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Anotace: 
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zásob ve výrobních firmách. Obsahuje návrh implementace, s ohledem na typ výroby 

v dané výrobní firmě, která je uživatelský příznivá z pohledu času, nákladů a jakosti. 
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This bachelor thesis analyses problems connected with implementation of module for 

inventory management in production firms. It includes the proposal of implementation, 

which, respecting to the type of production in production firms, is user-friendly from the 

aspect of time, costs and quality. 
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ÚVOD 
 

Dnešní společnost, která je neodmyslitelně spojena s vývojem informačních a 

komunikačních technologií (ICT) bývá někdy nazývána „informační společnost“. 

S vývojem ICT je spojena globalizace celého světa. Podnikům se otevírají možnosti 

téměř na všech světových trzích, ale zároveň s tím jsou vystaveny celosvětové 

konkurenci a vlivům globální ekonomiky. Informace hraje v tomto globálním prostředí 

klíčovou roli. Problémem dnešní doby není nedostatek informací, naopak je jich příliš 

mnoho. Ale ne všechny informace jsou pro firmu důležité. Rozlišit podstatné informace 

od nepodstatných, je jako hledat jehlu v kupce sena, a právě s tím pomáhají podnikové 

informační systémy. Informační systémy a informační technologie (IS/IT) se staly 

během krátké doby strategickým faktorem konkurenceschopnosti a úspěchu. Podnik, 

který chce v konkurenčním boji obstát se bez podpory informačního systému neobejde.   

Současné podnikové informační systémy označované jako ERP (Enterprise 

Resource Planning) podporují všechny důležité podnikové oblasti, kterými jsou výroba, 

nákup, finance, prodej a v neposlední řadě i zásoby a jejich řízení. A právě na oblast 

zásob a jejich řízení jsem se zaměřil ve své bakalářské práci. Cílem práce je navrhnout 

implementaci informačního systému, který umožňuje řízení zásob, s ohledem na 

specifické požadavky firmy působící v potravinářském průmyslu.  

Problematika zásob a jejich řízení je pro každou firmu, která se zásobami pracuje, 

velice důležitá a je potřebné se jí velmi intenzivně zabývat, protože právě díky 

efektivnímu řízení zásob a jejich optimalizací se dá dosáhnout největší úspory 

finančních prostředků. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE  
 

Každý podnik má v zásobách vázanou nemalou část peněžních prostředků, které by 

mohly být využity jinde a přinášet užitek. Snahou každého managementu je 

minimalizace zásob a celkové zefektivnění zásobovacích toků. Procesem optimalizace 

řízení zásob může podnik využít takto vázané peněžní prostředky a minimalizovat 

náklady související s materiálovými toky. 

Hlavním cílem práce je navrhnout vybranému podniku informační systém, který 

umožní efektivní řízení zásob a tím zvýší konkurenceschopnost. Dílčími cíly jsou návrh 

postupu implementace vybraného informačního systému, sumarizace nákladů na 

zavedení informačního systému a v neposlední řadě vyhodnocení přínosů nasazení 

vybraného informačního systému. 

Bakalářská práce může být využita obchodním oddělením společnosti nabízející 

informační systém, jako detailní nabídka pro potenciální zákazníky z oblasti 

potravinářského průmyslu.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
 

2.1 Zásoby a jejich význam 
 

Zásoby tvoří část užitných hodnot, které byly vyrobeny, ale ještě nebyly 

spotřebovány. Zásoby významně ovlivňují hospodářský výsledek podniku a jeho 

postavení na trhu, proto je jim potřeba věnovat zvýšenou pozornost. Hledání odpovědi 

na otázku jak velké by zásoby měly být, není vůbec snadná. Na jedné straně zásoby váží 

kapitál, proto by měly být co nejmenší, na druhé straně si termíny zakázek a požadavky 

trhu vyžadují zásoby co největší. Obě tato hlediska jsou protichůdná, a proto musí být 

velikost zásob pečlivě zvažována. Se zásobami je spojeno velké množství nákladů jsou 

to např. náklady na skladovací prostory, na dopravu. V zásobách jsou také vázany 

finanční prostředky, které by mohly být využity jiným, pro podnik výhodnějším 

způsobem. Řada podniků a expertů považuje zásoby za hlavní zdroj nákladů.[7] 

 

2.1.1 Klasifikace zásob 
 

V odborné literatuře se lze setkat s celou řadou klasifikací zásob. Pojmenování 

jednotlivých druhů zásob je nezbytné k jejich správnému řízení a tím i k optimalizaci 

jejich velikosti. Následující klasifikace je zpracována podle [7] a [4]. 
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Obrázek 1: Klasifikace zásob (podle [7]) 

 

Výrobní zásoby 

Patři sem zejména suroviny, které představují složku, která tvoří podstatu 

konečného produktu. Dále sem patří všechny další pro podnik nepostradatelné 

materiály, které se nestávají součástí finálních výrobků, a které jsou v porovnání s 

ostatními zásobami malé počtem i nákladem (např. mazadla, paliva, nástroje, obaly aj.) 

 

Zásoby nedokončené výroby 

Jsou to produkty, na kterých byly provedeny některé výrobní operace. Nejsou již 

surovinami, ale nejsou také ještě hotovými výrobky. Velikost nedokončené výroby 

souvisí s délkou a složitostí výrobního procesu a počtu vyráběných typů výrobků.  

 

Zásoby hotových výrobků 

Do této zásoby patří finální výrobky, které ještě nejsou prodané. Jsou skladovány v 

podnikových prostorách. Podniky s hromadnou výrobou mají zpravidla velké množství 

zásob hotových výrobků a naopak podniky, které pracují na zakázku, mají malé nebo 

žádné zásoby hotových výrobků. Velikost zásob hotových výrobků závisí i na velikosti 

poptávky. Čím vyšší poptávka, tím nižší zásoba hotových výrobků. 
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Zásoby zboží 

Jedná se o zásobu finálních produktů, které byly nakoupeny nebo vyrobeny k 

přímému prodeji v obchodní síti. 

 
Rozpojovací zásoby 

Mezi jednotlivými výrobními procesy nebo články logistického řetězce dochází k 

rozpojení materiálového toku jednak z důvodu vyrovnání časového nebo množstevního 

nesouladu mezi jednotlivými procesy, pak z důvodu tlumit či zcela zachycovat náhodné 

výkyvy, nepravidelnosti a poruchy. Tím získávají jednotlivé články logistického řetězce 

či dílčí procesy určitou nezávislost, což usnadňuje řízení.  

Rozeznáváme čtyři druhy rozpojovacích zásob: obratovou (běžnou), pojistnou, 

vyrovnávací a pro předzásobení. 

Obratová zásoba (běžná) je důsledkem nákupu, výroby nebo dopravy v dávkách. 

Velikost dávky je větší než okamžitá potřeba, dávka tak pokrývá potřebu výroby či 

prodeje pro období mezi dvěma dodávkami na doplnění zásoby.  

Při stejnoměrné poptávce se za velikost obratové zásoby považuje polovina velikosti 

objednací dávky. 

Pojistná zásoba se vytváří (převážně v bodu rozpojení objednávkou zákazníka) u 

běžně spotřebovávaných nebo prodávaných položek za tím účelem, aby do požadované 

míry zachycovala náhodné výkyvy na straně vstupu (v termínu dodávky, u některých 

systémů řízení zásob výjimečně i v její velikosti) a na straně výstupu (ve velikosti 

poptávky). Výše pojistné zásoby závisí na intenzitě výkyvů a na požadované úrovni do-

davatelských služeb. 

Norma pojistné zásoby se upravuje zpravidla pouze v delších časových odstupech 

při aktualizaci parametrů systému řízení zásob. Skutečná pojistná zásoba (v minulém 

období) je rovna průměru zůstatků zásoby těsně před příjmem jednotlivých dodávek do 

skladu. 

Vyrovnávací zásoba slouží k zachycování nepředvídaných okamžitých výkyvů mezi 

navazujícími procesy ve výrobě, které jsou „v průměru" sladěny. Může jít o výkyvy 

v množství a/nebo v čase. Taková zásoba se vytváří například před úzkoprofilovými či 

drahými stroji, zejména při technologickém uspořádání výroby (aby se zabránilo jejich 

prostoji pro okamžitý nedostatek práce), na podvěsných dopravnících či na válečkových 

tratích.  
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Do tohoto druhu zásoby patří i vyrovnávací zásobníky, které slouží k řešení 

nesouladu průměrné výkonnosti navazujících pracovišť v krátkodobém, obvykle 

denním cyklu (například při práci navazujících strojů na různý počet směn). Taková 

zásoba se může vyskytnout hlavně u linkové výroby. 

Zásoba pro předzásobení má tlumit předvídané větší výkyvy na vstupu nebo na 

výstupu. Tato zásoba se vytváří buď opakovaně, pravidelně (každoročně) v souvislosti 

se sezónním kolísáním poptávky či intenzity výroby, nebo jednorázově. Příklady: 

poptávka se silně sezónním charakterem, sezónní výroba, nemožnost či obtížnost 

dopravy v zimním období; celozávodní dovolená či plánované odstavení výrobního 

zařízení (kvůli rekonstrukci či větší opravě) v podniku nebo u dodavatele, připravované 

akce k podpoře prodeje. 

Zásoby na logistické trase 

Tuto zásobu tvoří výrobky nebo materiály, které sice již mají v logistickém řetězci 

konkrétní určení (například odběratele či výrobní zakázku), už opustily výchozí místo, 

ale ještě tohoto cíle nedosáhly. Do těchto zásob patří:  

Dopravní zásoba představuje zboží na cestě z jednoho místa logistického řetězce na 

místo druhé. Dopravní zásoba je významná hlavně u drahého zboží a při delším 

dopravním čase (při použití dopravního způsobu s malou průměrnou rychlostí  - 

například vodní doprava  - a při dopravě na velké vzdálenosti). 

Zásoba rozpracované výroby (nazývaná též zásobou nedokončených výrobků) 

zahrnuje materiály a díly, které byly již zadány do výroby a nacházejí se dosud ve 

zpracování. Na výši zásoby rozpracované výroby má vliv celá řada skutečností, 

zejména: 

• objem výroby, 

• sortimentní skladba výroby, 

• délka výrobního cyklu, 

• velikost výrobních dávek, 

• rytmus výroby, 

• způsob řízení výroby. 
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Zásoba rozpracované výroby obvykle obsahuje řadu vyrovnávacích zásob mezi 

pracovišti anebo zásoby v mezioperačních skladech, zejména při kusové či malosériové 

výrobě s velkým počtem operací na různorodých výrobcích. 

 

Technologické zásoby 

Jsou to materiály nebo výrobky, které před dalším zpracováním nebo před jejich 

expedicí potřebují z technologických důvodů být jistou dobu a za určitých podmínek 

skladovány, aby nabyly požadovaných vlastností (např. vysychání dřeva, zrání odlitků, 

sýrů, vína, piva nebo některých chemikálií apod.). Patřím sem i zásoby materiálů, které 

jsou udržovány z důvodu dosažení homogenizace (standardního složení) - např. mísiče, 

skládky rud apod. 

 

Strategické zásoby 

Jejich účelem je zabezpečit „přežití" podniku při nepředvídaných kalamitách, např. 

přírodní pohromy, bojkoty, stávky, války apod. Příkladem je devadesátidenní zásoba 

ropy, vytvořená v řadě zemí po ropné krizi v 70. letech. Tyto strategické zásoby nejsou 

předmětem řízení zásob a o jejich tvorbě a velikosti rozhoduje vrcholový management 

podniku, přičemž kritéria jsou jiná než nákladová. 

 

Spekulační zásoby 

Spekulační zásoby se vytvářejí ve snaze docílit úspory při nákupu. Bývají to 

základní suroviny pro výrobu. Takové materiály se nakupují (obvykle ve velkých 

dávkách a z hlediska řízení zásob předčasně) kvůli očekávanému budoucímu zvýšení 

ceny. Spekulační zásoba tak představuje specifický druh zásoby pro předzásobení a 

může být předmětem řízení zásob v obvyklém smyslu. 

 

Použitelné zásoby 

Patří sem ty položky, u nichž se předpokládá, že budou v budoucnu běžně 

spotřebovány či prodány. Použitelná zásoba může sestávat ze dvou složek a to:  

• přiměřené zásoby, což je vlastně norma zásob, jinými slovy zásoba, která 

bude spotřebována v určité předpokládané době. Velikost přiměřené zásoby 

vyplývá z použité metody pro řízení zásob, 
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• nadbytečné zásoby, což je rozdíl mezi celkovou průměrnou zásobou a 

přiměřenou (normovanou) zásobou daného materiálu nebo položky. 

Vyskytne-li se nadbytečná zásoba, je nutno v první řadě zabránit jejímu 

dalšímu doplňování.[4]+[7] 

 

 

2.1.2 Náklady na zásoby 
 

Se zásobami jsou spojeny tři druhy nákladů: objednací náklady, náklady na držení 

zásoby a náklady z deficitu (z vyčerpání zásoby). 

 

Objednací náklady se vztahují k pořízení dávky k doplnění zásoby položky. Podle 

okolností se týkají buď externího nákupu, nebo zakázky pro vlastní výrobu. Jde o 

náklady na jednu (nákupní, výrobní, popřípadě dopravní) dávku.  

