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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací License Plate Receive (LPR) procesu mezi  

eD system a.s. a odběratelem, jímž je jeden z největších internetových retailů na světě. 

V teoretické části je představena oblast logistiky a logistického řízení v distribuci, distribučního 

řetězce a informační systém EDI podporující optimalizaci procesů v dodavatelském řetězci. V 

praktické části je přiblížen pojem LPR, požadavky odběratele na jeho zavedení a výhody tohoto 

procesu. Důležitou částí je realizace LPR procesu, souhrn opatření nutných pro úspěšnou 

implementaci a vyhodnocení celého procesu. 
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Abstract 

The diploma thesis deals with design and implementation of License Plate Receive (LPR) 

process between eD system a.s and one of the world´s largest online retailers. The theoretical 

part introduces the area of Logistics and logistics management in distribution, distribution chain 

and the EDI, as the information system supporting optimization in the supply chain. The 

practical part describes the concept of LPR, customer requirements for its implementation and 

advantages of this process. The important part is the implementation of the LPR itself,  

a summary of measures necessary for successful implementation and evaluation of the whole 

process.  
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1 Úvod 

 Vytyčenou oblastí diplomové práce je naimplementování procesu LPR – License Plate 

Receive, který je požadován odběratelem pro další spolupráci s firmou eD system a.s. Hlavním 

cílem práce je zajištění přesného a rychlého příjmu dodávek zboží ve skladech odběratele. 

Vhodné nástroje k dosažení stanoveného cíle jsou předmětem teoretické části diplomové práce. 

Teoretická část se bude zabývat logistikou, distribucí, dopravou a softwarem optimalizujícím 

proces v celém dodavatelském řetězci. Dílčím cílem vyplývajícím z požadavků odběratele bude 

příprava změn stávajícího procesu při vychystávání zboží, datové úpravy a následná 

implementace LPR.  

 Motivací pro výběr daného tématu byl autorčin zájem o inovace navržené odběratelem, 

jímž je přední světový retail. Tyto inovace mohou znamenat zefektivnění stávajících 

logistických procesů v eD system a.s. group a navíc je samotný požadavek odběratele na 

implementaci LPR podmínkou pro další spolupráci. Proces zefektivnění logistických procesů  

a inovace posouvající firmu dopředu, jsou pro společnost eD system a.s. velmi aktuální téma. 

Pouze společnosti zvyšující svou efektivitu a zlepšující firemní procesy s cílem zvýšení 

produktivity, mají možnost získat konkurenční výhodu a maximalizovat své zisky. Přáním 

každé firmy je získání pevné pozice na trhu.  

 Diplomová práce je řešena v podmínkách společnosti eD system a.s. K dosažení 

hlavního cíle, jímž je zajištění přesného a rychlého příjmu dodávek zboží ve skladech 

odběratele, byl zvolen následující postup. Analýzou stávajícího expedičního procesu směrem 

k odběrateli, byla nutná úprava logistických štítků s požadovanými detaily na všech kartonech 

zboží, které se na odběratele expedují. Tato zjištění vedla k nutnosti procesních, datových  

i logistických úprav. License Plate Receive je vhodným nástrojem pro zjednodušení příjmu 

zboží na straně odběratele, inovací na straně dodavatele, tedy eD system a.s. a možností využití 

tohoto procesu i pro tuzemské odběratele, v podobě největších internetových retailů jako Alza, 

Mall, Datart a další.  

 Snahou všech tuzemských internetových retailů je napodobování inovací velkých 

zahraničních retailových hráčů a jejich využití ke svému ekonomickému prospěchu. Analýza 

činností prováděných při expedici zboží, slouží jako podklad pro návrh jednotlivých kroků, 

jejichž cílem je zefektivnit proces příjmu dodávek zboží.  
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 Diplomová práce bude rozdělena do dvou částí. Teoretická část se bude zabývat 

představením společností zúčastněných na implementaci požadovaného procesu a literární 

rešerší z oblasti logistiky, distribuce a dopravy. Podstatnou částí bude přiblížení pojmů jako 

EDI a WMS, což jsou softwary optimalizující proces v celém dodavatelském řetězci. Informace 

týkající se těchto pojmů budou čerpány z české a zahraniční odborné literatury a internetových 

zdrojů. V praktické části bude sestavena metodika práce a popis a analýza současného stavu. 

Přesný popis LPR procesu, jeho výhody a požadavky na jeho implementaci budou důležitou 

částí diplomové práce. Hlavní částí bude postup při úpravě logistických štítků, popis náležitostí, 

které štítky musí nést, vytvoření DESADV zprávy, která se elektronicky zasílá odběrateli  

a příprava logistických linek, které budou pro expedici v režimu LPR nejvhodnější.  
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2 ICT a eD system group a.s. 

 ICT neboli informační a komunikační technologie jsou jedním z nejvýznamnějších 

odvětví v České republice. Patří mezi nejprogresivnější a nejrychleji se vyvíjející sféry a tvoří 

zhruba 5 % celkového hospodářství Evropské unie. Zabývají se tvorbou a metodami sběru dat  

a implementací a zdokonalováním informačních procesů. Právě tyto technologie zahrnují různé 

oblasti, které jsou denně využívány k běžným činnostem [27]. Od cloudových služeb, softwarů, 

zálohování dat a terminálů, přes tiskárny, servery, osobní počítače a počítačové komponenty, 

až po drobné příslušenství, jako jsou klávesnice či flash disky.  

 Mezi největší společnosti informačních a komunikačních technologií v naší zemi patří 

společnost eD system group a.s. V následujících kapitolách bude blíže představena společnost  

eD system a.s. jako jeden z předních ICT distributorů v zemi, dále společnost E LINKX a.s. 

jako softwarová společnost a CELogis a.s. jako společnost poskytující komplexní logistické 

služby. Vzájemná spolupráce těchto tří společností a především know-how jejich zaměstnanců 

je nutná ke správné implementaci procesu LPR.  

 

Obr. 1 Schéma ovládaných a ovládajících osob eD system group a.s. [2] 
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2.1 Společnost eD system a.s. 

 Společnost eD system a.s. byla založena 3. března 1993 jako akciová společnost se 

sídlem na Novoveské 1262/95 v Ostravě - Mariánských Horách. Identifikační číslo společnosti 

je 47974516 a daňovým číslem je CZ47974516. Základní kapitál firmy je 300 000 000,- Kč. 

 Společnost eD system a.s. zahájila svou činnost jako dovozce a distributor produktů ICT 

v roce 1993. Od svého počátku se řadí mezi nejvýznamnější distributory ICT produktů působící  

na českém, slovenském a polském trhu. Společnost má vlastní skladové prostory v Ostravě  

o více než 15 000 m² a expeduje na 10 000 zásilek denně [9].  

 Mezi sesterské společnosti eD system a.s., patří E LINKX a.s., CELogis a.s. a Dileris 

a.s. Softwarovou společností zajišťující informačně-technologická řešení je E LINKX a.s. 

Logistickou společností zajišťující komplexní logistické služby spojené se skladováním  

a dopravou zboží je CELogis a.s. Společností zajišťující profesionální záruční i pozáruční 

servis, outsourcing, instalace i pronájem hardware je Dileris a.s. Všechny společnosti sídlí na 

Novoveské v Mariánských Horách a patří mateřské společnosti eD system group a.s.  

 Sídlo společnosti eD system a.s., centrála a skladové prostory jsou v Ostravě. Další 

pobočky v České republice mají zastoupení v Praze, Brně a Pardubicích. Slovenské zastoupení 

působí v Bratislavě, Žilině, Bánské Bystrici a Košicích. Polské v Krakově.  

2.1.1 Předmět podnikání 

 Hlavním předmětem činnosti je import, export a prodej spojený se službami v oblasti 

distribuční, obchodní, marketingové a technické podpory. Portfolio produktů zahrnuje dnes 

více než 300 nejvýznamnějších světových dodavatelů ICT (hardware, software, networking, 

PC komponenty, herní příslušenství a další), z nichž více než polovina je na základě přímých 

kontraktů s výrobci. Součástí nabídky je i vlastní výrobní řada herních počítačů pod značkou 

Lynx. Trendem posledních let je rozšiřující se nabídka produktů v oblasti spotřební elektroniky, 

mobilních telefonů a non-IT zboží [2]. 

 Právě portfolio tzv. non-IT zboží (zboží patřící do ostatních kategorií, kromě IT),  

je jedním z hlavních vývozních artiklů na největšího zahraničního odběratele, v podobě jednoho  

z největších online retailu na světě. Mezi non-IT zboží patří ruční nářadí a spotřební zboží, 

sportovní oblečení a obuv, kosmetika, dětské hračky, mala bílá technika, kuchyňské pomůcky, 

zahradní nářadí a příslušenství a jiné.  
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2.1.2 Poslání společnosti 

 Poslání společnosti vyjadřuje směr, kterým se má firma ubírat. Sestává se z vize, 

poslání, tedy mise a potřebných řešení k dosažení těchto cílů. Pomáhá v rozhodování  

o budoucím směru firmy, o nových aktivitách, jako jsou vlastní značky, spolupráce nebo 

akvizice s další firmou, nabírání nových zaměstnanců nebo další inovace. Poslání společnosti 

by mělo zodpovídat otázky, proč byla firma založena, v čem má pomáhat společnosti, 

respektive lidem a kde by měla být firma v horizontu pěti let.  

 Posláním společnosti je [2]: 

 Zajištění nejkvalitnější prodejní podpory odběratelům, stálou a rychlou dostupnost 

nejprodávanějších produktů za atraktivní ceny a dosažení zisku pro každou 

obchodovanou komoditu.  

 Zajištění efektivního prodejního kanálu pomocí marketingových promo akcí  

pro všechny výrobce a dodavatele. 

 Rozvíjení výkonnosti zaměstnanců společnosti a řízení těchto lidských zdrojů jsou 

hlavní devizou společnosti. 

 Zefektivňování a inovace vnitřních procesů pro obchodní i nákupní týmy, rozvoj 

informačních systémů a webových aplikací společnosti. 

 Precizní controlling a hodnocení kvality poskytovaných služeb. 

 Aktivní vyhledávání nových obchodních příležitostí, rozšiřování partnerského 

prodejního kanálu B2B i B2C. 

 Rozšiřování produktového portfolia. 

 Inovace vedoucí ke konkurenční výhodě společnosti. 

2.1.3 Strategie společnosti 

 Základní strategií společnosti jsou kromě nabídky špičkových produktů světových 

výrobců také kvalitní služby odpovídající potřebám odběratelů. Mezi klíčové prvky patří 

vysoká dostupnost zboží, konkurenceschopné ceny, rychlost a kvalita dodávek, špičková 

podpora elektronického B2B a B2C řešení a v neposlední řadě také marketingová podpora [2]. 

 Základním rysem obchodní strategie je obchodování s ICT prodejci. Mezi klasické 

odběratele patří tuzemské velkoobchody, retailoví odběratelé, etailové společnosti, systémoví  

a projektoví integrátoři a další prodejci ICT. 
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2.1.4 Produktové portfolio 

 V oblasti produktového portfolia, obsahující více než 135 000 produktů, je cílem 

nabídnout odběratelům co nejucelenější nabídku, přičemž volbu jednotlivých značek  

a dodavatelů provádí obchod na základě poptávky [2]. Vždy je však cílem volit produkty tak,  

aby nabídka splňovala základní nároky na kvalitu a představovala dlouhodobější perspektivu 

pro partnery.  

 Nabízené portfolio produktů se dá dnes rozdělit do několika oblastí: 

 počítače a desktopy, 

 periferie, 

 komponenty, 

 software, 

 telekomunikace, 

 spotřební elektronika, 

 non-IT. 

2.1.5 Současná situace společnosti a poskytovaná kvalita služeb 

 V hospodářském roce 2017 společnost eD system a.s. dosáhla ročního obratu 11,5 mld. 

Kč za prodej zboží v tuzemsku a zahraničí. Výše obratu je oproti předchozím fiskálním rokům 

rostoucí. Finanční situaci společnosti lze charakterizovat jako stabilní, s potřebou financování 

provozního kapitálu. 

 Rostoucí obrat, příjem objednávek, zvýšená expedice zboží a s tím spojený pozitivní 

vývoj zisků, umožnil společnosti eD system a.s. investovat do systémových inovací, 

zmodernizování pracovního prostředí a do nových prostředků, určených k lepší komunikaci 

mezi jednotlivými pobočkami, odděleními, ale i dodavateli a odběrateli.  

