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ANOTACE 

Tato práce pojednává o technologii serializace, v současnosti stále více zaváděnou 

metodou prevence proti padělání výrobků ve farmaceutickém, potravinářském a v poslední 

době i automobilovém průmyslu. V práci je v obecnosti popsána serializace a její nezbytné 

součásti, kterými jsou standardizované aplikační identifikátory a čárové a 2D kódy. V další 

části je důkladně probráno, co musí být u výrobce splněno pro její úspěšné nasazení. Zavedení 

serializace s sebou přináší nároky i pro dodavatelský řetězec, čemuž se práce dále věnuje. 

Poslední část je věnována příkladové studii vycházejí ze skutečných průmyslových projektů. 

Klíčová slova: serializace, padělání, čárový kód, datamatrix, dodavatelský řetězec 

  

ANNOTATION 

 The thesis concerns the serialization technology, recently one of the most frequently 

installed standard to prevent product counterfeiting in pharmaceutical, food and nowadays in 

automotive industry. The thesis describes the serialization in general and its vital prerequisites 

which include the standardized application identifiers, barcodes and 2D barcodes. The next 

chapter covers what needs to be addressed to successfully commission the technology at the 

manufacturer. Installing the serialization brings further requirements also to the supply chain 

which is the topic to the next chapter. The last chapter focuses on the case study which 

originates in real industrial projects. 

Keywords: serialization, forgery, barcodes, data matarix, supply chain 
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1 ÚVOD 

Pokud se v době, kdy je na spotřebitelském trhu nekonečné množství náhradních dílů 

a bezpočet výrobců, o kterých mnohdy nejsme schopni si zjistit relevantní informace, aby 

nás přesvědčili o koupi jejich produktu, rozhodneme důvěřovat osvědčené známé značce 

s mnohaletou tradicí ve výrobě náhradních dílu pro automobily, můžeme být přesto nemile 

překvapeni kvalitou falzifikovaných komponentů vyrobených s velkou vynalézavostí a 

zručností. Východiskem pro snížení objemu falzifikovaných dílů od renomovaných značek 

je možnost využívání technologie serializace, která je již zavedena v oblastech 

farmaceutického průmyslu, kde zavádění serializace je podporováno legislativní formou. 

Ale je i doménou společností v potravinářském průmyslu. 

Co to vlastně serializace je a co si klade za cíl? Serializace je proces, kdy je každý 

výrobek v jakémkoliv stadiu balení unikátně označen a zaznamenán v mezinárodní společné 

databázi. Každá obchodní jednotka je opatřena unikátním kódem GTIN (Global Trade Item 

Number) přiděleným společností GS1 (Global Standard 1), aby se eliminovala možnost 

přidělení jednoho kódového označení dvěma či více produktům. Klade si za cíl jednoznačně 

trasovat jakoukoliv obchodní jednotku od místa, času, komponentů použitých při výrobě ke 

spotřebiteli 

V této práci se zabývám možností využití technologie serializace v automobilovém 

průmyslu. Předmětem mé studie jsou brzdové destičky od imaginárního výrobce společnosti 

„XY brake pads“. Součástí práce je popis technologie značení samotného produktu od 

přímého tisku na samotné produkty, vybavení výrobní linky přizpůsobené procesu 

serializace až po návrh označení jednotlivých obchodních jednotek během procesu agregace, 

včetně změny označení logistické jednotky během cesty dodavatelským řetězcem až po 

spotřebitele. 
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2 TECHNOLOGIE SERIALIZACE 

Rozhodujícím prvkem v boji proti falzifikaci a všem podvodníkům, kteří vyrábějí 

levné náhradní díly s nízkou cenou na úkor kvality, jsou sami spotřebitelé. Důležitou 

ochranou před zakoupením padělku je technologie serializace poskytující spotřebiteli 

možnost si rychle zkontrolovat pravost požadovaného komponentu a vysledovat místo 

výroby komponentu. Jednoduchou aplikací je možné kontrolu provézt přímo v obchodě bez 

nutnosti rozbalení balení a zkušeností odborníka, který přesně ví, jak má součástka vypadat.  

2.1 Motivace k zavedení serializace 

Na padělky v tržnicích imitující známé značky obuvi a oblečení jsme si docela 

zvykli. Tyto padělky jsou nepochybně velkým problémem, nicméně neohrožují přímo lidské 

životy. Nebezpečnými padělky jsou výrobky, u kterých musí být dodržovány stanovené 

normy a postupy. Pro splnění těchto požadavků musí originální výrobce investovat nemalé 

prostředky do výzkumu a vývoje, aby ložisko, brzdové obložení, brzdová kapalina a mnoho 

dalších druhů náhradních dílů v automobilovém průmyslu vydrželo extrémní zátěžové 

hodnoty a splnilo ty nejpřísnější podmínky určené legislativou.  

Padělky náhradních dílů pro osobní automobily se pravidelně na trhu objevují již 

několik let. V roce 2012 zachytili celníci kuličková ložiska ZKL a v roce 2015 vůbec poprvé 

přes 10 000 kusů náhradních dílů k traktorům podezřelých z porušování ochranné známky 

ZETOR [6]. Příkladem velmi nebezpečných padělků ohrožujících životy jsou brzdové 

destičky, kde jejich životnost a účinnost je hluboko pod parametry originální brzdové 

destičky. Při brždění v malých rychlostech je rozdíl brzdné dráhy v metrech, ale při brždění 

ve vysokých rychlostech je tento rozdíl v řádech desítek metrů.  

Dalším možným falsifikátem jsou ložiska, kdy levný materiál použitý ve výrobě, 

není odzkoušen. Sledované parametry kvality se nepřibližují hodnotám originálního dílu, 

může tedy dojít k deformaci ložiska, zaseknutí kola vozidla a následné nehodě. Kvalita 

falzifikátů narůstá a tím narůstá i objem padělků známých značek včetně jejich 

bezpečnostních prvků. Z tohoto důvodu je technologie serializace vhodným prostředkem 

v boji proti padělatelům. Níže je znázorněn vzrůstající trend, kdy byly zastaveny dodávky 

padělaných výrobků do Evropské Unie, viz Obrázek 1.  

Obrázek 1: Vzrůstající trend zadržených padělaných [18]  

produktů [18] 
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Dalším velmi nebezpečným falzifikátem jsou léčiva. Podle hlášení PSI (Institut pro 

bezpečnost léčiv) případy padělání léčiv byly zaznamenány v každém odvětví medicíny a 

každém regionu na světě. Dnes má s tímto fenoménem zkušenost většina zemí světa [7] Podle 

WHO (světová zdravotnická organizace) ve většině afrických zemí, části Asie, Latinské 

Ameriky a zemí transportu může být v oběhu velké procento padělaných léčiv [19]. Značné 

procento těchto léčiv se dostane ke spotřebiteli skrze online lékárny. Tak jako tak, hrozba 

padělaných léků proniká do legálního spotřebitelského řetězce, dokonce i do vyspělých zemí 

s efektivním regulačním systémem. 

Padělané léky jsou nebezpečné. Mohou sem patřit léky bez účinné látky, léky s 

nesprávným množstvím účinné látky, s nesprávnými přísadami, se správným množstvím 

účinné látky, ale ve falešném balení nebo s vysokou úrovní nečistot a kontaminantů. K 

příkladům škodlivých přísad nalezených v padělaných lécích patří arzén, kyselina boritá, 

cihelný prach, cementový prach, křídový prach, leštidlo na podlahu, olovnatá značkovací 

barva, nikl, leštidlo na obuv (pro získání lesku na tabletě) a mastkový prášek. Může se také 

jednat o nezákonné kopie původního produktu. Padělání léků je výnosný obchod. Padělatelé 

jsou zločinci, kteří působí globálně, prosperují v rozvinutých i rozvojových zemích a 

neberou ohled na veřejné zdraví a bezpečnost. Mnoho padělatelů využívá sofistikované 

tiskové a obalové techniky, ale produkty vyrábějí v nečistých podmínkách. Do padělání je 

zapojena celosvětová síť výrobců, distributorů a prodejců. 

S problémem padělání se nepotýká jen farmaceutický průmysl. Terčem padělatelů se 

může stát jakýkoliv výrobek, na němž je možné vygenerovat zisk, ne jen použitím 

nekvalitních dílů, ale např. špatnou technologií při výrobě. Proto je serializace důležitá, 

nejen z důvodu trasovatelnosti výrobku od výrobce přes dodavatelské subjekty, až po 

subjekt, kde se daná komodita dostane k finálnímu spotřebiteli, ale také kvůli snadné 

kontrole spotřebitelem. Spotřebitel bude schopen pomocí aplikace v mobilním telefonu 

jednoduše zkontrolovat, například zdali to je originální lék, obsahuje-li daná potravina 

správné suroviny, od jakého je chovatele/výrobce.  

Nejvíce padělků pochází z Číny, kde padělatelský průmysl vytváří miliony 

pracovních míst. S padělky neúspěšně bojují všechny velké značky včetně automobilek. 

Padělky vyrábějí především malé rodinné firmy. Padělají se hlavně součásti, které se ve 

velkém prodávají. Z toho vyplývá, že najdeme více padělaných dílů na Volkswagen než na 

Rolls-Royce, i když cena dílů na Rolls-Royce je mnohem vyšší. Kdo se obává, že by si mohl 

koupit falzifikát místo originálního dílu, musí věřit prodejci nebo autorizovanému servisu, 

kde je garantováno použití originálních náhradních dílů.     

Pro zajištění maximální ochrany je nezbytný zejména celostní přístup vyžadující 

skryté i zjevné ochranné prvky, dobře regulovaný a zabezpečený dodavatelský řetězec, 

přiměřené zákony a pokuty, které odradí pokusy o padělání. Žádné řešení samo o sobě 

nemůže být prevencí proti padělání. 

Vzhledem k vysokým nákladům a investicím do hardwarového a softwarového 

vybavení při zavádění serializace produktů a verifikace je nezbytné, aby systémy byly 
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implementovány tak, aby byly rozšiřitelné, škálovatelné, s ohledem na postupné zavádění 

do výroby a vhodném zainteresování osob do procesu příprav vývoje. Systémy by také měly 

být celosvětově sladěné. Iniciativy založené na mezinárodních standardech, jako například 

GS1, představují nejefektivnější způsob pokroku v řešení problému padělání.  Systémy by 

měly být dostatečně flexibilní, aby byly schopné pojmout rozdíly v balení produktů, 

velikostech trhů, technické infrastruktuře a složitosti dodavatelského řetězce. Rovněž by 

měly být dostatečně otestovány ještě před zavedením do výroby, aby bylo zajištěno, že 

dodávka nebude ovlivněna problémy s funkčností systému.  