Při nákupu patří do objednacích nákladů položky spojené s přípravou a 

umisťováním objednávky (například výběr dodavatele, vyjasňování požadovaných 

vlastností výrobku atd.), dopravní náklady (jen pokud nejsou zahrnuty do ceny), 

náklady na přejímku, zkontrolování a uskladnění dodávky, náklady na zaevidování 

příjmu zboží, náklady na likvidaci a úhradu faktury. 

Při vlastní výrobě patří do objednacích nákladů náklady na všechny administrativní 

práce spojené s přípravou zakázky a s vydáním výrobního příkazu, náklady na přípravné 

(dávkové) časy - tak zvané přestavovací náklady (na přestavování nebo seřizování 

výrobních prostředků), případné náklady spojené s náběhem výroby, náklady na 

kontrolu výrobků, náklady na příjem do skladu a na jeho zaevidování.[4] 

 

Náklady na držení zásoby mají tři složky: náklady z vázanosti prostředků, náklady 

na skladový prostor a na správu zásob, náklady z rizika. Jde o roční náklady.  

1. Náklady z vázanosti finančních prostředků v zásobách nemají charakter nákladů 

v obvyklém smyslu, protože je nelze zachytit účetní evidencí. Jde totiž o tzv. náklady ze 

ztráty příležitosti (o ušlý zisk), tj. o velikost zisku, který by finanční prostředky mohly 

vynést, kdyby je podnik investoval jiným způsobem než do zásob. Tyto náklady jsou 

přímo úměrné hodnotě průměrné zásoby (v nákladových cenách). 
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2. Náklady na skladový prostor a na správu zásob zahrnují všechny náklady 

spojené s provozováním skladů a s evidencí zásob (například odpisy budov, 

skladovacích a manipulačních zařízení a výpočetní techniky, mzdy všech pracovníků, 

energie, údržba a opravy, ostraha, pojištění budov a zásob). Tyto náklady sice mohou 

být do určité míry závislé na průměrné velikosti zásoby, ale mívají velmi značnou fixní 

složku (zejména v případech, kdy kapacita skladu není a nemůže být plně využita). 

3. Náklady z rizika se týkají nebezpečí budoucí neprodejnosti anebo nepoužitelnosti 

zásob. O neprodejnosti mluvíme u zboží či u hotových výrobků, u výrobních zásob a 

rozpracované výroby jde spíše o nepoužitelnost. Může to být riziko zkažení (potraviny), 

riziko znehodnocení zestárnutím (pryž, léky, fotografický materiál, laky aj.) nebo riziko 

větších změn ve výrobním programu (suroviny a nakupované díly), riziko vyjití z módy 

(oděvy, obuv) či riziko poklesu poptávky či celkové změny v její struktuře. Lze sem 

započítat i riziko poklesu cen na trhu či riziko nutnosti velké slevy u staršího typu po 

inovaci výrobku. Tato rizika jsou často závislá na délce skladování. Riziko 

neprodejnosti se v posledních letech zvětšuje kvůli obecné tendenci zkracování 

životního cyklu u mnoha výrobků.[4] 

 

Náklady z deficitu 

O deficitu (vyčerpání zásoby) hovoříme, nestačí-li okamžitá skladová zásoba ke 

včasnému uspokojení všech požadavků odběratelů. 

U poptávky externích odběratelů (zákazníků) může být finanční důsledek deficitu 

dvojí: 

• Vznikne včas nesplněná zakázka (tzv. back-order) jejíž evidování a 

dodatečné vyřízení vyvolává přídavné administrativní, vychystávací a 

většinou i dopravní náklady.  

• Zákazník objednávku zruší a realizuje nákup jinde. Dojde tak ke ztrátě části 

objemu prodejů, a tím ke zmenšení krytí fixních nákladů a ke snížení zisku. 

 

V obou případech nadto při častějším vyčerpání zásoby dochází i ke zhoršování 

jména a pověsti (goodwillu) podniku. Exaktně vyjádřit tuto ztrátu číselně je však sotva 

možné.[4] 
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2.2 Řízení zásob 
 

Systém řízení zásob patří mezi strategická rozhodnutí podniku. Cílem řízení zásob 

je udržování jejich výše na takové úrovni a v takovém složení, které zabezpečí plynulou 

výrobu a pohotovost a úplnost dodávek odběratelům ve sjednaných termínech. Náklady 

s tím spojené by měly být co nejmenší. Výsledkem řízení zásob je rozhodnutí co, kdy a 

v jakém množství objednat. 

Řízení zásob představuje celou řadu činností jako např. prognózování, analýzu, 

plánování, operativní činnosti, kontrolní operace a další. Cílem je zabezpečit podnikové 

cíle s optimálními náklady při optimálním vázání finančních prostředků v zásobách.[7] 

 

Předmětem řízení zásob jsou: 

• zásoby surovin, základních a pomocných materiálů, paliva, polotovarů, 

nářadí, náhradních dílů a obalů, které přicházejí do podniku k zajišťování 

základních, pomocných a obslužných procesů;     

• zásoby rozpracované výroby (zásoby polotovarů vlastní výroby a 

• zásoby nedokončených výrobků);    

• zásoby hotových výrobků (v obchodních podnicích jsou to zásoby zboží). 

 
Zásoby se projevují jak pozitivním, tak negativním způsobem. 

Pozitivní význam zásob je v tom, že přispívají 

• k řešení časového, místního, kapacitního a sortimentního nesouladu mezi 

výrobou a spotřebou, 

• k tomu, aby se přírodní a technologické procesy mohly uskutečňovat ve 

vhodném rozsahu (v optimálních dávkách), 

• ke krytí nepředvídaných výkyvů a poruch (zajišťují plynulost výrobního 

procesu, pokrývají výkyvy v poptávce a při doplňování zásoby, aj.). 

Negativní vliv zásob spočívá v tom, že váží kapitál, spotřebovávají další práci a 

prostředky a nesou s sebou i riziko znehodnocení, nepoužitelnosti či neprodejnosti. 

Zostřující se konkurence na trzích spolu s vysokou úrokovou mírou pro krátkodobé 

úvěry může vést k tomu, že kapitál investovaný do zásob chybí pro financování 
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technického a technologického rozvoje, ohrožuje likviditu (platební schopnost) podniku 

a snižuje jeho důvěryhodnost při jednání o úvěrech.[4] 

Příliš malé zásoby:[7] 

• vedou ke ztrátám prodejů a následně i zákazníků, 

• vyvolávají vyšší pořizovací náklady (zejména dopravní a manipulační), 

• způsobují poruchy předpokládaného výrobního procesu. 

Příliš velké zásoby:[7] 

• zbytečné vynakládám a vázání finančních prostředků, 

• riziko znehodnocení, nepoužitelnosti nebo neprodejnosti, 

• nedostatek kapitálu pro financování technického a technologického rozvoje, 

• ohrožení likvidity podniku. 

 

Pokud jde o operativní rozhodování při řízení zásob, tj. o odpovědi na otázku „kdy a 

kolik objednat", je jasné, že toto rozhodování se může v praxi týkat pouze jednotlivých 

skladových položek. Strategie a metody používané při řízení zásob je přirozeně třeba 

vhodně diferencovat. Pro jejich volbu pro určitou položku je určující nebo spoluurčující 

několik hledisek. Kromě respektování konkrétních podmínek daného podniku jsou to 

zejména: 

• stupeň zpracování položky (zda je to zásoba výrobní, rozpracovaných 

výrobků, hotových výrobků či zboží); 

• druh poptávky (zda je nezávislá, závislá či smíšená; zda je stejnoměrná či 

nárazová; zda je ustálená, s trendem či sezónního charakteru); 

• místo zásoby v podnikovém materiálovém toku (poloha bodu rozpojení 

objednávkou zákazníka); 

• kategorie položky podle klasifikace ABC. 

 
Kvalita řízení zásob se dá podstatně ovlivnit: 

• systematickou prací se zásobami (nikoliv jednorázovou nebo jenom 

nahodilou péčí o ně), 
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• dostatečnou zběhlostí v metodách a postupech vhodných k aplikaci, 

spojenou s detailní znalostí místních podmínek. 

• diferencovaným přístupem k jednotlivým druhům zásob a pochopením jejich 

rozmanitosti. 

 

Klíčovým měřítkem efektivního řízení zásob je dopad zásob na rentabilitu podniku. 

Efektivní řízení zásob může zvyšovat rentabilitu buď snižováním nákladů, nebo tím, že 

přispívá ke zvýšení prodeje. 

 

 

2.2.1 Vliv modelu poptávky na řízení zásob 
 

Zásadní vliv na metody řízení zásob má: 

• zda se při pohybu zásob logistickým řetězcem uplatňuje systém tahu nebo 

systém tlaku, 

• zda poptávka po zásobách je tzv. závislá nebo nezávislá. 

 

Rozdíl mezi systémem tahu a tlaku spočívá ve způsobu, jakým je „poháněna“ 

výroba podniku.  

Pokud podnik s výrobou produktů čeká, dokud je zákazník nepožaduje, jde o 

systém tahu (pull system). Poptávka zákazníků tak vlastně „vytahuje“ zásoby. Pokud 

podnik vyrábí na základě prognózovaných či předpokládaných prodejů zákazníkům, jde 

o systém tlaku (push system). Podnik „tlačí“ zásoby na trh v očekávání jejich 

prodeje.[6] 

 

Závislá a nezávislá poptávka 

 

Závislou a nezávislou poptávku po zásobách rozlišujeme podle toho, zda poptávka 

po určité položce závisí na poptávce po něčem jiném. Nezávislou položkou zásob je 

například hotový výrobek, zatímco závislými položkami zásob jsou suroviny a díly, ze 

kterých se tento hotový výrobek vyrábí. Poptávka po surovinách a dílech se „odvozuje“ 

z poptávky po hotovém výrobku. Potřebu závislých položek zásob není potřeba 
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prognózovat; lze ji kalkulovat na základě výrobního programu hotových výrobků. 

Potřebu výroby hotových výrobků je možno prognózovat anebo lze vycházet z 

poptávky/objednávek zákazníků.[6] 

 

 

2.2.2 Vliv podmínek jistoty a nejistoty na řízení zásob 
 

Řízení zásob v podmínkách jistoty 

Při stanovení strategie doplňování zásob v podmínkách jistoty je potřeba posoudit a 

vyvážit objednací náklady na jedné straně a náklady na udržování zásob na straně druhé 

(v případě, že dodavatel hradí přepravní náklady). Například strategie objednávání 

velkých množství méně často může způsobit takové zvýšení nákladů na udržování 

zásob, které převýší úspory v objednacích nákladech. Je třeba mít na paměti, že do 

objednacích nákladů by se měly zahrnovat pouze přímé hotovostní výdeje.[6] 

 

Řízení zásob v podmínkách nejistoty 

Manažeři jen málokdy s jistotou vědí, jakou mohou očekávat poptávku po výrobcích 

daného podniku. Přesnost předpovědí může ovlivnit řada faktorů, například ekonomické 

podmínky, aktivity konkurence, změny vládních nařízení, tržní posuny nebo změny ve 

spotřebitelských nákupních modelech.  

Management má v podstatě dvě možnosti: buď udržovat dodatečné zásoby ve formě 

pojistných zásob anebo riskovat potenciální ztrátu prodeje z důvodu vyčerpání zásob. 

Musí tedy zvažovat další důležitý nákladový vztah: náklady na udržování zásob versus 

náklady z nedostatečných zásob.[6] 

 
 

2.2.3 Příznaky špatného řízení zásob 
 

Rozpoznání problémových oblastí v řízení zásob je prvním krokem při určení 

příležitostí, kde by bylo možno zlepšit logistický výkon. Pokud se v podniku opakovaně 

vyskytují problémy spojené s řízením zásob, bude pravděpodobně nutné provést hlubší 

změny procesů. 



 22 

Špatné řízení zásob bývá doprovázeno některými z následujících příznaků: [6] 

• Rostoucí počet nevyřízených objednávek. 

• Rostoucí investice vázané v zásobách, přičemž počet nevyřízených objednávek se nemění 

(neklesá). 

• Vysoká fluktuace zákazníků. 

• Zvyšující se počet zrušených objednávek. 

• Pravidelně se opakující nedostatek skladovacího prostoru. 

• Velké rozdíly v obrátce hlavních skladových položek mezi jednotlivými distribučními 

centry. 

• Zhoršující se vztahy s odběrateli; typické je rušení a snižování objednávek ze strany 

dealerů. 

• Velké množství zastaralých položek. 

 
 
V mnoha případech lze hladinu zásob v podniku snížit pomocí některého z následujících 

opatření: [6] 

1.  Vícestupňové plánování zásob. Příkladem takového plánování je ABC analýza. 

2.  Analýza celkové doby doplňování zásob. 

3.  Analýza dodacích dob. Tato analýza může vést ke změně dopravců nebo 

jednání se současnými dopravci. 