 Zárukou kvality služeb eD system a.s. jsou získané certifikáty a ocenění Channel World 

Awards 2015. Dále to bylo významné ocenění HP Partner roku 2017, OKI Nejlepší distributor 

hardware v Česku za rok 2017 a Canon The best distributor of 2017 [9]. 
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2.2 Společnost E LINKX a.s. 

 Společnost E LINKX a.s. je členem skupiny eD system group a.s. se sídlem na 

Novoveské v Mariánských Horách. E LINKX a.s. je softwarová společnost působící na českém 

trhu více než 15 let. Cílem společnosti je být spolehlivým a flexibilním partnerem v oblasti 

podnikových řešení a systémových integrací [21]. E LINKX a.s. disponuje portfoliem vlastních 

aplikací a produktů informačních technologií. Inovuje, vyvíjí a realizuje podniková řešení  

a systémy, díky nimž uspokojuje požadavky zákazníků z oblasti distribuce, výroby nebo služeb.  

 Mezi hlavní služby společnosti patří vývoj a dodávka komplexních informačních 

systému dle požadavků zákazníka, vývoj a pronájem vlastních produktů ICT, pronájem 

cloudových řešení a licencí produktů Microsoft a pronájem hardware (servery, notebooky, 

desktopy, tiskárny a další). E LINKX a.s. se dále zabývá programovým zpracováním a vedením 

internetových obchodů a aplikačních nástaveb a vývojem produktů v oblasti skladování  

a logistiky. 

 Mezi hlavní produkty společnosti E LINKX a.s. patří software na míru: 

 Esyco Business – Univerzální ERP informační systém, 

 eLogis WMS – Systém pro řízení skladu, 

 Interlink – Internetový obchod na míru, 

 eTransys – Přepravně logistický informační systém – řídí proces všech operací se 

zásilkou [21]. 

 Finanční situace společnosti je stabilní. V uplynulém roce dosáhl E LINKX a.s. obratu 

154 889 tis. Kč a hospodářského výsledku před zdaněním 14 299 tis. Kč. Společnost neustále 

rozvíjí své produktové portfolio a inovuje stávající produkty, což vyžaduje investice. Došlo 

k úpravám systémů s ohledem na plnění legislativy GDPR [21]. Investice do inovací a vývoje 

nových produktů jsou stavěny na nejmodernějších technologiích v ICT oblasti, za účasti 

špičkových odborníků.  

2.3 Společnost CELogis a.s.  

 Společnost Celogis a.s. je stejně jako eD system a.s. a E LINKX a.s. součástí skupiny 

eD system group a.s. Celogis a.s. je logistickou společností poskytující kompletní logistické 

služby od příjmu zboží, přes naskladnění, skladování, expedici, až po distribuci zboží 

k odběratelům [22]. Celogis zajišťuje dopravu zboží jak na území České republiky, tak  
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i v zahraničí, včetně celního odbavení a zpracování hlášení Intrastat. Společnost vlastní více 

než 15 000 m² skladovacích ploch, s nosností podlahy 10.000 kg/m².  

 Komplexní logistické služby nabízí [22]: 

 dopravní služby od výrobce do skladu, 

 vykládka, příjem, naskladnění zboží, 

 skladování a sdružování zásilek, 

 elektronická skladová evidence, 

 manipulace se zbožím, expedice zboží a doplňkové služby. 

 

 

Obr. 2 Sklad CELogis a.s. [22] 
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3 Literární přehled  

 V následujících kapitolách budou blíže definovány pojmy jako logistika, logistické 

procesy a třídění a reverzní logistika. Dále se bude teoretická část zabývat distribucí, distribuční 

logistikou a distribučním řetězcem. Důležitou součástí celého procesu je doprava, skladování  

a řízení zásob. Poslední kapitola je věnována softwaru nebo informačním systémům jako je 

EDI a WMS, které eD system využívá pro optimální spolupráci s dodavateli i odběrateli. 

3.1 Logistika 

 Jednou z vymezených oblastí, kterou se tato práce zabývá, se v odborných publikacích 

nazývá logistikou nebo také supply chain. Tedy článek dodavatelského řetězce, řídící logistický 

tok. Logistika je lidstvem využívána již tisíce let. Od pradávna si lidé vyměňovali věci, 

přesouvali svá vojska a rozšiřovali své obchodní styky [7]. Díky logistice docházelo  

k objevování nových kontinentů a obrovskému rozmachu dopravy. Zvětšující se vzdálenosti 

mezi výrobou a konečným spotřebitelem vedly k nutnosti přesunu zboží z jednoho místa na 

druhé a tím vznikala první logistická řešení. 

 Logistika jako pojem vznikl nejdříve v souvislosti s vojenstvím a armádou, protože  

se velmi často řešila otázka zásobování vojsk. Teprve ve druhé polovině 60. let se tento pojem 

přesunul také do soukromého podnikání a civilní oblasti vůbec [7]. Ke vzniku logistiky a jejímu 

praktickému využití přispěly také požadavky na úspěšnost řešení náročnějších výrobních  

a distribučních procesů, požadavky na zefektivnění využití výrobních kapacit a zabezpečení 

realizace materiálových toků a požadavky na optimalizaci a využití zásob [8]. 

3.1.1 Definice a cíle logistiky 

 Logistika je koncepce zabývající se plánováním a řízením toku materiálu, zboží, služeb, 

peněz a informací od dodavatele k odběrateli, dle požadavků na čas, množství a místo a za 

dodržení optimálního principu hospodárnosti pro celý logistický řetězec [20]. Mezi pět 

primárních logistických aktivit patří řízení dopravy, zásobování, řízení skladu nebo skladování, 

informační technologie a výroba nebo řízení provozu. 

 Základním cílem logistiky je splnění přání a potřeb trhu, tedy zákazníků, na zboží  

a služby v požadované kvalitě a při minimalizaci celkových nákladů. Cíle logistiky se odvíjejí 

od strategie podniku a podnikových cílů [31]. 
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3.1.2 Základní funkce a systémy logistiky 

 Logistické funkce jsou procesy probíhající v jednotlivých článcích logistického řetězce. 

Můžeme také říci, že se jedná o transformaci objednávek produktů nebo zboží v jejich dodávky. 

Z hlediska podnikových potřeb dělíme logistické aktivity na nákupní neboli zásobovací 

a výrobní a distribuční logistiku. Dále z hlediska přístupu na administrativní, dispozitivní  

a operativní. 

 Nákupní neboli zásobovací logistika zahrnuje tyto administrativní aktivity – výzkum 

trhu, plánování materiálového toku a nákupu, proces objednávek, uzavírání smluv a kontroly 

jejich plnění a inventury a řízení skladu. Mezi dispozitivní aktivity patří dispozice materiálu, 

skladovací strategie, optimalizace skladu a dopravní dispozice. K operativním aktivitám patří 

překládka, balení, manipulace, skladování, doprava a kontrola [12]. 

 Administrativní aktivity výrobní logistiky jsou plánování výroby a volných kapacit, 

skladování, personální management, řízení jakosti, skladu a řízení zásob. Dispozitivní aktivity 

zahrnují řízení výroby a materiálového toku, skladovací a dopravní strategie a další [12]. 

Operativními aktivitami jsou výroba, doprava, manipulace, skladování, kontrola aj. 

 Distribuční logistika zahrnuje v administrativních aktivitách sledování, výzkum  

a plánování odbytu výrobku, proces objednávek a kontrola plnění dodacích podmínek a dále 

spravuje a plánuje skladování [12]. Dispozitivní aktivity zahrnují dispozici hotovým výrobkem, 

prostorovou a dopravní dispozici a optimalizaci skladových zásob. Mezi operativní aktivity 

patří skladování, balení a manipulace, kontrola, doprava a překládka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Integrované logistické řízení a fyzická distribuce [11] 
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 Zásadní systémy logistiky se rozdělují do několika fází. První fází je tok materiálu nebo 

surovin, náhradních dílů, obchodního zboží apod. směrem od dodavatele do skladovacích 

zařízení. Tato fáze toku se nazývá pořizovací neboli zásobovací logistika. Další fází je tok 

materiálu nebo surovin ze skladovacího zařízení do výroby. Z výroby proudí polotovary nebo 

výrobky do distribučního skladu [31]. Tato fáze se nazývá výrobní logistikou. Třetí fází toku je 

skladba hotových výrobků nebo polotovarů z distribučního skladu na trh. Tato fáze se nazývá 

distribuční logistikou.  

 Čtvrtou, poslední fází je logistika recyklace a likvidace odpadů. Může být také nazývána 

reverzní logistikou. Proces této fáze je opačný. Výrobek nebo polotovar putuje z distribučního 

trhu zpět na sklad dodavatele [7]. Kromě poškozených, vadných nebo chybně expedovaných 

výrobků zde patří i vratné obaly, výrobky prošlé a určené k likvidaci nebo výrobky určené 

k recyklaci. Vzhledem k velkému důrazu, který se dnes klade na ekologii, bude reverzní 

logistice věnována samostatná podkapitola.  

3.1.3 Reverzní logistika 

 Hlavním cílem reverzní logistiky je sběr, třídění a zhodnocování starých výrobků 

opravou, demontáží výrobků s následným využitím některých jejich součástí nebo jejich 

ekologická likvidace.  

 

Obr. 4 Schéma reverzní logistiky [14] 

 Svět moderních technologií se vyvíjí přímo mílovými kroky. Hardware, který byl před 

pár lety nejmodernější technologií, může být dnes zcela zastaralý, proto je reverzní logistika 

v informačních technologiích docela významným pojmem. 
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 Internetové obchody jsou jednou z hlavních příčin rozmachu reverzní logistiky v ICT. 

Míra návratnosti výrobků je v násobcích oproti kamenným obchodům a dá se říci, že internet 

je hlavním „viníkem“ vzniku zpětných toků. Uvádí se, že vrácení zboží zakoupeného 

prostřednictvím internetu je až dvacetiprocentní oproti šesti procentům v kamenných 

obchodech [14]. Existují však internetoví zprostředkovatelé, kteří vytvářejí jakési virtuální 

tržiště pro použité zboží, recyklované materiály nebo zboží rozbalené. 

3.1.4 Logistické procesy 

 Základem logistiky jsou logistické procesy jako souhrn všech subjektů nebo prvků, 

účastnící se logistických operací. V praxi to mohou být technologie, tok materiálu, informací, 

financí, plánování a řízení, organizační útvary, skupiny pracovníku apod. Tyto prvky se musí 

v přesně daných bodech protnout tak, aby vedly k co nejefektivnějšímu dosažení ekonomických 

cílů firmy.  

3.1.5 Členění logistických procesů a jejich cíle 

 Logistika se člení dle úrovní logistického řetězce na několik dílčích okruhů. Stále je 

však nutné mít na paměti, že každá úroveň logistiky je integrovanou součástí komplexního 

logistického celku [8].  

 Dle převažujících činností se logistický proces třídí do následujících podsystémů: 

 podsystém zahrnující materiálový tok,  

 podsystém plánovací a řídící (plánování, řízení, kontrola) – co přepravit, kdy, kam a za 

jakou cenu, 

 informační podsystém, zajišťující přenos, správu a zpracování údajů, 

 podsystém podpory plánování, předpovědi a zpracování objednávek. 

 Dle materiálového toku rozdělujeme oblasti logistiky následovně [10]: 

 Podniková logistika je souhrnným pojmem pro logistiku celého podniku. Zahrnuje tak 

všechny logistické aspekty – jak interní, tak mimopodnikové. Umožňuje tok materiálu, 

zboží, služeb a informací od jejich vzniku až po konečnou spotřebu. K podnikové 

logistice patří zásobování, skladování, výrobní logistika, manipulace, expedice  

a distribuce zboží k odběrateli. Z hlediska podniku by všechny procesy měly být co 

nejoptimálnější. 
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 Průmyslová logistika je nejpropracovanější částí logistiky. Zabývá se materiálovým 

hospodářstvím podniku a je procesem plánování, realizace a kontroly efektivního toku 

materiálu a skladování zboží, služeb a informací za účelem uspokojení požadavků 

odběratele [11]. Mezi hlavní cíle patří zkrácení časů mezi objednáním až po dodání 

zboží konečným spotřebitelům, snížení nákladů, zvýšení pružnosti dodávek  

a konkurenční schopnost.  