Níže jsou uvedeny další případy padělání, s nimiž se potýkala Česká republika 

v posledních letech, ať už přímo či jako potenciální cílový trh pro padělané zboží. 

Padělání alkoholu – největším případem padělání alkoholu se stala tzv. „Metanolová 

aféra“ během, které přišlo o život 47 lidí. Při následném odhalování pančovaného alkoholu 

musela být zavedena částečná prohibice na lihoviny s větším obsahem alkoholu jak 20 %. 

[14] 

Padělání potravin – objem a rozmanitost potravin v českých supermarketech až po 

stánky na farmářských trzích je obrovský. Je nelehké, takřka nemožné zamezit proniknutí 

padělků potravin do obchodů. Důsledné kontroly nezabrání padělatelům distribuovat 

nekvalitní nebo dokonce i zdravotně závadné potraviny spotřebiteli. Je potřeba naučit 

spotřebitele kontrolovat si výrobky nabízené na trhu. Jedním ze způsobů by mohla být 

serializace, u které je snadné si projít rodokmen a složení daného výrobku, až po technologii 

zpracování. Tyto všechny informace mohou být zakódovány do 1D či 2D čárového kódu, 

jenž je doplněn o další příslušné symboly a aplikační identifikátory.  

Padělání náhradních dílů v automobilovém průmyslu – na začátku roku 2016 byly 

na Slovensku zabaveny padělky náhradních dílů do automobilů určených na český trh. Aby 

se dokázaly rozlišit padělky od originálů, museli se na pomoc zavolat zaměstnanci 

automobilky. Zkontrolovalo se více jak 500 tisíc dílů, ze kterých bylo 5000 kusů falzifikátů 

v celkové hodnotě 6 miliónů korun. [16] 

2.2 EFPIA 

Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA) je obchodní 

sdružení se sídlem v Bruselu, byla založena v roce 1978. EFPIA je sdružení zastupující 

výzkum firem z farmaceutického průmyslu působících v Evropě. [5] Jedním z mnoha 

problémů, kterými se tato společnost zabývá, je problematika falzifikace ve farmaceutickém 

průmyslu. Při zkoumání způsobu označování léčiv ve spolupráci s organizací GS1 se jeví 

jako efektivním řešením serializace produktů a její snadná trasovatelnost v dodavatelském 

řetězci. Tato technologie je postupně využívána v dalších technologických odvětvích.   
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EFPIA je zaměřena na čtyři klíčové oblasti:  

1) Přístup - poukazuje na nutnost, urychlení schválení nových léčebných 

přípravků regulačními orgány; odstranění vládní kontroly nad léky, které 

nejsou hrazeny [5] 

2) Inovace - se zaměřuje na vytvoření silné vědecké základny v Evropě a snahu 

učinit z Evropy atraktivní místo pro nejlepší výzkumné pracovníky; zajištění 

spravedlivé odměny pro inovace a zajištění vysoké úrovně ochrany práva 

duševního vlastnictví. [5] 

3) Mobilizace - je o spojení sil klíčových zainteresovaných stran s cílem řešit 

problémy spojené se stárnutím populace a poskytnutím moderní a udržitelné 

zdravotní péče; bojovat proti poškození způsobené úsporným opatřením; 

umožnit pacientům a občanům převzít aktivní úlohu ve správě svého zdraví 

prostřednictvím lepšího přístupu k informacím z více zdrojů; vyzdvihnout 

přínos průmyslu k přístupu k lékům a podpořit nové pobídky pro výzkum 

chorob, které postihují rozvojový svět. [5] 

4) Zabezpečení - odkazuje na potřebu posílit integritu a transparentnost 

farmaceutického dodavatelského řetězce tím, že řeší bezpečnostní problémy 

paralelního obchodu; zvyšování povědomí veřejnosti o riziku padělků; a 

zvýšení sledovatelnosti farmaceutických výrobků. [5] 

2.3 GS1 

GS1 je neutrální, nezisková, globální společnost, která řídí vývoj, údržbu a 

implementaci standardů a řešení pro vyšší efektivitu a přehlednost dodavatelského řetězce 

napříč různými sektory od výroby a obchodu až po logistiku, zdravotnictví, státní správu 

apod. Zkratka GS1 vyjadřuje hlavní předmět činnosti, jímž je tvorba a šíření jednotného, 

globálního standardu. 

Čárové kódy se staly základním nástrojem zlepšování efektivity v řadě průmyslových 

sektorů napříč dodavatelskými řetězci. Jsou klíčovým prvkem automatizace nejen v 

maloobchodní prodejně, ale v celém maloobchodním sektoru především pro objednávání, 

přepravu zboží, skladování, distribuci a fakturaci. Standardní čárový kód GS1 je 

nejrozšířenějším a nejdéle používanějším čárovým kódem na světě. Jde o nepostradatelnou 

metodu značení produktů, kterou lze nalézt téměř na každém druhu spotřebního zboží na 

světě. Malé pípnutí, které si lidé spojují s průběhem zboží přes pokladnu v supermarketu, je 

známkou načtení informace zakódované v čárovém kódu. 

Kdyby se dosáhlo 99% úspěšnosti v klíčovém ukazateli vlastního podnikání určitě, 

takovýto podnikatel by si mohl blahopřát, ale když přijde na čárové kódy, může i 1% 

nesnímatelnost kódů být velmi nákladná záležitost. Ve své podstatě, 99% úspěšnost při 

skenování může být skvělým výsledkem, ale pokud je v maloobchodním řetězci skenováno 
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6 biliónu položek každý rok, pak 1 % chyb znamená 60 miliónů neprodaných produktů. 

Odhaduje se, že náklady na manipulaci obchodní jednotky například kartonu s 

nesnímatelným čárovým kódem v automatizovaném distribučním centru se pohybují mezi 

40-60 % hodnoty samotného kartonu. Za předpokladu, že velkými obchodními řetězci projde 

za měsíc až několik stovek miliónu kartonů, znamená 1 % chybovost při snímání dat 

čárového kódu významné navýšení nákladů na celý zásobovací proces. Chybně označené 

produkty, které nebylo možno automaticky zpracovat, se velmi pravděpodobně vrátí 

dodavateli, kde jsou přeznačeny nebo prodány jiným způsobem. 

To vše vede k přesvědčení, že kvalitu čárových kódů je nutno brát vážně. Pokud 

nejde zboží u pokladny naskenovat, může dojít k chybě, která se pak promítne do celého 

zásobovacího řetězce. Jednoduše řečeno, informační systém obchodníka položku neprodá, 

tudíž ji znovu ani neobjedná. Návazně tedy ani distributor ani prodejce nebudou mít správné 

informace potřebné k plynulému zásobování. Výsledkem je nespokojený zákazník, který 

nenakoupil. Chcete-li dosáhnout automatizace, musí být čárové kódy snímatelné. Kvalitní 

čárové kódy a správná identifikace přináší pozitivní výsledky pro obchodníka i dodavatele. 

Pokud jsou všechny potřebné informace přesně a rychle zaznamenané jsou obchodníci a 

dodavatelé schopni zlepšit proces fakturace a rychlost platebních systémů, a tím je méně 

důvodů ke zpoždění plateb a následným sporům. 

Kvalita čárových kódů sama o sobě není hlavním cílem obchodníka. Cílem je 

nabídnout zákazníkovi zboží, které hledá, pokud ale není opatřeno správným a kvalitním 

čárovým kódem, nelze jej prodat. Proto je v zájmu všech obchodních partnerů, aby jejich 

čárové kódy byly vždy 100% a na poprvé čitelné.  Nedostatečná kvalita čárových kódů je 

pokutována, nejčastěji jde o finanční pokuty nebo dokonce o vyškrtnutí daného produktu ze 

sortimentu, proto obchodní a distribuční společnosti investují stále více do kvality 

automatizovaných skladovacích systémů.  

Zavedení využití kontrolního protokolu pro měření kvality čárového kódu, bude mít 

okamžitý a výrazný účinek na kvalitu identifikace a provedení čárového kódu. Pomůže 

výrazně redukovat počet chyb při skenování. Každý produkt by měl projít kontrolou tak, aby 

identifikace vyhovovala z hlediska datového obsahu, symboliky, umístění i tiskové kvality. 

Uvedená kontrola zajistí, že čárový kód vytištěný na produktu bude v souladu se standardem 

a bude jej možno s vysokou mírou jistoty bez problémů snímat kdekoliv v rámci 

zásobovacího řetězce. To přispěje k zajištění bezproblémových dodavatelských a 

odběratelských vztahů. 

Prvně, než bude započat tisk čárových kódů, je důležité identifikovat každý výrobek 

každé spotřebitelské jednotky jednoznačným číslem - globálním identifikačním číslem 

obchodní položky (GTIN). Jedná se o světově unikátní číslo, které je klíčem ke všem dalším 

informacím o daném produktu, uloženým v databázi. Pro správnou identifikaci všech 

produktů musí výrobce vytvořit jejich seznam a to včetně všech variant produktu. 

V seznamu musí být zahrnuty detaily, rozdíly jako je barva, velikost a obsah. Jakmile je 

seznam produktů hotov, je potřeba přidělit GTIN každé jednotlivé položce ze seznamu. Pro 
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identifikaci se používají výhradně čísla z intervalu přiděleného od příslušné národní 

organizace GS1. Jakmile je přiděleno číslo GTIN může se přejít k výběru symbolu čárového 

kódu. Pro všechny produkty prodávané v maloobchodních prodejnách je správným čárovým 

kódem jeden ze skupiny kódu EAN/UPC. Tyto kódy jsou určeny ke snímání přímo na 

platebním terminálu v místě prodeje. 

Dále existuje standard pro umístění čárového kódu na produktu. Pro snímání 

čárových kódu na pokladnách je hlavním kritériem rychlost snímání a jednoduchá 

manipulace při prodeji produktu. Čárový kód má být proto umístěný tak, aby byl dobře vidět 

a pokladní jej snadno našla. Jednoduše řečeno, aby byl na standardním a snadno 

předvídatelném místě. Obecné doporučení pro umístění čárového kódu je v pravém dolním 

kvadrantu na zadní části výrobku. Je nutné dodržovat a zajistit, aby čárový kód byl 

minimálně 8 mm nebo maximálně 100 mm od okraje balení. 

