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1 Úvod 
 

V dnešní době vznikají stále větší tlaky na sniţování zásob a v zájmu podniků je efektivní 

skladování a drţení minimálního počtu zásob tak, aby mohl obstát v tvrdém konkurenčním boji. 

Jak je známo, vysoká hladina zásob znamená pro podniky vázané finanční prostředky 

v aktuálně nepotřebném materiálu. Existují také situace, kdy náklady na logistiku mohou vzrůst 

aţ na 70 % celkových nákladů na výrobek a tím je ovlivněna i rentabilita podniku. 

 

Tento důvod vede podniky k zavádění štíhlých principů nejen v oblasti logistiky, ale také ve 

výrobě tak, aby samotné řízení zásob bylo efektivní a především s co nejmenšími zásobami. 

Touto cestou jde i výrobní společnost Visteon-Autopal, s. r. o. v Novém Jičíně zaměřená na 

výrobu komponentů v automobilovém průmyslu.  

 

Jestliţe se podnik rozhodne zavádět systémy vedoucí k neustálému sniţování zásob, můţe volit 

mezi několika moţnostmi, jak dosáhnout efektivního zlepšení. Pro nejvyšší účinnost 

zavedených změn je však vhodné volit specifické kombinace moţných variant tak, aby bylo 

dosaţeno kladného synergického efektu a ušetřit tak významnou část nákladů vázaných 

v drţení zásob a skladování. Je patrné, ţe i malé sníţení stavu zásob můţe pro podnik znamenat 

významnou finanční úsporu. 

 

Cílem práce bude analyzovat současný stav řízení zásob v závodě světelné techniky (Závod 1) 

v Autopalu a na základě takto získaných a zpracovaných informací navrhnout opatření pro 

zlepšení u zjištěných problémových nakupovaných poloţek, popř. zachycení nových poznatků 

a jejich uplatnění v daném podniku při řešení praktických problémů. K naplnění cíle bude 

zapotřebí seznámit se s informačními systémy na podporu řízení zásob, pochopit vazby 

a principy fungování celého toku materiálu od prvního poţadavku zákazníka přes vyslání 

materiálového poţadavku dodavateli aţ po expedici hotových výrobků zákazníkovi.  

 

V aplikační části bude nejprve nastíněna historie a popis společnosti včetně organizační 

struktury logistického útvaru a bude provedena analýza řízení materiálového toku v podniku, 

protoţe k této problematice práce směřuje.  
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Práce bude zpětně zaměřena na zkoumané období od 1. 2. do 14. 3. 2010. Na základě dat 

z podnikového informačního systému, klasifikace ABC a dalších podpůrných a popsaných 

metod bude provedena selekce problémového vzorku zásoby nakupovaných dílů.  
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2 Teoretická východiska  
 

Diplomová práce je zaměřena na oblast logistiky, přičemţ předmětem jejího zkoumání je úloha 

řízení zásob v logistickém řetězci ve společnosti Visteon-Autopal, s. r. o. v Novém Jičíně, dále 

jen Autopal. Tato kapitola je zaměřena na samotný výklad pojmu logistika a ve stručnosti je zde 

popsáno, co vše si lze představit pod tímto pojmem. Další kapitola se podrobněji věnuje jedné 

z části logistiky, a to řízení zásob a štíhlé výrobě. Přitom kromě literatury, která je citována 

v jednotlivých pasáţích, je volně čerpáno z odborné literatury, která je uvedena v seznamu 

pouţité literatury této práce. 

 

2.1  Principy řízení zásob a logistika 

 

Řízení zásob je jednou z částí logistiky. Pojem logistika lze definovat různě a existují různé 

náhledy, viz následující (Lambert, 2000). 

 Vědní obor, který se zabývá fyzickými toky zboţí či jiných druhů zásob od dodavatele 

k odběrateli a informačními toky v písemné nebo i ústní podobě. Mezi toky proudící 

v logistice zahrnujeme toky zboţí, peněz a informací. Oba toky musí být řízeným 

a plánovaným procesem.  

 V nejjednodušším vyjádření dodání správného zboţí a materiálu z místa vzniku 

na správné místo (místo spotřeby), ve správný čas, za správnou cenu (za optimálních 

nákladů) a ve správném stavu. 

  

Systémový přístup logistiky 

Logistika představuje systém, který je tvořen činnostmi, jejichţ cílem je řídit tok materiálu 

a personálu v rámci logistického kanálu. Kaţdý systém znázorňuje sítě vztahů a vazeb, které 

logistika musí řídit.  

 

Vazba logistiky na ekonomiku 

Výdaje spojené s logistikou jsou jednou z hlavních výdajových poloţek podniků a také je 

logistika nezbytnou aktivitou při realizaci prodeje jakéhokoliv zboţí nebo sluţby. Zásoby 

ovlivňují hospodářský výsledek podniku a jeho pozici na trhu.  
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Dochází tak k vyvaţování mezi snahou mít zásoby co nejmenší kvůli vázanému kapitálu 

a zároveň je mít co největší kvůli pohotovosti dodávek. Je třeba volit určitý kompromis. 

Investování do zásob je jedna z nejvyšších finančních poloţek podniků, proto je řízení zásob 

důleţitým strategickým rozhodnutím. Vyvaţováním mezi náklady a zásobami bude dále 

rozpracováno. 

 

Mezi základní logistické činnosti dle Lamberta (2000) patří: 

zákaznický servis, prognózování/plánování poptávky, řízení stavu zásob, logistická 

komunikace, manipulace s materiálem, vyřizování objednávek, balení, podpora servisu 

a náhradní díly, stanovení místa výroby a skladování, pořizování/nákup, manipulace 

s vráceným zboţím, zpětná logistika, doprava a přeprava, skladování. 

 

Ovšem ne všechny činnosti v podnicích musí spadat do útvaru logistiky, často jsou 

vyčleňovány (outsourcing)
1
, přesto všechny významně ovlivňují logistický proces jako celek. 

 

Jak uţ bylo zmíněno v úvodu, tato práce je zaměřena na jednu z těchto činností, a to na zásoby 

a jejich řízení. 

 

2.1.1 Zásoby, jejich definice a klasifikace 

 

Zásoby lze definovat jako velkou a nákladnou investici. Zásoby mohou být buď nakoupené, 

nebo vyrobené vlastní činností. Zásobou je vše, co firma nezařadí do dlouhodobého majetku.  

 

V literatuře se uvádí široká řada klasifikace zásob, pro účely diplomové práce však postačí 

základní členění, které je vyuţíváno ve společnosti Autopal. 

 

Klasifikace zásob dle funkce v podniku (Horáková, Kubát, 1998): 

 Rozpojovací zásoby – vznikají při rozpojování materiálového toku mezi články 

logistického řetězce nebo mezi jednotlivými procesy. Řadí se sem: 

o obratová (běžná) – slouţí ke krytí běţné spotřeby mezi dvěma dodávkami, 

o pojistná (Zp) – vytváří se za účelem překlenutí náhodných výkyvů na straně 

vstupu (termín dodávky) a výstupu (velikost poptávky),  

                                                 
1
 Outsourcing je smluvní vztah s externím dodavatelem sluţeb či podnikových funkcí, kdy dodavatel za toto 

přebírá zodpovědnost. V jednodušším pojetí se jedná o vyčleňování činností mimo podnik. 
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o vyrovnávací – je určena k zachycení nepředvídatelných výkyvů mezi procesy 

ve výrobě, 

o zásoba pro předzásobení – je určena k překlenutí předvídatelných větších 

výkyvů na vstupu či výstupu. 

 Zásoby na logistické trase – zásoby, které opustily výchozí místo a dosud nedorazily na 

místo určení v logistickém řetězci: 

o dopravní zásoby – jedná se o zboţí, které putuje z jednoho místa na druhé, 

o zásoba rozpracované výroby – řadí se sem materiál a díly, které jiţ byly zařazeny 

do výrobního procesu, avšak stále se nacházejí v rozpracovaném stavu. 

 Technologické zásoby – zásoby, které před dalším zpracováním potřebují 

z technologických důvodů určitou dobu pro skladování, aby získaly poţadované 

vlastnosti. Např. se můţe jednat o zrání sýrů či vína, vysoušení dřeva, apod. 

 Strategické – zásoby, které se musí udrţovat z důvodů nepředvídatelných kalamit 

v zásobování (přírodní pohromy, stávky, apod.).  

 

Výhody a nevýhody velkých a malých zásob 

Velké zásoby umoţňují bez problému překlenout problémy a poruchy, zajišťují hospodárnou 

a efektivní výrobu, rovnoměrné vytíţení kapacity, zabezpečují plynulou výrobu bez výpadků 

a zajišťují pohotové neboli okamţité dodávky.  

 

Malé zásoby odhalí příčiny vzniku zmetků, nedostatečnou přesnost plnění termínů a pruţnost 

a také odkryjí procesy, v nichţ dochází k problémům. 

 

2.1.2      Řízení výrobních zásob v podniku 

 

Řízení stavu zásob si klade za cíl udrţovat takovou výši zásob, při které bude dosaţeno vysoké 

úrovně zákaznického servisu za optimálních nákladů.  

 

Vliv zásob na podnik 

Jak uvádí Horáková, Kubát (1998) zásoby mohou mít na podnik různý vliv, a sice pozitivní 

a negativní. 

a) Pozitivní vliv -  přispívají k řešení časového, místního, kapacitního a sortimentálního 

nesouladu mezi výrobou a spotřebou. Slouţí k tomu, aby se přírodní a technologické 
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procesy, které zajišťují plynulost výroby, mohly uskutečňovat v optimálních dávkách 

a aby kryly nepředvídatelné výkyvy a poruchy (pokrývají výkyvy v poptávce, apod.). 

b) Negativní vliv -  vytváří se vázaný kapitál, spotřebovává se další práce a prostředky, 

které přinášejí riziko znehodnocení, nepouţitelnosti či neprodejnosti.  

 

Na následujícím obr. 2. 1 je uvedeno schéma řízení zásob. Z obrázku je patrné, ţe běţná zásoba 

se průběţně vydává podle poţadavků výroby ze skladu. MIN značí minimální velikost zásoby 

těsně před novou dodávkou od dodavatele a MAX stav zásoby po dodávce zásob do skladu. 

Pojistná zásoba ukazuje mnoţství na skladě, které je navíc nad běţnou zásobou pro případ, 

ţe by měl dodavatel zpoţdění s dodávkou. Z obrázku tuto situaci vystihuje třetí dodávkový 

cyklus (čas mezi dvěma dodávkami), kde dodávka měla být na skladě 20. 2., avšak dorazila aţ  

2. 3. Co se týká technické zásoby, vytváří se jen u některých druhů zásob, 

a to z technologického důvodu, např. čas na dozrání (sýr) či dosušení (dřeva) zásoby.  

 

Obr. 2. 1  Schéma řízení zásob 

 Zdroj: Postup při zavádění štíhlého výrobního systému. Dostupné z: www.businessinfo.cz 

 

Důvody, proč by měl podnik udržovat zásobu (Emmet, 2008): 

 odstraňuje vazby mezi nabídkou a poptávkou, 

 z důvodu bezpečnosti, ochrany proti nejistotě vůči dodavatelům, v případě pokrytí 

neočekávané poptávky nebo jako fyzická ochrana zajištěná skladem, 

 důvody predikce poptávky jako např. v sezónním období, období slev nebo díky 

reklamě se zvyšuje poptávka, 

 poskytování sluţeb svým zákazníkům ve formě dodávky cyklické zásoby hotových 

výrobků nebo je třeba, aby pohotovostní zásoba byla dostupná v případě neočekávané 

poptávky. 
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Úlohou řízení zásob je tedy odpovědět na otázky typu: Kdy a kolik objednat? Co má být na 

skladě? Jak velká má být zásoba? Jak zajistit správnost údajů o zásobách?  

 

Rychlost pohybu zásob 

Pro analýzu řízení zásob je nutné sledovat rychlost pohybu zásob. Ta vyjadřuje rychlost, jakou 

se v procesu přemění finanční prostředky vloţené do nákupu surovin, nakupovaných 

komponentů a materiálu na rozpracovanou zásobu a zásobu hotových výrobků a z ní plynoucí 

trţby. Ve chvíli, kdy podnik inkasuje trţby, můţe dojít k opakování celého koloběhu.  

 

Pro výpočet rychlosti pohybu zásob existují dva základní ukazatele, a to obrátka zásob a doba 

obratu zásob. V aplikační části tyto ukazatele nebudou vypočteny z důvodu vysoké citlivosti dat 

ve společnosti Autopal, bude s nimi zacházeno pouze rámcově. 

 

2.1.3 Faktory ovlivňující řízení zásob 

 

Při řízení zásob je třeba brát v úvahu několik aspektů.  

 Musí být určeny výrobky, které budou skladovány a kde budou skladovány, podnik 

musí mít přesná data o zásobách, o jejich trvanlivosti.  

 Nicméně s řízením zásob souvisí propočty kapacity skladů, stav finančních prostředků, 

mnoţstevní slevy, stanovení kdy a kolik objednat.  

 V podniku se musí udrţovat takový stav zásob, který je potřeba pro uspokojení 

poptávky. Vzhledem k tomu, ţe dochází k fluktuaci poptávky, je třeba vyuţívat 

prognostické metody pro odhad očekávané poptávky. Na základě předpovědi očekávané 

poptávky se pak stanovuje velikost výrobní a nákupní dávky, a toto je podrobněji 

popsáno v následující kapitole. 

2.1.4 Stanovení velikosti dávky a optimalizace nákladů 

 

Stanovení velikosti dávky  

Macurová (2006) definuje dávku v logistice jako „kvantum (počet jednotek), které se stává 

předmětem transformace při jednorázovém vynaloţení času (a nákladů) na přípravu 

a zakončení transformace.“ 
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Nákupní a výrobní dávka 

Nákupní dávka je určována mnoţstvím nakupovaných surovin, výrobků, apod. dodávaných 

zákazníkovi.  

 

Výrobní dávka je určována počtem výrobků, materiálů či součástí opracovaných za sebou 

v čase, zadávaných najednou nebo zároveň při jednorázovém vynaloţení času na přípravu 

a zakončení práce na dávce.  

 

Důvodem, proč se suroviny, materiál či výrobky shlukují do dávky, je vytvoření úspor 

z rozsahu. Proto je zapotřebí správně rozhodovat o velikost dávky. 

 

Velké dávky, jejich výhody a nevýhody 

Výhodou velkých dávek je např. lepší vyuţití kapacity, mnoţstevní slevy při nákupu, atp. 

Ovšem nevýhodou je, ţe vedou k vyšším průměrným zásobám, a ţe vzniká delší průběţná 

doba, apod. 

 

Malé dávky, jejich výhody a nevýhody 

Výhodou malých dávek je celková niţší rozpracovanost, vyšší flexibilita na poţadavky 

zákazníků, kratší průběţná doba, atp. Na druhou stranu existují i nevýhody, které se projevují 

častým seřizováním, objednáváním, větší frekvencí manipulace a evidence, atp. 

 

V poslední době se v logistice (i v Autopalu) uplatňuje spíše aplikace menších dávek. Vedou 

k tomu vyšší nároky na úroveň logistických sluţeb, potřeba sniţovat zásoby a náklady s nimi 

spojeny. 

 

Přístupy ke stanovení velikosti dávky 

a) Přístup kalendářní, který je postaven na upřednostnění jednoduchosti řízení procesů, 

např. 1 x za týden.   

b) Přístup stanovení minimální velikosti dávky, který závisí na vyuţívání kapacit. U tohoto 

přístupu je snahou vytvářet velké dávky a uplatňuje se hlavně na úzkých místech. 

c) Přístup optimalizační, který vychází ze stanovení optimální dávky, při níţ budou 

celkové náklady minimální. V podstatě se jedná o ekonomické vyvaţování mezi 

náklady na drţení zásob a náklady na seřízení dávky (nebo také na objednání a dodání 

dodávky).   
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Podle Macurové (2006) je nutné povaţovat stanovení optimální velikosti dávky pouze za 

orientační, jelikoţ se velikost dávky musí upravovat o vliv dalších činitelů, vliv úzkého místa, 

apod. Dá se pouţít jen tam, kde předpokládáme, ţe spotřeba bude rovnoměrná.  

 

Tímto práce přechází k definování jednotlivých relevantních druhů nákladů a stanovení 

celkových nákladů, dále bude vysvětleno zmiňované vyvaţování nákladů. 

2.1.5 Definice relevantních nákladů spojených se zásobami 

 

Za logistické náklady se povaţují náklady, které ovlivňují organizování a řízení toku, a to ve 

všech článcích logistické sítě. Dle odborné literatury existuje celá řada členění logistických 

nákladů podle různých hledisek, pro účely diplomové práce však postačí výčet těchto nákladů. 

 

a) Náklady na držení zásob - s velikostí dávky se zvětšují a jsou závislé na průměrné 

velikosti zásoby a jednotkových nákladech na drţení zásoby.  

 

b) Celkové objednací náklady - vyjadřují relevantní náklady spojené s vystavováním 

objednávek, pořízením materiálu či u výrobní dávky se jedná o náklady spojené 

se seřizováním, zakončováním práce na dávce, náklady na přejímku, uskladnění, apod. 

 

c) Náklady z nedostatku zásob – schází-li zásoba ve výrobě, nemůţe dojít k včasnému 

uspokojení poţadavků zákazníka. Náklady z tohoto plynoucí se pak projeví zrušením 

objednávky či většími náklady na dodatečnou objednávku, apod. 

 

d) Náklady na provoz skladu a manipulaci vznikají součtem fixních a variabilních nákladů 

za např. jeden rok. Skladové náklady zahrnují 60 % práce, 25 % prostoru 

a 15 % vybavení. Náklady na práci jsou tvořeny základními mzdami, přesčasy 

a mzdovými výdaji (tyto náklady bývají zpravidla největší). Náklady na prostor tvoří 

daň z nemovitosti, nájem, elektřinu, osvětlení a vytápění. Do těchto nákladů se musí 

rovněţ zařadit náklady na zaběhnutí činností, tzn. přeštítkování, rozdělení na menší 

manipulační jednotky, původní jednotku přetvořit v novou dle poţadavků zákazníka, 

identifikace dle kanbanových karet, číslo skladu, apod. Na tyto náklady navazují 

náklady na odeslání dodávky (Autopal – součást skladovacích nákladů). 
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e) Náklady na informační systém jsou další významnou poloţkou logistických nákladů 

v Autopalu. V procesu vyřizování objednávek se zejména vyuţívají systémy k přijímání 

objednávek od zákazníků, k návazné komunikaci se zákazníky a konečně k vlastnímu 

vybavení objednávky. Součástí je kontrola stavu zásob, fakturace a kontrola stavu 

pohledávek. Co se týče vyřizování objednávek, je to vysoce automatizovaná oblast, 

v současné době je hodně vyuţívána elektronická výměna dat, která urychluje celý 

proces a zvyšuje přesnost a efektivitu.  