 Obchodní logistika se zabývá plánováním, řízením a realizací toku výrobku nebo zboží  

a informací tak, aby byla daná komodita ve správný čas na správném místě, s co 

nejnižšími náklady. Mezi její hlavní cíle patří uspokojení požadavků spotřebitele 

v požadované úrovni a kvalitě a optimalizace nákladů.  

 Marketingová logistika je součástí logistiky obchodní. Z pohledu marketingu je možné 

ji chápat jako nástroj pro dosažení a udržení nutné úrovně zákaznického servisu a jejího 

technologického zajištění. Je silně orientovaná na konečného spotřebitele a hlavním 

cílem je nalezení optimálního stavu mezi požadavky na nízké náklady a vysokou kvalitu 

dodavatelského servisu [10]. 

 Hlavním cílem logistických procesů je maximalizace užitku z těchto procesů pro 

podnik. Potřebnými zdroji pro logistické procesy jsou zákazníci, ať už jsou to výrobní podniky 

nebo koncoví uživatelé.   

3.2 Zásobovací logistika 

 Zásobovací logistika obsahuje několik důležitých funkcí. První funkcí je nákup zboží  

a materiálu od dodavatelů. Úkolem nákupu je průzkum trhu, výběr dodavatele a uzavírání 

smluv s nimi, cenová a produktová analýza, řízení poptávek, vyřizování objednávek aj. [8]. 

Výběr vhodného dodavatele se provádí na základě uspokojení potřeb odběratele a na základě 

získaných informací o dodavatelích. Hodnocení probíhá dle postavení a pověsti na trhu, 

finanční a technické způsobilosti, schopnostech realizace objednávek, objemu dodávek, 

výkonnosti a kapitálové základně dodavatele.  

 Druhou funkcí je zásobování, tedy tok materiálu a zboží k odběratelům. Vzhledem 

k tomu, že zásobovací logistika rozhoduje o stavu zásob podniku, řadí se k jedné 

z nejdůležitějších a nejrizikovějších oblastí v logistice [8]. Na zásobách podniku je vázána 

významná část finančních prostředků.  
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 Základní funkce zásobovací logistiky jsou: 

 přejímka zboží, 

 kontrola kvality zboží, 

 skladování a řízení skladu, 

 vnitropodniková doprava, 

 řízení, plánování a kontrola toku materiálu a informací. 

 Pořizování zásob 

 Pořizování zásob znamená dočasnou nezávislost na zásobování dodavateli. Vědomé 

udržování zásob zabezpečuje plynulost výrobního procesu a umožňuje čelit výkyvům v cenách 

a nedostatku zboží na trhu [4]. Výhodami udržování zásob je dosažení úspor ve výrobě, nabídka 

množstevní slevy a tím snížení nákladů na přepravu, vyrovnání nabídky a poptávky a snížení 

rizika výpadku zboží nebo materiálu díky sezónnosti nebo vysoké poptávce zákazníků.  

 Nevýhodami je významná vázanost finančních prostředků v zásobách. Finanční 

prostředky vložené v zásobách nemohou být použity na další investice a inovace. Zejména 

v oblasti ICT zásoby rychle zastarávají a stávají se neprodejnými. Pro nákup dalších zásob je 

nutné využít úvěry bank a tím se dále zvyšují výdaje a rizika podniku.  

 Úkoly a cíle zásobování   

 Hlavním úkolem je flexibilita v řešení požadavků zákazníků. Znamená to dobrou 

orientaci na trhu, výběr vhodných dodavatelů a jednání s nimi [4]. Mezi cíle zásobování patří 

nákladová efektivnost, zvyšování výkonu a zachování autonomie. Podstatná je vysoká kvalita 

poskytovaných služeb při optimální nákladovosti, dostatečně technicky vybaven sklad  

a efektivní řízení zásob. Pro efektivní řízení zásob je nutná evidence, aktualizace a dispozice 

zásob a přiřazení odpovědnosti za aktuální skladové zásoby.  

3.3  Distribuce  

 Distribuce je obecně rozdělování, zásobování a dodávání zboží zprostředkovateli nebo 

prostředníky do obchodních sítí a ke konečným spotřebitelům. V současné době výrobci 

prodávají své zboží napřímo jen v omezené míře. Ve většině případů dochází k prodeji právě 

prostřednictvím zprostředkovatelů. Mezi zprostředkovatele patří zejména velkoobchod  

a maloobchod (retailer) [8]. Tito obchodníci zboží nakupují přímo od výrobců díky 
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distribučním kontraktům a stávají se tak vlastníky zboží za účelem dalšího prodeje na menší 

dealery, popř. koncové spotřebitele. 

 Distribuci dělíme následovně [8]: 

 Přímou (mezi výrobcem a odběratelem je pouze jeden článek distribučního řetězce). 

 Nepřímou (mezi výrobcem a odběratelem je několik článků distribučního řetězce). 

 Kombinovanou (nejvíce využívaná – dle struktury objednávky a druhu zboží se určí, 

které výrobky se budou distribuovat přes mezisklad a které přímo). 

 Extenzivní (výrobky jsou prodávány ve všech prodejnách v dané oblasti). 

 Výběrovou (výrobky jsou prodávány jen ve vybraných prodejnách – speciální zboží,  

o které ne všichni zákazníci mají zájem). 

 Exkluzivní (výrobky jsou k dispozici jen na několika málo místech – potřeba 

kvalifikovaných prodejců, prodejna musí vypadat dostatečně reprezentativně). 

 Důležitým aspektem distribuce je rozhodování o distribučních cestách. Ty se mění dle 

životního cyklu dodávaných výrobků. Správně zvolená distribuční cesta znamená příznivou 

cenu. Konečná cena však bude záviset na tom, zda bude podnik prodávat zboží prostřednictvím 

vlastní maloobchodní sítě nebo přes prodejny zaměřené na prodej koncovým uživatelům.  

 Distribuční cesta je závislá na několika faktorech: 

 druhu zboží, 

 segmentu trhu a konkrétních odběratelů, 

 objemu zásilky, 

 dostupnosti dodávaných výrobků. 

 Hlavními funkcemi distribuce jsou obchodní, logistické a podpůrné. Obchodní funkcí 

je nákup zboží zprostředkovatelem za účelem dalšího prodeje. Distributor však tímto přebírá 

riziko, že se zboží neprodá. Logistickou funkcí jsou činnosti spojené se skladováním zboží, 

tříděním a dopravou k odběrateli. Podpůrnou funkcí jsou například marketingové podpory 

prodeje výrobku, výzkum trhu a jiné. 
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 Optimální distributor je ten, který [6]: 

 dodává zboží včas, 

 v požadovaném množství a kvalitě, 

 využívá nástrojů pro podporu prodeje,  

 respektuje záruční lhůty,  

 nabízí pozáruční servis. 

3.3.1 Distribuční logistika 

 V odborných publikacích i vědeckých oblastech nalezneme mnoho pojmů, které jsou 

různými autory chápany jinak nebo se odlišují logistické pojmy, které mají v důsledku stejný 

význam. Taktéž označení distribuční logistika není zcela jednoznačné [8]. Můžeme se setkat 

s různými výklady či obsahem tohoto pojmu, ale také se zcela odlišnými názvy pro distribuční 

logistiku. 

 Distribuční logistika představuje spojovací článek mezi výrobou a odběratelem zboží. 

Zahrnuje komplexní skladové a logistické služby, dopravu zboží k odběrateli a související 

kontrolní a informační činnosti. Cílem distribuční logistiky je dodání zboží ve správný čas  

na správné místo, ve správném množství a požadované kvalitě. Důležitou součástí je vytvoření 

optimálního poměru mezi úrovní dodávaných služeb a náklady vznikajícími na celý proces.  

 Distribuční logistika je definována následovně: 

 „Zahrnuje veškeré skladové a dopravní pohyby zboží k odběrateli (zákazníkovi), a s tím 

spojené informační, řídící a kontrolní činnosti.“ [4] 

 “Distribuce znamená rozšiřování, v logistickém smyslu rozesílání zboží a k tomu 

poskytování příslušejících služeb.” [5] 

 Hlavní oblasti a rozdělení distribuční logistiky 

 Mezi hlavní oblasti distribuční logistiky patří plánovaní přepravních tras, řízení dodávek 

k odběrateli a optimalizace provozních nákladů. 

3.3.2 Distribuční řetězec 

 Distribučním řetězcem nazýváme souhrn organizačních jednotek – segmentů 

logistického řetězce – začínající okamžikem výroby, přes jednotlivé distributory a retaily,  
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až po koncové odběratele. Distribuční řetězec je jediným článkem dodavatelského řetězce, 

který se zabývá distribucí finální výroby firmy [8].  

Obr. 5 Dodavatelský a distribuční řetězec [8] 

 Základní funkce distribučního řetězce 

 Kompletace zboží – dodání různého sortimentu zboží (od různých dodavatelů)  

až k odběratelům. Výhodou jsou nízké přepravní náklady. 

 Doprava. 

 Skladovaní. 

 Manipulace. 

 Komunikace. 

 Dílčí kroky v distribučním řetězci 

 Počet kroků je počet úrovní, kdy produkt přechází od výrobce ke konečnému 

spotřebiteli. Udává délku distribučního řetězce. Každá etapa distribuce znamená určitou polohu 

výrobku v nějakém skladě. V postupné distribuci se využívá konsolidace dodávek několika 

výrobců, z nichž se dále kompletují dodávky do maloobchodních sítí. Přínosem postupné 

distribuce je optimalizace přepravních nákladu a příležitost rychlejšího uspokojení požadavků 

zákazníka díky vhodně rozmístěným skladům [8].  

 V přímé distribuci se zboží nebo výrobky dodávají na centrální sklad, ze kterého se dále 

vybavují objednávky. Přínosem přímé distribuce je snížení počtu obchodních operací a objemu 

zásob. Nevýhodou jsou oproti postupné distribuci vyšší přepravní náklady.  

 Nejvyužívanějším systémem distribuce je kombinovaný systém. Dle velikosti 

objednávek a druhu zboží se určuje, zda se budou výrobky či zboží distribuovat napřímo nebo 

přes mezisklady dealerů [8]. 

Konečný 
spotřebitel

RetailDistributorVýrobceDodavatel 
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 Přímá distribuce (pouze jeden článek distribučního řetězce mezi výrobcem  

a odběratelem) 

 Nepřímá distribuce (více článků mezi výrobcem a konečným odběratelem)  

 Nezbytné vlastnosti distribučního řetězce 

 Musí být adekvátní vzhledem k přepravovanému zboží (rychlost, objem). 

 Musí být přizpůsobeny druhu distribuovaného zboží tak, aby pokrývaly rozsáhlou nebo 

pouze vybranou oblast. 

 Cena přepravovaného zboží by měla být odpovídající. 

 Zprostředkovatelské články by mely být motivovány k prodeji tohoto zboží (doprava, 

sklady atd.) [20].  

3.3.3 Měření výkonu procesu dodávek 

 K měření výkonu procesu dodávek jsou použita klasická operativní opatření, jako je čas, 

náklady, kvalita a efektivita celého procesu. Různé způsoby dodávek však mají různé cíle. 

Například dodávka důležitých komponentů jako součást komplexních systémových dodávek, 

zaměření na přesnost, nebo plnění náročných požadavků zákazníka. Na druhé straně, v mnoha 

procesech dodávající vysoce standardizované produkty, se kladou vysoké nároky na nízké 

náklady a rychlý servis. 

 Pro úspěšné řízení procesů jsou nejčastěji používané čtyři následující hodnoty: čas, 

cena, kvalita a efektivita. Zde však nastává problém s řešením protichůdných cílů. Nikdo 

nemůže dostat všechno ve stejnou dobu. Pokud je cílem dodávat mimořádně kvalitní výrobek 

nebo služby, je obtížné dosáhnout současně velmi nízkých nákladů a vysoké kvality. Pokud se 

však změní strategie, mělo by se to projevit také v cílových hodnotách [8]. 