4.  Vyloučení položek, které mají nízkou obrátku anebo jsou zastaralé. 

5.  Analýza velikosti balení a systému slev. 

6.  Přezkoumání procedury vracení zboží. 

7.  Podpora/automatizace substituce produktů. 

8.  Zavedení formalizovaného systému objednávek na doplňování zboží. 

9.  Hodnocení míry plnění dodávek podle jednotlivých skladových položek. 

10.  Analýza charakteristických znaků zákaznické poptávky. 

11.  Vytvoření formálního plánu prodeje a prognózy poptávky podle posouzení předem 

stanovených prvků. 
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2.3 Metody řízení zásob 
 

S rozvojem moderní výpočetní techniky se při řízení zásob ve vyspělých zemích 

uplatňuje celá řada moderních systémů podporovaných výpočetní technikou. Mezi 

nejznámější a nejpoužívanější patří zejména ABC analýza, XYZ analýza, metoda JIT 

(Just-in-Time), Kanban, plánování materiálových požadavků tzv. MRP I (Material 

Requirements Planning), MRP II (Manufacturing Resources Planning) a další. 

 

 

2.3.1 ABC analýza 
 

Metoda ABC vychází ze skutečnosti, že je obvykle velmi pracné a často neúčelné 

věnovat všem druhům materiálů v zásobách stejnou pozornost a sledovat je stejně 

podrobně jednotnými postupy a metodami. 

ABC analýza vychází z Paretova zákona (pravidla 80:20), který říká, že ve většině 

případů je přibližně 80% důsledků vyvoláno pouze 20% všech možných příčin. Proto je 

neefektivní věnovat stejnou pozornost všem druhům zásob. 

Východiskem pro uplatnění metody ABC je rozčlenění materiálových druhů na tři 

(ABC), popř. více skupin. Rozdělením jednotlivých druhů materiálu podle jejich podílu 

na celkové výši celoroční spotřeby, zjistíme, že existují tři skupiny s tímto složením 

počtu druhů a podílu na hodnotě spotřeby: 

A. 5 až 15 % druhů představuje 60% až 80% podíl na celkové hodnotě spotřeby, 

B. 15 až 25 % druhů představuje 15% až 25% podíl, 

C. 60 až 80 % druhů představuje 5% až 15% podíl. 
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Obrázek 2: Typické rozložení počtu druhů materiálů podle jejich podílu na hodnotě (podle [10]) 

 

Při stanovování potřeby a při řízení zásob se věnuje největší, téměř každodenní 

pozornost položkám kategorie A („velmi důležitým“).  

Položky kategorie B („středně důležité“) se sledují podobně jako u kategorie A, ale 

méně často a méně intenzivně.  

Položkám kategorie C („málo důležitým“) se věnuje nejmenší pozornost.[10] 

 
 

2.3.2 Analýza XYZ 
 

Další analytickou metodou používanou při řízení zásob je analýza XYZ, která je 

založena na klasifikaci podnikových položek podle charakteru jejich spotřeby. Spolu 

s metodou ABC tvoří základní rámec pro určení způsobu řízení zásob. Při analýze XYZ 

jsou položky rozdělené do třech kategorií: 

 

Skupina X 

Položky se stálou spotřebou, která vykazuje jen relativně nízké výkyvy v porovnání 

s její absolutní výškou. Budoucí výška potřeb těchto položek je lehce předpověditelná 

s vysokou přesností. 
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Skupina Y  

Položky s proměnlivou spotřebou, které jsou obvykle charakterizovány trendem 

růstu, klesání nebo sezónními výkyvy. Předpověď výšky budoucích potřeb se vyznačuje 

střední přesností. 

 

Skupina Z 

Položky s občasnou spotřebou. Předpověď budoucích potřeb nemá u těchto položek 

prakticky význam. Tyto položky jsou objednány tehdy, když vznikne jejich potřeba.[8] 

 

 

2.3.3 Metoda Just-in-Time 
 

Při aplikaci metody Just-In-Time (JIT) jde o zásadní změnu vztahu dodavatel – 

odběratel. Princip jejího systému spočívá v uspokojení poptávky po určitém materiálu či 

hotového výrobku dodáváním „právě v čas“, tj. v přesně dohodnutých termínech podle 

potřeb odběratele. Dodávky jsou velmi časté a díky tomu mohou na sebe v logistickém 

řetězci navazovat. Ideální prostředí pro JIT je tam, kde jsou minimální náklady na 

změny, relativně stabilní poptávka a odběratel má poměrně významné postavení na trhu. 

Cílem JIT jsou „nulové zásoby“ a stoprocentní jakost. Tohoto cíle se nedosahuje tím, že 

by odběratel přenechával starost a náklady spojené se zásobami svému dodavateli, ale 

tím, že oba partneři realizují dokonalou spolupráci a koordinují své činnosti tak, že se 

zásoby u odběratele i u dodavatele stávají zbytečnými. Správné zavedení JIT znamená 

menší zásoby, vyšší jakost, produktivitu a přizpůsobení změnám poptávky na trhu. 

Tato technologie má svůj původ v Japonsku. Vznikla zde v 70. letech v době krize 

japonského hospodářství, kdy Američané vyhlásili přísné embargo na dovoz veškerých 

surovin do Japonska. Japonské podniky tak byly nuceny vyrábět při velmi omezených 

zdrojích a tím také došlo ke zcela odlišnému pohledu na zásoby a řízení jejich 

toku.[1]+[2]+[9] 

 

Metoda JIT je charakterizována dosažením tzv. „seven zeros“ – sedmi nul:[1] 

• nulové množství zmetků (zero defects), 

• nulové časy seřízení (zero set-up time), 
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• nulové stavy zásob (zero inventories), 

• žádná manipulace (zero handling), 

• žádné přerušení (zero breakdowns), 

• okamžité časy dodávek (zero lead time), 

• dávky o velikosti jedna (lot size of one). 

 

 

Podle JIT je ideální objednací množství jedna jednotka. Pojistné zásoby jsou tak považovány za 

nepotřebné a jsou minimalizovány všechny druhy zásob na skladě. Mezi hlavní přínosy systému 

JIT patří: 

• snížení stavu surovin, zásob ve výrobě a zásob hotových výrobků, 

• výrazné zlepšení obrátky zásob, snížení vázaných finančních 

prostředků, 

• zlepšení produktivity a lepší úroveň řízení mezi jednotlivými úseky 

výroby, 

• zkrácení doby výrobního cyklu, 

• operativní řešení problémů jakosti. 

 

 

2.3.4 Kanban 
 

Kanban (v japonštině znamená karta, štítek nebo také lístek) je decentralizovaný 

systém plánování a řízení založený na principu tahu. Kanban je vhodným nástrojem 

zejména pro dílenské řízení výrobního procesu a plánování výroby. Původně byl 

vyvinut v padesátých letech 20. století ve společnosti Toyota k efektivnějšímu řízení 

toku materiálu na montážní lince automobilů. Celý systém funguje tak, že jednotlivá 

pracoviště, výrobní linky apod. vyvolávají své aktivity u předcházejícího výrobního 

stupně prostřednictvím tzv. kanban karty - objednávky, která plní funkci dodacích listů. 

Na tomto základě se vytváří samořídící regulační -  kanbanové okruhy. 
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Kanbanový systém se uplatňuje především u opakované výroby stejných nebo 

příbuzných součástek s velkou rovnoměrností odbytu (hromadná a sériová výroba) a s 

harmonizovanými kapacitami (tzn. při zamezení vzniku úzkých míst).[1]+[5]+[9] 

 

Předpoklady zavedení metody Kanban:[5] 

• vyškolený, ale především motivovaný personál, 

• vysoký stupeň opakovatelnosti výroby, bez velkých výkyvů v odbytu, 

• vzájemně harmonizované kapacity, 

• rychlé rozvrhovací postupy, 

• připravenost personálu, v případě zvýšené poptávky pracovat přesčas (částečná pružnost 

kapacit), 

• rychlé odstranění poruch by měli zvládnout dobře vyškolení operátoři zařízení (imple-

mentace TPM), 

• výkonná kontrola kvality přímo na pracovišti, 

• připravenost managementu na všech úrovních delegovat pravomoci na nižší úroveň, 

správně navrhnutý layout dílny, s tendencí k linkovému uspořádání (plynulé materiálové 

toky). 

 

„Hlavním cílem metody je na každém stupni výroby podporovat „výrobu na výzvu“ 

která umožňuje bez větších investic redukovat zásoby a zlepšuje přesnost plnění 

termínů. Aby toho bylo možno dosáhnout, musí se už při návrhu výrobní dispozice 

vyvážit výrobní kapacity (tvorba rodin příbuzných výrobků, zajištění pravidelného 

odběru a tím i výroby, použití principu skupinové technologie apod.). S vyvažováním 

výroby se musí začínat ve finální výrobě. 

Kanban znamená také vracení funkce řízení zpět do dílny, kde je možné přímo na 

místě přizpůsobit přísun materiálů a zpracování výrobních úloh okamžitým 

požadavkům. Obejde se tak těžkopádné centrální plánování a řízení, vyrábí a dopravuje 

se jen to, co je požadované. Zákazníkem je každý následující proces [Next Operation As 

Customer - NOAC - další operace je zákazník]“.[5] 

 

Pro kanbanové systémy je charakteristické, že jejich zavedení generuje nejprve 

nepřímé přínosy. Primárně se totiž vytvoří systémový tok informací výrobním a 
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logistickým procesem, který „zviditelní" činnost jednotlivých pracovišť. Pokud je 

následně dobře využit k řízení hmotného toku, pak kanbanový systém přináší:[9] 

• Snižování stavu zásob, především mezioperačních, 

• Vysokou spolehlivost včasného doručení materiálu na pracoviště, 

• Zkrácení průběžných časů výroby, 

• Zkrácení času potřebného pro seřizování strojů, 

• Snížení požadavků na prostory, 

• Snížení nákladů na obsluhující personál. 

 

2.3.5 Plánování materiálových požadavků – MRP  
 

Tato metoda má původ v USA, kde se začala využívat v 2. polovině 90. let. 

Hlavním přínosem MRP (Material Requirements Planning) je plánování materiálových 

požadavků z hlediska skutečných potřeb vyvolaných určitým konkrétním produktem, 

který byl vyvolán zákazníkem nebo byl prognózován obchodníky jako možná 

očekávaná budoucí potřeba trhu. MRP pomáhá řešit základní logistickou úlohu zajištění 

správného materiálu na správném místě ve správný čas. Cílem systému MRP je 

zabezpečit potřebné množství materiálu pro výrobu a při tom minimalizovat zásoby. 

Principem MRP je hledání rovnováhy mezi materiálovou potřebou a jejím pokrytím 

tak, aby velikost zásob mohla být co nejnižší. Své uplatnění tato metoda nachází 

především v procesní výrobě např. potravinářský průmysl.[5] 

 

Požadavky pro správný chod MRP:[1] 

• soubor všech položek (nakupovaných i vyráběných) s potřebnými základními údaji, 

• kusovník (Bill of Material – BOM) nebo receptury pro každou vyráběnou položku, 

• informace o stavu zásob, plánovaných a otevřených objednávkách a zakázkách včetně 

jejich časového rozložení pro každou plánovanou položku, 

• hodnota průběžné doby nákupu nebo výroby a způsobu stanovení velikosti dodávky pro 

každou (nakupovanou i vyráběnou) položku. 
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Pro správný chod MRP má zásadní význam přesnost údajů. Pokud se ukáže, že jsou 

údaje o velikosti zásob nepřesné, nesedí dodací lhůty, předpovědi poptávky jsou nejisté, 

pak přijdou náklady na zpracováni MRP vniveč.[5] 

 

Původní systém plánování materiálových požadavků se v průběhu let neustále 

rozvíjel až do dnešní podoby, tj. do systému kompletního plánování výroby. Tento nový 

systém je označován jako MRP II (Manufacturing Resource Planning), tj. jako 

plánování výrobních zdrojů. Vedle materiálových požadavků je rozšířen o zpětnou 

vazbu informací z výroby (tzv. Closed Look MRP) a o kapacitní plánování výroby tzv. 

CRP (Capacity Requirements Planning). 

Vysoká míra nasazení metody MRP II vyplývá ze skutečnosti, že podporuje většinu 

potřebných podnikových funkcí, zejména spojených s oblastí plánování, a ostatní 

metody ji mohou využívat v oblasti plánování a zpracování zakázky. Její univerzálnost 

je dále dána i možností nasazení jak v kusové, tak i sériové výrobě. [5] 

 

Nedostatky metody MRP II: 

• pracuje s pevnou velikostí dodávky, 

• velikost odhadovaných časů nakupovaných položek, 

• velikost časů přechodů mezi pracovišti (nenormované), 

• plánování do neomezených kapacit, 

• potřeby proškolení značného množství pracovníků.[1] 

 

 

2.3.6 Řízení dodavatelského řetězce 
 

Dodavatelský řetězec (Supply Chain) je systém tvořený podnikovými procesy všech 

organizací zapojených, jak přímo tak nepřímo, do uspokojování požadavků zákazníků.  

 

Jednotlivé úrovně dodavatelského řetězce tvoří: 

• zákazníci 

• maloobchodníci, 

• velkoobchodníci, 
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• distributoři a dopravci, 

• výrobce, 

• subdodavatelé surovin. 