V praxi existuje nepřeberné množství produktů různých tvarů a velikostí, a tak je 

nutné každý z nich při umístění čárového kódu individuálně posoudit tak, aby symbol plnil 

svoje poslání, tím je rychlá a spolehlivá identifikace. Existují dva typy orientace čárového 

kódu na produktu tzv. plotová Obrázek 2 nebo žebříková Obrázek 3. Plotová znamená, že 

čáry jsou kolmé k produktu ve své normální poloze. Okem čitelná identifikační sekvence 

pod symbolem se čte zleva doprava, tato varianta se požívá u většiny produktů (typická pro 

sáčky, dózy nebo krabice).  

Pokud je čárový kód na zakřiveném povrchu, skener nemůže čárový kód úspěšně 

načíst. V takovém případě musí být symbol orientován v žebříkové variantě. To znamená, 

že čáry jsou rovnoběžné s povrchem, na kterém daný produkt stojí. Varianta žebřík se 

doporučuje pro válcovité varianty obalů. Čárové kódy musejí být vytištěny tak, aby tmavé 

čáry byly na světlém pozadí.  

Obrázek 2: Orientace č.k. plot [10] 
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Skenery měří rozdíl kontrastu mezi čárami. Je nutné používat barvy, které 

maximalizují tento kontrast. Optimální kombinací jsou černé čáry na světlém pozadí. Teplé 

barvy jako jsou červená, žlutá, oranžová a bílá skener nevnímá. Studené barvy jako jsou 

zelená, modrá, fialová a černá jsou vhodné pro provedení čar, protože pod červeným světlem 

skeneru vypadají tmavě. Kovové fólie, barvy nebo plechovky odrážejí světlo skeneru zpět, 

a proto jsou pro snímání velmi obtížné. Je důležité, aby použitá barva pro vytištění čar byla 

dostatečně sytá a samotný tisk dostatečně kvalitní. Různé tiskové technologie mají vliv na 

konečnou kvalitu čárového kódu. Čáry tištěného symbolu jsou obvykle nepatrně širší oproti 

původnímu návrhu. Jedná se o tzv. našíření. Jediným způsobem kontroly vytištěného kódu 

je použití verifikačního zařízení, které kontroluje kvalitu čárového kódu dle ISO norem. 

Pokud se budou dodržovat standardy GS1 je zaručeno načtení správných informací z 

produktů vždy a bez jakýchkoliv komplikací kdekoliv na světě.   

2.3.1 Čárové kódy 

Ve spotřebitelském řetězci bylo postupně využíváno různé množství čárových kódů. 

Jejich potřeba postupem času narůstala a následovala potřeba jednotného kódovacího 

systému označení v jednotlivých zemích. Na základě již existujícího kódu UPC (Universal 

Product Code) zavedeného v USA vznikl čárový kód pod označením EAN (Europian Article 

Numbering), který se stal uznávaným světovým standardem. Kódy EAN jsou používány pro 

označení zboží i služeb jak u koncových spotřebitelů, tak i u přepravních balení. Primární 

využití je pro snímání v místě prodeje na pokladním terminále.  Zmenšený prostor pro zápis 

potřebných údajů o produktu či obchodní jednotce není omezením. Veškeré důležité 

informace o produktu jsou uloženy v databází, díky které je možné pružně měnit cenu 

výrobku na základě potřeb prodejce. Kódy EAN je možné rozšířit o speciální dodatkové 

symboly v podobě aplikačních identifikátorů zakódovaných do příslušného 1D či 2D 

čárového kódu doplňující označení produktu. [9] 

Obrázek 3: Orientace č.k. žebřík [10] 
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EAN-13 – Lineární, spojitý numerický kód s pevnou délkou 13 číslic. První tři pozice 

určují mezinárodní prefix, dalších šest pozic náleží identifikaci firmy. Následujících pět je 

pro identifikaci obchodní položky. Na poslední pozici je kontrolní číslice. Označení kódem 

EAN-13 je nejvyužívanějším označením v dodavatelském řetězci, proto je zde uveden 

příklad výpočtu kontrolní číslice z výrobku běžné denní spotřeby, tímto EAN kódem je 

8594033170455. 

Výpočet kontrolní číslice je následující. Nejprve se sečtou liché číslice od konce 

kódu, přičemž se vynechá samotná kontrolní číslice, tj. 5 + 4 + 3 + 1 + 0 + 5 = 18. Dále tento 

výsledek vynásobíme třemi 18 ∙ 3 = 54. Poté sečteme číslice na sudých pozicích  

8 + 9 + 0 + 3 + 7 + 4 = 31. Oba výsledky sečteme 54 + 31 = 85, jejich součet odečteme od 

nejbližšího násobku 10. Po odečtení obou hodnot naším výsledkem je samotná kontrolní 

číslice 90 - 85 = 5. Autenticitu výsledku či kontrolu jiných kódových označení lze provézt 

na internetových stránkách organizace GS1. [8] 

Kód 128 – Byl vyvinut pro zabezpečení označení produktu během distribuce 

v dodavatelském řetězci a výměny dat mezi společnostmi. GS-128 umožnuje díky 

speciálním aplikačním identifikátorům zakódovat mnoho doplňkových informací o daném 

produktu, například datum spotřeby, sériové číslo, údaj o šarži atd. Jedná se o alfanumerický 

kód s proměnlivou délkou, lze do něj zakódovat všech 128 znaků z ASCII tabulky včetně 

malých, velkých písmen a speciálních znaků. Maximální počet zakódovaných znaků je 48, 

dalším limitním omezením je maximální délka kódu, která nesmí překročit 168 mm. 

Kód ITF-14 – Kód určený jako dodatkové označení velkoobchodních distribučních 

a přepravních balení. Jeden z mála kódů, který je snadno rozpoznatelný díky lemování 

širokým rámečkem. Umožňuje zakódovat 13 číslic včetně poslední kontrolní číslice. 

 

Obrázek 5: GS-128 [9]  

Obrázek 4: EAN-13 [zdroj vlastní] 
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Kód Datamatrix – Dvourozměrný kód schopný pojmout veliké množství informací 

zakódovaných na malém prostoru, vyvinutý v roce 1989. Umožňuje zakódovat text či další 

data až do objemu 2335 alfanumerických nebo 3116 numerických znaků. Způsob kódování 

zajišťuje četné opakování dat, která jsou různě rozptýlena v symbolu. Umožňuje správné 

načtení zakódovaných dat, i když je jeho část deformována či poškozena. Využití 

Datamatrixu je v oblasti vojenství, letecké přepravy a k označení malých předmětů. Díky 

přímému značení lze tento kód využít při označení součástí v automobilovém průmyslu či 

označení chirurgických nástrojů. V Obrázku 7. je zakódován odkaz na stránky Vysoké školy 

báňské na Hornicko-geologickou fakultu  

QR Kód – Kód vyvinutý roku 1994 japonskou korporací Denso-Wave. Zkratka QR 

kód (Quick Response Code) znamená rychlá odpověď. Jeden obrazec kódu dokáže 

zakódovat až 4269 alfanumerických znaků. S narůstajícím objemem dat se zvětšuje i 

velikost samotného kódu, kde při maximální kapacitě je velikost 177x177 buněk. Výhodou 

je podpora různých znaků umožňující kódování japonštiny, azbuky, řečtiny a dalších jazyků. 

Vyznačuje se dobrou čitelností a pokročilým mechanizmem kontroly chyb. Pro ilustraci 

schopnosti kódování velkého množství dat, jsou informace z tohoto odstavce zakódovány 

v kódu. [9] 

Obrázek 6: Kód ITF-14 [9] 

Obrázek 7: Datamatrix s odkazem na 

stránky VŠB [zdroj vlastní] 
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2.3.2 Aplikační identifikátory (AI) 

Aplikační identifikátory (GS1 AI) jsou prefixy používané pro definování datových 

polí čárového kódu. Každý prefix jednoznačně identifikuje význam a formát datového pole, 

které po něm následuje. Každý GS1 AI je tvořen dvěma až čtyřmi číslicemi následovanými 

datovým polem, které identifikují. Pro úsporu místa jsou nejčastěji používané identifikátory 

pouze dvouciferné. Aplikační identifikátory pro méně užívaná pole jsou tří nebo čtyřciferné. 

Řetězení - Aplikační identifikátory včetně datových polí je možno vhodně 

kombinovat do jednoho čárového kódu. Pole s pevnou délkou mohou být komprimována 

bez požadavku na oddělovací znak. 

00 – SSCC (Serial Shipping Container Code) Sériový kód logistické jednotky je určen 

pro unikátní identifikaci logistických jednotek formou pořadového číslování.  

Logistická varianta (Extension Digit) možné hodnoty 0-9, je číslo rozšiřující kapacitu 

kódu a jeho využívání je plně v kompetenci a na rozhodnutí společnosti, která příslušnou 

logistickou etiketu vytváří. 

GS1 prefix společnosti - Pole obsahující prefix země (ČR/859) a identifikační číslo 

společnosti (GCP – GS1 Company Prefix) přidělené organizací GS1 Czech Republic 

Číslice po prefixu společnosti, s výjimkou poslední pozice, jsou určeny pro pořadové 

číslo používané pro jednoznačnou identifikaci každé logistické jednotky. Způsob 

přidělování pořadových čísel je ponechán na rozhodnutí společnosti, která jednotku kóduje. 

Jedinou podmínkou je zajištění jedinečnosti. 

Obrázek 8: QR kód se zakódovaným 

článkem [zdroj vlastní] 
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Poslední pozice, která následuje po sériovém čísle je kontrolní číslice, která je 

vypočtena z předcházejících sedmnácti číslic podle standartního algoritmu modulo 10. 

01 – GTIN (Global Trade Item Number) Globální číslo obchodní položky 

Struktura kódu GTIN pro identifikaci obchodních položek s fixním obsahem je vždy 

čtrnáctimístná s možností uplatnění předřazené, doplňující nuly v případě využití 

identifikace s nižším počtem pozic. Povinně následuje sekvence identifikující položku, která 

obsahuje konstantní část, tj. GS1 Company Prefix (GCP) a na poslední pravé pozici figuruje 

vždy kontrolní číslice vypočtena dle algoritmu modulo 10. 

02 – GTIN (Global Trade Item Number – Content) Globální číslo obchodní položky – 

nejbližší nižší   

Je určen pro identifikaci obsahu logistické jednotky, která sama není obchodní 

položkou, a to za předpokladu, že obsahuje pouze obchodní či spotřebitelské jednotky 

shodného GTIN. AI02 musí být vždy v rámci jediného symbolu následován AI37 

(množství), který udává počet nejbližších nižších jednotek obsažených v logistické jednotce. 

