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1 ÚVOD 
 

Začátek 21. století můžeme označit obdobím razantního rozvoje a popularity 

informačních technologií. Období na začátku třetího tisíciletí můžeme nazvat epochou 

dynamického vývoje elektroniky, výpočetní techniky, také informačních a komunikačních 

technologií. Všechny tyto oblasti lidské činnosti zaznamenávají od minulého století neustálý a 

postupný růst. V současném obchodním i soukromém sektoru plném informačních 

technologií se stále častěji potkáváme s jednoduchostí a stále rychlejším přenosem datových 

souborů. Bez rychlého přístupu k datům si v dnešní době neumíme představit fungování 

žádného rozvíjejícího se podniku. 

Moderní výpočetní technika je dnes součástí všech oblastí života. Prostřednictvím 

různých stále se rozvíjejících informačních i komunikačních technologií se nás dotýká na 

každém kroku. Vývoj těchto technologií se neustále vylepšuje a můžeme říci, že jeho 

potenciál jeho využití v budoucnosti nemá hranice. Ne jinak tomu je i v logistice, která začíná 

být zajímavou sekcí pro podnikové manažery, především díky velkému tlaku na ekonomickou 

stránku podniku, kde je efektivnost a hospodárnost prostředků na prvním místě. Obchodní 

společnosti a firmy vynakládající nemalé finanční prostředky na produkci výrobků a 

poskytování služeb chtějí být vždy o krok napřed před konkurencí. 

Oblasti logistiky se nejvíce dotýká proces rozlišování, dle současné terminologie 

automatické identifikace, který prochází všemi logistickými procesy. Hlavním přínosem je 

sledování zabezpečeného informačního toku skladování, distribuce a manipulace 

distribučních jednotek. Můžeme říci, že skoro nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím 

fungování celého řetězového systému firmy jsou data.  

Každý z nás zná situaci ze supermarketu, kdy u pokladny naskenuje prodavačka 

všechny položky obsahující čárové kódy, patří to již k samozřejmosti našeho běžného života. 

Čárové kódy jsou součástí metody automatické identifikace, se kterou se setkáváme v mnoha 

různých logistických procesech firemních i soukromých.  

Současným trendem je minimalizace skladových zásob a s tím i snižování prostředků 

vložených do skladového hospodářství. Bez optimálně nastaveného zabezpečení toku 

informací není možno dosáhnout efektivního řízení skladových zásob. Celkově můžeme říci, 

že se nejrozšířenější využití pro čárové kódy je právě ve skladovém hospodářství. Jeden 

z hlavních důvodů využití této metody je nenáročnost financování a schopnost řídit velké 

množství skladovaných položek. Ideální logistické procesy a strategická rozhodnutí není 
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možné přijmout bez relevantních informací. Logistické cesty materiálu není možné realizovat 

bez podpory příjmu správných informací. 

Díky automatickému sběru dat je možné dnes rychle a spolehlivě sledovat neustále 

aktuální stavy a pohyby zásob v logistickém kolečku. Danou oblast je možné neustále rozvíjet 

a volba technologie čárového kódu se odvíjí od požadavků zadavatele, co od ní očekává. 

Vedle technických parametrů je neméně důležitá i finanční stránka v celém řetězci 

skladového hospodářství. 

 

Cílem bakalářské práce je analýza současného stavu a návrh realizace skladovacích 

procesů ve společnosti Canis Safety a.s. Díky získaným informacím o nových technologiích 

bude nastíněna důležitost a neodkladnost implementace čárových kódů do skladového 

hospodářství a navržena realizace v praxi.  

Teoretická část bakalářské práce pojednává obecně o logistice, funkci a významu 

skladování a problematice čárových kódů.  

V praktické části se seznámíme se společností Canis Safety a.s., s její organizační 

strukturou, vybavením skladu a stávajícími skladovými procesy. Prostřednictvím analýzy 

SWOT zdůrazním nezbytnost implementace čárových kódů. Analýza poukáže na silné a slabé 

stránky, upozorní na příležitosti a ohrožení spojené s touto implementací. V poslední části 

práce budou uvedeny přínosy zavedení čárového kódu jako nástroje pro kvalitní řízení skladu, 

snížení chybovosti ze strany zaměstnanců a zvýšení efektivity práce skladníků. V závěru pak 

budou navržena doporučení vhodná pro zavedení do praxe. 
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2 POJETÍ TÉMATU V ODBORNÉ LITERATUŘE  
 

První část bakalářské práce pojednává o teorii skladování, jeho jednotlivých funkcích 

a členění dle odborné literatury. Jelikož je skladování součástí logistického systému, je 

důležité vysvětlit obecně i tuto problematiku.  

 

2.1 SKLADOVÁNÍ JAKO SOUČÁST LOGISTICKÉHO SYSTÉMU 
 

Skladování je jednou z mnoha částí podnikového logistického systému, poskytuje 

managementu podniku informace o stavu, podmínkách a rozmístění skladovaných věcí. 

Systém řízení a organizace skladování je složitý, a zároveň finančně náročný, proto bychom 

mu měli věnovat náležitou pozornost. 

 

Logistika – vznik a historický vývoj  

 

Pojem logistika je odvozen od řeckého slovního základu slova „logos“, což znamená 

v překladu řeč, myšlenka, pojem či počínání nebo „logistikon“ – důmysl, rozum. 
1
 

Její historické kořeny sahají až do 9. Století, prvky logistiky se objevují především ve 

vojenství, kde sloužila zejména k přípravě vojsk a armád na tažení a s tím související 

organizací ubytování, stravování či zásobování materiálem.  

Počátky moderní logistiky se datují do období II. světové války, kdy se logistice začala 

věnovat náležitá pozornost. Po druhé světové válce začíná logistika pronikat i do hospodářské 

sféry, a to především z důvodu nezbytnosti řešit stále složitější výrobní a distribuční procesy.  

Období let 1950-1970 můžeme označit za období formování logistické teorie a její 

postupné aplikace v praxi. Teprve koncem 90. Let minulého století se logistika dá považovat 

za vědní disciplínu, která se věnuje tvorbě, řízení a organizování materiálových toků a 

činností, které s těmito toky zboží a informací souvisí. V našich zemích se logistika začala 

rozšiřovat až při přechodu ekonomiky z centrálně řízené na ekonomiku tržní. 

 

 

 

                                                           
1
 PERNICA, Petr.  Logistický management, teorie a podniková praxe. Praha: Radix spol. s r.o., 1998. 660 s. 

ISBN 80-86031-13-6. (1998, s. 11.) 
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Definice logistiky 

 

V odborné literatuře nalezneme řadu definic logistiky. Podívejme se na několik z nich: 

  „Za logistiku se považuje integrované plánování, formování, provádění a kontrolování 

hmotných a s nimi spojených informačních toků od dodavatele do podniku, uvnitř podniku a 

od podniku k odběrateli.“
 2

 

 „Logistika znamená tvorbu, řízení a organizování materiálových a informačních toků 

zboží a všech ostatních činností., které jsou s toky zboží a informací spojeny. Materiálové toky 

představují tzv. zásobovací činnosti, dále pohyby polotovarů mezi výrobci navzájem a 

nakonec pohyby hotových výrobků mezi výrobci a odbytovými resp. Obchodními 

organizacemi včetně pohybů zboží přímo ke spotřebiteli.“
3
 

 

Význam logistiky 

 

Pokud chce být firma úspěšná v podmínkách tržního hospodářství, musí vytvořit systém 

s takovou organizační strukturou, který bude sledovat vzájemné vztahy a souvislosti a 

koordinovat činnosti, řídit materiálový a informační tok s cílem minimalizovat náklady a 

poskytovat optimální úroveň služeb poskytovaných zákazníkům. 

Logistiku lze chápat jako propojovací článek mezi trhem na straně vstupu (nákupní 

trhy) a trhem na straně výstupu (prodejní trhy). Na nákupních trzích si podnik opatřuje 

příslušné potřebné suroviny, materiály a součástky. Zahrnuje řadu nákupních, manipulačních, 

skladovacích, přepravovacích a balících procesů doplněných o příslušné nehmotných a 

informačních toky spojené s vynaložením nákladů na logistické procesy. 

Každá podnikatelská činnost směřuje k uspokojení potřeb trhu, resp. zákazníků. Musí 

nabízet takové výrobky a služby, které bude zákazník ochoten koupit a zaplatit v dané kvalitě, 

množství, jakosti, na správném místě a čase. Proto i všechny aktivity firmy, vč. Logistiky a 

řízení zásob se musí těmto požadavkům přizpůsobovat. Silná a mnohdy nelítostná 

konkurence, zvýšená náročnost zákazníků (vyšší rychlost a spolehlivost dodání, širší 

sortiment, pružnost dodavatele) a zkracování životních cyklů výrobků -  díky tomu všemu se 

logistice přisuzuje stále vyšší význam.  

                                                           
2
 SCHULTE, Christof. Logistika. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1994. 301 s. ISBN 80-85605- 87-2 (1994, s. 

13) 

3
 STEHLÍK, Antonín. Logistika – strategický faktor manažerského úspěchu. 1. vyd. Brno: Studio Kontrast, 2003. 

236 s. ISBN 80-238-8332-1 (2003, s.15) 
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Současní podnikatelé se stále častěji poptávají a zavádějí efektivní logistické systémy. 

Stupeň úrovně logistiky v jednotlivých společnostech je rozdílný. Pohybuje se od velmi 

nízkého stupně až po výrazně nadstandardním.  Závisí velmi na předmětu činnosti dané firmy, 

výrobní ale dnes již i obchodní podniky mají vyšší požadavky na logistické činnosti.  

Podstatným aspektem je rovněž počet a objem potřebných surovin, materiálů a zboží, a počet 

logistických míst spotřeby či užití.  

U procesů roste složitost, rozvíjí se stupeň mechanizace technického vybavení, 

automatizace a informatizace. Informace a zavedené informační systémy jsou jedním ze 

základních činitelů důležitých pro dobré fungování logistiky. Informační systémy musí 

obsahovat veškeré potřebné a hlavně spolehlivé informace. Informace o budoucnosti, 

minulosti i současnosti. Přenos údajů zajišťuje komunikační systém, který zajišťuje vhodná 

výpočetní technika.  

 

Členění logistiky a její fáze 

 

Logistické systémy bývají většinou složité a komplikované. Logistický systém 

můžeme rozdělit na řízení materiálového hospodářství (nákupní logistika a výrobní logistika) 

a řízení fyzické distribuce.  