 

Mezi jednotlivými úrovněmi dodavatelského řetězce fungují tzv. dodavatelsko-

odběratelské vztahy.  Tyto vztahy je nutné řídit, k tomu slouží metoda řízení 

dodavatelského řetězce tzv. Supply Chain Management (SCM). V rámci řízení 

dodavatelského řetězce se uplatňují následující metody:  

CRP (Continuous Replenishment Planning) – plynulé zásobování zákazníka 

dodavatelem. 

VMI (Vendor Management Inventory) – řízení zásob dodavatelem, dodavatel 

přebírá plnou odpovědnost za dohodnutou úroveň zásob ve skladu odběratele. 

ECR (Efficient Customer Response) – efektivní reakce na požadavky zákazníka. 

CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment) – společné 

plánování a predikce v dodavatelském řetězci.[9]+[1] 

 

2.4 Informa ční systém 
 

V souladu s obecnou definicí systému lze říci, že informační systém je dynamický 

systém, jehož vazby tvoří informace a jehož prvky jsou místa transformací těchto 

informací.  

Jde o účelové uspořádání vztahů mezi lidmi, datovými zdroji a procedurami jejich 

zpracování, a to včetně technologických prostředků. Toto uspořádání zajišťuje sběr, 

přenos, uchování, transformaci, aktualizaci a poskytování dat pro jejich informační 

využití lidmi.[11] 

 
Pro informační systém (IS) platí několik fakt ů:[3] 

• Může, ale nemusí být podporován počítačem, přičemž při návrhu IS zkoumáme 

optimální kombinaci automatizovaných a neautomatizovaných činností. 

• Musí disponovat prostředky sběru, kontroly a uchování dat. 
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• Jsou vyjasněné vztahy mezi informacemi a daty i v rámci jednoho zaměření 

informačního systému. 

• Informace jsou jen ta data, která dokážeme využít, přiřadit jim význam či smysl. 

• Informační systém ovlivňují pracovní procesy i organizační struktura podniků. 

• Informační systém podniku je vždy společným dílem dodavatele a zákazníka. 

 

Informační systém by měl splňovat následující požadavky:[3] 

• Integrovanost 

• Pružnost a otevřenost 

• Konzistentnost a nezávislost 

• Standardizace 

• Adaptibilita 

• Přístupnost 

• Bezpečnost a stabilita 

• Dlouhá životnost 

• Jednoduchost a ergonomičnost 

 

 

2.4.1 Význam informačního systému ve firmě 
 

Informační systém je v dnešní době naprosto nezbytnou součástí firmy. Jeho 

relativně krátký výpadek může znamenat významnou ztrátu. Proto je nutné zabezpečit, 

aby kritické části IS byly neustále funkční a případné výpadky byly vyřešeny v 

dostatečně krátkém čase (v řádech hodin). V informačním systému firmy jsou uchovány 

také citlivé informace, které se nesmí dostat mimo podnik.[1] 

 

Informační systém firmy je tvořen řadou integrovaných součástí. Řídí a ovlivňuje 

ekonomické, finanční, obchodní, marketingové, personální, produkční (výroba, služby 

atd.) a další činnosti firmy. Jde především o:[11] 

• Řízení obchodních, výrobních a jiných procesů v organizaci, 
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• Podporu řídících procesů, 

• Informační podporu při vytyčování firemní strategie, 

• Pokrytí dominantních oblastí řízení od operativní až po strategickou ve struktuře i čase, 

• Rozhodování v různých časových horizontech, 

• Podporu procesu realizace aktivit organizace (průzkum a analýza trhu, koordinace a řízení 

zakázek, dodávky finálního produktu), 

• Zjednodušení a zefektivnění průběhu rutinních činností operativy, 

• Zvýšení konkurenceschopnosti provozovatele systémů stability jeho pozice na trhu, 

• Modularitu systému s možností vysoké integrace jednotlivých modulů, 

• Otevřenost vůči jiným systémům.  

 

V poslední době se lze stále častěji setkat se snahou podniků o transformaci 

vykonávaných činností v souladu s principy procesního řízení. Tento trend ovlivňuje 

tvorbu a využití příslušných softwarových aplikací i představu o modelu informačního 

systému v podniku. Ve srovnání s relativně komplikovaným zpracováním obchodní za-

kázky v rámci klasicky uspořádaného podniku, které je dáno průchodem jednotlivými 

specializovanými útvary a odděleními, je procesní uspořádání podniku jednodušší a 

efektivnější. Je tak dosahováno zrychlení zpracování a nižších nákladů. 

Pojem proces byl v podnicích užíván i dříve, nejčastěji v souvislosti s používanou 

technologií v oblasti výroby. Hlavní odlišnost v současnosti spočívá v tom, že procesy 

jsou rozhodující pro všechny, to znamená i nevýrobní a administrativní činnosti. Proces 

představuje souhrn činností, které směřují k realizaci určitého výstupu užitečného pro 

zákazníka.[11] 



 33 

 

 

Procesy každé firmy lze rozdělit do tří kategorií: Tu první představují hlavní 

procesy, které přeměňují vstupy (materiál, lidská práce, finanční kapitál) na výstupy 

(výrobky a služby určené zákazníkům). Tyto procesy tvoří tzv. hodnototvorný řetězec – 

jejichž opakováním se vytváří přidaná hodnota pro zákazníka a generuje zisk pro firmu. 

Do druhé kategorie patří tzv. podpůrné procesy. Jejich úkolem je zajistit podmínky 

pro fungování hodnototvorného řetězce, nejsou však jeho součástí. Patří sem činnosti 

jako například vedení účetní, skladové, mzdové, personální agendy atd. 

Třetí kategorii tvoří procesy řídící. Tyto procesy jsou nadřazeny procesům hlavním 

a procesům podpůrným.[11] 

 
Obrázek 3: Základní rozdíly v procesně a klasicky uspořádaném podniku (podle [1]) 
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2.4.2 Enterprise resource planning systémy 
 

Informační systém kategorie Enterprise resource planning (ERP) definujeme jako 

účinný nástroj, který je schopen pokrýt plánování a řízení hlavních interních 

podnikových procesů (zdrojů a jejich transformace na výstupy), a to na všech úrovních, 

od operativní až po strategickou. Interním procesem myslíme takový proces, nad nímž 

má management plnou kontrolu, je tedy jeho vlastníkem. K těmto klíčovým interním 

procesům patří: výroba, (vnitřní - nákupní, výrobní, prodejní) logistika, personalistika a 

ekonomika.  

 

Mezi nejdůležitější vlastnosti ERP systému patří:[9] 

• Automatizace a integrace hlavních podnikových procesů. 

• Sdílení dat, postupů a jejich standardizace přes celý podnik. 

 
Obrázek 4: Příklady podnikových procesů v pojetí metodiky ARIS (podle [1]) 
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• Vytváření a zpřístupňování informací v reálném čase. 

• Schopnost zpracovávat historická data. 

 

Systémy ERP obsahují tři základní funkční oblasti:[1] 

• logistika – nákup, skladování, výroba a prodej (distribuce), 

• finance – finanční, nákladové a investiční účetnictví a podnikový controlling, 

• plánování lidských zdrojů. 

 

ERP řešení umožňuje zejména:[9] 

• dlouhodobé i krátkodobé plánování zdrojů, 

• vytvářet a aktualizovat rozsáhlé databáze – zboží, dodavatelů, zákazníků, majetku, účtů 

apod., 

• řízení realizace zakázek z hlediska dodržení termínů a očekávaných nákladů, 

• zpracování obchodních dokumentů (objednávky, kontrakty, faktury, dobropisy, celní 

deklarace), 

• sledování a plánování nákladů výroby, dostupnosti materiálů používaných pro výrobu, 

sledování neshod ve výrobě apod., 

• vytvářet a prezentovat požadované přehledy, statistiky a základní analýzy, 

• zpracování výsledků všech aktivit ve finančním účetnictví. 

 

K hlavním požadavkům kladeným na ERP systémy patří:[9] 

• Realizace měřitelných přínosů v oblasti snižování celé struktury nákladů vznikající 

neefektivním řízením firmy. 

• Realizace neměřitelných přínosů v oblasti řízení podnikových procesů a dostupnosti 

informací v reálném čase. 

 

Prostřednictvím integrace podniku a jeho informačního systému s okolím směrem 

k zákazníkům, dodavatelům a partnerům došlo k funkčnímu rozšíření ERP na ERP II 

(někdy se uvádí extended ERP). U ERP II došlo k rozšíření v těchto třech hlavních 

oblastech:  

• SCM (Supply Chain Management) – řízení dodavatelského řetězce, 

• CRM (Customer Relationship Managemnt) – řízení vztahu se zákazníkem, 
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• BI (Business Intelligence) – manažerský informační systém. 

 

Ne všechny informační systémy nabízené na českém trhu splňují uvedené vlastnosti, 

jejich dodavatelé je však z marketingových důvodů označují jako ERP. Z hlediska 

praktického použití je však třeba rozlišovat, který systém do kategorie ERP patří a který 

nepatří.[1] 

 

 

2.4.3 Integrace vs. specializace 
 

ERP systémy se dále dělí podle schopnosti pokrýt a integrovat všechny čtyři 

zmíněné interní procesy. Ty systémy, které to dokáží, pak označujeme jako All-in-One . 

Do této kategorie spadají také některá univerzální ERP řešení (nejčastěji zahraniční 

produkce), která ale nepokrývají jeden z klíčových procesů – personalistiku. Při 

implementačních projektech bývá tento proces zabezpečen subdodávkou jiného, 

specializovaného dodavatele (Elanor, Nugget, Kvasar apod.). Vzhledem k poměrně 

jednoduchému začlenění této funkcionality do ERP řešení není organizace postavena 

před problém řešit další složitý integrační projekt. Dodavatel All-in-One systému 

obvykle sám garantuje celé dílo včetně této subdodávky a její integrace. Volba All-in-

One ERP systému by pak pro podnik měla znamenat realizaci pouze jednoho 

implementačního projektu.  

Do kategorie ERP řadíme také ty informační systémy, které nemusejí nutně pokrýt a 

integrovat všechny čtyři interní procesy. Zákazníkovi ale umí poskytnout buď detailní 

špičkovou funkcionalitu, nebo jsou orientované výhradně na určité obory podnikání tzv. 

oboroví specialisté. Tyto tzv. Best-of-Breed systémy (doslova nejlepší z chovu, jedinci 

se špičkovými vlastnostmi) pak v praxi bývají nasazovány buď samostatně (zejména 

oborové Best-of-Breed), nebo tvoří součást podnikové ERP koncepce (procesně 

orientované Best-of-Breed) společně s jinými informačními systémy. Lite ERP 

systémy představují specifickou nabídku určenou pro trh malých a středně velkých 

firem (SME - Small and Medium-sized Enterprises), vyznačující se nižší cenou a 

nejrůznějšími omezeními.[9] 



 37 

3 POPIS PODNIKÁNÍ VE VYBRANÉ FIRM Ě SE 
ZAM ĚŘENÍM NA ŘÍZENÍ ZÁSOB  

 

Akciová společnost XYZ je potravinářskou firmou, která působí v České republice 

od roku 1994. Firma se zabývá výrobou alkoholických nápojů, sirupů, ovocných šťáv, 

kečupů a dětských výživ. Produktová řada společnosti čítá více jak 130 výrobků. Dále 

společnost vyrábí několik desítek výrobků pro obchodní řetězce pod jejich značkami. 

Firma distribuuje své produkty do celé České republiky. Jejími obchodními partnery 

jsou především velké obchodní řetězce, sítě družstevního obchodu a v neposlední řadě 

nezávislé české a moravské velkoobchody a obchodní řetězce. 

Výroba ve společnosti je procesní (spojitá). Společnost vyrábí na sklad (Make-to-

Stock). Vytváří se skladové zásoby na základě predikce očekávaných objednávek od 

zákazníků. Firma pracuje s mnoha různými dodavateli, distributory a distribučními 

kanály, prostřednictvím kterých se její produkty dostávají k zákazníkům tzn. je součástí 

dodavatelského řetězce (Supply Chain). 

Ve společnosti se používá zastaralý software, který není flexibilní vůči změnám a 

úpravám. Tato aplikace pokrývá skladové hospodářství a účetnictví firmy. Při 

synchronizaci účetnictví se skladovou operativní evidencí dochází k velkému časovému 

zpoždění a nesouladu hodnot v účetnictví. Stávající systém není schopný sledovat 

jednotlivé dávky u výrobků a jejich zpětnou dosledovatelnost, která je legislativně 

podmíněna. Skladové hospodářství je založeno na bázi skladových karet. Výroba je 

plánována na základě tabulek zpracovaných v aplikaci Microsoft Excel bez vazby na 

materiálové a kapacitní zajištění. Současný software nepodporuje řízení dodavatelského 

řetězce, které je v potravinářském průmyslu velmi důležité. Celý proces od objednání 

surovin až po expedici hotových výrobků probíhá v jednoduché psané formě. Spojení 

mezi dodavateli a obchodníky funguje prostřednictvím faxů a telefonních hovorů. 
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4 ANALÝZA PROBLÉMU A SOU ČASNÉ SITUACE  
 

V současné době se potravinářský trh stává stále více náročnějším, jednak je to dáno 

tlakem obchodních řetězců na ceny, pružné dodací podmínky a zároveň vyšší kvalitu. 

