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ABSTRAKT 

 

Aleš Hejzlar 

Efektivnější průběh zakázky firmou s pomocí pojistných zásob 

Diplomová práce, Řízení a ekonomika podniku, VUT – FP v Brně 

 

Tato diplomová práce se věnuje zefektivnění průběhu zakázky firmou. 

Vychází z teoretického základu a analýzy současného stavu. Zabývá se 

praktickým návrhem procesních změn ve společnosti vedoucích ke zlepšení 

současného plánování pojistných zásob a ověřením daných změn na metrikách 

společnosti.   
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ABSTRACT 

 

Aleš Hejzlar 

Order management improvement through safety inventories 

Master’s thesis, Institute of Management, Brno UT – FBM 

 

This master’s thesis deals with order management improvement, 

based on the theoretical basis and analysis of current status. It deals with 

practical proposal for the procedural changes in the company to improve 

the existing safety stock  planning  and validation of a changes to the metrics 

of the company. 
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Úvod 

Podobně jako ve většině segmentů trhu, tak i v oblasti telekomunikací 

je v dnešní době vyvíjen velký tlak na rychlost dodávek zboží, které si zákazník 

objedná. Zákazníka nezajímá doba dodání komponentů pro naši výrobu, nezajímá ho, 

jaký čas trvá přeprava zboží na místo určení. Zákazník chce mít nachystané zboží 

na termín, kdy ho potřebuje. Našim úkolem je, abychom se mu snažili vyjít maximálně 

vstříc a zkracovali naše dodací doby, jak jen je to možné. Tyto úkoly před nás kladou 

velkou spoustu výzev, firemní procesy musejí být robustní a pružnější v reakcích 

na nové objednávky, skladové zásoby musejí odpovídat potřebám zákazníků, 

ale nesmějí být přemrštěné. Tato diplomová práce si klade za cíl, na základě analýzy 

současného stavu, zkušeností a teoretického základu, zefektivnit průběh zakázky 

firmou.  

Práce je rozdělena do dvou základních částí, teoretické a praktické. Teoretická 

část je věnována výkladu problematiky projektového managementu, ABC analýze 

a teorii optimalizování skladových zásob s ohledem na nelineární spotřebu materiálu 

v jednotlivých obdobích.  

V praktické části je přistoupeno k mapování stávajících firemních procesů. 

Jsou zde uvedeny popisy problémů, se kterými se společnost potýká, jsou zde 

analyzovány zjištěné skutečnosti a z historických dat o spotřebách jednotlivých 

materiálů je hodnocen sezónní vliv na objemy prodejů. Tyto údaje jsou podrobeny 

grafickým analýzám u jednotlivých sledovaných metrik. Na základě ABC analýzy jsou 

vytipovány materiály s největším dopadem na obrat a množství objednávek. Dále jsou 

navrhnuty procesní pravidla při průběhu zakázky a postupy při nastavování pojistných 

zásob a v neposlední řadě doporučení na sledování a shromažďování dat o zakázkách. 

V závěru práce jsou diskutovány výsledky změnových akcí a jejich vliv na zlepšení 

základních metrik. 

 

 

 



1 Představení spole

ADC Czech R

ADC telecommunications, Inc., která byla v

Tyco Electronics. Během posledního 

pod společný název TE 

zaměstnanců. Rozmístěných ve výrobních závodech v

Německu a České Republice

telecommunications mělo za následek vedoucí postavení na trhu telekomunika

hardwaru a společně mají

společnosti patří telekomunika

prvků. Za zmínku zcela jist

Bank of England, Verizon, 

 

               

Zdroj:  ADC Czech Republic.

 

1.1 Historie společnosti

Počátky Audio Development Company (pozd

Incorporated) se datují do roku 1935, kdy byla spole

z Bell laboratory. Společnost se ve svých prvopo

transformátorů a zesilovačů

produkty byly audiometry na testování sluchu. V

konektory, adaptéry, patch kabely a rozvodné sk

zapojení do telekomunikačního pr

                                               
1 ADC Czech Republic. Interní sm
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edstavení společnosti 

Republic, s.r.o. je pobočkou americké spole

, Inc., která byla v polovině roku 2010 zakoupena 

ěhem posledního roku se obě společnosti transfor

ný název TE connectivity. Společnost ADC měla celosvě

ěných ve výrobních závodech v USA, Mexiku, Austrálii, 

epublice. Propojení společností Tyco Electron

ělo za následek vedoucí postavení na trhu telekomunika

 mají více než 80.000 zaměstnanců. Mezi hlavní zákazníky 

í telekomunikační firmy, velké banky a prodejci telekomunika

zcela jistě stojí společnosti jako AT&T, Deutsche 

 Wind, Anixter a Telefonica. 

           

Obrázek 1: Loga společnosti 

ADC Czech Republic. Interní směrnice a materiály společnosti. 

čnosti1 

átky Audio Development Company (později přejmenováno na ADC 

Incorporated) se datují do roku 1935, kdy byla společnost založena dvě

čnost se ve svých prvopočátcích zabývala výrobou vlastních 

 a zesilovačů jak pro průmysl, tak pro rozhlasové vysílání. Dalšími 

produkty byly audiometry na testování sluchu. V roce 1941 začalo ADC produkovat 

konektory, adaptéry, patch kabely a rozvodné skříně, což nastiňovalo jeho pozd

omunikačního průmyslu. 

        
Interní směrnice a materiály společnosti. 

kou americké společnosti 

zakoupena společností 

nosti transformovaly 

celosvětově 10.000 

USA, Mexiku, Austrálii, Číně, 

lectronics s ADC 

lo za následek vedoucí postavení na trhu telekomunikačního 

Mezi hlavní zákazníky 

ní firmy, velké banky a prodejci telekomunikačních 

&T, Deutsche telekom, 

 

 

ejmenováno na ADC 

nost založena dvěma inženýry 

átcích zabývala výrobou vlastních 

mysl, tak pro rozhlasové vysílání. Dalšími 

alo ADC produkovat 

ovalo jeho pozdější 
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V roce 1953 byla založena dceřiná společnost Magnetic controls company, 

která se zabývala vojenským a vesmírným výzkumem. Od roku 1962 se společnost 

podílela na vesmírných misích a její senzory se staly součástí raketoplánu Columbia. 

Magnetic controls company byla v roce 1984 prodána z důvodu ztrátovosti. 

V dalších letech se společnost ADC věnuje převážně oboru telekomunikací, 

skupuje menší telekomunikační společnosti po celém světě, mění jméno na ADC 

telecommunications, Inc. a její obraty rok od roku rostou. V roce 1994 dosahovala tržní 

hodnota společnosti ADC téměř miliardu dolarů.  

ADC se po celou svou historii snažilo vyrábět moderní sofistikovaná zařízení 

ve vysoké kvalitě a s ohledem na potřeby zákazníku, nejinak je tomu i dnes po akvizici 

společností Tyco Electronics, která byla uskutečněna v polovině roku 2010 v hodnotě 

1,24 miliardy dolarů.  

 

1.2 Kompetence2 

ADC vyvíjí a vyrábí síťová příslušenství, hardware a software a integrační 

služby pro víceúčelové sítě, které přenášejí datové, video a hlasové služby, nebo 

zajišťují připojení na internet. Data mohou být přenášena přes telefonní síť, kabelovou 

televizi, internet nebo bezdrátové a podnikové sítě.  

 

Obrázek 2: Schéma využití produktů ADC 

Zdroj:  ADC Czech Republic. Interní směrnice a materiály společnosti. 
 
                                                
2 ADC Czech Republic. Interní směrnice a materiály společnosti. 
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Společnost poskytuje hardwarové i softwarové systémy a integrovaná řešení, 

která umožní zákazníkům vybudovat a rozšiřovat komunikační sítě. Produkty ADC 

zahrnují kromě těchto řešení také zařízení pro širokopásmové připojení, která zajišťují 

fyzické propojení rozdílných komunikačních systémů a komponentů.  

Podnikové produkty pro širokopásmové připojení umožňují telefonním 

společnostem, aby svým podnikovým zákazníkům poskytovaly hlasové, video a datové 

služby s připojením na internet. Širokopásmové připojení, určené pro koncové 

zákazníky, dovoluje kabelovým televizním operátorům přenášet dva digitální zvukové 

doprovody, realizovat datové přenosy internetové a video služby. V rámci těchto 

integrovaných produktových řešení, pomáhají zákazníkům při začleňování produktů 

ADC a dalších doplňkových zařízení do komunikačních sítí. 
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2 Vymezení problému a cíle práce 

Účelem této kapitoly je ohraničení toho, čím se diplomová práce bude zabývat. 

Jsou zde popsány problémy, se kterými se setkáváme při prodeji zboží, které produkují 

naše sesterské závody v Mexiku a USA. Vzhledem k množství produktů, které se takto 

prodávají, se popisná část práce bude zabývat výhradně skupinou materiálů FGS - fiber 

guide systems (dále FGS). Na těchto produktech budou prováděny analýzy, které se dle 

potřeby rozšíří na zbylé portfolio. 

 FGS výrobky jsou unikátní plastové kanály pro snadný rozvod optických vláken 

při instalacích v budovách. Jejich tvar umožňuje vzájemné napojování a větvení, 

jsou uzavíratelné, což zabezpečuje ochranu optických vláken. Dále zabezpečují 

minimální rádius, aby nedocházelo ke zlomení nebo nalomení optického vlákna při jeho 

ohybu, které by mělo za následek ztrátu nebo zhoršení optických vlastností kabelů 

při přenosu světla.  

 

 

Obrázek 3: Příklady FGS produktů 

Zdroj:  ADC Czech Republic. Interní směrnice a materiály společnosti. 
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V diplomové práci bude popsán průběh zakázky, tak jak tomu je u všech 

překupovaných materiálů, nicméně veškeré sledované metriky a hodnocení se budou 

vztahovat pouze k FGS. U FGS produktů je bez výjimky zaručeno, že se nakupují 

pouze z USA, protože v evropských závodech tato výroba zavedena není. FGS jsou 

poměrně vysokoobrátkovým zbožím, jejich výroba neklade nároky na lidskou sílu 

a výchozí suroviny jsou tytéž – mění se pouze formy ve vstřikovacích lisech.  

Část věnující se popisu vkládání a potvrzování objednávek je shodná i pro 

produkty vyráběné v našem brněnském závodě. 

 

2.1 Vymezení problému 

 V následujících podkapitolách jsou popsány důvody vedoucí ke zpracování této 

diplomové práce. Jednotlivé problémy spolu na první pohled až tak nesouvisejí, mají 

však za následek zhoršení metrik, které společnost sleduje a snaží se je držet na vysoké 

úrovní bez velkých výkyvů. 

