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Anotace 

V bakalářské práci je popsáno využití systému SAP R/3 pro zajišťování 

technologického materiálu Dolu ČSM. Podrobně jsou popsány jednotlivé kroky 

objednávání a jsou uvedeny další způsoby, jakými lze materiál objednávat. 

Zhodnocení zahrnuje výhody oproti minulému používanému systému. Závěr práce 

zahrnuje celkové shrnuti. 

Klíčová  slova:  

SAP R/3, Důl ČSM, materiál, zajišťování, uživatel, objednávka 

Summary 

The bachelor thesis describes the use of SAP R/3 for the provision of 

technological material of mine CSM. The individual steps are described in detail of 

ordering and additional ways to order materials.  The assessment includes the 

advantages of compared with the previous system used. Conclusion of the work 

involves overall summary 
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1.Úvod 

Již od pravěku bylo snahou člověka zjednodušit si svou každodenní práci. 

Tento fakt se za tu řadu let nezměnil. Charakteristickým znakem dnešní doby je 

především měnící se svět technologií, které jdou čím dál více kupředu. Nároky se 

zvětšují a pro podniky to znamená neustálé zdokonalování podnikové technologie. 

Jedním z faktorů úspěšného podniku je bezesporu kvalitní informační systém. Ten 

se skládá ze dvou infrastruktur. První infrastruktura podniku je interní. Tato 

infrastruktura má za úkol propojit pracovníky podniku na všech úrovních řízení 

a umožnit jim vzájemnou komunikaci. Nedílnou součástí informačního systému je 

zpřístupnění aktuálních informací o stavu podnikových procesů. Mezi tyto procesy 

patří především nákup, výroba apod. Druhá infrastruktura podniku je externí,  

která umožňuje vzájemnou komunikaci např. mezi bankami, dodavateli, partnery 

apod. Pro podnik jsou obě infrastruktury velice důležité. Implementace pouze 

jedné z infrastruktur by byla pro podnik značným handicapem. Informační systémy 

se neustále rozvíjejí, a proto je velice důležité takový systém podniku neustále 

obnovovat. Nejdůležitější jsou pro podnik informace, které jsou kdykoliv 

k dispozici. V současné době se nezabývají implementací pouze velké podniky, 

které by si dnes neuměly bez podnikového systému představit svoji existenci, ale 

stále častěji jsou využívány v menších podnicích a firmách. Peníze vynaložené 

na inovaci nebo aktualizaci informačních systému jsou to správnou investicí 

na cestě k úspěchu. 

Nasazení systému do podniku přináší často řadu rizik. Zejména pro 

podniky, které dosud neměly zkušenosti s informačním systémem. Důležitým 

krokem k úspěšnému nasazení je analyzovat problémy a neúspěchy tuzemských 

a zahraničních projektů a poučit se z chyb, které vznikly. Od informačního 

systému nelze očekávat přínosy, pokud je špatně nastavena podniková strategie. 

Pokud je v takovém podniku nastaven systém na maximální podporu podnikové 

strategie, dochází rychleji k firemnímu úpadku. 

Pro každý provozní úsek je neustále potřeba doplňovat materiál. Díky 

informačnímu systému se doba na vyřízení požadavků minimalizuje a tak se  
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kromě mimořádných událostí nemůže stát, že by se kvůli nedostatku materiálu 

zastavila výroba. Mezi tyto mimořádné události bych zařadil především nedodání 

materiálu dodavatelem. V tomto případě je chyba na straně dodavatele a podniku 

nepomůže ani nejlepší informační systém.  

Mezi další přednosti informačních systémů v podmínkách materiálového 

hospodářství je kompletní přehled všech objednávek a především přehled 

skladových zásob. Nemůže se tedy stát, že by se objednával zbytečně materiál, 

který je v podniku k dispozici. 

Společnost OKD, a.s. implementovala jednotný informační systém v roce 

1997. Jedná se o systém společnosti SAP, pod názvem SAP R/3.  

Cílem této bakalářské práce proto bude přehledné vypracování jednotlivých kroků 

při zajišťování materiálů prostřednictvím SAP R/3 v konkrétních podmínkách Dolu 

ČSM. Jelikož mi společnost neumožnila přístup k interním informacím, jsou 

veškeré postupy popsány pouze obecně.  
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2. Charakteristika dolu ČSM Stonava, a.s. 

2.1 OKD, a.s. 

Společnost OKD, a.s. je jediným producentem černého uhlí v České 

republice. V současné době provozuje 5 hlubinných dolů, které se vyskytují 

na Severní Moravě. Základní činností OKD, a.s. je vyhledávání, těžba, úprava, 

zušlechťování a prodej černého uhlí s nízkým obsahem síry a dalších příměsí pro 

koksování, chemický průmysl a další odvětví. Společnost je největším 

zaměstnavatelem v regionu a druhým největším soukromým zaměstnavatelem 

v České republice. 

2.2 Důl ČSM Stonava 

Důl se nachází na katastru obce Stonavy. Je členěn na dva těžební 

závody. Důlní závod Sever, kde se nachází i úpravna s kapacitou 1100 t za hodinu 

a důlní závod Jih. Dobývací prostory se nachází na katastrech obcí Stonava, 

Chotěbuz, Albrechtice a Karviná. Vzhledem k dobývacím mocnostem 

a geologickým podmínkám se naskytuje možnost vysokého stupně mechanizace. 