Dále jsou to zemědělci sdružující se v odbytových družstvech a požadující zvýšení 

výkupních cen. Jsou zde i legislativní nároky na označování a dosledovatelnost výrobků 

a v neposlední řadě vysoké nároky na kvalitu produkce. Všechny tyto faktory kladou 

nemalé nároky na firmy působící v potravinářském odvětví. Výrobci potravin a nápojů 

musí mít schopnost rychle měnit své výrobní procesy a dodavatelské řetězce tak, aby 

reagovali na neustále se měnící požadavky svých zákazníků.  

Hlavní požadavky potravinářského průmyslu: 

• tlak na snížení nákladů na řízení dodavatelského řetězce a na výrobu, 

• cenová a marketingová politika, 

• řízení vratných obalů a řízení receptur, 

• efektivnější využití podnikových kapacit, 

• opakovaná (procesní) výroba, 

• řízení jakosti, 

• plánování distribučních požadavků. 

 

Tato situace nutí potravinářské společnosti zvyšovat produktivitu a snižovat 

náklady. Nákup nových technologií a jejich plné využití pomocí efektivního plánování 

je dnes klíčové pro zvyšování produktivity ve výrobě. Další možnosti významných 

úspor jsou v logistice, v řízení skladů a optimalizovaných rozvozech zboží. 

Jednou z možností jak výrazně snížit náklady a tím zvýšit konkurenceschopnost 

firmy na trhu případně zvýšit tržní podíl je aplikace správného řízení zásob. Jak již bylo 

řečeno se zásobami je spojeno velké množství nákladů. Příliš velké zásoby zbytečně vážou 

finanční prostředky, které by mohly být využity jiným, pro firmu efektivnějším způsobem např. 

investováním na finančních trzích, inovací výrobních technologií apod. 

 
Současný stav řízení zásob ve firmě XYZ, a.s. není optimální. Společnost používá 

zastaralý informační systém, který pokrývá oblast skladování a účetnictví. Dochází zde 

k velkým časovým prodlevám v účetnictví a k nesouladům mezi skladovou operativní 
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evidencí a hodnotami v účetnictví. Stávající systém neumožňuje sledování jednotlivých 

dávek výrobků a jejich zpětnou dosledovatelnost. Společnost pracuje s vratnými obaly, 

jejich sledováni a evidence dosud probíhá manuálně. Ve firmě se potýkají s některými 

příznaky spojené se špatným řízením zásob. Především:  

• Nesoulad mezi skladovou evidencí a hodnotami v účetnictví. 

• Duplicita skladových karet. 

• Časově náročné odepisování spotřeby materiálu. 

• Problémy s řízením vratných obalů. 

• Obtížné získávání informací o nákupních cenách. 

• Rostoucí počet nevyřízených objednávek. 

• Rostoucí investice vázané v zásobách, 

• Zvyšující se počet zrušených objednávek. 

• Pravidelně se opakující nedostatek skladovacího prostoru. 

• Zhoršující se vztahy s odběrateli; typické je rušení a snižování objednávek ze strany 

dealerů. 

• Velké množství zastaralých položek. 

 

Z uvedených důvodů doporučuji společnosti XYZ, a.s. implementaci nového 

podnikového informačního systému, který umožní integraci všech podnikových procesů 

včetně řízení zásob.   
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5 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ 
ŘEŠENÍ 

 

Změny informačního systému podniku obvykle probíhají formou projektu. Projekty 

podnikových informačních systému mají, na rozdíl od ostatních projektů např. ve 

stavebnictví, kromě hmotné stránky i velmi důležitou nehmotnou stránku. Tuto 

nehmotnou stránku tvoří zasahování do podnikové kultury. Dalším specifikem projektů 

IS je, že jejich součást tvoří software, nastavení jeho parametrů a naplnění daty. 

Neméně důležité je správné proškolení uživatelů, jehož součástí by měla být i změna 

přístupu a pravidel chování. 

 

Projekt zavedení ERP systému má několik etap: 

1. Rozhodnutí pro změnu podnikového IS a vytvoření řešitelského týmu. 

2. Výběr vhodného řešení. 

3. Vlastní implementace. 

4. Provoz a údržba. 

 

 

5.1 Rozhodování managementu o zavedení informačního systému 
 

Rozhodování o zavedení nového IS patří mezi strategická rozhodnutí podniku. 

Management firmy si musí uvědomit, že tak závažná změna, jako je implementace 

nového IS, se dotýká celého podniku a všech jeho zaměstnanců. Proto je třeba, před 

vlastním zahájením projektu zavádění nového IS, pečlivě zhodnotit jeho skutečnou 

potřebu a všechna možná rizika, která jsou s implementaci spojena. 

 

Úsilí obstát v konkurenčním boji, potřeba minimalizovat náklady na výrobu, 

skladování, distribuci a další přiměly management firmy XYZ, a.s. k rozhodnutí zavést 

nový IS. Strategické záměry, kterých hodlá management firmy instalací IS 

dosáhnout: 

• udržení a zvýšení konkurenceschopnosti,  

• zajištění růstu produkce a současné snižování nákladů,  
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• růstu spokojenosti zákazníků. 

 

Management formuloval následující požadavky na IS:  

• získat přesnou kontrolu nad materiálovými toky ve spojení s řízením kvality, 

• zautomatizovat logistické procesy a účtování, 

• zlepšovat efektivitu a kvalitu procesů a produktivitu práce, 

• konsolidovat a maximálně zjednodušit plánování výroby, 

• zajistit princip jediného zadávání informace do systému, 

• minimalizovat chybovost dat, 

• flexibilita vzhledem k legislativním podmínkám, 

• snížení nákladů na řízení dodavatelského řetězce, 

• cenová a marketingová politika, 

• snížení nákladů na výrobu, 

• řízení vratných obalů, 

• efektivnější  využívání podnikových kapacit, 

• řízení receptur, 

• plánováni distribučních požadavků, 

• maximální flexibilita včetně podpory organizačních změn, 

• maximální otevřenost systému, 

• vysoká spolehlivost, 

• je plně respektováno české prostředí a česká legislativa (včetně EU), 

• podpora šarží a zpětné dosledovatelnosti surovin. 

 
 

5.2 Výběr vhodného řešení  
 

Jako optimální řešení se jeví ERP od společnosti QAD, inc., implementovaný 

firmou Minerva Česká republika, a.s. Systém MFG/PRO je úzce vertikálně zaměřen na 

specifické trhy. Systém nabízí řešení přesně pro potravinářský průmysl s vlastnostmi, 

které odpovídají potřebám a požadavkům trhu (tzv. Best-of-Breed systémy).  
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Mezi silné stránky společnosti Minerva ČR patří dlouhodobá pozice na trhu, 

dlouholeté zkušenosti v oboru a stabilní pozice na trhu. Již více než 15 let působí 

společnost v oblasti plánování podnikových zdrojů. Minerva patří mezi první tři 

dodavatelé ERP systému v ČR, pokud se týká podílu na trhu (zdroj IDC). Co se týká  

dílčích segmentů trhu např. potravinářský průmysl je možné Minervu označit za leadera 

trhu. O úspěšnosti Minervy ČR svědčí získané certifikáty od firmy Lloyd´s Registered 

Company podle ISO 9001 a ISO 9002, a více než 70 společností užívajících informační 

systém MFG/PRO v České a Slovenské republice.  

Informační systém MFG/PRO od QAD je o proti konkurenci levnější, snadněji 

ovladatelný a jeho implementace je jednodušší a rychlejší (Minerva ČR implementuje 

systém MFG/PRO u svých zákazníků do šesti měsíců). Minerva ČR získala od autorské 

firmy QAD několik ocenění, včetně dvou cen za rychlou a efektivní implementaci ERP 

systému MFG/PRO a ocenění Distributor roku. 

 
 
Hlavní přednosti softwaru MFG/PRO instalovaného společností Minerva ČR: 

• Zaměření na specifika potravinářského průmyslu. 

• Rychlá implementace.  

• Rychlá návratnost investice.  

• Vyzkoušený produkt.  

• Nízké pořizovací a provozní náklady. 

• Pružnost.  

• Poskytuje požadovanou funkcionalitu, aniž je nadměrně složitý.  

• Zavedená globální podpora. 

• Stabilní partnerská spolupráce.  

• Pracovníci plně oddaní věci.  

 
 

5.2.1 Prezentace dodavatele informačního systému 
 

Minerva Česká republika, a.s. Sídlo společnosti je Dukelská 456/21, 370 01 České 

Budějovice. Minerva Česká republika, a.s. byla založena zakladatelskou listinou ze dne 

16. 6. 1992. Společnost působí na trhu informačních systémů pro plánování 
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podnikových zdrojů (ERP). Mezi zákazníky patří výrobní a distribuční společnosti. 

Minerva ČR se specializuje na výrobní podniky především v automobilovém, 

elektrotechnickém a strojírenském průmyslu, v odvětví spotřebního zboží, 

potravinářství včetně nápojářství a farmaceutické výroby. Prioritou je uspokojování 

potřeb zákazníků. Hlavním nástrojem k dosažení těchto cílů je implementace 

informačního systému MFG/PRO a reengineering podnikových procesů. Společnost je 

schopna svým zákazníkům nabídnout kompletní služby od instalace softwaru a 

poradenství až po systémovou integraci a e-business řešení světové třídy.  

Minerva ČR je obchodním partnerem světových i českých firem v oblasti 

informatiky a výpočetní techniky. Nejdůležitějším strategickým partnerem a současně 

autorem hlavního softwarového produktu QAD Enterprise Applications (MFG/PRO), 

šířeného Minervou, je americká společnost QAD, Inc. se sídlem v Carpinterii ve státu 

California, USA. MFG/PRO je instalováno asi na 5400 místech po celém světě, ve více 

než 80 zemích a ve 26 jazykových mutacích. Například v automobilovém průmyslu 

používá řešení od QAD 7 z 10 největších dodavatelů do automobilek a výrobců 

automobilů. Společnosti Minerva Česká republika a Minerva Slovensko, a.s. jsou 

výhradními distributory produktů americké společnosti QAD, Inc. na území České a 

Slovenské republiky. Ve spolupráci s obchodními partnery dodává společnost své 

služby také výrobním společnostem ve Slovinsku, Litvě, Rusku, na Ukrajině a nově i 

v rámci středoevropského regionu v Polsku, Maďarsku, Rumunsku a v Bulharsku a v 

neposlední řadě i v dalších zemích Evropské unie (Švédsko, Francie, Německo, Velká 

Británie aj.).  Důležitým strategickým partnerem nejen firmy Minerva, ale také QAD, je 

Progress Software Corporation – dodavatel vývojového a provozního prostředí. Dalším 

partnerem v oblasti databázových aplikací je společnost Oracle. Partnerem v oblasti 

hardware je společnost Hewlett Packard. Většina zákazníků Minervy provozuje systém 

MFG/PRO na platformě od HP. Dalším partnerem v oblasti HW je firma IBM, která je 

aliančním partnerem QAD, a významným partnerem Minervy v České republice. 

 
 

Minerva ČR nabízí zajištění dodávky zboží i služeb: 

• návrh, dodávku a instalaci technických prostředků, 

• analýzu stávajícího IS a návrh řešení, 
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• dodávku, instalaci a spolupráci při implementaci řešení formou školení, 

konzultací a analyticko-programátorské spolupráce, 

• řízení projektů, 

• analogické služby v oblasti manažerských a dalších doplňkových aplikací, 

• zajištění dlouhodobé údržby pro všechny výše zmíněné produkty, 

• outsourcing. 

 
Reference společnosti Minerva v potravinářském průmyslu: 

• Hamé, a.s., 

• Madeta, a.s., 

• Poděbradka, a.s., 

• United Bakeries, a.s. 

 

 

5.3 Všeobecné charakteristiky navrhovaného řešení 
 

Na základě získaných informací o požadavcích společnosti XYZ navrhuji využití 

ověřených programových nástrojů: 

•  „Bundle“ MFG/PRO ,  firmy QAD, do tohoto „bundle“ patří moduly 

pokrývající prodej a marketing, nákup, plánování výroby, výroba, řízení zásob, 

řízení jakosti, servis a finance. 

• po pokrytí požadavků zákazníka je potřeba implementovat následující moduly:  

a) Modul „Euro Accounting“. 

b) Modul „ABO“ (automatické párování plateb s fakturami). 

c) Modul "Vrátné obaly". 

d) Modul "Pokladna". 

e) Modul „Majetek“. 

f) Modul „EDI“ (elektronická výměna dat). 

g) „PaM“ (Personalistika a Mzdy). 

h) Čárové kódy. 

MFG/PRO je jednotný komplexní informační systém nad jednou databází. Vazby 

mezi moduly jsou přímé on-line na úrovni aplikace. 
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Jádrem systému je aplikace MFG/PRO založená na principech MRP II a ERP II. 