10 – Číslo dávky, šarže 

AI10 propojuje příslušnou obchodní položku s informací důležitou zejména pro její 

vysledovatelnost. Jeho tvorba je v plné kompetenci eminenta a může představovat číslo 

šarže, pracovní směny, stroje, času, interní číslo, apod. Číslo dávky/šarže v tomto formátu 

může být vytvořeno pomocí alfanumerických znaků a může mít jakoukoliv délku až do 

maxima dvaceti znaků. 

20 – Varianta produktu 

Doplňkový kód s aplikačním identifikátorem 20 označuje variantu produktu. Tato 

metoda odlišení variant smí být použita pouze tehdy, když odlišnost není natolik významná, 

Obrázek 9: složení SSCC kódu [11] 
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aby vyžadovala změnu GTIN kódu. AI20 musí být vždy uváděn ve zřejmé souvislosti s 

příslušným GTIN. Datové pole je pouze dvoumístné a jeho využití je ponecháno na 

rozhodnutí výrobce.  

21 – Sériové číslo 

Aplikační identifikátor 21 byl přidělen pro identifikaci sériového čísla. Sériové číslo 

je unikátní kód přidělený výrobcem konkrétnímu produktu na celou dobu jeho životnosti. V 

kombinaci s GTIN jednoznačně identifikuje každý jednotlivý produkt. AI21 musí být vždy 

vázán na příslušný GTIN. 

Datum - Aplikační identifikátory 11, 12, 13, 15, 17 označující různé typy časových 

údajů. V případě využití pro obchodní a logistické jednotky odpovídají údaje položkám, 

obsažených v těchto jednotkách. Ve standardu GS1  pro aplikační identifikátory mají tato 

data pevnou délku šesti číslic ve tvaru rok, měsíc a den. Rok je vyjádřen pomocí posledních 

dvou číslic letopočtu (rok 2012 je „02“), měsíc číslem měsíce (v případě jednociferných 

měsíců se doplňuje 0, květen je „05“), den číslem dne v měsíci (v případě jednociferných 

dnů se doplňuje „0“, 3. je „03“). Pokud není důležité označovat den v měsíci, je možné 

označit pouze rok a měsíc. V tomto případě musí být pozice pro den vyplněna „00“, což 

znamená „údaj není specifikován“. Uvedené základní GS1 AI byly doplněny o rozšířené 

identifikátory AI7003 a AI8008, kde je možné kódovat i další časové údaje. 

11 – (Production Date) datum výroby (RRMMDD) 

Datum uvádějící, kdy byl produkt vyroben. 

13 – (Packaging Date) datum balení (RRMMDD) 

Datum, kdy byl produkt zabalen. Různá balení mohou být spojována s různými 

způsoby balení stejného produktu. 

15 – (Best Before) Minimální trvanlivost do (RRMMDD) 

Označuje ideální trvanlivost produktu 

17 – (Expiration Date) Použitelnost do (RRMMDD) 

Označuje finální limit spotřeby nebo použití produktu. Ve farmaceutickém průmyslu 

se využívá pro vyjádření data expirace. 

30 – (Variable Count) proměnné množství  

Používá se v případě doplnění informace o počtu kusů logistické jednotky o 

proměnném obsahu. 

Vždy je uplatněn ve vazbě na příslušný GTIN, jehož informace doplňuje. 

37 – (COUNT) množství 

AI37 musí být používán výhradně v kombinaci s AI02. Jde o vyjádření množství 

jednotek, které jsou obsaženy v logistické jednotce. 
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2.4 Technologie tisku 

2.4.1 Inkoustový tisk  

Inkjet je tiskový proces, který nevyžaduje kontakt mezi tiskárnou a substrátem. Tato 

technologie funguje na principu rozprášení drobné kapky inkoustu, čímž se na substrátu 

vytvořit symbol.  

Existují dvě hlavní kategorie inkoustové tiskárny: 

InkJet - technologie pro tisk malých znaků znamená kontinuální inkoustový tisk 

(angl. continual InkJet printing, CIJ), tj. bezdotykovou techniku tisku, kdy jsou elektricky 

nabité kapičky inkoustu aplikovány nástřikem z tiskové hlavy v množství do 120 000 

kapiček za sekundu a utváří znak, písmeno nebo vzor. InkJet technologie patří mezi 

nejmodernější a nejnovější technologie průmyslového značení výrobků a obalů. 

Bezkontaktní kontinuální inkoustový tisk je určen pro potisk malých znaků zejména na 

primární (vlastní) balení produktů. Bezkontaktní InkJet technologie, pro svůj provoz 

vyžaduje spotřební materiál, tedy tiskový inkoust a solvent. Během provozu InkJet tiskárny 

(i když netiskne) je inkoust v neustálém koloběhu. To znamená, že pokud právě tiskárna 

netiskne, inkoust se v tiskové hlavě odklání nabitou elektrodou do sběrné nádoby, čím se 

cyklus uzavírá. Pro správnou hustotu inkoustu se používá solvent, který je prchavý a udržuje 

inkoust neustále připravený k tisku.  

 

 

Drop-On-Demand (zkráceně DOD) tisk je InkJet technologie, určená do náročných 

provozů (prašné, mokré apod.), u níž lze využít širokou škálu inkoustů, kdy je možno značit 

na různé druhy podkladů. DOD tiskárny poskytují neuvěřitelnou flexibilitu, vytváří znaky 

do tiskového pole, které může být v rozmezí od velmi malého 5 mm až po velmi velké v 

řádu desítek cm (v případě použití sestavy hlav). DOD InkJet je pravděpodobně nejvíce 

Obrázek 10: Bezkontaktní tisk Ink-Jet [13] 
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odolná InkJet technologie. Každá hlava obsahuje několik samostatně řízených tryskových 

ventilů (obvykle 7, 16, nebo 32), které tisknou tečky v pravidelných intervalech. Drop On 

Demand technologie znamená vystříknutí inkoustu z tiskové hlavy na vyžádání. Inkoust v 

tiskárně necirkuluje, jak je tomu u kontinuálního InkJetu (CIJ). U Drop-On-Demand 

bezkontaktního značení se mohou používat inkousty na porézní i neporézní materiály - 

například kov, plast, dřevo nebo stavební materiály. Inkousty se vyrábí v široké škále barev, 

kdy v případě potřeby, změna z jedné barvy na druhou může být provedena během několika 

minut bez zbytečně vysokých nákladů. 

2.4.2 Termální tisk  

Termotransferové tiskárny tisknou přímo na obalové materiály. Maximální velikost 

tiskové plochy je 107 x 200 mm s maximální rychlostí do 800 mm/sekundu. 

Termotransferové tiskárny jsou ideální pro aplikace v potravinářském, farmaceutickém nebo 

elektrotechnickém průmyslu a výrobě cukrovinek. Typickou aplikací je identifikace 

pružných foliových obalů a etiket. S rozlišením 300 dpi a rychlostí tisku až 800 mm/sekundu, 

lze splnit téměř všechny požadavky na tisk.  

 

U termotransferových tiskáren je postup tisku totožný jako u přímého termálního 

tisku. Tisková hlava je tvořena malými odpory, které se postupně nahřívají podle obrazce 

vytvořeného v grafickém programu určeném pro danou tiskárnu – například Linx Clarisoft, 

LabelView, Nice Label, Zebra Designer apod. Rozdíl je v tom, že u tisku přes pásku se mezi 

hlavou a papírem barva teplem přenese na potiskovaný povrch. Jedná se tedy o kontaktní 

tisk na výrobek. Kvalita vytištěných symbolů musí být kontrolována v pravidelných 

intervalech.  Jedním z hlavních problémů oblasti s tepelným přenosem tisku je riziko 

vyhoření tiskové hlavy, kdy jeden z topných prvků přestane fungovat a vytvoří tak mezery. 

Obrázek 11: Obrázek předtištěný termálním tiskem [2]  
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2.4.3 Tisk mikro úderem (DPM – přímé značení dílů) 

Dot Peen - Tato technologie se používá přímo k označení materiálu a je zejména 

vhodná pro pevné materiály (kovy, plasty, dřevo, atd.). Lze jím zakódovat jakoukoliv 

informaci (text, datum, logo apod.) zaznamenanou v GS1 Datamatrix. Mechanicky velmi 

odolné značení, viditelné i pod vrstvou barvy. Jedná se o kontaktní značení, kdy hrot 

vysokou frekvencí kmitání a tlakem vytváří písmo, nebo grafiku v podstatě do jakéhokoliv 

povrchu. Pro svou odolnost značení a levnější pořizovací náklady je mikro úder velmi často 

využíván v automobilovém průmyslu, kde se využívá značení 2D kódem Datamatrix, který 

pojme mnohem více informací v porovnání s lineárním čárovým kódem. 

Laser etch – nebo laserové gravírování – Laserové značící systémy vytváří vysoce 

kvalitní značení na papír, kartón, lepenku, fólii, plasty, dřevo, sklo, kov a spoustu jiných v 

průmyslu používaných materiálů. Laserové systémy jsou momentálně nejmodernější a 

nejkvalitnější technologií značení. V současné době existují systémy, které mohou 

označovat produkty nebo obaly znaky již od velikosti 0,2 mm.  Kromě čárových a 2D kódů 

se laser využívá pro značení data výroby a spotřeby, času, směny, šarže, i vektorové grafiky. 

Systémy mohou pracovat ve statickém nebo kontinuálním provozu (značení za pohybu) s 

maximální možnou produkční rychlostí. 

 

  

Obrázek 12: Označený díl technologií DPM - Dot Peen [4] 

Obrázek 13: Označený díl technologií DPM - Laser Etch [20] 
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3 SERIALIZACE A JEJÍ IMPLEMENTACE 

3.1 Struktura 4 úrovní serializace 

Primární produkt (Item) – Již označený a zabalený produkt v obale, ve kterém je 

k dostání v obchodě. Označen 1D/2D kódem doplněný o alfanumerický kód. 

Balení (Bundle) – Obchodní jednotka, do které se nemusí balit každý druh produktu, 

jen specifické typy (př. balení léků zabalené pomocí smršťovací fólie). Taktéž opatřeno 

1D/2D kódem doplněným o alfanumerické značení. 

Krabice (Case) – Tento typ balení je nedílnou součástí v logistickém řetězci. Pokud 

dochází k disagregaci produktu již v logistickém centru, je z palety odebírán produkt právě 

po těchto jednotkách. Nutné označení 1D/2D kódem s alfanumerickými daty. 