 

f) Dopravní náklady jsou povaţovány za náklady na uskutečňování toku, mimo dopravní 

náklady se zde řadí rovněţ náklady na vychystávání, seřizování, manipulaci 

a nastavování. Náklady spojeny s přepravou představují jednu z největších poloţek 

v logistice a často se dosti významně podílejí na ceně výrobků. Dopady dopravy na 

zákaznický servis jsou jedny z nejdůleţitějších, a proto by se i těmto měl podnik 

důsledně věnovat. Pro lepší řízení dopravních nákladů se podniky řídí obecně platnými 

podmínkami a doloţkami. 

 

Sjednávání dopravních podmínek a obchodních doložek 

Aby mohl být uskutečněn materiálový tok, je důleţité sjednat dopravní podmínky mezi 

dodavateli a zákazníky. Jedná se zejména o tyto: 

 Incoterms - neboli Incoterms 2000 (International Commercial Terms) - Dodávky mezi 

různými zákazníky jsou řízeny souborem mezinárodních pravidel pro výklad nejvíce 

běţně pouţívaných obchodních doloţek v zahraničním obchodě. Byly vydány za 

účelem odstranění problémů spojených s rozdílností obchodních zákoníků různých 

zemí. Sjednávání těchto podmínek je zvláště v mezinárodním obchodě důleţitá a musí 

se jim při realizaci podnik pečlivě věnovat.  

 Standardy EDIFACT
2
 a dokumenty dle AIAG - standardy jsou v souladu s normou 

ISO/TS 169 49.
3
 Ten, kdo dodává, se přizpůsobuje normě zákazníka.  

 

 

                                                 
2
 Standard EDIFACT – odvozen od systému EDI, sjednocuje roztříštěnost a stává se "de facto" standardem, jehoţ 

syntaxe byla přijata jako mezinárodní norma ISO 9735. V Evropě se stala jedinou univerzální normou EDI, viz 

kapitola 2.2.2. 
3
 TS16949 je oborová norma sjednocující stávající celosvětové poţadavky automobilového průmyslu na systémy 

managementu jakosti. Obsahuje plné znění normy ISO 9001 a další oborové poţadavky zejména z oblasti 

spokojenosti zákazníků a neustálého zlepšování. Specifické poţadavky např. postupy schvalování výrobků se řídí 

dokumenty podle volby zákazníka (AIAG, ANFIA, FIEV, VDA).  
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Vyvažování relevantních nákladů 

Podle Macurové (2006) jde o ekonomické vyvaţování mezi náklady na drţení zásob a náklady 

na seřízení u výrobní dávky, anebo mezi náklady na objednání a dodání dávky materiálu. Jedná 

se o optimalizaci na sebe navazujících procesů mezi, např.: 

 rychlostí toku a náklady na dopravu, 

 mezi individuálností poţadavků a efekty z opakovanosti, 

 mezi náklady na drţení zásob a mnoţstevními slevami při nákupu. 

 

Ve své podstatě se vyvaţují ekonomická kritéria, která jsou spojena s uplatňováním 

logistických principů, mezi které patří paralelnost, synchronizace a optimální poměr mezi 

velikostí zásob a kapacitními rezervami. 

 

 
Obr. 2. 2 Model stanovení optimální dávky jako výsledek vyvažování relevantních nákladů   

 Zdroj: Vlastní zpracování (převzato od Macurové, 2006) 

 

Na výše uvedeném obrázku je velmi dobře vidět, ţe se jedná o výhodnost z objednaného 

mnoţství proti nákladům nutných na skladování nakoupených zásob. Celkové náklady pak 

představují více, či méně optimální poměr mezi výše uvedenými náklady. 

 

Rentabilita a hospodárnost 

Optimalizační přístup v automobilovém průmyslu spočívá v tom, ţe se definují podmínky 

flexibility, tzn., např. k ceně obalů se přičítají náklady na zohlednění flexibility. Je nutné 

definovat, zda se náklady mohou měnit či nikoliv. Další nutnou podmínkou optimalizačního 

přístupu je mít pozitivní tok peněz (Cash Flow), pak můţe podnik dosáhnout na trhu 

konkurenční pozice a má schopnost financovat své podnikání.  

 

Objednací náklady 

Náklady na držení zásob 

Celkové náklady 
Náklady 

Velikost dávky 
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Dnes v době hospodářské krize vzniká důleţitá potřeba výrobních podniků správně řídit zásoby. 

Přesnost plánování zásob je menší neţ předtím, automobilky neustále upravují poţadavky 

na výrobu dle zákazníků. Vlivem krize klesá počet zakázek, tím klesají i investice do zásob, 

jelikoţ ty, jak jiţ bylo zmíněno, váţou na sebe finanční prostředky. Na druhou stranu se tímto 

zvyšuje flexibilita v reakci na poţadavky zákazníků. 

 

2.2 Koncept štíhlé výroby a štíhlé logistiky 

 

Stavebním kamenem štíhlosti je systematický přístup k identifikaci a eliminaci činností a aktivit 

nepřidávající hodnotu pro zákazníka pomocí soustavného zlepšování toku výrobků a při 

dosahování perfektnosti ve všech činnostech. Výsledkem štíhlého podniku je pak menší potřeba 

lidské práce, kapitálu, prostoru, materiálu a času.  

 
Obr. 2. 3 Pilíře štíhlého a inovativního podniku 

 Zdroj: Štíhlá logistika a materiálový tok. Dostupné z www.e-api.cz 

 

Jak uvádí obr. 2. 3, štíhlost podniku sestává ze čtyř základních pilířů, počínaje štíhlostí výroby 

– na ni se klade největší důraz (od prací průmyslového inţenýrství při navrhování strojů, 

výrobních linek, apod.), pokračuje štíhlou logistikou a vývojem a končí štíhlou administrativou. 

Aby byl podnik štíhlý, musí kompletovat všechny pilíře, pak bude vytvořen kladný synergický 

efekt – efekt společného působení, součinnosti (přínos se nesčítá, ale přímo násobí).  

 

Historické počátky štíhlosti 

Za první firmu, která poprvé aplikovala metody a techniky štíhlé výroby je povaţována 

automobilka Toyota, která je známá přístupem k odstraňování plýtvání přírodními, lidskými 
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a podnikovými zdroji. Toyota tak uplatňuje Toyota Production System (TPS). Je to sytém, který 

funguje na základě předávání jasně definované zodpovědnosti zaměstnancům v kaţdém 

výrobním kroku a podporuje snahu kaţdého pracovníka týmu ve snaze zlepšit celkové procesy. 

TPS vychází se 14 zásad celkové koncepce firmy Toyota, jedná se o přehled kulturních faktorů, 

na nichţ je systém zaloţen. Podrobně jsou tyto zásady popsány v knize Likera (2007): 

Tak to dělá Toyota.  

 

Podstata štíhlosti 

Jak zmiňuje Košturiak (2006) pro štíhlost je charakteristické to, ţe se podnik soustřeďuje 

pouze na ty činnosti či oblasti, které vytvářejí přidanou hodnotu zákazníkovi a minimalizuje 

ztráty či zbytečné plýtvání, tzn. všeho, co zvyšuje náklady výrobku nebo sluţby, aniţ by se 

zvyšovala jejich hodnota. Štíhlá logistika potřebuje vyuţívat systémy plánování a řízení 

zásob, které berou v potaz charakter výrobku a díky informacím od odběratele provádí 

potřebné tahové signály (pull) odvozené z aktuálních potřeb trhu. Štíhlá výroba se snaţí 

zabezpečit co nejkratší průběţnou dobu výroby a bez zbytečných zásob.  

 

Štíhlost také znamená štíhlé myšlení v podniku. Bylo by chybou povaţovat za štíhlý podnik 

firmu, kde se sice pouţívají štíhlé (Lean) nástroje, ale kultura a myšlení lidí se nezměnilo. 

Změna v myšlení všech zaměstnanců a především manaţerů dodává půvab celé podstatě 

štíhlosti.  

 

Štíhlost jako zdroj konkurenční výhody 

Nicméně řada moderních metod řízení materiálového toku pochází z japonských automobilek, 

kdy jejich hlavním cílem bylo zlepšit organizaci a zvýšit efektivnost výroby a čelit tak svým 

americkým konkurentům.  

 

I nyní se konkurenční tlaky na výrobce automobilů neustále zvětšují, proto je vyţadována 

větší pruţnost, spolehlivost, kvalita a efektivita dodavatelského řetězce. Jednou z moţností 

úspor nákladů a zvýšení výkonnosti a konkurenceschopnosti podniku je zavádění prvků štíhlé 

organizace do všech podnikových činností. 

 

Posledním trendem se také stalo vyhovění individuálním poţadavkům zákazníka za cenu 

výrobků nebo sluţeb produkovaných hromadně, tzv. Mass Customization, jedná 

se o hromadné připravování výrobků pro individuální potřeby a přání zákazníků. 
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Co lze považovat za štíhlost (Lean) a jaké prvky či znaky jsou její nepostradatelnou 

součástí (Andrýsek, 2009)? 

 Lean je způsob myšlení zaměřený na to, jak přidávat hodnotu. 

 Lean je cesta, ukazující, jak dělat více s menší námahou (méně zařízení, materiálu, času, 

prostoru, atd.). 

 Lean je směr vedoucí blíţe k zákazníkovi a k naplnění jeho očekávání. 

 Srdcem Leanu jsou flexibilní, motivovaní a multiprofesní pracovníci, nepřetrţitě řešící 

problémy. 

 Podstatou Leanu je hledat neobvyklá řešení. 

 Tok jednoho kusu výrobku zajišťuje menší rozpracovanost ve výrobě (One-piece Flow). 

 Tahový systém řízení Kanban a JIT doplňování materiálu zaručuje minimální zásoby 

a s tím spojené niţší náklady. 

 Krátká průběţná doba, krátké seřizovací časy, kontinuální tok výrobku přes jednu buňku, 

 výroba na poprvé dobrá (FTT – First Time Trough: vyjadřuje podíl jednotek shodných 

napoprvé na kritických operacích. Zjišťuje, zda výrobní proces správně funguje), 

 optimální celková efektivnost zařízení (OEE – Overall Equipment Effectiveness: ukazatel 

pro měření a porovnávání účinnosti zařízení, výrobních linek nebo výrobních závodů. 

Zjišťuje, kolik z celkového času chodu zařízení tvoří prostoje, poruchy, apod. Optimální 

vytíţení zařízení je 85 %.  

Podle článku J. Černého publikovaného v elektronickém časopisu Reliang Logistics News, 

dostupného z www.logisticnews.cz, se v běţném podniku neproduktivní činnosti na průběţné 

době výroby podílejí 80 aţ 95 % a průměrné produktivní vyuţití pracovníka není obvykle větší 

neţ 30 aţ 40 procent. Doba, kterou je materiál v podniku, je více neţ z 80 % spotřebována 

logistikou. Stejně tak logistické náklady vstupují do ceny (nákladů) na výrobek, 

a to významnou měrou – často více neţ 50 % a je třeba zdůraznit, ţe logistika významně 

ovlivňuje i kvalitu výrobku (3 – 5 % objemu materiálových toků se znehodnocuje nesprávnou 

dopravou, manipulací nebo skladováním).  

 

Při uplatňování štíhlých principů je nutno vyuţívat vizualizaci tak, aby se propojil systém 

MRP
4
, EDI

5
, apod. tak aby byl synchronizovaný tok materiálových zásob řízen ze skladu na 

linku. Ovšem se musí dbát na to, aby vizualizace nebyla přehnaná. 

                                                 
4
 MRP – plánování materiálových poţadavků. 
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2.2.1 Štíhlý tok materiálu 

 

Jak jiţ bylo řečeno v úvodu, logistika se zabývá řízením efektivního toku surovin, zásob ve 

výrobě a hotových výrobků z místa vzniku do místa spotřeby. Z toho plyne, ţe součástí 

logistického řízení je také řízení materiálů (výrobní zásoba). 

 

Mezi materiál se řadí: suroviny, součástky, vyrobené díly, zásoby ve výrobě a balící 

materiály.  

 

I přesto, ţe se řízení materiálů přímo nedotýká konečného zákazníka, je to činnost velice 

důleţitá, na které stojí celá výroba a následně úroveň zákaznického servisu, 

konkurenceschopnost celého podniku, apod. Konečným cílem řízení materiálu je řešit 

materiálové problémy z celopodnikového hlediska a snaţit se je optimalizovat, tzn. dosahovat 

přijatelné úrovně rentability, návratnosti investic a udrţení pozice v nejnáročnějším 

konkurenčním prostředí.  

 

Předpoklady pro vytvoření štíhlého toku materiálu 

 

Koncepce štíhlého materiálového toku spočívá v prvé řadě v aplikaci taţných (pull)
6
 principů 

všude tam, kde je to moţné a účelné. Odloţení realizace logistické transakce, aţ na okamţik 

vzniku materiálové potřeby, má totiţ za následek nejen sníţení materiálových zásob a tím 

pádem dochází k lepšímu vyuţití dostupných zdrojů, ale také dochází k redukci nákladů 

způsobených zbytečným manipulováním, špatným skladováním nebo dokonce špatnou 

výrobou. Charakteristickým příkladem štíhlé výroby je výroba na zakázku. Sníţení zásob 

a zeštíhlení materiálových toků pozitivně ovlivňuje efektivnost podniku. Na druhou stranu 

nelze zeštíhlit vše a existují určité hranice, kdy nejde např. zkrátit dodací lhůtu pod určitou mez. 

 

Macurová (2006) uvádí, ţe prostředkem k zavádění štíhlosti ve výrobě a logistice je také 

zmenšování dávek, coţ zaručí zvyšovat nároky na úroveň logistických sluţeb a být tak více 

flexibilní v reakcích na poţadavky zákazníka. Zmenšování dávek povede především zkrácení 

nastavovacích, seřizovacích, přípravných a zakončovacích časů na dávce. Zkracováním 

                                                                                                                                                           
5
 EDI – elektronická výměna dat 

6
 Pull - jedná se o tzv. taţný princip plánování a řízení. Nejznámějšími metodami, které podporují PULL strategii 

jsou:  dvouzásobníkový systém (two-bin system), JIT, Kanban ve výrobě a  Quick  Response systémy v distribuci. 
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seřizovacích časů se zabývá metodika SMED (Single Minute Exchange of Die). Díky této 

metodice dochází ke zkrácení zmiňovaných časů.  

 

V rámci štíhlého toku materiálu je kladen důraz na řízenou standardizaci, na výzkum a vývoj, 

na informační systémy a další prostředky, které napomáhají proniknutí štíhlosti do všech částí 

podniku. 

 

Řízená standardizace 

Ve výrobě a v logistice v automobilovém průmyslu je vysoká závislost na řízené standardizaci. 

Standardizací se rozumí systematický proces výběru, sjednocování a účelná stabilizace 

jednotlivých variant řešení. Jak uţ bylo zmíněno, pro štíhlost je charakteristická flexibilita 

neboli pruţnost. Přestoţe se to zdá být nepochopitelné, tak nejdůleţitějším nástrojem flexibility 

je právě standardizace.  

 

Podle informací zveřejněných na www.systemonline.cz se na standardizaci a inovace nahlíţí 

často jako na protiklady. Ale právě díky standardizaci můţe podnik dosáhnout finančních 

úspor, zjednodušení hmotných a informačních toků, je schopen přesně stanovit poţadavky 

a přizpůsobit se novým poţadavkům a změnám. Výrobci si tak díky standardizaci mohou klást 

cíl uspokojit zákazníkovy potřeby s vysokou pruţností. Ve výrobě tak bude docházet k poklesu 

individuálně vyráběných částí. Útvar nákupu bude schopen dosahovat hospodárnosti při nákupu 

většího mnoţství a sniţování skladovacích nákladů.  

 

Novou koncepcí produktů v rámci standardizace je dle zmiňovaného internetového zdroje 

modulární stavebnicový systém, který umoţňuje kombinací jednotlivých stavebních sestav 

a podsestav odpovědět zákazníkům širokou paletou finálních výrobků. Standardizace umoţňuje 

posun bodu rozpojení směrem k zákazníkovi (logistické ypsilon). 

 

Díky takto pojaté standardizaci je moţné flexibilně reagovat na poţadavky trhu a individuálně 

plnit poţadavky zákazníků ve všech fázích hodnototvorného řetězce firmy, tzn. od výzkumu 

a vývoje přes konstrukční a technologickou přípravu výroby aţ po plánování a organizaci 

výroby, nákup, jakoţ i činnost všech infrastrukturních funkcí (logistika, kontrola jakosti). 

 

 

http://www.systemonline.cz/
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Vazba na výzkum a vývoj  

V dnešním konkurenčním prostředí se podnik neobejde bez nových, nákladově optimálních, 

inovativních, designových, uţivatelsky a zákaznicky zaměřených produktů. Podle Košturiaka 

(2006) jsou právě ve vývoji produktu definovány ze 70 – 80 % výrobní nákladovosti a další jiţ 

zmíněné aspekty. Jestliţe v návrhu ve vývoji podnik něco zanedbá, pak je jeho náprava obvykle 

několikanásobně vyšší nejen z pohledu peněz, ale také času a zdrojů. Tyto investice přitom 

mohou jít na zlepšování toho, co bylo ve vývoji zanedbáno či přehlédnuto.  

 

Kaţdý výrobek nese s sebou náklady od jeho počátečního vývoje aţ po expedici konečnému 

zákazníkovi, a proto je nutno tyto náklady sledovat jiţ v raném stádiu a snaţit se o jejich 

eliminaci. 

2.2.2 Štíhlost a informační systémy 

 

Drahotský (2003) mluví o tom, ţe na základě informačních a komunikačních technologií (ICT) 

dochází ke sběru dat, jejich analýze a vyhodnocování, následně jsou tyto informace přesouvány 

z jednoho bodu do druhého. Informační toky ve skladech a v řetězcích jsou stejně důleţité jako 

fyzické toky zboţí a materiálu.  