Logistiku můžeme také dělit dle funkčního vymezení a má několik fází. Materiálová 

logistika se zabývá tokem surovin, pomocných látek a nakupovaných dílů. Tok se 

uskutečňuje od trhu pořízení přes výrobní podnik až k odbytovému trhu. První fázi toku zboží 

lze definovat jako pořizovací (zásobovací) logistiku, druhou fázi jako výrobní logistiku. Ve 

třetí fázi definované též jako distribuční nebo také marketingová logistika se tok statků – 

hotových výrobků nebo polotovarů (náhradních dílů), popřípadě obchodního zboží 

uskutečňuje prostřednictvím odbytového skladu v místě produkce přes regionální expediční 

sklady až k zákazníkovi na odbytovém trhu. Přímá dodávka z odbytového skladu nebo přímo 

z výroby k zákazníkovi opět není vyloučena. Čtvrtou fázi lze vytyčit jako logistiku likvidace 

a recyklace odpadu. Zahrnuje nejen poškozené nebo špatně vyexpedované zboží, ale i vratné 

obaly, vratné části, odpady určené k likvidaci nebo zboží určené k opakovanému použití.  
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Tyto čtyři fáze logistických systému lze zahrnout pod pojem podniková logistika a 

uplatňuje se v průmyslovém podniku. V obchodních podnicích chybí výrobní logistika a do 

toku zboží patří pouze obchodní zboží a provozní látky. 
4
 

 

 

Logistické aktivity 

 

Logistické aktivity jsou aktivity, vedoucí k zajištění, aby správné položky, které jsou 

zákazníkem požadovány se dostaly na správné místo ve správný čas, ve správném stavu a za 

správné náklady. Můžeme je rozdělit na klíčové aktivity, které se realizují v každém 

logistickém řetězci, a na podpůrné aktivity, které se ve firmě realizují podle okolností.  Mezi 

klíčové aktivity logistiky patří: 

   

a) řízení standardů služeb zákazníkům, 

b) řízení cyklu objednávek, 

c) řízení zásob, 

d) řízení výroby, 

e) řízení distribuce, 

f) řízení dopravy.   

 

Doprava a zásobování jsou z logistických aktivit nejdražšími procesy. Náklady na 

zpracování objednávek bývají relativně nízké ve srovnání s ostatními aktivitami logistického 

systému. Řízení distribuce je zaměřeno na dodání hotových výrobků do místa spotřeby 

v souladu s požadavky zákazníka
5
.   

 

 

 

 

 

                                                           
4
 STEHLÍK, Antonín. Logistika – strategický faktor manažerského úspěchu. 1. vyd. Brno: Studio Kontrast, 2003. 

236 s. ISBN 80-238-8332-1  

5
 EMMETT, Stuart. Řízení zásob: Jak minimalizovat náklady a maximalizovat hodnotu.                                                                               

Brno: Computer Press, 2008. 298 s. ISBN 978-80-251-1828-3. 
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2.2 SKLADOVÁNÍ  
 

„Skladování můžeme definovat jako tu část podnikového logistického systému, která 

zabezpečuje uskladnění produktů (surovin, dílů, zboží ve výrobě, hotových výrobků) v místech 

jejich vzniku a mezi místem vzniku a místem jejich spotřeby, a poskytne managementu 

informace o stavu, podmínkách a rozmístění skladovaných produktů.“ 
6
 

Proces skladování je jednou ze základních a nejdůležitějších částí logistického systému. 

Sklady umožňují překlenout prostor a čas. Odhaduje se, že na světě existuje asi 750 tisíc 

skladových za řízení, od nejmodernějších, profesionálně řízených skladů po podnikové 

skladovací místnosti, garáže, drobné sklady v rámci prodejen, nebo dokonce zahradní kůlny.  

V souvislosti se skladováním se je třeba rozlišit termíny sklad a distribuční centrum, jelikož 

se nejedná o synonyma. Zatímco ve skladě se skladují všechny typy produktů, tak 

v distribučním centru pouze minimální zásoby těch výrobků, po kterých je vysoká poptávka.  

 

Základní funkce skladování 

Mezi základní tři funkce skladování, na základě činností odehrávajících se ve skladech, 

patří:  

a) přesun zboží, 

b) uskladnění zboží, 

c) přenos informací
7
. 

 

Přesun zboží:  

- Příjem zboží: činnosti spojené s vyložením či vybalením zboží, kontrola stavu 

přijímaného zboží, kontrola a soulad s průvodní dokumentací; 

- Přesun nebo vyložení zboží: přesun jednotlivých produktů do skladu, jeho zaskladnění 

či založení do regálů a jiné přesuny; 

- Kompletace zboží podle objednávky: přeskupuje zboží podle požadavků zákazníka či 

jiného skladu; 

                                                           
6
 LAMBERT, D. M., STOCK R. J., ELLRAM, L. M. Logistika, 1. vyd. Brno: Computer Press 2000, 

589 stran, ISBN 80-7226-221-1  
 
7
 SIXTA, Josef a Václav MAČÁT. Logistika – teorie a praxe, 1.vyd. Brno: CP Books, a.s. 2005, 303 

stran, ISBN 80-251-0573-3 
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- Překládka zboží: znamená pouze překládku bez uskladnění, zboží se překládá přímo 

z místa příjmu do místa expedice. Tento způsob manipulace je používán zejména u 

distribuce potravin od dodavatele do maloobchodních prodejen; 

- Expedice zboží: výstupní činnost skladových procesů, tzn. Zabalení a přesun zásilek 

k naložení do dopravních prostředků, kontrola zboží a evidence do skladových 

záznamů.  

 

Uskladnění zboží: 

- Přechodné uskladnění: pouze krátkodobé uskladnění; 

- Časově omezené uskladnění zboží: pro uskladnění nadměrných zásob, které není 

potřeba k běžnému doplňování zásob. Toto naskladnění slouží k vyrovnání sezónní či 

kolísavé poptávky, úpravě výrobků spekulativní zásoby či při zvláštních obchodních 

ujednáních. 

 

Přenos informací: 

- S rostoucí náročností trhu a požadavky na pružnost skladových procesů a snižování 

nákladů přenos informací nabývá stále většího významu; 

- Přenos informací se týká výše a stavu zásob, umístění zásob, vstupních a výstupních 

dodávek, zákazníků, dodavatelů, personálu a využití skladových prostor; 

- Přenos informací se děje prostřednictvím rozmanitých informačních systémů spolu 

s propojením počítačů a terminálů do podnikové sítě. Jednou z nových technologií 

jsou systémy elektronické výměny dat EDI a technologie čárových kódů pro 

automatickou identifikaci skladových položek.  

 

Problematice přenosu informací bude věnován v samostatná kapitola. 

 

Další funkce skladů 

Autoři odborné literatury uvádějí i další funkce, které mohou sklady plnit např.: 

 vyrovnávat odchylku v materiálovém toku a potřebě, tzv. vyrovnávací funkci. Sklad 

vyrovnává nesoulad mezi dvěma články logistického řetězce, nejčastěji mezi výrobou 

a zákazníkem; 8 

                                                           
8
 DANĚK, Jan a Miroslav PLEVNÝ. Výrobní a logistické systémy. 1. vydání, Západočeská univerzita v Plzni 

2005, 222 stran, ISBN 80-7043-416-3. 
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 zabezpečovat nepředvídaná rizika během výrobního či dodacího procesu, eliminovat 

kolísání potřeb na odbytových trzích, tzv. zabezpečovací funkci;
9
 

 kompletovat produkty podle požadavků jednotlivých jednotek pro obchod či výrobu, 

tzv. kompletační funkci; 8 

 umožnit spekulace – tzv. spekulativní funkci, která je charakteristická nákupem zboží 

s očekáváním budoucí zvýšené potřeby kvůli například očekávaným cenovým 

změnám; 6 

 zušlechťovat uložený sortiment (zrání, kvašení, sušení)- tzv. technologickou funkci. 6 

 

 

Druhy a členění skladů 

 

Samotné sklady můžeme rozdělovat dle různých hledisek, v rámci této diplomové práce 

bude osvětleno jejich členění dle funkce, vlastnictví a technologické vybavenosti. 

 

a) Členění skladů dle jejich funkce: 

 Obchodní sklad - je charakteristický velkým počtem dodavatelů a odběratelů. Jeho 

funkcí je především zabezpečení změny sortimentu podle požadavků odběratelů; 

 Odbytový sklad - sklad hotových výrobků, nejčastěji umístěný u výrobce nebo v jeho 

blízkosti. Je charakteristický také větším počtem odběratelů, ale jedním nebo malým 

počtem výrobců; 

 Cross – docking neboli systém okamžitého předávání zboží - do těchto skladů je 

zboží přiváženo ve velkém množství, ihned se rozděluje a kompletuje s jiným zbožím 

do jednotlivých zásilek, určených konkrétním zákazníkům; 

 Tranzitní sklad - nacházejí se v místech s velkým množstvím nakládky a vykládky 

zboží. Základní funkcí je zboží přijmout, rozčlenit, uchovat a dále pak vyskladnit 

k příslušnému odběrateli. Nachází se např. v místech železničních uzlů či přístavech; 

 Konsignační sklad - je sklad dodavatele umístěný u v sídle odběratele, na účet 

dodavatele. Jeho smyslem je maximální rychlá dostupnost zboží v místě jeho 

                                                                                                                                                                                     
 
9
 STEHLÍK, Antonín a Josef KAPOUN. Logistika pro manažery, 1. vyd. Praha: Ekopress, s. r. o., 2008,  256 s. 

ISBN 978-80-86929-37-8 
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spotřeby. Odběratel v dohodnutém čase za zboží platí, případně upozorňuje dodavatele 

na nutnost doplnění skladu; 

 Celní sklady - používají je zejména importéři z tzv. třetích zemí. Kontrolu nad 

zbožím má stát a příslušný celní úřad. Výhodou tohoto skladu je, že importér neplatí 

celní poplatky do momentu opuštění zboží z celního skladu
10

. 

 

b) Členění skladů z hlediska vlastnictví 

Každý podnik či obchodní společnost si mohou zvolit, zda využijí sklady soukromé 

(vlastní) či cizí – veřejné či smluvní.  

 Soukromé sklady: za soukromé sklady se považují sklady, které jsou řízeny 

společností, které je i využívá. Mohou být přímo společností vlastněny, či pronajaté. 

Mezi hlavní výhody soukromých skladů patří zejména nižší náklady, lepší využití 

vlastní lidských zdrojů, flexibilita, vyšší míra kontroly nebo ochrany zboží.  Další 

výhodou je pak možnost koordinace procesů probíhajícími v soukromém skladu 

s ostatními logistickými procesy. Neměli bychom zapomenout ani na marketingovou 

výhodu – vlastní sklad se může považovat za známku finanční stability. Nevýhodou 

soukromých skladů je to, že nelze měnit velikost v závislosti na měnících se potřebách 

firmy.  