Roční těžba se pohybuje okolo 2,5 mil. tun černého uhlí. Největší hloubka se 

nachází na závodě Jih. Jedná se o vtažnou jámu, která dosahuje hloubky 1103 m. 

Zásoby Dolu ČSM jsou cca 128 mil. tun uhlí. Díky rozsáhlé investiční výstavbě, 

která byla zahájena v letech 90. a následně v roce 2000, se životnost Dolu ČSM 

předpokládá nejméně do roku 2028. Do budoucna se počítá s těžbou v oblasti 

nečinného polského dolu Morcinek, který se nachází v těsném sousedství Dolu 

ČSM. Mezi oběma státy byla jíž podepsána mezinárodní smlouva, nezbytná 

k těžbě na území jiného státu. Předpokládá se zpřístupnění ložiska z české strany 

s použitím stávajících zařízení a výstavba nových objektů na polském území. [1] 
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2.3 Historie Dolu ČSM Stonava 

Na jaře roku 1954 se objevují v oblasti Stonavy průzkumné vrty, které 

potvrzují bohatou uhelnou sloj. Průzkum trvá až do roku 1956 a byl převážně 

zaměřen na průzkum karvinských vrstev karbonského pohoří. Díky tomu, 

že mnoho ze sond produkovalo metan, byly tyto vrty napojeny na sběrné potrubí 

a metan zužitkován. Výstavba Dolu Československé mládeže (v současnosti se 

používá pouze zkratka ČSM) byla zahájena 1.září 1958. V roce 1965 byly 

ukončeny hloubící práce a následovala horizontální otvírka. Nejprve na závodě 

Sever a o půl roku později na závodě Jih. Od tohoto roku začala investiční 

výstavba objektů na povrchu, která trvala až do roku 1989.  Byla postavena 

úpravna, teplárna, degazační stanice, skladové prostory, nové byty pro 

zaměstnance, zdravotní středisko a kulturní dům. Slavnostní zahájení těžby 

na Dole ČSM bylo zahájeno 16. prosince 1968 a to s více než 4.letým zpožděním 

oproti původnímu předpokladu. Zpoždění bylo zapříčiněno komplikovanými 

hydrogeologickými a plynovými poměry. V rámci privatizace byl Důl ČSM 

1. listopadu 1990 vyčleněn z koncernu OKD, a.s. a začleněn do společnosti 

Českomoravské doly, a.s. V důsledku restrukturalizace byly některé provozy 

zrušeny. Do této akciové společnosti patřily doly Kladno a Tuchlovice.(v současné 

době činný pouze Důl ČSM). Společnost Českomoravské doly kvůli organizačním 

změnám zanikla a důl ČSM se stal opět součástí OKD, a.s.  

Jeden z nejhorších dnů historie Dolu ČSM byl 27.únor 1980, kdy došlo 

v ranních hodinách na závodě Jih k výbuchu metanu. Tato tragédie si vyžádala 

6 obětí. [1] 

Obr.č.1 Důl ČSM závod Sever     Obr.č.2 Důl ČSM závod Jih 

 

 

   

 

 
 

 [2]  [2] 
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3. Zajiš ťování materiálu programem SAP R/3 

Zajišťování materiálu patří k nedílné součástí každého podniku a provozů. 

Důl ČSM zavedl tento informační systém v roce 1997. Tímto zavedením se 

požadavky na pořízení materiálů značně zjednodušily. Každá důlní jednotka zasílá 

prostřednictvím systému požadavky na pořízení vnitřní organizační jednotce (dále 

jen VOJ) zásobování.  

V této kapitole budou popsány jednotlivé kroky zajišťování materiálů 

v Dole ČSM. Nejčastější způsob pro zajištění materiálů se provádí přes 

objednávkový režim v modulu MM systému SAP R/3 . Dalším způsobem je 

objednávání materiálu mimo režim SAP R/3 . Ten se provádí pomocí tzv. 

požadavkových list ů, které zpracovává vedoucí hospodaření s materiálem a ty 

následně zasílá VOJ Centrum servisních služeb, kde jsou následně realizovány. 

Posledním způsobem, jakým lze materiál zajistit, je bez nutnosti objednávky . 

Jde o materiál, který se obstarává přímým nákupem a není potřeba zasílat 

požadavek na  VOJ Centrum servisních služeb. 

3.1 Podnikový informa ční systém SAP 

Podnikový informační systém SAP R/3 je dílem firmy SAP, kterou založilo 

v roce 1972 pět bývalých zaměstnanců firmy IBM. Cílem zakladatelů bylo vyvinout 

software využitelný pro řízení podnikové ekonomiky. Rok po založení byl vyvinut 

software, který byl orientován na finanční účetnictví. Tímto systémem byl položen 

základ systému SAP R/1. Písmeno „R“ v názvu prvního produktu společnosti SAP 

znamená zpracování dat v reálném čase (Real Time-Datenverarbeitung). Po 

tomto sytému následoval další produkt pod názvem SAP R/2. Tento systém byl 

označen za první systém ERP. Tento druhý produkt byl oproti svému předchůdci 

značně rozšířen, avšak pro jeho provoz bylo nezbytné použití sálových počítačů. 