 

2.1.1  Chybovost informací o zakázce 

 Jedním z nejvýznamnějších problémů, se kterým se firma potýká, 

je neuspořádaný tok informací o zakázce. Objednávka není vždy zpracována 

standardním způsobem. Termíny mohou být v zakázce potvrzeny jak pracovníky 

zákaznického servisu na základě data nabídnutého systémem SAP, což ve velkém 

množství případů není správně. Pouze plánovač dokáže korektně potvrdit termín 

v zakázce tak, jak tomu odpovídá reálná situace. Nejhorší je, pokud je již potvrzený 

termín přepotvrzen na základě availability checku – funkce pop up (kontrola 

disponibility materiálu v SAP). Pokud se totiž v systému nachází více objednávek na 

stejný materiál a některé z nich nejsou potvrzeny, posune se kontrolovaná objednávka 

až o několik týdnů za termín, na který byla původně potvrzena. V praxi poté neexistuje 

způsob jak toto dohledat dokud se neozve zákaznický servis, že jim někdo odsunul 

termín, který již oznámili zákazníkovi. Vznikají tak „komické“ situace, když ten, 

kdo termín odsunul, požaduje jeho opětovné vylepšení. 
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2.1.2 Finanční prostředky vázáné ve skladových zásobách 

S vyššími pojistnými zásobami se snižuje obrátka zásob. Finanční prostředky 

vázány v zásobách jsou trnem v oku finančnímu oddělení. Pro představu, nehledě na typ 

produktu, bylo zjištěno, že ve skladech evropského ADC se nachází materiály 

nevykazující žádný pohyb po dobu delší než jeden rok v celkové hodnotě okolo 

150 milionů korun. Toto závratné číslo je z velké části výsledkem neuvážené tvorby 

pojistných rezerv na objednávky, které nakonec do firmy nikdy nepřišly.  

 

2.1.3 Stagnace prodejů a předpovídání spotřeby 

V současné době je předpovídání spotřeby realizováno na základě prodejů 

v předcházejících měsících. Ukládání tzv. forecastů (předpovědí) nebo safety stocků 

(pojistných zásob) je více méně pocitovou záležitostí hlavních plánovačů na základě 

informací od produktových manažerů a prodejců. To má za následek, že zboží leží 

několik dalších měsíců na skladě nebo ho není dostatek pro pokrytí všech objednávek. 

Oba případy negativně ovlivňují hodnoty firemních metrik. 

 

2.1.4 Velké portfolio produktů 

 Dalším problémem při řízení zásob a předpovídání spotřeby je velké množství 

produktů. Je až neuvěřitelné, že u více obrátkových materiálů jsou veškeré forecasty 

a safety stocky nastavovány v systému ručně. Neexistence zautomatizovaného 

systémového přístupu je velkým nedostatkem plánování takovéhoto množství 

diskrétních materiálů. Jen produktů FGS, které jsou nabízeny zákazníkům je 406 druhů. 

Pokud se jedná o celé portfolio firmy, toto číslo je v desítkách tisíc. 

 

2.2 Cíle práce 

Cílem této diplomové práce je na základě dostupných údajů z databází 

společnosti a zkušeností zaměstnanců odstranit problémy popsané v předešlé kapitole. 

Zlepšit metriky společnosti na skupině výrobků FGS, vzhledem k dynamičnosti trhu 

a vnějších vlivům. Dále je nutné navrhnout nástroje na sledování jednotlivých ukazatelů 
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tak, aby se daly v budoucnosti tyto stěžejní ukazatele objektivně hodnotit, řídit 

a aplikovat na další výrobky z portfolia společnosti. Toto by mělo v budoucnosti 

zabezpečit vyšší výkonnost společnosti jako celku. 

 

2.3 Měřitelná kritéria cíl ů práce 

 Kritéria úspěšnosti jsou vztahována k plnění zákaznických požadavků z pohledu 

termínů dodání. Dalším, neméně důležitým kritériem pro hodnocení, který se 

ve společnosti používá je obrátka zásob. Všechny tři metriky jsou popsány 

v následujících podkapitolách. 

 

2.3.1  STR - Ship to request 

STR neboli ship to request, je metrika používaná ve společnosti ADC 

pro hodnocení toho, jak se daří vyhovět požadavku zákazníka na termín dodání. 

Běžně se stává, že zákazník požaduje dodání zboží okamžitě, i když lead time 

(doba dodání) pro daný produkt je v řádu týdnů. V praxi to znamená, zda se zboží 

vyexpeduje na 1st date – termín zadaný do objednávky zákaznickým servisem. 

Stanovený firemní cíl je dosáhnout hodnoty 75%, což je velmi odvážné, vzhledem 

k historickým údajům, nastavení vnitřních procesů firmy a tlakem na nízké hodnoty 

zásob. 

 

2.3.2 STP - Ship to promise 

Další z cílů ship to promise slouží k hodnocení toho, jak se expeduje zboží 

k zákazníkům z distribučního skladu. Jedná se o porovnání prvního termínu, který byl 

potvrzen v zakázce a termínu, kdy bylo zboží fyzicky expedováno k zákazníkovi. 

Firemní cíl je stanoven na hodnotu 96%. 
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2.3.3 IT - Inventory turns 

Inventory turns v překladu obrátka zásob je jednou z velmi důležitých metrik 

sledujících pohyb materiálu na skladě. Cíl je stanoven na hodnotu 6,5. Výpočet obrátek 

tak, jak jsou ve firmě vyhodnocovány je níže. 

�� = ����ř�	
	�
	3	�ě�í��	��ů�ě��á	3	�ě�íč�í	�á��	
 × 4 

Vzorec 1: Výpočet obrátek zásob 

Zdroj:  ADC Czech Republic. Interní směrnice a materiály společnosti. 
 

Jedná se o výpočet, který zohledňuje spotřebu materiálu ve třech po sobě 

jdoucích měsících vynásobenou čtyřmi a tento součin je dělen hodnotou skladových 

zásob ve třech po sobě jdoucích měsících. 
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3 Teoretická východiska práce 

„Osmdesát pět procent důvodů proč neplníme požadavky zákazníků, je dáno spíše 

chybami procesů, než chybami zaměstnanců. Úkolem managementu je změnit chybné 

procesy, nikoli nutit jednotlivce k ještě vyšším výkonům.“ 

William E. Deming 

V této kapitole je popsána a z uvedených zdrojů citována nezbytná teorie 

pro stěžejní část diplomové práce tj. praktikou část, kde budou navržena opatření 

vedoucí k eliminaci problémů vznikajících při průchodu zakázky firmou. Dále je zde 

zpracována teorie pro návrhy postupů umísťování pojistných zásob, tak aby měly 

za následek zlepšení metrik společnosti a ne jejich zhoršení v podobě nepohyblivých 

zásob, které se mohou stát v budoucnosti neprodejnými.  

 

3.1 7 druhů plýtvání3 

Nejčastější druhy plýtvání, na základě kterých jsou společnosti méně efektivní, 

než by mohly být, jsou popsány níže. Nalezení plýtvání není ve velkém množství 

případů nikterak složité a odstranění těchto nežádoucích aktivit nestojí firmu nic. Každá 

odstraněná příčina plýtvání se společnostem v zápětí vrací v podobě zrychlení toku 

zakázek. 

• Defekty – vadné výrobky, špatně zadané informace, 

• Nadprodukce – výroba na sklad, nadbytečné reporty, 

• Nadměrné zásoby – nadbytek materiálu ve výrobě a ve skladu, 

• Zbytečné pohyby – nesdružené či rozdělené operace, data zadávaná navíc, 

• Nadbytečné zpracování – nadbytečné transakce či schvalování, 

• Doprava – následné kroky v procesu vyžadující přesun, 

• Čekání – čekání na výstup z další operace, práce v dávkách. 

 

                                                
3 SC&C PARTNER, spol. s r.o. Monitorování a řízeni procesů: Case study. s. 4 
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3.2 DMAIC4 

DMAIC je metodologie zlepšování procesů. Níže uvedená slova jsou názvy 

jednotlivých fází zlepšování procesů. Tyto fáze jsou vzájemně propojeny a tvoří proces. 

Výstupy jedné fáze jsou vstupy fáze následující. 

• Define - Definovat 

• Measure - Měřit 

• Analyze - Analyzovat 

• Improve - Zlepšit 

• Control  – Řídit 

 

3.2.1 Definovat 

 Definovat cíl projektu a jeho rozsah, získat podklady o procesu a zákazníkovi. 

Porozumět plánovanému zlepšení a způsobu jakým bude měřeno. Používá se procesní 

mapa a pohled na proces z vyšší úrovně. 

 

3.2.2 Měřit 

 Zaměřit se na sběr dat a informací o současné situaci. Shromažďují se data 

o současném výkonu procesu, která přesně vymezují daný problém. Je nutno určit, 

zda je systém správně nastaven. Určuje se způsobilost procesů. Používá se zde pareto, 

matice priorit, plán sběru dat, atd. 

 

3.2.3 Analyzovat 

 Identifikovat příčiny defektů, používá se ověřování pomocí hypotéz. Statisticky 

se ověřuje významnost kritických vstupních a procesních proměnných a jejich vliv 

na výstupy. Používá se diagram příčin a následků, grafická analýza dat, testování 

hypotéz a DOE. 

                                                
4 SC&C PARTNER, spol. s r.o. Lean Six Sigma: Green Belt. s. 12-25 
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3.2.4 Zlepšit 

 Vytvořit, vyzkoušet a implementovat řešení, která odstraňují hlavní příčiny 

problémů v procesu. Plánované, ohodnocené a testované faktory, které by měly 

odstranit nebo snížit vliv identifikovaných prvotních příčin, poté co byly 

implementovány. Používá se zde matice priorit, hodnocení rizik a analýza nákladů 

a přínosů. 

 

3.2.5 Řídit 

 Pomocí dat vyhodnotit jak řešení, tak plány. Ověřit, zda všechny změny 

odpovídají fungujícímu systému řízení změn a požadavkům na shodu. Standardizací 

procesu zajistit životaschopnost zlepšení. Navrhnout další kroky kontinuálního 

zlepšování včetně možnosti širšího použití.  

 

3.3 ABC analýza  

„S výhodou se pro diferenciaci položek doporučuje použít metody ABC, 

kterou objevil Pareto a tvoří zákonitost mezi příčinou a následkem, toto pravidlo je 

podloženo poznatkem, že 80% důsledků způsobuje asi 20% příčin. Analýza je poměrně 

nenáročná záležitost. Postačí použít údaje o tržbách za uplynulé období podle 

jednotlivých výrobků, seřadit je podle stoupající velikosti obratu a určit podíl 

kumulovaných hodnot tržeb v procentech celkových tržeb firmy. Kategorie A, B, C 

představují tři třídy a v pořadí snižující se důležitosti. V praxi se nemusí omezovat na tři 

třídy, ale naopak je účelnější pracovat s větším počtem tříd. Kriteria pro klasifikaci musí 

být založena na rozsahu ovládané hodnoty kategorie a na vlivu, který má tato kategorie 

na zásoby, na úroveň dodavatelských služeb a na příspěvek k zisku. Základními činiteli 

určujícími důležitost kategorie položek při aplikaci analýzy ABC, mohou být: 

• roční obrat, 

• cena, 

• disponibilita materiálových prvků, 

• dodací lhůta, 
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• skladovací kapacita a objem skladových materiálových prvků, 

• riziko překročení záručních lhůt a tím ztráty, 

• náklady na vyčerpání zásob.  

 

Které kritérium se vybere, závisí na dané situaci. Pro pořízení zásob lze 

doporučit vycházet z hodnoty ročního obratu položky. “5 

 ABC analýzu lze vhodně rozšířit o další klasifikaci XYZ. Například podle 

obrátek zásob. Tím nám vznikne matice položek, ze kterých se dají snadno vytřídit ty 

nejdůležitější, jak z hlediska množstevní spotřeby tak obrátkovosti (tj. jsou zde zahrnuty 

i prodeje). 