 Cizí sklady: tento typ skladů nabízí nejen služby skladování, ale i řízení zásob nebo 

přepravy. Můžeme je dále rozdělit na sklady veřejné a sklady smluvní. Stále 

rozšířenější jsou poslední dobou sklady veřejné. Mohou se využívat jak krátkodobě, 

na přechodnou dobu nebo i dlouhodobě. Výhodou veřejných skladů je zejména 

finanční pružnost – veřejné sklady mají ve srovnání se soukromými nižší variabilní 

náklady z důvodů nižších mzdových nákladů a většinou i vyšší produktivity, navíc 

nevyžadují žádnou vynaložení pořizovacích nákladů na nákup pozemků, budov, 

zařízení skladů a nábor a zaučení zaměstnanců. V případě nutnosti je možné změnit 

umístění skladu či velikost, např. při sezónních výkyvech. K nevýhodám těchto skladů 

patří vzdálenost a vyšší náklady na přepravu nebo komunikační problémy.  

 

Další variantou, používanou v dnešní době je kombinace obou variant. Je výhodný pro 

společnosti, které mají velké výkyvy v poptávce a tedy i skladových kapacitách během roku
11

. 

                                                           
10

 PERNICA, Petr.  Logistický management, teorie a podniková praxe. 1.vyd. Praha: Radix spol. s r.o., 1998. 

660s. ISBN 80-86031-13-6. 
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c) Členění skladů dle technologického vybavení 

Sklady můžeme dělit rovněž dle úrovně technologického vybavení a zařízení či úrovně 

mechanizace. Základním druhem skladu, kde převažuje ruční manipulace se zbožím je sklad 

ruční, používaný zejména ve velmi malých podnicích a prodejnách. Pokud ve skladech 

používáme částečné manipulační zařízení, hovoříme o skladech mechanizovaných či vysoce 

mechanizovaných, kde je stále součástí skladovacího procesu obslužný personál. V plně 

automatizovaných skladech jsou automatizovány téměř všechny manipulační procesy.  

 

d) Další druhy skladů 

Pro dokreslení celého výčtu bych pouze zmínil, že existují další členění skladů dle stavební 

konstrukce a to sklady uzavřené, kryté a otevřené, výškové, halové či etážové
12

. 

 

Skladovací systémy 

 

Pod pojmem skladovací systém rozumíme soubor všech technických zařízení, ze 

kterých se sklad sestává. Pro každý podnik je velmi důležité nalézt co nejvhodnější a 

nejefektivnější systém skladování. Na výběr působí zejména tyto aspekty: 

- obrat skladovacích položek, 

- množství skladovaného zboží, 

- skupenství, 

- skladovací podmínky, 

- rozměry. 

 

Skladovací systémy můžeme je rozdělit na následující podsystémy: 

- statické - jsou tvořené samotnou budovou, její plochou nebo vnitřním skladovým 

vybavením; 

- dynamické - systémy, které představují manipulaci se zbožím v rámci skladu; 

                                                                                                                                                                                     
11

 MACUROVÁ, Pavla a KLABUSAYOVÁ Naděžda. Logistika I.. 1.vyd. Ostrava:VŠB-Technická univerzita 

Ostrava, Ekonomická fakulta, 2007. 118 s. ISBN 978-80-248-1419-3. 

 
12

 SCHULTE, Christof. Logistika. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1994. 301 s. ISBN 80-85605- 87-2. 
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- informační - zabezpečují evidenci skladových položek a jednotlivé skladové činnosti 

spojené s příjmem, výdejem a evidencí zboží. 

 

Statické systémy dále rozdělujeme na:  

 regálové skladování  

Jedná se o nejčastější způsob skladování. Jeho největší výhodou je, že může být 

obsluhováno vysokým stupněm mechanizace. Druh a rozmístění regálu je zvolen především 

podle druhu a velikosti sortimentu, velikosti skladu a rychlosti obratu skladovaného zboží. 

Regály by měly být postaveny na pevném podloží, aby byla zajištěna jejich stabilita a 

bezpečnost. Další výhodou je přehlednost a snadná dostupnost ke zboží. Mezi hlavní typy 

regálových systému patří policové regály, paletové regály, vjezdové regály, průjezdové, 

konzolové regály a sklady s posuvnými regály; 

 

 stohové skladování  

Jedná se o volné uskladnění paletizačních jednotek různých typů, které se vrší postupně 

na sebe. Pro manipulaci se používá zpravidla manipulačních vozíků. Je závislé na stabilitě 

palety, jejím konstrukčním řešení a na materiálu a zboží. U skladování se musí dodržovat 

komplexní zásady bezpečnosti  - zatížení nejnižší palety musím být menší než je její 

konstrukční nosnost a menší než je nejvyšší povolené zatížení zboží na paletě. Existují dva 

druhy stohování, a to stohování blokové a řadové; 

 

 volné uskladnění 

Jedná se o nejlevnější způsob skladování, používá se především pro skladování 

materiálů či surovin bez obalu (uhlí, písek, brambory) anebo materiálů, které se nevyplatí 

balit do obalů (hutní výroba, dřevo). Skladujeme buď na volném prostranství, nebo částečně 

chráněných proti povětrnostním vlivům. Manipulace probíhá s využitím paletizační a zdvihací 

techniky
13

.   

 

 

                                                           
13

 VANĚČEK, Drahoš. Logistika, 2. vyd., České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1998. 216 s. ISBN 80-7040-

323-3. 
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Skladová technologie 

 

Pouze pro dokreslení celé problematiky skladování, je důležité zmínit se, že pro potřeby 

skladování se používá nesčetné množství různých druhů manipulačních prostředků. 

Nejtypičtějšími prostředky, používanými ve většině skladů jsou: 

 

Prostředky a zařízení pro zdvih: 

- zvedáky, 

- zdvižné plošin, 

- nákladní výtahy, 

- kladky a kladkostroje, 

- jeřáby. 

 

Prostředky a zařízení pro pojezd: 

- speciální kolové podvozky, 

- pojízdné plošiny, 

- bezmotorové a poháněné vozíky, 

- paletové vozíky nízkozdvižné. 

-  

Prostředky a zařízení pro stohování: 

- vysokozdvižné vozíky, 

- regálové zakladače, 

- stohovací jeřáby. 

 

Trendy ve skladování  

 

Firma, která se snaží uspět v dnešním konkurenčním prostředí, musí sledovat náklady a 

neustále pracovat na jejich snižování. Proto i současné trendy ve skladování směřují ke 

snižování zásob a využití stále se zlepšujících dodavatelských služeb. Objednávají menší a 

častější množství zboží.  U mnoha firem se praktikuje metoda JIT, tzv. vychystávání a dovoz 

materiálu na čas. Dnešními trendy je především automatizace skladu a samozřejmě jejich 

optimalizace. 
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Automatizace skladu  

 

Automatizace skladu je možná pouze pokud bude odpovídat současným i budoucím 

trendům a potřebám firmy. Efektivní automatizace snižuje mzdové náklady firmy a zrychluje 

skladovací procesy firmy. Řešení jsou různá pro jednotlivé typy skladů. Stupeň automatizace 

ovlivňuje a) umístění a povaha skladu - ve výrobním skladě by se měla jeho kapacita zmenšit 

pomocí opatřování zásob metodou JIT na velmi rychlý zásobník s malou zásobou. Oproti 

tomu u skladu zboží by jeho kapacita měla růst s uvažováním sezónně kolísající poptávky a b) 

kategorizaci položek dle rychlosti obratu metodou ABC.  

Důraz při automatizaci skladu by měl být na maximální využití skladovacího prostoru.  

 

Optimalizace  

 

Pro správnou optimalizaci skladového hospodářství je podstatné zvolit tu správnou 

strategii. Při nízkých skladových zásobách postačí například menší sklad s nižší průměrnou 

délkou pohybů. Pro příjem nebo výdej materiálu je možné vytvořit více předávacích bodů. Je 

možné i kombinovat uskladňování a vyskladňování v jednom pracovním cyklu.  Jedním z 

nejdůležitějších hledisek při optimalizaci skladování patří volba ukládacích míst pro 

uskladnění a výběr položek při vyskladnění pomocí systému správy skladu.    

 

Identifikace  

 

Identifikace je nástrojem ke skloubení všech činností ve skladování a zabezpečuje 

přesnost všech skladových toků. Je založena na těchto principech: 

a) optickém – snímá světlo odražené od obrazového kódu osvětleného zdrojem ve 

viditelném nebo neviditelném spektru. Jedná se o nejvíce používaný systém; 

b) radiofrekvenčním – vysílá radiofrekvenční signál vyvolávající odpověď speciálního 

štítku. Jedná se o nejrychlejší, ale méně používaný systém; 

c) induktivním – probíhá elektromagnetickou indukcí na malou vzdálenost; 

d) magnetickém – informace zakódované do magnetického proužku na kartě nebo do 

čipu pomocí snímací hlavy; 

e) hlasovém – rozeznáváním vybraných slov nebo normálně mluvené řeči. 
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Automatická identifikace se dá v praxi využít v následujících oblastech: 

- záznam, identifikace a vyhledávání informací – záznam jízd vozidel, 

- identifikace a vyhledávání předmětů – spojení dílů, montáž, výkres, 

- identifikace míst – uložení palety na ploše, 

- kontrola stavů – skladové hospodářství, JIT, inventarizace zásob, 

- sledování a řízení procesů – automatizovaná výroba, logistická distribuční centra, 

- transakční procesy – hodnoty nebo peníze, které mění svého majitele, pokladní 

terminály v prodejnách, otevřený okruh-více subjektů. 

 

V systémech automatické identifikace rozeznáváme tyto pojmy: 

- označení – např. potisk čárovým kódem; 

- nosič – označení např. výrobek, díl, obal, samolepící etiketu, visačku apod., který je 

buď totožný s objektem označení, nebo je k němu fyzicky vázán a 

- objekt – jímž, může být výrobek, díl, výrobek ve spotřebitelském obalu, manipulační 

jednotka, dopravní prostředek. 

 

Využití automatické identifikace pro sledování a řízení procesů se velmi dynamicky 

rozvijí. Nejrozšířenější automatickou identifikací neboli „registrace dat bez použití kláves" 

jsou bezesporu čárové kódy, které slouží k optické identifikaci. Mají pro logistické systémy 

největší praktický význam a jsou nejlevnější používanou technologií. Dostupnými 

technologiemi automatické identifikace jsou: 

 Technologie čárových kódů – EAN, numerické nebo alfanumerické; 

 Technologie OCR (Optical Character Recognition) – možnost zapisovat rukou a číst 

prostým okem, nejstarší a levná technologie; 

 Technologie MICR (Magnetic Ink Character Recognition) – přesně rozpoznává znaky, 

použití v bankách, peněžní a bankovní operace; 

 Radiofrekvenční technologie – použití v prašném a nečistém prostředí, identifikace 

dopravním prostředků a kontejnerů; 

 Induktivní technologie – používá se v průmyslových provozech, paletové jednotky, 

kontejnery; 

 Magnetická technologie – plastikové karty s magnetickým proužkem, bezhotovostní 

placení; 

 Technologie paměťových karet – zatavený čip, v telefonních kartách; 
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 Biometrická technologie – využívá fyziologických rysů člověka, otisky prstů; 

 Dotyková technologie – nosiče kódového označení, vstupní terminály, docházka atd. 