 V praxi by měly dodávky vyhovovat různým požadavkům odběratele. Z tohoto důvodu 

jsou procesy dodávek rozděleny do tří kategorií – rutinní, normální a vlastní. Rutinní proces je 

orientován na hromadnou výrobu, normální proces je zaměřen na standardní požadavky  

a vlastní procesy se přizpůsobují požadavkům na míru.  
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3.4 Doprava 

 Doprava je definována jako plánování a uskutečnění pohybu zboží dopravcem,  

za využití dopravních prostředků a technologií, mezi dvěma body nákladově efektivním 

způsobem a za dodržení podmínek stanovených odesílatelem [20]. Dopravní služby hrají hlavní 

úlohu pro bezproblémový proces dodavatelského řetězce – přemísťování materiálu z míst 

dodávky do výrobních zařízení, přesuny zásob mezi různými provozovnami a distribučními 

centry a dodávání hotových výrobků zákazníkům. Mezi nejvyužívanější druhy dopravy v ICT 

patří kombinovaná doprava, pozemní (silniční), letecká a kontejnerová doprava. 

3.4.1 Volba optimálního dopravce a druhu dopravy 

 Motivace jak odesílatelů zboží, tak i dopravců, kteří ovlivňují rozhodování o druhu 

dopravy, musí být zvážena jako první. Dopravce přepravující zboží se snaží vyhovět 

požadavkům zákazníka na kvalitu služby a zároveň minimalizovat náklady. Podniky, 

využívající služeb dopravců rovněž vyhodnocují řadu parametrů, podle kterých volí jak druh 

dopravy, tak dopravce [20]. Závisí na geografickém pokrytí dopravce, objemu, hmotnosti, 

hodnotě a množství zboží, které může dopravce zvládnout, poskytovaných doplňkových služeb, 

spolehlivosti, tranzitním čase a v neposlední řadě na ceně.  

 Dopravci musí vyvážit využití svých dopravních prostředků a snažit se o dosažení 

uspokojivé návratnosti vložených investic, prostřednictvím maximalizace výnosů  

a minimalizace nákladů spojených s dopravou [20]. Mezi hlavní parametry, kterými se dopravci 

řídí, jsou náklady na údržbu vozidel, mýtné a jiné poplatky, náklady na pojištění vozidel, 

personální náklady, náklady na palivo, vzdálenost a další.  

 Minimalizace nákladů na dopravu a logistiku [20]: 

 Nejjednodušší způsob, jak minimalizovat náklady na dopravu, je eliminace zbytečných 

mezičlánků v logistickém řetězci a optimalizace v dopravě. Jedním ze způsobů je volba 

nejbližších dodavatelů, konsolidace zásilek, nákup hotových polotovarů nebo snížení počtu cest 

potřebných k přepravě zboží a materiálu.  

 Logistické náklady mohou být snižovány využitím plánování materiálových zdrojů 

(systému MRP) a optimalizací zásob, objednáváním polotovarů nebo spoluprací s dodavateli, 

kteří mají zboží řádně označeno štítky s čárovými kódy nebo čipy, které jsou kompatibilní se 
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systémy odběratele. Toto umožňuje celému dodavatelskému řetězci používat stejné označení 

výrobků a zařízení (part number) a lépe tak sledovat řízení zásob.  

 Zmírnění rizik spojených s dopravou a logistikou 

 Konsolidace zásilek zvyšuje riziko ztráty zásilky zboží a materiálu a mohou tak ohrozit 

následnou výrobu. Proto je žádoucí mít bezpečný dodavatelský řetězec. Objednávky musí být 

vyřízeny a dodány bez zbytečných časových prodlev. To je jedním z důvodů, proč mnoho 

dodavatelů staví továrny a distribuční centra v blízkosti svých největších odběratelů. 

Dodavatelé, kteří nejsou v blízkosti, musí mít pro svůj materiál a zboží záložní trasy, rezervní 

vozidla nebo logistické společnosti, které jsou schopny v případě potíží okamžitě nabídnout 

náhradní řešení. 

 Požadavky na optimální dopravce [20] 

 způsobilost dopravce přepravovat libovolně velkou zásilku zboží nebo materiálu, 

 způsobilost vytváření dopravních sítí, 

 rychlost a spolehlivost dopravce, 

 stupeň bezpečnosti při dopravě zboží, 

 míra nákladu na přepravu, 

 nabídka doplňkových služeb – požadavky na uskladnění během tranzitu, spediční, 

manipulační požadavky apod.  

 V souhrnu, rozhodnutí podniku jako odesílatele o výběru druhu dopravy a dopravce je 

mnohostranné. Podniky hledají služby zajišťující spolehlivost a plnění požadavků na čas  

a efektivitu za nejnižší možné ceny. Dopravci mají znalosti o infrastruktuře, trasách i o vhodně 

zvoleném způsobu dopravy. Pokud je dopravce dlouhodobě spolehlivý a doba přepravy 

odpovídá požadavkům zákazníka, usilují o udržení dlouhodobé spolupráce s podniky. 

3.4.2 Doprava a logistika 

 Oblast dopravy je mnohem menší, než oblast logistiky. Zatímco doprava se zaměřuje 

pouze na pohyb zboží z jednoho místa do druhého, logistický průmysl zahrnuje mnohem širší 

spektrum a stará se o plnohodnotné a efektivní řízení nákladů. Služby logistického průmyslu 

nejsou omezeny pouze na dodání zboží, ale také na skladování, manipulaci, balení, zásoby 

apod. Logistika vyžaduje plánování, kdežto doprava je jen režim, který logistické plánování 

realizuje, přepravou nákladu z bodu A do bodu B. Doprava je tedy součástí logistiky a správný 
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management těchto dvou činností může zkvalitnit nebo naopak narušit celý obchodní proces  

a vztah mezi dodavatelem a odběratelem.  

 Logistika kromě dopravy zahrnuje také balení, kontejnerizaci, dokumentaci, pojištění, 

skladování, import a export, nároky na škody, výběr vhodného druhu dopravy pro zboží  

a materiál, spolupráci s dalšími účastníky dodavatelského řetězce, řízení dodavatelů  

a odběratelů a odpovídá za zmírnění rizik a snižování výdajů.  

 Dostupnost nových technologií a vylepšení obchodních procesů má velký dopad na 

transformaci jak dopravy, tak logistiky [24]. Sledování zásilek je v dnešní době mnohem 

jednodušší, čímž se zvyšuje transparentnost celého procesu mezi podniky a jejich zákazníky.  

3.4.3 Pozice dopravy a logistiky v budoucnosti 

 Dle prognóz globálních asociací se objem přepravovaných zásilek do roku 2050 zvýší 

na čtyřnásobek. Konkurence však přichází ze všech směrů a digitalizace přinese velké změny. 

Technologické inovace a digitalizace vplouvají téměř do všech procesů napříč dopravním  

a logistickým ekosystémem, včetně způsobů přepravy, obsahu přepravovaných zásilek  

i podpůrných administrativních činností, jako je průvodní dokumentace nebo platby.  

 Zvýšení objemu přepravovaných zásilek bude ovlivněno urbanizací, pronikáním na 

internet a snadným přístupem k novým technologiím. Papírová dokumentace se výrazně sníží 

s rozvojem správy digitálních dokumentů. Vzhledem k rychlému tempu změn je potřeba, aby 

se dopravní a logistické společnosti transformovaly do světa, kde již nejsou vstupní překážky. 

Konkurence přichází ze všech směrů a digitalizace se stane hlavním činitelem změn.  

 V příštím desetiletí budou dopravní a logistické společnosti ovlivňovány zejména 

globální nejistotou a narušením dodavatelského řetězce [20]. Ekonomické turbulence  

a geopolitická nestabilita nutí tyto firmy k přijetí nových obchodních modelů a aliancí. Se 

zvětšujícími se metropolemi bude nutné se vypořádat s výzvami „městské“ logistiky, včetně 

dopravních špiček a obtíží při nakládce a vykládce.  

 Nové technologie sice efektivně transformují průmysl, ale také vytváří vyšší očekávání 

zákazníků a znamenají nové bezpečnostní výzvy i hrozby. Inovace technologií povedou 

k integraci napříč hodnotovým řetězcem, budou vyžadovat nové dovednosti, včetně designu, 

vědy a robotiky.  
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3.5  Skladování a řízení zásob 

 Sklad je plánovaným prostorem pro skladování a manipulaci se zbožím a materiálem, 

vybavený skladovací technikou a zařízením. Sklady jsou obecně ústředními body pro tok 

výrobků a informací mezi zdroji dodávek a příjemci. Jsou to obvykle účelové nebo účelově 

určené zařízení, provozované stálým personálem, který byl proškolen k provozování zařízení 

nebo využívání zařízení logistiky třetí strany [20]. Dobrá organizace skladu není jen  

o uskladnění zboží na své místo, ale jde především o maximalizaci produktivity, zvýšení 

přesnosti zásob a současně ušetření času a finančních prostředků. 

 Hlavním významem zásob je zajištění plynulosti výrobního procesu a okamžité pokrytí 

poptávky a prodeje odběratelům. Dále zásoby umožňují vykrytí poptávky v případě 

nepředvídatelných událostí a vyrovnání možnosti dodavatelů s poptávkou odběratele.  

3.5.1 Řízení skladu a skladových zásob 

 Správné řízení skladových zásob začíná údržbou skladu. Je nutná pravidelná inspekce 

operativních činností a organizace skladu. Umístění zboží ve skladě by mělo zaměstnancům 

umožňovat snadný a bezpečný přístup. Rychloobrátkové zboží by mělo být ve výšce mezi 

pasem a rameny, aby bylo co nejlépe přístupné a co nejblíže u expediční plochy. Bez pravidelné 

údržby se dobře organizovaný sklad může rychle stát neuspořádaným, zpomalovat práci při 

vychystávání zboží a zvyšovat bezpečnostní riziko [26]. Vedoucí skladu by měl denně provádět 

kontrolu činností a zodpovídat za organizaci a celkovou údržbu skladu.  

 K mnoha chybám v řízení skladu může dojít už při příjmu zboží. Pokud dodavatel dodá 

zboží, které není správně nebo dostatečně označeno, může dojít k zařazení zboží do 

nesprávného sektoru a tím se komplikuje práce při vychystávání zboží. Vše je o snížení 

chybovosti v celém procesu, proto některá jednoduchá preventivní opatření mohou výrazně 

ušetřit čas i peníze.  

 Existuje několik možností označování zboží. Může být použito vlastního systému 

označování štítky pro termální tisk nebo zakoupení komplexního softwaru, který umožňuje tisk 

štítků s označením druhu produktu a zároveň jeho alokace ve skladě.  
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3.6  Software podporující optimalizaci procesů v distribučním řetězci  

 Existuje několik informačních systémů optimalizující procesy v distribučním řetězci. 

Mezi nejvíce využívané patří systém řízeného skladu WMS, který eviduje a vyhodnocuje 

skladové procesy a elektronická výměna dat EDI – tedy elektronický přenos obchodních 

dokladů, jako jsou objednávky, faktury nebo dodací listy. Následující kapitoly tyto systémy 

vysvětlí podrobněji.  

3.6.1 EDI – Electronic Data Interchange 

 Electronic Data Interchange neboli EDI je virtuální výměna dat nebo obchodních 

dokumentů v elektronickém formátu mezi obchodními partnery. Tato výměna dokumentů je 

zpravidla mezi odběratelem a dodavatelem a skládá se z převodu objednávek, faktur, ceníků, 

katalogů zboží, zásob, dodacích listů a dalších dokumentů z papírové do elektronické podoby. 

Tímto tedy eliminuje papírové stopy, zlepšuje provozní efektivitu a zintenzivňuje virtuální 

výměnu s novými obchodními partnery [16]. 

 Jak EDI funguje? 

 EDI nahrazuje manuální procesy při objednávání a distribuci a vytváří bezproblémové 

elektronické obchodování mezi odběratelem a dodavatelem. Vytváří snadné propojení 

s podnikovým systémem a eliminuje chybovost dokladů oproti ručnímu přepisování.  

 EDI minimalizuje čekací doby spojené s manuálním zpracováním a poskytuje 

uživatelům informace o všech produktech a skladových zásobách v reálném čase. Dále vytváří 

měřítka pro budoucí prognózy prodeje a snižuje režijní náklady tím, že vytváří efektivní 

obchodní proces [16].  

 Proces objednání zboží bez využití EDI 

 Odběratel zadává objednávku ve svém informačním systému a odesílá emailem 

k odběrateli.  