 

Je pochopitelné, ţe logistický integrovaný informační systém (IIS) musí reagovat především na 

potřeby zákazníků, kteří kladou stále větší nároky ve svých poţadavcích na své dodavatele. 

Projevuje se to především v poţadavku spolehlivé dodací doby (OTIF)
7
, dochází k vysoké 

informovanosti či k vyrovnaným intervalům objednávky, dostupnosti zboţí na skladě, vyšší 

flexibilitě, apod. Z toho vyplývá, ţe je nutno zákazníkovi nabídnout ve své integraci takový 

logistický systém, který bude podporován IS. Podpora IS se projevuje např. ve vyuţití čárových 

kódů, elektronických pokladních systémů pro sběr a přenos dat, systémy pro elektronický 

převod peněz, elektronický Kanban, systémy EDI a jiné.  

 

Elektronická výměna dat - EDI (Electronic Data Interchange)  

Elektronická výměna dat je systém pro komunikaci s dodavateli a odběrateli. Jedná 

se o předávání strukturovaných dat mezi počítači v dohodnutém tvaru standardních zpráv 

s vyuţitím sluţeb telekomunikací a bez přerušování ručními operacemi. Slouţí ke zvýšení 

                                                 
7
 OTIF - On Time In Full – dodávková spolehlivost 
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účinnosti vnitropodnikových systémů zpracování dat a tím i ke zvýšení výkonnosti 

a konkurenceschopnosti firmy.  

 

Pro ukázku je zde uvedeno, v jakých oblastech lze ICT využívat (Emmet, 2008): 

 marketing – systém zpracování objednávek, 

 nakupování – objednávky na základě EDI, 

 zásoby – systém objednávání zásob a jejich kontrola, 

 výroba – systém plánování materiálových poţadavků (MRP) umoţňující rychlé 

opakované objednávání, doplňování, řízení zásob a plánování výroby pro známý počet 

výrobků, 

 skladování – systém řízení zásob (WMS), automatické skladování a systémy 

vyhledávání (AS/RS), rádiový přenos dat (RF), snímání čárových kódů, 

 přeprava – systém plánování přepravy a tras, řízení vozového parku. 

 

Přínosy ICT 

Logistický IIS napomáhá firmám ke zkvalitnění procesů právě díky přesnějšímu plnění 

objednávek zákazníků, dále se zlepší kvalita zákaznického servisu, a to zkrácením doby cyklu 

objednávky, dochází také k úspoře nákladů, zlepšení kontroly, apod. Jestliţe bude systém 

automatizován, bude tak méně docházet k chybám, které způsobuje lidský faktor. IS slouţí také 

k podpoře strategického a logistického rozhodování. 

 

Nedostatky ICT 

Negativní stránkou je, ţe software si není schopen poradit s kontrolou palet či s vybavením 

v systému zásob, není schopen brát v úvahu informace týkající se zaúčtování či celkovou 

dynamiku plánování práce.  

 

Je třeba určit problémové oblasti pro zavedení WMS do provozu, jako např. zajistit přesnost 

zásob a řízení a kontrolu informací, snaha sniţovat počet omylů, stanovit produktivitu a řízení 

zdrojů, zajistit sníţení papírování, apod. Jestliţe se na tomto základě problémy eliminují 

a zadávají se s nejvyšší přesností do softwaru, pak je vyuţití WMS efektivní. WMS vykonává 

jen to, co mu bylo zadáno. Sám bez sebe nefunguje optimálně. 
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Standardy v automobilovém průmyslu 

Standardy jsou řízeny evropskou organizací ODETTE (Organisation for Data Exchange by 

TeleTransmission in Europe - sdruţení evropských výrobců automobilů) resp. německým 

sdruţením automobilového průmyslu VDA (Verband der Deutschen Automobilindustrie).  

 

2.3 Metody a techniky vztahující se k diplomové práci 

 

Základní rámec pro analýzu je tvořen výčtem základních metod a technik pro plánování a řízení 

zásob pouţitelných pro praktickou část této práce. Kromě jiného se tato kapitola zabývá 

popisem nástrojů a technik štíhlé výroby, které je rovněţ prostředkem pro sniţování nákladů 

vázaných v zásobách podniku. 

2.3.1 Vybrané metody pro plánování výroby a řízení zásob  

 

Jedná se o metody, které se aplikují právě při plánování a řízení zásob. Existuje celá řada metod 

od normativních po metody zaloţené na statistických základech. Kaţdá metoda má své 

specifikum pro své oblasti uţití. Pro účely diplomové práce postačí výčet tří základních metod, 

které jsou vyuţívány pomocí výpočetní techniky. 

 

MRP – Plánování požadavků na materiál a výrobních zdrojů  
 

Jak uvádí Macurová (2006), jedná se o přístup plánování, jehoţ náplní je naplánovat přísun 

materiálu, zadávání a odvádění výroby, vše tak, aby byl dodrţen hlavní výrobní plán.  

 

MRP má dva vývojové stupně MRP I, tzn. Material Requirements Planning – plánování 

materiálových poţadavků. Druhý vývojový stupeň řeší oblast plánování výrobních zdrojů MRP 

II, tzn. Manufacturing Resouce Planning. MRP vychází z plánu odvádění finálních produktů 

pro jednotlivá období. Pracuje na základě rozpadu kusovníku a z toho pak vyplývá propočet 

potřeby jednotlivých niţších poloţek aţ po nakupovaný materiál. MRP zohledňuje stav 

rozpracovanosti a velikost objednávek, které mohly být jiţ vystaveny či potvrzeny, apod. MRP 

je v praxi aplikovatelné pouze s pouţitím počítačů. 

 

Typickými znaky MRP jsou rychlé reakce na změnu priorit; bere v úvahu poloţku, která se 

vyskytuje na různých úrovních kusovníku pouze jednou; vyznačuje se uceleným postupem: 
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tvorba hlavního výrobního plánu  rozpad kusovníku  tvorba plánu přísunu nakupovaných 

poloţek do výroby  plán výroby.  

 

Teorie úzkých míst - TOC8  
 

Kaţdý podnik má alespoň jedno úzké místo, neboli omezení, které mu brání dosáhnout vyšší 

výkonnosti a tím i více finančních prostředků. Úzké místo (ÚM) je v podstatě nejslabším 

článkem, které určuje celkovou výkonnost, a proto je nutné, aby se maximálně vyuţívalo. 

Kapacitní ÚM je nejpomalejší, kapacitně nejnáročnější, má velkou poruchovost a s tím spojený 

malý vyuţitelný časový fond a produkuje hodně neshodných výrobků. Omezení se vyskytují 

v různých oblastech podniku od marketingu, přes výrobní zdroje aţ po prostoje lidí a čas. TOC 

funguje na principu tahu (pull), tzn., ţe musí pracovat v souladu s poţadavky zákazníků a se 

snahou plně vyuţít ono úzké místo. 

 

Košturiak (2006) ve své knize uvádí pět základních kroků pro řízení úzkých míst.  

1. Identifikace omezení 

2. Rozhodnutí, jak vyuţít omezení 

3. Podřízení všeho ostatního danému rozhodnutí 

4. Odstranění omezení 

5. Další akce – nesmíme dovolit, aby se naše nečinnost stala úzkým místem. Poté se 

vracíme opět k prvnímu kroku. 

Ţádný z těchto kroků se nesmí vynechat a je nutné si uvědomit, ţe tento proces je nepřetrţitý. 

 

Klasifikace ABC a XYZ  
 

Obě analýzy vycházejí z Paretova principu, který říká, ţe 20 % příčin vyvolá 80 % důsledků. 

Díky tomuto principu je nutno provést výběr takových problémů, které mají nejvyšší prioritu 

pro řešení. Pro její aplikaci je nutno provést sestupné utřídění skladovaných, resp. 

nakupovaných zásob podle hodnoty obratu a kumulovaných hodnot od počátku posloupnosti. 

U metody ABC se stanoví hranice pro podskupiny poloţek skupiny A, B a C. Kaţdé skupině se 

přiřazuje jiná váha pozornosti. 

 

                                                 
8
 TOC – Theory of Contrains 
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Skupina A: tvoří ji malý počet poloţek s klíčovým podílem na celkovém objemu zásob. Jedná 

se o tzv. ţivotně důleţité poloţky, které mají pro výrobu rozhodující význam. Tvoří ji 15 % 

druhů materiálu a 60% podíl na spotřebě. Příkladem je plech na výrobu karoserie.  

Skupina B: tvoří ji větší počet poloţek neţ u skupiny „A“ a zároveň je její podíl na celkovém 

mnoţství zásob niţší. Je tvořena 20 % druhů materiálu a rovněţ 20 % se podílí na spotřebě. 

Jedná se o materiál, který má krátkou lhůtu mezi vystavením objednávky a jejím vyřízením. 

Příkladem můţe být přední a zadní sklo automobilu. 

Skupina C: tvoří ji největší počet poloţek 65 % a na spotřebě či výrobě se podílí pouze 20 %. 

Nákup se provádí podle poţadavků jednotlivých útvarů. Vyţadují nejmenší pozornost, protoţe 

mají nejniţší ekonomický dopad.  

 

Tato klasifikace můţe být sestavována dle různých kritérií, ale vţdy tak, aby odpovídala účelu, 

pro který je sestavována. Nelineární vztah příčin a následků lze zobrazit graficky pomocí 

Paretova diagramu a Lorenzovy křivky, viz následující graf 2. 1. 

 

 
Graf 2. 1 Paretův diagram a Lorenzova křivka 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Metoda XYZ je rozšířená metoda ABC, která spočívá v tom, ţe poloţky A, B, C se ještě rozloţí 

na další podskupiny X, Y, Z podle nějakého jiného ukazatele. Vznikne tak devět skupin, 

přičemţ kaţdá z nich je odlišně řešena. 
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2.3.2 Nástroje a techniky pro dosažení štíhlosti ve výrobě a logistice 

 

Prvky štíhlé výroby vedou podle Košturiaka (2006) a Likera (2007) k eliminaci nadvýroby, 

nadbytečné práce, zbytečných pohybů, zásob, čekání na součástky, opravování, doprava 

a k eliminaci nevyuţitých schopností pracovníků, k minimálnímu počtu vadných výrobků 

a s tím spojené minimální náklady na šrotaci, mzdy, reţie a mnohé další. V následujících 

kapitolách budou stručněji popsány jednotlivé stěţejní prvky štíhlé výroby a logistiky.  

 

Kanban – tahový způsob řízení výroby 

 

Oproti řízení výroby tlakem, které spočívá v plánování potřeby podle předpovědi poţadavků 

zákazníků na základě centrálního plánování, je tahový způsob řízení kanbanem postaven na 

aktuálních poţadavcích zákazníka, řídí se pomocí hladin rozpracované výroby, efektivita 

systému je zvyšována systémy kontinuálního zlepšování, materiál jde do výroby přes operace 

na základě vizuálních řídicích systémů (systémy jsou vhodné pro operační řízení přímo 

na dílně).  

 

Existuje spousta druhů Kanban řízení, jako např. Kanban jednoho druhu karet, CONWIP
9
, 

Kanban objednávkový, Kanban fixních cyklů, Paletový Kanban, 2 bin Kanban, elektronický, 

a další. 

 

5S – vizuální management 

 

5S vytváří systém pro organizované pracoviště a vytváří pět základních principů péče 

o pracoviště a týmové teritorium. Jedná se o pět hlavních principů vycházejících z japonských 

slov a jejich počátečních písmen „S“. 

 

Poka-Yoke – program nulových vad 

 

Spočívá v zabránění vzniku chyb jako preventivní akce, dále jako zabránění přeměny vzniku 

chyby u pracovníka ve vadu na výrobku a nakonec zabránění vniknutí vady do dalších operací. 

                                                 
9
 CONWIP – CON: konstantní, WIP: rozpracovaná výroba; velikost rozpracované výroby je v systému konstantní. 
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Musí zde fungovat okamţitá zpětná vazba (vizuální signalizace vzniku vady). Zařízení je 

jednoduché a finančně nenákladné. 

 

Mapování a analýza hodnotového toku (Value Stream Mapping) 

 

Pro správné mapování se nejprve zaznamená současný stav (existence dlouhé průběţné doby, 

apod.), na jehoţ základě se eliminuje veškeré plýtvání, aplikují se nástroje a metody (Kanban, 

FIFO, SMED, TPM, aj.)
10

 pro novou hodnotovou mapu a na závěr se vytvoří mapa budoucího 

stavu.  

 

Výhodou tohoto mapování je, ţe je viditelné nejen plýtvání, ale rovněţ jeho zdroje. Mapa 

ukazuje souvislosti mezi tokem materiálu (fyzickým) a tokem informací, sleduje naplňování 

štíhlé výroby a její nástroje, poskytuje společný jazyk pro komunikaci a vytváří základ pro 

implementaci plánu. 

 

Buňkový a štíhlý layout 

 

Hlavní znaky jsou, ţe se minimalizují přepravní vzdálenosti mezi operacemi a plochy na 

zásobníky a mezisklady, vzniká přímý materiálový tok směrem k montáţní lince a expedici, 

dodavatelé se posunují co nejblíţe k zákazníkům, apod.  

 

Balancování práce na linkách spočívá v hledání nejlepší organizace pracovníka na lince ve 

tvaru písmene „U“. Vytváří se tak „U“ buňky, viz příloha č. 1. Tok materiálu probíhá vně 

buňky a obsluha uvnitř buňky. Buňka zvládne i ztrátu pracovníka. Důvod vyuţívání: snadná 

reakce na výkyvy na poptávku, lepší vyuţití linky, je více autonomní, můţe pracovat v různých 

taktech a stále bude produktivní, tzn. při poklesu počtu pracovníků, bude pracovat v niţším 

avšak produktivním taktu.  

 

 

 

                                                 
10

 FIFO – First In First Out: princip první dovnitř, první ven. První vstupující zásoba zároveň první vystupuje. 

SMED – Single Minute Exchange of Die: tradiční přístup k seřízení, rozlišuje interní a externí kategorie časů. 

TPM – Total Productive Maintenance: Totálně produktivní údrţba spočívá v aplikaci 5 stavebních kamenů => 

rozvoj autonomní údrţby.  
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Kaizen 

 

Kaizen znamená neustálé a plynulé zlepšování po malých krocích, z japonského Kai: měnit, 

Zen: dobro, přitom do změn je zapojen kaţdý zaměstnanec od dělníků po manaţery. Podle 

Košturiaka (2006) je Kaizen, cituji: „zaloţený na tom, ţe lidé v podniku musejí pouţívat svůj 

rozum stejně dobře, jako svaly a ruce.“ Kaizen není náročný na zdroje. Při Kaizenu musí být 

definovány standardizované procesy a na těch se realizují zlepšení. 

 

Týmová práce 

 

Košturiak (2006) popisuje minimálně tři důvody pro týmovou práci. Ve zkratce se jedná o to, 

ţe díky týmům se manaţer nemusí věnovat řešení operativních problémů, týmy přinášejí vyšší 

uspokojení z práce a podnik dosahuje vyšší pruţnosti a výkonnosti. 

 

Systém Milk Run 

 

Strachota, Gerner (2009) hovoří v elektronickém článku, dostupném na www.e-api.cz, o tom, 

ţe při zavádění štíhlé výroby se také vyuţívá systém Milk Run, který je znám jiţ z historické 

Anglie, jehoţ podstatou je svoz čerstvého mléka od sedláků v pravidelných časových 

intervalech, např. do mlékárny. V dohodnutou dobu přijel mlékař, přivezl konve čerstvého 

mléka a zároveň si prázdné vzal.  

 

Z tohoto systému vycházejí důleţité parametry pro průmyslovou výrobu, včetně automobilové, 

pokud je systém správně nastaven. Jedná se především o následující parametry: redukci 

dvoustranných transportů sběrnou sluţbou; je zvolena taková trasa přepravy, která se jeví jako 

nejkratší a zároveň nejúspornější; kaţdá stanice je navštívena pouze jednou, navíc v předem 

stanovenou dobu; systém řeší kromě odběru zboţí také dodání potřebného obalového materiálu, 

tj. nikdy nejde naprázdno.  

 

Díky danému stanovenému jízdnímu řádu lze empiricky (ze zkušeností) změřit a nastavit 

vyuţití pracovní doby odpovědného pracovníka. Milk Run je v podstatě městská hromadná 

doprava v logistice. 

 

http://www.e-api.cz/
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Hub and Spoke 

 

Hub = náboj (kola); spoke = loukoť/paprsek. Dle elektronického ekonomického slovníku, 

dostupného na www.ewizard.cz, znamená Hub and Spoke to, ţe hospodářské dění v regionu 

směřuje k centru, ve kterém dochází ke konsolidaci (sdruţování) menších zásilek do větších 

a k dekonsolidaci velkých zásilek do menších. Svoz a rozvoz malých zásilek po atrakčním 

obvodu (vnitřní doprava) se provádí pruţnou silniční dopravou. Vnější doprava představuje 

kapacitní spojení mezi jednotlivými centry.  

 

Terminál v centru spádové oblasti Hub and Spoke neudržuje zásoby (nebo jen minimální, před 

konsolidací), slouţí jako překladiště a je přístupný všem podnikatelům v regionu. 

 

Konsignační sklady 

 

I přesto, ţe se štíhlost snaţí o minimalizaci zásob, je třeba se zmínit o skladech s výrobními 

zásobami. Od klasického skladování výrobní podniky přecházejí ke konsignačním skladům. Jak 

je uvedeno na www.logprime.cz, podstatou těchto skladů je uloţení zboţí ve vlastnictví 

dodavatele. Základním rozdílem proti klasickým skladům je proces příjmu a výdeje zboţí, kdy 

naskladnění materiálu realizuje dodavatel na základě optimalizace závozu skladů a pohybu na 

těchto skladech. Výdej zásob provádí odběratel a informaci o výdeji (spotřebě) materiálu 

předává dodavateli. Odběratel je odpovědný dodavateli za ztráty či poškození zboţí, které je 

v jeho opatrování, a to od okamţiku dodání konsignačního zboţí. 