 Pro jednotlivé oblasti matice se volí následující logistické prostředky. Kde pro 

AX je vhodné použít kontinuální zásobování (forecasty) a naopak pro CX objednávat, 

až v případě obdržení objednávky (make to order). U ostatních buněk matice volíme 

jiný typ zásobování nebo se na základě dalších informací přikloníme k jedné 

z uvedených možností.  

Příkladem třídění materiálů pro ABC analýzu je množství pokládaných 

objednávek v Paretově diagramu. Díky tomuto diagramu lze rozčlenit materiály 

do jednotlivých skupin, ke kterým je později přistupováno rozdílně. Poměry mezi 

jednotlivými skupinami lze upravovat dle potřeb řešeného problému.  

                                                
5 JUROVÁ, Marie. Obchodní logistika. s. 99-100 
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Obrázek 4: Paretův diagram 

Zdroj:  Art of Lean, Inc. Introduction to creating level pull. s.18 

 

3.4 Řízení zásob 

 Tato kapitola se věnuje popisu teorie zásobování, druhům řízení zásob a typům 

zákaznických požadavků, které je nutno v praxi uspokojovat. Jedná se o výběr 

relevantní teorie pro potřeby této práce.  

„Teorií byla vyvinuta celá řada přístupů pro řízení zásob, které aplikují 

matematické a statistické modely. Jsou také v současné době součástí nabídky 

softwarových produktů pro řízení materiálových toků a logistických informačních 

systémů. Je však nezbytné, aby uživatel měl znalost předpokladů, na kterých je 

doporučovaný algoritmus postaven pro vlastní interpretaci získaných výsledků a další 

rozhodnutí. Znalost možností a nezbytných dovedností v oblasti modelování jsou 

základním předpokladem pro tvůrčí přístup při hledání optimální strategie zásob. 

Za optimální strategii řízení zásob je nutno považovat takový způsob doplňování, 

udržování a čerpání zásob, při níž se dosáhne minima součtu nákladů spojených 

s pořizováním a udržováním zásob a ztrát způsobených jejich nedostatkem.“6 

                                                
6 JUROVÁ, Marie. Obchodní logistika. s. 65-66 
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3.4.1 Druhy zákaznických požadavků7 

 Základní případ – spojitý typ, kolísání pouze 10-15%, je jednoduchý k řízení. 

Typický v automobilovém průmyslu. 

 

Obrázek 5: Spojitý typ poptávky 

Zdroj: Art of Lean, Inc. Introduction to creating level pull. s. 16 

 

Sezónní typ představuje požadavky zákazníků zatížené sezonním vlivem. 

Je složitější na řízení zásob a zajištění dostatečných kapacit 

 

Obrázek 6: Spojitý - sezonní typ poptávky 

Zdroj:  Art of Lean, Inc. Introduction to creating level pull. s. 16 

 

Nespojitý typ (anglicky nazývaný silly – pošetilý) Až 70% prodejů 

je uskutečněno v posledním měsíci čtvrtletí.  

                                                
7 Volný překlad - Art of Lean, Inc. Introduction to creating level pull. s. 16.  
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Obrázek 7: Nespojitý typ poptávky 

Zdroj: Art of Lean, Inc. Introduction to creating level pull. s. 16 

 

 Poslední typ je z pohledu plánování nejproblematičtější. Naopak řízení zakázek 

z pohledu prvního typu nepředstavuje téměř žádné nepříjemnosti při výpočtech 

pojistných zásob a objednacích cyklů. 

 

3.4.2 Strategie řízení zásob8 

 Při řešení problému stanovení optimální úrovně zásob v logistickém systému 

se využívá obecná strategie řízení zásob. V praxi se používají tři hlavní strategie řízení 

zásob: 

• systém řízení zásob poptávkou, 

• řízení zásob plánem, 

• adaptivní metoda řízení zásob. 

Pro zavedení do praxe je třeba věnovat pozornost především předpokladům, 

jejichž splnění je podmínkou jejich úspěšnosti a efektivnosti jejich funkce. 

 

Systém řízení zásob poptávkou – u tohoto systému jsou zásoby vtahovány 

do logistického řetězce podle poptávky (pull systém). Doplňování zásob se zajišťuje 

v okamžiku, kdy disponibilní stav zásob na skladě poklesne pod předem stanovenou 

minimální mez. Většinou je tato mez na úrovni průměrné poptávky během cyklu 

                                                
8 JUROVÁ, Marie. Obchodní logistika. s. 66-70 
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doplňování zásoby v distribučním místě. Velikost doplňující objednávky je stanovena 

některou z metod optimalizace zásob a je ponechávána konstantní, nebo se někdy mění 

podle skutečného stavu zásob. Doplňování zásob vychází z určité předpovědi, 

ale do dalšího článku logistického řetězce je materiálový prvek vtažen, až když 

se objeví požadavky zákazníků na existující zásoby. Pro optimální funkci systému 

je nezbytné splnění následujících předpokladů. 

• Systém je založen na předpokladu, že všechny segmenty trhu, všichni zákazníci 

i výrobky jsou pro podnikání rovnocenní z hlediska dosaženého zisku. To lze 

z části odstranit aplikací metody ABC. Čistý systém řízení poptávkou 

nemotivuje – např. ke strategickému rozmísťování rychloobrátkových zásob 

do stabilizovaných nebo vysoce ziskových segmentů trhu. 

 
• Systém předpokládá teoreticky neomezenou zásobu zboží u dodavatele. Tato 

neomezená zásoba je nezbytná k tomu, aby zásilky přišly včas do skladů 

a nedošlo k nedostatku zásob. Systém vychází z předpokladu, že nedojde 

k vyčerpání zásob. To vyžaduje neomezené kapacitní možnosti výrobců jejich 

schopnost vyrobit potřebné množství v okamžiku vzniku jejich potřeby na trhu. 

Tento předpoklad je jednou z hlavních problémových oblastí jeho širokého 

využití. 

 
• Systém předpokládá, že jakmile vznikne požadavek na doplnění zásob, je možno 

stanovit délku dodacího cyklu a že je jeho trvání nezávislé na délce minulých 

i budoucích dodacích cyklů. 

 
• Pro spolehlivou funkci systému je třeba, aby poptávka byla relativně stabilní, 

aby její náhodné výkyvy opisovaly některé z teoretických rozdělení (normální, 

Poissonovo, Gama aj.). 
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Obrázek 8: Krátkodobá a dlouhodobá variabilita 

Zdroj:  SC&C PARTNER, spol. s r.o. Lean Six Sigma: Green Belt. s. 11 

 

• Dalším požadavkem je, aby doplňovací dodávky byly větší než poptávka 

v průběhu dodacího cyklu. To vyplývá z reality výkonného systému, kdy např. 

v potrubí může být jen jedna dodávka v daném dodacím cyklu a další nemohou 

být realizovány. 

 
• Konečná délka dodacího cyklu nesmí být závislá na velikosti poptávky. To je 

nezbytné pro kvalifikaci náhodných výkyvů v poptávce. Tento předpoklad 

mnohdy není možno dodržet, např. v období s mimořádně velkou poptávkou 

dochází k problémům distribučním řetězci a dodací cykly se prodlužují. 

 

Systém řízení zásob plánem – Východiskem tohoto systému je detailní znalost 

požadavků zákazníků. Výrobky jsou „tlačeny“ do logistického řetězce v předtuše 

budoucí poptávky (proto jsou označovány jako push systémy). Základem systému 

je podrobný plán požadavků na distribuci, který poskytuje detailní přehled 

o požadavcích na zásoby v jednotlivých časových úsecích plánovacího horizontu. 

Nejčastější časový interval je týdenní úsek a pro každý jsou určeny: 

• hrubé požadavky na distribuci vycházejí z očekávaných požadavků zákazníků 

a distribučních skladů, 

• plánované příjmy dodávek do skladů, 

• plánované doplňovací objednávky, 
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• stav zásob na skladě v jednotlivých týdnech. 

Pro bezproblémovou funkci systému je třeba splnit následující předpoklady: 

• Systém vyžaduje detailní odhad požadavků zákazníků za sledované období pro 

každý sklad, což je nezbytné pro řízení toku zboží distribučním řetězcem. Pokud 

jsou předpovědi přesné, funguje systém velmi dobře, nemusí se vytvářet pojistné 

zásoby, nemělo by docházet k situacím, kdy nejsou zásoby na skladě. Vytváří se 

situace, kterou z modelového hlediska můžeme označit jako determinovaná 

v čase. Optimální systém doplňování zásob v čase lze řešit mimo jiné metodami 

dynamického programování. V praxi však můžeme dojít k odhadu velikosti 

poptávky k chybám, v jejich špatné místní a časové lokalizaci. 

 

• Pohyb zásob musí být sledován komplexně, ve všech lokalitách a online. 

Současně je nezbytné také sledovat i průběh dopravy zásilek. K úspěšné aplikaci 

plánovitého řízení zásob je třeba mít k dispozici informační systém. Uvedené 

požadavky není vždy možno splnit při distribuci finálních výrobků. 

 

Adaptivní metoda řízení zásob – Kombinace obou předcházejících systémů odstraňuje 

problémy spojené s jejich realizací, a je označována jako adaptivní. Podstatou této 

metody je pružná reakce na vnější podmínky trhu. V jednom období či segmentu trhu 

bude výhodné tlačit výrobky do distribučního kanálu, v dalším vtahovat výrobky 

do distribuce až po vzniku konkrétních požadavků. Efektivní výběr vhodné strategie 

je nezbytné provést na základě následujících rozhodovacích pravidel: 

• rentability segmentů trhu a jejich stálostí, 

• závislost nebo nezávislost poptávky, 

• rizika a nejistoty v distribučním řetězci, 

• kapacity zařízení v distribučním řetězci. 

 

Zásadním kritériem výběru je rentabilita jednotlivých segmentů trhu a jejich 

stálost. Na trzích, kde jsou výrobky prodávány s vysokým ziskem a trh je stabilizovaný, 
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je výhodné využít plánované metody řízení zásob, protože tu nehrozí nebezpečí 

nesprávné lokalizace zásob. 

Druhé kriterium výběru definuje rozdíl mezi nezávislou a závislou poptávkou. 

V této situaci je nezávislá poptávka charakterizována jako poptávka po zboží, které není 

ve vazbě na poptávku jiného zboží. Např. poptávka po příslušenství na automobily 

je závislá po poptávce aut apod. Lze tedy doporučit, že v případě závislé poptávky 

výhodnější plánový systém řízení zásob v opačném případě „pull systém“. 

Při výběru efektivní strategie hraje svoji roli i riziko a nejistota v distribučním 

kanálu. Systém řízení zásob poptávkou uvažuje s náhodnými výkyvy v dodacích 

cyklech i poptávce, ale je citlivý na výkyvy v zásobování. Naopak plánový systém může 

být silně narušen výkyvy v dodacích cyklech a poptávce, ale připouští nejistoty 

v zásobování, respektive vytváří podmínky pro jejich minimalizaci. 

