obalového materiálu. 

 

2.6 Analýza skladu obalů 

Na základě pozorování a rozhovoru s pracovníky oddělení zásobování, bylo zjištěno, 

ţe pod oddělení spadají dva sklady, a to sklad obalů a skladu surovin, který nebude 

v rámci diplomové práce řešen. Sklad obalů slouţí pro uskladnění všech druhů 

obalových materiálů.  

 

2.6.1  Sklad obalů 

Sklad obalů společnosti RYOR a. s. je umístěn v druhém patře budovy nad výrobními 

prostory, konkrétně nad adjustací (prostor, kde dochází k plnění hmot do obalů). 

Ve skladu obalů pracují pouze dva pracovníci, kteří přebírají nově příchozí materiál, 

kontrolují ho. Případně dávají podnět k reklamaci dodávky, pokud byl doručen špatný 

nebo kazový materiál. Dále chystají veškeré obalové materiály podle objednávek, které 

se poté přemisťují do adjustace, kde dochází k plnění hmot do obalů a vzniku finálního 

produktu.   

 

Kapacita skladu je značně omezená vzhledem k počtu různých druhů obalů, etiket 

a krabiček. Do budoucna by bylo vhodné zváţit rozšíření skladových prostor. Dále by 

bylo vhodné zamyslet se nad tím, zda je vhodné, ţe teplota v skladovacích prostorech 

není regulována. Sklad obalů se nachází v druhém, posledním, patře budovy, tudíţ je 

přímo pod střechou a v letním období se teplota se zvedá i nad 35°C. Tyto podmínky 

nejsou vhodné pro skladování obalového materiálu. Střídající se teplota můţe způsobit 

nestálost barev na etiketách, krabičkách a potištěných tubách. Vyšší teplotou můţe být 

také ovlivněna kvalita materiálu, ze kterého jsou vyrobeny všechny dávkovače, flakony 

aj. 

 

V celém skladu je na podlaze vyznačena zóna skladovacích prostor ţlutou barvou, která 

vyhrazuje prostor nejniţšího rizika kontaminace hmoty. Na podlaze je dále vyznačena 

manipulační plocha, ve které se nesmí nacházet ţádné překáţky. Tato skutečnost je 

viditelná na následujícím obrázku. 
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Obrázek č. 19: Podlaha a umístění materiálu ve skladu obalů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

2.6.2  Skladové zásoby 

Po rozhovoru s pracovníky oddělení zásobování a grafiky firmy RYOR a. s. byly 

zjištěny tyto informace. Ve skladu obalů jsou uskladněny veškeré obalové materiály, 

které se ve firmě pouţívají. Jsou jimi krabičky, etikety, kelímky, flakony, dávkovače, 

víčka, tuby i kartonové krabice, které se vyuţívají pro obchodní a expediční balení. 

Přehled obalového materiálu, který se pouţívá pro hotové výrobky firmy RYOR a. s. 

je znázorněn v tabulce č. 1.  

 

 

Obrázek č. 20: Vybrané druhy obalů pro výrobu hotových výrobků RYOR a. s. 

(Zdroj: Vlastní zpracování podle získaných informací) 
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Tabulka č. 1: Druhy obalového materiálu pro výrobu hotových výrobků RYOR a. s.  

Druh Objem 
Počet druhů 

potištěné etikety krabičky 

dávkovač 15 ml  2 2 

dávkovač 150 ml  1  

dávkovač 150 ml  1  

dávkovač 30 ml  4  

dávkovač 50 ml  28 30 

dávkovač 500 ml  2  

dávkovač - černý  50 ml  5  

dávkovač - PSC 500 ml  20  

flakon 100 ml  2  

flakon 150 ml  3  

flakon 250 ml  5  

flakon 300 ml  4  

flakon 50 ml  4  

flakon a 200 ml  2  

flakon b 200 ml  5  

flakon c 200 ml  3  

flakon d 200 ml  6  

kelímek 15 ml  1  

kelímek 250 ml  1  

kelímek a  50 ml  16 17 

kelímek b 50 ml  9 9 

roll-on 5 ml  2 2 

tuba 100 ml  2 1 

tuba 250 ml 5   

tuba - potištěná 10 ml 1   

tuba - potištěná 100 ml 4   

tuba - potištěná 15 ml 1   

tuba - potištěná 200 ml 8   

tuba - potištěná 30 ml 6   

tuba - potištěná 50 ml 4 3 2 

tuba - stříbrná 100 ml  3  

tuboflakon 200 ml  3  

(Zdroj: Vlastní zpracování podle získaných informací) 
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Celkem se ve skladovém hospodářství nachází 280 karet obsahující informace 

o surovinách a 450 karet obalového materiálu viz příloha 2. V této sumě jsou zahrnuty 

i obalové materiály, které se jiţ nepouţívají a uskladněný materiál pouţívaný 

pro výrobu výrobků pro jiné firmy, které jsou vyráběny na zakázku. 