 Dodavatel přijímá objednávku emailem, popřípadě si ji vytiskne. 

 Dodavatel objednávku zadává (přepíše) do svého informačního systému.  

 Probíhá zpracování objednávky – vyskladnění, fakturace, dodání zboží, a další [17]. 
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 Proces objednání zboží s využitím EDI 

 Odběratel zadává objednávku ve svém informačním systému. Zadaná objednávka 

odchází přes EDI směrem k dodavateli.  

 Dodavatel přijímá EDI objednávku do svého informačního systému. Ta vzniká 

automaticky v informačním systému dodavatele.  

 Probíhá zpracování objednávky – vyskladnění, fakturace, dodání zboží atd. Výměna 

dalších dokladů jako faktura a dodací list může být rovněž odeslána přes EDI [17]. 

  

 

Obr. 6 Zpracování objednávek bez a s využitím EDI [16] 

 Výhody elektronické výměny dat EDI 

 Elektronická výměna dat je moderní spolupráce mezi dodavateli a odběrateli.  

Je mezinárodním standardem a je využívána většinou obchodních řetězců. Není již doménou 

pouze segmentu velkých retailových firem, ale hojně se využívá také v segmentu e-shopů  

a proniká do oblastí hobby marketů a dalších oblastí. Je také ideálním řešením komunikace se 

zahraničními obchodními partnery.  
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 Přínosy pro dodavatele i odběratele 

 Hlavními benefity využívání elektronické výměny dat jsou: 

 Transparentnější řízení cash-flow. 

 Ušetření práce zaměstnancům (není nutný tisk dokladů, automatické zpracování až do 

firemního informačního systému). 

 Archivace a snadné dohledání všech dokladů. 

 Automatická kontrola a párování dokladů (porovnání objednávky, příjemky, faktury). 

 Úspora pracnosti díky jednomu datovému formátu. 

 Snížení chybovosti díky přesné identifikaci zboží a cen. 

 Urychlení příjmu zboží za využití EDI zpráv a možnost efektivního příjmu zboží při 

využití SSCC kódů. 

 Transparentnost celého procesu – obchodního i logistického, okamžitý přehled  

o stavu jednotlivých dokladů díky možnosti sledování jednotlivých EDI zpráv 

v zabezpečených sítích [17].  

3.6.2 WMS – Warehouse Management System 

 Warehouse Management System nebo WMS je systém pro řízení skladů, který je plně 

automatizovaný pro řízení všech skladových operací a zároveň optimalizuje skladové procesy 

[28]. Tento systém lze aplikovat jak v obchodních společnostech (obchod, nákup, příjem, 

skladování, expedice), tak ve výrobních společnostech (nákup materiálu a zboží, výroba, 

příjem, sklad hotových výrobků, expedice).  

 Díky tomuto systému lze dynamicky řídit veškeré skladové operace, zvýšit přehlednost 

skladových zásob, zpřesnit jednotlivé logistické operace, zvýšit výkonnost pracovníků skladu 

a zefektivnit jejich práci. Tento sofistikovaný systém lze použít jako nadstavbu na jakýkoliv 

ERP systém.  

 WMS jednoduše zpřehlední a zrychlí skladové operace podniku. Je schopen řídit, 

evidovat a vyhodnocovat všechny skladové procesy, zvýšit efektivitu zaměstnanců skladu  

a omezit jejich chybovost při příjmu nebo expedici zboží [18]. 

 WMS může automaticky identifikovat a zpětně uvolnit objednané zboží a zákazník má 

možnost získat lepší přehled o stavu objednávky a objednaného zboží. Společně s elektronicky 

zaslaným oznámením ASN (Advance Shipment Notification), může výrazně zefektivnit proces 
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příjmu ve skladu odběratele. WMS může také proaktivně zasílat přehled o stavu skladu  

a upozorňovat na potencionální problémy (např. nedostatky v objednávce, nerovnováha 

pracovních sil na pracovišti a jiné).  

 

Obr. 7 WMS – Warehouse Management System [19] 

 

 WMS řešení optimalizují pracovní směry, zvyšují efektivitu a snižují náklady – posilují 

provozní dokonalost, řeší objednávky včas ke spokojenosti zákazníků. Podporují funkce jako 

příjem zboží a obchod, řízení zásob, tisk čárových kódů a štítků, převody skladu, balení  

a přepravu, vratky zboží a také kontrolu kvality zboží [19].  
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4 Cíl a metodika práce 

 Cílem této diplomové práce je implementace procesu LPR na straně eD system jako 

dodavatele, pro přesný a rychlý příjem dodávek ve skladech odběratele.  

 Úvod praktické části diplomové práce bude zaměřen na analýzu současného stavu, 

představení vybraného odběratele, aktuální stav expedice zásilek z eD system před a po 

implementaci požadovaného procesu a popis příjmu zásilek u odběratele po implementaci 

procesu LPR. Právě řízení implementace LPR je hlavním cílem práce. V následujících 

kapitolách bude podrobněji popsán tento proces, důvody a požadavky odběratele na jeho 

zavedení a také přínosy jak pro eD system, tak odběratele. Úspěšnost celého procesu bude 

ohodnocena auditem odběratele.  

 Metodický postup pro vypracování byl zvolen následovně: 

 studium a následné využití teoretických znalostí z obsažené literatury, 

 využití informací zabývajících se uvedenou problematikou z internetových zdrojů, 

 využití znalostí procesů expedice kolegů z E LINKX a CELogis,  

 studium firemních podkladů a dokumentů týkajících se této problematiky, 

 využití vlastních poznatků při exkurzích ve skladě, 

 studium podkladů a požadavků odběratele,  

 využití doporučení a znalostí odběratele. 
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5 Popis a analýza současného stavu 

 V následujících kapitolách praktické části diplomové práce bude blíže popsán počátek 

spolupráce mezi eD system a odběratelem. Dále bude představen samotný odběratel, jeho 

vývoj, pole působnosti a země, ve kterých obchoduje. Nejdůležitějším bodem této práce je 

představení LPR a implementace tohoto procesu. 

5.1 Spolupráce mezi eD system a odběratelem 

 K důležitým obchodním územím společnosti eD system patří kromě tuzemského trhu 

také vývoz do zemí Evropské unie. Mezi nejstabilnější a největší obchodní partnery se řadí 

velké obchodní, distribuční, retailové a etailové společnosti zejména v Německu, Polsku, 

Holandsku a Pobaltí. Mezi nejsilnější obchodní partnery firmy na českém trhu patří jednička 

v e-commerce – Alza.cz.  

 V roce 2013 byl eD system osloven přímo odběratelem s nabídkou spolupráce, 

konkrétně jako dodavatel kategorií elektroniky, tiskových řešení, spotřebního zboží a PC. Tak 

přibyl do portfolia zákazníků oddělení Exportu eD velmi významný článek, v podobě jedné 

z největších e-commerce společností na světě a zároveň se stal jedním z nejdůležitějších 

zákazníků eD system, generující největší obraty a zisky.  

 Tento odběratel nejvýrazněji působí především na trhu ve Spojených státech, kde vznikl, 

ale významný podíl jeho příjmů plyne také z prodejů v Evropě, Asii a Austrálii. V Evropě jsou 

pobočky této společnosti ve Francii, Velké Británii, Nizozemí, Itálii, Španělsku a Německu. 

Sídlo pro evropské pobočky je v Lucembursku.  

 eD system započalo v roce 2013 spolupráci se všemi evropskými pobočkami, kromě 

nizozemské. Později však došlo k ukončení spolupráce ze strany eD system s britskou 

pobočkou, z důvodu odlišných zdrojů napájení a komplikací při objednávání zboží a ze strany 

odběratele s italskou pobočkou, kde docházelo k prodlevám v dodacích lhůtách.  

 eD system tak v současné době obchoduje pouze s německou, španělskou  

a francouzskou pobočkou. Pod entitu Německa patří také logistická centra v České republice  

a Polsku. S tím jsou spojeny i fakturace na české a polské daňové číslo a dodání do distribučních 

center v ČR a PL.  
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5.2  Představení odběratele 

 Společnost byla založena 5. července 1994 v Bellevue, její nynější sídlo je v Seattlu  

a jeho zakladatelem je jeden z nejbohatších mužů světa. Tato společnost je mezinárodní 

technologická firma se zaměřením na e-commerce, tedy internetový obchod, cloud computing 

a umělou inteligenci. 

 Původním záměrem společnosti bylo online knihkupectví, později se však tento záměr 

rozdělil na prodej audioknih a streamingu, softwaru, videoher, elektroniky, nábytku, oblečení, 

jídla, hraček, ručního nářadí, zahradní techniky, apod. [25]. Společnost také vlastní 

vydavatelskou divizi, filmové a televizní studio, vyrábí své vlastní produkty jako elektronické 

čtečky a přístroje s umělou inteligencí a je největším poskytovatelem služeb cloudové 

infrastruktury na světě. 

 Podle příjmů se společnost řadí mezi největší internetové prodejce na světě a je druhým 

největším zaměstnavatelem ve Spojených státech. Díky pokračující expanzi, firma ve fiskálním 

roce 2017 vykázala zisk přes 3 miliardy USD a roční obrat téměř 178 miliard USD, což 

představuje nárůst 31 % oproti předchozímu fiskálnímu roku. V současné době je společnost 

oceněna na více než 803 miliard USD.  

Tab. 1 – Čistý zisk, aktiva a počet zaměstnanců společnosti [25] 

Rok Příjmy 
Čistý zisk v mil. 

USD 

Celková aktiva v 

mil. USD 

Počet 

zaměstnanců 

2007 14,835 476 6,485 17,000 

2008 19,166 645 8,314 20,700 

2009 24,509 902 13,813 24,300 

2010 34,204 1,152 18,797 33,700 

2011 48,077 631 25,278 56,200 

2012 61,093 −39 32,555 88,400 

2013 74,452 274 40,159 117,300 

2014 88,988 −241 54,505 154,100 

2015 107,006 596 64,747 230,800 

2016 135,987 2,371 83,402 341,400 

2017 177,866 3,033 131,310 566,000 

 V květnu 1997 společnost vstoupila na burzu cenných papírů a její akcie jsou 

obchodovatelné. V roce 2006 vznikla platforma Marketplace, kde mohou jednotlivci nebo 

menší prodejci prodávat nové nebo použité zboží prostřednictvím internetových stránek 

společnosti [25]. Tato spolupráce s prodejci třetích stran je velmi výhodná, protože velká část 
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příjmů společnosti je řízena právě prodeji na Marketplace, kdy drobní prodejci platí provizi za 

využití této platformy.  

 Firma tím zároveň rozšiřuje nabídku svých produktů, aniž by musela investovat do 

dalších zásob a má přehled o nejprodávanějších produktech. Na rozdíl od konkurence nemusí 

udržovat oddělené platební účty, protože všechny platby jsou zpracovávány na straně firmy. 

Tržby z prodeje na Marketplace tvoří zhruba 31 % ročního obratu společnosti a v roce 2017 na 

této platformě obchodovalo více než 1 milion prodejců třetích stran [25]. 

 Společnost značně investuje do obrovského objemu serverových kapacit pro své 

webové stránky, hlavně za účelem zvládnutí nadměrného provozu, kteří generují koncoví 

uživatelé. Lokalizované prodejní plochy společnosti, které se liší nabídkou produktů i cenami, 

se rozlišují podle domény a kódu země. Mimo prodeje ve Spojených státech, fungují také 

evropské pobočky ve Velké Británii, Španělsku, Francii, Nizozemí, Itálii a Německu. Silné 

zázemí má také v Asii, Austrálii a jižní Americe. Jednou z posledních aktivit společnosti  

je vstup na turecký trh. 