 

Automatická identifikace usnadňuje sledování objednávek, příznivě ovlivňuje 

výkonnost logistického systému, pomáhá snížit stav zásob, zlepšit využití provozních kapacit 

anebo je redukovat. Zmenšuje rozsah manipulačních a přepravních operací, snižuje 

namáhavost práce, snižuje nepřesnosti manipulace, vychystávání a vede k úsporám času. 

Stává se jedním z předpokladů ke zdokonalení služeb zákazníkům
14

. 

 

      

2.3 ČÁROVÉ KÓDY 
 

V této další teoretické kapitole bude objasněna jednak historie vzniku čárových kódů, 

jeho charakteristika a konstrukce a dále popsáno rozdělení a druhy čárových kódů. 

 

Historie čárových kódů  

 

První pokusy o realizaci a používání čárových kódu hledejme v druhé polovině 

dvacátého století. Metoda automatické identifikace, používání čárových kódů je nejstarší 

formou rozeznávání zboží. V té době se jednalo o revoluční patent, který měl vyřešit častou 

prodlevu, čekání u pokladen ve velkých obchodních domech. Na samém počátku čárový kód 

obsahoval pouze jednu informaci a to především číslo. Vývoj měl potřebu ukládat do 

čárového kódu více komplexních informací, celé položky místo jen určitého čísla. 

Z důvodu ukládání stále většího počtu informací do čárového kódu na malé plochy se 

stal fenoménem v průmyslu. Požadavky výrobních i prodejních firem se shodovaly - na co 

nejmenším prostoru uložit a umístit maximální počet informací. Začátky, možná i první takto 

označené produkty se tradují ve zdravotnictví (krevní banky), nebo také v elektrotechnickém 

průmyslu či knihovnictví
15

.   

 

                                                           
14

 PERNICA, Petr. Logistický management, teorie a podniková praxe. 1.vyd. Praha: Radix spol. s r.o., 1998. 660 

s. ISBN 80-86031-13-6 

15
 BASL, Josef. Podnikové informační systémy: Podnik v informační společnosti. 2. vyd. Praha: Grada, 2008. 

283 s. ISBN 978-80-247-2279-5. 
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Co je to čárový kód 

 

Automatická identifikace neboli registrace dat bez použití klávesnice je oblastí, do které 

začleňujeme i čárové kódy. Této metody je využíváno v současné době v mnoho oblastech 

lidské činnosti, např. zabezpečení přenosu informací v logistických procesích, o níž 

pojednává má diplomová práce. Především ve skladovém hospodářství je rychlá identifikace 

logistických prvků nejvýznamnější částí celého procesu.  

V současné době je nejpoužívanější metodou automatické identifikace z hlediska počtu 

běžných aplikací – metoda optická. Rozeznáváme ještě další metody identifikace: magnetická 

metoda, indukční a radiofrekvenční metoda anebo biometrická metoda. Skenerem se snímá 

světelný nebo laserový paprsek, odrážející se od kódu. Odrážený paprsek je dále zpracován 

v počítači a přeměněn na digitální signál. V celosvětovém měřítku je aplikace a rozšiřování 

čárových kódů nejdůležitější a nejčastější technologií a nesmíme opomenout ani výhodu 

finanční stránky této aplikace
16

. 

 

Charakteristika čárového kódu 

 

Každý čárový kód je tvořen soustavou čar a mezer s předem určenou šířkou. Data 

obsažená v čárovém kódu mohou obsahovat např. číslo výrobce, číslo výrobku, číslo série a 

jiné logistické či identifikovatelné informace. Hlavními praktickými parametry jsou hustota a 

kontrast samotného kódu. Nositelem informace je nejenom tištěná čára, ale i mezera mezi 

jednotlivými dílčími čarami. Okrajové skupiny čar mají odlišný význam – slouží jako 

synchronizační pro čtecí zařízení, které podle nich generuje signál Start/Stop.   

 

Konstrukce čárového kódu. 

 

Na níže uvedeném obrázku je grafické znázornění a popis čárového kódu, z níž 

znamená: 

                                                           
16

 BENADÍKOVÁ A.; Š. MADA a S. WEINLICH. Čárové kódy - automatická identifikace. 1. vyd. Praha : 

Grada, 1994. 252 s. ISBN 8085623668.  
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X – šířka modulu – jedná se o nejužší díl kódu, nejužší čárku nebo mezeru, 

R – světlé pásmo – doporučeno je minimálně desetkrát širší než šířka modulu, 

minimálně však 2,5 mm, 

H – výška kódu – pro identifikaci čtecím zařízením se doporučuje 20 % délky, 

minimálně však 20 mm, pro kód EAN je doporučeno cca 70-80 % délky, pro ruční 

identifikaci je doporučeno 10% délky  

L – délka kódu – délka zahrnující všechny čárky i mezery od Start do Stop. 

 

Nezbytnou podmínkou pro správnou identifikaci kódu je jeho ostrost při čtení. Pro 

splnění této důležité podmínky nám slouží C – kontrast kódu. Můžeme jej vyjádřit jako 

poměr rozdílu jasu odrazu pozadí a odrazu čáry k jasu odrazu pozadí a pro uspokojivě čitelný 

kód by měl přesahovat 0,7 
17

. 

 

Obrázek 2.1: Grafické znázornění prvků čárového kódu 

 

 

Zdroj: Počítačové systémy, [online]. [cit 2014-04-20]. Dostupné na WWW: http://et-

pocitacovesystemy.wz.cz/cislicova_technika/kodovani/carovy/carovy_kod.html 

 

 

Rozdělení čárových kódů 

 

Technologie čárových kódů je v současné době volena podniky pro její poměrně 

přijatelnou pořizovací hodnotu a nízké provozní náklady. Velkou výhodou, že lze takto 

označit prakticky vše, co podniky používají k identifikaci. V případě, že některý z kódů 

nevyhovuje, je možné navrhnout kód nový a současně i jeho tabulku s návrhem čtecí a 

dekódovací jednotky. Volbu čárového kódu může dále podmínit technologie, požadavky 

kódování, druh etiket, citlivost čtecího zařízení a způsob tisku. 

Podle charakteristiky a oblasti použití rozlišujeme čárové kódy na dvě základní skupiny: 

                                                           
17

  Wikipedia, [online]. [cit 2010-03-28]. Dostupný na WWW:<http://cs.wikipedia. org/wiki/Čárový_kód>. 

http://et-pocitacovesystemy.wz.cz/cislicova_technika/kodovani/carovy/carovy_kod.html
http://et-pocitacovesystemy.wz.cz/cislicova_technika/kodovani/carovy/carovy_kod.html
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 využití čárových kódů v obchodu a výrobě, 

 využití a uplatnění čárových kódů v průmyslové oblasti. 

 

Kódy podléhající licenci jsou registrovány a zaručují svou jedinečnost a ochranu proti 

duplicitě. Mezi registrované kódy řadíme EAN-8 a EAN-13, které mají pevně stanovenou 

délku i obsah. 

Kódy, které nepodléhají registraci se nazývají volné. Zde všechny atributy určuje sám 

uživatel, bez záruky jedinečnosti kódu. Délka kódu je buď, volitelná nebo pevná, jak je 

uvedeno v předešlém odstavci. 

Podle grafického vyjádření rozdělujeme čárové kódy na: 

 lineární čárové kódy – složené s jednoho řádku a můžeme jej číst pomocí ručního 

čtecího zařízení, CCD snímače anebo s využitím laserových snímačů. Jedná se o 

symboly EAN-13, EAN-18, Code 39 nebo Code 128 atd. Při lineárním snímání 

čárového kódu je jedno, jestli je směr snímání zcela kolmý k čárám kódu – poměr 

mezi tloušťkami čar a mezer zůstává stejný; 

 složené čárové kódy – složeny s více řádků, mají většinou společné kódování ve 

start/stop znaku. Čtou se pomocí dvojdimenzionálních CCD a laserových snímačů. 

Řadíme zde symboly Code 49, Codeblock, Supercode atd.; 

 dvojdimenzionální kódy – kódy s velmi vysokou informační kapacitou. Seskupení 

kódů PDF 417 je využíváno v kombinaci s EAN 13 a EAN 128 jako tzv. složené 

kódy
18

.  

 

2.4 EAN 
 

V obchodní síti se pro označení zboží využívá nejčastěji kód, který můžeme nazvat 

obchodním kódem EAN - European Article Number. Nejpoužívanějším čárovým kódem a 

zároveň EAN kódem je EAN-13. Kódy EAN-13 jsou používány téměř po celém světě 

k identifikaci různorodého zboží. První dvě nebo tři číslice vždy určují stát původu (např. ČR 

má číslo 859), dalších několik číslic (většinou čtyři až šest) určují výrobce a zbývající číslice 

kromě poslední určují konkrétní zboží. Poslední číslice je kontrolní; ta ověřuje správnost 

                                                           
18

 BENADÍKOVÁ A.; Š. MADA a S. WEINLICH. Čárové kódy - automatická identifikace. 1. vyd. Praha : 

Grada, 1994. 252 s. ISBN 8085623668.  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/CCS#Line.C3.A1rn.C3.AD_CCD
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dekódování. Koordinaci zabezpečuje národní organizace GS1 Czech Republic (dříve EAN 

Czech Republic), která přiděluje kódy výrobcům na základě jejich žádosti. Zřídka se 

používají EAN kódy, které začínají číslicí 0, takový kód označujeme jako UPC kód.  Jeho 

využití sledujeme především v USA, kde stále mnoho výrobců takové označení používá.    