V roce 1992 byl na trh uveden produkt SAP R/3. V porovnání s předchozími 

verzemi byl systém značně přepracován. Celý systém je založen na architektuře 

klient-server s využitím relačních dat. Výhodou sytému SAP R/3 je bezesporu to, 

že systém je možno provozovat na hardwaru různých výrobců. Díky tomuto se 

dostala společnost SAP na postavení světové jedničky v distribuci podnikových 
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systémů. Na český trh společnost SAP vstoupila v roce 1992. Z počátku byla 

orientována pouze na velké podniky, ale postupem času se začal objevovat zájem 

i ze strany středních a menších podniků. V současnosti má na českém trhu 

dominantní postavení a to nejen mezi podniky, ale i v oblasti veřejné správy. Mezi 

zákazníky z veřejného sektoru zde patří např. Nejvyšší kontrolní úřad, Ministerstvo 

vnitra a Ministerstvo zemědělství.  

SAP kromě toho, že pro podnik řeší základní informační potřeby, pomáhá 

podniku díky informačnímu systému podporovat podnikovou strategii. Nejznámější 

produkt je SAP R/3 z řady produktu mySAP. [3] 

3.1.1 ERP 

Je základem podnikových informačních systémů. Tvoří ho jedna společná 

databáze, která integruje a automatizuje všechny procesy související s činnostmi 

podniku. Příkladem můžou být procesy probíhající v oddělení logistiky, výroby, 

controllingu, plánování, nákupu a účetnictví.[4] 

3.1.2 SAP R/3 

Mezi největší přednosti systému patří třívrstvá architektura klient-server. 

Výhoda spočívá v tom, že SAP R/3 lze provozovat na různých hardwarových 

a softwarových platformách. V systému jsou rozlišovány tyto vrstvy: 

1. databázová vrstva 

V této vrstvě se nacházejí veškerá data, programy, nastavení systému 

a další aplikace. Jsou uloženy na databázovém serveru a z toho pak 

dochází k načítaní dat. 

2. aplikační vrstva 

Zde se nacházejí jednotlivé aplikace k finančnímu účetnictví, logistice a jiné. 

Oproti předchozí vrstvě mohou být zpřístupněny na jednom nebo více 

aplikačních serverech.  
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3. prezentační vrstva 

Prezentační vrstva je nainstalována na každém osobním počítači uživatele. 

Práce probíhá v grafickém prostředí systému. 

Obr.č.3 Třívrstvá architektura SAP R/3 

 

[3] 

Z této architektury plyne, že na provádění různých operací se může 

podílet více softwarových komponent. Ty se mohou vyskytovat buď na jednom  

nebo na více počítačích. V tomto případě musí být jednotlivé počítače mezi sebou 

propojeny do počítačové sítě. Komunikaci mezi počítači zajišťuje protokol TCP/IP.  

Zavádění systému do podniku předchází řada složitých kroků, protože 

v každém podniku je požadavek na nastavení jiný. Podstatou informačního 

systému je komplexní a integrovaný informační systém, který má za úkol řešit 

kompletní aktivity podniku a reagovat na měnící se podmínky. Jednotlivé modely, 

které se do podniku zavádějí, jsou nastaveny vždy podle vlastních potřeb podniku. 

[3] 
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SAP R/3 se skládá z t ěchto modul ů [5]: 

� SD (Sales and Distribution) Odbyt a prodej 

� MM (Materials Management) Materiálové hospodářství 

� PP (Production Planning) Plánování a řízení výroby 

� QM (Quality Management) Řízení a kontrola jakosti 

� PM (Plant Maintenance) Údržba a opravy 

� HR (Human Resources) Personalistika 

� FI (Financial Accounting) Finanční účetnictví 

� CO (Controlling) Kontroling 

� AM (Asset Management) Investiční majetek 

� PS (Project System) Řízení projektů 

� WF (Workflow) Řízení oběhu dokumentů 

� IS (Industry Solutions) Specifická řešení různých odvětví 

Obr.č.4 Architektura systému SAP R/3 

 

[5] 
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V rámci implementace v roce 1997 byly v OKD, a.s.  zavedeny tyto moduly: 

� SD 

� MM 

� PP 

� FI 

� CO 

� AM 

Do budoucna se počítá se zavedením modulu HR (Personalistika). 

3.1.3 Modul MM 

Modul pokrývá všechny činnosti materiálového hospodářství od nákupu, 

evidence a uskladnění. Všechna kmenová data materiálů i jejich pohybová data 

musí být přiřazena ke struktuře podniku. Znamená to, že pro úspěšné dokončení 

podnikového procesu je důležité zadat nejen vlastnosti materiálu, ale také sklad, 

kde bude v požadovaném množství uskladněn. Pro materiálové hospodáře to 

znamená, že vedení zásob musí probíhat s organizační úrovní skladu. Díky tomu, 

že data jsou uložena ve kmenovém adresáři, nedochází k přeplňování skladu. 

Kmenová data obsahují všechny nezbytné informace pro popis daného materiálu. 

Tyto data nejsou využívána pouze pro jedno oddělení podniku, ale využívají je 

i ostatní oddělení.  

3.2 Příprava nákupu 

Prvním krokem při pořizování materiálu je příprava nákupu. Aby jednotlivé 

provozy podniku mohly zajistit výrobu, je nezbytně nutné zajistit těmto provozům 

materiál. V systému SAP R/3 má slovo materiál širší význam. Nemusí označovat 

pouze surovinu, ale může se jednat i o služby. Další důležitou podmínkou 

v materiálovém hospodářství je finanční stránka. Pořizovatel musí počítat 

s finančními zdroji, které jsou pro jednotlivá oddělení přiřazena. Pro materiálového 

hospodáře to znamená, že materiál musí nadefinovat tak, aby bylo možné 

vyhodnocení jak z hlediska fyzického množství, tak z hlediska jeho ceny. Dalším 

krokem je založení dodavatelů. Z toho plyne, že objednání materiálu lze provést, 
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až po splnění určitých podmínek. Mezi tyto podmínky patří zadání kmenových dat. 