Paleta (Pallet) – Primární úroveň balení v dodavatelském řetězci. Převážná většina 

přepravovaného produktu jakéhokoliv tvaru a typu je uložené na paletě. Paleta musí být 

označena SSCC etiketou. Tvar a obsah si stanoví výrobce, jehož GS1 Company Prefix je 

zobrazen na etiketě. SSCC kód je unikátní a jeho opětovné použití lze nejdříve rok od data 

jeho posledního použití. 

 

Každá z těchto jednotek je jednotkou komerční transakce a vyžaduje proto jedinečné 

sériové číslo pro identifikaci. Sériové čísla jsou generována a musí být odeslána z datového 

skladu na balící linku. 1D a 2D čárové kódy jsou vytištěny Item/Bundle/Case/Pallets s 

dostatečnou kvalitou, aby bylo možné data načíst pomocí scanneru či pomocí automatického 

kamerového systému s rozpoznávací funkcí. 

Pro balící operaci musí být vygenerováno dostatečné množství sériových čísel, 

posláno a uloženo na balící zařízení, kde je potřeba. Kódová označení musí být strojově 

čitelná. 1D a 2D označení musí být opatřena totožnými daty, které jsou v nich zakódovány 

Obrázek 14: Struktura 4 úrovní serializace [zdroj vlastní] 
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tzv. „Human readable“ značením. Je to číslicový kód, který je popřípadě doplněn o 

alfanumerické znaky se stejnými daty, pro případnou manuální kontrolu produktu. 

3.2 Implementace výrobce 

Společnost, která se rozhodne pro serializaci svých produktů a chtěla by využívat 

jejích benefitů, musí počítat s níže uvedenými požadavky. Pokud jsou tyto základní 

požadavky a vybavení dodrženy a správně navrženy, případně i otestovány a zavedeny do 

výrobního procesu může společnost těžit z přínosů této technologie.  

 Detailní analýzou a přípravou podkladů pro dodavatele serializační technologie 

 Technologickým vybavením každého stupně serializační linky 

 Serializační linkou 

 Organizačními změnami 

 Datovými nároky  

 Povinnost dodržování daných pravidel v celém spektru dodavatelského řetězce 

3.2.1 Vybavení každého stupně serializační linky 

Tiskárny - Označení primárního výrobku přímo na výrobek samotný. Nejčastěji se 

k tomuto označení používají inkoustové tiskárny využívající tiskové technologie InkJet a 

Drop-On-Demand. Struktura označení podléhá legislativnímu nařízení povahy produktu. 

Označení lahví s limonádou, bývá označeno přímo na lahvi samotné a to expiračním datem, 

v některých případech i číslem šarže.  

Označení výrobku technologií DPM, tj. produkt je označen tak, že je do produktu 

vyražen 2D symbol, který má v sobe zakódované veškeré informace. 

Labeler - Není nutné osazovat touto technologií každou serializaci, jen tam, kde se 

bude na danou úroveň balení lepit etiketa s předtištěným vzhledem. Důvodem lepení 

přetištěných etiket, je zrychlení procesu balení (záleží na objemu baleného produktu), nebo 

úspora nákladů na tiskovém materiálu.  

Scanner - Funkcí scanneru je načíst data uložená, zakódovaná v 1D/2D kódu. Je 

součástí každé úrovně balení.  

Kamerový systém - Systém, který je nedílnou součástí kontroly a vyhodnocení 

kvality tisku na každém stanovišti balení, je umístěný za tiskárnou čárového kódu. Hlavním 

úkolem je načíst data zakódovaná v 1D/2D čárovém kódu. Tato data poslat na kontrolu do 

ERP systému. Na základě vyhodnocení ERP systémem a vyhodnocení shodnosti obou 

informací v zakódované i v alfanumerické části, která musí splňovat kvalitativní náležitosti 

stanovené oddělením kvality, získáme normu pro tisk schváleného výrobku Příkladem 

kamer používaných při procesu serializace je kamera Cognex In-Sight 7000 series. 

Kompaktní parametry kamery jsou vhodné pro umístění prakticky v jakékoliv části linky. 

Kamera je přizpůsobena ke snímání ve vysoké rychlosti s kapacitou 700 snímků/min  

v dostatečné kvalitě s rozlišením 1280x1024. [12] 
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Laserové senzory - Laserovými senzory musí být osazena každá část, na které je 

prováděna nějaká operace.  Bez těchto senzorů není možné proces serializace automatizovat.  

Rejet pullery - Zařízení, které dle vyhodnocených dat buď odkloní poškozený či 

špatně označený produkt na jinou část linky ke kontrole, nebo vyřadí produkt z procesu 

serializace definitivně odstraněním vadného produktu do části, kde je shromažďována 

zmetková část výroby tzv. scrap. 

PLC (programovatelný logický automat) - Jakmile senzor zaznamená přítomnost 

objektu, vyhodnotí PLC dle známých parametrů tj. rychlost linky a vzdálenost k oblasti, ve 

které má být iniciována další požadovaná akce, čas tisku a lepení štítku na produkt. 

3.2.2 Serializační linka 

Kódová označení jsou poskytnuta tiskárně a vytisknuta na produkt (Item) nebo na 

štítek, je-li již umístěn na zabalené jednotce. V této důležité operaci se data o produktu 

uložená v digitální formě přemění na data vytištěná na fyzický produkt. Jakmile jsou data 

přesunuta a nalepena na fyzický produkt, musí být zkontrolována. Skener s kamerovým 

systémem zkontroluje, zdali jsou na daném produktu vytištěny požadované údaje. Pokud 

označený produkt projde přes kontrolní zónu a skenovací kamery načtou požadovaná 

natištěná data. Skenery kontrolují oba druhy dat vytištěných na produktu. Pokud je struktura 

i čitelnost obou kódů akceptovatelná a projde všemi kritérii stanovenými výrobní společností 

je sériové číslo a samotný produkt schválen a zaevidován do systému, kde je sériové číslo 

produktu na dané úrovni uloženo se všemi detaily (číslo samotného produktu přiděleného 

společností GS1, datum výroby, číslo dávky, expirační datum, atd.). Struktura detailních 

informací zakódovaných do označení produktu je závislá na požadavcích objednavatele, 

samotném druhu produktu a legislativním nařízením cílové země.  

Obrázek 15: Kamera Cognex In-Sight 7000 series [12] 
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Typ obalu produktu závisí na požadavku objednavatele a druhu produktu. Může být 

balen například do krabiček (případ brzdových destiček z případové studie, viz dále), sáčků, 

lahví, plechovek atd. Po primárním balení základního produktu následuje balení na vyšší 

úroveň Bundle (balík po výrobcem stanoveném množství). Nejčastěji má tato úroveň tvar 

zajištěný smršťovací folií (např. balení léků, balení sirek). Tato úroveň balení může být 

vynechána, záleží na typu produktu. Poté následuje úroveň Case packing (balení do 

kartónových krabic).  

Jako další a poslední krok je poskládání těchto kartónových krabic na paletu 

přizpůsobenou logistickým účelům v dodavatelském řetězci. Každé balící stanoviště je 

vybaveno vlastním etiketovacím přístrojem (pokud se netiskne přímo na balení produktu), 

tiskárnou, scannerem a kamerou. Je-li detekován vadný kus produktu na jakékoliv úrovni, 

je z procesu vyřazen za pomocí rejet pull mechanizmu, který odkloní produkt na jinou část 

linky ke kontrole. V případě zjištění nesprávného označení na úrovni zabalené palety, může 

být tato chyba opravena manuálně za chodu linky bez jakéhokoliv zdržení pomocí vytištění 

nové logistické etikety (SSCC). Jednotlivé typy etiket použitých na různých typech balení 

budou předvedeny v případové studii.  

Mezi všemi úrovněmi produktu existuje vztah tzv. Parent-Child. Vztah existuje 

mezi krabičkami balení a sestavou baleni (Bundle), zároveň stejný vztah existuje mezi 

každou sestavou balení (Bundle) a kartonovou krabicí (Case). V neposlední řadě tento vztah 

platí i mezi kartonovými krabicemi (Case) a zabalenou paletou (Pallet), která je evidována 

jako samostatná jednotka v dodavatelském řetězci. Vysvětlení tohoto vztahu tkví v 

jedinečnosti označení. Pokud je jedinečně označená paleta, obsahující jedinečně označené 

kartonové krabice, není možné, aby kódové označení použité na kartonové krabici bylo 

použito na jinou jednotku v jiné objednávce či na jiné balení ve stejné dodávce. U každého 

produktu a kódu na balení je zaznamenáno a evidováno v jaké logistické jednotce je balík 

umístěn, proto je možné zpět vystopovat z jaké výrobní dávky a kdy byl daný produkt 

Obrázek 16: Znázornění serializační linky [17] 
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v balíku vyroben. Veškerá přidělená data jsou vybrána z databáze tak aby nebylo možné 

přiřadit dvěma výrobkům jedno kódové označení: 

 Cartoning (Balení primárního produktu)  

 Bundling (Balení zabaleného primárního produktu s více kusy) 

 Case Packing (Balení produktu či balení produktů do krabic)  

 Palletizing (Balení krabic na paletu)  

 

Každá úroveň balení je vybavena tiskárnou pro označení samotného výrobku 

jedinečnou informací o produktu na předem nalepenou etiketu. V případě, kdy je zapotřebí 

lepit etiketu s předtištěnými údaji (logo společnosti, atd.), musí být daná úroveň balení 

doplněna o přístroj lepící etikety na balení výrobku. Dalším nutným vybavením je 

vysokorychlostní kamera, která dokáže v krátkém čase načíst data umístěná na samostatném 

výrobku či balení. Dále načtená data porovnat s databází a vyhodnotit zda je výrobek jak má 

být, tzn., že nejsou vytištěná data rozmazaná, znemožňující pozdější identifikaci 

v dodavatelském řetězci, nebo jsou-li natištěná data správná s porovnáním s daty v databázi.  

Samotná kamera dokáže vyhodnotit, je-li balení nepoškozené. Pokud výrobek 

nesplňuje tyto požadavky je vyřazen z procesu balení. K vyřazování balení je potřeba mít 

každou úroveň balení opatřenou rejectory, které odkloní poškozený či neprávně označený 

produkt na vedlejší pás. Na vedlejším pásu je produkt vyhodnocen. Je-li poškození nevratné, 

v tom případě je vyhozen do scrapu a do systému je tato položka zapsána a nahrazena novou 

na začátku cyklu. Pokud je produkt opravitelný, je zařazen na začátek cyklu, kde je jen 

přeznačen novým kódovým označením a pokračuje v procesu balení. Ke správné detekci 

produktu, který vstupuje na jednotlivé úseky, na úsek, kde je označován, nebo na úsek, kde 

je zapotřebí produkt odklonit, je nutné pás osadit laserovými senzory.  