 

Pro kaţdý druh dávkovačů, kelímků, flakonů a některých tub jsou tištěny etikety 

z materiálu PVC, PP, PE a papíru, některé z nich se poté ještě vkládají do krabiček 

z kartonového papíru Carta Solida gramáţ 270g/m
2
. Ve většině případů jsou dávkovače 

a kelímky ještě v krabičce, na které je uvedeno více informací o výrobku, případně další 

jazykové mutace, které se na etiketu nevejdou. Tuby jsou z větší části objednávány 

přímo s potištěnou přední i zadní stranou. Vzhledem k úspoře finančních prostředků 

jsou krabičky pro různé druhy výrobků stejných rozměrů, v tiskárně je vyrobeno 

jen několik typů výseků. Mění se pouze design a informace na obalech, které jsou 

pro kaţdý druh výrobku specifické. Například dávkovače o objemu 30 ml nebo 50 ml 

a tuby 50 ml jsou vkládány do krabičky o velikosti 4 cm x 12 cm x 4 cm.  

 

Obalový materiál je dodáván v krabicích, které jsou označeny originálními štítky přímo 

od dodavatele, jak je patrné na obrázku č. 21. Krabice nejsou označovány dalšími 

jednotnými speciálními etiketami, které by slouţily pro vnitřní účely firmy. 

Zaměstnanci skladu podle etiket od dodavatele přesně ví, co se v krabicích nachází. 

Probíhá zde namátková kontrola a tato kontrola je zaznamenána na krabici, ţe je její 

obsah v pořádku. 

 

 

 

Obrázek č. 21: Označení krabic ve skladu obalů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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2.6.3  Aktivní a pasivní prvky logistiky 

Aktivními prvky, které se ve skladu pouţívají, jsou vysokozdviţný vozík, který 

umoţňuje lepší manipulaci s materiálem umístěném ve vrchních částech paletových 

regálů. Tento paletový vysokozdviţný vozík je také vhodný do výtahu, který spojuje 

sklad obalů s nakládací rampou a adjustací. Dále skladu obalů přísluší paletový vozík a 

dva dvoukolové ruční vozíky, tzv. rudly. Podle zjištěných informací je vybavení skladu 

aktivními prvky dostačující. 

 

Pasivními prvky, které se ve skladu obalů vyuţívají, jsou palety, převáţná část je 

plastových, ale naleznou se zde i dřevěné palety. Palety ze dřeva nejsou vhodné pro 

skladování materiálu, protoţe se obtíţně udrţují a mohou se na nich drţet různé 

mikroby, které by mohly kontaminovat výslednou hmotu.  

 

Obrázek č. 22: PROFI regály v skladu obalů RYOR a. s. 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Dále jsou ve skladu obalů vyuţívány kovové paletové regály od společnosti PROFI 

REGÁLY – Fail, s. r. o., jejich vyuţití a parametry jsou zobrazeny na obrázku č. 22. 

K uskladnění etiket jsou vyuţívány ve skladu obalů společnosti RYOR a. s. dřevěné 

policové regály, které se nacházejí v jedné řadě podél vyznačené manipulační plochy. 

Uloţení etiket pouţívaných pro výrobu hotových výrobků je znázorněno na obrázku 

č. 23 na následující straně. 
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Obrázek č. 23: Uloţení etiket v dřevěných policích 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

2.6.4  Ukládání obalového materiálu 

Pracovníci skladu obalů udrţují řád v systému rozmisťování uloţení materiálu 

ve skladu, aby bylo moţné se rychleji orientovat při chystání obalového materiálu 

do výroby. Ve skladu obalů se také vyuţívá metoda FIFO pro vyskladňování 

jednotlivých druhů materiálu. To znamená, ţe je nejdříve naskladněný materiál jako 

první vyskladňován. 

 

Rozmístění jednotlivých druhů obalů (tub, kelímků, etiket, flakonů, atd.) má své pevné 

umístění. Toto rozmístění napomáhá k rychlému nachystání objednávky na obalový 

materiál, který potom přechází výtahem do adjustace, která se nachází v 1. patře budovy 

pod skladem obalů.  

 

2.7 Výběr dodavatele materiálu 

Výběr dodavatele obalového materiálu je dlouhý a sloţitý proces. Prvním krokem 

pro výběr je vytvoření poptávky pro několik vybraných dodavatelů. Poté jsou obvykle 

doručeny testovací vzorky a testuje se funkčnost obalů, je nutné, aby obaly splňovaly 

všechny hygienické a funkční poţadavky. U některých materiálů či typů obalů 
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je posléze zjištěno, ţe nejsou vhodné pro hmoty kosmetických přípravků. Důvody 

mohou například být, ţe hmota naruší těsnění obalu a hmota začne unikat nebo 

dávkovač nedokáţe vytlačit hmotu ven z nádobky. 

 

Po otestování je dodavatel posuzován podle určitých parametrů, kterými například jsou 

cenové podmínky, kvalita, dodací a platební podmínky, minimální mnoţství, které 

je nutné objednat a další. 

 

Na prvním místě je vţdy kvalita obalového materiálu, aţ po tomto faktoru jsou 

zohledňovány ostatní parametry. Na výběr dodavatele nemá vliv, jestli je to tuzemský 

či zahraniční dodavatel, je ovšem lepší kdyţ je dodavatel tuzemský a z blízkého okolí 

firmy.  