Tyto data je nutné zadat u materiálů i u dodavatelů. Celý proces nákupu je proto 

rozdělen na přípravu, která má na starost údržbu kmenových dat a proces 

pořízení materiálu. Ten zahrnuje zadání objednávky a  příjem zboží. 

3.2.1 Struktura podniku 

Pro dokončení objednávky je důležité, aby byla kmenová data materiálu 

a data pohybová přiřazena k nějaké struktuře podniku. Proto kromě zadávaní 

vlastností materiálu je nutné zadat i sklad, do kterého bude materiál uskladněn. 

Z pohledu zadávaní objednávky to znamená, že musíme jako organizační  

strukturu zadat sklad. Z toho plyne, že v sytému SAP R/3 musí být nadefinovaná 

organizační struktura. 

Obr.č.5 Organizační struktura 

 

3.2.2 Nákupní organizace 

Požadavky na pořízení materiálů ze všech důlních jednotek OKD, a.s. 

vyřizuje VOJ zásobování, která sídlí v Ostravě. V systému SAP R/3 je pozice 

nákupu označená jako „Nákupní organizace“. Procesy nákupu tedy probíhají 

na úrovní nákupní organizace. Náplní práce této organizace je pomocí výběrových 

řízení zajistit dodavatele pro požadovaný materiál.  
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3.2.3 Kmenová data 

Kmenová data využívají různé druhy oddělení v podniku. Obsahují 

všechny nezbytné informace. Každé oddělení, které s těmito daty pracuje, 

potřebuje k těmto datům zadávat jiné informace. Proto jsou v sytému SAP R/3 

nadefinované různé pohledy na tyto data. Údržba těchto dat může probíhat 

nezávisle na sebe. Pro jednotlivá oddělení to znamená, že zaměstnanci mají 

nastavena různá oprávnění. Každý zaměstnanec má své přihlašovací údaje, které 

musí být jedinečné v systému. Po přihlášení jsou automaticky nastavena práva, se 

kterými může operovat.  

Příklady pohled ů na kmenová data: 

� Účetnictví – Zde může být uvedena standardní cena nebo pořizovací cena. 

� Nákup – Zobrazuje informace týkající se nákupu, odpovědného nákupčího. 

� Skladování – Údaje týkající se skladování. 

3.2.4 Druh materiálu 

Každý materiál v podniku se vždy něčím liší. Přesto bývají některé 

vlastnosti stejné. Proto je v systému SAP R/3 nadefinován druh materiálu. Pokud 

chceme vypsat seznam materiálů, mající stejné vlastnosti, musíme zadat druh 

materiálu. Každému materiálu, který je nově vytvořen, musí být zadáno označení 

určující konkrétní druh. To usnadňuje například práci, pokud chceme mít přehled 

objednávek určitého materiálu za dané období. Standardní označení druhů 

materiálu znázorňuje tabulka 1. [3] 
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Tabulka 1 Druhy materiálů 

DrMa Označení druhu materiálu 

ABF Odpad 

AEM Vzorky 

DIEN Služba 

ERSA Náhradní výrobek 

FHMI Pomocné výrobní prostředky 

HIBE Pomocný provozní materiál 

NLAG Neskladový materiál 

[3] 

Každý podnik si může nadefinovat vlastní označení pro druh materiálu. 

Stejně je tomu i na Dole ČSM. K dispozici má každý uživatel vypracovaný přehled 

všech druhů materiálů, u kterých vznikají požadavky na objednávku. U těchto 

pohledů určují druh materiálu také: 

� Čísla, která budou k danému materiálu při vytvoření přiřazena. Čísla budou 

přiřazena postupně. 

� Při vytváření materiálu se budou muset zadávat konkrétní data, která jsou 

specifická pro daný druh materiálu. 

� Způsob, jakým materiál pořídit. Může se např. jednat o vlastní výrobu nebo 

nákup. 

3.3 Proces po řízení materiálu p řes SAP R/3 v podmínkách dolu 

ČSM 

Požadavky na objednávku tzv. POBJ vznikají u pracovníků jednotlivých 

provozů. Každý pracovník nemá přístup do systému SAP, a proto jsou na 

jednotlivých odděleních pověření pracovníci k této činnosti. Při objednávce musí 

žadatel brát v úvahu finanční limity, které jsou pro jednotlivá oddělení přiřazena. 

Tyto limity nesmí být překročeny. 
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Po přihlášení do systému SAP v modulu MM se v kořenovém adresáři 

zvolí „Požadavek na objednávku“  a objednávka se založí. Protože některé údaje 

jsou nastaveny automaticky, musí se zadat jen údaje požadované systémem. 

POBJ má dvě fáze zadávání údajů.  

1.fáze 

Druh dokladu - Tyto údaje se nevyplňují, protože jsou přednastaveny systémem. 

Tento údaj rozhoduje o tom, zda-li se bude objednávat materiál nebo služba. 