 

Výhodou takovýchto skladů je: nezávislá inventarizace, bezprostřední informace 

o skladovaných zásobách, přenos výdejek do informačního systému, podpora práce nezávislými 

osobami, vazba na ostatní procesy (fakturace). 

http://www.logprime.cz/
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3 Analýza stávajícího stavu (aplikační část) 
 

V této kapitole bude popsána charakteristika výrobního podniku. Další kroky povedou 

k analýze řízení materiálového toku od zpracování vzorového poţadavku zákazníka po expedici 

hotových výrobků a poslední součástí této kapitoly bude analýza skladby a přísunu 

nakupovaných zásob v Závodě 1. 

 

3.1 Charakteristika podniku 

 

Diplomová práce je aplikována na vybranou výrobní společnost Visteon- Autopal, s. r. o. (dále 

jen Autopal) v Novém Jičíně, která je zasazena do automobilového průmyslu.  

 

Autopal v Novém Jičíně je významným zaměstnavatelem na Severní Moravě, k roku 

2010 zaměstnává zhruba 4000 lidí a patří k největším exportérům ČR. Společnost nemá 

organizační sloţku v zahraničí. 

 

Hlavní mezníky společnosti byly: 

 v roce 1993, kdy podnik koupila společnost Ford Motor Company, 

 v dubnu 2000, kdy se Autopal stal součástí nadnárodní společnosti Visteon-Corporation 

se sídlem ve Van Buren Township, stát Michigan, USA, v Šanghaji v Číně a německém 

Kerpenu. 

 

Předmět podnikání 

Společnost je centrem světového vývoje a výroby světelné, klimatizační a chladicí techniky, 

forem, přípravků a nástrojů pro automobilový průmysl. Výrobky směřují zhruba k dvaceti 

automobilovým značkám, asi polovina je tvořena světelnou technikou a polovina chladící 

a klimatizační technikou.  

 

Zastoupení Autopalu 

Autopal svá zastoupení v České republice reprezentují: 

 dvě specializovaná technická centra, 

 vlastní výzkum, vývoj, laboratoře a prototypové dílny pro klimatizační, chladící 

a světelnou techniku,  
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 závody pro světelnou techniku (Nový Jičín, Rychvald), 

 závody pro klimatizační techniku (Nový Jičín, Hluk, Rychvald),  

 nástrojárna a sklad náhradních dílů pro střední a východní Evropu v Novém Jičíně, 

 zákaznické středisko pro firmu Škoda Auto v Mladé Boleslavi.  

 

Zákazníci Autopalu 

Své výrobky společnost dodává zhruba 90 zákazníkům, mezi hlavní odběratele patří společnosti 

jako Aston Martin, Audi, Fiat, Ford, Daimler, General Motors, Jaguar, Kia, Porsche, PSA 

Peugeot-Citroen, Reanult, Seat, Škoda Auto, Volvo, Land Rover, Daewoo Avia, VW, aj. 

 

Dodavatelé Autopalu  

Společnost spolupracuje v současné době se zhruba cca 450 dodavateli. Za velmi významné je 

povaţováno 40 dodavatelů, kteří tvoří 75 % hodnoty nákupu. Dodavatelé jsou jak tuzemští, 

tak i zahraniční, dováţí se ze zemí EU jako je ČR, Slovensko, Německo, Francie, Belgie, 

Nizozemí, Lucembursko, Španělsko, Itálie, a řada dalších. Z mimoevropských zemí se jedná 

např. o USA, Mexiko, Kanada, Čína, Indie, Korea, Japonsko. Co se týká dodací lhůty, ta je 

individuální dle jednotlivých dodavatelů, poloţky, kapacity a poptávky. Průměrně se však 

dodací lhůta pohybuje od 4 do 12 týdnů u běţných poloţek a u specifických poloţek v době od 

20 do 28 týdnů. 

 

Řídící normy pro automobilový průmysl 

Produkce Autopalu se řídí systémy řízení podle ISO 9001, ISO 14001 a ISO TS 16949, VDA 

a AITAC. Od roku 2007 pokračuje v Autopalu série kurzů štíhlé výroby, které byly zahájeny jiţ 

v minulých letech.  

 

Povaha výroby v Autopalu 

V Autopalu je uplatňován sériový typ výroby a tok jednoho kusu (One Piece Flow). Výrobní 

pracoviště jsou uspořádána předmětně, tzn., jde o seskupení technologicky odlišných 

pracovišť, určených k výrobě technologicky podobných výrobků a pracoviště jsou uspořádána 

v souladu s technologickým postupem výrobků nebo jeho součástí. Výrobek tak putuje od 

jednoho stroje ke druhému. Nejčastějším příkladem jsou výrobní linky (Work Cell), které jsou 

uspořádány do tvaru písmene U a vytvářejí tak tzv. výrobní buňky. Výrobní linky jsou 

samostatné a unikátní. 
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Organizační struktura logistického útvaru společnosti 

 

V příloze č. 2 je uvedeno schéma organizační struktury logistického útvaru spol. Autopal, které 

zobrazuje jednotlivé odnoţe a funkce v rámci logistického útvaru. Ze struktury jsou zřetelné 

vztahy nadřízenosti a podřízenosti a vazby mezi nimi. Schéma je v angličtině, nepřekládá se. 

 

3.2 Řízení materiálového toku v Autopalu a jeho analýza 

 

Pro účely diplomové práce je popsán logistický proces a proces řízení výrobních zásob 

v Závodě světelné techniky v Novém Jičíně, tj. Závod 1. Závod vyvíjí a vyrábí světlomety, 

mlhová světla, směrové svítilny a zadní skupinové svítilny, které Autopal dodává pro trhy 

s náhradními díly (aftermarket) a špičkovým výrobcům automobilů. 

 

Základním cílem řízení materiálového toku je, aby produkty byly zajištěny včas, v potřebném 

mnoţství a s nízkými náklady pomocí efektivního vyuţití prostoru při skladování, naváţení 

(optimalizace toků, minimalizace zásob na lince) a pomocí efektivního vyuţití lidí. Fyzický tok 

materiálu je doprovázen informačním tokem, tj. dokumentace (celní dokumenty, dodací listy, 

apod.) a vyuţívání informačních systémů pro komunikaci. 

 

Před samotným začátkem spolupráce s dodavateli a zákazníky musí Autopal splnit vstupní 

poţadavky jako nutnou podmínku pro navázání obchodního partnerství. Taktéţ Autopal 

vyţaduje po svých dodavatelích jisté standardy a plnění norem. 

 

Vstupní požadavky typického zákazníka OEM
11

 na kvalifikaci dodavatele - Autopalu:  

 mít systém řízení vyhovující ISO TS 169 49, včetně systému řízení podle řady 9001 

a 14001, VDA standard či AITAC, 

 mít certifikované dodavatele, s nimiţ jsou uzavírány dohody o kontrole jakosti 

nakupovaných zásob a za kvalitu těchto zásob jsou také odpovědni (kontrola materiálu 

na vstupu neprobíhá), 

                                                 

11
 OEM (Original Equipment Manufacturer) je obchodní termín označující finálního výrobce zařízení 

(konečný montáţní závod – např. Škoda, Peugot,aj.), jenţ při výrobě pouţívá díly, komponenty a zařízení od 

jiných výrobců (Autopal), a hotový výrobek prodává pod svou vlastní obchodní značkou. Výrobky, určené pro 

výrobce OEM, se označují jako OEM výrobky. Označují se tak výrobci takových produktů, které se montují 

z dodaných dílů od jiných výrobců. V těchto oborech se ale častěji pouţívá termín subdodavatelé a subdodávky. 
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 zavedený dodavatelský Scorecard
12

 pro měření výkonnosti a efektivnosti dodavatelů, 

jejich přesnosti, včasnosti, vyuţívání elektronického avíza, elektronické komunikace, 

PPM
13

, plnění dodávek pro servis, apod. Hodnocení v Scorecardu se rozlišuje do tří 

barevných struktur, a sice: zelená (green) – dodavatelé mohou dodávat nové výrobky, 

žlutá (yellow) – dodavatelé smí dodávat, jestliţe mají nápravná opatření, červená (red) – 

dodavatelé nemohou dodávat nové výrobky, nesplňují zadané podmínky, 

 mít způsobilost výroby, která se zjišťuje během výroby významné výrobní dávky -

Significant Product Rate (SPR) v jedné nebo ve dvou směnách. Výroba na lince během 

SPR musí probíhat ve stejném taktu dle poţadavků zákazníka. Způsobilost se ověřuje 

také procesním auditem, 

 musí být schopen vyrábět kvalitní výrobky, vyuţívat výzkum a vývoj, mít zavedený 

způsob řízení jakosti specificky na daný výrobek. Je vyţadována statistická kontrola 

procesu - Statistical Process Control (SPC) a prezentace jejích výsledků, 

 mít elektronický komunikační systém – odkud a kam běţí informace, vyuţívat plánovací 

odvolávky, denní odesílací odvolávky, poslední dobou také sekvenční odvolávky, 

 mít vytvořeny předepsané optimální dopravní trasy a mít je správně časově nastavené, 

 mít standard hodnocení připravenosti logistických procesů - Materials Management 

Operations Guideline/ Logistics Edition (MMOG/LE) pouţívaný např. u francouzských, 

německých odběratelů, konkrétně např. u spol. Ford, Peugeot-Citroen, aj.  

 

EDI komunikace 

Současným trendem v logistické komunikaci je obrovský nárůst její komplexnosti, 

automatizace a rychlosti. V logistické komunikaci se jedná zejména o vztahy s dodavateli, 

odběrateli, hlavními úseky podniku a dále různými články logistického řetězce. Výborná 

úroveň komunikace uvnitř Autopalu vede ke konkurenční výhodě podniku. V rámci průběţného 

toku materiálu je komunikace mezi dodavatelem a odběratelem v Autopalu řízena pomocí 

elektronické výměny dat (EDI), kterou v podniku vyuţívá 100 % zákazníků a 99 % dodavatelů. 

Autopal se řídí rovněţ EDI standardy, pak Odette, Edifact a AIAG.  

 

 

 

                                                 
12

 ScoreCard – výsledková listina pro hodnocení dodavatelů 
13

 PPM (Parts per milion) - mnoţství neshodných výrobků - „zmetků“ z jedné dávky nebo za sledované časové 

období, které se vydělí celkovým počtem kusů ve stejné dávce nebo za sledované období a následně vynásobí 

1 000 000. 
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Informační a komunikační toky v Autopalu 

Kaţdý materiálový tok je doprovázen informačním tokem, který v Autopalu probíhá 

prostřednictvím elektronického Společného systému řízení materiálu – Common Material 

Management System (CMMS). Následující obr. 3. 1. ukazuje, jak data od zákazníků 

a dodavatelů putují do CMMS v Autopalu prostřednictvím různých IS, kde dochází ke 

zpracování poţadavků a informací. Jedná se tak o propojený informační systém. Dodavatelé 

a zákazníci vyuţívají např. elektronický systém SAP
14

, CMMS nebo QAD
15

, aj. Informační 

systémy jsou transparentní a značně zjednodušují komunikaci mezi zákazníky a dodavateli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vnitřní informační tok v CMMS 

Na informačním toku v CMMS se podílí logistika, nákup, průmyslové inţenýrství, kvalita, 

technologie, konstrukce a finance. Vzniká tak jednotný zdroj dat, kdy zapisovatel transakcí do 

CMMS ovlivňuje informační a materiálový tok. Je nutné, aby plánovač do systému zadával 

data včas, přesně a disciplinovaně. Dle systému se pak bude vyrábět jen to, co je naplánováno 

a budou dodrţeny štíhlé principy a vytvořeny synchronizované materiálové toky, které 

ovlivňují hospodaření firmy.  

 

                                                 
14

 SAP – informační systém pro komplexní soubor podnikových aplikací a obchodních řešení pro podporu 

podnikání. 
15

  QAD – informační systém vedoucí kompletní implementaci systému v oblastech: finance, logistika a výroba 

v úzké spolupráci s týmem odborníků. 

 
Obr. 3. 1 Elektronický informační tok v Autopalu  

 Zdroj: Interní materiály společnosti Viston-Autopal 
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MRP prostřednictvím systému CMMS III (Společný systém řízení materiálu)  

Systém MRP, který je v Autopalu vyuţíván prostřednictvím systému CMMS III - Common 

Material Managent System (dále jen CMMS), řeší jak oblast plánování materiálu, tak i řízení 

výroby. Tok materiálu probíhá zhruba následovně: na základě hlavního výrobního plánu se 

v Autopalu provede rozpad kusovníku a vytváří se lhůtové plány, které se musí kapacitně 

prověřit. Princip MRP funguje tak, ţe se pro kaţdou plánovanou poloţku musí najít rovnováha 

mezi tzv. hrubou potřebou a jejím pokrytím. Tím by se zásoby udrţovaly na co nejniţší 

úrovni či na nule. MRP stanoví propočet potřeby položek aţ po nakupovaný materiál (díky 

rozpadu rozpisky – kusovníku) a zároveň lhůty jeho přísunu, aby mohla být splněna výroba 

produktu dle hlavního výrobního plánu. Musí se stanovit, na kolik dní existuje potřeba 

materiálu, která musí být k dispozici v době příchodu.  

 

Pro zjednodušení a snazší pochopení celého procesu počínaje poţadavkem zákazníka, konče 

expedicí hotových výrobků zákazníkovi, je uvedeno schéma 3.1. V těchto krocích bude popsán 

celý proces materiálového toku jak z pohledu fyzického toku, tak z pohledu informačního toku 

probíhající prostřednictvím systému CMMS. Z těchto poznatků a zjištěných informací pak bude 

čerpáno při tvorbě návrhu pro zlepšení materiálového toku. Pro tuto práci byl vybrán vzorový 

zákazník PSA Peugot, na kterém bude celý proces ukázán.  

 

 

Schéma 3. 1 Znázornění zjednodušeného materiálového toku v Autopalu 

 Zdroj: Vlastní zpracování 
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Po zpracování zákaznických poţadavků je třeba pro vyuţívání MRP definovat materiálová 

a finanční data, na základě kterých dochází k plánování výroby a řízení zásob materiálu. Vzniká 

zde vazba na systémy, které jsou v působnosti korporace: 1. kusovníky a jejich rozpad (Master 

Data BOM - Bill of Materials), 2. průmyslové inženýrství (Engineering System) – spadá do 

útvaru průmyslového inţenýrství, který má za úkol vytvářet pracovní detailní postupy aţ na 

operace dle postupového diagramu (Flowchart), hlídá úzká místa, vytváří místa pro 

multifunkční pracovníky, hlídá, aby byla práce v taktu a ve správném čase, zavádí kanban 

systém, zajišťuje správné rozloţení strojů, apod. Dále v rámci MRP vzniká vazba na nákupní 

a účetní systém. 

3.2.1 Příklad zpracování požadavku zákazníka PSA Peugot v systému CMMS 

 

Po splnění vstupních poţadavků zákazníka na Autopal následuje poţadavek na produkci 

výrobků (komponentů do automobilu). Na následujícím obrázku 3. 2 je uvedena ukázka 

poţadavku na Autopal od vzorového zákazníka PSA Peugot (Name: PSA Aulnay) 

prostřednictvím poslední plánovací odvolávky (tj. Rec Type: P) na světlomety (Desc: Lamp 

Assembly - Headlamp) v závodě světelné techniky (PLT 0374D OS). Z obrazovky lze vyčíst 

týdenní aktuální frekvenci dodávání (Ac Date), kdy 22. 3. 2010 bylo poţadováno po Autopalu 

4 260 ks (Net), od počátku roku tak bylo poţadováno 44 736 ks (jedná se o kumulovanou 

hodnotu). Z obrazovky CMMS je však vidět, ţe Autopal dodal od počátku roku jen 44 352 ks 

(Cum) světlometů k datu (Dte) 25. 3. 2010, tzn. zbývá dodat ještě další kusy světlometu. 

 

Obr. 3. 2 Poslední plánovací odvolávka zákazníka (obrazovka CMMSBGHA) 

 Zdroj: Interní materiály spol. Visteon-Autopal (CMMS) 
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3.2.2 Plánování objednávek a potřeby materiálu pro výrobu 

 

Na poslední plánovací odvolávku zákazníka navazuje plánování poţadavku plánovačem, 

vytváří se tzv. hlavní plán výroby (viz následující obr. 3. 3). V horní části obrazovky jsou opět 

rekapitulovány informace o závodě, zákazníkovi, výrobku, zásobách, apod. V druhé polovině 

obrazovky jsou denní data (Date Day) o plánovaném mnoţství výroby (Schd Qty). Tam, kde je 

za mnoţstvím uvedeno písmenko „M“, plánované mnoţství manuálně upravoval plánovač. 

Na konci období se automaticky doplánuje mnoţství dle poţadavku zákazníka (písmenko „R“). 

 

Obr. 3. 3  Hlavní plán výroby (obrazovka CMMSIQNA) 

 Zdroj: Interní materiály spol. Visteon-Autopal (CMMS) 

 

Poţadavky, které zadá zákazník do systému se automaticky objeví v CMMS v Autopalu. 

Plánovač v Autopalu ponechá tyto poţadavky tak, jak jsou, popř. manuálně upraví plán výroby 

(jestliţe poţadavky zákazníka příliš kolísají). MRP kalkuluje z plánu výroby v místě přepisu na 

první 4 týdny a na první den po 4 týdnech se automaticky dopočítají poţadavky zákazníka.  

 

Plánování výroby na základě individuální objednávky (odvolávky) v autoprůmyslu 

Dodavatelé pro výrobní podnik jsou řazeni do skupin - úrovně Tier 1, Tier 2, Tier 3. Pojem Tier 

vyjadřuje subdodavatelé komponentů, z kterých se výrobek skládá a který se zkompletovaný 

posílá na základě objednávky zákazníkovi (opět přes CMMS). 

 

Výroba v Autopalu (Tier 1) funguje na základě individuální objednávky. Rozlišují se přitom 

dva termíny:  

 vyrábět na objednávku - Build To Order (BTO), 

 vyrábět na sklad - Build To Stock (BTS). 
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V Autopalu je zpravidla uplatňován BTO systém a jen zřídka BTS. Systém BTO nebo také 

MTO (Manufacturing To Order) je výrobní přístup, kdy se na základě obdrţené potvrzené 

objednávky na výrobek začne vyrábět. Je to nejstarší způsob plánování výroby (způsob 

naplňování objednávek je nejvhodnějším přístupem pro vysoce flexibilní nebo nízko kapacitní 

výrobu). Systém BTO funguje na principu plánování odvolávky na měsíc a dál, výhledový 

časový interval se odlišuje podle zákazníků.  