 

Typy EAN kódů 

 

Existuje několik typů čárových kódů, z nichž každý má svou vlastní charakteristiku. Některé 

mohou kódovat pouze číslice, jiné mohou kódovat i písmena a některé dokonce i speciální 

znaky. Vyjmenujme si některé z nich: 

- EAN 8, EAN 13 - nejznámější kód užívaný pro zboží prodávané v obchodní síti; 

- UCC neboli EAN 128 - využívá se převážně pro označování obchodních a 

logistických jednotek. Označuje číslo dodávky, datum výroby, datum balení, 

minimální trvanlivost, hmotnost, délka, šířka, plocha, objem, komu má být zboží 

zasláno atd.; 

- Code 128 - je volně použitelný ke kódování alfanumerických dat; 

- Code 39 - používaný v nejrůznějších odvětvích s výjimkou prodeje v malém. Je 

přizpůsoben jako norma v automobilovém průmyslu, ve zdravotnické službě, v obraně 

a v mnoha dalších odvětvích průmyslu a obchodu; 

- Interleaved 2 of 5 - ITF, ITF 14 – nejčastěji využíván v odvětvích průmyslu pro 

interní aplikace; 

- Codabar - Jedná se o jeden z nejstarších kódů, který je mezinárodně využíván při 

označování krevních bank v transfuzních stanicích; 

- PDF 417, UCC/EAN-128 + PDF 417 - nová generace čárového kódu - 

dvoudimenzionální kód s velmi vysokou informační kapacitou a schopností detekce a 

oprav chyb (při porušení kódu). PDF 417 je patentem firmy SYMBOL. Do obsahu 

kódu lze mimo běžný text a grafiku zakódovat i speciální programovací instrukce. 

V zahraničí se využívá pro různé identifikační karty, kódování diagnózy pacientů nebo 

řidičské průkazy. 

 

Pokud je daný požadavek na identifikaci kódování vysokého objemu dat na malé ploše, 

musíme přistoupit k použití některého z dvourozměrných kódů. Nejčastěji používané a 

nejefektivnější 2D kódy současnosti jsou kódy Datametrix a PDF417. Poskytují možnost 
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bezpečného kódování neobyčejně velikého množství znaků s minimálními nároky na velikost 

plochy.    

Obrázek 2.2: 2D kódy 

 

Zdroj: Mobilio, [online]. [cit 2014-03-28]. Dostupný na 

WWW:<http://www.mobiliodevelopment.com/passbook-ticket-boarding-pass-card-and-coupon-in-one-place/> 

 

Provedení a snímání kódů 

       

V každém logistickém řetězci je v současné době možné ne-li nutné používat čárového 

kódu. Dle požadavku můžeme zpracovávat etikety plastové, textilní, papírové, keramické ale i 

jiné. Podle způsobu namáhání je výrobcem navržen a zpracován takový nosič, který vydrží 

extrémní podmínky při všech logistických procesech a různě náročných klimatických 

podmínkách. Speciálně odolné kódy se vyrábějí ve specializovaných firmách. Tam, kde 

papírový kód není vhodný, nahrazujeme jiným, například kódy textilními, tkanými a 

vyšívanými, které vydrží náročné technologické procesy. Dalším příkladem mohou být kódy 

kovové, které jsou využívány v Národní společnosti pro letectví a astronautiku (dále jen 

NASA). Zvláštností není ani použití keramických kódů do podmínek s extrémně vysokými 

teplotami. Kódy z materiálu odolávajícímu agresivnímu prostředí se běžně používají v 

náročných podmínkách chemických provozů.  

Využití čárových kódů, ostatní technologie automatické identifikace nevyjímaje, je 

velmi úzce provázáno s využitím výpočetní techniky. Ke čtení čárových kódů jsou používána 

různá snímací zařízení. Nejrozšířenějším snímacími zařízeními jsou:  

- snímací pera, 

http://www.mobiliodevelopment.com/passbook-ticket-boarding-pass-card-and-coupon-in-one-place/
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- CCD scannery, 

- laserové scannery. 

 

Podle způsobu připojení jsou scannery rozdělovány na kabelové a bezdrátové. Čtecí 

zařízení musí být velmi kvalitní, aby byly splněny všechny nároky na ně kladené. Jedná se 

především o následující:  

- ergonomii, 

- mobilnost, 

- energetickou nenáročnost, 

- odolnost proti otřesu, 

- rozsahy provozních teplot. 

 

Moderní snímací zařízení jsou integrovaná zařízení, která nejen snímají čárový kód, ale 

zároveň data zpracovávají a ukládají je do paměti. V dnešní době plní funkci terminálů a je 

možno je definovat jako zařízení sloužící k mobilnímu sběru a zpracování dat. Typický 

terminál je autonomní přenosné zařízení s integrovaným snímačem čárového kódu a pamětí. 

Dobíjecí akumulátory zajistí jeho výdrž po celou pracovní dobu. Celé zařízení je napojeno na 

aplikační software. Do interní paměti je možno kromě kódů ukládat také další informace 

zadávané uživatelem.  

 

Obrázek 2.3: Příklad snímacího zařízení 

 

 

Zdroj: Combitraiding, [online]. [cit 2014-04-01]. Dostupný na WWW: 

<http://www.combitrading.cz/aktuality/motorola-mc3190-z-s-rfid-cteckou.html>. 

                                                                                    

http://www.combitrading.cz/aktuality/motorola-mc3190-z-s-rfid-cteckou.html
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Výhody a nevýhody EAN kódů 

 

Mezi hlavní výhody používání čárových kódů můžeme považovat: 

 přesnost - užití čárových kódů je jedna z nejpřesnějších a nejrychlejších metod k 

registraci většího množství dat. Při ručním zadávání dat dochází k eliminaci chyb; 

 rychlost - pokud bychom srovnávali rychlost velmi dobré asistentky na klávesnici, 

zjistíme, že je několikrát pomalejší než snímač; 

 flexibilita - technologie čárových kódů je mnohoúčelová, spolehlivá a má snadné užití. 

Čárové kódy se mohou užívat v nejrůznějších a extrémních prostředích a terénech. Je 

možné je tisknout na materiály odolné vysokým teplotám nebo naopak extrémním 

mrazům, na materiály odolné kyselinám, obroušení, nadměrné vlhkosti. Jejich 

rozměry mohou být dokonce přizpůsobeny tak, aby mohly být užity i na miniaturní 

elektronické součástky; 

 produktivita a efektivnost - zvýšení produktivity odbavování u pokladny. Možnost v 

jakémkoliv okamžiku a velice detailně zjistit stav zásob jednotlivého zboží na skladě. 

 

Na druhou stranu můžeme zaznamenat i tyto nevýhody: 

 nízká odolnost proti mechanickému poškození etiket,   

 téměř kontaktní načtení dat, při špatném tisku nemožnost načtení, 

 bez možnosti opakovaného záznamu na nosiče, 

 malá kapacita uložení dat na nosiče, 

 nutnost obměny nosičů dat. 

                                                                                                                                                                  

2.5 SWOT ANALÝZA 

SWOT analýza je univerzální analytická technika zaměřená na zhodnocení vnitřních a 

vnějších faktorů ovlivňujících úspěšnost organizace nebo nějakého konkrétního záměru, 

například nového produktu či služby.  

Autorem SWOT analýzy je Albert Humphrey, který ji navrhl v šedesátých letech 20. 

století. SWOT je akronym z počátečních písmen anglických názvů jednotlivých faktorů: 

 Strengths - silné stránky, 

 Weaknesses - slabé stránky, 

https://managementmania.com/cs/analyzy-analyticke-techniky
https://managementmania.com/cs/organizace
https://managementmania.com/cs/albert-humphrey
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 Opportunities – příležitosti, 

 Threats – hrozby. 

          Silné a slabé stránky představují prvky, které jsou definované vnitřními vlivy 

(vybavením, kapacitami, atd.). Proto jsou řazeny k vnitřním faktorům. Za silné stránky 

organizace považujeme takové skutečnosti, které přinášejí výhody zákazníkům i organizaci 

samotné. Ke slabým stránkám řadíme ty skutečnosti, které podnik nedělá dobře, nebo ty, ve 

kterých si konkurenční podniky vedou lépe.  

        Příležitosti a hrozby jsou řazeny mezi vnější faktor, ale jsou do jisté míry ovlivněny i 

faktory interními. Příležitosti představují možnosti, s jejichž realizací stoupají vyhlídky na 

růst, lepší využití disponibilních zdrojů a účinnější splnění cílů. Hrozby představují oblasti, 

které sebou přináší možná rizika. Pokud hrozbám organizace nebude předcházet, mohou 

přerůst v závažný problém. Organizace totiž může velice dobře ovlivnit to, jaké budou na trhu 

příležitosti, stejně tak, jako může také aktivně předcházet hrozbám. 

SWOT analýza je výborným koučovacím nástrojem, který prostřednictvím čtyř zdánlivě 

jednoduchých položek donutí dlouze a důkladně přemýšlet o všem, co ovlivňuje podnikání a 

činnosti firmy. Proto se dá použít rovněž v logistice a použít jako nástroj pro rozhodnutí o 

investici do logistických systémů
19

.  

 

 

 

 

                                                           
19

 KOZEL, Roman, et al. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-

80-247-3527-6. 
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3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE  
 

 

Praktická část diplomové práce obsahuje seznámení se společností Canis Safety a.s., 

organizací jejich skladů, jednotlivými skladovými a logistickými procesy. V druhé analytické 

části bude navržen způsob řízení těchto procesů s využitím mobilních terminálů a 

implementaci čárových kódů. 

  

3.1 CANIS SAFETY A.S. 
 

Na trh osobních ochranných pracovních pomůcek se od roku 1993 vyprofilovala firma 

Canis Safety a.s., dále jen „Canis“ nebo „Canis Safety“, v jednu z největších českých firem se 

sortimentem osobních ochranných pracovních prostředků. Od roku 2003 je Canis Safety 

akciovou společností a výrazně se v posledních letech kromě domácího a slovenského trhu 

začala zabývat prosazením na trzích zahraničních. Především pro polské distribuční firmy je 

nabídka sortimentu velmi zajímavá, také výhodná logistická poloha centrálního skladu 

v Petřvaldu nahrála zvyšování podílu prodeje na tomto trhu.  

Na domácím českém trhu výrazně promlouvá do zásobování nejen středních a velkých 

výrobních firem, ale i dalších distributorů. Díky širokému rozsahu prodeje našich poboček i 

prodejen ve všech velkých českých městech, i na Slovensku jsme dostupní každému 

zákazníkovi. Prodejní strategie je zaměřena na tři cílové skupiny - na maloobchod, 

velkoobchod, ale i konečného zákazníka, prostřednictvím maloobchodní sítě vlastních 

prodejen, která se stále rozrůstá.  

Jelikož firma, zaměstnávající včetně svých dceřiných poboček více než 430 

zaměstnanců, vyrostla během 20 let, kdy byla založená bratry Ratajovými, velmi rychle, je 

řada procesů, které neodpovídají aktuálním potřebám velikosti společnosti a požadavkům 

trhu. Naším cílem je nabídnout zákazníkovi ucelený sortiment, komplexní doprovodné 

služby, profesionální přístup a především uvádět na trh kvalitní výrobky za bezkonkurenční 

ceny. Z toho plyne nezbytnost investic do všech oblastí činnosti firmy
20

.  