Tab. 2 – Prodejní plochy a domény společnosti [25] 

Region Země Doména společnosti Začátek působnosti 

Asie 

Čína XXX.cn září 04 

Indie XXX.in červen 13 

Japonsko XXX.co.jp listopad 00 

Singapur XXX.com.sg červenec 17 

Turecko XXX.com.tr září 18 

Evropa 

Francie XXX.fr srpen 00 

Německo XXX.de říjen 98 

Itálie XXX.it listopad 10 

Nizozemí XXX.nl listopad 14 

Španělsko XXX.es září 11 

Velká Británie XXX.co.uk říjen 98 

Severní Amerika 

Kanada XXX.ca červen 02 

Mexiko XXX.com.mx srpen 13 

Spojené státy XXX.com červenec 95 

Oceánie Austrálie XXX.com.au listopad 17 

Jižní Amerika Brazílie XXX.com.br prosinec 12 

 Jako každá obrovská firma, čelí společnost mnoha kontroverzím. Od svého založení 

přitahovala kritiku v činnostech, ve kterých působí. Jednou z největších kontroverzí byl nástroj 

pro rozpoznávání tváře, formování cloudových partnerství s americkou zpravodajskou službou 

CIA, odtahování zákazníků od běžných knihkupectví a dopad na životní prostředí.  
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 Společnost také čelí obvinění z nepřiměřeného tlaku na své dodavatele za účelem 

udržení a nárůstu zisku, kladení vysokých nároků na pracovníky v distribučních centrech, 

znemožnění formování odborových organizací, přijímání veřejných dotací, cenovou 

diskriminace a vyhýbání se placení odvodů daní [25].  

 V roce 2017 a 2018 se tato společnost vyhnula placením daní v USA a naopak získala 

daňovou refundaci v řádech milionů dolarů, přestože vykazované zisky byly v miliardách 

dolarů. Údajným důvodem bylo, že v době krize společnost využila finančních rezerv, které 

následně umožnily vyrovnat daně ze zisku do budoucna.  

5.3 LPR – License Plate Receive 

 License Plate Receive znamená přesný a rychlý příjem dodávek zboží v distribučních 

centrech odběratele, na základě skenování štítků nesoucí informace o celé přepravní jednotce, 

označovanou jako kontejner, namísto skenování jednotlivých položek v kontejneru. 

Kontejnerem může být nazýván karton, přepravka nebo paleta [25]. Štítek nesoucí požadované 

informace se nazývá Serial Shipping Container Code (SSCC) umístěný na boku přepravní 

jednotky a spojuje fyzicky obdržené zboží s informacemi obdrženými online.  

 Tyto informace jsou zasílány odběrateli dodavatelem, před fyzickým dodáním zboží, 

prostřednictvím elektronické výměny dat EDI. Na základě celého procesu, příjemce zboží zná 

přesný obsah zásilky.  

 EDI zpráva obsahující informaci o zboží v přepravní jednotce se nazývá DESADV.  

Nejdůležitější informací v DESADV zprávě je ASN – Advance Shipment Notification nebo 

také BOL – Bill of Lading. V tomto případě je to ASN, které je vytvářeno dodavatelem,  

tedy eD system, jako vlastní řada čísel. ASN v DESADV zprávě obsahuje informaci o všech 

položkách, objemu zboží a objednávkách [25]. V tomto případě každý SSCC kód znamená 

jinou přepravní jednotku, která bude expedována.  

 Po fyzickém doručení zásilky do skladu se naskenuje SSCC kód na štítku. Přijímací 

software přebere číslo čárového kódu a automaticky ho propojí s daty, která byla odeslána 

prostřednictvím EDI tak, aby bylo možné získat všechny informace o obsahu zásilky. Níže jsou 

uvedeny příklady vzhledu přepravní jednotky, v tomto případě palety, a SSCC štítku 

s potřebnými informacemi.  
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Obr. 8 Příklad přepravní jednotky s SSCC štítkem [25] 

 Takto může sklad přijímat všechny dodané položky v přepravní jednotce pouze jedním 

naskenováním, místo toho, aby skenoval každou položku zvlášť. Stručně řečeno, LPR 

umožňuje skladu přijímat zboží na základě informací odesílatele a zabraňuje chybám při příjmu 

z důvodu „zbytečných více dotyků“ zboží pracovníky skladu [25].  

5.3.1 Výhody procesu LPR 

 V následující kapitole jsou v jednotlivých bodech popsány výhody příjmu zboží  

v režimu LPR oproti standardnímu příjmu zboží bez implementace LPR. 

1. Výhodou je, že za chyby při příjmu zboží je zodpovědný samotný dodavatel, protože 

odběratel vychází z informací o obsahu dodávek na SSCC štítku a informací 

obdržených prostřednictvím EDI. Tímto způsobem je možné předcházet problémům  

a zvýšenému úsilí při odůvodňování správnosti a přesnosti fakturace [25]. Dochází ke 

snížení počtu nákupních odchylek o 70 % až 90 % u dodavatelů v režimu LPR, což má 

za následek přesnost faktur a eliminuje prodlevy v platbách z důvodu přesného  

a včasného vyúčtování.  

2. Odběratel šetří čas při příjmu zboží, což má za následek zkrácení dodacích lhůt ke svým 

zákazníkům a vyšší dostupnosti produktů na webových stránkách. 

3. Další výhodou je, že pro zjišťování nesrovnalostí mezi fyzicky expedovaným a přijatým 

zbožím je nutno mnohem méně lidských zdrojů, než dříve.  
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4. Vyšší úspory – všechny výše uvedené body znamenají úsporu peněz i času, které mohou 

zdroje využít k vyšší produktivitě.  

5.4 Požadavky na implementaci LPR 

 V této kapitole jsou blíže popsány požadavky odběratele na implementaci procesu 

v jednotlivých bodech a následný postup krok za krokem. Důležitou částí jsou požadavky na 

balení zásilek, popsány ve druhém kroku implementace a elektronická zpráva DESADV, která 

nese přesné informace o obsahu zásilky. 

1. Informace o ASN musí být zasílány prostřednictvím EDI. 

2. Balení jednotlivých přepravních jednotek musí splňovat požadavky popsané v kroku 2. 

3. Vytvoření nebo úprava SSCC štítků a informace, které musí nést.  

4. SSCC kódy přepravních jednotek musí být odeslány prostřednictvím DESADV zprávy 

a ASN. 

5. Testování zásilek v režimu License Plate Receive a certifikace odběratelem. 

5.4.1 Postup pro implementaci LPR 

 Krok č. 1 – Advance Shipment Notification – ASN je nutné odeslat prostřednictvím 

EDI (ASN/DESADV).  

 Krok č. 2 – Balíky musí odpovídat standardu a požadavkům odběratele na LPR. Cílem 

dodavatele je zajistit, aby balení odpovídalo níže uvedeným požadavkům. 

 Požadavky na balení: 

 Všechny palety obsahující pouze jeden EAN (homogenní paleta) musí být opatřeny 

SSCC štítkem na paletové úrovni. Jednotky na paletě by měly být zabaleny v co možná 

nejmenším možném počtu dílčích obalů, ale zároveň tak, aby se zabránilo poškození zboží. 

 Menší položky, jejichž rozměry jsou do 26,5 cm x 34 cm x 45,5 cm musí být dodány 

v obalu, který není větší než tyto rozměry, váží do 15kg, obsahuje v průměru nejméně 5 položek 

a je označen kódem SSCC, který odkazuje na informaci obdrženou prostřednictvím EDI, 

uvádějící přesný obsah zásilky.  

 Větší položky, jejichž rozměry přesahují 26,5 cm x 34 cm x 45,5 cm lze dodat s SSCC, 

které je na paletové úrovni, obsahující přesné informace o objemu palet, všech velikostí do 



34 

 

objemu jedné palety, vážící více než 31,5kg (nesoucí označení „těžký“), obsahující nejméně  

5 položek a obsahující kód SSCC s informací o přesném obsahu zásilky [25].  

 Krok č. 3 – Požadavky na SSCC štítek, vytvoření a důležité údaje. 

 Každá přepravní jednotka přijata odběratelem pod LPR musí mít SSCC štítek na vnější 

straně kartonu nebo palety, v souladu s normou EAN128. Dále musí mít SSCC číslo uvedeno 

přímo nad nebo pod čárovým kódem. Štítek musí být umístěn nejméně 2,5 cm od hrany 

přepravní jednotky, nesmí být umístěn na víku kartonu, kde jsou štítky přepravců a kde může 

dojít k poškození [25]. SSCC je unikátní číslo, které nebylo použito v posledních 12 měsících 

a je jediným číslem na přepravní jednotce, který stanovuje obsah zásilky. 

 

Obr. 9 Příklady správných SSCC štítků obsahující požadované informace [25] 

 

Obr. 10 Příklady správných SSCC štítků obsahující požadované informace [25] 
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 Název SSCC napsáno vedle štítku. 

 SSCC začínající nulami jako čárový kód (v případě poškození štítku). 

 Referenční PO (Purchase order) – objednávka. 

 Indikována hmotnost zásilky. 

 

Obr. 11 Příklad nesprávného SSCC štítku [25] 

 Chybějící SSCC kód k naskenování a rozpoznání obsahu zásilky. 

 Chybějící údaje o hmotnosti zásilky. 

 Ve všech případech je nutné se ujistit, že požadavky odběratele na balení zboží jsou 

splněny, jinak nemůže být garantováno převzetí zásilek prostřednictvím LPR. 

 Krok č. 4 – SSCC kódy přepravních jednotek musí být odeslány prostřednictvím 

DESADV zprávy a ASN správně [25]. Cílem je, aby fyzický SSCC štítek a elektronické SSCC 

informace přesně odpovídaly obsahu a shodovaly se.  

 Důležitá pole v DESADV zprávě: 

RFF + BM: TEST123456' – Pole BOL, což je ASN, které odběratel potřebuje pro rezervování 

dodávky ve skladě. V ideálním případě jedno BOL/ASN odkazuje na kompletní zásilku. 

BGM+351+1170311+9' – ASN ID, což je sub ASN. Více identifikátorů ASN lze kumulovat do 

jednoho BOL, odesláním několika zpráv, kde BOL/ASN zůstává stejné, ale identifikátor ASN 

se liší. 
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DTM+11:20111231:102' – Odhadované datum dodání ze skladu dodavatele 

DTM+132:20120101:102' – Odhadovaný termín dodání do skladu odběratele. Toto pole je 

vyplněno nejlépe možným odhadem, protože přesné datum zajišťuje sklad odběratele.  

GIN+BJ+00350066070003346966' – Číslo štítku SSCC v EDI zprávě musí přesně odpovídat 

číslu na kartonu nebo paletě, včetně počátečních nul.  

LIN+1++4013392035030:EN' – EAN produktu v kartonu nebo na paletě, na kterém se nachází 

SSCC musí indikovat QTY+12:5' – množství jednotek pro EAN daného výrobku v kartonu 

nebo na paletě, na kterém se nachází SSCC. 

RFF+ON:L9988776' – Odkaz na PO (objednávku) pro daný EAN + jednotky dodávané 

prostřednictvím SSCC. 

LIN+2++4013392035020:EN' – Druhý EAN, který je v daném SSCC; QTY 12:2' – počet 

jednotek pro druhý EAN; RFF+ON:P3344556' – odkaz na PO pro druhý EAN [25]. 

 Nejčastější chybou při nastavování SSCC v odesílání zpráv prostřednictvím EDI je, že 

množství počátečních nul neodpovídá mezi oběma zdroji, a to buď oříznutím tiskárnou štítků, 

nebo EDI zprávou. Dvojitá kontrola před první testovací zásilkou obvykle ukazuje na hlavní 

příčinu a chyby tak lze rychle odstranit.  

 Krok č. 5 – Testování první dodávky v režimu LPR. Cílem je informování odběratele  

o testovací dodávce do skladu, za účelem obdržení zpětné vazby správnosti nebo způsobilosti 

dodávky. Po dokončení kroků 1 až 4 a ujištění, že zásilka splňuje požadavky LPR, je nutné 

informovat odběratele o příchozí dodávce do skladu. Odběratel zajistí, aby sklad provedl test  

a poskytl zpětnou vazbu o správnosti dodávky.  

 Po obdržení kladné zpětné vazby bude určeno, dle objemu a velikosti zásilek, které 

sklady budou způsobilé pro certifikaci k LPR [25]. V případě nesouladu budou poskytnuty 

informace potřebné k nápravě a spustí se další test. Nejčastějšími chybami v této fázi jsou opět 

chybějící úvodní nuly v SSCC kódech, v obou sekcích – jak v EDI zprávě, tak na fyzickém 

štítku a balíky s váhou vyšší než 15kg.  
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 Příklady nejčastějších správných a nesprávných údajů na štítcích SSCC: 

 

Obr. 12 Příklady štítků na zásilce [25] 

Správně: Indikace SSCC kódu 

Návrh na zlepšení: Indikace, že SSCC je pro LPR a číselný kód pod štítkem v případě 

poškození nebo nečitelnosti [25]. 