 Použití každého z nich musí být specifické jen pro danou lokalitu. V případech, 

kdy existují nejistoty v zásobování nebo existují nějaká omezení v lokalizacích zásob, 

je výhodnější použití plánovaného systému při alokaci existujících zdrojů. Plánový 

systém je schopen lokalizovat zboží, kde je lze prodat s vyšším ziskem a jistotou. 

V situacích, kdy často dochází k poruchám v dodacích cyklech je lépe realizovat 

systém řízení zásob poptávkou, který vede k nižším dodávkám a nehrozí nebezpečí 

špatného umístění velké dodávky příliš brzy, případně pozdě. Konečně v případech, 

kdy poptávka v daném segmentu trhu podléhá nepředvídatelným výkyvům, je výhodné 

řízení poptávkou, v případech ustálené poptávky řízení plánem. 

Posledním rozhodujícím kritériem je kapacita zařízení distribučního řetězce. 

Z popisu obou přístupů jednoznačně vyplývá, že v případech omezených výrobních, 

přepravních nebo skladovacích kapacit je vhodné plánování, v případech neomezených 

kapacit systém řízení poptávkou. Podmínkou pro adaptivní systém je jeho dostatečná 

pružnost, respektování změn v čase, prostoru i struktuře výrobků. 

Dosud popsaný přístup k volbě strategie řízení zásob bral v úvahu pouze 

distribuci jednoho druhu výrobku. V praxi je však nezbytné popsané metody uplatňovat 

pro celý výrobní program ve vazbě na dosažení podnikových cílů. Proto je nutné 
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přistoupit ke klasifikaci zboží a volby specifických metod řízení pro jednotlivé skupiny 

výrobků. Východiskem může být již uvedená metoda ABC. 

 
3.4.3 Druhy zásob9 

 Prvotní a nejdůležitější cíl udržování zásob spočívá v nutném rozpojení přísunu 

a odsunu zboží na určeném místě v materiálovém toku. Toto rozpojení umožňuje 

zachycovat případné vzájemné rozdíly v rychlosti přísunu a odsunu. Z tohoto přístupu 

je možno definovat pět podtříd rozpojovacích zásob podle specifičnosti funkce, 

kterou plní nebo důvodů, z kterých vznikly a to: 

 

Obrátková zásoba – také označovaná jako běžná zásoba vzniká ze skutečnosti, 

že je ekonomičtější výrobky objednávat, vyrábět nebo expedovat v dávce. Množství 

v jednotlivých objednacích dávkách je větší než přímá spotřeba. Při více či méně 

rovnoměrném odběru je průměrná obratová zásoba rovna polovině nakupovaného 

množství. Průměrná zásoba je funkcí velikosti dodávky „Q“. S obratovými zásobami 

se setkáváme takřka u všech prvků materiálového toku.  

 

Pojistná zásoba – jejím účelem je jak zachycovat výkyvy v poptávce během dodací 

lhůty objednaného materiálového prvku, tak kolísání v dodací lhůtě. Je to přídavná 

zásoba, která udržuje velké obratové zásoby. Průměrná velikost je určena součtem 

obratové zásoby a pojistné zásoby.  

�̅ = �2 + �� 

Vzorec 2: Průměrná velikost obrátkové zásoby 

Zdroj:  JUROVÁ, Marie. Obchodní logistika. s. 84 
 

 

                                                
9 JUROVÁ, Marie. Obchodní logistika. s. 83-85 
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Vysoká pojistná zásoba zajišťuje, že rozptyl jak v odběru, tak i v dodací lhůtě 

se může vždy zachytit, což vede k vysoké úrovni dodavatelských služeb. 

Se zvyšováním služeb zákazníkům pojistná zásoba roste exponenciálně. 

 

Zásoba pro předzásobení – která se vytváří k vyrovnání předvídatelných výkyvů 

v přísunu a odsunu. Je to možno chápat jako kolísání v důsledku uzavření firmy v době 

dovolených, podpory prodeje, sezónních jevů apod.  

 

Vyrovnávací zásoba – i v případě, kdy přísun a odsun probíhá poměrně synchronně, 

přesto může mezi těmito dvěma toky docházet k malým výkyvům. Z toho důvodu 

se vytvoří malá vyrovnávací zásoba pro zachycení těchto malých nepředvídatelných 

výkyvů. Např. k zachycení nekvalitních materiálových prvků během výrobního procesu, 

aby se zabránilo prostojům práce linek apod. 

 

Zásoba v zásobovacím kanále – jsou to materiálové prvky, které se nachází 

ve vstupním a výstupním „potrubí“. Je to zboží, které již má své určení, dosud nebylo 

vyexpedováno, resp. doposud nedošlo.  

 

Obrátková, vyrovnávací a pojistná zásoba tak jak je ve skutečnosti dělíme 

a způsob jejich určování je na obrázku níže.    
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Obrázek 9: Základní zásobovací logika 

Zdroj:  Art of Lean, Inc. Introduction to creating level pull. s. 98 

 

Vzorec pro výpočet směrodatné odchylky (standard deviation), tak jak se v praxi 

nejčastěji používá je uveden níže.  

� = � 1� − 1��� !
"

 #$ − ��̅!% 

Vzorec 3: Výběrová směrodatná odchylka 

Zdroj:  SC&C PARTNER, spol. s r.o. Lean Six Sigma: Green Belt. s. 45 

 

Přesné hodnoty používané pro servisní faktor tj. spolehlivost krytí výkyvů 

v poptávce je v tabulce na následující stránce. Určování servisního faktoru vychází 

z normálního rozdělení poptávky, jak bylo uvedeno v kapitole věnující se typům 

zákaznických požadavků. V obrázku 9 nalezneme pro zjednodušení celého výpočtu 

pouze hodnoty service faktoru 1, 2, 3. 
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Service 
level 

Service 
factor 

80% 0,84 

85% 1,04 

90% 1,28 

95% 1,64 

99% 2,33 

99,99% 3,72 

Tabulka 1: Hodnoty servisního faktoru  

Zdroj:  Art of Lean, Inc. Introduction to creating level pull. s. 22 

 

 Obrázek 10 ukazuje, jak v praxi může vypadat předvídání spotřeby na základě 

údajů z předešlých období. Zelená oblast představuje 95% pás spolehlivosti. 

 

Obrázek 10: Předvídání spotřeby 

Zdroj:  FORMÁNEK, Tomáš. Efektivní předpověď poptávky a řízení zásob. In: System online [online]. 
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4 Analýza problému a současné situace 

 Tato kapitola, jak již její název naznačuje, se věnuje analýze stavu na počátku 

zahájení projektu. Jsou zde popsány procesy týkající se průběhu zakázky, které jsou 

pro přehlednost zobrazeny na procesních mapách. V další podkapitole jsou rozebrány 

faktory ovlivňující metriky a v závěru kapitoly jsou uvedeny hodnoty sledovaných 

metrik na počátku projektu. 

 

4.1 Analýza průběhu zakázky firmou 

 Stávající průběh zakázky firmou bude popsána od přijmutí objednávky 

od zákazníka až po vlastní expedici zboží. Pokud vše probíhá bez komplikací, 

jsou do tohoto procesu zapojeny hlavně oddělení zákaznického servisu, výroby 

a logistiky. Pro lepší přiblížení dané problematiky byla vypracována mapa procesu 

Vhledem k požadavku na přehlednost a nárokům na místo je procesní mapa v přílohách 

na konci diplomové práce viz Příloha 1 a 2.  

 

4.1.1  Zadání zakázky do systému 

Zakázka se do firemního systému SAP dostává na základě zákaznické 

objednávky, kterou zpracovává „Order entry team“ v Indii. Na základě toho z jaké země 

daný zákazník pochází, přidělí tuto zakázku pracovníkovi zákaznického servisu, který 

se stará o veškerou další komunikaci se zákazníkem. Při zadání do systému je zakázce 

automaticky přiděleno číslo (SO # - sales order number), jsou v ní jednotlivé řádky 

(SO lines) se specifikací objednávaného zboží, jeho množství, ceny a tzv. 1st date – 

datum porovnávaný v metrice STR. Ze zakázky můžeme dále vyčíst, kdy byla 

do systému zadána, kdo je zákazníkem a jaká je celková fakturovaná cena. Příklad 

zákaznické objednávky je znázorněn na následujícím obrázku. Za pozornost stojí 

množství materiálů, které jsou objednány v jedné objednávce. 
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Obrázek 11: Zákaznická objednávka v SAPu 

Zdroj:  vlastní – printsreen obrazovky ze systému SAP 
 

 Při ukládání objednávky dochází k takzvanému availibility checku. Tímto 

systém ověřuje dostupnost poptávaných materiálů na skladě. Pokud je zboží skladem 

nebo bude dostupné na 1st date v objednávce, systém automaticky tuto linku potvrdí. 

Pokud skladem není, systém nabídne termín, tak jak to vyplývá ze současné situace 

ve skladové transakci MD04. Pracovník „order entry“ má dvě možnosti, buď daný 

datum v objednávce akceptuje anebo provede tzv. expedite tj. neakceptování termínu 

nabízeného systémem a bude čekat na potvrzení od plánovače.  

 

4.1.2 Potvrzení termínu expedice v objednávce 

 Termín v objednávce je potvrzen plánovačem na základě dostupnosti materiálu 

v MD04. U materiálů nakupovaných z USA se kontroluje dostupnost na jejich skladě, 

pokud materiál skladem nemají, poptává se emailem nejlepší možný termín expedice 

od plánovače, který je zodpovědný za tento materiál v Americe. Po přijmutí odpovědi 

se k termínu naskladnění v USA připočte 12 dní na dopravu a 2 dny na proclení 



38 
 

a naskladnění v našem distribučním skladě. Uložená objednávka se zobrazí v MD04 

a k tomuto termínu se potvrdí zákaznická objednávka. Nyní je i potvrzený termín 

viditelný pro pracovníky zákaznického servisu. V případě, že zákazník není s termínem 

spokojen, dochází k tzv. eskalovaní. Dostupnost materiálu se prověřuje znovu, používají 

se expresní přepravy a mění se priority výroby. 

 

4.1.3 Expedice zboží  

Při dřívějším naskladnění v distribučním centru čeká zboží na termín expedice. 

V 18:00, den před plánovanou expedicí jsou systémem vygenerovány tzv. deliverky, 

které se objeví v systému, pouze pokud je zboží pro objednávky dostupné na skladě. 

Takto vytvořené deliverky jsou expedovány následující den k zákazníkovi.  

 

4.2  Předpokládané faktory ovlivňující metriky 

Faktorů negativně ovlivňujících metriky společnosti je celá řada. Nejpodstatnější 

z nich, které vyplývají z dlouhodobého sledování a zkušeností, jsou popsány níže.  

 

4.2.1 Termín expedice požadovaný zákazníkem 

Z dlouhodobého sledování doby obdržení objednávky a zákaznickým 

požadavkem na expedici zboží vyplývá, že stabilně 50% veškerých objednávek 

je požadováno v rozmezí 0-14 dní od objednání. Toto číslo je alarmující v tom, že jak 

již bylo uvedeno výše, samotná doba přepravy zboží z USA zabere 13 dní + 2 dny 

na naskladnění zboží. 