Aplikace MFG/PRO v sobě zahrnuje všechny klíčové činnosti pro operativní a taktické 

řízení podniku tzn. plánování a řízení výroby, prodej, nákup, skladové hospodářství, 

finanční řízení a řízení servisu. Systém se zaměřuje nejen na řízení toků materiálů a 

informací uvnitř podniku, ale i na vazby mezi subjekty rozsáhlého podniku a na řízení 

dodavatelského řetězce. Klí čové možnosti řízení dodavatelského řetězce: 

• Plánování distribučních požadavků. 

• Plány a řízení nabídky a poptávky mezi jednotlivými podniky (závody, provozy) 

založené na síťovém modelu zdrojů a dopravních rozvrzích. 

 

Centrální prodej 

Možnost centrálního příjmu objednávek (zakázek) s následným rychlým předáním 

požadavků na jednotlivé výrobní a expediční závody pro zajištění výroby a expedice. 

 

Centrální nebo místní nákup 

Umožňuje zvolit místo nákupu podle jednotlivých materiálů. 

 

Řízení dodavatelských vztahů (zákaznické rozvrhy a dodavatelské rozvrhy)  

Umožňuje komunikaci se zákazníky a dodavateli prostřednictvím rozvrhů (nikoli 

objednávek), ve kterých lze dodávané množství rozvrhovat v čase a dosáhnout tak užší 

spolupráce s partnerem případně až komunikace na úrovni Just-in-Time. 

 

E-COMMERCE 

Rozšiřuje klasický přístup k obchodním partnerům o elektronickou komunikaci. 

Partner je schopen bez zaškolení prostřednictvím Internetu sám vložit nebo přečíst 

informace, které mu jsou zpřístupněny, z informačního systému. Dalším podporovaným 

způsobem komunikace je automatická výměna dokumentů (nabídek, objednávek, 

dodacích listů, platebních příkazů a pod.) mezi systémem a partnerovým systémem 

prostřednictvím EDI (Electronic Data Interchange). Formáty EDI lze uživatelsky 

definovat nebo naimportovat z knihovny QAD organizované dle jednotlivých 

odběratelů. 
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5.3.1 Řešení klíčových procesů společnosti XYZ, a.s. 
 

V následující kapitole se zaměřím na hlavní činnosti a procesy v jednotlivých 

podnikových oblastech typických pro výrobce v potravinářském průmyslu, které je 

systém MFG/PRO schopen pokrýt. Následně popíši obecně jednotlivé oblasti 

podnikových procesů tak, jak fungují v MFG/PRO. 

 

Specifika v potravinářské firmě 

 

Cenotvorba 

V MFG/PRO lze definovat ceníky, v nichž lze používat pro konstrukci cen pevné 

ceny, slevy, přirážky, množstevní slevy, objemové slevy apod. Tyto ceníky pak spojíme 

s výrobkem, řadou výrobků a (nebo) se zákazníkem, skupinou zákazníků, regionem, … 

V jednom okamžiku může platit více takových ceníků současně pro jedinou prodejní 

objednávku. Dle časové platnosti ceníků a dle stanovených pravidel závislosti mezi 

platnými ceníky pak systém automaticky propočítá prodejní cenu pro konkrétní položku 

zákaznické objednávky. Tento postup umožňuje vysokou pružnost při tvorbě ceny, 

centralizaci a průhlednost a současně vysokou automatizaci. 

 

Výdej zboží do mínusu 

MFG/PRO umožňuje na zvolených skladech výdej zboží, které nebylo ještě na tyto 

sklady přijato. Tím mohou standardně proběhnout procesy expedice, případně fakturace 

a po dodatečném doplnění počítačových příjmů se fyzické stavy na skladech s nimi 

srovnají.  

 

Evidence vratných obalů 

MFG/PRO umožňuje práci s vratnými obaly typu finanční, evidenční i zálohové. 

Princip spočívá v tom, že u každého výrobku můžeme definovat vratný obal, který 

může obsahovat další vratné obaly apod. Dále je určeno množství výrobku, k němuž se 

vratné obaly vztahují. Toto lze dále kombinovat s alternativními měrnými jednotkami, 

takže je možné pracovat např. s klasickými paletami, ale i sníženými paletami vázanými 

ke konkrétnímu zákazníkovi. 
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Evidence prodejních objednávek 

Objednávky mohou do MFG/PRO přicházet prostřednictvím EDI nebo mohou být 

pořizovány ručně dle faxů nebo telefonických hovorů. Při pořizování objednávky 

systém ihned porovnává aktuální kredit zákazníka s jeho pohledávkami a v případě 

disproporce upozorní uživatele. 

 

Expedice výrobků ze středisek 

Dispečer na středisku má k dispozici z MFG/PRO přehled požadavků na expedici v 

daném dni. Každá zakázka obsahuje adresu zákazníka a adresu místa, kam chce 

zákazník dodávku doručit. Dispečer spustí automatickou rezervaci a systém na 

jednotlivé zakázky zarezervuje zboží. Není-li některé k dispozici, pak jej vypíše a 

umožní použití priorit zákazníků. Následně připravuje dispečer příkazy k expedici, které 

MFG/PRO automaticky vytiskne dle klíčových informací ze zákaznických objednávek - 

teritoria (směry rozvozu), výrobky (jejich množství, objem, hmotnost) atd. Na příkazech 

k expedici již MFG/PRO automaticky doplní čísla vyskladňovaných šarží dle FIFO a 

tuto informaci uloží pro případ reklamace. Bude-li se blížit vypršení bezpečnostní doby 

před datem exspirace, systém na to včas upozorní. Budou-li v momentě expedice 

pohledávky zákazníka vyšší než jeho kredit nastavený k adrese, systém na to 

automaticky upozorní nebo dokonce nepovolí expedici. Toto nastavení může změnit 

uživatel s příslušnými právy. V průběhu přípravy expedice bude mít dispečer informace 

o veškerých zásobách včetně zásob na centrálním skladě. 

 

Fakturace výrobků 

Faktury lze tisknout současně s dodacími listy při vyskladnění. Tisk lze provádět na 

kterémkoli expedičním místě. Formát faktury lze při tisku měnit zadáním příznaku. Tím 

jsou podpořeny požadavky některých zákazníků na specifický druh faktury. MFG/PRO 

umožní kumulaci více výdejů (expedic) do jediné faktury. Provede-li se v MFG/PRO 

storno faktury, systém nemění skladové pohyby. Faktura je samostatný doklad, který 

není funkčně totožný s výdejkou. 
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Marketingové, propagační investice do řetězců 

Sledování nákladů na zákazníka nebo určitou akci podporuje systém standardním 

řešením pomocí projektů. 

 

Analýza prodeje a obchodní zástupci 

V MFG/PRO je možné definovat obchodní zástupce a následně je můžeme přiřadit 

konkrétním zákazníkům, případně jejich dislokovaným obchodům. Jejich 

vyhodnocování můžeme kombinovat přes více ukazatelů. Základní možnosti MFG/PRO 

spočívají v tvorbě plánu prodeje v Kč a automatickém vyhodnocování plnění plánu jak 

v obratu, tak v hrubém zisku. Hrubým ziskem se rozumí rozdíl prodejní ceny a 

standardních (pevných, plánovaných) nákladů.  

 

Využití čárových kódů 

Systém čárových kódů umožňuje moderně řídit činnosti související s řízením a 

prováděním obchodních operací. Zavádí do podnikání pořádek a možnost provádění 

důsledné kontroly všech činností spojených s obchodem. Prodejnost zboží, zjišťovaná v 

reálném čase, přímo ovlivňuje výrobu zboží. 

 

Expedice hotových výrobků 

Po ukončení výroby je každá paleta označena paletovou etiketou s čárovými kódy 

obsahujícími např. číslo artiklu, množství, šarži atd. Tyto palety jsou uloženy v 

expedičním skladě. Na základě expedičního listu poté pracovníci expedují pro daného 

zákazníka příslušné palety s již vloženými artikly. Při této expedici dochází snímáním 

jednotlivých údajů z etikety kontejneru k vytvoření dodacího listu a zápisu kontejneru 

na tento dodací list. Po ukončení fyzické expedice dochází pouze k vizuální kontrole 

vytvořeného dodacího listu a následně k jeho potvrzení. 

 

Funkce systému čárových kódů: 

• tisk etikety vyrobeného artiklu, 

• kontejnerizace, 

• tisk etikety kontejneru, 

• tisk expediční etikety kontejneru, 
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• vytvoření plánu "expedičního listu" na předdodacím listě, 

• expedice (zápis jednotlivých kontejnerů, odpis množství z "plánu"), 

• kontrola dodacího listu, 

• tisk dodacího listu, 

• potvrzení dodacího listu. 

 

Inventarizace 

Po zmrazení stavu zásob a tisku inventurních sčítacích lístků (dokladů) budou 

pracovníci provádět záznam o množství pro dané artikly snímáním čárových kódů 

přímo do MFG/PRO, čímž odpadá následné ruční přepisování zjištěného stavu ze 

sčítacích lístků do systému a dochází k podstatné úspoře času a k podstatnému omezení 

možných chyb při ručním přepisu do systému. 

 

 

5.4 Popis systému MFG/PRO – moduly a procesy 
 

Systém MFG/PRO pro společnost XYZ obsahuje následující moduly:  

• Logistika – tento modul umožňuje řízení zásob, nákupního a prodejní cyklu. 

• Finance a účetnictví. 

• Majetek. 

• Výroba. 

• Receptury. 

• Řízení jakosti. 

• Personalistika a mzdy. 

 

Řízení zásob 

Zásobami se v MFG/PRO rozumí nejen nakupované materiály, ale i polotovary a 

hotové výrobky. Díky plánování dosahují uživatelé největší úspory právě snížením 

zásob. Koloběh materiálu začíná příjmem z nákupních objednávek. Skladník obvykle 

zjistí z dodacího listu číslo objednávky, zapíše ho do systému a pak pouze zapisuje 

přijaté množství. Výdeje do výroby probíhají dle vyskladňovacích a navážecích 
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seznamů. Skladníci mají tyto seznamy k dispozici s dostatečným předstihem. Obvykle 

předem probíhá detailní rezervace, takže při vyskladňování nedochází k překvapení. 

Příjmy z výroby, ať už polotovarů nebo hotových výrobků, se provádějí na 

základě pracovních příkazů. Prodejci mají k dispozici informace o zásobách hotových 

výrobků, mohou tedy včas rozhodnout, pro kterého zákazníka provedou rezervaci a kdy 

dají příkaz k expedici. Skladník pak provede dle tohoto příkazu vyskladnění. 

U určených materiálů, polotovarů a výrobků podporuje MFG/PRO podrobné 

sledování dle sériových čísel nebo čísel šarží. Znamená to, že nepovolí pohyb, aniž by 

obsluha zadala plnou identifikaci včetně sériového čísla nebo čísla šarže. 

MFG/PRO dále umožňuje řízení zásob dle pravidel analýzy ABC. Dle historie či 

plánu umí rozdělit materiály do skupin v závislosti na spotřebě a nákladech. Při 

rozhodování o předzásobení nebo pojistných zásobách pak lze tuto užitečnou informaci 

využít. Pracuje-li se s velkým množstvím skladových položek, které se těžko řídí a 

vyhodnocují, umožňuje se zaměřit pouze na nejdůležitější skupinu položek, která je 

z hlediska nákladů rozhodující. 

Kromě řízení zásob dle plánovacích propočtů umožňuje MFG/PRO pracovat 

s bodem objednání a s pojistnou zásobou. 

Velice důležité z hlediska chodu podniku je, aby MFG/PRO pracovalo s údaji o 

zásobách, které odpovídají realitě. Proto je nutné provádět inventury zásob. Kromě 

fyzické inventury podporuje MFG/PRO inventuru cyklickou. Tato inventura průběžně 

v čase generuje inventurní seznamy pouze pro určité skladové položky. Obsluha 

provede inventuru a zapisuje výsledky. Pokud jsou inventurní rozdíly v rámci tolerance 

(velikost tolerance je závislá na skupině analýzy ABC, do níž položka spadá), systém 

opraví stav zásoby, vyhodnotí inventurní rozdíl a eviduje datum poslední inventury. Na 

základě intervalu inventury pro danou položku pak navrhne datum následné inventury. 

Pokud je inventurní rozdíl mimo povolenou toleranci, je nutno opravit jej jiným 

způsobem, analyzovat důvod vzniku odchylky a později jej řešit. 

O všech pohybech generuje MFG/PRO na pozadí transakce pro účetnictví, aniž by 

to zatěžovalo obsluhu skladů. 
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Podporované metody oceňování zásob 

Ke každému artiklu v MFG/PRO je možné přiřadit několik nákladových soustav: 

Ocenění zásob je prováděno soustavou Náklady hlavní knihy - zde se doporučuje 

nastavit pevné náklady. Dále je k dispozici soustava Běžné náklady, která se doporučuje 

nastavit na automatickou aktualizaci váženým průměrem a používá se pro přecenění 

(kdykoli dle přání uživatele – MFG/PRO řeší vše automaticky) a pro aktuální kalkulace 

nákladů k výrobkům. Dále jsou k dispozici soustavy Simulační. Je možné použít i jiné 

metody ocenění zásob (váženým průměrem a FIFO). 