 

2.8 Nedostatky současného stavu 

Na základě provedené analýzy byly zjištěny určité nedostatky v zásobovacím procesu, 

které budou v této kapitole podrobně rozebírány. 

 

2.8.1  Provozní nedostatky 

Na provozní nedostatky je moţné se podívat ze dvou úhlů pohledu. Prvním případem 

je situace, kdy je obalů nedostatek a na druhou stranu je obalů více, neţ je potřeba. 

 

Nedostatek obalů 

Mezi základní nedostatky by se dala zařadit nedostatečná komunikace mezi 

jednotlivými odděleními, a to mezi expedicí, výrobou a oddělením zásobováním. 

Hlavním důvodem, proč je komunikace nedostatkem, je případ, kdy se navýší plán 

výroby ze dne na den. Obvykle bývá plán výroby tvořen na týden, kdy 

je provedena rezervace daného objemu obalů, etiket a krabiček pro naplánovaný objem 

výroby. Dále se můţe stát, ţe dojde ke změně stroje, ve kterém se bude vařit hmota pro 

výrobu přípravků. Například ze 40 kg na 120 kg. V tomto případě dochází ke zvýšení 

počtu finálních výrobků třikrát a můţe se stát, ţe na skladě je nedostatek obalů, etiket 

nebo krabiček, popřípadě surovin. Oblast zásobování surovin nebude v rámci 

diplomové práce řešena. 
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Dále je moţné, ţe se vlivem marketingové kampaně nebo nečekané poptávky zvýší 

prodejnost určitých produktů a jejich zásoba se musí rychle doplnit, tudíţ se zařadí 

do plánu výroby nečekaně a můţe nastat nedostatek obalových materiálu.  

 

Problematika nedostatku obalů je způsobena špatnou komunikací mezi jednotlivými 

odděleními nebo nedodáním obalového materiálu od dodavatelů. Tato situace 

se ve společnosti RYOR a. s. řeší přibliţně 1x za 3 měsíce.  

 

Nadbytek obalů 

Druhou stranou provozních nedostatků je situace, kdy je naopak obalů více, neţ 

je potřeba. Nejčastěji se to stává u krabiček a etiket, protoţe jsou velmi specifické 

a pro kaţdý druh výrobků jiné. Naproti tomu kelímky, flakony nebo nepotištěné tuby 

jsou pouţitelné pro různé druhy finálních produktů, viz tabulka č. 1.  

 

Důvody, kvůli kterým jsou velké zásoby krabiček a etiket jsou například: 

 pokles prodejnosti, 

 ukončení výroby, 

 změna vzhledu, 

 změna sloţení a 

 objednávka určitého objemu obalového materiálu. 

 

Pokles prodejnosti určitých výrobků způsobuje také pokles ve spotřebě obalového 

materiálu potřebného k výrobě konkrétních výrobků. Z tohoto důvodu je v zásobách 

drţeno více peněţních prostředků, neţ by bylo vhodné. Ukončení výroby některých 

produktů je způsobeno dlouhodobým poklesem prodejnosti, který nešlo vyřešit jiným 

způsobem neţ jeho zrušením. Co se týká změny vzhledu, byl tento důvod poměrně častý 

především v roce 2011, kdy firma RYOR a. s. měnila celý design značky – logo, obaly, 

atd. V letošním roce se firma zaměřuje na změnu obalů pouze určitých výrobků, které 

v roce 2011 změnili pouze logo na modernější, nikoliv celý design. Změna složení 

je poměrně komplikovaný bod provozních nedostatků, ke kterému dochází z několika 

důvodů: nařízení EU, alergické reakce nebo nehomogenní hmota. 
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Od roku 2004, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie, musí být sloţení 

výrobků v souladu s nařízeními Evropské komise. Nejčastějším problémem bývá 

zakázání konzervačních látek, které se vyskytují v mnoha výrobcích, proto je nutné 

změna na krabičkách a etiketách, někdy i u několika desítek přípravků. I kdyţ je tato 

skutečnost oznámena dopředu, ne vţdy se všechny obalové materiály spotřebují do data 

platnosti nařízení. Tuto situaci lze vyřešit dvěma způsoby, a to likvidací všech 

obalových materiálů, které obsahují zakázané látky nebo přelepováním sloţení. V obou 

případech to znamená další vynaloţené finance na vyřešení situace, vţdy se musí nechat 

vyrobit nové štočky pro tisk krabiček i etiket. Bohuţel se tento nedostatek nedá ve větší 

míře ovlivnit, protoţe o zákazu některých surovin rozhodují příslušné orgány EU. Jako 

příklad lze uvést nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 

o kosmetických přípravcích, podle kterého je zakázané pouţívání směsi látek 

methylchloroisothiazolinone a methylisothiazolinone. Vzhledem k tomu, ţe je obalů, 

které mají špatnou INCI mnoho, byla tato situace vyřešena přelepkami. Toto řešení 

je znázorněno na obrázku č. 24. 