3.2.3 Organizační nároky 

K zavedení serializační linky a především jejího bezproblémového chodu bude 

potřeba tým zkušených lidí, kteří budou mít na starosti celý tento proces. 

Project manager – Zodpovídá za tři oddělení. Oddělení, co má na starosti veškerou 

hardwarovou část, oddělení zodpovídající za správnou softwarovou stránku procesu 

serializace a oddělení kvality. Základem efektivní práce je intenzivní komunikace mezi 

těmito odděleními.  

Hardwarové oddělení ve složení Lead Engineer, který má k dispozici personál 

schopný zapojit, zprovoznit a v případě poruchy opravit serializační linku. Zodpovídají za 

propojení PLC se správným senzorem linky včetně odpovídajících nastavení všech součástí 

linky. 

Softwarové oddělení ve složení Lead Engineer, který má k dispozici tým 

programátorů. Jejich úkolem je efektivní propojení serializační linky s ERP systémem, 

přizpůsobení označení produktu dle požadavků zákazníka. Požadavky mohou být odlišné po 
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stránce vzhledu samotné etikety a obsahu zakódovaných údajů atd. Asi nejdůležitějším je 

propojení ERP systému s linkou tak, aby bylo možné poskytovat údaje k označení produktu 

takřka v reálném čase bez prodlev a poskytnutí adekvátního množství dat v požadovaném 

rozsahu tak, aby nebylo možné přidělit v případě nadnárodní firmy, která má více poboček 

na různých státech či kontinentech jedno sériové číslo na dva či více produktů.  Příkladem 

je cloudové řešení systému poskytované např. firmou Covectra. [3] 

Oddělení kvality, jehož úkolem je vyladění softwarového a hardwarového vybavení 

včetně testování samotného značení v celém spektru agregace. Během testování musí být 

otestováno maximální množství možných tvarů a typů produktů dle parametrů linky. 

Testování probíhá tak dlouho, dokud nejsou eliminovány všechny poruchy ohrožující 

automatický chod. Předmětem testování je kvalita tisku, správný obsah vytištěných dat, 

plynulý tisk atd. Testování během provozu probíhá na separované lince, která obsahuje 

stejné vybavení jako serializační linka v provozu. Během instalace a uvolnění procesu 

značení do sériové výroby se často objednává druhá totožná linka z důvodu, že daný proces 

nemůže být na pár hodin či dni zastaven z důvodu zavádění nového obalu na výrobek. Tudíž 

testování probíhá paralelně s běžnou výrobou. Jakmile je vše odzkoušeno, jsou tyto 

otestované parametry nastaveny na původní serializační linku, na které je možné proces 

serializace spustit do běžné výroby, bez testovací odstávky. 

Plánovací oddělení, jehož úkolem je připravit podklady pro výrobu dle schválených 

požadavků v systému, na základě kterých plánovač připraví Master Recipe tj. objednávka 

s veškerými informacemi jako je objednaný produkt, množství, zvláštní požadavky 

zákazníka (speciální značení). 

3.2.4 Datové nároky 

ERP systém je důležitou složkou v celém procesu v případě řízení serializace 

společnosti s jedním místem produkce, v případě nadnárodní společnosti s výrobou na více 

kontinentech. Zdroj poskytovaných dat musí vycházet jen z jednoho zdroje z jedné společné 

databáze. Pokud by každá pobočka využívala separované systémy s vlastní databází, je 

nemožné zajistit správnost údajů tak, aby byla eliminována duplicita dat poskytnutých 

k označení výrobku. I kdyby bylo zaručeno, že jedna pobočka bude mít poskytnuta data od 

nejnižší hodnoty a druhá bude od nejvyšších hodnot, není zaručeno jediné využití kódu na 

jeden výrobek. Jako vhodné řešení se nabízí cloudové řešení systému tj. databáze bude 

uložena na jednom místě a rozsah čísel potřebných k dokončení zakázky je přidělován 

jednotlivým místním ERP systémům. Tímto způsobem je zajištěno přidělení požadovaných 

jedinečných dat v takovém rozsahu, aby byla zakázka dokončena. Je možné tímto řešením 

poskytovat data pro libovolný počet závodů a několik serializačních linek. V každém případě 

musí být zajištěn kontinuální přístup místního ERP systému se společnou databází. Pokud 

je toto spojení přerušeno, lze dokončit proces značení s již přidělenou dávkou sériových 

čísel, ale v žádném případě nelze pokračovat v serializaci bez další dávky čísel. [3] 
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Způsob verifikace ve výrobním závodě je jednoduchý. Stačí si pomocí přenosného 

terminálu načíst etiketu výrobku a dle dostupného systému porovnat data. V případě 

verifikace během dodavatelského řetězce je tento krok znemožněn z důvodu nepřístupného 

systému. Řešením je výrobcem připravená aplikace či webové rozhraní na zabezpečené síti. 

V tomto případě je možné data načíst, zkontrolovat, případně je upravit při disagregaci a 

nahrání nového stavu, který musí mít nové kódové označení přidělené ze společné databáze.   

3.3 Implementace v Supply Chain 

3.3.1 Postup prací při Disagregaci, Expedici a Re-agregaci 

Postup prací při disagregaci a opětovné agregaci by měl být přizpůsoben na co 

nejjednodušší, jak jen to jde s předem stanovenými checkpointy zajišťujícími posloupnost 

všech kroků a zabránění vynechání jednoho z nich. Ve skutečnosti by operátoři při 

disagregaci a re-agregaci produktu neměli naskenovat více jak jeden kód bez jeho verifikace. 

Pokud je proces verifikace přeskočen z jakéhokoliv důvodu, bylo by velice obtížné zjistit, 

kde se daná chyba stala.  Náprava tohoto omylu či nedbalosti ze strany operátora v 

logistickém centru je velice zdlouhavá. Pro uvedení do požadovaného stavu se musí 

manuálně prohledat protokol událostí položku po položce, než se najde inkriminované místo, 

kde se chyba stala. Po úspěšném odebrání položek a připravení logistické jednotky (paleta 

se zbožím), musí být tato jednotka opatřena příslušným označením SSCC. 

Příkladem logistické jednotky je přepravní paleta. S využitím GS1 LL (GS1 

logistická etiketa) mohou uživatelé snadno identifikovat své logistické jednotky zcela 

jedinečným způsobem a zajistit tak jejich sledovatelnost v rámci celého logistického řetězce. 

Jedinou povinností v této souvislosti je označení každé logistické jednotky unikátním 

sériovým číslem, kódem SSCC, (Serial Shipping Container Code) sériovým číslem 

logistické jednotky. Otevírá se tak možnost implementace celé řady praktických aplikací 

jako je například směrování zásilek nebo automatická přejímka zboží.  

3.3.2 SSCC etiketa  

Každá GS1 LL by měla být vytvořena společností, která sestavuje logistickou 

jednotku, přičemž na etiketě musí být uveden GS1 Company Prefix této společnosti. [10] 

Každé logistické jednotce musí být přiřazen vlastní unikátní kód SSCC. Stejný kód 

SSCC je možné znovu použít nejdříve jeden rok poté, kdy byl poprvé vytvořen, pokud 

takový postup nebude představovat možné problémy. Tato lhůta může být prodloužena v 

souladu se zákony a nařízeními specifickými pro dané průmyslové odvětví. Pokud je 

identifikovaná logistická jednotka zároveň objednací položkou, může být navíc označena 

svým vlastním číslem GTIN (Global Trade Item Number), globálním číslem obchodní 

položky. [10] 

Homogenní logistická jednotka - Všechny jednotky v této úrovni balení jsou stejné a 

jsou označeny stejným číslem GTIN. [10] 
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Heterogenní logistická jednotka - Obsahuje různé druhy obchodních jednotek 

označených různými čísly GTIN. [10] 

Standardní logistická jednotka - Obsahuje pevně daný počet obchodních položek 

specifikovaných dodavatelem. Může se jednat o objednací položku, která je oceněna, 

objednána nebo vyfakturována (je součástí běžné nabídky dodavatele), v takovém případě 

bude označena unikátním číslem GTIN indikovaným prostřednictvím AI (01). Není-li 

objednací položkou a slouží jen k manipulaci (logistická funkce), je označena pouze kódem 

SSCC, který je možno identifikovat pomocí AI (02) a AI (37). [10] 

Nestandardní logistická jednotka - Byla vytvořena na základě specifické objednávky 

určitého počtu a druhu obchodních jednotek, není označena číslem GTIN AI (01). 

Doplňkové informace GS1 LL = atributivní data  - číslo šarže/dávky, datum 

minimální trvanlivosti, identifikace obchodního artiklu, která jsou v logistické jednotce 

obsažena. [10] 

V případech, kdy logistická jednotka je zároveň objednací položkou, může být 

rovněž identifikována svým konkrétním GTIN definovaným s využitím AI (01). [10] 

Pokud logistická jednotka není zároveň objednací položkou, je možné její obsah 

popsat pomocí AI (02), udávajícího GTIN nejbližší jednotky umístěné na dané logistické 

jednotce, v povinné kombinaci s AI (37), který definuje množství těchto jednotek. [10] 
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4 PŘÍPADOVÁ STUDIE 

Jako modelový produkt byly pro účely této práce vybrány brzdové destičky do 

automobilu. Důvodem tohoto výběru je to, že brzdová destička je jednou z klíčových 

bezpečnostních komponent v automobilovém průmyslu. Proto je serializace u tohoto 

produktu použitelná a vhodná.  

V rámci této případové studie je uvažována fiktivní společností „XY brake pads“ 

specializující se na výrobu brzdových destiček, která pro uspokojení poptávky má dva 

výrobní závody. První výrobní závod je umístěn v České republice pro uspokojení poptávky 

na evropském kontinentu včetně Ruska. Druhý výrobní závod je situován v Mexiku pro 

uspokojení poptávky v Jižní a Severní Americe.  

4.1 Motivace implementace 

Je vcelku pochopitelné, že jako cíl falzifikace je vybrán produkt, který je 

spotřebováván v takovém množství, kde se padělatelům vyplatí investovat nemalé 

prostředky do výroby a distribuce padělaného produktu. Jedním z nejčastěji padělaných 

produktů v automobilovém průmyslu jsou právě brzdové destičky. Jen v jedné továrně je 

možné produkovat více než 200 000 brzdových destiček denně. [1] Proto je více než 

pravděpodobné, že v tomto objemu vyprodukovaných brzdových destiček od různých 

výrobců se může několik miliónů falzifikovaných potažmo vadných produktů dostat přímo 

ke spotřebiteli. Pokud by systém serializace zabránil autonehodě způsobené 

falzifikovaným/vadným produktem, má smysl o ní uvažovat. Investice vynaložené na 

zavedení technologie serializace jsou vysoké, ale usnadní výrobci implementaci 

dodatečných legislativních nařízení, které se v budoucnosti mohou vyskytnout. 