Výchozí hodnota je nastavena na objednávání materiálu a pro případ změny se 

zadávají tyto zkratky: 

NB – Požadavek na objednání materiálu 

SB – Požadavek na objednání služby 

Požadavek na objednávku - V systému je nastaveno automaticky číslo každé 

objednávky, proto se číslo zadávat nemusí. Přitom platí, že každá objednávka 

musí mít své vlastní číslo. Čísla jsou generována v intervalu (0010000000-

0019999999) 

Typ položky - Pořizování materiálu se zajišťuje většinou pro provozy dolu ČSM 

a proto se tato položka nevyplňuje. 

Typ p řiřazení účtu - Pokud se jedná jako v předchozím případě o materiál 

do vlastní spotřeby nechává se kolonka prázdná. V případě, že by se jednalo 

o nákup materiálu nebo služeb účtovaných přímo do nákladů, vyplňuje se podle 

přiřazení účtu, které mají materiáloví hospodáři k dispozici. 

Datum objednávky - Důležité pro objednání materiálu je zadání data dodání. 

K dispozici je přehledný kalendář, ve kterém se zaznačí datum. Na sdíleném disku 

má každý pověřený pracovník dodací lhůty k jednotlivým materiálům. Dodací lhůty 

jsou v systému pevně nastaveny a nelze je měnit. Pokud by nastala situace, že 
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materiál bude potřebný v jiné lhůtě, než která je stanovena, je potřeba objednávku 

konzultovat s vedoucím materiálového hospodářství.  

Závod – V rámci jednoho koncernu je údaj pro všechny doly společnosti OKD a.s. 

stejný. 

Sklad - V  jednotném informačním systému má každý důl přiřazena vlastní čísla 

skladů, do kterých je materiál uskladněn. Sklady jsou rozděleny podle typu 

materiálu a jsou k nim přiřazena čísla, které je nutné zadat. 

Skupina nákupu - Do skupiny nákupu se zadává číslo nákupního referenta. 

Systém automaticky vyplní číslo referenta k jednotlivým položkám požadavků 

z kmenového záznamu materiálu. V opačném případě by bylo potřeba zadat číslo 

referenta, který má na starost nákup konkrétního materiálu. 

Číslo pot řeby - Tento údaj se vyplňuje jen v případě, že materiál musí projít 

schvalovací úrovní. Číslo je složeno ze 3 částí. 

 

    XX  X  XXX 

 

 

  Číslo podniku  Závod  Pracovní úsek 

Systém po zadání kontroluje vyplněný údaj se seznamem středisek, aby materiál 

mohl automaticky zařadit.  

Žadatel - Systém je nakonfigurován tak, že automaticky na základě informací 

z kmenových dat doplní schvalovatele na 1.schvalovací úrovní. 
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Obr.č.6 První fáze objednávky 

 

[6] 

2.fáze 

Materiál - Po zadání předchozích údajů se v této fází zadává konkrétní druh 

materiálu. Každý materiál má přiřazené své číslo a pořizovatel má seznam těchto 

materiálů k dispozici. Protože se většinou objednává stále stejný sortiment, není 

potřeba vytvářet nové podklady pro založení materiálu. V opačném případě se 

musí založit nová kmenová data materiálu.  

Požadované množství – Množství materiálu, které se požaduje objednat. 

Datum dodávky – Datum objednávky, může být systémem opraveno a to 

v závislosti na předkládacích lhůtách, které jsou stanovené VOJ zásobování pro 

jednotlivé skupiny. 

Datum uvoln ění – Systém nastaví datum uvolnění stejné, jako je datum dodávky. 

K tomuto datu je ještě dána lhůta pro vyzvednutí. Pokud pořizovatel ví, že materiál 

bude vyzvednut dříve, tak tento datum může změnit. 



Martin Machala: Zajišťování technolog. materiálu v OKD, a.s., DŮL ČSM Stonava 

2009 16

Cena za jednotku – Tento údaj se vyplňuje jen v případě, že jsme založili novou 

objednávku a systém nezná cenu materiálu. Musíme tedy zadat předpokládanou 

cenu materiálu za ks. 

Během zadávání dat objednávky nabízí systém SAP R/3 možnost vložení 

doplňkových textů. Ty jsou pak k dispozici např. během schvalovacího procesu 

nebo při samotném nákupu. Ke každému druhu textu lze napsat jakkoli dlouhý 

text. 

Přehled text ů: 

� Text k položce – Slouží pro zadání doplňující informace k materiálu. 

� Poznámka k položce – Zde se zadává nejčastěji telefon a jméno 

pracovníka, pro kterého se materiál objednává  

Obr.č.7 Druhá fáze objednávky 

 

[6] 

Po poslední fázi zadávání údajů je objednávka dokončena. Pokud 

nepodléhá schvalovacímu procesu, je odeslána na VOJ zásobování, která 

uskuteční nákup. V případě schvalování musí projít trojím schvalovacím 

procesem. Schvalovat objednávky můžou pouze zaměstnanci, kteří jsou k tomu 

oprávněni. Uskutečňuje se tak na základě tzv. kódu uvoln ění. Tento kód je 
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pověřeným pracovníkům přiřazen. Znamená to, že pokud není schválena nižší 

úroveň, nemůže být požadavek posunut na další úroveň.  