 

Systém BTO však neznamená, ţe by všichni dodavatelé v dodavatelském řetězci (Supply Chain 

Management)
16

 měli vyrábět pouze tehdy, kdyţ je zákaznická objednávka potvrzena.  Je jasné, 

ţe pro výrobce velkého mnoţství součástí nízké hodnoty by BTO nemělo ekonomický smysl. Je 

vhodné, aby takovéto prvky byly identifikovány jako BTS. Část výzvy BTO dodavatelské sítě 

označuje dodavatele, jako dodavatele BTO nebo BTS. Bod v dodavatelském řetězci, kde se tato 

změna udává, se nazývá bod rozpojení objednávkou (Decoupling Point). Dříve dominantní 

přístup BTS vyústil v to, ţe miliardy peněz byly vázány ve skladových zásobách. Právě proto i 

Autopal více vyuţívá BTO. 

 

Plnění výrobního plánu 

Na následující obrazovce ze CMMS (viz obr. 3. 4) je vidět, jak je plněn plán ve výrobě. Je zde 

uveden sloupec s daty (Date), s plánovaným mnoţstvím výroby (Quantity Scheduled), sloupec 

se skutečně vyprodukovaným mnoţstvím (Quantity Produced), sloupec s informací, zda bylo 

vyrobeno více (+) či méně (-) neţ bylo v plánu (+/- to Schedule) a na závěr procentuální 

vyjádření odchylky od plánu (% to Schd).  

 
Obr. 3. 4  Plnění plánu výroby (obrazovka CMMSEZNA) 

 Zdroj: Interní materiály spol. Visteon-Autopal (CMMS) 

                                                 
16

 Supply Chain Management je řízení úplného dodavatelsko-odběratelského řetězce. 
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V případě, ţe nebyl dodrţen plán, musí se předchozí plán navýšit o nevyrobené kusy. I proto je 

zde důleţitý plánovač, který sleduje a manuálně upravuje potřebu materiálu. 

 

Na základě všech těchto informací se provede rozpad kusovníku (viz příloha č. 3). Rozpad na 

jednotlivé díly je prováděn po úrovních směrem dolů. U kaţdé poloţky (Description: Lamp 

Assembly) je uveden typ výrobku (Part Type: EI – hotový výrobek), o jakou součástku se 

jedná, např. C znamená běţná (C – current). Další sloupec uvádí kategorii zásoby (PT), zda se 

jedná o nakupovaný dílec (PP) či vyrobený v podniku (MP) nebo surovina (RM), apod. Na 

základě tohoto rozpadu se plánuje nákup poloţek. 

 

Shrnutí jednotlivých kroků probíhajících v CMMS: na základě vyslaného poţadavku 

zákazníka se v Autopalu vytvoří plán výroby, zkontroluje se plnění plánu výroby, pak se 

provede rozpad kusovníku. Rozpad kusovníku se musí kapacitně prověřit a na tomto základě se 

stanoví lhůtové plány pro přísun materiálu. Tímto způsobem se zjistí materiálová potřeba pro 

výrobu, kterou je třeba objednat u dodavatelů Autopalu. Začíná tak plánování objednávek 

materiálu a jeho obstarání do podniku, viz následující kapitola. 

3.2.3 Tok materiálu do podniku – dispoziční nákup a kontrola materiálu 

 

Kaţdý den se do informačního systému odesílají potřeby dle zákazníka, na základě kterých 

CMMS generuje objednávky u dodavatele. Jim se pak zasílají plány rozvrţení, kde vidí kolik, 

kdy a co mají dodat. Nákup těchto zásob má v Autopalu na starosti Oddělení nákupu. 

 

Průvodní dokumentace 

Nákupní dokumentace se stanovuje dle minimálního objednacího mnoţství MOQ (Minimum 

Order Quantity) a minimálního dodávacího mnoţství MSQ (Minimum Shiping Quantity). 

Dodává se v taktu výroby a spotřeby. 

 

 

Dispoziční nákup materiálu (zásobování) 

Je důleţité rozlišovat nákup a dispoziční nákup. Nákup spočívá ve sjednávání platebních 

podmínek s dodavateli, ve výběru dodavatele, ve volbě nakupované poloţky, v určení termínů, 

atp. Oddělení nákupu vytvoří roční objednávku. Kdeţto dispoziční nákup (zásobování) řeší 

hmotné poţadavky. Dodávky jsou upřesňovány odvolávkou a na základě odvolávek se ví, 

který den co a kolik dodat.  
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Plánovací data od OEM, tzn. od finálního výrobce automobilů, jsou známá podrobně jeden 

měsíc dopředu, plus mínus tří aţ pěti měsíční výhled. Na toto navazuje plánovací a přesná 

odvolávka u dodavatele. Plánovací odvolávka DELFOR je s výhledem tří aţ pěti měsíců. 

Následuje přesná odesílací odvolávka DELJIT (která říká, kolik výrobků je třeba v jednotlivých 

dnech odeslat (cca 12 dní). Kaţdý další den se můţe měnit, proto je důleţitá flexibilita. 

Plánovací odvolávku zadává zaměstnanec Autopalu do CMMS podle DELJITu, podle níţ se 

pak plánuje výroba. Plánovač (materiálový disponent - Follow Up ) plánuje optimální dávku ve 

výrobě.  

 

Po zadání plánovací odvolávky do systému CMMS se informace v něm transformuje a vzniká 

tak odvolávka u dodavatele, který vidí díky svému systému týdenní plánovací nebo denní 

přesnou odvolací odvolávku. V CMMS systému je základní plánovací období pro nákup 

materiálu jeden týden a poté se můţe měnit frekvence dle potřeby na 3 krát za týden, 2 krát za 

týden či denně. Neustálou snahou je minimalizace (redukce) prostředků v zásobách, tzn. 

nakoupit a vyrobit jen to, co si zákazník objedná.  

 

Princip denní odvolávky 

V logistice je nutno dbát na propojení s dodavatelským řetězcem, není vhodné se odvolávat na 

větší objem dodávek, neţ je stanoveno ve smluvené kapacitě. Proto je v Autopalu zaveden 

princip denní odvolávky - Daily Call In (DCI): odesílací plán upřesňuje následujících cca 

11 dní, co se týče objednávek. DCI roluje informace, tzn., zjišťuje kolik, který den po 

jednotlivých výrobcích bude zákazník poţadovat. DCI obsahuje všechna dostupná čísla dílců 

a data týkající se určitého dodavatele a kombinace zákazník/závod, která jsou uvedena na 

stávající odvolávce. 

 

V návaznosti na to nabízí CMMS informace o mnoţství zásob a o nakupovaném materiálu 

a jeho dodavateli (viz příloha č. 4). Poté se vygeneruje zmiňovaná plánovací dodavatelská 

odvolávka (viz příloha č. 5). Dodavatel ji nepotvrzuje v případě, ţe se nevyskytl problém. 

Dodavatel pouze oznámí Autopalu odchylku od standardu. Následuje denní přesná 

dodavatelská odvolávka (viz příloha č. 6). Nejlepší je, aby fungovaly denní dodávky materiálu 

do podniku, protoţe by se tak udrţovala minimální zásoba, avšak toto by mohlo být drahé 

z hlediska dopravních nákladů.  
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Kontrola materiálu 

Při příjmu materiálu na centrální sklad se dodávky nekontrolují, protoţe existují stanovené 

povolené odchylky od normy spotřeby a odebírá se od certifikovaných dodavatelů, tudíţ se 

předpokládá, ţe se jedná o kvalitní zásoby. V případě, ţe se na lince zjistí vadný výrobek, 

provede se reklamace a následující tři dodávky se zkontrolují stoprocentně. Pokud budou 

dodávky bez vady, proces se vrátí do původního stavu. 

 

Dvakrát za rok se provádí inventura stavu nakupovaných dílů a čtyřikrát za rok inventura 

stavu surovin (inventura surovin je častější, protoţe norma spotřeby je u surovin proměnlivější). 

Inventura musí být schválena finančním úřadem. 

 

Dále probíhá kontrola zadávaných informací do systému CMMS. CMMS pracuje s daty 

v celistvosti, data musí být do systému zadávány včas a správně, musí se prověřit shoda údajů 

se skutečností.  

3.2.4 Způsob dopravy, interní a externí logistika v Autopalu 

 

Nakupovaná poloţka nakoupená na základě roční objednávky a potvrzená pomocí přesné 

odvolávky přes CMMS je sváţena prostřednictvím např. systému Milk Run
17

. Pro příslušnou 

oblast je určen zprostředkovatel, který zajišťuje dopravu. Ukázka nakládky a vykládky přes 

Milk Run je uvedena v příloze č. 7. Svoz materiálu od zahraničního dodavatele probíhá přes 

konsolidované sklady, v případě domácího svozu se vyuţívá Milk Run (maximálně do 

vzdálenosti 600 km). 

 

Pro nakupované poloţky se nastavují parametry zásoby ve dnech daného výrobku (float). 

Float vyjadřuje počet dnů, na které má podnik k dispozici zásobu nakupované poloţky 

k danému plánovanému období. Nastavuje se z důvodu překlenutí vzdálenosti v čase tak, aby 

zásoba v okamţiku její spotřeby ve výrobě byla k dispozici. Tzn., musí se stanovit počet dní, za 

které zásoba musí dorazit do podniku. Vše je názorně ukázáno na obrazovce ze CMMS 

v příloze č. 8.   

 

 

 

                                                 
17

 Systém Milk Run – denní svoz zásob po stejné trase od různých dodavatelů. 
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Na závěr se musí nastavit frekvence dodávání (viz obr. 3. 5), která je ovlivněna: 

 velikostí dávky, tzn. čím větší dávka, tím menší frekvence dodávání,  

 dle vzdálenosti, tzn. čím bliţší vzdálenost, tím častější nákup a dodávka,  

 typem provozu, jak ukazuje následující obrazovka CMMS. Frekvence dodávání mezi 

dvěma dodávkami je co 11 dní, dodávání pak probíhá kaţdý den od pondělí do pátku, 

coţ je ideální pro běţný provoz. Druhou často vyuţívanou frekvencí dodávání je co 

13 dní, kdy dodávky probíhají kaţdý den od pondělí do neděle. Druhá verze je ideální 

pro nepřetrţitý provoz. 

  

Důleţitou roli při volbě frekvence dodávání hraje ekonomická souvislost. Denní frekvence 

dodávání sice sniţuje zásobu, ale zvyšuje dopravní náklady. 

 

Obr. 3. 5 Nastavení frekvence dodávání (obrazovka CAPS508A) 

 Zdroj: Interní materiály spol. Visteon- Autopal (CMMS) 

 

Téměř veškerá doprava v Autopalu je kamionová, výjimečně je letecká a ţelezniční 

se nevyuţívá vůbec, jelikoţ je nespolehlivá a draţší neţ silniční. 

 

Sjednávání obchodních podmínek 

Při sjednávání obchodních dopravních podmínek se sjednává např. cena, stanovuje se, jaký obal 

bude pouţit (vratný či nevratný), jaká bude kapacita, atd. Při sjednávání podmínek se 

zohledňují dvě stránky, a sice komerční a logistická stránka. Komerční stránka se týká nákupu 

– odvolávky na materiál, které kolísají podle poţadavků zákazníka. Podnik musí mít 
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dostatečnou kapacitu na obdrţené objednávky. Jde o vztah dodavatel – výrobce – zákazník. 

Logistická stránka zajišťuje dovoz materiálu pro výrobu, zabalení výrobků, vychystávání 

a expedice k zákazníkovi. 

 

U dopravy je v Autopalu z 90 % uplatňováno „vyplaceno dopravci“ - Free Carrier (FCA), coţ 

je doloţkou INCOTERMS. Sám kupující si zvolí způsob dopravy a dopravce, přičemţ 

prodávající je povinen předat dodávané zboţí dopravci na sjednaném místě. V okamţiku 

převzetí zboţí dopravcem přecházejí náklady a rizika spojená se zboţím na kupujícího. 

V případě „s dodáním clo neplaceno“ - Delivered Duty Unpaid (DDU), opět doloţkou 

INCOTERMS, bere na sebe prodávající povinnost poskytnout zboţí kupujícímu na sjednaném 

místě v zemi dovozu a s tím nést všechny výlohy a rizika do okamţiku dodání, včetně 

výkladky. Úhrada cla, celních poplatků, dovozní daně a dávky hradí kupující. Stejně tak 

zařizuje dovozní povolení. Doloţka DDU je v Autopalu vyuţíván méně, zhruba z 10 %.  

 

Externí a interní logistika 

Autopal vyuţívá systém 3PL (Third-part Logistics) = výrobce + obchodník + logistický podnik 

a pomoc outsourcované logistiky tak, aby bylo moţno splnit komplexní distribuční poţadavky.  

 

Outsourcované činnosti (DHL) 

Poskytovatelem outsourcovaných logistických sluţeb v Autopalu (Inbound Logistics) je 

společnost DHL Freight Česká republika. Tok materiálu v podniku zaštiťuje DHL (ukázka 

materiálového toku je uvedena v příloze č. 9, 10, 11). DHL také provádí optimalizaci tras pro 

Autopal (viz příloha č. 13). 

 

Ve společnosti Autopal se vyuţívá outsourcingových sluţeb a jedná se o následující manipulace 

s materiálem:  

- příjem zboţí,  

- sklady materiálu, 

- dodávky výrobního materiálu na výrobní linky,  

 - sklady hotových výrobků, 

 - odesílání výrobků (expedice zákazníkům). 
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Doprava - 3PL (Schneider) 

Poskytovatelem 3PL logistických sluţeb (Outbound Logistics) je společnost Schneider 

Logistics International. Pro ukázku je v příloze č. 12 uveden obrázek externího materiálového 

toku zajišťovaného společností Schneider. Poskytovatel logistických sluţeb Schneider provádí 

pro Autopal výběrová řízení dopravců na linky, jménem Autopalu uzavírá smlouvy v rámci 

dopravy (nutnost potvrzení Visteonu), audit dopravních faktur, příprava dokladů pro placení 

faktur, aj.  

 

Sluţby zajišťovány poskytovatelem logistických sluţeb jsou následující: 

- engineering – modelování tras, zásob, procesní analýzy, optimalizace nákladů, 

- procurement – nákup dopravních kapacit,  

- operations – vedoucí poskytovatel logistických sluţeb - Lead Logistic Provider 

(LLP), plánování, alokace dopravců,  

  - freight audit  - placení dopravného, audit faktur, 

  - applications  - modelovací a reportingové nástroje. 

3.2.5 Přejímka a uskladnění materiálu  

  

Informační tok - příjem materiálu do centrálního skladu se provádí prostřednictvím načtení 

kódu do systému CMMS podle následujícího obr. 3. 6. V pozadí je ukázka obrazovky systému 

CMMS, kde se promítne navýšení materiálové zásoby po příjmu a v popředí je výstřiţek 

krabice od materiálu, na které je nalepen štítek s informací o názvu materiálu, počtu kusů, 

jedinečný kód, a pro který závod (A1 – Autopal, Závod 1) je materiál určen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3. 6 Načtení kódu materiálu do CMMS (obrazovka CMMSAP2A) 

 Zdroj:  Interní materiály spol. Visteon-Autopal (CMMS) 
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Fyzický tok - po přejímce materiálu doprovázenou evidencí dokladů putuje materiál 

do centrálního skladu. Ukázka centrálního skladu je uvedena v příloze č. 14. Jedná se o pohled 

skladu shora, kdy různé barvy vyjadřují místa pro uskladnění jednotlivých kategorií zásob. 

Základní manipulační jednotkou je paleta o rozměru 120 x 100 cm, nejmenší balící jednotkou je 

krabice (ukázka obalové jednotky v příloze č. 15). Kaţdá jednotka má skladovací buňku 

a skladování se realizuje dle skladového modulu MRP (CMMS), coţ se můţe zdát „chaotické“, 

ale vše je řízeno počítačem. Skladování je tak rychlejší a efektivnější. Kaţdá transportní 

jednotka má opět svůj kód (ukázka transportní jednotky v příloze č. 16), který obsahuje 

informaci o jednotce, barevnou identifikaci a podle typu výrobku (hotový výrobek, nakupovaný 

materiál, apod.) se uskladní do vyhrazené volné buňky buď v zóně hotových výrobků, nebo 

v jiné zóně dle typu zásoby. Systém hledá co nejlepší vyuţití skladu. Při vyskladňování 

jednotek zde funguje princip FIFO. 

3.2.6 Přesun materiálu do výroby na linku 

 

Neţ začne samotný přesun materiálu na linku (zhruba co 2,5 hod.), je třeba propočítat kapacity 

na linkách, zda odpovídají poţadavkům zákazníka a zda jsou v danou chvíli k dispozici. 

Autopal musí znát své moţnosti, jak dodat výrobek i v případě mimořádných změn, musí být 

flexibilní v odvolávkách. 

 

S flexibilitou souvisí rychlá reakce na poţadavky špičkového mnoţství výrobků. Toto mnoţství 

se stanovuje podle denního množství výroby – Daily Planning Volume (DPV) či požadovaného 

množství za týden – Weekly Planning Volume (WPV). Tzn., ţe Autopal je povinen 

vyprodukovat WPV, přičemţ týdenní kapacita musí být taková, aby pokrývala špičkové 

(maximální) poţadavky zákazníka a při produkci DPV musí být produkce větší neţ smluvená 

kapacita zákazníkem.  

 

Dodavatelé Autopalu musí mít certifikovanou flexibilní výrobu, přičemţ sám Autopal má 

týdenní flexibilní výrobu plus mínus 15 aţ 20 % v reakci na změny poţadavků zákazníka. Např. 

u zákazníka Peugot má smluvenou cca 25% flexibilitu – zde se vytváří bezpečnostní zásoba, 

která jistí kolísání.  

 

Přesun materiálu na výrobní linku 

Na základě elektronického objednávkového systému a taktu na lince se generuje objednávka 

(viz příloha č. 17) zásoby na linku na minimálně dvě hodiny a maximálně čtyři hodiny. 
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Následně dochází k naváţení nakupovaného materiálu z centrálního skladu na linku prováděné 

pracovníkem DHL. Další obrázek detailně ukazuje ukázku dopravní trasy v Autopalu 

(viz příloha č. 18) a zastávky vláčku s materiálem (viz příloha č. 19) při návozu na výrobní 

linku. Materiál jde k lince prostřednictvím tzv. skluzů (viz příloha č. 20), které jsou označeny 

názvem, číslem, mají označení minima a maxima – jedno místo ve skluzu je pouţitelné pro více 

vyráběných variant.  