Příklad takového nařízení můžeme hledat ve Spojených státech, kde se zavedla 

legislativní úprava zákona, která stanovuje, jaké materiály se již nesmějí nadále používat při 

výrobě brzdových destiček. Tento nový zákon stanovuje nové podmínky pro ochranu 

životního prostředí. Jedním z největších znečišťovatelů je měď, která je jednou ze složek 

obsažených v třecích materiálech. [15] 

Zákon rovněž stanovuje, jak přesnou musejí mít identifikaci samotné brzdové 

destičky a brzdové čelisti. Prodejní obal výrobku a výrobek samotný musí být označen 

zákonem definovaným způsobem. Štítek nebo samolepka na obalu výrobku musí obsahovat 

definovaný symbol listu (Leaf mark), který udává stupeň dosažených zákonných 

požadavků na ochranu životního prostředí. Samotný výrobek je tak přesně zařazen do dané 

kategorie indikátorů. [15] 

 Leaf mark indikátor A - Dotčenými látkami, včetně jejich chemických sloučenin v 

celkovém obsahu jsou kadmium, chrom (VI-), sůl, olovo, rtuť a azbestová vlákna 

[15] 
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 Leaf mark indikátor B - Zákon v USA zpřísňuje veškeré podmínky i pro budoucnost. 

Od roku 2021 je zakázán prodej třecích materiálů, u kterých je obsah mědi > 5% 

[15] 

 Leaf mark indikátor N - Od roku 2025 bude v USA povolen prodej třecích materiálů 

pouze tehdy, pokud obsah mědi bude odpovídat <0,5% hmotnosti [15] 

4.2 Proces přípravy (žádost o přidělení GS-1 označení) 

 Chce-li společnost „XY brake pads“ začít s projektem serializace svých produktů 

vyráběných v obou výrobních závodech je nutné společnost zaregistrovat na příslušném 

detašovaném pracovišti organizace GS1. V České republice toto spadá do kompetence 

sdružení GS1 Czech Republic. Do systému se mohou zapojit všechny právnické nebo 

fyzické osoby se sídlem na území České republiky, které se podpisem obchodní smlouvy 

zavazují k dodržování organizačních, metodických a technických podmínek systému GS1. 

Společnosti bude přiděleno konkrétní identifikační číslo, které se skládá z prefixu (označení 

společnosti a země, kde daná společnost sídlí, místo registrace čárového kódu, neurčuje 

místo výrobního závodu, 859 – Česká Republika) v kombinaci s 4-6 místném označení 

společnosti, toto označení se nazývá GS1 Company prefix (GCP). Pro správnou identifikaci 

produktu v dodavatelském řetězci jsou produktu přidělena označení ve tvaru GCP + interval 

pro identifikaci produktu + kontrolní číslice, viz Tabulka 1. 

Tabulka 1: složení kódu GTIN-13 a struktura GCP [zdroj vlastní] 

Označení GTIN-13 pro Českou republiku 

Formát GCP Interval pro identifikaci 
Kontrolní 

číslice 

7 místný 859xxxx 00001-99999 K 

8 místný 859xxxxx 0001-9999 K 

9 místný 859xxxxxx 001-999 K 

Označení GTIN-13 pro Mexiko 

Formát GCP Interval pro identifikaci 
Kontrolní 

číslice 

7 místný 859xxxx 00001-99999 K 

8 místný 859xxxxx 0001-9999 K 

9 místný 859xxxxxx 001-999 K 

 

Obrázek 17: Indikátor Leaf mark [15] 
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GCP – Přidělen příslušným sdružením organizace GS1 Czech Republic  

Interval pro identifikaci – Sekvence číslování označující jeden výrobek, který nemůže 

být použit další společností, jelikož je vázaný na GCP označující jedinou společnost na světě. 

Společnosti je přidělen rozsah čísel, jehož systém využívání je libovolný a zcela 

v kompetenci společnosti, či bude přidělován vzestupně, sestupně nebo přidělován dle 

segmentů. Doporučený systém přidělování čísel vzestupný či sestupný. Pokud daný rozsah 

je nedostatečný, je nutné si zažádat u příslušného sdružení organizace GS1 o přidělení 

nového označení s novým rozsahem čísel pro označení výrobku. 

Kontrolní číslice - Kontrolní číslice vypočtená z ostatních znaků dle algoritmu 

stanoveného danou symbolikou. Netvoří součást dat zakódovaných v symbolu. Je určena ke 

kontrole správnosti sestavení kódu 

Máme-li již zaregistrovanou společnost u příslušných sdružení organizace GS1 a 

přidělený GCM (GS1 Company Prefix) viz Tabulka 1: složení kódu GTIN-13 a struktura 

GCP musí se do společné databáze evidovat jedinečné označení výrobku, které bude moci 

být použito na jednom druhu produktu na specifické úrovni balení. Toto kódové označení se 

nazývá GTIN (Global Trade Item Number). Z toho vyplývá, že unikátní označení pro 

nejnižší úroveň balení tj. samotná obchodní jednotka může mít tvar GTIN-8, GTIN-13 a 

GTIN-14 

GTIN-8 – Neobsahuje GCP, skládá se pouze z národního prefixu 859 – ČR, kde je 

společnost zaregistrována, čísla položky a kontrolní číslice viz Tabulka 2. 

Tabulka 2: GTIN-8 [zdroj vlastní] 

GTIN-8 pro ČR 

Prefix Interval pro identifikaci Kontrolní číslice 

859 0001-9999 K 

GTIN-8 pro Mexiko 

Prefix Interval pro identifikaci Kontrolní číslice 

859 0001-9999 K 

 

GTIN-13 – Složení GCP, číslo konkrétní položky a kontrolní číslice viz Tabulka 1. 

GTIN-14 – Složení je obdobné jako u GTIN-13, jen přidaná číslice na začátku 

kódového označení vyjadřující velikost obchodní jednotky tzv. indikátor balení viz Tabulka 

3: GTIN-14 3. Hodnota 0 je určena pro převod GTIN-13 na 14 místnou strukturu. Hodnoty 

1-8 vyjadřují velikost logistické jednotky a hodnota 9 je určena pro identifikaci zboží 

s proměnnými jednotkami, vyjadřující nutnost dodatečného snímání doplňkové informace 

např. proměnnou hmotnost.  
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Tabulka 3: GTIN-14 [zdroj vlastní] 

GTIN-14 pro ČR 

Indikátor balení GCP Interval pro identifikaci 
Kontrolní 

číslice 

L 859xxxx 00001-99999 K 

L 859xxxxx 0001-9999 K 

L 859xxxxxx 001-999 K 

GTIN-14 pro Mexiko 

Indikátor balení GCP Interval pro identifikaci 
Kontrolní 

číslice 

L 859xxxx 00001-99999 K 

L 859xxxxx 0001-9999 K 

L 859xxxxxx 001-999 K 

4.3 Proces serializace výrobce 

4.3.1 Označení produktu (brzdová destička) 

Před tím, než jsou brzdové destičky poskládány do setu a zabaleny do primárního 

balení, které bude bráno jako základní obchodní jednotka (tj. set, který lze koupit 

v autoservisu obsahující 2 páry brzdových destiček pro kompletní výměnu na vozidle), je 

vhodné, aby samotná destička byla označena aplikačními identifikátory nesoucími důležité 

informace pro samotný proces serializace a zpětné trasovatelnosti výrobku. Brzdová destička 

má vhodný tvar a prostor pro záznam níže uvedených aplikačních identifikátorů jak ve formě 

2D čárového kódu Datamatrix, tak je možné tato data zaznamenat na produkt v klasické 

formě alfanumerického kódu.   

(01) GTIN – Globální číslo obchodní jednotky při využití kódování ve tvaru GTIN-

13 se nabízí výrobní společnosti např. v České republice, která má přidělen GCP společnosti 

o 4 místé velikosti (ČR – 2222), zbývá v rozsahu kódu prostor pro 99 999 jedinečných 

označení pro vyráběné produkty. Bohužel tento rozsah je dostačující jen pro označení typu 

produktu, ale ne pro náš požadavek. Jelikož se produkce pohybuje v řádech desetitisíců až 

statisíců denně, musí být naše označení doplněno další aplikační identifikátor.      

(21) Sériové číslo – Použití (AI21) ve spojení s (AI01) nám zajistí dostatečný prostor 

pro označení jakéhokoliv množství produktů. Kombinaci těchto dvou aplikačních 

identifikátorů je možné zakódovat i do 1D čárového kódu tj. GS-128.  

(11) Datum výroby – Změna legislativy, která by nařizovala či regulovala prodej 

daného produktu dle stáří. Pokud by tato možnost nastala, je výrobce předem připraven a 

získává tím i konkurenční výhodu a možnost získat vetší podíl na trhu. 

(10) Číslo výrobní šarže – Ve Spojených státech při změně legislativy nařizující 

využívání méně škodlivých materiálů na třecí brzdové plochy by opět produkt označený 
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pomocí (AI10) získal konkurenční výhodu, protože má výrobce okamžitý přehled kde, kolik 

a z jakého materiálu třecích ploch brzdových destiček je připraveno k okamžité expedici.  

Následujícím krokem v procesu serializace je finální podoba etiket s unikátním 

označením pro identifikaci produktu včetně 1D či 2D čárovým kódem, který je možné 

doplnit o informace poskytující spotřebiteli náležité podrobnosti o kupovaném produktu. 

Označení na nejnižší úrovni produktu (Item) – GTIN vytvořený pro daný produkt ve 

výrobní pobočce pro ČR a Mexiko viz Tabulka 1: složení kódu GTIN-13 a struktura GCP. 

Obě kódová označení se budou shodovat. Každé sdružení organizace GS1 má přidělený 

rozsah čísel, ze kterého je přidělováno dle potřeb daného státu, tudíž prefix země bude 

určený státem, kde je společnost zaregistrována bez ohledu je-li výroba situována ještě 

v jiném státě (Mexiko) GCP označení společnosti bude také totožné mezi výrobním 

závodem v ČR a Mexiku. Jediné označení, které zcela v kompetenci společnosti je číslo 

produktu z intervalu pro identifikaci za předpokladu, že budou oba závody vyrábět totožný 

výrobek. 