 
 

Obrázek č. 24: Obal hotového výrobku s přelepkou 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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V některých případech je nutné změnit sloţení výrobků z důvodu většího počtu 

alergických reakcí nebo rozpojení emulzní a vodné části hmoty výrobku. Tato situace 

nastává většinou pouze u nových výrobků, kdy se během půlroku aţ roku od uvedení 

výrobku na trh objeví ve větší míře nějaká alergická reakce – otok, začervenání apod. 

nebo přichází do firmy reklamace na konzistenci výrobku. V těchto případech je nutná 

kontrola referenčních vzorků, v případě zjištění oprávněnosti reklamací je nutné provést 

změnu sloţení a nové testování výrobků. Protoţe se změní sloţení výrobku, je nutné 

změnit také veškeré obaly, které obsahují INCI. Opět se nabízí dvě moţnosti řešení této 

situace, stejně jako v předchozím případě, a to likvidace nebo přelepky se správným 

INCI.  

 

Situaci nadbytku obalů z výše uváděných důvodů, podle zjištěných informací, musela 

společnost RYOR a. s. za poslední rok řešit minimálně u 30 druhů výrobků. 

 

2.8.2  Chyby na straně dodavatele 

Na straně dodavatele můţe během spolupráce dojít k několika chybám, kterým nelze 

vţdy zabránit. Hlavními nedostatky, kterými se firma nejčastěji jsou poškozené obaly, 

i přesto, ţe probíhá kontrola dodaných balení kaţdé příchozí dodávky, je tato 

kontrola prováděna náhodně, můţe se stát, ţe je kaţdá druhá krabice v pořádku, 

ale například je chyba v páté a sedmé krabici. Na tyto poškozené obaly, etikety 

či krabičky se přijde aţ při vydání do výroby a to uţ je mnohdy pozdě na řešení tohoto 

problému. Tuto situaci je nutné řešit reklamací, které se řeší přibliţně 1x za měsíc. 

Dalším problémem je nedodání zboţí v termínu. I kdyţ je s touto moţností počítáno 

stává se, ţe se doba prodlouţí a vyčerpá se i pojistná zásoba, která je určena pro tyto 

případy nedodání objednávky z důvodu přepravních komplikací, nenadálých událostí, 

přírodních katastrof či poruchy strojů. Situace s nedodáním zásob v určeném termínu 

se firma RYOR a. s. potýká přibliţně jednou za půl roku. 

 

2.8.3  Nedostatky informačního systému 

Jedním z největších nedostatků v popisovaném procesu je pouţívání dvou různých 

softwarů, a to IS Byznys (expedice a zásobování) a FileMaker (výroba). Ve FileMakeru 

je v současné době 829 poloţek, z toho je část neaktivních poloţek, přibliţně 
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220 poloţek jsou výrobky společnosti RYOR a. s. a poslední část tvoří poloţky, které 

jsou vyráběny na zakázku.  

 

Vzhledem k tomu, ţe FileMaker vyuţívá výroba, která stojí v procesu zásobování mezi 

expedicí a zásobováním, je nutné mnoho činností dělat ručně a přepisovat do jiného 

softwaru, které pouţívají všechny tři oddělení, k tomuto účelu vyuţívají MS Excel 

ze sady Microsoft Office. Vzhledem k tomu, ţe lidský faktor není neomylný, můţe dojít 

při přepisování všech informací k mnoho chybám, které není moţné plně uhlídat. Podle 

přílohy 4 – výrobní plán je moţné vidět, ţe se jedná v případě dvacátého týdne roku 

2016 o více neţ třicet poloţek, které je nutné přepsat. Tyto chyby mohou nastat 

ve všech odděleních, kterých se tento proces dotýká.  

 

Jako konkrétní příklad je moţné uvést chybu, která vznikla při vytváření objednávky 

hotových výrobků podle postupu znázorněném v kapitole 2.4.1. Při objednávání byla 

přehlédnuta poloţka z objednávky z přecházejícího týdne a byla znovu objednána.  

 

Pokud by se na tuto chybu nepřišlo a znovu se poloţka objednala, prodlouţila 

by se zásoba výrobku o 4 měsíce. U výrobků s 24měsíční expirací je tato doba jiţ 

vcelku významná, vzhledem k proměnlivé poptávce po konkrétních výrobcích se doba, 

na kterou je zásoba vypočítána, můţe prodlouţit. Kratší expirace z důvodu delšího 

skladování by mohla být velký problém, protoţe někteří odběratelé poţadují například 

dobu trvanlivosti u odebíraných výrobků delší neţ 2/3 expirace. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Pro odstranění nedostatků uvedených v kapitole 2.8 týkajících se nedostatků 

informačního systému a tím i spojených provozních nedostatků přechod na jiný IS, 

který se pouţívá ve výrobě firmy RYOR a. s. Oddělení výroby v současné době vyuţívá 

pro svou správu činností pouze databázový software FileMaker, i kdyţ je tento software 

velmi kvalitní a spolehlivý je pro proces ve společnosti RYOR a. s. nevhodný.  