3.3.1 Schvalovací úrovn ě 

Povinností každého schvalovatele je vyjádřit se denně ke každé 

objednávce, která čeká na schválení. Schvalování se provádí v hlavním 

kořenovém  adresáři v záložce „Požadavek  na objednávku“. Nabízí se možnost 

dvojího schválení. K dispozici je „Jednotlivé uvoln ění“ a  „Hromadné uvoln ění“.  

Podle názvu se jedná buď o schválení více objednávek najednou nebo jen jedné 

objednávky. V systému je vidět jednotlivé schválené objednávky a objednávky, 

které čekají na schválení.  

První schvalovací úrove ň 

První schvalovací úroveň zahrnuje posuzování objednaných návrhů na 

spotřební materiál a náhradní díly. Pro podmínky Dolu ČSM jsou požadavky 

delegovány na jednotlivé hospodáře pro lokalitu Sever a Jih.    

Druhá schvalovací úrove ň 

Druhá schvalovací úroveň je oblast objednaných návrhů na náhradní díly 

strojní, elektro-materiál, výpočetní a kancelářskou techniku. Při této schvalovací 

úrovni rozhodují o přijetí požadavku: 

� vedoucí odboru hlavního mechanika – náhradní díly strojní 

� vedoucí elektrifikace – náhradní díly a elektro 

� vedoucí odboru řízení – náhradní díly pro výpočetní a kancelářskou 

techniku. 

Třetí schvalovací úrove ň 

Třetí schvalovací úroveň směřuje k vedoucímu odboru hospodaření 

s materiálem. Tato úroveň završuje konečný schvalovací proces na VOJ Dolu 

ČSM. Požadavek je následně zaslán do centra nákupu, kde se objednávka 

uskuteční nebo je zpět vrácena  s odůvodněním. 
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Obr.č.8 Schvalovací úrovně 

 

[6] 

Obrázek č.8 ukazuje jednotlivé schvalovací úrovně, které se zobrazují ve strategii 

uvolnění. Pokud je požadavek na objednání materiálu schválen, je označen 

zelenou barvou. V opačném případě je označen barvou žlutou. Toto označení je 

přiřazeno ke schvalovateli, který s požadavkem nesouhlasil. 

3.3.2 Práva a povinností schvalovatel ů 

Schvalovatelé na jednotlivých úrovních mají pravomoc vstoupit 

do jednotlivých objednávek. Měnit objednávku je možné až do okamžiku, kdy je 

položka uvolněna pro nákup. V případě, že dojde k nějaké úpravě v požadavku na 

objednání materiálu, musí tuto změnu projednat s pořizovatelem požadavku. 

Jedná se především o změny, jako je např. změna termínu dodávky, změna 

množství materiálu atd. 
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V případě, že dojde k nějaké mimořádné události, která si vyžádá nákup 

materiálu, např. poruchy, zajišťuje se nákup souběžně s telefonickým požadavkem 

žadatele u nákupčího VOJ zásobování.  

Návrhy, ke kterým jsou jednotliví schvalovatelé povinni se vyjádřit, musí 

vycházet z plánu materiálových nákladů příslušných hospodářských středisek 

a musí obsahovat veškeré předepsané záležitosti 

3.4 Další způsoby po řízení materiálu 

3.4.1 Pořízení materiálu p řeskladn ěním 

Další způsob objednání materiálu se provádí prostřednictvím 

přeskladnění. Objednávky se většinou vyřizují na přesný počet potřebných kusů. 

Jsou ovšem případy, kdy je materiál dodán ve větším množství, než bylo 

požadováno. To se stává především v případech, když je materiál dodávaný na 

paletách. Ty jsou baleny většinou ve stejném množství a vznikají tak přebytečné 

zásoby. V systému SAP R/3 se takový materiál označí jako volný a díky propojení 

s ostatními doly OKD, a.s. může být přeskladněn na jiný sklad, kde vznikl 

požadavek na tento materiál. Podmínky pro přeskladnění jsou obdobné jako při 

zadávání POBJ. Důležité na rozdíl od POBJ je nutnost zadat závod, kde se 

materiál nachází. 

3.4.2 Nákup materiálu – objednávkový režim mimo SAP  R/3 

Tento materiál se objednává na základě požadavků na 1 měsíc dopředu. 

Je nutné zaslat podklady na VOJ Centrum servisních služeb. Tyto podklady  musí 

být zaslány minimálně do 15. dne daného měsíce, aby mohla být objednávka 

uskutečněna a to formou požadavkových list ů. Jedná se o tento materiál: 

� TH rohové kusy 

� TH výztuž 

� TH roviny 

� TH rozpínky 

� TH třmeny 
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� TH spojky 

� TH patky 

� Tahokov 

� Potrubí 

� Lutny 

3.4.3 Nákup kancelá řských pot řeb 

Kancelářské potřeby si nakupuje každý důl samostatně. Nemusí se tedy 

zasílat požadavky na nákupní středisko. Požadavky na kancelářské materiály 

mohou zasílat pouze zaměstnanci z ekonomického úseku. Proces se uskutečňuje 

prostřednictvím internetového obchodu společnosti Office Depot . V České 

republice je Office Depot největším dodavatelem kancelářských potřeb. Office 

Depot nabízí pro podniky v systému objednávání kancelářských potřeb vlastní 

řešení. Takové řešení bylo nastavené i pro podmínky Dolu ČSM. Celý systém je 

nastaven obdobně jako při objednávaní přes SAP R/3, avšak je značně 

zjednodušen. Všechny objednávky se zasílají prostřednictvím e-mailu na 

vedoucího hospodaření s materiálem. Po přihlášení do internetového obchodu se 

zobrazí požadavky na objednávku. I zde platí proces schvalování, ale pouze jedné 

úrovně. Stejně jako u objednávek přes SAP R/3 může materiálový hospodář 

objednávku schválit, zamítnout nebo popřípadě pozměnit počty materiálů 

v objednávce. 