 

Podporované informace o produktu a způsoby vyhledávání produktu 

Produkty lze zatřídit do předem definovaných řad produktů, typů produktů a skupin. 

Vyhledávání je možné dle čísla, názvu, podřetězce názvu a dle výše uvedených řad, 

typů a skupin. K produktu jsou k dispozici jakostní a technologické informace, 

informace o zásobách, obrátkovosti, inventurách, Paretově analýze, rozpracovanosti a o 

nákladech (plánovaných x skutečných x simulačních). 

 

Sledování produktu (dávky, sériová čísla atd.) 

K produktu, polotovaru i materiálu lze nastavit, zda jej budeme chtít sledovat dle 

sériových čísel, čísel dávek nebo bez speciální identifikace. V prvních dvou případech 

MFG/PRO zajistí podrobnou dosledovatelnost od dodávky materiálu až po výrobek a 

jeho expedici zákazníkovi a zpět včetně případných podrobností o podmínkách výroby 

dané dávky. 

V podmínkách společnosti XYZ se předpokládá v první fázi implementace 

šaržování po paletách v expedičním skladu s podporou čárových kódů. Při příjmu na 

sklad bude pro paletu vytištěn paletový štítek a paleta bude zaskladněna. I paletové 

pozice budou označeny čárovým kódem a při zaskladnění zaznamená skladník lokaci 

palety pomocí RDT terminálu. Při vyskladnění bude MFG/PRO tisknout vyskladňovací 

seznam obsahující doporučení, které palety je nutné vyskladnit (systém použije FIFO 

dle exspirace). Skladník provede vyskladnění a pomocí RDT a čárových kódů 

zaznamená skutečné číslo palety – šarže. Budou k dispozici i přehledy o nejstarších 

šaržích a hrozící proexspiraci.  
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Sklady, umístění produktu 

K produktu lze přednastavit skladové místo, které pak MFG/PRO nabízí při 

naskladňování. Skladování lze omezit jen na určené druhy skladů. Při naskladnění lze 

definovat místo uložení v případě potřeby až na buňku a číslo výrobní dávky, kterou 

naskladňuji. 

 

Způsoby sledování dispozice zásob, automatické procesy doobjednání 

K artiklu lze nastavit bezpečnostní zásobu a mez objednání. Při poklesu pod mez 

objednání MFG/PRO upozorňuje na danou situaci, při poklesu pod bezpečnostní zásobu 

generuje požadavek na doobjednání pro konkrétního nákupčího.  

 

Nákupní cyklus 

O tom, co je potřeba nakoupit pro zajištění chodu podniku, se nákupčí dozvídá 

z požadavků na nákup. Požadavky na nákup vznikají jednak automaticky jako výstup 

z plánování (doplnění nastavené pojistné zásoby nebo dle prodejních objednávek a 

plánu prodeje, pokud by existoval), jednak mohou být zadány ručně pro zajištění 

materiálů, které se přímo netýkají plánu výroby. Požadavky na nákup říkají, co je 

potřeba nakoupit, v jakém množství a kdy má nákupčí odeslat objednávku, aby materiál 

dorazil do podniku včas. K výpočtu těchto údajů potřebuje MFG/PRO plánovací 

parametry materiálů, zejména průběžné doby dodávek, optimální velikosti dodávek, 

případně meze objednání a pojistné zásoby. Tyto informace dle své zkušenosti 

s dodavateli průběžně udržuje nákupčí. 

 

Prodejní cyklus 

Pro komunikaci se zákazníky nabízí MFG/PRO Zákaznické rozvrhy a odvolávky. 

Tento modul umožňuje evidovat jejich požadavky rozložené v čase v jediné objednávce 

tzv. zákaznický rozvrh. Nejbližší stanovené období může být pak závaznou 

objednávkou, v dalších týdnech pak zákazník sděluje svůj předpokládaný odběr. 

Zákazník tento rozvrh pravidelně aktualizuje a zasílá jej např. elektronicky za použití 

EDI (MFG/PRO podporuje všechny v ČR používané komunikační formáty). Takto lze 

stálým zpřesňováním lépe plánovat vaši výrobu a následně dodávat tomuto zákazníkovi 

v režimu JIT, tedy „právě včas“. 
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Receptury 

Připravuje-li podnik výrobu nového výrobku nebo inovaci, jsou důležité přesné 

normy. Struktura výrobku v MFG/PRO říká, jak bude výrobek postupně skládán, popř. 

míchán z jednotlivých materiálů a surovin, jak bude procházet fázemi polotovarů, až 

z něj vznikne hotový výrobek. Propočet nákladů na výrobek pracuje s časy v pracovních 

postupech, sazbami pracovišť a materiálovými normami. Výsledkem je ocenění 

výrobků v kalkulačním vzorci. Kalkulační vzorec obsahuje obvykle 5 základních 

kategorií nákladů  -  materiál, práce, fixní a variabilní režie, případně kooperace. Navíc 

MFG/PRO poskytuje i možnosti simulací nákladů pro kalkulace různých variant výroby 

stejného výrobku a následné porovnání rozdílů v nákladech. Tyto simulace budou 

užitečné např. pro kalkulaci nákladů při předpokládané změně nákupní ceny klíčové 

suroviny. 

 

Řízení jakosti 

MFG/PRO podporuje sledování dávek a sériových čísel, poskytuje kompletní historii 

dávek a sériových čísel od dokončeného zboží až po dávky od dodavatele. Poskytuje 

kriticky důležitou sledovatelnost potřebnou pro dodržování potravinářských 

bezpečnostních předpisů a dohledání potenciální kontaminace a rychlé upozornění nebo 

stažení z trhu. Podporuje sledovatelnost, nutnou pro podporu Analýzy rizik a kritických 

řídících bodů (Hazard Analysis and Critical Control Point - HACCP). 

 Dále umožňuje definovat sklady na kontrolu jakosti a omezovat pohyb artiklů po 

podniku. Systém umožňuje definovat testy kontroly jakosti zásob, určit správné 

výsledky a nedovolí, aby určený artikl vstoupil do výroby nebo byl odeslán zákazníkovi 

bez úspěšného provedení jakostního testu. Podobně je možné definovat testy a správné 

výsledky výrobního procesu. MFG/PRO bude vyžadovat jejich provedení po dokončení 

příslušné výrobní operace a nedovolí postup na další operaci, pokud výsledky nejsou 

v pořádku. 

Pro každý výrobek je možné vytisknout jakostní certifikát, který popisuje, jaké testy 

byly v průběhu výroby a skladování prováděny, kdo je prováděl a s jakými výsledky. 

K MFG/PRO lze připojit také specializované laboratorní systémy.  
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Prodej a marketing  

Tento modul systému MFG/PRO nabízí potřebné informace, na jejichž základě 

může společnost rychle reagovat na požadavky zákazníka.  

 

Finance a účetnictví 

Finanční moduly MFG/PRO poskytují nástroj pro manažerské účetnictví a 

nákladový controlling. Součástí dodávky je modul Euro Accounting, který zahrnuje 

legislativu Evropské unie. 

 

Majetek 

Modul je určený pro řízení standardních procesů v oblasti spravování investičního 

majetku. 

 

Plánování výroby 

MFG/PRO umožňuje plánování výroby ve třech úrovních: 

• dlouhodobé, 

• střednědobé, 

• krátkodobé. 

 

Personalistika a mzdy 

Modul se skládá z následujících částí: 

• Mzdy. 

• Informační servis. 

• Elektronická docházka. 

• Řízení lidských zdrojů. 

 

 

5.5 Cíle navrženého řešení 
 
Cílem projektu je navrhnout informační systém pro firmu XYZ, a.s., který bude: 

• splňovat v maximální míře požadavky na komplexní systém řízení podniku 

včetně garancí systémového integrátora za celé řešení, 



 55 

• na špičkové technologické úrovni současně používaných informačních systémů, 

• pokrývat specifika potravinářského průmyslu, 

• trvale vyvíjen v oblasti SW a mít možnost rozšiřování v oblasti SW i HW, 

• cenově dostupný, 

• implementován podle metodiky, celosvětově odzkoušené a propracované v čase, 

který je pro XYZ a.s. přijatelný, 

• dlouhodobě podporován konzultační a poradenskou činností, 

• modulární a otevřený z pohledu možného propojování s dalšími SW a HW 

produkty, 

• přinese prokazatelné přínosy v ekonomické a řídící oblasti, 

• plně splňovat požadavky české legislativy, 

• podporovat normy pro jakost,  

• zabezpečovat přístup k datům a funkcím systému podle přístupových práv, 

• integrovatelný s kancelářským systémem na bázi produktů Microsoft. 

 

 

5.6 Technické údaje 
 

MFG/PRO  je optimalizovaný pro potřeby výrobních podniků, kde je velký tlak na 

spolehlivost a stabilitu informačního systému. Podporuje proto současně při zachování 

stejné funkcionality: 

Více platforem na straně serverů:  

• RISC/UNIX, 

• INTEL/UNIX, 

• INTEL/Windows, 

• INTEL/Linux. 

Více uživatelských rozhraní na straně klienta, včetně nejmodernější .NET 

(třívrstvá architektura klient/server), ale také znakové terminálové rozhraní, což 

umožňuje:  
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• Využití různého typu hardware (stanice, mobilní radiofrekvenční terminály) 

s rozdílnou výkonností (od PC 286) a různými operačními systémy na 

klientu (DOS, Windows, Linux). 

• Optimální prostředí pro práci uživatelů na odlišných pracovních pozicích s 

jinými nároky. Od jednoduchého prostředí pro rychlé zadávaní dat až po 

bohaté uživatelské prostředí s těsnou integrací s kancelářskými aplikacemi. 

• Minimální požadavky na datové komunikace. 

• Minimální požadavky na správu klientských stanic. 

• Více typů databázových systémů (Progress, Oracle, MS SQL) . 

 
 
 

5.6.1 Operační systémy 
 

MFG/PRO se vyznačují svou nezávislostí na platformě, pracuje na všech klonech 

UNIXu, Open VMS, LINUXu, Windows. Se všemi těmito systémy má společnost 

Minerva již své praktické zkušenosti, získané z již realizovaných implementací. Každá 

platforma má své výhody i nevýhody, proto výběr konkrétní platformy závisí na 

specifických požadavcích konkrétního projektu, případně pak na prioritách zákazníka. 

V současné době je nejžádanější LINUX, který doporučuji i pro společnost XYZ, a.s. 

 
 

5.6.2 Hardware 
 

Server 

Systém MFG/PRO je otevřený informační systém i z hlediska použití HW 

platformy. Svoji otevřenost a pro zákazníky důležitou nezávislost si Minerva udržuje 

tím, že pro své zákazníky vždy hledá nejvhodnějšího dodavatele hardware. 

Spolupracuje se všemi významnými partnery na trhu - IBM, Hewlett Packard či Sun. 

 
Hardware pro informa ční systém 

MFG/PRO standardně podporuje tři typy uživatelských rozhraní: 
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• Znakové uživatelské rozhraní v terminálovém režimu. Pro provozování 

MFG/PRO v terminálovém režimu je možno využít každý počítač, který 

obsahuje síťovou kartu a je připojen do sítě. Pro operační systém MS-DOS je 

dále požadován packet driver, aby bylo možno provozovat terminálový 

emulátor.  

 

• Windows grafické uživatelské rozhraní. Pro provozování MFG/PRO v režimu 

GUI klient-server je nutno mít k dispozici počítač minimálně s: Windows 95 – 

XP, CPU – 200 MHz, 32 MB RAM (WIN 9X)/64 MB WIN NT/2000/XP, 35 

MB na HDD - kompletní síťová instalace/1,2 GB – kompletní lokální instalace. 

 

• Internetové uživatelské rozhraní. Na PC s Web klientem (eB Desktop2) jsou 

kladeny následující požadavky: Windows 95 – XP, CPU – 600 MHz, 64 MB 

WIN 9X /128 MB WIN NT/2000/XP, 25 MB na HDD 

 

• Klientské stanice .NET UI klient. Doporučená konfigurace: Windows XP 

Service Pack 2 nebo vyšší , CPU - 2.5 GHz Pentium IV, 1 GB RAM, 40 GB 

HDD 

 
Pro tiskové výstupy je možno použít jakoukoliv tiskárnu, která umožňuje tisk pod 

systémem MS-DOS. 

Pro komunikaci se doporučuje použití komunikačních protokolů rodiny TCP/IP. Pro 

komunikaci je možné použít jakýkoli typ sítě, který podporuje výše uvedené protokoly 

a poskytuje potřebnou výkonnost. 

 

 

5.7 Organizace projektu implementace 
 

Výsledek celého projektu implementace bude záviset nejen na zvolených postupech 

a metodách realizace, ale hlavně na pracovnících, kteří se budou podílet na realizaci. 

Lidé působí jako kritický faktor po celou dobu životního cyklu informačního systému. 

Na nich závisí dodržení termínů, kvality a postupů realizace.  



 58 

Při implementaci ERP systému se dává přednost práci v týmu. Zřízení 

implementačního týmu se opírá o zásadní rozhodnutí v těchto oblastech:  

• poslání a cíle týmu, 

• složení týmu, jeho vedení a doba ustanovení, 

• kompetence a odpovědnost, 

• podmínky informační a znalostní podpory týmové práce, 

• systém kontroly a hodnocení výsledků práce, 

• motivační systém. 