 

Vzhledem k tomu, ţe tento software není propojený s dosavadním informačním 

systémem, který se ve firmě pouţívá, je nutné mnoho činností vykonávat ručně. 

Pro lepší komunikaci mezi oddělením zásobování, výroby a expedicí by bylo vhodné 

začít vyuţívat IS Byznys, který je jiţ zavedeným IS pro všechna oddělení firmy 

RYOR a. s. kromě výroby. 

 

3.1 Modul řízení výroby 

Společnost J.K.R nabízí pro IS Byznys mnoho modulů, mimo jiné se jedná o efektivní 

nástroj pro řízení výroby pro většinu výrobních odvětví. Tento modul je univerzální, 

ale relativně snadno modifikovatelný podle přání zákazníka. Je vhodný pro kusovou, 

sériovou i zakázkovou výrobu. Modul pro řízení výroby také umoţňuje evidovat jakost 

výrobků pomocí šarţe, skupiny sortimentu a evidenci pohybů mezi nimi, dále je moţné 

evidovat vzorky, polotovary, technologický odpad, hotové výrobky, suroviny 

a pomocný materiál. Data, která jsou zadána do IS lze potom dále vyuţít pro kalkulace, 

finanční vyjádření rozpracované výroby či evidenci výkonů pracovníků viz obrázek 

č. 25 (J.K.R, 2016). 

 

Vyuţití modulu pro řízení výroby by pro firmu znamenalo lepší plánování nejen 

výroby, ale také zásobování. Bylo by moţné načasovat dodání obalového materiálu 

a surovin, tak aby byly poţadované vstupy k dispozici těsně před plánovaným pouţitím 

ve výrobě (J.K.R., 2016).  

 

Pracovníci s rozdílnou pozicí ve firemní struktuře RYOR a. s. viz obrázek č. 7 potřebují 

rozdílné informace od ERP řešení a slouţí jim k rozdílným činnostem. Pro všechny tyto 
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poţadavky nabízí IS Byznys odpovídající komponenty, které zamezí duplicitě 

zadávaných informací, vyhoví podmínkám a zaručí regulérní přístup při práci 

s informacemi společnosti. 

 

 

 

 

Obrázek č. 25: Vyuţití IS Byznys ve výrobních firmách 

(Zdroj: J.K.R., 2013) 

 

3.2 Poţadované zařízení 

Po rozhovoru s IT pracovníkem společnosti RYOR a. s. bylo zjištěno, ţe IS Byznys 

můţe fungovat na kaţdém standardním PC s aktuálním operačním systémem MS 

Windows. Ve společnosti RYOR a. s. běţí IS Byznys na Windows serveru, kde 

je nainstalovaný také SQL server, bez kterého by nebylo moţné IS Byznys ovládat. 

Dále také společnost J.K.R. umoţňuje upravit řešení po technické stránce, aby plně 

vyhovovala poţadavkům a moţnostem zákazníka. 

 

Na základě rozhovoru s IT pracovníkem bylo zjištěno, ţe všechny PC, které jsou 

potřeba pro implementaci IS Byznys ve výrobě, jsou vhodné a není nutné investovat 

do dalšího hardwarového vybavení. 
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3.3 Implementace navrhovaného řešení 

Implementace navrhovaného řešení pro oddělení výroby by zahrnovalo zakoupení 

a následnou instalace informačního systému Byznys pro čtyři PC stanice, které 

by obsahovalo centrální menu a modul řízení výroby.  

 

3.3.1  Přenos dat do IS Byznys 

Prvním krokem pro implementaci navrhovaného řešení je výpočet času spotřebovaného 

na přepsání dat ze softwaru FileMaker do IS Byznys. Týká se to minimálně 220 

poloţek, které se vztahují k výrobkům společnosti RYOR a. s. Údaje, které by bylo 

nutné přepsat, jsou název výrobku, objednací číslo, číslo receptury, řada výrobku, 

expirace, EAN kód, druh balení, objem, brutto a netto hmotnost, expediční balení, 

hustota a poznámka viz příloha 7. Všechny uvedené informace by bylo potřeba zadat 

do IS Byznys v Editaci sortimentu, viz příloha 8, pouţitím podrobností například v části 

Obal, Další čísla, Doplňové MJ nebo Detail, který je znázorněn v příloze 9. 

 

Na přepsání a kontrolu jedné poloţky je nutné počítat s dobou 7 min, tuto činnost 

by vykonával vedoucí výroby a administrativní pracovnice výroby.  

 

                                                              (2) 

 

Celková doba potřebná na zpracování této činnosti by byla 1 540 min, tj. 25,67 hodin. 

Při 8hodinovém úvazku je čas strávený přepisem jednotlivých poloţek 3,2 dne. 

 

3.3.1  Harmonogram pořízení a implementace navrhovaného řešení 

Pro implementaci navrhovaného řešení byl stanovený harmonogram uvedený 

v následující tabulce. Harmonogram obsahuje činnosti, které je nutné vykonat 

pro impementaci IS Byznys v oddělení výroby. Nejprve je potřeba analyzovat 

poţadavky na zařízení, funkčnost modulu a jeho propojení s ostatními moduly 

IS Byznys. Dalším krokem je zpracování a upravení poţadovaného řešení. 