3.5 Výdej materiálu 

Pokud byl materiál úspěšně zakoupen, je nyní k dispozici na skladě, který 

musel být zadán při  zakládání objednávky. Výdej požadovaného materiálu je 

povolen  pouze na základě výdejky. Výdejky mohou vystavovat pouze osoby, 

které jsou k tomu kompetentní. Systém SAP R/3 nabízí možnost sledování 

objednávky. Ta obsahuje nejen informace o jednotlivých schvalovacích úrovních, 

ale také informace, zda-li je materiál k dispozici na skladě. Zde platí dodržování 

stanovených lhůt pro vyzvednutí. K datu, kdy je objednávka doručena, systém 

doplní lhůtu, do které je nejpozději nutné materiál vyzvednout. Po uplynutí lhůty je 
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materiál automaticky označen jako volný a je volně k dispozici pro ostatní doly 

OKD, a.s. 

3.6 Založení nového materiálu 

Na jednotlivých provozech může nastat situace, kdy je zapotřebí 

objednání materiálu, který není v seznamu sytému SAP R/3 zaveden. V takové 

situaci musí žadatel vytvořit novou objednávku. Při vytváření nové objednávky se 

většinou zadávají informace, které jsou k dispozici z výkresu daného materiálu. Po 

zadání všech dostupných informací vzniká nový požadavek, který musí být 

nejdříve schválen. Požadavek na založení nového materiálu musí schválit pouze 

vedoucí odboru materiálového hospodářství. Ten se musí k tomuto požadavku 

vyjádřit schválením nebo zamítnutím. Pokud je tento požadavek schválen, je 

automaticky odeslán do VOJ Centra servisních služeb. Tady se rozhodne, zda-li 

může být požadavek pro daný provoz objednán. Pokud je rozhodnuto schválení 

požadavku, do systému SAP R/3 se zavede nový druh materiálu, který bude mít 

přiřazen své číslo. Po tomto přiřazení je informován vedoucí materiálového 

hospodářství prostřednictvím systému o zařazení požadavku do databáze. Ten 

následně informuje oddělení, ze kterého vznikl požadavek na založení objednávky 

s tím, že je možné daný druh materiálu objednat. Pro tuto objednávku platí stejné 

podmínky jako u ostatních objednávek. To znamená, že po vyplnění údajů musí 

projít trojí schvalovací úrovní, pokud je vyžadována. 

Na obr.č.9 jsou k vidění údaje, které jsou nutné vyplnit, aby bylo možné 

požadavek schválit. Pokaždé není možné vyplnit všechny údaje, protože některé 

výkresy neobsahují podstatné informace. Pokud žadatel objednává specifický druh 

materiálu a zná dodavatele, od kterého by měl být materiál objednán, zaznamená 

jej v požadavku. 
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Obr.č.9 Založení požadavku na objednávku 

 
 

[6] 
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4. Zhodnocení 

Před implementací podnikového informačního systému SAP R/3 v roce 

1997 se v Dole ČSM používal pro zajišťování materiálů systém Prodis . Informační 

systém Prodis je jednoduchý grafický katalog s nabídkou zboží s možností tvorby 

faktur a objednávek. Tento systém neumožňoval takovou operativnost, jakou má 

součastný systém.  

Se zavedením systému SAP R/3 se zvýšila p řehlednost všech operací  

a přibyla řada nových funkcí. Došlo k propojení všech d ůlních jednotek  

a umožnění jejích vzájemné komunikace . 

Mezi přednosti  systému SAP R/3 patří uživatelské prost ředí. Pracovní 

plocha je pro každého uživatele nastavena tak, aby rozsah nabídky systému byl 

vymezen pouze pro funkce a úkony, které souvisejí s jeho práci. Uživatel má 

k dispozici nabídku úkonů, která je tvořena stromovou strukturou. K usnadnění 

práce a tím i k zrychlení procesu patří zadávaní kódu transakcí . Každý úkon 

v rámci všech modulů systému SAP R/3 má přidělený kód transakce. Standardní 

systém SAP R/3 obsahuje celkem 72 205 různých transakcí. Pro práci v modulu 

MM má každý uživatel v rámci své pravomoci vymezeny kódy transakcí. Například 

to znamená, že pokud chce uživatel založit novou objednávku (Založení 

požadavku na objednávku), stačí zadat do příkazového okna, které se nachází  na 

horní liště systému, transakci ME51N. Po zadání a potvrzení se uživatel dostane 

přímo do nabídky zadávání údajů při vyplňování objednávky. 