4.3.2 Označení primární obchodní jednotky (set brzdových destiček) 

Pro balení brzdových destiček obsahující celý set potřebný k výměně brzdového 

obložení na starém voze, bude nejvhodnější doplnění serializačních údajů na předem 

vytištěnou samolepící etiketu. V této případové studii byla vybrána již existující etiketa 

brzdového obložení od společnosti ATE [15]. Důvody dotisku čárového kódu GTIN-13 a 

2D Datamatrix čárového kódu na předem připravenou etiketu jsou:  

 Finanční – Varianta, kdy je etiketa tisknuta na obal celá nepřiměřeně prodlouží 

proces balení. Serializační linka je přizpůsobena na balení ve velkých rychlostech, 

každé časové zdržení z důvodu nepřiměřeného tisku by se nepříznivě promítlo do 

množství zabalených produktů. Tedy dotisk dvou čárových kódu je efektivnější a 

serializační linka vykáže větší produkci. 

 Procesní – Jakmile je zavedena do výroby objednávka obsahující typ brzdových 

destiček, množství, specifické požadavky zákazníka po jakém množství jsou tyto 

produkty agregovány, připraví se celá  serializační linka přesně na tento jeden 

produkt. Tudíž máme zajištěno, že do procesu balení nebude zahrnut žádný jiný 

produkt, než produkt žádaný v objednávce a zobrazený v předtištěných údajích na 

Obrázek 18: Agregace brzdových destiček do balení  [zdroj vlastní] 
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etiketě. Těmito údaji jsou GTIN-13, 2D Datamatrix, katalogové číslo výrobce, 

indikátor Leaf mark a další označení dohodnutá se zákazníkem. 

 

 

GTIN-13 (na úrovni balení) obsahuje dva sety brzdových destiček. Jako nová 

obchodní jednotka musí být toto kódové označení opět zaregistrováno u příslušné organizace 

GS1. Pokud si vyhledáme toto označení v databázi GS1, zobrazí se nám obsah kódu pro celé 

balení. Obsahem bude i sada kódu jednotlivých komponentů v balení a tím bude sada GTIN-

13 kódu, kterým bude tento kód nadřazený (vztah Parent-Child). Zdá se, že značení tímto 

kódem je zbytečné, když jsou všechna potřebná data pro účely serializace zakódována do 

doplňkového značení 2D Datamatrix. Hlavním důvodem je schopnost čtení tohoto kódu na 

pokladních systémech. 

Doplňkové označení 2D Datamatrix čárovým kódem – nespornou výhodou tohoto 

typu čárového kódu je, že dokáže pojmout veliké množství dat od přímých linků na webové 

stránky, až po takřka libovolné složení aplikačních identifikátorů. Pro označení setu 

Obrázek 19: Etiketa na balení brzdových destiček [15] 
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brdových destiček budou již postačovat námi zvolené aplikační identifikátory (01) GTIN, 

(21) sériové číslo, (11) datum výroby a (10) číslo výrobní šarže.  

(01) GTIN – Na úrovni balení je obsahem set brzdových destiček. GTIN se bude lišit 

od označení na samotné destičce. Jelikož v databázi bude zaznamenáno, že tento konkrétní 

GTIN s kombinaci s (AI21) obsahuje jedinečné označení všech destiček v něm zabalených, 

které již nelze najít v žádném dalším balení.  

(21) Sériové číslo – Unikátní označení, které nelze najít na jiném produktu stejné 

úrovně se stejnou kombinací GTIN kódu. 

(11) Datum výroby – Na balení je zaznamenán datum, kdy bylo balení zabaleno.  

(10) Číslo výrobní šarže – Je shodný s číslem na brzdových destičkách 

4.3.3 Označení obchodní jednotky na úrovni krabice se sety brzdových destiček 

Po naskládání požadovaného množství balení brzdových destiček automatickým 

systémem do krabice je taktéž požadováno označení příslušným kódem, je-li tato úroveň 

balení brána jako nová samostatná obchodní jednotka. Máme přichystaný zaregistrovaný 

kód GTIN 950222215152 u organizace GS1, který je opět nadřazený GTIN označení 

z předchozí úrovně GTIN 95022215151 viz (vztah Parent-Child) Příklad krabice označená 

GTIN-13 kódem (podpora pokladních systémů) doplněná o 2D Datamatrix obsahuje čtyři 

balení brzdových destiček. 

 

 

Obrázek 20: Označení na úrovni krabice (Case packing) [zdroj vlastní] 
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4.3.4 Označení obchodní jednotky na úrovni palety  

V poslední fázi agregace a tím i poslední fázi balení na serializační lince, jsou krabice 

s unikátní označením naskládány na paletu a zafixovány. Budeme brát paletu jako obchodní 

jednotku, proto musíme mít přiřazen nový GTIN kód pro tuto úroveň agregace. Posledním 

značením u výrobce je nalepení SSCC etikety na paletu ve formátu, který obsahuje SSCC 

kód (AI00), nový GTIN se vztahem parent-child vůči krabicím se sety brzdových destiček. 

Doplňující informace o obsahu palety jsou zakódovány v GS-128 čárovém kódu, který 

obsahuje GTIN palety (AI01) a číslo šarže (10). Jsou-li všechna data nahrána v databázi, je 

tato jednotka připravena k expedici do hlavního logistického skladu. 

4.4 Proces serializace v Supply Chain 

Proces serializace v dodavatelském řetězci je specifický v tom, že je hlavní důraz 

kladen na správný postup při rozdělování jednotlivých krabic jiných balení o jiných počtech. 

Příklad odeberou-li se čtyři krabice s GTIN 950222215152 není možné druhou polovinu 

palety odeslat s původním označením GTIN 950222215153, protože by do systému byly 

zavedeny mylné informace. V podstatě by systém nerozeznal odebrání poloviny produktů 

z obchodní jednotky a systémově by kompletní paleta putovala, až po sklad, kde by při 

přijímání zboží zjistili nekompletní dodávku.  

Správným postupem operátorů v logistické skladu je ponechání GTIN určeného pro 

krabici 950222215152 společně s aplikačním identifikátorem (AI37) označující množství. 

Minimálně tyto dva aplikační identifikátory jsou společně zakódovány do nového označení 

GS-128 na nové logistické etiketě vytisknuté logistickým skladem.  Nová logistická etiketa 

obsahuje hlavičku s názvem společnosti vlastnící logistický sklad, adresu logistického 

skladu a GLN kódem označujícím logistický sklad. Po zabalení produktu dle požadavků 

spotřebitele jsou nová data o cestě produktu logistickým skladem nahrána do databáze. 

V tomto bodě dodavatelského řetězce, kdy bude potřeba dohledat konkrétní produkt, závisí 

správnost dat na logistickém centru. Výrobce již nemá žádnou kontrolu nad procesem 

serializace.  

Obrázek 21: Agregace na paletu a označení SSCC etiketou [zdroj vlastní] 
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Poslední fází je příjem zboží obchodem či servisem, ve kterém bude mít k sadě 

brzdových destiček přístup již samotný spotřebitel. Po přijetí dodávky vyznačí obchodník 

do databáze její převzetí. Výrobce si tak ověří, jestli zákazníkovi dorazila kompletní 

objednávka. Zde si může spotřebitel verifikovat sadu brzdových destiček. Pomocí webového 

rozhraní, kde zadá kódové označení z balení produktu, nebo ho načte pomocí aplikace 

vytvořené výrobcem za tímto účelem kontroly. 
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5 ZÁVĚR 

Technologie serializace vyžaduje důkladnou přípravu ve fázi plánování samotného 

projektu, kde se na tento proces musí připravit samotný výrobce, ale také každý článek 

v dodavatelském řetězci. Zanedbá-li se již jen jeden článek, pozbývá samotná serializace 

smysl, jelikož by se do databáze nenahrály pravdivé informace. V lepším případě bude 

databáze plná mylných informaci, v tom druhém horším existuje možnost dodání vadného 

komponentu spotřebiteli a fatálním následkům při jeho selhání. Po důkladné fázi, kdy se celý 

proces plánuje, následuje fáze zavádění a testování.  

Základním úkolem v této fázi je důkladné testování všech typů produktů, různých 

druhů balení, či zavádění nových etiket dle náročných požadavků zákazníka. Tato fáze je 

klíčová. Bez důkladného testování může být celý proces do budoucna nepoužitelný. V té 

chvíli přichází výrobce o benefit, který přinášející tato technologie. Dodrží-li každý účastník 

v dodavatelském řetězci předepsaná pravidla, je výrobce schopný rychle zareagovat na 

krizové situace. Příklad, kdy v jedné výrobní šarži brzdových destiček je defektní jeden 

důležitý komponent snižující funkčnost brzdového mechanizmu výrobce využívající tuto 

technologii, může okamžitě zareagovat i bez ohledu na to jestli se vadné produkty odeslali 

na jedno místo či několik míst v různých koutech světa. Stáhne defektní šarži a nahradí jí 

novou.  

V neposlední řadě je tento systém klíčem v boji proti padělkům, které jsou čím dál 

tím sofistikovanější a propracovanější, mnohdy jsou k nerozeznání od originálu. Díky 

jedinečnému označení každé obchodní jednotky je kdokoliv schopen si ověřit jedná-li se o 

falsifikát či originální díl. Těmito kroky se zvyšuje renomé společnosti a díky absolutní 

kontrole nad svými výrobky se zvyšuje i procento originálních dílů na trhu. Zvyšuje se tím 

i spokojenost zákazníků, kteří si budou rádi kupovat její produkty i v budoucnosti. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ASCII   Americký standardní kód pro výměnu informací 

ATE  Společnost zabývající se výrobou brzdových komponentů 

CIJ  Kontinuální inkoustový tisk 

DOD   Technologie bezkontaktního tisku 

DPM  Přímé značení dílů 

EAN  Mezinárodní číslo obchodní položky 

EAN-13 Numerický kód o délce 13 znaků 

EFPIA  Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací 

ERP  Podnikový informační systém 

GCP  Identifikační číslo společnosti 

GLN  Globální lokalizační číslo 

GS1  Organizace Global standad 1 

GS1 LL Logistická jednotka globálního standardu 1 

GTIN  Globální identifikační číslo obchodní jednotky 

MES  Výrobní informační systém 

PLC  Programovatelný logický automat 

PSI  Institut pro bezpečnost léčiv 

UPC  Univerzální kód výrobku 

WHO  Světová zdravotnická organizace 

ZKL  Společnost vyrábějící kuličková ložiska 
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