 

 

 

                                                           
20

 Canis, [online]. [cit 2014-03-28]. Dostupný na WWW: <http://www.canis.cz/onas.html>.  
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Tabulka 3. 1: Vývoj počtu zaměstnanců a tržeb 

 2010 2011 2012 2013  

Tržby v mil. Kč 1 025 1 256 1 242 1 295 

Počet zaměstnanců 307 321 361 370 

 

Zdroj: Výroční zprávy Canis Safety a.s. z r.  2011, 2012 a interní dokumenty personálního oddělení 

 

 

SORTIMENT PRODUKTŮ 

 

Společnost Canis Safety a.s. byla původně pouze distributorem, dnes je předním 

českým výrobcem a importérem osobních ochranných pracovních pomůcek. Většina produktů 

je přímo importována s Asie, především Číny. Je také distributorem několika renomovaných 

světových značek v ochraně rukou, dýchacích cest, hlavy, obličeje a nohou. Tyto důležité 

produkty značek 3M, Ansell, Mapa, Peltor, Bata Industrials nemohou v nabídce takové velké 

firmy chybět. V sortimentu dále najdeme pracovní oděvy, pracovní obuv, rukavice, zboží pro 

práci ve výškách a prostředky na ochranu zraku, sluchu a hlavy, drogistické zboží. Řadu 

z těchto produktů společnost sama vyvíjí a produkuje pod vlastní značkou, na základě 

vlastních návrhů, střihů či designu. Od roku 2014 toto všechno chce zastřešit a marketingově 

podpořit s cílem dalšího růstu pod novou značkou – CXS vyjadřující Canis Extra Special.  

Kromě výše uvedeného, dalším odvětvím činnosti je vlastní zakázková výroba 

pracovních oděvů na vlastní šicí dílně situované v Ostravě a výroba potisků dle přání 

zákazníka.  

Systém řízení kvality každoročně stvrzuje certifikací dle ČSN EN ISO 9001:2008. Jejím 

cílem je nabídnout zákazníkovi ucelený sortiment, komplexní doprovodné služby, 

profesionální přístup a především uvádět na trh kvalitní výrobky za bezkonkurenční ceny.  

Jak již bylo zmíněno, dodavatelé jsou z Asijských zemí, Evropy nebo tuzemska. 

Momentálně má společnost více než 350 aktivních dodavatelů, z toho asi 50 je asijských. 

Dodací lhůty se pohybují od několika dní u tuzemských dodavatelů až po 5-7 měsíců u 

asijských výrobců.  
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

 

Společnost CANIS SAFETY a.s. má centrálu v České republice, v Petřvaldě u Karviné, 

kde se zároveň nachází centrální sklad. Po celé České republice má společnost 7 poboček 

s vlastním skladem a maloobchodní prodejnou a 10 samostatných maloobchodních prodejen 

s malým provozním skladem. Na Slovensku má společnost velkoobchodní zastoupení a 

maloobchodní prodejnu v Bratislavě a samostatnou pobočku v Košicích. K firmě náleží 

rovněž již zmíněná šicí dílna v Ostravě a potisková dílna v areálu centrálního skladu. 

Centrální sklad tvoří několik samostatně stojících budov o rozloze více než 11 tis. m
2
 a 

plochou pro více než 2,5 tisíce paletových míst. V každé z těchto budov probíhá jak příjem a 

uskladnění, tak i výdej zboží zákazníkům či expedice. Z centrálního skladu jsou tedy 

zásobovány jak jednotlivé pobočky a prodejny, tak jsou expedovány objednávky pro koncové 

i velkoobchodní zákazníky, anebo zákazníky e-shopu. 

V prostoru centrálního logistického areálu pracuje asi 180 zaměstnanců na pozicích 

skladník – expedient, řidič – expedient, vedoucí zaměstnanci a administrativní pracovníci. Do 

skladu mají přístup všichni zaměstnanci několika oddělení:  

- oddělení logistiky poboček, 

- oddělení rozvozu konečných zákazníků, 

- oddělení velkoobchodního prodeje, 

- oddělení balíků, 

- oddělení obchodních řetězců, 

- oddělení reklamací, 

- oddělení skladu. 

Každé oddělení má svého vedoucího, které můžeme nazvat tzv. skladovým manažerem. 

Ten řídí práci svých podřízených, kteří fyzicky vykonávají jednotlivé skladové pohyby. 

Provoz skladů společnosti je jednosměnný
21

.  

 

 

 

 

 

                                                           
21 Canis, [online]. [cit 2014-03-28]. Dostupný na WWW: <http://www.canis.cz/onas.html>.  
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Obrázek 3.1: Mapa poboček a prodejen firmy Canis Safety a.s. 

 

Zdroj: Marketing Canis safety a.s. 
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4 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU SKLADOVACÍCH 

PROCESŮ 
 

Současná organizace skladu vykazuje řadu velmi vážných nedostatků. Mezi největší 

patří chybějící zodpovědnost za umístění zboží, kterou dnes nelze nikomu přiřadit, díky 

chaotickému systému vychystávání zboží. Průvodním jevem této situace je trvalá neshoda 

mezi fyzickým stavem skladu a jeho datovým obrazem v informačním systému. Důsledkem je 

o to ztíženější proces výdeje zboží k expedici, vysoký podíl záměn, poškození a ztrát zboží. 

Dispozice skladu je přitom dostatečná, celá jeho organizace však musí projít výraznou 

změnou. Klíčové je rozdělení odpovědností a pravomocí ne podle způsobu distribuce, ale 

podle skladových procesů jako jsou příjem, naskladnění, řízení lokací a vychystávání zboží. 

 

 

4.1 KONSTRUKCE A VYBAVENÍ SKLADU  
 

V areálu se nachází celkem 10 skladovacích hal. Haly vznikly vzájemným propojením 

samostatně stojících budov v areálu bývalé šachty. Technický stav hal je dobrý, ale ne 

dokonalý, v některých místech se objevují problémy v zastřešení. Všechny mají stabilní 

podlahu. Poslední, nejmodernější hala o rozloze 3000 m
2
 byla postavena před 4 lety a 

odpovídá moderním standardům.  

Sklad můžeme charakterizovat jako obchodní sklad. Téměř všechny haly jsou vybaveny 

regály, které umožňují skladování na paletách, v jedné až dvou řadách za sebou, ve dvou až 

třech patrech nebo na policích. Jelikož produkty, se kterými společnost obchoduje, jsou 

dodávány v různém balení a liší se rozměrem i možností skladovatelnosti, některá z nich jsou 

skladovány na volné ploše. Hovoříme tedy o kombinaci regálového skladování a volného 

uskladnění. 
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Obrázek  4.1: Regálové uskladnění 

 

Zdroj: Marketing Canis Safety a.s. 

 

Obrázek  4.2: Volné uskladnění 

 

Zdroj: Marketing Canis Safety a.s. 

 

 

Jako skladové prostředky jsou ve skladech používány ruční paletové vozíky a 

vysokozdvižné vozíky. Pro kompletaci zboží skladníci používají ruční vozíky ve stylu 

nákupních vozíků.  

Sklady nemají žádnou vykládací rampu, zboží je nakládáno a vykládáno buď ručně, 

nebo s pomocí vysokozdvižného vozíku a vysokozdvižného paletového vozíku.  
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4.2 AKTUÁLNÍ STAV SKLADOVÝCH PROCESŮ 
 

 

Činnost skladníků, tzv. vychystávačů a skladových manažerů je řízena interními 

normativními akty, které řeší procesy uskladnění, přeskladnění, výdej a inventuru ve 

skladech. Veškeré skladové procesy jsou řízeny skladovými manažery v papírové formě na 

základě prodejních a nákupních objednávek nebo požadavků na převodky mezi sklady. 

Momentálně je využíváno informačního systému Abra G4, dále jen „Abra“, a není používán 

modul skladového hospodářství.  

 

Příjem zboží 

Příjem zboží na centrální sklad se odehrává buď na základě Objednávky vydané 

(Příloha č. 1), vystavené nákupním oddělením, anebo na základě Převodky-výdej (Příloha č. 

2) – zaslaného zboží z jiného skladu nebo pobočky. Nákupní oddělení informuje skladníky 

pověřenými příjmem zboží o termínu dodání a množství zboží dle objednávky vydané. 

Pracovníci příjmu zboží si dodané zboží fyzicky převezmou, přepočítají, zkontrolují množství 

zboží a soulad s objednávkou vydanou a zaznamenají množství, administrativní pracovnice 

pak ručně do systému Abra navede dodaný počet do Příjemky na sklad (Příloha č. 3), 

zkontroluje, zda souhlasí ceny na objednávce a dodacím listu či faktuře, navede doprovodné 

náklady, a v případě, že je objednávka zcela vykryta, označí objednávku vydanou jako 

vyřízenou. Poté je možné uskladnění zboží na předem určené místo na skladě.  

Pokud se přijímá zboží z jiného skladu či pobočky, pracovník příjmu zboží zkontroluje 

množství a typ dle převodky, pokud vše souhlasí, zboží je založeno a administrativní 

pracovnice naimportuje Převodku-výdej do Převodky- příjem (Příloha č. 4). 

Další příjem zboží v omezeném množství se děje v případě vrácení zboží zákazníkem – 

na příjmu se zkontroluje množství a typ s dodacím listem, příjem potvrdí podpisem správnost 

a administrativní pracovník vystaví dobropis. Poslední možností příjmu je inventární 

přebytek. 

 

Výdej zboží 

Výdej zboží se děje na základě Objednávky přijaté (Příloha č. 5) či tzv. limitky 

(Příloha č. 6). Skladoví manažeři tyto dokumenty vytisknou, skladníci pak do vytištěných 

dokumentů potvrzují tužkou skutečný stav provedeného pohybu. Příklad ručně psaného 

dokladu je na Obrázku č. 4.3. Nutno podotknout, že skladníci nemají informace o skutečném 



36 

 

stavu na skladu, nebo kde se zboží nachází. Jediná informace o umístění zboží na skladech je 

na informačních tabulích, umístěných na jednotlivých skladech. Tato informace je však 

neaktuální a často zboží „hledají“.   

Po takovéto přípravě zboží k odeslání, administrativní pracovníci upraví stav na 

příslušných dokladech – dodacích listech (Příloha č. 7) či převodce-výdej (Příloha č. 2) 

v informačním systému. 

Obrázek 4.3: Ručně psaný dodací list 

 

 

Zdroj: Fakturace Canis Safety a.s. 



37 

 

Přeskladnění zboží 

Přeskladnění zboží v rámci skladu se děje běžně a to bez jakékoliv evidence – pokud 

vedoucí skladu neopomene, zaznamená tuto informaci na informační tabuli. 

 

Inventura 

Jak již bylo zmíněno výše, jednou až dvakrát ročně se provádí fyzická inventura zásob. 

Fyzicky spočítané stavy na skladě se zapisují ručně do inventurních protokolů, které jsou 

následně přepisovány do informačního systému. Běžně se navádí kolem 450 inventárních 

protokolů. 