V porovnáním s minulým používaným systémem Prodis obsahuje SAP 

R/3 větší množství informací, které bezesporu umožňují s daty provádět více 

operací. K dalším výhodám oproti systému Prodis patří zpětné vyhledání 

objednávek.  Protože každá objednávka má své jedinečné číslo, lze zpětně 

vyhledat jednoduše objednávky s jakýmkoliv datem. Tato výhoda spočívá 

především v kontrole objednávek a v jejich následném vyhodnocování. Při 

vyhodnocování umožňuje systém seřadit díky přiřazení materiálů do skupin 

spotřebu určitého druhu materiálu za určité období.  
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Mezi další přednosti, které vznikly zavedením systému SAP R/3 v Dole 

ČSM, je tisk jednotlivých údaj ů, který minulý systém neumožňoval. Tisk řeší 

centrální tiskárna, na kterou se odesílá požadavek na tisk. Tiskárna umožňuje 

rychlý tisk, což urychluje práci a i samotná údržba jedné tiskárny je výhodnější, 

než kdyby byla každá pracovní stanice vybavena samostatnou tiskárnou. 

Se zavedením nového systému bylo nutné zajistit zaměstnancům školení . 

Školení bylo jednodenní a zajistila ho externí firma. Podle informací, které mi byly 

poskytnuty, nebyl pro zaměstnance Dolu ČSM přechod na jiný systém provázen 

žádnými komplikacemi. 
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5. Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo přehledným způsobem vysvětlit a popsat, jak 

se pomocí programu SAP R/3 v modulu MM zajišťuje na Dole ČSM technologický 

materiál. 

Implementace byla pro podnik bezesporu velkým přínosem. Modul MM je 

navržen tak, aby se zjednodušilo co nejvíce operací, které souvisí s objednáváním 

materiálů, proto je řada údajů  přednastavena automaticky. Toto přednastavení 

systémem velmi ulehčuje práci zaměstnancům. Protože systém SAP lze 

provozovat na různých operačních systémech a práce probíhá v grafickém režimu 

podobnému jako využívají programy v Microsoft Windows, neklade na 

zaměstnance velké znalostní dovednosti. S tím bylo spojené i školení, které trvalo 

pouze jeden den. 

V úvodu bakalářské práce jsem poukázal na důležitost informačních 

podnikových systémů, které v dnešní době patří k nedílné součástí řízení podniků. 

Ve druhém bodě jsem popsal historii a současnost Dolu ČSM. Na úvod třetího 

bodu jsem představil společnost SAP, jejichž produktem je program SAP R/3, 

popsal jsem jednotlivé moduly, které jsou touto společnosti nabízené a vyjmenoval 

moduly používané v Dole ČSM. Hlavní část tohoto bodu byla věnována 

samotnému využití jednoho z modulů systému SAP R/3 pro zajišťování 

technologického materiálu v podmínkách Dolu ČSM. V závěru bodu byly 

vyjmenovány další způsoby, jakými lze v Dole ČSM objednávat materiál. Ve 

čtvrtém bodě jsem zhodnotil výhody systému SAP R/3 oproti předchozímu 

používanému systému a vyjmenoval největší přednosti. 

Podle názorů, které jsem si mohl vyslechnout přímo v organizaci, měli 

největší problém přizpůsobit se systému zejména zaměstnanci, u kterých 

požadavky na objednávky vznikají. Zde patří jednotlivé provozy. To bylo 

zapříčiněno tím, že tyto oddělení nebyly v minulosti vybaveny žádným 

informačním systémem a proto trvalo delší dobu přizpůsobit se těmto změnám. 

Tento problém ale vzniká většinou vždy, když se zavede do společnosti nový 

informační systém. 
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Měl jsem příležitost si  sám vyzkoušet práci s tímto systémem a můžu říct, 

že uživatelské prostředí i ostatní součástí modulu MM jsou koncipovány tak, aby 

byla práce co nejjednodušší a co nejefektivnější.  



Martin Machala: Zajišťování technolog. materiálu v OKD, a.s., DŮL ČSM Stonava 

2009 27

Seznam použité literatury: 

[1] KURIAL, Jan a kolektiv; Důl ČSM Stonava 50.let. Ostrava: Důl ČSM, 2008. 

312 s. 

  

[2] ŠTEFEK, Petr. Důl ČSM, 2007. Dostupný z  WWW: 

<http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page >. 

 

[3] MAASSEN, Andree; SCHOENEN, Markus; FRICK, Detlev; GADATSCH, 

Andreas. SAP R/3 Kompletní průvodce. 1. vyd. Praha : Computer Press, 

2007. 733 s. ISBN 978-80-251-1750-7. 

 

[4] VOŘÍŠEK, Jiří. Strategické řízení informačního systému a systémové 

integrace. 1.vyd. Praha : Management Press, 2002. 323 s. ISBN 80-85943-

40-9. 

 

[5]  Encoserve [online]. Dostupný z WWW: <http://www.econserve.de/> [cit. 

2009-16-4].  

 

[6] Interní materiály Dolu ČSM 



Martin Machala: Zajišťování technolog. materiálu v OKD, a.s., DŮL ČSM Stonava 

2009 28

Seznam obrázk ů a tabulek: 

Obr.č.1 a č.2 Důl ČSM závod Sever a Důl ČSM závod Jih .....................................4 

Obr.č.3 Třívrstvá architektura SAP R/3 ...................................................................7 

Obr.č.4 Architektura systému SAP R/3 ...................................................................8 

Obr.č.5 Organizační struktura ...............................................................................10 

Obr.č.6 První fáze objednávky ..............................................................................15 

Obr.č.7 Druhá fáze objednávky.............................................................................16 

Obr.č.8 Schvalovací úrovně ..................................................................................18 

Obr.č.9 Založení požadavku na objednávku .........................................................21 

 

Tabulka 1 Druhy materiálů...............................................................................................12 
 

 