Po zpracování řešení společností J.K.R. je moţné provést instalaci IS Byznys na čtyřech 

PC. Poté provede vedoucí výroby ve spolupráci s administrativní pracovnicí přepis 

a kontrolu poloţek ze softwaru FileMaker do IS Byznys a bude proveden testovací 
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provoz. Během jednoho měsíce bude IS otestován a budou předány firmě J.K.R. 

poţadavky na úpravu nedostatků zjištěných během testovacího provozu. Po úpravě 

systému je moţné zahájit na plno provoz IS Byznys oddělením výroby.  

 

Tabulka č. 2: Harmonogram pořízení a implementace navrhovaného řešení 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Doba na pořízení a implementace navrhovaného řešení je odhadována na 47,7 dne. 

 

3.3.2  Nová podoba procesu po pořízení a implementaci řešení 

Pořízením a implementací navrhovaného řešení by došlo ke zjednodušení celého 

procesu zásobování. Vyuţitím modulu výroba by se zamezilo ručnímu přepisování 

velkého mnoţství dat do dvou různých informačních systémů a vyuţívání dalších 

nástrojů sady MS Office. Na následujícím obrázku je graficky znázorněn proces 

začínající objednávkou hotových výrobků, kterou vytváří pracovníci expedice firmy. 

Dále by se jednalo o vytváření plánu výroby v závislosti na aktuálních zásobách 

Činnost 
Trvání ve 

dnech 
Odpovědná osoba 

Analýza poţadavků na zařízení 1 Společnost J.K.R 

Analýza poţadavků na funkčnost řešení 2,5 Společnost J.K.R 

Analýza návaznosti na ostatní moduly 1,5 Společnost J.K.R 

Zpracování poţadovaného řešení 5 Společnost J.K.R 

Instalace IS Byznys na čtyři PC 1,5 
Společnost J.K.R a 

IT pracovník RYOR a. s. 

Přepis poloţek z FileMakeru do  

IS Byznys 
3,2 

Vedoucí výroby a 

administrativní pracovník 

Testovací provoz 30 Oddělení výroby   

Úprava nedostatků zjištěných při 

testování 
3 Společnost J.K.R 
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a v poslední řadě by toto řešení zjednodušilo činnost rezervace materiálu potřebného 

k výrobě vytvořeného výrobního plánu. 

 

 

 

Obrázek č. 26: Struktura procesu po pořízení a implementaci navrhovaného řešení 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

3.4 Ekonomické zhodnocení 

Pro zhodnocení navrhovaného řešení po ekonomické stránce je nutné vyčíslit náklady 

na pořízení a implementaci navrhovaného řešení, osobní náklady na zaměstnance a 

úsporu času na manuální zpracování opravných činností v průběhu zásobovacího 

procesu. 

 

3.4.1  Kalkulace navrhovaného řešení 

Na základě provedené poptávky u společnosti J.K.R. by bylo potřeba zajistit pro kaţdé 

PC, které bude vyuţívat IS Byznys Centrální menu, pro navrhované řešení je nutné 

opatřit centrální menu pro čtyři PC stanice. Jedná se o PC vedoucího výroby, 
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administrativní pracovnice výroby a pro dvě PC, které se nachází ve výrobní hale, 

konkrétně v navaţovně a adjustaci. Dále je nutné zakoupit modul Výroba. Po zváţení 

moţností je vhodné pro potřeby společnosti RYOR a. s. tento modul zakoupit také 

pro všechny čtyři PC. I kdyţ modul, který by byl zakoupen pouze jedenkrát a mohl 

by pracovat na všech PC s centrálním menu, nebyl by tento model zpřístupněn všem 

uţivatelům modulu Výroba současně. 

 

Tabulka č. 3: Kalkulace navrhovaného řešení IS Byznys 

Poţadavek Počet PC stanic Cena/PC stanici Cena celkem 

Centrální menu 4 3 000 Kč 12 000 Kč 

Modul Výroba 4 10 000 Kč 40 000 Kč 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování podle získaných informací) 

 

Z tabulky č. 3 vyplývá, ţe investice na zakoupení navrhovaného řešení by byla 

52 000 Kč. 

 

3.4.2  Osobní náklady 

Pro vyčíslení osobních nákladů je nutné vyjádřit jednotlivé poloţky mzdy 

na zainteresované pracovníky. Jedná se o vedoucího expedice, pracovníka expedice 

(skladu hotových výrobků), vedoucí oddělení zásobování, vedoucí výroby 

a administrativní pracovnici výroby.  

 

Na základě zjištěných průměrných hrubých mezd (HM) jsou v tabulce č. 4 vyčísleny 

veškeré osobní náklady na výše zmíněné zaměstnance společnosti RYOR a. s. 