 

Doporučená organizační struktura projektu obsahuje tři úrovně: 

• řídící výbor, 

• realizační tým, 

• pracovní skupiny. 

 
 
Řídící výbor  

Je vrcholným orgánem projektu a zajišťuje, aby projektu byla dána nejvyšší možná 

priorita. 

 

Doporučené složení řídícího výboru: 

• zástupce vedení firmy zákazníka 

• vedoucí projektu - zákazník 

• vedoucí projektu - Minerva ČR 

• zástupce vedení firmy Minerva ČR 

 

Kompetence řídícího výboru: 

• definování cílů společnosti jako zadání pro implementaci informačního systému, 

• alokace zdrojů identifikovaných realizačním týmem, 

• schválení klíčových rozhodnutí realizačního týmu, 

• řešení významných problémů, které nemohou být vyřešeny realizačním týmem, 

• sledování postupu implementace oproti plánu a rozpočtu. 
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Realizační tým 

Je zaměřen na realizaci projektu.  

 

Doporučené složení realizačního týmu: 

• vedoucí projektu 

• zástupci odběratele za jednotlivé řešené obory ( např.: výroba, zásobování, 

prodej, finance,…), 

• zástupci informatiky, 

• vedoucí projektu a konzultanti dodavatele. 

 

Kompetence realizačního týmu: 

• převedení podnikatelských cílů do detailního plánu implementace, 

• stanovení klíčových zdrojů pro implementaci systému, 

• sledování dodržení milníků a rozpočtu, 

• příprava systémových a procedurálních doporučení pro řídící výbor, 

• identifikace požadavků na trénink, 

• tvorba plánu tréninku, 

• požadavky na modifikaci aplikačního softwaru, 

• testování aplikačního softwaru, 

• školení pracovních skupin a koncových uživatelů, 

• vedení dokumentace dle přijatých standardů. 

 

Pracovní skupiny 

Mohou být dočasně ustaveny v případě potřeby za účelem vyřešení dílčího úkolu 

projektu (např.: ruční pořízení číselníku artiklu apod.). Jsou jmenovány „Realizačním 

týmem“ a zanikají po vyřešení úkolu. 

 

Doporučené složení pracovní skupiny: 

• vedoucí skupiny – člen realizačního týmu, 

• zkušení koncoví uživatelé, 

• zástupce informatiky, 

• konzultant dodavatele (je-li potřeba). 
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Kompetence pracovních skupin: 

• získání dostatečně hlubokých znalostí potřebných k vyřešení úkolu, 

• identifikace specifických problémů, vyžadujících objasnění na úrovni 

realizačního týmu, 

• vytvářejí a doporučují detailní způsoby práce. 

 
 

5.8 Vlastní průběh implementace informačního systému MFG/PRO 
 

Cely průběh implementace je přísně veden dle certifikovaných postupů:  

• ISO 9002:1994 (zahrnuje tyto činnosti – služby systémového integrátora pro 

ERP, včetně instalace HW, SW a služby dlouhodobé údržby) od roku 1999. 

• ISO 9001:2000 – (rozšiřuje činnosti 9002 o vývoj SW a po procesech) od 

roku 2002. 

Více než 80 realizovaných projektů je zárukou správnosti metodiky implementace, 

používané firmou Minerva Česká republika. 

Minerva ČR standardně nabízí službu tzv. přímého reingeneeringu, který je založen 

na vytipování kritických faktorů firmy a souvisejících podnikových procesů, kde se 

omezujeme na procesy přímo podporované nabízeným informačním systémem.  Tyto 

kritické faktory a navazující procesy jsou vytipovány v úvodní studii projektu. 

V průběhu implementace v etapě modelování a návrh procesů jsou pak tyto procesy 

navrženy a doladěny s cílem vyřešit související kritický faktor firmy. 

 
 

Minerva nabízí dva modely implementace, podle požadavků zákazníka: 

1. Standardní implementace s etapou modelování procesů, zahrnující všechny níže 

popsané etapy – určeno pro firmy, které vyžadují optimalizaci podnikových procesů. 

2. Implementace „RAPID“ přednastavených standardních procesů dle typu výroby 

zákazníka (etapy školení realizačního týmu a modelování jsou nahrazeny školením 

standardních přednastavených procesů pro potravinářský průmysl), tato varianta je 

vhodná i pro společnost XYZ, a.s. 

 
 
 



 61 

Implementace se skládá z následujících etap: 

Úvodní studie - analýza stávajícího stavu a návrh řešení  

Před vlastní implementaci je potřeba poznat podnik. Dobře provedená analýza se 

vyplatí a usnadní mnoho další práce. Proto je kladen velký důraz na úvodní studii 

projektu, která má za cíl: 

• popsat a analyzovat - současný stav informačního systému, organizaci firmy, její 

hlavní činnosti a procesy v oblastech výroby, distribuce a financí, datovou 

základnu, personální zajištění, 

• shrnout - potřeby a požadavky zákazníka, 

• definovat - podnikové cíle v oblasti strategické, ekonomické, organizační a IS, 

• navrhnout - řešení daných cílů s využitím IS, technické a SW řešení, datovou 

specifikaci, rozsah SW úprav, organizační změny, 

• stanovit - postup implementace, rozsah a časový harmonogram, nastavení 

statických dat, 

• provést - ekonomickou analýzu nákladů a přínosů 

• návrh kontraktu 

 
Školení TOP managementu podniku 

Školení realizačního týmu  

Základní nastavení systému  

Cílem je vytvořit zálohu "ostré" databáze se základním nastavením. Kopie této databáze 

se použije pro modelování procesů. Do zálohy ostré databáze budou postupně plněny 

další údaje vždy po jejich odsouhlasení. 

Modelování a návrh procesů  

Cílem je navrhnout procesy řešící situaci u daného zákazníka. Pomůckou mohou být 

standardní procesy. 

Činnosti při tvorbě procesu: 

1. Analýza stávajícího řešení procesu. 

2. Návrh procesu s využitím MFG/PRO - provádí konzultant a klíčový 

uživatel. 

3. Ověřování procesu - provádí klíčový uživatel. 

4. Vznik dokumentace procesu - pracovník pověřený evidencí procesů. 
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5. Nastavení parametrů vyplývajících z potvrzeného procesu do "ostré" 

databáze (např. Řídicí soubory). 

Příprava pořízení dat (CIM, ručně)  

Pilot - průchod zakázky systémem  

Školení koncových uživatelů  

Kontrola systému před spuštěním  

Pořízení aktuálních dat  

Cílem tohoto kroku je naplnit ostrou databázi aktuálními daty před zahájením „Provozu 

s podporou realizačního týmu“.  

Provoz na ostrých datech s podporou realizačního týmu (zkušební provoz) 

Cílem této etapy je stabilizovat nový informační systém po zahájení jeho činnosti. Etapa 

má charakter reálného provozu.  

Rutinní provoz  

 

 

5.9 Délka implementace 
 

Pro implementaci je důležitá doba jejího trvání, neboť umožňuje stanovit termín, 

kdy začne ERP systém sloužit podniku a jeho zákazníkům. Přesto není možné dopředu 

tuto dobu přesně určit. Délka implementace závisí na přístupu a možnostech zákazníka  

(HW a SW zázemí, vlastní IT pracovníci) stejně jako na profesionalitě 

a ochotě dodavatelské firmy. Důležitou roli zde samozřejmě hraje lidský faktor.  

Přesný harmonogram implementace s členěním na jednotlivé dny je vždy součástí 

smlouvy. Pro jeho stanovení je potřeba podrobnější analýza firmy, popř. „studie řešení“. 

Průměrná doba implementace s podobným rozsahem a typem výroby se pohybuje 

od 3 do 5 měsíců. Záleží vždy na volbě zákazníka, jaké „tempo“ a typ implementace 

zvolí a tomu přizpůsobí také zapojení klíčových pracovníků firmy do vlastní realizace. 
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5.10 Cena navrženého řešení 
 

Informační systém není dobré chápat pouze jako nákladovou položku, ale především 

jako strategickou investici. Proto není správné snažit se jen o její minimalizaci, ale o to, 

jak zajistit její kontrolovanou a rychlou návratnost. 

Celková cena navrženého řešení se pohybuje v řádu milionů korun. Tato cena 

zahrnuje: 

• nákup hardwaru, 

• databázový software (PROGRESS), 

• aplikační software " Bundle“ MFG/PRO, 

• modul „Euro Accounting“, 

• modul „ABO“, 

• modul "Vrátné obaly", 

• modul "Pokladna", 

• modul „Majetek“, 

• modul „EDI“, 

• „Personalistika a Mzdy“, 

• systém čárových kódu, 

• implementace. 

 

Platební podmínky 

Proces inovace podnikového informačního systému je náročný nejen po stránce 

organizační a odborné, ale také po stránce finanční.  

 MINERVA ČR se snaží být maximálně flexibilní vůči požadavkům zákazníka a 

snaží se o nalezení vhodných platebních podmínek.  

 
 

5.11 Přínosy spojené se zavedením IS 
 

Podnikový informační systém přináší, jak už je patrné ze samotného názvu, 

především informace. V dnešní době není problémem nedostatek informací, ale naopak, 

je jich příliš mnoho. S informacemi je potřeba pracovat, ale je velmi obtížné a časově 
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náročné rozlišit podstatné informace od nepodstatných a právě s tím pomáhá podnikový 

IS.  

Přínosy spojené s implementací systému MFG/PRO spočívají v tom, že poskytuje 

přesně ty informace, které jsou pro podnik důležité. Informace ze systému MFG/PRO 

lze rozdělit do dvou kategorií. 

1. Informace, které snižují náklady. Do této kategorie patří jeden z 

nejvýznamnějších přínosů spojených s implementaci sytému MFG/PRO, a sice úspora 

finančních prostředků v důsledku snížení skladových zásob a jejich optimalizace. 

Tohoto snížení je dosaženo díky aplikaci pokročilé metody řízení zásob (ABC analýza) 

v podnikovém IS.  

Další úspory je dosaženo zlepšením řízení dodavatelského řetězce díky metodě 

SCM a díky modulu EDI, který značně urychluje komunikaci mezi všemi články 

dodavatelského řetězce.  

Mezi další přínosy patří:  

• snížení pohledávek díky hodnocení dodavatelů, 

• snížení nevyřízených objednávek, 

• zefektivnění logistického toku, 

• zrychlení termínů dodávek. 

 

2. Informace, které zvyšují příjmy. Sem patří např. zvyšování produktivity práce, 

zdokonalený systém cenotvorby, rychlejší vstup nových výrobků na trh, řízení vztahu se 

zákazníkem (CRM), rychlejší reakce na požadavky trhu. 

 

Celkový přínos MFG/PRO pro firmu XYZ, a.s. spočívá v pomoci plnit dlouhodobé 

cíle, kterými jsou zvyšování konkurenceschopnosti, růst objemu produkce a prodeje a 

růst spokojenosti zákazníků.  
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ZÁVĚR 
 

V dnešní ostré a nelítostné konkurenci, kdy je úspěšnost podniku zcela závislá na 

spokojenosti zákazníka hrají informační technologie a informační systémy v podniku 

čím dál větší roli. Informační systém ovlivňuje podnik jako celek, dotýká se jeho 

konkurenceschopnosti, vztahů se zákazníky, dodavateli i  jeho vlastními zaměstnanci. 

Správný IS napomáhá dosahovat podnikových cílů, kterými může být například 

snižování nákladů nebo zvyšování příjmů. Implementaci podnikového IS nelze chápat 

pouze jako nákladovou položku, kterou je nutné minimalizovat, ale jako strategickou 

investici. Na této investici závisí budoucnost celého podniku, protože téměř žádný 

dnešní podnik se bez ní neobejde. Ve své bakalářské práci jsem se zaměřil na přínosy 

spojené s implementací podnikového IS ve vztahu k řízení zásob.  

V teoretické části práce jsem analyzoval velké množství informačních zdrojů 

zabývajících se problematikou podnikových informačních systémů, zásob a jejich 

řízení. Výsledkem je uspořádaný přehled poznatků z odborné literatury týkající se řízení 

zásob a podnikových IS. 

Po vyhodnocení teoretických východisek následoval popis podnikání ve firmě XYZ, 

a.s. se zaměřením na řízení zásob a analýza problému a současné situace. Výsledkem 

analýzy bylo stanovení potřeby implementovat IS, který by pokrýval všechny 

podnikové procesy, včetně řízení zásob, a umožnil jejich integraci a efektivní řízení.  

V další části práce jsem přistoupil k vlastnímu návrhu řešení. Tento návrh obsahuje 

popis celého procesu změny IS, od vyslovení požadavku společnosti XYZ, a.s. na 

změnu IS, přes výběr a představení vhodného dodavatele IS, až po sumarizaci nákladů a 

přínosu spojených s implementací.  

Práce obsahuje kompletní návrh implementace informačního systému pro 

společnost XYZ,a.s. Může být využita společností Minerva Česká republika, a.s. jako 

nabídka pro potenciálního zákazníka. 
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