 

Zpětná vazba z montážní linky 

V rámci řízení materiálového toku je zapotřebí zabezpečit zpětnou vazbu z montáţní linky, 

a to prostřednictvím vizuálního, zvukového nebo elektronického přenosu (pager, andon 

na pracovišti, světelná tabule ve skladě nakupovaných dílů, apod.).  

 

V Autopalu je práce na lince na dílně standardizovaná, probíhá v taktu, sleduje se materiálový 

tok (také prostřednictvím elektronických kanban karet), dodrţují se prvky 5S, vyuţívají 

se vizuální pomůcky, Poka Yoke, v případě potřeby dochází k vybalancování pracovišť 

a neustále se všichni musí snaţit zlepšovat proces (Kaizen, Value Stream Mapping, apod.).  

3.2.7 Odvádění hotových výrobků z výroby na sklad, balení   

 

Na základě výkresů, technické dokumentace, rozpadu kusovníku, aj. se provede dokončení 

operace a následná kontrola výrobku. V CMMS je výrobek evidován stále jako nedokončená 

výroba.  

 

Informační tok: aţ po tom, co se výrobek vyrobí, se uskuteční operace zvaná odvádění 

výroby neboli výkaz výroby. Pracovník na lince provede zápis o počtu kusů vyrobených 

výrobků (transakce v CMMS), následně provede tisk štítků s informací (kódem) a jeho načtení, 

na základě kterého dojde k odečtení materiálové spotřeby výrobků v CMMS, pak se načte 

z kódu informace o změně velikosti stavu materiálu ze skladu a sníţí se stav materiálu ve 

skladu, který jiţ není k dispozici, tzn., proběhne odepsání materiálu ze skladu, zruší se 

nedokončený výrobek a navýší se stav hotových výrobků. 

 

Fyzický tok: na konci výrobní linky probíhá kontrola vyrobených hotových výrobků, balení do 

ochranných obalů a označení štítkem. Pak se uskutečňuje svoz hotových výrobků z výrobních 
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linek přes cross docková
18

 překladiště v podnikovém areálu a převoz do centrálního skladu. 

Svoz z linky a převoz do skladů (interní logistika) zajišťuje externí firma DHL. 

3.2.8 Expedice hotových výrobků k zákazníkovi 

 

Po převozu hotových výrobků na centrální sklad se provede zaskladnění na místo dle určené 

pozice na štítku. Na základě určených informací od zákazníka (typ výrobku, počet kusů, termín, 

apod.) proběhne vyskladnění a expedice hotových výrobků dle principu FIFO. 

 

Finance a fakturace za poskytnutý materiál a hotové výrobky 

Zvláštním typem fakturace, kterou Autopal vyuţívá, je elektronické Samo vyúčtování – 

Self Billing Invoice (SBI), kdy příjemce dokladu přebírá zodpovědnost za jeho vystavení, 

správnost a úplnost údajů na daňových dokladech. Dodavatel dodá dodací list, na základě SBI 

se provede příkaz k úhradě. Tzn., za nákup materiálu od dodavatelů vystaví fakturu přímo 

Autopal, a to na základě přijatého materiálu (dodacího listu). Výhody SBI vznikají na obou 

stranách, pro zákazníka se proces zaúčtování faktur zjednodušší a dodavatel obdrţí peníze za 

své zboţí okamţitě po uskutečnění dodávky. Automatickým prioritním poţadavkem na 

dodavatele je však elektronická výměna dat (EDI). 

 

Dílčí shrnutí (zhodnocení poznatků) 

Zatím se celá analýza týkala výkladu a popisu fyzického a informačního toku materiálu 

v podniku prostřednictvím systému CMMS. Otázkou zůstává do jaké míry řídit tok fyzicky a do 

jaké míry se spolehnout na informační systém? Odpověď se zdá být sloţitější, avšak je moţné 

se zaměřit na určité oblasti, které ukáţou cestu. Informační systém je efektivní do té míry, do 

jaké je plně a správně vyuţíván. Systém zamezuje vniku takových chyb a omylů, které se 

mohou vyskytovat u manuální samokontroly.  

 

Tzn., ţe v případě, kdy poţadavky zákazníka příliš kolísají, je nutný manuální zásah plánovače 

do CMMS. Na konci plánovacího období se poţadavky na materiál vyrovnají podle aktuální 

potřeby zákazníka. Dalo by se říci, ţe tento manuální zásah je pro systém výhodou. 

 

                                                 
18

 Cross docking - způsob distribuce zásilek spočívající v tom, ţe část cesty urazí zásilky konsolidovaně (společně) 

do cross-dockového centra v regionu příjemců. Zde proběhne roztřídění zásilek podle jednotlivých příjemců 

a následuje distribuce k nim. 
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3.3 Analýza skladby a přísunu výrobních zásob v Závodě 1 

 

Předmětem řešení diplomové práce jsou výrobní nakupované zásoby v závodě světelné 

techniky v Autopalu v Novém Jičíně, tj. Závod 1. Zaměření se bude týkat těch zásob, které na 

sebe váţou největší finanční částky. Bude vyuţita klasifikace ABC, pomocí níţ se 

nejnákladnější zásoba rozdělí do tří skupin podle jejich důleţitosti. Nutno dodat, ţe při 

vytváření návrhů bude vycházeno z jiţ zmíněného výkladu v analýze a výsledky zlepšení budou 

vyústěním zapojení všech prvků štíhlosti, principů logistiky a komplexního přemýšlení. Dalšími 

podklady a zdroji dat jsou CMMS, denní zprávy o stavu zásob (Daily Report Inventory) 

a informační systém o stavu zásob IRIS (Inventory Report Information Systém) z období od 

1. 2. do 14. 3. 2010.  

3.3.1 Výchozí stav a předpoklady pro zlepšení 

 

Pro výchozí představu jsou zde zobrazeny poloţky zásob v podniku a vazby mezi nimi. 

V následující tab. 3. 1 jsou uvedeny jednotlivé kategorie zásob pro závod světelné techniky 

a jejich počet poloţek dle funkce, které mají zásoby v podniku. Tabulka dále uvádí celkový 

počet jednotlivých poloţek zásob a celkový počet vyuţitelných poloţek zásob. 

 

Tab. 3. 1 Počet položek dle typu zásoby k březnu 2010 v Závodě 1, Autopal NJ 

Kategorie zásob 

Funkce zásoby v závodě světelné techniky  Počet 

položek 

v závodě 1 

celkem 

Celkem 

využitelných 

položek 

(live) 
A B C D N O S U 

Hromadný materiál 

(Bulk) BK 
0 0 18 1 1 0 2 0 22 21 

Hotový výrobek 

(End Item) EI 
0 563 202 479 174 11 676 12 2117 1615 

Vyrobený dílec 

(Make Part) MP 
83 1359 1223 248 3 1 397 0 3314 3065 

Nakupovaný dílec 

(Purchase Part) PP 
32 42 812 400 320 22 624 12 2264 1830 

Surovina (Raw 

Material) RM 
6 0 64 7 9  60 0 146 139 

Celkem položek         7863 6670 

 Zdroj: Interní materiály spol. Visteon-Autopal 

 

Vysvětlivky: A: Add (nový výrobek čekající na schválení), B: Balance Out (výrobek ve výrobě, který se stane 

poloţkou C), C: Current (běţný výrobek ve výrobě), D: Delete (vyřazený výrobek učený ke šrotaci, nemá ţádné 

vyuţití), N: New (nový výrobek schválený), O: Obsolete (zastaralý výrobek), S: Service (servisní výrobek jako 

náhradní díl), U: Unauthorized (nepovolený výrobek). 
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Celkové využitelné položky = Počet poloţek v Závodě 1 – sloupec D – sloupec O – sloupec U 

 

Z tab. 3. 1 je patrné, ţe největší skupinou z hlediska počtu poloţek jsou vyrobené dílce funkce 

„B“, tzn., ţe po dokončení práce na tomto dílci se stane výrobním dílcem „C“, který se běţně 

uţívá ve výrobě. Vyrobené dílce ovšem nejsou tak nákladné jak bude ukázáno dále, proto při 

řešení a tvorbě návrhu bude zaměření především patřit druhé největší skupině - nakupované 

díly skupiny „C“. 

 

Stav zásob v Autopalu vyjádřený graficky prostřednictvím reportu denního stavu zásob 

(Daily Report Inventory) 

 

V příloze č. 21 je zobrazen graf, který ukazuje stav zásob v jednotlivých závodech v Autopalu. 

Z grafu vyplývá, ţe závod světelné techniky - Závod 1 má nejvyšší zásobu, to je důvod proč je 

práce zaměřena pouze na tento závod. 

 

Předmětem práce se tak stává závod světelné techniky - Závod 1. Následující graf 

3. 1 ukazuje celkový stav zásob v Závodě 1 – Total (modrá křivka), předpovědi – Forecast 

(hnědá křivka) a rozpočet – budget (fialová křivka). 

 

 

Graf 3. 1 Denní stav celkových zásob od 1. 2. do 14. 3. 2010 v Závodě 1, Autopal 

 Zdroj: Interní materiály spol. Visteon-Autopal (Daily Report Inventory) 
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V tomto případě je patrné, ţe výše zásoby nepřekročila stanovený rozpočet. Ovšem v opačném 

případě ani tento stav nemusí znamenat problém. Záleţí totiţ na tom, jaký byl prodej. Jestliţe 

byl i prodej větší neţ rozpočtovaný, pak je stav pozitivní. Zásoba však nesmí protékat 

podnikem pomaleji neţ rozpočet. Pořád se musí dbát na to, aby se obrátka zásob zrychlovala, 

a aby byly k dispozici zdroje pro financování zásoby. Např. usilovat o to, aby se uskutečnil 

příjem z trţeb za prodané výrobky dříve neţ zaplacení nakupovaného materiálu. 

 

Následující graf 3. 2 ukazuje stav zásob a stav cílové hodnoty (Target) v Závodě 1 dle 

jednotlivých kategorií zásob.  

 

 

 

 

 

Z grafu 3. 2 vyplývá, ţe nejdraţší zásobou jsou ke konci sledovaného období nakupované dílce, 

coţ je první důvod pro detailnější zaměření se na tuto zásobu. Přesto nelze si nevšimnout 

vysoké rozpracované zásoby a hotových výrobků. Při jejich řízení by si na ně měl dát podnik 

zvlášť pozor. Např. kdyby se sníţila rozpracovaná zásoba, výrazně by se zrychlila doba obratu 

celkových zásob. 

 

Graf 3. 2 Denní stav zásob dle kategorií  od 1. 2. do 14. 3. 2010 v Závodě 1, Autopal NJ 

 Zdroj: Interní materiály spol. Visteon-Autopal (Daily Report Inventory)  
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Další informace, které jsou k dispozici, jsou týdenní zprávy o výrobních zásobách, které 

informují o prodané hodnotě materiálu, viz tab. 3. 2. Pojem náklady z prodeje - Cost of Sale 

(COS) vyjadřuje hodnotu materiálu v prodaných výrobcích v milionech dolarů. Hodnota se 

přepočítává na koruny prostřednictvím aktuálního kurzu.  

 

Tab. 3. 2 Týdenní zprávy o výrobních zásobách v Závodě 1, Autopal 

 Zdroj: Interní materiály spol. Visteon-Autopal 

Vysvětlivky: 

 

 

Z tab. 3. 2 vyplývá, ţe hodnota materiálu v prodaných výrobcích (COS) v Závodě 1 je 

v průměru vyšší neţ rozpočet téměř o 44 %. Postup výpočtu je dle vztahu:  

 

(COS průměr za 4 týdny x 100)/ Měsíční konečný rozpočet Cash Flow, tj. 

(0,551 x 100)/ 0,382 = 144, 24 ≐ 44 %. 

 

Z tabulky lze také vyčíst, ţe např. k 1. 3. se zásoby ve skutečnosti spotřebovávaly celkem 

13 dní, přičemţ se spotřebovávaly za měsíc v průměru 12,2 dní. Konečný plánovaný cíl 

 Skutečná data Plánovaná data 
 

Týdenní 

COS 

(USD Mil.) 
Týden 8. 2. 15. 2 22. 2. 1. 3. 

Průměr za 

4 týdny 

Měsíční 

konečný cíl 

pro 4 týdny 

prům. 

Měsíční 

konečný 

rozpočet 

Cash Flow  

 0,463 0,584 0,664 0,492 0,551 0,514 0,382  

  

    

Vázanost 

prostředků 

v zásobách 

ve dnech 

průměrné 

spotřeby 

RM 2,2 1,6 1,5 1,8 1,8 1,9 2,1  

PP 3,9 3,1 3,0 3,7 3,4 4,0 5,0  

WIP 4,0 3,2 3,0 3,7 3,5 3,4 3,1  

EI 3,6 3,4 2,9 3,5 3,4 2,7 3,0  

Inbound 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 1,4 0,8  

Total 14,0 11,5 10,5 13,0 12,2 13,3 14,0  
 

   

Stav 

zásoby 
(USD Mil.) 

 

 

 

RM 1,02 0,95 1,01 0,89 0,97 0,98 0,80  

PP 1,81 1,83 1,96 1,80 1,85 2,03 1,89  

WIP 1,86 1,85 1,98 1,84 1,88 1,76 1,18  

EI 1,69 1,98 1,92 1,73 1,83 1,37 1,15  

Inbound 0,09 0,12 0,10 0,12 0,11      

Total 6,46 6,73 6,96 6,38 6,63 6,14 5,02  

RM  Surovina   WIP  Zásoba rozpracovanosti 
PP Nakupovaný dílec  Inbound  Zásoba na cestě do podniku 

EI Konečný výrobek  Total  Celkem 
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stanovený na jeden měsíc říká, ţe zásoba by se měla spotřebovávat 13,3 dní, coţ odpovídá. 

Plánovaný rozpočet na měsíc je nastaven na 14 dní, coţ znamená, ţe zásoba se spotřebovává 

rychleji, neţ bylo původně plánováno. Je pozitivní zprávou, ţe rozpočet měl být podle plánu 

spotřebován během 14 dní, avšak zásoba se spotřebovala za cca 13 dní, tzn., ţe se ušetří 

finanční prostředky vázané v zásobách za zhruba jeden den jejich spotřeby.  

 

V druhé polovině tabulky jsou zásoby vyjádřeny v mil. USD. V průměru za čtyři týdny byla 

skutečná průměrná hodnota zásoby 6,63 mil USD. Byl překročen cíl 6,14 mil USD i rozpočet 

5,02 mil USD. To však v tomto případě nemusí znamenat nutně problém, protoţe spotřeba 

zásoby byla rychlejší, neţ se původně předpokládalo a COS také. Stejným způsobem je brán 

ohled na nakupované poloţky (PP), které jsou předmětem řešení. Průměrně se tato zásoba 

v rámci COS zdrţovala v podniku 3 dny oproti plánovanému cíli, který byl stanoven na 4 dny 

a rozpočet na 5 dní. Rovněţ se jedná o kladné vyhodnocení stavu. 

 

V tomto ukázaném období nebyl zaznamenaný výrazný výkyv stavu zásob od plánovaných 

hodnot. Avšak v jiných obdobích můţe docházet k odchylkám od plánu, proto smyslem této 

ukázky bylo vysvětlit princip regulování rychlosti a velikosti pohybu jednotlivých kategorií 

zásob s ohledem na plánování peněţních toků. 
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Stav zásob v Autopalu vyjádřený graficky prostřednictvím informačního systému pro 

zprávy o zásobách - Inventory Reporting Information Systém (I. R. I. S.)  

 

Další informace o zásobách přináší PC software IRIS, jehoţ vygenerovaná data, grafy 

a informace z nich plynoucí rovněţ budou pouţity pro navrţení zlepšení toku a stavu výrobních 

zásob. Princip fungování je následující. V tomto systému je moţno vidět výrobní zásoby 

v jednotlivých kategoriích dle manuálního nastavení. Na následujícím grafu 3. 4 jsou zobrazeny 

všechny zásoby, které má Závod 1 k dispozici. Je patrné, ţe největší nákladové poloţky tvoří 

nakupované dílce PP (modrý sloupec). Hotové výrobky EI (červený sloupec) jsou druhou 

největší skupinou zásob a třetí je surovinový a hromadný materiál  BK (tmavě modrý sloupec). 

AS (fialový sloupec) a CS (ţlutý sloupec) představují mezizávodové dodávky výrobků a jsou 

jen nepatrné. Proto by se prvním třem kategoriím zásob měla věnovat největší pozornost při 

jejich řízení. 

 

         
 

 

 

Graf 3. 3  Dispoziční výrobní zásoby k 14. 3. 2010 v Závodě 1, Autopal  

 Zdroj: Interní materiály spol. Visteon-Autopal (IRIS) 
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Z grafu 3. 3 lze také vyčíst dobu obratu jednotlivých kategorií zásob ve dnech. Hotový výrobek 

EI (červený sloupec) je v podniku méně neţ jeden den (<1), jedná se tak o vysokoobrátkovou 

zásobu. Tzn., ţe v podniku se zásoba dlouho nezdrţuje a neváţe tak na sebe zbytečné finanční 

prostředky. Poloţka nakupovaný dílec (PP) nejenţe tvoří nejnákladnější poloţku v celkových 

zásobách, ale i její doba obratu je poměrně dlouhá. Nakupované dílce PP (modrý sloupec) se 

v podniku obracejí 7-14 dní a déle, proto bude snaha směřovat k návrhu zrychlení průtoku této 

zásoby podnikem. Z důvodu, ţe nakupované poloţky na sebe váţou největší finanční poloţky 

a jejich doba obratu v podniku je poměrně vysoká, se následující zaměření bude týkat právě 

poloţek nakupovaných dílců. 

 

Sledování problémových nakupovaných položek 

Vzhledem k tomu, ţe nakupovaných dílců je 1104 poloţek, coţ je obrovské mnoţství 

a neúčelné pro tuto práci, tak je uveden pouze vzorový obrázek, jaké výstupy systém poskytuje. 

V levé části následujícího obrázku 3. 7 převzatého ze systému IRIS je zaškrtnuta poloţka 

nakupovaný dílec (PP). V tabulce jsou tedy pouze nakupované dílce, dále jsou v záhlaví tabulky 

patrny informace jako např. kód a název dílce, kategorie, funkce dílce, mnoţství zásoby, která 

je k dispozici a jaký je její celkový náklad. Červeně vyznačena je nejdraţší nakupovaná poloţka 

běţně pouţívaná ve výrobě v hodnotě 2 833 075 Kč.  