 

4.2.2 Konsolidace zákaznických objednávek 

Konsolidace víceřádkových objednávek je problematická z toho důvodu, 

že pokud zákazník požaduje kompletní dodávku zboží, jsou všechny termíny potvrzené 

plánovačem odsunuty na termín nejpozdějšího termínu v objednávce. To znamená, 

že i když mohlo být všechno zboží expedováno na 1st date pouze s výjimkou jedné 

linky, je expedováno kompletně až po naskladnění posledního chybějícího materiálu. 
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Systém odsunutí termínu vyhodnocuje jako nové potvrzení, takže i metrika STP 

je negativně ovlivněna. Vliv na obrátku zásob je taktéž negativní, protože objednané 

zboží bude ležet na skladě až do termínu expedice, což může být v některých případech 

více než měsíc.  

 

4.2.3 Blokování objednávek 

 U některých objednávek dochází k blokování i z jiného důvodu, 

než je požadavek na expedici kompletní objednávky. Jedná se zejména o tzv. kredit 

bloky, které jsou umísťovány finančním oddělením z důvodu nezaplacených dřívějších 

faktur. To má samozřejmě za následek nedodržení termínu expedice a propásnutí 

termínu ve sledovaných metrikách. 

 

4.2.4 SA - Sales alerty  

 SA jsou jakési objednávky nanečisto. Pracovníci zákaznického servisu, 

na základě zákaznického požadavku o budoucí spotřebě a po schválení produktovým 

manažerem, umisťují tyto SA do systému. Ve velké míře ale dochází k tomu, že i když 

se objednávka objeví, není SA ze systému odstraněn a stále na sebe váže materiál, 

který by mohl být jinak obratem prodán jinému zákazníkovi. Není zcela ojedinělé, 

že v systému nacházíme SA vložené před více jak rokem.  

 

4.2.5 Nepohyblivé zásoby 

Problémem s podobným efektem jako SA jsou i nepohyblivé zásoby. Jedná se 

o materiály, které byly nakoupeny na smazané požadavky. Mohlo se jednat 

o přehodnocení forecastů, zákazník zrušil objednávku nebo SA atd. Tyto nepohyblivé 

zásoby nikterak neovlivňují STR a STP, mají však neblahý dopad na hodnotu inventury 

a z ní plynoucí obrátku zásob. 
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4.2.6 Sezónnost prodejů 

 V telekomunikačním průmyslu by se dal očekávat vliv sezónnosti na prodeje 

jednotlivého zboží. Pokud by se tento předpoklad potvrdil, dalo by se v budoucnosti 

„připravit“ na nárůst prodejů před zvyšováním objemu zakázek a naopak ponižováním 

forecastů a vyprazdňováním skladů před poklesem. 

 

4.3 Vnější vlivy 

 Vnějšími vlivy jsou myšleny situace, které vybočují ze standardního průchodu 

zakázky, resp. to jsou vlivy, které nám skokově zhoršují sledované metriky. Stává se to 

na základě nepředvídatelných událostí nebo plánovaných změn, které nejsou připraveny 

v požadované kvalitě či s dostatečným časovým předstihem. Jelikož se nejedná 

o problémy standardního rázu, nebyly zahrnuty do předešlé kapitoly.  

 

4.3.1 Přírodní jevy 

Již několikrát se v minulosti stalo, že do hodnotících metrik výrazně zasáhly 

události, které nešly předvídat. Bylo to například z důvodu přírodních jevů (Islandská 

sopka na jaře 2010 nebo štědré příděly sněhu na letištích v USA koncem roku 2010). 

Těmito přírodními událostmi způsobené zpoždění leteckých dodávek se velmi výrazně 

projevilo na sledovaných metrikách v negativním smyslu. 

 

4.3.2 Plánované změny 

 V červenci a srpnu roku 2010 probíhalo stěhování evropského distribučního 

centra z Berlína do Kladna, kde od té doby zajišťuje logistické služby externí společnost 

Dachser. Zakázky, které byly potvrzeny k expedici z Berlína, se převážely do Kladna. 

Transfer materiálů z jednoho skladu do druhého byl v systému proveden hromadně. 

Termíny, které byly v systému, ne zcela odpovídaly době, kdy se materiál objevil 

na skladě i v systému SAP. Dalšími, ne zcela čistě zvládnutými akcemi je inventura, 

či jiné odstávky jak v distribučním centru, tak v dodavatelských závodech. Oboje má 

za následek nutnost přesouvání termínů na následující možný expediční den, 
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tím je myšleno nové potvrzení, již uloženého termínu v zakázce. V drtivé většině 

případů nemá téměř žádný efekt na IT, ale statistiky STP a STR jsou výrazně ovlivněny. 

Pokud by byl systém zablokován s dostatečným předstihem, že objednávky nelze 

na plánovaný termín odstávky vůbec potvrdit, tento problém neexistuje. Muselo by se 

tak stát s minimálně šesti týdenní rezervou, protože to je doba, na kterou se některé 

materiály běžně potvrzují.  

 

4.3.3 Výpadky třetích stran 

 Není neobvyklé, že po státních svátcích nebo jiných výpadcích ze strany 

dodavatelů, dochází k tomu, že zboží je dodáno ve velkých objemech hned následující 

den. Externí společnost v distribučním centru potom nemá dostatek času na zpracování 

tak velkého množství dodávek nakupených na jeden den. Z toho důvodu dochází 

k rozfázování expedice na další dva dny, to se opět projevuje na poklesu  metrik 

poměrně výrazným způsobem.  

 

4.4 Hodnoty sledovaných metrik 

 Ze systémových databází společnosti byla získána historická data. 

Jako relevantní k tomuto projektu bylo zvoleno období od začátku fiskálního roku 2010 

tj. od října 2009. Bližší rozbor bude proveden až v následujících podkapitolách, lze již 

však uvést, že daná data mají značně kolísavý charakter. V celém období nedocházelo 

k přesnému zjišťování příčin kolísání metrik. Proto jsou zde tyto data uvedena spíše 

jako referenční, pro porovnání budoucího vývoje. To, co lze s jistotou tvrdit je, 

že jedním z největších negativních zásahů do sledovaných metrik bylo omezení dopravy 

na jaře 2010, v důsledku omezení letecké dopravy způsobeného islandskou sopkou. 

Dále pak stěhování distribučního centra z Berlína do Kladna a s ním spojené vleklé 

odstraňování problémů a laděním procesů mezi ADC a logistickou společností Dachser 

v období srpen až říjen 2010.   
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4.4.1 STR - Ship to request 

 Z grafu vývoje STR je patrné, že cíle společnosti bylo dosaženo pouze 

ve čtyřech měsících za patnáctiměsíční sledování. Hodnoty v první polovině grafu 

kolísají kolem hodnoty 65%. V druhé polovině grafu je patrný výrazný propad 

až k hodnotě blížící se 40% úspěšnosti plnění zákaznických požadavků na odeslání 

zboží. Toto období spadá do složité situace při řešení problémů po přestěhování 

distribučního centra.  V posledních dvou měsících dochází k pozvolnému růstu STR. 

 

Graf 1: Ship to request 

Zdroj:  vlastní na základě údajů z databáze společnosti ADC Czech Republic. 
 

4.4.2 STP - Ship to promise 

 Hodnota STP, jak již bylo popsáno výše, je vztahována pouze na první 

potvrzení, ať už systémem, plánovačem nebo pracovníkem zákaznického servisu. Data 

ve sledovaném období vykazují vyšší stabilitu, než tomu bylo u STR. Výsledky 

za jednotlivé měsíce jsou v rozmezí 84 až 95%. Na cíli nebyly nikdy za uplynulé 

období. Opět jsou patrné výraznější propady. Důvody těchto propadů byly z větší části 

popsány výše. Poslední tři měsíce dochází ke stabilizaci a růstu hodnoty STP. 
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Graf 2:  Ship to promise 

Zdroj: vlastní na základě údajů z databáze společnosti ADC Czech Republic. 
 

4.4.3 IT - Inventory turns 

 Obrátky zásob jsou většinu sledovaného období nad cílem. Ideální teoretickou 

hodnotou obrátek zásob je rozmezí 12 až 14. Pokud je toto číslo větší, dochází 

ke ztrátám zapříčiněným příliš častou manipulací materiálů a má to také za následek 

navýšení nákladů za dopravu. Propad v měsících červen až září 2010 je způsoben, 

odkláněním objednávek při přesunu distribučního centra. Jinak je tato metrika stabilně 

pod kontrolou a pohybuje se v ideálních hodnotách. 

 

Graf 3: Obrátka zásob 

Zdroj:  vlastní na základě údajů z databáze společnosti ADC Czech Republic. 
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4.5 Analýza sezónnosti prodejů 

 Tato analýza byla provedena na dostupných datech. Jedná se o období od 

listopadu 2007 do února 2011. Díky takto velkému souboru dat, jedná se o období delší 

než 3 fiskální roky, bylo možné rozhodnout o sezonním vlivu na prodejnost FGS 

produktů. Data byla zkoumána ze dvou pohledů. Prvním bylo množství vložených 

objednávek a druhým obrat. Údaje byly rozčleněny do jednotlivých měsíců 

a vizualizovaný v podobě liniových grafů.  

 

4.5.1 Množství vložených objednávek v jednotlivých měsících 

 Z grafu je patrné, že v prvních dvou sledovaných letech je množství objednávek 

nižší než v posledním roce, první dva roky je kolísání počtu objednávek podobné. 

Nárůst ve fiskálním roce 2010 lze přisuzovat buďto nižší poptávce po optických 

komponentech jako celku nebo tomu, že zákazník na jednu objednávku poptával velké 

množství kusů. Na konci roku 2009 a začátku roku byl výrazný nárůst nových 

objednávek, nicméně zbytek roku 2010 bylo do systému zadáno o 25 až 30% 

objednávek. Grafy jako celek mají kolísavý charakter a zejména z dat za FY 2008 

a 2009 jsou patrné poklesy a nárůsty ve velmi blízkých obdobích. To poukazuje 

na sezonní vlivy. 

 

Graf 4:  Počet objednávek v měsících FY 

Zdroj: vlastní na základě údajů z databáze společnosti ADC Czech Republic. 
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4.5.2 Obrat v jednotlivých měsících  

 Při pohledu do grafu níže, je viditelné, že po začátku fiskálního roku následuje 

prudký pokles prodejů. Obraty byly v prvním roce nejvyšší. Porovnání s předchozím 

zjištěním je jasné, že v poslední době zákazníci umísťují objednávky ve větším 

množství pouze na několik kusů. Zákazníci již neobjednávají taková množství jako 

v minulosti, toto zjištění koresponduje i s praxí, kde se denně setkáváme 

s objednávkami, které obsahují velké množství řádků, ale v podstatě nemají vliv 

na obrat. Vliv sezonnosti je zde taktéž patrný. Listopad, prosinec, květen – pokles; únor, 

červen a září – růst. Trendy jednotlivých grafů jsou mírně posunuty v čase, nicméně lze 

tvrdit, že jistá čtvrtletní závislost se dá předpokládat.  

 

Graf 5:  Obrat v měsících FY 

Zdroj:  vlastní na základě údajů z databáze společnosti ADC Czech Republic. 
 