 

Nevýhody stávajícího systému 

Všechny realizované procesy a operace jsou prováděny ručně, za pomocí tužky a 

papíru. Skladníci „běhají“ po skladech a hledají, kde se zboží nachází. Nemají informace o 

tom, zda vůbec zboží skladem je či nikoliv. Zboží není systematicky uloženo. Veškeré 

záznamy se provádějí ručně a často chybí evidence, kdo danou operaci provedl. Při 

přepisování záznamů dochází k vysoké chybovosti. Z důvodu špatného označení zboží 

dochází často k záměnám sortimentu, zákazník pak následně reklamuje rozdíl oproti 

objednávce. To má samozřejmě negativní vliv na vnímání ze strany zákazníků. Tyto rozdíly 

ovšem mají vliv také na nesrovnalosti ve stavu jednotlivých položek a nesoulad stavu 

v informačním systému s fyzickým stavem a následně vysoké inventurní rozdíly.  

Další nevýhodou je čas – ruční zaznamenávání prodlužuje dobu přípravy zboží 

k odeslání. Zároveň nejsou k dispozici aktuální informace v čase – informace o fyzickém 

stavu, jelikož se dodací listy a převodky vystavují s časovou prodlevou. 

 

4.3 SWOT ANALÝZA  
 

SWOT analýza je v současné době nejvíce používaným analytickým nástrojem, nejen 

pro nastínění problematiky v oboru logistiky. Touto analýzou se zjišťují slabé a silné stránky, 

příležitosti a ohrožení firmy, spojené s určitým projektem, typem podnikání, podnikatelským 

záměrem apod. Jedná se o metodu analýzy používané především v marketingu, ale také např. 

při analýze a tvorbě politik. S její pomocí lze zhodnotit a nalézt problémy a nové možnosti 

růstu. Je součástí strategického plánování společnosti.  
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Obrázek č. 4.4: SWOT analýza 

SWOT- 

analýza 

Interní analýza 

S: Silné stránky W: Slabé stránky 

E 

x 

t 

e 

r 

n 

í 

 

a 

n 

a 

l 

ý 

z 

a 

O: 

Příležitosti 

S-O-Strategie: 

Vývoj nových metod, které 

jsou vhodné pro rozvoj silných 

stránek společnosti (projektu). 

W-O-Strategie: 

Odstranění slabin pro vznik 

nových příležitostí. 

T: Hrozby 

S-T-Strategie: 

Použití silných stránek pro 

zamezení hrozeb. 

W-T-Strategie: 

Vývoj strategií, díky nimž je 

možné omezit hrozby, 

ohrožující naše slabé 

stránky. 

 

Zdroj: Wikipedia, [online]. [cit 2014-03-28]. Dostupný na WWW:<http://cs.wikipedia. org/wiki//SWOT 

 

 

Silné vnitřní stránky „S“: 

- zvýšení produktivity práce, finanční úspory; 

- časová úspora při zpracovávání dodacích listů a převodek, inventarizacích; 

- snížení chybovosti; 

- vysoká přesnost a rychlost čtení - vylučuje chyby včetně chyb obsluhy;  

- přesnější stanovení potřebného času k vychystávání; 

- okamžitý přehled o stavu zakázek; 

- přesnost toků informací; 

- získávání přesnějších informací - pro výstupní kontrolu a expedici; 

- přesná a rychlá logistika; 

- informační podpora v rozhodování; 

- shromažďování, zpracování, aktualizování a generování dat pro dané pracovníky 

střediska; 

- jednoduchost systému, jednoduché zaškolení; 

- evidence osoby, která výrobní operaci provedla; 

- zavedená a používaná metoda; 

- relativní jednoduchost na obsluhu. 
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Slabé vnitřní stránky „W“: 

- vysoké pořizovací náklady; 

- neustálá potřeba vývoje a zdokonalování metod čárových kódů; 

- není vytvořen systém lokací na skladě; 

- špatně rozmístěno zboží, nerespektující ani obrátkovost ani sortimentní povahu; 

- náročnost na implementaci – zajištění tisku na všechny produkty u všech dodavatelů; 

- problematické síťové propojení uživatelů; 

- vyšší požadavky na hardware; 

- nedostatek skladovacích míst. 

 

Vnější příležitosti „O“: 

- zvyšování konkurence schopnosti, 

- možnost vstupu do nových distribučních řetězců, 

- zajištění kontinuity investic do informačních a komunikačních technologií, 

- vyváženost investičních nákladů ve vztahu k osobním nákladům, 

- růst povědomí zaměstnanců o zdravé situaci firmy, 

- možnost čerpání dotací na zavedení nových technologií. 

 

Vnější ohrožení: „T“: 

- nedůvěra ke změnám a neochota zaměstnanců; 

- udržení konkurence schopnosti; 

- možnost ztráty některých zákazníků, požadujících čárové kódy na zboží; 

- příchod nové modernější technologie 

 

Z provedené analýzy SWOT analýzy vyplývá, že silné stránky převažují nad stránkami 

slabými a ohrožení jsou pouze minimální. Příležitosti se jeví velmi pozitivními a mohou 

přinést zlepšení a zvýšení konkurenceschopnosti firmy a nové obchodní příležitosti. 
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4.4 PŘEDPOKLADY IMPLEMENTACE 
 

Předpokladem úspěchu zavedení evidence s využitím čárových kódů je: 

- nezbytnost umístění čárových kódů na všech produktech, 

- vytvoření systému lokací, 

- vhodný informační systém, 

- vhodná technologie – snímače čárových kódů, tiskárny, 

- ochota změny zaškolený personál, 

- finanční prostředky. 

 

Zavedení a implementace čárových kódů 

Firma Canis se rozhodla využívat 13- ti místný čárový kód. Zažádala a bylo jí přiděleno 

organizací GS1 číslo 1940. Kódy tak začínají číselnou kombinací 8591940XXXXXX. 

U zboží, u nichž dodavatelé nepoužívají vlastní označení, bude muset být vytvořen 

nový EAN na každý produkt – a to nejen na základní prodejní jednotku, ale také na balení. 

Informace o EAN kódech musí být zaznamenány do informačního systému. Vzhledem 

k tomu, že momentálně na skladě je více než 10 tis. skladových pozic, implementace bude 

zdlouhavá, vzhledem k nákupům v Asii a jazykové bariéře bude nezbytné také zajistit 

kontrolu značení a čitelnosti těchto kódů.  

 

Vytvoření systému lokací 

Pod pojmem lokace se rozumí, kde se zboží na skladě nachází. Systém rozmístění zboží 

na skladě bude muset připravit vedoucí skladu, jako kvalifikačně nejzkušenější osoba. 

Samozřejmě, že nejvhodnější způsob rozmístění na skladě by byl dle sortimentní povahy a 

následně dle četnosti vychystávání, nicméně dispoziční řešení skladu je již dáno a velice těžce 

by se takový to způsob realizoval. Proto s největší pravděpodobností bude kompromisem, 

rovněž vzhledem k různým rozměrům balení a možnosti skladovatelnosti.  

Po vytvoření tohoto systému rozmístění budou data doplněna do informačního systému 

a bude tak jasná informace o tom, kde se zboží nachází. Jakýkoliv pohyb v rámci skladu bude 

také zaznamenán a vždy tak aktuální. Úspora času pak bude zřejmá, v porovnání s dnešním 

způsobem předávání informací, viz obrázek č.4.5. 
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Obrázek č. 4.5: Informační tabule o umístění zboží v regále 

 

 

Zdroj: Marketing Canis safety a.s. 

 

Vhodný informační systém 

Ať už si firma zvolí jakoukoliv technologii a realizační firmu, systém musí 

komunikovat se stávajícím informačním systémem. V současné době se firma potýká s řadou 

problémů se stávajícím systémem, systém již neodpovídá aktuálním požadavkům velikosti 

firmy a není schopen přizpůsobení dle požadavků managementu. Proto v současné době 

probíhá výběrové řízení na celý informační systém a není momentálně jasné, zda i 

technologie řízení dle čárových kódů nebude součástí dodávky celého informačního systému. 

 

Vhodná technologie – snímače čárových kódů, tiskárny 

Na základě detailní analýzy procesů a dokumentace, by mělo být poptáno nejméně pět 

potencionálních dodavatelů, z nichž bude vybrána nejvhodnější nabídka firmy, která je 

schopna sestavit software na míru.  

Technicky nejvyspělejší variantou realizace systému čárových kódů je on-line systém. 

Mobilní zařízení pro sběr dat je k systému připojeno trvale pomocí wifi připojení. Načtený 

čárový kód je okamžitě importován do centrálního systému a pomocí displeje lze číst 

informace z hlavní databáze. Pro firmu Canis doporučuji přenosné terminály, jako snímače 
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světelná pera nebo laserové snímače. Data uložená v terminálu bude možno kdykoliv 

hromadně přenést do centrálního systému či počítače.  

Tisk etiket s čárovými kódy se většinou realizuje na tiskárnách. Pro potřeby firmy Canis 

jsou doporučeny stolní tiskárny laserové. Etikety tak bude možno tisknout okamžitě v případě 

potřeby. 

 

Ochota změny, zaškolený personál 

Jakákoliv změna, vyžadující zvýšené pracovní úsilí, navíc předpokládající personální 

úspory, není příliš vítána ze strany zaměstnanců. Obsluha čtecích zařízení není složitá, 

nicméně pořizovací cena je stále vysoká a zaměstnanci budou mít hmotnou zodpovědnost za 

čtecí zařízení. Naplnění systému databází čárových kódů bude zdlouhavá, nicméně např. při 

interview s pracovníky nákupu bylo zjištěno, že je tímto oddělením velmi vítána. Předpokládá 

se, že zaučení personálu provede vybraná realizační firma. 

 

Finanční prostředky 

Zavedení systému mobilních terminálů ve skladech společnosti se předpokládá ve třech 

fázích: 

1. Centrální sklad Petřvald, 

2. Pobočky a prodejny v ČR, 

3. Centrální sklad Bratislava, pobočka Košice, prodejna Bratislava. 

 

Předpokládané náklady (odhadované pouze pro první fázi implementace) jsou 

znázorněny v následující tabulce č. 4.1. 
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Tabulka č. 4.1: Vstupní pořizovací náklady 

 Položka Počet ks Výše nákladů v Kč 

Předimplementační analýza - 120 000 Kč 

Mobilních terminály – čtečky: 40 25 000 Kč/ks 

Licence 40 6 800 Kč/ks 

Licence a implementace SW          - 350 000 Kč 

Aktualizace, konzultace, školení, doprava - 150 000 Kč 

Údržba software ročně 12 % z ceny licencí        - 30 000 Kč/rok 

Tiskárny 2 29 700 Kč/ks 

Celkem cca   1 980 000,- 

 

Zdroj: vlastní 
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 
 

Před implementací této nové technologie se musí organizačně změnit celý systém 

přípravy a vychystávání zboží. Skladník-expedient bude pouze vychystávat zboží dle čísla 

objednávky, kterou obdrží od vedoucího střediska. Po vychystání a kontrole oznámí skladník-

expedient dokončení objednávky a uvede lokaci palety pro její svoz do expediční haly. Tam 

bude prostor pro dodatečnou kontrolu. Proces správného označení a určení množství musí 

začít u zásobovačů, kteří zadají jasné a zřetelné podklady k dodavateli. U střediska 

zásobování celý proces implementace čárových kódů začíná. 