 

Obr. 3. 7 Informace o stavu zásoby nakupovaných dílců k 28. 2. 2010, Závod 1, Autopal 

 Zdroj: Interní materiály spol. Visteon-Autopal (IRIS) 
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Následující tabulka 3. 3 uvádí shrnutá data z předchozí vygenerované tabulky systému IRIS 

o nakupovaných poloţkách v Závodě 1 z hlediska jejich funkce a podle jejich celkové hodnoty. 

Jedná se o hodnotu nakupovaných poloţek oceněných v tzv. standardních nákladech (Standard 

Cost), které vyjadřují nákupní cenu bez dopravy. 

 

Tab. 3. 3 Celková zásoba nakupovaných položek k 28. 2. 2010 v Kč, Závod 1, Autopal  

Funkce zásoby Počet položek Celková zásoba v Kč 

C – běžný výrobek 745 50 893 462 

S – servisní výrobek 304 1 654 361 

N – nový výrobek (schválený) 26 836 103 

B – výrobek v mezistavu 19 241 702 

O – zastaralý výrobek 8 676 406 

A – nový výrobek (čekající) 2 138 448 

Celkem 1 104 54 440 482 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Závěr z tabulky: Zaměření se bude týkat poloţek nakupovaných dílců funkce C, protoţe jak je 

vidět z tab. 3. 3 jedná se o zásoby, které na sebe váţou největší finanční částky.  

 

Klasifikace ABC 

Na základě zjištěných událostí je sestavena klasifikace ABC nakupovaných poloţek podle výše 

stavu zásob v Kč. Dle následující výsledkové klasifikace v tabulce 3. 4 je jasně patrné, ţe 

213 poloţek nakupovaných dílů z celkového počtu 1104 (tj. 19,3 %) se podílí 80,2 % na 

celkové hodnotě zásob ve výši 54 440 482 Kč.  

 
Tab. 3. 4 Výsledek klasifikace ABC 

Skupina 

položek 

Počet 

položek 

Procentní podíl 

na hodnotě 

zásoby 

Procentní podíl 

počtu položek 

A 213 80,2 19,3 

B 350 17,4 31,7 

C 541 2,4 49,0 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V následující tab. 3. 5. je však uvedeno z důvodu velkého počtu nakupovaných poloţek pouze 

nejdraţší poloţka z kategorie A, která se běţně pouţívá ve výrobě, tj. má funkci, která se 

v podniku označuje jako „C“. 
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Tab. 3. 5 Klasifikace ABC – zkrácený výčet nejnákladnějších nakupovaných dílců skupiny „A“ 

Název nakupované položky 
Celkové 

náklady zásoby 

Kumulativní 

náklady 

Kumulativní 

náklady v % 

WIRE HARNESS - 

HEADLAMP 2 316 068 2 316 068 4,254312515 

BLB & RET ASY HD/LP 1 579 696 3 895 764 7,156005914 

LEVELING MOTOR - 

INTERNAL 1 497 768 5 393 532 9,90720904 

LIGHTSOURCE - HID WITH 

IGNITER D1S 1 409 842 6 803 374 12,49690276 

BLB & RET ASY HD/LP 1 315 930 8 119 304 14,91409296 

CONTR & ACTU ASY-

HD/LP ADJ FRT 1 171 006 9 290 310 17,06507638 

INSTL CONTR AND ACTU 

ASY HD/LP ADJ 995 262 10 285 572 18,89324099 
 Zdroj: Vlastní zpracování 

  

Opět pro velký počet poloţek z kategorie A je provedena selekce na pouze první nejdraţší 

poloţku nakupovaných dílů, pro kterou bude určena varianta vedoucí ke zlepšení. Je nutno 

podotknout, ţe se jedná pouze o poloţky funkce „C“. 

 

Pozorování stavu a floatu
19

. problémové nakupované položky  

Následující graf 3. 4 ukazuje vývoj celkové zásoby poloţky nakupovaný dílec, kterým je 

kabeláţ pro přední světlomet - WIRE HARNESS – HEADLAMP  v celkové hodnotě 

2 316 068 Kč, která váţe nejvíce prostředků. Výše zásoby by měla být vţdy taková, aby 

pokrývala poţadavky výroby, které jsou odvozeny od poţadavků zákazníka (Cust Reql – zelená 

křivka). Přitom by mělo být respektováno známé pravidlo minimalizace zásob. Plánovaná 

zásoba a výroba by měly kopírovat poţadavek zákazníka. Zvláštní pozornost je vţdy věnována 

ţluté křivce – velikost zásob (Inventory) a oranţové křivce (Float)  

 

                                                 
19

 Float – parametr, vyjadřující kolik zásob je třeba mít k dispozici ve výrobě ve dnech budoucí spotřeby. 
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Graf 3. 4 Vývoj objemu nakupované položky Wire Harness – Headlamp z období 8. 2. až 23. 3. 2010, 

Závod 1, Autopal  

Zdroj: Interní zdroje spol. Visteon-Autopal (IRIS) 

 

Float znamená, kolik zásob nakupované poloţky je třeba mít k dispozici ve výrobě ve dnech 

budoucí spotřeby. Tzn. doba, po kterou je nakupovaná poloţka k dispozici v podniku a je 

moţná její spotřeba ve výrobě.  Dále na grafu 3. 4 je vidět ţlutá křivka, tj. stav zásob, který 

ukazuje, ţe 21. 2. 2010 byla zásoba přehnaně vysoká, a to v hodnotě zhruba 54 mil. Kč. Do té 

doby byla nakupovaná poloţka ještě na skladě a nestihla se spotřebovávat ve výrobě, díky tomu 

zásoba zbytečně rostla. Proto byl v následujícím období tj. 8. 3. 2010 proveden zásah a velikost 

nakupované poloţky se sníţila, aţ dosáhla 23. 3. 2010 minima. Ţlutá křivka (zásoba) by tak 

vţdy měla kopírovat oranţovou, avšak v praxi toho vţdy nelze docílit. Proto je nutné do 

plánování zařadit také časový parametr a sladit frekvenci odesílání zásob nakupované poloţky 

od dodavatele do Autopalu a odesílání z Autopalu k zákazníkovi.  

Poţadavek zákazníka 
Plánovaná výroba 

Velikost zásoby 

Velikost produkce 

Pouţitá zásoba 

Float 

Tis. Kč 

Období 
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Z níţe uvedeného obrázku 3. 8 je zřetelné, ţe float na problémovou nakupovanou poloţku Wire 

Harness - Headlamp je nastaven v průměru na 3,5 dne (Var Float Days) to znamená, ţe na 

3,5 dne bude zásoba ve výrobě. Frekvence dodávání (Ship Freq) nebo také doba mezi dvěma 

dodávkami je nastavena na 29 dní (= 1x za 29 dní). Řízení této zásoby by se tedy mělo ubírat 

směrem kratší frekvence dodávání a sníţení floatu cca na 2,5 dne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3. 8 Nastavení parametru floatu (Obrazovka CMMSEENA) 

 Zdroj: Interní materiály spol. Visteon-Autopal (CMMS) 
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3.4 Shrnutí postupů a výsledků jednotlivých kroků analýzy 

 

Na následujícím schématu 3. 2. je zobrazen shrnutý postup analýzy. Velké šipky vyjadřují 

zdroje, ze kterých bylo čerpáno. Jednotlivá okýnka popisují kroky analýzy a zjištěné výsledky 

z ní. Okýnka jsou spojena šipkami ukazující směr analýzy. 

 

Schéma 3. 2 Shrnutí postupu a výsledků jednotlivých kroků analýzy  

 Zdroj: Vlastní zpracování 

DAILY REPORT INVENTORY 

IRIS, CMMS 

VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ 

viz další kapitola  
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4 Návrhy a doporučení v oblasti organizace klíčové nakupované 

položky 
 

Tato kapitola bude věnována návrhům a doporučením, které budou vycházet ze zjištěných 

a dostupných informací. Výstupem analýzy bylo zjištění, která nakupovaná poloţka 

skupiny A na sebe váţe největší finanční prostředky, a která má poměrně dlouhou dobu obratu. 

Jedná se o Wire Harness – Headlamp (kabeláţ pro přední světlomet). 

 

Rámcovým cílem je sníţit celkovou velikost zásob nakupované poloţky a zkrátit její dobu 

obratu v podniku tak, aby nebyla ohroţena plynulost toku. Po popisu výchozí varianty budou 

navrţeny čtyři nové varianty, vedoucí ke zlepšení toku nakupované poloţky. Na základě 

stanovení kritérií, určení vah a bodových hodnot kritérií za jednotlivé varianty bude vybrána 

jedna ze čtyř variant, která bude doporučena k realizaci. 

 

Nulová (výchozí) varianta 

Pro snazší orientaci je zde uvedena nulová (výchozí) varianta, která vychází z výsledků 

analýzy. Díky výstupům z informačních systémů a díky klasifikaci ABC nakupovaných 

poloţek byly zjištěny za sledované období 1. 2. – 14. 3. 2010 následující skutečnosti. 

 

 V Závodě 1 existují zásoby, které na sebe váţou největší finanční prostředky, jedná se 

o nakupované poloţky skupiny A.  

 213 poloţek skupiny A z klasifikace ABC tvoří 80,2 % hodnoty zásob. 

 Nejvýznamnější nakupovanou poloţkou je Wire Harness - Headlamp v celkové hodnotě 

zásob 2 316 068 Kč k 28. 2. 2010 s dobou obratu 7 a více dnů. 

 Parametr float (kolik zásob nakupované poloţky je třeba mít k dispozici ve výrobě ve 

dnech budoucí spotřeby) je u této poloţky nastaven na 3,5 dne.  

 Nakupovaná poloţka je nakupována a dodávána do podniku s frekvencí co 29 dní 

kamionovou dopravou a poté se uskladňuje v centrálním skladu do doby její spotřeby. 

 

Nyní budou definovány varianty řešení a budou hodnoceny dle jednotlivých kritérií, které 

určitým způsobem ovlivňují kaţdou ze zmíněných variant. Jedná se tak o rozhodovací úlohu, 

pomocí níţ bude nalezeno nejlepší řešení výběrem vhodné varianty s vyuţitím vícekriteriální 

analýzy. 
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4.1 Stanovení variant organizace doplňování zásob za účelem jejich snížení 

 

Kaţdá varianta představuje moţné řešení pro problémovou nakupovanou poloţku (Wire 

Harness–Headlamp) s nejvyšší celkovou hodnotou, avšak bez pochyby je lze aplikovat na 

všechny nakupované zásoby a zásoby všeobecně.  

 

1. varianta – Konsignace (vyčlenění zásob směrem k dodavatelům)  

Snahou je vyjednat s dodavateli, aby poskytovali konsignační zásobu
20

. Redukují se tak 

náklady na drţení zásob. Ovšem skladovací náklady se odvíjí od rozměru zásoby, čili 

kolik zabírá plochy na skladě, protoţe i kdyţ zásoba není ve vlastnictví Autopalu, musí ji 

mít někde uskladněnu a to něco stojí. Mimo jiné se sniţují náklady na drţení 

bezpečnostní zásoby, neboť odběratel platí za materiál aţ v okamţiku jeho příjmu do 

výroby. Je nutné zváţit přepravní náklady, které se budou odvíjet od vzdálenosti 

dodavatele. Tzn., jestliţe bude dodavatel z daleka, navýší se náklady na dopravu. 

Výhoda: redukce zásob, resp. nulové zásoby, pokles nákladů na drţení zásob, 

Nevýhoda: moţné zvýšení dopravních nákladů při velké vzdálenosti dodavatele. 

 

2. varianta – Zavedení externího elektronického kanbanu s co nejvíce dodavateli  

Jedná se o dodávání na základě spotřeby jednotlivých komponent ve výrobě, které 

povede k redukci zásob. Můţe se aplikovat jen na rovnoměrný a stabilní tok výroby. 

Efektivní vyuţití tohoto kanbanu (signál pro dodání) je do vzdálenosti cca 300 km od 

dodavatele. Problém můţe nastat v případě, kdy dodavatel nevyuţívá stejný informační 

systém, tudíţ by informace nebyly kompatibilní. Řešení je pak vyuţití EDI, zejména 

nízkonákladové EDI, pod názvem Web EDI, volně přístupné na internetu. 

Výhoda: pokles stavu zásob, sníţení nákladů na drţení zásob, zmenšení dávek, častější 

frekvence dodávek, 

Nevýhoda: různé informační systémy mezi dodavatelem a odběratelem, vznik finančních 

nákladů na zavedení informačního systému, nevhodné při nestabilní výrobě. 

 

3. varianta – Apelovat na těsné sousedství dodavatele  

Jestliţe Autopal donutí své dodavatele mít jejich sklady v jeho bezprostřední blízkosti, 

pak postačí mít zásobu přímo u linek. Jedná se o tzv. ship-to-line reţim (přímo do 

                                                 
20

 Konsignační zásoba – zásoba, která je ve vlastnictví dodavatele do doby její spotřeby ve výrobě. 
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výroby). Jsou dvě moţnosti. První z nich je sousedství dodavatele s využitím konsignace. 

Toto lze zajistit např. tak, ţe si dodavatel koupí prostory v centrálním skladu Autopal NJ, 

kde bude skladovat svou konsignovanou zásobu. V tom případě by se ušetřilo obrovské 

mnoţství finančních prostředků a sníţila by se také hladina zásoby na nezbytně 

minimální. Druhou moţností je sousedství dodavatele bez konsignace. V tomto případě 

by Autopal musel zaplatit navíc náklady na drţení zásob. Přesvědčit dodavatele 

přesunout své sklady k výrobnímu podniku můţe být značně obtíţné. 

Výhoda: udrţování pouze minimální zásoby, zásoby přímo u linek, pokles nákladu na 

drţení zásob, výrazný pokles dopravních nákladů, 

Nevýhoda: obtíţné a dlouhodobé přesvědčování dodavatele. 

 

4. varianta – Zavedení hromadných denních svozů (Milk Run)  

Jedná se o sdruţování přepravy zásob, tj. různých poloţek, nejen té problémové, od více 

dodavatelů v rámci jedné trasy.  Dosáhne se tak efektivního vyuţití kapacit kamionů a je 

moţné zvýšit frekvenci dodávek během dne. Jak uţ bylo zmíněno, optimální by byla 

denní frekvence dodávek, avšak toto se pak promítne v nárůstu dopravních nákladů. 

Vhodné vyuţití je denní svoz do maximálně 600 km. Je proto zapotřebí volit správné 

trasy.  

Výhoda: efektivní vyuţití kapacit kamionů, větší frekvence dodávek. 

Nevýhoda: dle vzdálenosti dodavatelů růst dopravních nákladů při častých dodávkách. 

 

4.2 Volba kriterií pro hodnocení variant  

 

Kritéria jsou určující pro rozhodování a pro hodnocení zlepšení organizace přísunu vybraného 

nakupovaného dílu. Vytvořená kritéria jsou volena z několika oblastí, tak aby analýza byla 

komplexní a co nejvíce objektivní. Kritéria jsou měřitelná, avšak výběr kritérií a jejich hodnoty 

jsou omezeny dostupností informací ve společnosti Autopal, ne všechna data jsou veřejnosti 

přístupná.  

 

V tab. 4.1 jsou znázorněna vybraná kritéria, typ kritéria a také jednotky, ve kterých jsou 

hodnoty vyjádřeny. Typ kritéria můţe být maximalizační (při rozhodování se vychází z toho, ţe 

ţádoucí je vyšší hodnota kritéria) a minimalizační (ţádoucí je niţší hodnota kritéria).  
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Hlediska, ze kterých jsou varianty posuzovány 

 

Tab. 4. 1 Kritéria rozhodování pro optimalizaci 

Číslo Kritérium Typ kriteria Jednotky 

1. 
Zkrácení doby obratu zásoby, vliv 

na plánovaný rozpočet Cash Flow 
minimalizační dny / Kč 

2. Velikost nákupní dávky minimalizační ks/ Kč 

3. Velikost odesílací (dodací) dávky minimalizační ks nebo Kč 

4. 
Plynulost doplňování materiálu 

do výrobního procesu 
maximalizační  ----- 

5. Výše dopravních nákladů  minimalizační Kč 

6. Frekvence dodávání maximalizační 
dny nebo časové 

jednotky 

7. Nastavení parametru float
21

 minimalizační 
dny nebo 

časové jednotky 

8. Vzdálenost dodavatele minimalizační km 

9. Výše skladovacích nákladů minimalizační Kč 

10. Velikost stavu fyzické zásoby minimalizační ks 
 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Kritérium č. 1 – obrátka zásob a vliv na plánovaný rozpočet Cash Flow 

 

Na nakupovaných dílcích v Závodě 1 je třeba posoudit vztah mezi rozpočtem Cash Flow 

(překročení, dodrţení) a dobou obratu této zásoby (Inventory Turn). Protoţe, jak jiţ bylo 

řečeno, to, ţe bude překročen rozpočet, nemusí nutně znamenat problém, v případě, ţe prodej 

výrobků bude vyšší, neţ se plánovalo. Dále je důleţité zajistit zdroje financování zásob nejen 

při nízkých obrátkách, ale také se neuspokojit rychlým průtokem zásob podnikem a hledat 

úspory i při vysokých obrátkách. 

 

Kritérium č. 2 a č. 3 – velikost nákupní a odesílací dávky 

 

Velikost nákupní (objednací) dávky by měla být pro danou poloţku co nejmenší a v častém 

rytmu dodávání dle druhu výroby či výrobku tak, aby se ušetřily finanční prostředky. Avšak 

čím častější dodávky do podniku, tím vyšší nákupní cenu po Autopalu dodavatel poţaduje. 

Rozlišuje se tak minimální objednací mnoţství (MOQ – ţádoucí Autopalem), které se v jiném 

minimálním dodacím mnoţství (MSQ - ţádoucí dodavatelem), přepravuje do Autopalu. Tzn. 

ţe, dodavatel se snaţí ušetřit náklady, proto nechce MOQ Autopalu, ale chce dopravit 

maximální mnoţství. 