4.6 ABC analýza produktů FGS 

 ABC analýza byla provedena v rozšířené formě ABC-XYZ. Vstupní data byla 

použita ze stejné databáze jako při hledání sezónních vlivů. Pro indikátory ABC byl 

zvolen podíl na celkovém obratu v následujícím procentuelním rozložení (80/15/5). 
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Pro indikátory XYZ bylo voleno množství umístěných objednávek, 

procentuelním rozložení (80/15/5).  

X: 0-80%, Y: 80-95%, Z: 95-100% 

Z analyzovaných dat byla vytvořena následující tabulka. Zeleně označené buňky 

jsou ty, na které je nutno se zaměřit. Ze zjištění je patrné, že suma druhů materiálů FGS 

prodaných za sledované období je 406. Také bylo zjištěno, že 52 materiálů se podílí 

na obratu z 80% a 75 materiálů na 80-ti % všech objednávek. 

A B C SUMA 

X 43 30 2 75 

Y 9 45 58 112 

Z 0 12 207 219 

SUMA 52 87 267 406 

Tabulka 2: ABC analýza - shrnutí 

Zdroj:  vlastní na základě údajů z databáze společnosti ADC Czech Republic. 
 

4.7 Shrnutí dílčích analýz 

 V této kapitole bylo pomocí grafů a ABC analýzy zjištěno, že prodeje FGS mají 

kolísavý charakter zatížený přibližně čtvrtletní periodou. ABC analýza jednotlivých 

materiálů dokazuje, že pouze 52 materiálů ze 406 se podílí na obratu tohoto segmentu 

produktů z 80%. Této skutečnosti bude využito k prvotní revizi skladových zásob. 
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5 Návrhy řešení a jejich přínos 

Na začátku této kapitoly je nutné uvést, že během zpracovávání této diplomové práce 

došlo ve společnosti k rozsáhlým změnám, ať z pohledu organizačních 

nebo systémových. Došlo k přesunu centralizovaného zákaznického oddělení 

do jednotlivých evropských zemí. Znovu bylo přesunuto distribuční centrum 

a to z Kladna do Pohořelic, kde se nyní nachází centralizovaný evropský sklad pro celou 

korporaci TE connectivity. Dále došlo k přerozdělení stávajícího formátu odpovědností 

do tzv. valuestreamů podle typů výrobků. V neposlední řadě byl sjednocen systém SAP 

se zbytkem bývalého Tyco Electronics. ADC využívalo verzi P01, nyní mají všechny 

Evropské závody verzi PR2.  Poslední uvedená změna byla z pohledu našeho závodu 

největší výzvou. Rozhraní systému P01 a PR2 nefungovalo zcela bez problémů, to byl 

taky hlavní důvod této změny. V současné době se vyskytují stejné problémy 

na rozhraní Evropa – USA, kde se transformace na systém PR2 plánuje na konec roku 

2012. 

V následujících podkapitolách jsou popsány implementované změny a jejich 

nynější podoba tak jak fungují i s jejich zhodnocením. V závěru kapitoly se diskutuje 

robustnost a dostatečnost těchto změn vzhledem k potřebám zákazníků a efektivnosti 

procesů společnosti. 

 

5.1  Změny metrik 

Změny, které se děly postupně během celého roku 2011, měly za následek výpadek 

ve sledování metrik a na konci transformace jejich úpravu dle nových standardů 

společnosti.  

 

5.1.1  STR » STR2 - Ship to request 2 

Metrika STR byla změněna na metriku s označením STR2. U STR2 

je hodnocení kladné, pokud byl materiál odeslán v období tzv. kontraktového termínu. 

Dodávky některých materiálu jsou se zákazníky dohodnuty tak, že zboží bude dostupné 
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do 3 týdnů od vložení objednávky. U materiálů, kde tyto smlouvy nejsou, 

se automaticky hodnotí, zda bylo zboží odesláno do 14 dnů od vložení objednávky. 

Cíl metriky byl změněn ze 75% na 80%. 

 

5.1.2 STP » STS - Ship to schedule 

Metrika STP byla přejmenována na STS (Ship to schedule). Změny v této 

metrice nebyly až tak razantní, nicméně přispěly ke zvýšení spokojenosti zákazníků. 

Termín, který je potvrzen v zakázce poprvé, může být vylepšen bez vlivu na tuto 

metriku. V minulosti totiž docházelo k tomu, že pokud se podařilo s velkým úsilím 

vylepšit již jednou potvrzený termín, bylo to bráno jako změna 1st datu, což mělo 

za následek negativní motivaci plánovačů k provádění jakýchkoli změn. Hodnota cíle 

zůstala nezměněna na 96%. 

 

5.1.3  IT » DOH - Days on hand 

Metrika IT byla změněna DOH (Days on hand) tj. doba obrátky zásob. Cílem 

DOH je 50 dnů. Výpočet DOH je následující: 

&'( = ��)č
��á	ℎ�-���
	�á��	��ž	/	�
	��0 × 365 

Vzorec 4: Výpočet doby obrátky zásob 

Zdroj: ADC Czech Republic. Interní směrnice a materiály společnosti. 

 

5.2 Proces průběhu zakázky firmou 

Po důkladné analýze procesu, byla nalezena místa, kde na sebe jednotlivá oddělení 

narážejí. V některých případech si nárokují kompetence někoho jiného nebo se naopak 

jedná o „území nikoho“ které není zodpovědně kontrolováno a řízeno. V této části práce 

budou popsány návrhy na zlepšení. 
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5.2.1  Návrh změn pro práci se zakázkou 

 Vložení zakázky do systému bude probíhat na základě vývojového diagramu 

níže. Nejbližší možný termín umístění objednávky bude 2 dny od jejího vložení 

do systému. Tím se zabezpečí, že budou moci proběhnout veškeré potřebné procesy pro 

odeslání zboží, které je skladem. Pokud se zboží na skladě nenachází, provede 

se expedite a 1st date se změní na + 5 pracovních dnů. Tím se zabezpečí možnost reakce 

plánování. Revize sales alertů je povinná pro order entry team. Jestliže zákazník uvádí 

termín v budoucnosti, více než 5 dnů, vloží se tento termín. Pokud se v SO nachází více 

linek a je požadováno kompletní dodávka musí být všude uvedeny stejné 1st daty.  

 

Obrázek 12: Nový proces vkládání objednávky 

Zdroj:  ADC Czech Republic. Interní směrnice a materiály společnosti. 
 

Pracovník plánování je povinen potvrdit termín, na který bude zboží dostupné 

do 3 pracovních dnů.  Eskalace, které byly v minulosti hojně užívány, se budou nadále 

používat pouze v případě, že zákazníkovi termín nevyhovuje a ne pokaždé, 

když pracovník zákaznického servisu zjistí rozdíl mezi 1st datem a termínem 
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potvrzeným v objednávce. Eskalace budou v první řadě probíhat žádostí na zlepšení 

zaslanou emailem. 

Zákaznický servis je povinen každý den před vytvořením automatických 

deliverek provést kontrolu a odstranění bloků v objednávkách. Pokud se tyto bloky 

nepodaří odstranit (nutnost zainteresování dalších oddělení – např. finance) přepíše 

1st date na termín o kterém předpokládá, že bude vše vyřešeno a to zejména v případě 

kredit bloku umístěného na zákazníka, který neplatí.  

 

5.2.2 Současný stav 

 V současné době jsou zakázky do systému vkládány pracovníky zákaznického 

servisu v jednotlivých zemích a o zakázku se starají od zadání po expedici.  V novém 

systému SAP se již objednávky nepotvrzují tak jak bylo dříve zvykem. Potvrzení 

v objednávkách probíhá automaticky systémem FIFO (First In First Out), na základě 

termínu vložení objednávky. Zakázky jsou umísťovány na termíny dle zákaznických 

požadavků tak jako v minulosti. Sales alerty v novém systému není možno umísťovat. 

Pokud má produktový management informace o budoucích objednávkách, umístí se 

do systému forecasty, na které se nevyrábí (pouze se nakupuje materiál) a jsou zrušeny, 

pokud do daného termínu není zakázka umístěna. Bloky na deliverkách jsou 

kontrolovány na denní bázi.  

 Celkové zpřehlednění toku zakázek firmou je neoddiskutovatelné. Dříve 

položená objednávka odchází jako první. V současném systému není zvýhodňován ten, 

kdo více křičí, ale veškeré požadavky jsou uspokojovány kontinuálně. Díky tomu 

se podařilo odstranit spoustu zmatků, které způsobovaly nekonečné eskalace 

a přepotvrzování termínu. Mapování situace, které těmto změnám předcházelo, 

se pozitivně podepsalo na pochopení práce jednotlivých zainteresovaných stran a práce 

se stala méně stresující.    
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5.3 Nepohyblivé zásoby 

 V této oblasti byl identifikován velký prostor pro zlepšení. Snížení hodnoty 

zásob má pozitivní vliv na DOH. Pomocí spolupráce s finančním oddělením se podařilo 

vysledovat materiály, které leží bez povšimnutí skladem déle, než je z pohledu 

společnosti akceptovatelné. Postupy při snižování zásob jsou popsány níže. 

 

5.3.1 Scrapování - šrotace 

 První vytipovanou skupinou byly materiály, které jsou bez pohybu víc než jeden 

rok. U nich je bez výjimky zaručeno, že je na ně vytvořena provize a jejich scrapování 

se negativně neprojeví do výsledků společnosti. Takto vytipované materiály byly 

předány ke zhodnocení jednotlivým plánovačům a produktovým manažerům, 

aby rozhodli o vyhození či ponechání. Výsledkem této akce bylo vytipování materiálu 

v ceně téměř jednoho milionu USD. Více než polovina byla vyhozena. 

 

5.3.2 Revize pojistných zásob 

Dalším krokem bylo identifikování materiálů s nízkou spotřebou a revize jejich 

safety stocků a forecastů. Na základě spotřeb jednotlivých komponentů za poslední rok 

byly vypočítány DOH pro jednotlivé měsíce. Díky tomu se podařilo rozdělit materiály 

na „hodné“ – DOH nižší než 50 dnů a „zlé“ obrátka vyšší než 50 dnů. Prioritu dostaly 

materiály s největším potenciálem tj. ty, které na sebe vážou největší objem finančních 

prostředků a ty, které mají nejvyšší DOH. Revize byla provedena ponížením pojistných 

zásob nebo jejich smazáním. Tato revize bude probíhat na měsíční bázi. Problematické 

materiály jsou dobře viditelné a metrika DOH se stále zlepšuje. 

 

5.4  Návrh zásobovacího modelu 

 Nároky, které jsou kladeny na zásobovací model, musí být zapracovány do jeho 

návrhu. Jedná se zejména o jednoduchost při zpracovávání výpočtů a rychlost při 

reakcích na změny v poptávce. Dále pak zvolení dobrého poměrů mezi navýšením 
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inventury a obsluhou zákazníků. Návrh bude proveden na příkladech produktů FGS, 

které spadají do jednotlivých skupin ABC analýzy. 

 Pro produkty ze skupiny AX, AY a BX tj. více než 80% obratu FGS bude 

zvolena kombinace předpovědi spotřeby v podobě forecastů umístěných v systému 

a pojistných zásob (tj. safety stocků) pro krytí výkyvů v poptávce. Produkty ze skupiny 

CZ budou řízeny pouze zákaznickou objednávkou. Pro ostatní produkty bude nastaven 

forecast.  