 

Obr. 13 Příklady štítků na zásilce [25] 

Správně: Indikace, že balík je v souladu s LPR (důležité pro balíkové dodávky); kódy štítků 

jsou uvedeny pod štítky v případě manipulace a stržení při přepravě. 

Návrh na zlepšení: Žádný údaj o tom, který čárový kód je SSCC, aby bylo skladu umožněno 

naskenování toho správného kódu a mohlo být přijato pod LPR [25]. 
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6 Realizace LPR v eD system 

 Pro úspěšnou implementaci LPR procesu, dle podmínek odběratele, bylo nutné sestavit 

tým, přičemž volba jednotlivých členů týmu vycházela především z jejich znalostí procesu 

programování a aplikace metod, procesu příjmu a expedice a procesu logistiky a dopravní 

infrastruktury. Mezi důležité předpoklady pro úspěšnost implementace patří systémový přístup, 

ochota řešení problémů a zkušenosti s vedením podobných projektů [30]. Autorka práce 

doplňuje tým jako osoba zodpovědná za celý projekt - za stranu eD system z důvodu nákladů 

vznikajících při nepřizpůsobení se procesu LPR a za stranu odběratele z důvodu udržení 

kvalitní a dlouhodobé spolupráce.  

 Po diskuzi s vedením společnosti byl tým pro implementaci ustanoven následovně: 

 Autorka diplomové práce jako vedoucí týmu – za eD system – zodpovědnost za celý 

proces, sestavení plánu implementace, kontrola plnění úkolů a koordinace jednotlivých 

činností a prostředník mezi eD system a odběratelem. Informování odběratele  

o jednotlivých krocích a konzultace činností s odběratelem při výskytu problému.  

 Zástupce vedoucí týmu – za eD system – zodpovědnost za plnění úkolů a pokračování 

v implementaci v nepřítomnosti vedoucí týmu.  

 Projektový manažer – za eD system – vedení implementace a evidence jednotlivých 

kroků a vypracování prezentace týkající se požadavků na LPR. Seznámení všech členů 

týmu s požadavkem odběratele. Dohled nad dodržováním termínů a úkolů.  

 Konzultant/Analytik – za E LINKX – zajištění implementace a přípravy úprav 

v informačních a logistických systémech firmy. Dohled nad programátory.  

 Programátor – za E LINKX – provádění úprav v informačním systému firmy  

a konzultace s poskytovatelem EDI ohledně elektronicky odesílaných zpráv.  

 Programátor – za E LINKX – provádění úprav v logistickém systému firmy. 

 Vedoucí expedice – za CELogis – personální zajištění a zodpovědnost za správnost 

vychystávání zásilek a SSCC štítků, zodpovědnost za plnění úkolů pracovníků 

expedice. 

 Dispečer a logistik – za CELogis – dohled nad vytvářením ASN a zodpovědnost za 

rezervování slotů v distribučních centrech odběratele. Zajištění informací od přepravců 

po předání zásilky odběrateli.  
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6.1 Časový plán a kroky implementace LPR 

 Časový horizont plánu implementace vyplývá z podmínek odběratele na zavedení  

a funkčnosti procesu od 1. 1. 2019. Vychází také z připravenosti jednotlivých členů týmu, 

připravenosti skladu a logistických linek a volných kapacit programátorů. Pokud není dodavatel 

připraven na LPR proces od 1. 1. 2019, vztahují se na každou dodanou položku, která není 

přijata v režimu LPR, penalizace ve výši 0,50 eur.  

 Průměrný počet položek měsíčně expedovaný na odběratele je pouze v Německu 8 300. 

Uvažujeme-li vývoz do Německa, Španělska a Francie, mohou se pohybovat měsíční 

penalizace za každou zemi ve výši okolo 4 150 eur, tedy 12 450 eur celkem. Včasně sestavený 

plán a jeho realizace je tedy velmi žádoucí.  

 Základní vývojový diagram procesu implementace LPR: 

Krok č. 1 – Vytvoření štítků SSCC. 

Krok č. 2 – Programování ASN DESADV zprávy s informací o obsahu zásilky. 

Krok č. 3 – Příprava logistických linek, popis změn oproti původní expedici zásilek. 

Krok č. 4 – Nasazení a zaslání testovací zásilky odběrateli. Certifikace k LPR odběratelem. 

6.1.1 Vytvoření SSCC štítků 

 Pro úspěšné vytvoření SSCC štítků je důležité blíže vysvětlit pojem ASN, což je 

důležitou součástí celého procesu. ASN je oznámení o nevyřízených dodávkách a je obvykle 

zasílána v elektronickém formátu datové výměny – v EDI dokumentu označována jako EDI 

856 a ekvivalentem je zpráva DESADV. ASN je rozhodující pro včasné a bezproblémové přijetí 

zásilky. Obsahuje informace o položkách v zásilce, včetně čísla objednávky, předpokládaného 

data dodání a SSCC. Přijetím platného a včasného ASN může odběratel lépe předvídat zásilky 

zaslané dodavatelem [25]. Mezi hlavní výhody ASN patří efektivní spolupráce s dopravci při 

sledování a přijímání zásilek, což umožňuje lépe plánovat lidské zdroje ve skladě a zajistit jejich 

rychlý příjem. Další výhodou je snadné sledování příchozích zásob a jejich efektivnější 

plánování a řízení.  

 Vytváření SSCC štítků může probíhat dvěma různými způsoby. Pokud dodavatel 

nevyužívá elektronické výměny dat EDI, vytvoří ASN v portále odběratele, který se nazývá 

Vendor Central a vybere volbu tisku SSCC štítků v tomto portále. Při vytváření ASN poskytne 

informace o zásilce a obsahu jednotlivých balíků a právě tyto informace se přenášejí na štítek. 



40 

 

Pokud dodavatel využívá EDI, jako v případě eD system, dochází k úpravě stávajících 

přepravních štítků dle požadavků odběratele následovně: 

 Každý karton musí mít svůj vlastní přepravní štítek. Doporučená velikost štítků je 10,2 

cm x 15,2 cm (včetně čárového kódu), ale mohou se lišit v závislosti na velikosti 

políček. Prázdné místo před a za čárovým kódem musí být nejméně 0,64 cm široké [25]. 

Čárové kódy musí být vytištěný černým inkoustem. Všechny informace s čárovým 

kódem, s výjimkou PO, musí být kódovány v souladu se symbolikou specifikace  

GS1-128. Pro PO (Purchase order) lze použít kód 39 nebo 128. 

 SSCC musí být uvedeno v ASN ve formě textu a čárových kódů na všech kartonech. 

Skenováním SSCC kódu mohou být zásilky propojeny s informacemi obsaženými 

v ASN a tím mohou být všechny položky v zásilce přijaty bez nutnosti skenování každé 

položky zvlášť.  

 Kódy SSCC musí být v hierarchii na úrovni kartonu v EDI DESADV v sekci GIN+BJ. 

 Každý štítek musí obsahovat slova „SSCC“ a skenerem snímatelný 18-místný čárový 

kód, kterému předchází dvě počáteční nuly, což je identifikátor aplikace (čárový kód 

GS1-128 s SSCC, celkem 20 číslic) [25]. 

 Pro správné přijetí zásilky se musí kód SSCC přesně shodovat s daty odeslanými v ASN 

DESADV zprávě. SSCC kód je unikátní a nesmí být znova použit k identifikaci jiné 

přepravní jednotky.  

Na základě všech těchto informací byl vytvořen následující štítek: 

 

Obr. 14 SSCC štítek eD system 
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6.1.2 Zpráva DESADV – Despatch Advice 

 Po úspěšném vytvoření SSCC štítků je nutné naprogramovat zprávu ASN DESADV, 

která elektronicky přenese data od dodavatele k odběrateli, před fyzicky obdrženým zbožím ve 

skladech odběratele. Položky přijaté fyzicky se musí zcela shodovat s informacemi o zásilce 

přijatými elektronicky. Obecně platí, že k jedné zásilce je přiřazeno jedno ASN. Pod jedním 

ASN může být x faktur a x objednávek. Každé ASN DESADV odkazuje na jednu kompletní 

zásilku. Jakmile je zboží dodáno na sklad odběratele, příjem skenuje SSCC štítek na kartonech, 

který je automaticky propojen s ASN obdrženým v DESADV v databázi odběratele.  

 

Obr. 15 Proces přenosu dat mezi dodavatelem a odběratelem [25] 

 Pro správné generování DESADV zprávy bylo nutné provést změny v generování faktur 

v informačním systému Esyco, které se následně prolévají do logistického systému Logisys. 

Dochází k úpravě dotahování dat z Esyco do DESADV tak, aby zpráva nesla přesné detaily, 

které má obsahovat. Samotná struktura DESADV se příliš nemění, změnil se pouze způsob 

importu dat do daných elementů. Vzhledem k tomu, že DESADV zpráva je velmi obšírná, je 

zde pouze nástin jejího obsahu: 

PAC+2++201´:2+8591205000008:14+5450534000000:14+190214:1222+226774219+++++E

ANCOM'UNH+216045032+DESADV:D:96A:UN:EAN005'BGM+351+1200000221+9'D 
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M+11: - přičemž věta BGM+351+1200000221+9 je konkrétní ASN zpráva obsažená 

v DESADV a segment PAC+2++201´ určuje počet palet. 

 Příklad: PAC + [počet palet] ++ 201 ' = počet palet v zásilce = 2. U zásilek obsahujících 

pouze balíky musí být zaslána hodnota 0, tedy PAC+0++201´. Všechny zásilky, které jsou na 

sklad zaslány na paletě, musí mít v tomto segmentu minimální množství 1. PAC+1++201´. 

PAC+3++201' – číslo 3 indikuje počet palet, 201 je označení pro paletu 

PAC+2++PK' – číslo 2 indikuje počet kartonu, PK je označení pro karton 

PCI+33E' – indikuje typ SSCC kódu  

GIN+BJ+00354123450000000014' – indikuje SSCC přepravní jednotky  

LIN+1++1234567891234:EN' – indikuje EAN kód 

QTY+12:30' – indikuje množství 

RFF+ON:1AA1TEST' – indikuje testovací zásilku 

......... 

ASN DESADV 

1200000107 ccvorion.XXX8591205000008.213031381.edi 

89484F34.edi
 

1200000108 ccvorion.XXX8591205000008.213031379.edi 

F1D0945C.edi
 

1200000109 ccvorion.XXX8591205000008.213031376.edi 

12362A7C.edi
 

Obr. 16 Příklad vzhledu ASN DESADV zprávy v EDI [9] 

6.1.3 Příprava logistických linek 

 Přípravami na implementaci LPR bylo zjištěno, že je nutné změnit vychystávání zboží 

z dopravníkové linky BA XL na linku RL2. Původní vychystávání probíhalo tak, že se všechno 

balitelné zboží na lince BA XL zabalilo a sjelo na slepou kolej, kde pracovník skladu založil 

paletu, na které se vychystal největší základ (velké, objemné zboží). K této před chystané paletě 

s objemnějším zbožím se následně přidávaly menší balíky. Vzhledem k tomu, že všechny 

kartony nyní musí nést štítek SSCC a změnu v programování logistického štítku linka BA XL 

neumožňovala, změnila se expedice zboží na dopravníkovou linku RL2 – tzv. sdružené 

chystání.  
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 Na této lince pracovník skladu zboží vychystá a nalepí připravený štítek SSCC na každý 

karton, který dále jede po lince ke kontrole. Následně se tiskne dodací list, karton se vyplní 

ochrannými výplněmi, zabalí se a pokračuje po lince, která zboží rozdělí. Objemnější zboží 

putuje ke slepé koleji, kde se skládá na paletu a expeduje jako paletová zásilka. To zaručuje, že 

každý karton nese SSCC štítek. Menší kartony se expedují jako balíky – i tyto však musí být 

řádně označeny štítky SSCC. 