Pro výpočet je k hrubé mzdě přičítáno sociální a zdravotní pojištění placené 

zaměstnavatelem. Sazba pro sociální pojištění je 25 % a pro zdravotní pojištění 9 % 

z hrubé mzdy, připočtením k hrubé mzdě získáme tzv. superhrubou mzdu (SHM). 

Ta tvoří osobní náklady na zaměstnance, které se zahrnují do výsledku hospodaření. 

 

                                       (3) 
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Tabulka č. 4: Osobní náklady na jednotlivé zaměstnance 

Zaměstnanec 
Průměrná 

HM 

SP 

zaměstnavatel 

(25% z HM) 

ZP 

zaměstnavatel 

(9% z HM) 

SHM 

Vedoucí 

expedice 
28 100 Kč 7 025 Kč 2 529 Kč 37 654 Kč 

Vedoucí 

zásobování 
24 700 Kč 6 175 Kč 2 223 Kč 33 098 Kč 

Vedoucí  

výroby 
29 300 Kč 7 325 Kč 2 637 Kč 39 262 Kč 

Pracovník 

expedice 
22 100 Kč 5 525 Kč 1 989 Kč 29 614 Kč 

Administrativní 

pracovnice 
19 000 Kč 4 750 Kč 1 710 Kč 25 460 Kč 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Pro další výpočty je nutné stanovit náklady firmy na odpracovanou hodinu jednotlivých 

zaměstnanců při úvazku 160 hodin za měsíc. Peněţní vyjádření je pro jednotlivé 

pracovníky vyjádřeno v následující tabulce podle vzorce (4). 

 

                               
               

   
                  (4) 

 

Tabulka č. 5: Náklady na odpracovanou hodinu jednotlivých zaměstnanců 

Zaměstnanec SHM 
Náklady na 

odpracovanou hodinu 

Vedoucí expedice  37 654 Kč  235 Kč 

Vedoucí zásobování  33 098 Kč  207 Kč 

Vedoucí výroby  39 262 Kč  245 Kč 

Pracovník expedice  29 614 Kč  185 Kč 

Administrativní pracovnice  25 460 Kč  159 Kč 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.4.3  Dodatečné náklady navrhovaného řešení 

Dalšími náklady, které je nutné vyčíslit na implementaci navrhovaného řešení, 

je peněţní vyjádření času spotřebovaného na přepis poloţek z FileMakeru 

do IS Byznys. Tato činnost byla v kapitole 3.3 vypočítána na 25,67 hod při spolupráci 

vedoucího výroby a administrativní pracovnice. V následující tabulce jsou vyjádřeny 

dodatečné náklady na implementaci navrhovaného řešení. Jedná se o přepočet času 

potřebného pro implementaci na peněţní vyjádření. 

 

                                                                            (5) 

  

Tabulka č. 6: Dodatečné náklady navrhovaného řešení 

Zaměstnanec 
Náklady na 

odpracovanou hodinu 

Doba přepisu 

poloţek 

Celkové dodatečné 

náklady 

Vedoucí 

výroby 
245 Kč 25,67 hod 6 289,15 Kč 

Administrativní 

pracovnice 
159 Kč 25,67 hod 4 081,53 Kč 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Dodatečné náklady na implementaci navrhovaného řešení tvoří peněţní vyjádření času 

na přepis jednotlivých poloţek z FileMakeru do IS Byznys. Tyto náklady činí 

přibliţně 10 371 Kč. 

 

3.4.4  Úspora nákladů navrhovaného řešení 

Následující tabulka vyjadřuje, jaké náklady by mohly být uspořeny, pokud 

by se vyuţíval jednotný informační systém ve všech odděleních společnosti RYOR a. s. 

Jednalo by se o kontrolu objednávky hotových výrobků, aby se zamezilo situaci 

z kapitoly 2.8.3, tuto činnost provádí vedoucí a pracovník expedice přibliţně 20 min. 

Dále by se jednalo o opravy jiţ vystavených dokumentů (objednávka hotových 

výrobků, rezervace a výdejky materiálu). Tyto činnosti probíhají jedenkrát týdně, 

pro účely dalšího výpočtu budou náklady převedeny na roční interval. 
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Tabulka č. 7: Celková roční úspora nákladů 

Činnost Zaměstnanec Doba 
Náklady 

na 1 h 

Týdenní 

náklady  

Roční 

náklady  

Kontrola obj. 

hotových výrobků  
Vedoucí expedice 20 min 235 Kč 78 Kč 4 056 Kč 

Kontrola obj. 

hotových výrobků 
Pracovník expedice 20 min 185 Kč 62 Kč 3 224 Kč 

Oprava obj. 

hotových výrobků 
Vedoucí expedice 15 min 235 Kč 59 Kč 3 068 Kč 

Oprava obj. 

hotových výrobků 
Pracovník expedice 15 min 185 Kč 46 Kč 2 392 Kč 

Oprava rezervace Vedoucí zásobování 20 min 207 Kč 69 Kč 3 588 Kč 

Oprava výdejky Vedoucí zásobování 20 min 207 Kč 69 Kč 3 588 Kč 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Doba, kterou pracovníci společnosti stráví činnostmi kontroly a dodatečných oprav 

dokumentů je 110 min týdně a ročně se jedná o 5 720 min, tj. přibliţně 95 hodin. 