 

5.4.1 Nutné předpoklady 

Mezi nutné předpoklady při navrhování a řízení zásobovacího kanálu patří 

následující: 

• dostupnost dat o spotřebách s potřebnou frekvencí (týden/měsíc), 

• pevný termín dodávky po objednání, 

• pružnost systému v čase. 

Systém SAP poskytuje historická data o spotřebách za jednotlivé měsíce. 

Pro potřeby prvotního nastavení zásobování tato frekvence postačuje. Častější, 

než měsíční, revize není v současné době v silách osob z oddělení plánování. 

 Vzhledem k zavedení pull systému u většiny položek FGS na straně USA, 

je zabezpečeno, že výrobky budou odeslány za dva týdny od objednání. Čas potřebný 

na dopravu je taktéž dva týdny. Nutno uvést, že spotřeba FGS produktu je na trzích 

severní Ameriky 3 a 4 násobná než je tomu v Evropě. Tím z pohledu této práce odpadá 

problém s nevyvážeností dodávek a jejich zpožděním. 

  Pružnost systému je z velké části zajištěna systémem SAP. Díky SAPu jsou 

požadavky, forecasty, safety stocky a plánované dodávky viditelné online. Revize 

potřeb probíhá na denní bázi zodpovědným plánovačem. Jediné slabší místo lze 

spatřovat ve validování forecastů a safety stocků, které budou klást nové požadavky 

na kapacity zodpovědných lidí.  
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5.4.2 Postup nastavení safety stocků a forecastů 

 Na příkladu materiálu PN 1254910 s nevětší spotřebou bude ukázáno, jak by 

se mělo v budoucnu přistupovat k nastavování způsobu zásobování a jeho revizi pro 

materiály ze skupiny AX, AY a BX. 

 Materiál PN 1254910 se nachází ve skupině AX. Jeho spotřeba je zobrazena 

v grafu. Je zde patrný prudký nárůst zejména v posledním půlroce. Naopak téměř 

po celé období roku 2010 byla spotřeba konstantní. 

 

Graf 6: Spotřeba materiálu PN 1254910 

Zdroj:  vlastní na základě údajů z databáze společnosti ADC Czech Republic. 
 

 Z grafu 6 jsou patrné čtvrtletní maxima v množství spotřebovaných kusů 

za poslední období. U dat spotřeby, která jsou získávána s měsíční frekvencí, se dají 

očekávat enormní výkyvy. K této skutečnosti bude přihlédnuto tak, že safety stock bude 

nastaven podle výkyvů v klouzavém průměru počítaném ze tří po sobě jsoucích měsíců. 

Pokud by nedošlo k této korekci, safety stock by byl téměř na úrovni měsíčního 

forecastu, což je z pohledu vázání finančních prostředků nežádoucí.  
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Graf 7:  Spotřeba materiálu a klouzavý průměr za období jednoho roku 

Zdroj:  vlastní na základě údajů z databáze společnosti ADC Czech Republic. 
 

 Forecast bude nastaven jako 1/4 z průměrné měsíční spotřeby za poslední rok.  

Trend zákaznických požadavků nebude do modelu zapracován jednak z důvodu velkého 

rizika navýšení zásob a také z důvodu pracnějších výpočtů při měsíčních revizích. 

Velikost safety stocku bude nastavena na úrovni přibližně 85% spolehlivosti 

tj. Na hodnotu maximální spotřeby (vyplývající z klouzavého průměru) mínus střední 

hodnota výběru (aritmetického průměru spotřeby za poslední rok). Pokud by se 

započítával dopad krátkodobého trendu do úrovně předpovedi, mělo by to sice 

za následek snížení objemu materiálu vázaného na safety stocku, na druhou stranu 

by výpočty neměly být prováděny z příliš krátkého období – jejich hodnota by nebyla 

vypovídající a předpověď spotřeby by podléhala velké chybě způsobené výkyvy 

v objednávkách. Pro náš model je tedy zvolen týdenní forecast ve výši 192 ks a safety 

stock na úrovni 491ks. Na obrázku 13 je vidět modelová situace v transakci MD04, po 

zavedení. Pro pokrytí forecastů od 12. června je nutno dokoupit materiál. Nicméně díky 

safety stocku prozatím nehrozí vyprázdnění zásob. 
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Obrázek 13: Modelová situace zobrazena v transakci MD04 

Zdroj:  vlastní – printscreen obrazovky ze systému SAP 

 

 Nastavení forecastů pro materiály nepatřící do skupiny AX, AY, BX a CZ. Bude 

provedenou na základě aritmetického průměru za období posledních 18 měsíců. Tím se 

zabezpečí větší důraz na historickou spotřebu, model nebude tolik náchylný na výkyvy 

v poslední době a obslužnost těchto forecastů bude snadnější. Tento způsob je volen 

hlavně s ohledem na to, že objednávky pro tyto materiály nejsou tak časté. 

 Materiály ze skupiny CZ se budou poptávat, až po obdržení zákaznické 

objednávky. Z pohledu zákazníka mu budou dodány až po měsíci od vložení 

objednávky, je to ale nutné „zlo“, které jsme nuceni přijmout pro snížení skladových 

zásob.  

 
5.4.3  Současná situace a budoucnost - Xelus 

 Změny, které se ve společnosti odehrávaly, měly dopad i na způsob plánování. 

Firemní softwarové vybavení bylo rozšířeno o program Xelus, který umožňuje 
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hromadné nahrávání forecastů do systému SAP. Materiály, u kterých má být provedena 

změna, jsou v systému označeny kódem GPL (Global Product Line). Program Xelus 

využívá data vnitrofiremní databáze o spotřebách materiálu. Xelus funguje automaticky 

lze v něm nastavit tři způsoby plánování: 

• pomocí aritmetického průměru, 

• pomocí trendů, 

• agresivní způsob. 

Agresivní způsob je určen pro nové produkty, u kterých se předpokládá masivní 

vstup na trh. Naopak forecastování pomocí aritmetického průměru je konzervativním 

způsob užívaný pro většinu rychle-obrátkových materiálů. Při využití agresivního 

způsobu hrozí velké riziko navýšení zásob.  

Z uživatelského pohledu je nový program jedinou možností, jak zabezpečit 

rychlý update systémových dat. Z hlediska správnosti vkládaných dat je nutné, alespoň 

namátkovou kontrolu toho, co program generuje. Ukázka zobrazení tabulek forecastů 

a grafů spotřeb, tak jak jsou programem Xelus generovány, viz Příloha 4 a 5. 

Pro nastavování safety stocků není tento program určen a budou i nadále 

nastavovány ručně. Jejich revize bude probíhat jedenkrát měsíčně spolu s revizí 

forecastů a s jejich hodnotami bude dynamicky pracováno. Měsíční interval je zvolen 

na základě dat o spotřebě, které jsou aktualizovány taktéž na konci každého fiskálního 

měsíce. Vzhledem k radikálnímu snížení pracnosti díky automatizovanému nahrávání 

předpovědí do systému bude postupem času přistoupeno k jejich navyšování na úkor 

safety stocků. Materiál nakoupený na forecasty lze spotřebovat v dalších obdobích, 

zatímco safety stocky jsou doplňovány stále. 

 

5.4.4 Hodnocení zásobovacího modelu 

 Z pohledu hodnotících metrik STS a STR2 je, by bylo vhodné udržovat vyšší 

zásoby, to má neblahý vliv na vázání finančních prostředků. Na obrázku 14 je vidět, jak 

se mnění vázanost kapitálu v zásobách s ohledem na úplnost zákaznických dodávek. 



Obrázek 14: Závislost vázanosti kapit

Zdroj:  SYNEK,

 

 Z pohledu společnosti je nutné držet dodávky na vysoké úrovni a tím zabezpe

spokojenost zákazníků, proti tomu stojí cíl držet co nejmenší zásoby. Díky vhodné 

volbě zásobovacích modelů

hodnotách. K problematice zásobování je nutno p

může na první pohled zdát. Úsil

může být snadno zmařeno,

zrušeny nebo není věnována dostate

ovlivňují výkyvy v metrikách daleko více, než zp

 

5.5 Shrnutí - změny a doporu

 Celkové snažení a implementace nových postup

a do hodnotících metrik, byly postupn

V důsledku změny priorit v

k materiálům komplexněji, nehled

materiály, které na sebe vážou nejv

firemní metriky. 
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Závislost vázanosti kapitálu v zásobách na krytí požadavků

SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. s. 227  

čnosti je nutné držet dodávky na vysoké úrovni a tím zabezpe

ů, proti tomu stojí cíl držet co nejmenší zásoby. Díky vhodné 

 zásobovacích modelů, lze tyto protichůdné metriky držet na požadovaných 

hodnotách. K problematice zásobování je nutno přistupovat daleko komplexn

že na první pohled zdát. Úsilí vynaložené na optimalizování zásobovacího procesu 

, pokud se například nakoupí materiál pro projekty, které jsou 

ěnována dostatečná pozornost „drobnostem“, které mnohdy 
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y a doporučení 

Celkové snažení a implementace nových postupů proběhla napříč

do hodnotících metrik, byly postupně vtaženy i ostatní materiálové skupiny. 

ny priorit v řízení evropského TE connectivity, se začalo p

ěji, nehledě na jejich zařazení. Toto je logický krok, protože 

materiály, které na sebe vážou největší objem finančních prostředků, nejvíce ovliv
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5.5.1 Nově zavedené kontrolní mechanismy  

 Zavedení nových kontrolních mechanizmů, bylo provedeno z důvodu, že se 

některé problémy podvědomě přesouvaly jinam. Jako extrémní případ lze uvést, 

že existovaly položky, které se naskladňovaly až 50x ročně. Což zcela vybočuje 

z pojmu optimální zásobování, protože tyto položky byly dopravovány letecky z USA. 

Jednalo se o balící a značící materiály nízké hodnoty, náklady na jejich dopravu 

častokrát převyšují jejich cenu. 

 

Obsolete risk – u materiálů, které leží na skladě bez pohybu po dobu delší, než tři 

měsíce se zavedlo sledování pomocí pravidelných reportů, které zpracovává finanční 

oddělení. Reporty pomohou odhalit materiály, u kterých hrozí, že se již nikdy 

nespotřebují a je nutno přijmout opatření ke snižování jejich zásob. 

 

Průměrná doba vyřízení zakázky – cílem zavedení této nové metriky je detailnější 

sledovatelnost dopadu procesních změn. Metrika STR2 nemá z tohoto pohledu 

dostatečnou vypovídající hodnotu, protože logika jejího určovaní je „OK“ pouze 

v intervalu <0;14> dnů. Proto byla dřívější zlepšení za touto hranicí neprokazatelná. 

 

Frekvence dodávek – ve spolupráci oddělení nákupu a logistiky jsou tvořeny nové 

reporty pro porovnání cen za dopravu, hodnoty přepravovaného materiálu a jejich 

frekvence za uplynulý rok. Díky nim se opět daří efektivněji cílit úsilí všech 

zúčastněných na nejproblematičtější položky. 

 

5.5.2  Další doporučení 

 Pro následující období, které by se dalo nazvat obdobím stabilizace 

po provedených změnách, lze doporučit následující body, na které by měl být kladen 

důraz. Díky nim by se nemělo dojít k zakonzervování již implementovaných zlepšení, 

ale měly by vést k ještě vyšší výkonnosti.  