 

5.1 NÁVRH ŘEŠENÍ PROCESŮ 
 

Zaskladnění 

Při příjmu je do mobilního zařízení zadáno číslo Objednávky vydané, skladový manažer 

přidělí danému skladníkovi tento úkol ke zpracování. Skladník postupně snímá mobilním 

zařízením čárové kódy, po uzavření této operace budou informace přenesena do informačního 

systému. Skladník rovněž zaznamená skladovou pozici, kam zboží umísťuje.  

 

Přeskladění 

Při nezbytném přesunu zboží z jedné pozice na jinou, skladník bude moci realizovat 

přesun volbou v  mobilním terminálu. Bude tak okamžitá informace o přesunu zboží v rámci 

skladu. 

 

Inventura 

Díky jasným lokacím zboží na skladech bude možno provádět dílčí inventury 

jednotlivého druhu zboží, např. všech brýlí. Po dokončení inventarizace se doklad uloží a 

ihned přenese do informačního systému. V systému bude opět aktuální a přesná informace 

(samozřejmě bude nutno nastavit kontrolní a schvalovací mechanismy).  

Celková inventura bude probíhat postupným snímáním čárových kódů na jednotlivých 

lokacích. Eliminujeme tak množství pracovníků nezbytných k vykonání inventury, čas a 

nutnost přepisování dat administrativními pracovníky.  
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Výdej 

Jak už bylo zaznamenáno, výdej zboží standardně probíhá na základě Objednávky 

přijaté či „limitky“, tedy požadavku jiné pobočky či skladu na zaskladění. Tato objednávka by 

byla přenesena do mobilního zařízení, přidělena příslušnému skladníkovi- expedientovi. Do 

terminálu by se přenesly pouze položky, které jsou fyzicky skladem.  

Objednávky by bylo možné přidělovat dle směru rozvozu a termínu. Skladník-expedient 

by si z přidělených objednávek vybral tu, kterou bude zpracovávat, přijme ji a začne 

vychystávat. Aplikace umožní množství i editovat (při výdeji pro závoz poboček se obvykle 

skutečné množství zaokrouhluje, obyčejně směrem nahoru, na celé balení např. karton. Zboží 

se vychystává na palety nebo do kartonových krabic, které budou polepeny identifikačním 

čárovým kódem. Tento identifikační kód obalu skladník načte na začátku vychystávání, 

v případě naplnění může kdykoliv během vyskladňování načíst další čárový kód obalu. 

 

Expedice 

Pracovník si vyžádá doklad k expedici dle zadaných parametrů – uvedením čísla 

expediční trasy. Jednotlivá balení pak obsluha mobilního terminálu potvrzuje načtením jejich 

identifikačního čárového kódu. Konkrétní obsah balení se nekontroluje.  

 

 

5.2 OČEKÁVANÉ PŘÍNOSY NOVÉHO SYSTÉMU 
 

Přínosy zavedení nové technologie čárových kódů můžeme rozdělit do několika 

pohledů: 

 

Ekonomický přínos 

Úsporu můžeme označit jako budoucí v rámci snížení personálních nákladů. 

Zaměstnanci zabývající se prací s kontrolou při příjmu a výdejích mohou zastávat ve firmě 

jinou práci. Administrativní pracovníci nemusí vystavovat řadu vnitřních dokladů v rámci 

zasílání zboží pro pobočky a prodejny, dojde zde ke snížení počtu pracovnic.  

Předpokládá se zkvalitnění kontroly a tím i snížení nákladů na vyřízení reklamace, 

snížení úhrady dodatečně zasílaných poštovních zásilek při špatném vychystání a současně 

snížení nákladů na dodatečnou komunikaci se zákazníkem.  
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Za hlavní parametr úspory lze považovat ve snížení výše inventurního manka a přebytku 

a jejich daňové zvýhodnění. Pro dokreslení, v níže uvedené tabulce je uvedeno, kolik dokladů 

v průměru vystaví tyto administrativní pracovníci měsíčně:   

  

Tabulka č. 5.1:  Seznam dokladů vystavených za období 1 měsíc 

Doklad Počet dokladů/měsíc 

Příjemka zboží na sklad Cca 800 

Dodací list Cca 3 500 

Převodka – výdej Cca 2 500 

Převodka – příjem Cca 1 200 

Celkem Cca 8 000 

 

Zdroj: vlastní 

 

Odhaduje se, že administrativní práci s doklady vnitřního charakteru zvládnou pouze tři 

pracovnice, místo současných šesti. Uvolněné pracovnice budou využity na jinou práci 

v rámci firmy, nebo dojde snížením počtu zaměstnanců k úsporám na mzdových nákladech. 

Stejnou úsporu můžeme nalézt u mzdových nákladů pracovníků kontroly. Z důvodu, 

velmi častých chyb při kompletaci zakázek se momentálně čtyři zaměstnanci věnují fyzické 

kontrole. V případě zavedení čárových kódů by se tak mohl počet těchto zaměstnanců 

podstatně snížit na kontrolu namátkovou. Stejně jako u administrativních pracovnic můžeme 

využít zaměstnance k jiné práci nebo propustit.  

Snížením chybovosti při vychystávání zboží bude dosaženo nejen zkvalitnění 

poskytovaných služeb a spokojenosti zákazníků, ale i finančním úsporám spojeným se 

zasíláním reklamací z důvodu špatně vychystaného zboží a také času, potřebného k vyřízení 

těchto reklamací (vyřízení reklamace zahrnuje přípravu zboží, balení, ale i založení vráceného 

zboží). Bohužel výši úspor nelze vyčíslit, jelikož firma tyto informace nesleduje. 

Vzhledem k vysokým inventárním přebytkům a mankům, předpokládáme 

návratnost investice v řádech několika měsíců, maximálně do jednoho roku od 

implementace (z důvodu citlivosti informací nelze přesnou výši inventárního manka 

v minulých letech zveřejnit).  
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Provozní přínos 

Eliminací ruční kontroly a evidencí při příjmu a výdeji zboží se procesy 

několikanásobně zefektivní a zrychlí. Zrychlení bude nejhmatatelnější při provádění 

pravidelných inventur, které budou rychlejší, přesnější a díky jejich provedení nebude 

zapotřebí využívat externích pracovníků, jako dnes. Velmi důležitým přínosem bude úspora 

pracovního času při manipulaci s dokumenty interních skladových procesů a rychlost toku 

informací.  

Nesporným přínosem této implementace bude dokonalá informovanost o umístění zboží 

na skladech díky nově nastaveným lokacím a zvýšením komfortu práce.  

 

Strategický přínos 

Za snad největší přínos se může považovat, kromě zkvalitnění podmínek pro práci 

zaměstnanců, zejména zlepšení poskytovaných služeb zákazníků, jejich informovanosti a 

spokojenosti. Tato implementace poskytne přesnější informace o stavu skladových zásob, což 

usnadní práci jak na straně prodeje, tak i na straně nákupního oddělení. Umožní firmě přiblížit 

se k evropským standardům logistických služeb, prodeje a služeb zákazníků, získat 

konkurenční výhodu na trhu osobních ochranných pracovních pomůcek. 
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6 ZÁVĚR 
 

Trendem posledních let je omezení nákladů, hledání úspor a zefektivnění pracovních 

procesů. Jedním z důvodů pro hledání úspor jednak neustálé zvyšování nákladů na vstupu a 

na druhé straně stále zvyšující se tlak odběratelů na snížení prodejních cen. V současné době, 

kdy se firmy v branži osobních ochranných pomůcek předhání s cenovou nabídkou a 

používají třeba i dumpingové ceny, aby získaly zakázky nebo vyhrály výběrová řízení, bude 

rozhodující kvalita a servis služby. Co jiného by mělo zákazníka nejvíce oslovit, když ceny 

jsou víceméně stejné? Jedině takto stanovená strategie, s orientací na zákazníka a kvalitu 

poskytovaných služeb, může vést k úspěchu. Pomocí nových informačních technologií ve 

skladovacích procesech a do budoucna novým informačním systémem můžeme nabídnout 

kvalitní služby a požadovaný servis obsluhy zákazníků. 

Implementace čárových kódů, sledování a řízení skladovacích procesů je finančně 

poměrně náročná investice. Ale věříme, že posune firmu k tomu, aby se vyrovnala s vyspělou 

konkurencí z celé Evropy. Právě služba, poskytující přesné, jasné a včasné informace o stavu 

a pohybu jednotlivých skladových položek je pro zákazníky velmi důležitá a ovlivňuje jeho 

rozhodnutí o spolupráci s Canis Safety a.s. jako partnerem. Toto můžeme považovat za 

opravdu obrovský přínos zmiňované implementace.  

Tato investice bude nejen finančně nákladným projektem, ale také procesem náročným 

na realizaci a zaškolení všech zaměstnanců. Připravované změny spojené s implementací se 

dotknou většiny personálu na logistickém centrálním skladu v Petřvaldu. V této chvíli určit 

časovou přesnost návratnosti není možné, ale bez nových technologií firma nemůže růst. Tato 

investice by měla být i investicí do budoucna. Předpoklad návratnosti investice je již  

v průběhu prvního roku po implementaci, první důkaz o reálnosti tohoto tvrzení přinese první 

inventarizace skladových zásob, provedená po implementaci, neboť obvyklá částka 

inventárního manka vždy převyšovala částku nezbytnou na tuto prvotní investici. 

Cílem bakalářské práce bylo zanalyzovat současný stav skladovacích procesů a 

navrhnout realizaci vhodných změn ve společnosti Canis Safety a.s., čehož bylo dosaženo. 

Zavedení systému řízení skladových procesů s využitím čárových kódů je investicí nejen 

nezbytnou, ale i zcela jasně návratnou. Po implementaci čárových kódů a řízení skladů by 

bylo vhodné dále vybudovat novou expediční halu v areálu centrálního skladu, která by 

posunula logistické procesy ve firmě zase o úroveň výš.   
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SEZNAM ZKRATEK 
 

JIT – Just in Time 

Abra G4 – informační systém používaná v Canis Safety a.s. 
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