Celková roční úspora při pořízení a implementaci jednotného informačního systému 

by byla 19 916 Kč. Do této částky není zahrnut aspekt ušlého zisku, který vzniká 

při nedokonalé kontrole objednávaných výrobků. I přesto, ţe kontrolu provádí 

dva pracovníci, je stále vykonávána manuálně a můţe dojít k chybám. 

 

3.4.5  Doba návratnosti navrhovaného řešení 

Pro zhodnocení výhodnosti navrhovaného řešení je třeba vypočítat dobu návratnosti 

investice. 

 

                 
                

                    
              (6) 

 

Investiční výdaj tvoří náklady na pořízení IS Byznys pro čtyři PC stanice a náklady 

na přepsání poloţek z FileMakeru do IS Byznys, celková částka výdaje je 62 371 Kč. 

Po vyhodnocení všech aspektů je celková roční úspora nákladů 19 916 Kč. Doba 
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návratnosti podle vzorce (6) je 3,13 roky. Lze konstatovat, ţe z finančního hlediska je 

doba návratnosti investice 3 roky a 2 měsíce. 

 

3.5 Přínosy navrhovaného řešení 

Hlavním přínosem sjednocení informačního systému pro oddělení expedice, zásobování 

a výroby je úspora času na vykonávání opravných činností, které jsou uvedeny na 

obrázku č. 15. Především se jedná o opravu dokumentů, které jsou provázány se 

zásobovacím procesem uvnitř společnosti RYOR a. s., tato doba činí ročně 95 hodin. 

Tento čas lze po pořízení a implementaci jednotného informačního systému vyuţít 

efektivněji u všech zainteresovaných pracovníků. 

 

Dalším přínosem tohoto řešení je eliminace chyb v počtu objednaných hotových 

výrobků, v současnosti se musí manuálně kontrolovat všechny objednané výrobky, 

které jsou zařazeny do plánu výroby nebo uţ jsou vyrobeny, ale zatím nebyly předány 

na sklad hotových výrobků. Vyuţitím IS Byznys ve výrobě by tyto informace byly 

automaticky uvedeny v systému při vytváření nové objednávky hotových výrobků. 

Z toho důvody by se sníţila pravděpodobnost objednání vyššího počtu výrobků neţ je 

potřebné pro zajištění plynulého zásobování odběratelů a konečných zákazníků 

a naopak by se také předešlo situaci vyprodání výrobků a tím ušlému zisku 

z potenciálně prodaných kusů, které by byl skladem. 

 

  



 

69 

ZÁVĚR 

Cílem zpracování diplomové práce bylo nalezení efektivnějšího řešení pro zásobovací 

proces a sjednocení informačního systému ve společnosti RYOR a. s. Cíl diplomové 

práce se podařilo splnit. 

 

V teoretické části byla objasněna problematika pojmů z logistiky, procesního prostředí 

a logistiky zásobování. Znalosti pro tuto část diplomové práce byly načerpány 

především z odborné literatury týkající se oblasti logistiky. V analytické části bylo 

provedeno seznámení se základními informacemi spolčenosti RYOR a. s. Na základě 

poznatků z teoretické části bylo moţné provést analýzu zásobovacího procesu, který 

probíhá v analyzované společnosti. K získání informací pro tuto část byla vyuţita 

metoda pozorování, dotazování a především rozhovorů s pracovníky společnosti 

v oddělení expedice, zásobování a výroby. Během analýzy byly zjištěny nedostatky 

týkající se především nejednotného informačního systému.  

 

V poslední části diplomové práce bylo navrţeno řešení pro nedostatky zjištěné 

předchozí analýzou. Jedná se o sjednocení informačního systému pro oddělení 

expedice, zásobování a především výroby. Nejvhodnějším řešením bylo navrhnuto 

vyuţití informačního systému Byznys od společnosti J.K.R., který je uţ ve firmě 

vyuţíván. Instalace systému by se týkala oddělení výroby, pro kterou by implementace 

znamenala ještě dodatečné náklady na čas věnovaný přepisu poloţek ze současného 

databázového softwaru FileMaker.  

 

Pořízení a implementace navrhovaného řešení by pro společnost RYOR a. s. znamenaly 

střednědobou investici, která je vzhledem k jejich současné finanční situaci 

přijatelnou investicí. Velkým benefitem navrhovaného řešení je především úspora 

času při dodatečných opravách dokumentů, které jsou vázány k zásobovacímu procesu. 

 

V blízké době bude návrh řešení předloţen společnosti. Dále by bylo vhodné zamyslet 

se vzhledem k plánovaným stavebním úpravám nad zvětšením skladu obalů a regulací 

teploty v tomto prostoru.  
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(Zdroj: Vlastní zpracování podle získaných informací) 
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(Zdroj: Vlastní zpracování v MS Excel ve společnosti RYOR a. s.) 
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  (Zdroj: Vlastní zpracování v systému Byznys ve společnosti RYOR a. s.) 
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