• Sjednocení vzhledu jednotlivých reportů a používání shodné terminologie. 
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• Pokračování ve standardizaci procesů a postupů hodnocení jednotlivých metrik. 

• Usilovněji pracovat na přechodu k lokálním (evropským) dodavatelům. 

• Pružněji reagovat na potřeby trhu s pomocí nově nastavených postupů pro 

předvídání spotřeb. 

• Dále zlepšovat komunikaci mezi odděleními. 

• Snížit inventuru u hotových výrobků a přesunout ji na komponenty. 

• Pokračovat v optimalizaci portfolia tak, aby do co nejvíce výrobků obsahovalo 

co nejvíce shodných komponentů (hlavně balení, štítky apod.). 
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6 Shrnutí ekonomických a věcných dopadů 

 Ekonomické hodnocení výsledků práce není nikterak jednoduchou záležitostí. 

Promítá se zde velké množství vlivů – paralelních projektů a změn, které není možné 

zcela exaktně podchytit. Ve společnosti, kde docházelo během posledního roku 

k transferování výroby, segmentaci portfolia, eliminaci duplicitních položek a růstu 

prodejů díky zařazení ADC do TE connectivity, je celý systém živoucím organismem. 

Sledování totožných metrik pro dílčí oblasti, jako na počátku projektu a jejich 

porovnávání, je míchání nesourodých údajů. Je proto nutné nahlížet na výkonnost 

firemní jednotky (výrobního závodu resp. distribučního skladu) jako na celek a používat 

vhodné metriky. Níže jsou uvedena zlepšení společnosti ADC Czech Republic jako 

celku, která se díky transformaci stala efektivnějším závodem. Přehled dopadu celé 

transformace je v následující tabulce. Diskuze údajů z tabulky je níže 

 Na začátku projektu Nyní 

Výše inventury 7,41 mil. USD 6,23 mil. USD 

Finance vázané v SA 

a pojistných zásobách 525 k USD 320 k USD 

IT 4,5 6,5 

DOH 58 54 

 

Tabulka 3: Shrnutí dopadu změn 

Zdroj:  vlastní na základě údajů z databáze společnosti ADC Czech Republic. 

 

• Inventura  - hodnotu inventury brněnského závodu se za poslední 3 měsíce 

podařilo snížit ze 7,41 mil. USD na 6,23 mil. USD. Hlavní vliv byl způsoben 

scrapováním nepohyblivých položek s provizí. Hodnota položek s provizí na 

skladě klesla z 0,98 mil. USD na 0,51 mil USD. 

 



61 
 

• SA - u překupovaných materiálů, kterými se na svém začátku zabývá tato práce, 

rozšířeným o ostatní pasivní optické komponenty, se podařilo přeměnou SA 

do forecastů a safety stocků, tím se snížil objem takto vázaných finančních 

prostředků z 525k USD na 320k USD. 

 
• IT  – obrátku zásob IT se podařilo během posledního roku zvýšit z původních 

4,5 na 6,5 – nový cíl je stanoven na 9. 

 

• DOH – celková doba obrátky zásob za období, kdy se sleduje - posledních 

12 měsíců, se snížila z původních 58 dnů na 54 dnů, nový cíl byl změněn 

na 40 dnů. U nakupovaných materiálů došlo za poslední tři měsíce ke zlepšení 

z 96 na 72 dnů a u položek vyráběných z 38 na 27 dnů. 

 
• Produktivita – výrobní produktivita vzrostla během posledního roku celkově 

o 10%. 

 
• Eliminace nepohyblivých materiálů – zvýšení skladovacích kapacit a tím 

uvolnění prostorů pro materiál s vyšší obrátkou a materiál pro nové projekty. 

 
• Zrychlení průběhu zakázky – průměrná doba expedování zásilky od objednání 

se snížila z 28 na 22 dnů. 

 
• Konsolidování zásilek z USA – zásilky z USA jsou konsolidovány a odcházejí 

pouze 1x týdně, pokud se nejedná o urgentní případy v podobě expresů.  

 
• Sjednocení používaného materiálu – například: přechod z používání vlastních 

ADC konektorů na Seikoh Giken pro všechny produkty. Tyto konektory jsou 

kvalitnější a stojí polovinu. Jen díky spotřebování starých zásob se snížila 

inventura o 120k USD. 

 
• STR2, STS – obě metriky se v současnosti nacházejí na nelichotivých 

hodnotách, STR2 je 65% a STS je 86%. S ustalováním procesů se očekáva jejich 

zlepšení 
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6.1  ROA – Return on assets 

 Ukazatel rentability, který popisuje, za jak dlouho by podnik mohl ze zisku 

refinancovat aktiva. 

3'4 = č5��ý	�5�0
0�57
  

 Vzorec 4: Výpočet ROA 

Zdroj: SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika: klíč k úspěchu. s. 366 

 Z uvedeného vzorce plyne, že vliv zásob na ukazatel ROA je značný, zejména u 

výrobních společností jako je ADC Czech Republic. Zásoby v ADC jsou 1/3 až 1/2 

celkových aktiv. Při zachování ostatních poměrů lze předpokládat, že pokud se podaří 

snížit zásoby například o 10% - ukazatel ROA vzroste přibližně o 3-5%. Údaje 

za poslední období jsou v tabulce: 

  
do 

30.4.2012 
do 

30.9.2011 
do 

30.9.2010 

Aktiva celkem 346 434 540 

Zásoby 102 216 163 

Výsledek hospodaření - -3,6 25 

Tržby za prodej zboží 545 717 640 

Tabulka 4: Vybrané údaje z výroční zprávy 

Zdroj:  ADC Czech Republic. Interní směrnice a materiály společnosti. 

 

 V loňském roce hospodařila společnost se ztrátou ve výši 3,6 mil. CZK. 

Hlavními důvody bylo časté cestování zaměstnanců spojené s projekty a transformací 

do TE connectivity. Dále pak uzavření distribučního centra, a problematikou marží 

u materiálů z USA, které byly prodávány s negativní marží. V tomto přechodném 

období probíhaly rozsáhlé investice do hardwarového vybavení a strojních kapacit.  

 Tržby za zboží jsou za prvních 7 měsíců na 3/4 prodejů za celý minulý fiskální 

rok. Podařilo se významný způsobem snížit zásoby díky revizi skladů a také prodeji 

zboží z Kladenského distribučního centra. Výrazně také klesaly pohledávky – byla 

změněna průměrná doba splatnosti ze 45 na 15 dnů. Vzhledem k těmto dílčím údajům 

se v letošním roce očekávají velmi dobré výsledky.  
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Závěr 

Díky velkým změnám, které ve společnosti v uplynulém období probíhaly, 

se podařilo aplikovat velké množství zlepšení, ať již pomocí vlastních návrhů nebo 

implementací koncernových procesů. Radikální přeměna se ukázala jako velmi 

výhodnou pro implementování nepopulárních kroků a i firemní vedení bylo nakloněno 

výraznému snížení zásob a změně pohledu na jejich opatřování. 

 Tato diplomová práce si kladla za cíl zefektivnění průběhu zakázky firmou 

s pomocí pojistných zásob. Z výše popsané problematiky vyplývá, že ne vždy je hlavní 

příčinou kolísání důležitých metrik podepisujících se na efektivnosti prodejů právě 

zásoba materiálu na skladě. Na mnoha příkladech bylo dokázáno, že ač jsou jednotlivá 

oddělení ve firmě přesvědčena o robustnosti svých procesů, interakce mezi nimi 

nefungují tak, jak by si všichni přáli. Je úkolem všech snažit se dodržovat nastavené 

postupy a v případě relevantních připomínek navrhnout zlepšení tam, kde dochází 

k procesním kolizím.  

Spolehlivost získávaných dat, jejich validace a třídění vyskytujících se chyb 

je jedinou možností, jak analyzovat a odstraňovat vyvstávající problémy. Z nepřesnosti 

nebo nedostatku relevantních dat nám vzniká pouze nepřehledná změť čísel, 

která nemůže vést ke kvalitním rozhodnutím. Jako metoda pro třídění materiálů 

majících nejpodstatnější vliv na prodeje a sledované metriky je vhodná ABC analýza. 

Pomocí ní lze velmi výrazně omezit pracnost s nastavováním pojistných zásob 

u nejfrekventovanějších materiálů, jak z pohledu finančního objemu prodejů, 

tak i četnosti objednávek. Díky tomu se podařilo omezit zásoby tam, kde nebyly potřeba 

a naopak navýšit tam, kde byl historický nedostatek dostupného materiálu.  

Jak již bylo zmíněno, velkou pozornost si zaslouží zejména vnitrofiremní 

procesy, jejich správné nastavení a důsledné dodržování všemi zúčastněnými 

pracovníky je jediná možná cesta. Je proto třeba věnovat dostatek času novým 

tréninkům, přípravě změn v procesech a všeobecnému povědomí o důležitosti 

jednotlivých kroků v systému majících vliv na firemní ukazatele. Jen tak mohou 

zakázky firmou proudit plynule a bez zbytečných časových prodlev ke spokojenosti 

vedení firmy a hlavně našich zákazníků. 
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ADC   Audio Development Company 

DOH  Days On Hand 

FGS   Fiber Guide Systems 
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GPL  Global Product Line (materiály forecastované programem Xelus) 

IT   Inventory Turns 

MD04  transakce v SAPu (materiál skladem, na cestě, plán spotřeby) 

PO  Purchase Order (nákupní objednávka) 

PurReq Purchase Requisition 

ROA  Return on assets 

SAP  ERP systém společnosti 

SO  Sales Order (zákaznická objednávka) 

STP   Ship To Promise 

STR   Ship To Request 
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STS  Ship To Schedule 
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Příloha 1: Proces průběhu zakázky firmou 1/2 

 

Zdroj:  vlastní – zpracováno na základě vnitrofiremní analýzy procesů 
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Příloha 2: Proces průběhu zakázky firmou 2/2 

 

Zdroj:  vlastní – zpracováno na základě vnitrofiremní analýzy procesů 
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Příloha 3: Hodnoty sledovaných metrik na začátku projektu 

Měsíc STR STP IT 

listopad 09 58,8 90,6 17,4 

prosinec 09 50,1 84,4 11,1 

leden 10 80,8 94,7 13,0 

únor 10 76,9 91,7 10,1 

březen 10 57,8 89,3 13,3 

duben 10 77,3 90,6 11,0 

květen 10 60,7 84,4 9,4 

červen 10 66,0 90,0 6,1 

červenec 10 71,2 91,9 4,5 

srpen 10 79,5 89,8 4,8 

září 10 68,4 90,3 6,3 

říjen 10 42,1 83,8 8,5 

listopad 10 49,7 87,9 14,2 

prosinec 10 50,6 88,5 11,8 

leden 11 54,6 90,2 13,1 
 

Zdroj:  vlastní na základě údajů z databáze společnosti ADC Czech Republic. 
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Příloha 4: Data spotřeby v programu Xelus 

 

Zdroj:  vlastní – printsreen obrazovky z programu Xelus 
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Příloha 5: Grafy spotřeby a předpovědí v programu Xelus 

 

Zdroj:  vlastní – printsreen obrazovky z programu Xelus 