 

Obr. 17 Dopravníková linka RL2 [9]

6.1.4 Testovací zásilka a audit 

 Připravenost eD system na proces LPR lze ověřit zasláním testovací zásilky na sklad 

odběratele. Je definováno zkušební datum i pilotní sklad. Jakmile jsou všechny kroky 

implementace dodrženy a dodavatel je vybaven SSCC štítky a připraven na přenos dat, může 

být zaslána první zásilka v režimu LPR. Pilotní sklad je vybrán odběratelem. Sklad musí být na 

testovací zásilku upozorněn předem a také musí být informován, které ASN testovací zásilku 

obsahuje. Důležitou částí testování je zpětná vazba odběratele o způsobilosti LPR dodávky. Po 

obdržení pozitivní zpětné vazby odběratel určí, které sklady jsou pro objemy zboží zasílané 

dodavatelem způsobilé. 
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Obr. 18 Testovací zásilka s SSCC štítkem [9] 

 Při hodnocení připravenosti odběratelem se berou v úvahu prvotní problémy, které 

mohou nastat, jako nesoulad mezi fyzicky přijatým zbožím a virtuálním obsahem v datech. 

Pokud dojde k negativní zpětné vazbě, dostává dodavatel instrukce k nápravě. V tomto případě 

musí být proveden další test.  

 Test mezi eD system a odběratelem ukázal, že došlo k chybě v DESADV zprávě, kdy 

byla zaslána balíková zásilka, přestože zpráva vykazovala paletu - PAC+1++201´. Pokud se 

jedná o balíkovou zásilku, musí být segment v DESADV PAC+0++201´ a segment 

201´nahrazen segmentem PK´. Pouze paletové zásilky mají prostřední hodnotu v segmentu  

1 a výše. Došlo k manuální úpravě segmentu DESADV zprávy a následující testovací zásilka 

již proběhla v pořádku. Společnost eD system je tak konečně certifikovaným dodavatelem 

v režimu LPR. 

 

 

 

 

 

 



45 

 

7 Vyhodnocení implementace LPR 

 Tato kapitola se bude zabývat vyhodnocením implementace LPR, přínosy pro  

eD system a odběratele a změnami, které tyto kroky přinesly. Druhou částí bude ekonomické 

vyhodnocení implementace, tedy shrnutí nákladů vynaložených na tento proces.  

 Popis implementace procesu LPR je v této diplomové práci velmi zjednodušený. 

Kompletní nasazení projektu vyžadovalo úzkou spolupráci se všemi členy týmu, napříč  

eD system, E LINKX a CELogis a obnášelo stovky hodin programování, analýz, konzultací  

a změn v informačních systémech napojených na EDI. Rovněž změny v EDI, zejména rozšíření 

komunikace o zprávu typu DESADV, bylo nutné konzultovat s poskytovatelem, který pro  

eD system elektronickou datovou výměnu zajišťuje.  

 Celková implementace zahrnovala analýzy, konzultace, porady týmu a samotný vývoj, 

testování a nasazení projektu. Od prvních příprav v srpnu 2016 až po finální nasazení v lednu 

2019 uběhlo více než dva roky a během tohoto období byla provedena celá řada změn, jak 

personálních, tak procesních a datových.  

 Z pohledu eD system proběhla implementace úspěšně a v souladu s požadavky 

odběratele. Příjem dodávek u odběratele se zpřesnil a zefektivnil, což bylo cílem celého procesu 

a díky certifikaci k LPR je zde předpoklad, že odběratel také považuje spolupráci za úspěšnou.  

 Všechny kroky implementace byly splněny. Došlo k úpravě logistických štítků o SSCC 

čárové kódy, které nesou všechny informace o zásilce. Každý karton, nebo přepravní jednotka 

je s tímto označením expedována. Generování SSCC štítků je v souladu s normovaným 

čárovým kódem GS1-128 pro značení všech obchodních a logistických jednotek. SSCC kód je 

v elektronické DESADV zprávě obsažen v segmentu GIN+BJ. Tato zpráva elektronicky 

přenáší data z eD system k odběrateli, ještě před fyzicky obdrženým zbožím ve skladech 

odběratele. Položky přijaté fyzicky se musí zcela shodovat s informacemi o zásilce přijatými 

elektronicky. Příprava zboží k expedici k odběrateli se provádí na dopravníkové lince RL2, kde 

probíhá tištění SSCC štítků a zajišťuje označování všech kartonů určených k expedici na tohoto 

odběratele. Byly provedeny testovací zásilky, odstraněny chyby zjištěné ze zpětné vazby 

odběratele a úspěšně proběhl i finální audit k LPR. 
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7.1 Přínosy implementace 

 Mezi hlavní přínosy implementace pro odběratele patří lepší povědomí o tom, co 

přichází do skladu, což má za následek snadnější plánování objednávek a na to navazující vyšší 

dostupnost a prodeje koncovým uživatelům. eD system zlepšuje celkovou dobu dodání  

a podporuje rychlejší příjem odběratele, protože zde využívaná metoda one-touch-scanning 

znamená, že naskenováním jednoho štítku má odběratel lepší přehled o příchozím zboží.  

eD system i odběratel tráví méně času zjišťováním nesrovnalostí mezi fyzicky obdrženým  

a fakturovaným zbožím, protože nyní se data obsažená v DESADV zprávě shodují s fyzicky 

obdrženým zbožím. LPR je kompatibilní s mezinárodními standardy, takže eD system může 

implementaci využít i pro ostatní klienty.  

Tab. 3 – Rozdíly v provozním výkonu před a po zavedení LPR [25] 

LPR status 

 

Počet expedovaných 

položek 

Průměrná 

doba dodání 

Neshody při 

příjmu 

Průměrná produktová 

dostupnost 

eD s LPR 9696 4,1 0,2 % 95,7 % 

eD bez LPR 8504 6,9 5,2 % 92,0 % 

Rozdíl 1192 -2,8 -5 % 3,7 % 

 Tabulka výše (Tab. 3) vychází z operativní metriky odběratele, kterou může eD system 

jednoduše sledovat v portále odběratele. Vykazuje rozdíly v provozním výkonu před a po 

zavedení LPR. Je patrné, že průměrná doba dodání se snížila o 2,8 dne a neshody při příjmu 

zboží o 5 %. Naopak průměrná produktová dostupnost se zvýšila o 3,7 %, což je velmi pozitivní, 

protože dodavatel tak může expedovat více zboží a odběratel má vyšší zásobu pro prodej 

koncovým uživatelům. Rovněž počet expedovaných položek vzrostl o 1192 ks. Díky snížení 

průměrné doby dodání je firma schopna potvrdit větší množství položek na objednávce 

odběratele a expedovat tak více zboží. Tyto hodnoty vykazující zlepšení výkonu eD system 

směrem k odběrateli byly měřeny od dodání zboží na sklad odběratele, až po jeho zařazení do 

sektoru ve skladě.  

 Odběratel také vyhodnocuje, kolik jednotek celkového příjmu zboží bylo přijato 

v režimu LPR a kolik jednotek z celkového příjmu zboží bylo dodáno dodavateli 

certifikovanými k LPR. Dále vyhodnocuje takzvané ztracené příležitosti, což jsou jednotky 

zboží, které mohly být přijaty v režimu LPR, ale z nějakého důvodu došlo k chybě. Ztracené 

příležitosti mohou být identifikovány, opraveny a v dalších dodávkách přijaty správně.  
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7.2 Ekonomické vyhodnocení procesu 

 Následující tabulka (Tab. 4), vyjadřuje jednotlivé náklady spojené s implementací LPR 

v eD system. Tyto náklady jsou jednorázové na přesně definované činnosti jednotlivých členů 

týmu. Rozprostírají se v období od srpna 2016 do ledna 2019 a zahrnují analýzy, konzultace, 

porady, vývoj, testování a nasazení projektu. Společnost E LINKX fakturuje tyto náklady eD 

system jako podporu projektu a jakožto firma, která celý proces nasazuje. Hodina práce 

programátorů stojí v průměru 1 250 Kč. Uvažujeme-li hodinovou sazbu 1 250 Kč a počet hodin 

strávených implementací, jsou celkové náklady tohoto projektu ve výši 585 000 Kč. Tento 

odběratel generuje společnosti eD system významné zisky. Počítáme-li náklad 585 000 Kč  

v období dvou let, činí to pouhá 1,62 % z celkového zisku společnosti na tohoto odběratele  

a za toto období.  

Tab. 4 – Rozpis práce jednotlivých činností a počet hodin nutných k implementaci 

Popis práce  Počet hodin 

SSCC štítky - změna/programování 85 

EDI - rozšíření komunikace o zprávu typu DESADV 135 

Sklad CELogis – změna způsobu generování palet v LS v důsledku štítků 

LPR, úprava DESADV zprávy 
173 

Ostatní – více úpravy, porady, analýzy, konzultace 75 

CELKEM 468 

 Jednou z výhod implementace LPR uvedených odběratelem, je snížení pohledávek.  

eD system k 31. 3. 2019 eviduje pohledávky vůči tomuto odběrateli ve výši více než 260 tis. 

EUR. Všechny pohledávky však vznikají na základě nesouladu mezi fyzicky přijatým zbožím  

a zbožím fakturovaným dodavatelem. Přesnější identifikace zboží dle LPR by tedy měla tento 

nesoulad výrazně omezit.  

 Snížení pohledávek, respektive nesoulad mezi přijatým a fakturovaným zbožím, však 

prozatím nebylo možné vyhodnotit, vzhledem k zavedení LPR na začátku roku 2019  

a splatností odběratele 120 EOM – end of month, což znamená, že odběratel platí až po 150 

dnech od fakturace. Přesnější odhad bude znám až v průběhu června 2019. 
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8 Závěr 

 Diplomová práce byla řešena v podmínkách eD system a. s. ve spolupráci se sesterskými 

firmami E LINKX a.s. a CELogis a.s. Cílem závěrečné práce bylo provést dané změny 

stávajícího procesu expedice, všechny úpravy konzultovat s dalšími členy týmu a následně 

implementovat proces LPR na základě požadavků odběratele.  

 Teoretická část diplomové práce zahrnuje představení všech zúčastněných 

dodavatelských společností, jejich předmět podnikání a úloha, kterou při implementaci procesu 

hrají. Dále byla v rámci teoretické části provedena literární rešerše a představeny pojmy jako 

logistika a distribuce, řízení dodavatelských řetězců a doprava. Významnou kapitolou je popis 

softwarů EDI a WMS, důležitých pro spolupráci s odběratelem. Elektronická výměna dat EDI 

je podstatnou součástí diplomové práce, protože představuje výrazné usnadnění spolupráce 

s odběratelem. Velký objem prodejních objednávek a faktur, který se procesuje na denní bázi, 

by byl bez datové výměny nezvladatelný a představoval by využití mnohem více lidských 

zdrojů a tím vyšší náklady.  

 Praktická část je rozdělena do dvou sekcí. První část popisuje začátek spolupráce, 

představení odběratele a předmět jeho podnikání. Významnou částí je popis LPR procesu, 

požadavky odběratele na jeho zavedení a elementy v procesu důležité, jako logistické štítky  

a elektronické zprávy. Druhá část je věnována realizaci implementace v eD system, provádění 

systémových a datových úprav a řešení jednotlivých kroků. Závěr praktické částí je 

vyhodnocení úspěšnosti implementace LPR auditem odběratele.  

 Proces implementace zahrnoval vytvoření SSCC štítků s čárovým kódem pro přesný  

a rychlý příjem dodávek ve skladech odběratele. Dalším úkolem bylo zahrnutí všech 

potřebných informací o zásilce do elektronické zprávy DESADV a změna dopravníkových 

linek vyhovující tomuto procesu. 

 Závěrem lze říci, že implementace procesu LPR byla z pohledu dodavatele, i přes 

časovou náročnost a provedení nutných změn, úspěšná. Finální certifikací odběratelem bylo 

rovněž dosaženo uspokojení jeho požadavků na zavedení LPR a díky včasnému nasazení 

procesu nedošlo k penalizacím ze strany odběratele. 
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Seznam zkratek 

ASN  Advance Shipment Notification – elektronický dodací list 

DESADV Despatch Advice – avízo o odesílání zboží 

EAN  European Article Numbering  

EDI  Electronic Data Interchange – elektronická výměna dat 

ICT  Informační a komunikační technologie 

LPR  License Plate Receive 

PO  Purchase order – nákupní objednávka odběratele 

SSCC  Serial Shipping Container Code 

UPC  Universal Product Code 

WMS  Warehouse Management System 

 