                                                 
21

 Float – parametr určující kolik zásob nakupované poloţky je třeba mít k dispozici ve výrobě ve dnech budoucí 

spotřeby. 
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V rámci dopravy odesílací dávky je snahou Autopalu přepravit najednou co největší mnoţství 

poloţek zásob po malých dávkách. Čili cílem Autopalu je minimalizovat přepravní dávky 

jednotlivých poloţek, ale maximalizovat vyuţití prostoru v kamiónu tak, aby byl co nejvíce 

vyuţit, a aby se „nepřepravoval vzduch.“ 

 

Kritérium č. 4 – plynulost doplňování materiálu do výrobního procesu 

 

Jestliţe se v podniku docílí plynulého doplňování zásob, má to pozitivní vliv na celý 

materiálový tok. Nevznikají prostoje ve výrobě, nehromadí se zásoba v zásobnicích u linky, 

apod. 

 

Kritérium č. 5, 6 a 8 - dopravní náklady, frekvence dodávání, vzdálenost dodavatele 

 

S minimalizací zásob také souvisí růst dopravních nákladů. Častější frekvence dodávek bude 

výhodná jen za situace, kdyţ úspory ze sníţení zásob budou vyšší neţ růst nákladů na dopravu. 

Je třeba nalézt takový způsob dopravy, který stlačí dopravní náklady na přijatelnou hodnotu. 

Denní frekvence dodávek můţe být aplikována jen v případě vzdálenosti do 600 km (výhodnost 

vyplývá z propočtu Autopalu). Vytvoří se pak cesta ke zlevnění toku materiálu při nízkých 

zásobách. 

 

Sniţování dopravních nákladů můţe být docíleno vyuţíváním efektivně nastavené dopravy 

prostřednictvím sběrného systému Milk Run (správné vyuţití na kratší vzdálenosti a při plném 

vytíţení auta – cca 50 palet, pak je doprava rychlejší a ekonomicky akceptovatelná) nebo přes 

Hub and Spoke (časově náročnější, protoţe překládky déle trvají, ale za to jsou překládky 

celkově levnější). Je nutno podotknout, ţe čím déle trvá přeprava od dodavatele do podniku, 

tím vzniká větší závislost na dodavateli. 

 

Kritérium č. 7 - nastavení parametru float 

Parametr float znamená, kolik dní zásob je třeba mít k dispozici v době její spotřeby. Jestliţe 

podnik skladuje nakupované poloţky na více dní neţ je nutné nebo jsou další poloţky 

objednané a jsou na cestě do podniku, zbytečně vzniká několikadenní zásoba na skladě a ta 

váţe zbytečné finanční prostředky. 
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Kritérium č. 9 - skladovací náklady 

 

Cílem je uskladňovat co nejméně zásob na skladě. Důvod je zřejmý. Náklady za plochu, provoz 

skladu, aj. stojí nemalé finanční prostředky. Další způsob jak sníţit skladovací náklady je 

vyuţívat konsignační zásobu sjednanou a poskytovanou dodavatelem. Avšak je-li konsignovaná 

zásoba uskladněna na skladě odběratele, opět mu vznikají náklady na skladování z této zásoby. 

 

Kritérium č. 10 – velikost stavu fyzické zásoby 

 

Logickým cílem je zmenšování zásob na nezbytně nutnou výši, popř. drţet nulovou zásobu při 

konsignaci. Důsledkem je úspora finančních prostředků vázaných v zásobách. 

 

Následující tab. 4. 2 ukazuje, jakým směrem jednotlivé varianty ovlivňují hodnotu kritérií. 

Vlivy jsou zjednodušeně znázorněny pomocí znamének „+“ a „-", které znamenají následující: 

 

+ + +  výrazný kladný přínos, - - - výrazně negativní vliv, 

+ + kladný přínos,   - - negativní vliv, 

+ přínos,    0 ţádný vliv. 

 

Tab. 4. 2 Vliv hodnocených kritérií na jednotlivé varianty 

Číslo Kritérium 
Varianta I 

konsignace 

Varianta II 

el. kanban 

Varianta III 

sousedství 

Varianta IV 

Milk Run 

1. 

Zkrácení doby obratu 

zásoby, vliv na plánovaný 

rozpočet Cash Flow 

+ + + + + + + 

2. Velikost nákupní dávky + + + + + + 

3. 
Velikost odesílací (dodací) 

dávky 
+ + + + + + + + + 

4. 

Plynulost doplňování 

materiálu do výrobního 

procesu 

+ + + + + + + + 

5. Výše dopravních nákladů + 0 + + + + 

6. Frekvence dodávání + 0 + + + + + + 

7. Nastavení parametru float + + + + + + + 

8. Vzdálenost dodavatele +  0 + + + + + + 

9. Výše skladovacích nákladů - - 0 + + + + + + 

10. Velikost zásoby + + + 0 + + + + + 
 Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.3 Stanovení vah kritérií a bodové ohodnocení úrovně kritérií jednotlivých 

variant 

 

a) Stanovení vah kritérií 

Při stanovení vah kriterií jde o kvantifikaci relativní důleţitosti kritérií v souladu 

s preferencemi rozhodovatele. Váhy vyjadřují relativní důleţitost kritérií v číselném rozmezí 

od 1 – 10 (nejdůleţitější je hodnota 10). Váhy jsou stanoveny dle vztahu (Doubravová, 2009): 

vi = bi / ∑bi, kde bi je počet bodů za dané kritérium a ∑bi je celkový součet bodů 

(viz tab. 4. 3). Zjištěné váhy jednotlivých kritérií jsou stejné pro všechny varianty. 

 
Tab. 4. 3 Stanovení normovaných vah jednotlivým kritériím 

Číslo  Kritérium Počet bodů Normovaná váha 

1. 
Zkrácení doby obratu zásoby, vliv 

plánovaného rozpočtu Cash Flow 10 0,12345679 

2. Velikost nákupní dávky 6 0,074074074 

3. Velikost odesílací (dodací) dávky 8 0,098765432 

4. 
Plynulost doplňování materiálu do 

výrobního procesu 7 0,086419753 

5. Výše dopravních nákladů  10 0,12345679 

6. Frekvence dodávání 9 0,111111111 

7. Nastavení parametru float 10 0,12345679 

8. Vzdálenost dodavatele 5 0,061728395 

9. Výše skladovacích nákladů 9 0,111111111 

10. Velikost zásoby 7 0,086419753 

 
Celkem 81   

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

b) Bodové ohodnocení kritérií jednotlivých variant 

Za pomocí bodovací metody bude kaţdému kritériu subjektivně přiřazen určitý počet bodů 

z předem definované bodové stupnice, tj. od 1 do 10 bodů, přičemţ čím vyšší číslo, tím vyšší 

váha. Pro účely diplomové práce budou body přiřazovány autorkou na základě odborné 

konzultace s ředitelem logistiky v podniku. I přesto to bude do značné míry dosti neobjektivní, 

coţ je ovšem riziko rozhodování. V jiných případech lze toto riziko sníţit zapojením většího 

počtu rozhodovatelů. Také z důvodu, ţe interní data společnosti nejsou zcela dostupná 

a publikovatelná, bylo vyuţito subjektivní bodování.  

 

c) Vážené hodnocení variant 

Na základě váţeného součtu se pak stanoví výhodnost jednotlivých variant, viz následující tab. 

4. 4. Za předpokladu takto postaveného hodnocení to představuje určité riziko, ţe hodnocení 

povede k ne zcela správnému posouzení variant. 
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Číslo Kritérium 

Normovaná 

váha 

Počet bodů Váţené hodnocení 

Varianta 

I 

Varianta 

II 

Varianta 

III 

Varianta 

IV 

Varianta 

I 

Varianta 

II 

Varianta 

III 

Varianta 

IV 

 

1. 

Zkrácení doby obratu 

zásoby, velikost 

rozpočtu 0,123 10 6 9 7 1,23 0,74 1,11 0,86 

2. 
Velikost nákupní 

dávky 0,074 7 7 8 7 0,52 0,52 0,59 0,52 

3. 
Velikost odesílací 

(dodací) dávky 0,098 6 8 8 8 0,59 0,79 0,79 0,79 

4. 

Plynulost doplňování 

materiálu do výrobního 

procesu 0,086 5 5 9 10 0,43 0,43 0,78 0,86 

5. 
Výše dopravních 

nákladů  0,123 4 1 10 5 0,49 0,12 1,23 0,62 

6. Frekvence dodávání 0,111 4 1 10 10 0,44 0,11 1,11 1,11 

7. 
Nastavení parametru 

float 0,123 5 5 7 10 0,62 0,62 0,86 1,23 

8. Vzdálenost dodavatele 0,061 6 1 10 6 0,37 0,06 0,62 0,37 

9. 
Výše skladovacích 

nákladů 0,111 2 2 5 9 0,22 0,22 0,56 1,00 

10. Velikost zásoby 0,086 9 3 6 9 0,78 0,26 0,52 0,78 

  Celkem   5,70 3,88 8,17 8,15 

  Pořadí   2. 3. 1. 1. 

  Zdroj: Vlastní zpracování  
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4.4 Výsledky hodnocení variant 

 

Po přidělení bodů kritériím a provedení váţeného součtu za jednotlivé varianty bylo zjištěno, 

ţe jako vhodné k realizaci se jeví dvě varianty, viz tab. 4. 5.  

 

Tab. 4. 5 Vyhodnocení pořadí variant  

Varianta 

I II III IV 

Konsignace Kanban 
Blízké 

sousedství 
Milk Run 

Vážený 

součet bodů 
5,707 3,871 8,171 8,145 

Pořadí 2. 3. 1. 1. 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z předcházející tabulky je patrné, ţe varianty doporučené k realizaci jsou dvě. První z nich je 

varianta III – blízké sousedství dodavatele u Autopalu a druhá je varianta IV - vyuţití systému 

Milk Run. Z tabulky je jasně patrné, ţe tyto varianty získaly podstatně více bodů. Je to hlavně 

díky moţnosti vysokých frekvencí dodávání.  

 

U blízkého sousedství, varianta II, se výrazně projevil pokles dopravních nákladů díky malé 

vzdálenosti dodavatele od Autopalu. Logicky, je-li dodavatel v blízkém sousedství odběratele, 

pak jsou náklady na dopravu minimální a tím pádem si podnik můţe dovolit časté frekvence 

dodávek nakupované poloţky (za předpokladu, ţe cena poloţky není přehnaně vysoká, ţe by 

se vyplatil dovoz levnějších nakupovaných dílů např. ze zahraničí). 

 

V případě, ţe je dodavatel ze vzdálenosti do cca 600 km, připadá v úvahu realizace 

varianty IV, sběrného systému Milk Run, coţ je svoz po jedné trase, kdy se plně zaplní 

prostory kamionu. U systému Milk Run se výrazně pozitivně projevila moţnost plynulého 

doplňování nakupovaných poloţek a lepší nastavení parametru float. Vhodným doporučením 

je, aby se v rámci dopravy frekvence dodávání u nakupované poloţky sníţila z 29 dnů aspoň 

o polovinu a nastavení floatu by se tímto mohlo zkrátit z 3,5 dne na 2,5 dne. Klesla by tak 

výše stavu nakupované poloţky. 

 

Avšak i konsignace, varianta IV, je velice významnou součástí řešení pro sníţení stavu zásob, 

která obsadila třetí místo. Konsignace je výborná volba pro odstranění platby za náklady na 

drţení nakupované poloţky. Otázkou opět zůstává doprava. V ideálním případě je dodavatel 
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z krátké vzdálenosti nebo je dobré ponechat dopravu na konsignátorovi, který si můţe dovolit 

rozpustit náklady mezi větší počet odběratelů. Tím podnik dosáhne na niţší ceny za celkové 

sluţby. Hlavním přínosem konsignace by byla eliminace nákladů za drţení zásob a pozitivní 

vliv na plánovaný rozpočet Cash Flow, jelikoţ podnik tyto zásoby nevlastní do doby její 

spotřeby ve výrobě. Na druhou stranu v případě velké vzdálenosti dodavatele vznikají 

podniku vysoké náklady na dopravu, sniţuje se frekvence dodávání a v případě skladování 

konsignované zásoby ve skladu Autopalu dochází ke vzniku nemalých skladovacích nákladů. 

 

Varianta II, zavádění externího elektronického kanbanu, získala nejméně bodů. Důvod? 

Kanban jako systém nemůţe existovat sám (je závislý na objemu a rozpadu kusovníku na 

jednotlivé součásti, aj., proto se hodí spíše jako doplněk při zavádění zmíněných nástrojů 

a technik, aby mohlo být docíleno lepších výsledků. Hlavní přínosem kanbanu je moţnost 

sniţování dávek a pozitivní vliv na zkrácení doby obratu zásob. Málo bodů dostal kanban 

hlavně díky tomu, ţe nemá téměř ţádný vliv na skladovací náklady, na vzdálenost dodavatele 

ani na dopravní náklady. 

 

Kombinace variant za účelem lepších výsledků 

Šlo by o ideální případ, kdyby se nejvýznamnější dodavatelé přesunuli k Autopalu a kdyby 

mohly být realizovány denní dodávky zásob prostřednictvím systému Milk Run bez vlivu na 

dopravní náklady. Čili je patrné, ţe v nejlepším případě by byla účelná kombinace všech variant 

všude tam, kde je to moţné. Jako vhodná se jeví kombinace sousedství a systému Milk Run 

s externím elektronickým kanbanem   

 

Shrnutí vyhodnocených variant vedoucí ke zlepšení 

Lepší organizace přísunu a toku spočívá hlavně ve sníţení stavu zásob nakupované poloţky 

a zrychlení doby obratu v podniku prostřednictvím zavedení zmíněných variant. Tímto 

krokem se uvolní finanční prostředky, které mohou být investovány jinde a efektivněji. Mimo 

skladovacích nákladů a nákladů na drţení zásob, právě dopravní náklady hrály významnou 

roli při volbě variant.  

 

Cílem bylo dosáhnout synchronizovaného toku a organizace nakupované poloţky ve 

vzájemných souvislostech. Proto se varianty týkaly nejen zásob samotných, ale také jejich 

profinancování a dopravy.  
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Doporučení pro Autopal do budoucna 

Vzhledem k tomu, ţe jako vhodné se jeví donutit přesunout nejvýznamnější dodavatele do 

blízkosti podniku, bylo by vhodné, aby Autopal zahájil jednání s dodavateli. To znamená, je 

třeba usilovat o vyjasnění podmínek a stanovení rozpočtu nákladů na tento přesun.  

 

V případě systému Milk Run je velice důleţitý propočet nákladů na dopravu, které se 

automaticky zvyšují s frekvencí dodávek. Tímto by se měl v podniku zabývat logistický 

controlling v podniku a provádět propočty efektivnosti investic a kalkulace logistických 

nákladů. To znamená, zda platit vyšší náklady na častější dodávky a eliminovat vysoké 

náklady na skladování za minimální zásobu nebo platit náklady na skladování vlastními 

prostředky, popř. provést optimalizaci dodávek prostřednictvím zmiňovaného systému Milk 

Run. Dopravní náklady tvoří v podniku jednu z nejvyšších poloţek celkových nákladů na 

zásoby, proto by se těmto měla věnovat zvláštní pozornost. 

 

Pro velký počet údajů a důvěrných dat je na podniku, aby byly náměty dále zpracovány 

a provedeny konkrétní propočty, jelikoţ toto není v moţnostech diplomové práce a ani není 

určena k těmto účelům.  

 

I kdyţ je řada zmiňovaných praktik a systémů v Autopalu zavedena, nefungují u všech 

dodavatelů a na všechny zásoby jako tomu bylo u řešené nakupované poloţky.  Nejen proto je 

zde prostor pro neustálé zlepšování, zdokonalování a sledování posledních trendů. 
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5 Závěr 
 

Hlavním cílem diplomové práce bylo analyzovat současnou situaci v oblasti řízení 

nakupovaných zásob a nastínit princip fungování materiálového toku v Závodě 1 ve společnosti 

Visteon-Autopal, Nový Jičín a díky tomu dosáhnout sníţení stavu nakupované zásoby 

a uvolnění finančních prostředků v ní vázaných.  

 

Získané podklady z podniku byly zpracovány tak, aby poskytly zevrubný obraz o stávající 

situaci ve společnosti, a aby byly přínosné pro nalezení moţného zlepšení v oblasti organizace 

přísunu a toku nakupovaných zásob do podniku. 

 

Na základě údajů z informačních systémů podniku a na základě analytických propočtů byly 

zjištěny problémové zásoby nakupovaných poloţek. Problémové byly z toho hlediska, ţe obrat 

zásob byl poměrně dlouhý a navíc se jednalo o poloţky s vysoce vázaným kapitálem, který by 

mohl být vyuţit jiným způsobem a mnohem efektivněji.  

 

U těchto nakupovaných dílců byla provedena klasifikace ABC. Díky obrovskému počtu 

poloţek však nebylo moţné zaměřit návrh zlepšení na všechny poloţky, proto byla provedena 

selekce na nejnákladnější nakupovanou poloţku skupiny „A“, která vycházela ze zmiňované 

klasifikace. Tato poloţka pak byla podrobena konkrétnější analýze tak, aby bylo moţné 

navrhnout případné varianty pro zlepšení toku a organizace jejího přísunu. Pomocí 

vícekriteriální analýzy byly vybrány dvě varianty, které se zdály být nejpřínosnější pro danou 

situaci.  

 

První varianta nabízí návrh řešení, aby se co nejvíce dodavatelů přesunulo co nejblíţe ke svému 

zákazníkovi, tedy k Autopalu. Výhody z tohoto kroku plynoucí vznikají na obou stranách. 

Druhá varianta se zaměřuje na časté frekvence dodávek popř. na denní svozy zásob do podniku 

prostřednictvím systému Milk Run. Dále se v postupném pořadí umístila varianta zavedení 

známých konsignačních skladů a nakonec nejmenší vliv na zlepšení toku a organizace 

nakupované poloţky do podniku má externí elektronický kanban u dodavatele. 
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I přestoţe v rámci analýzy vzešly jako přínosné dvě varianty, je nutné podotknout, ţe se tyto 

varianty dají v určitém směru kombinovat a vzájemně doplňovat tak, ţe v závěru bude jejich 

společný efekt a úspora finančních prostředků mnohem výraznější.  

 

Je třeba se zmínit o tom, ţe navrhované varianty v podniku jiţ fungují, avšak ne všude 

a ne u všech dodavatelů, a právě pro zjištěnou problémovou poloţku by bylo toto moţným 

přínosem. 

 

Obecně lze však říci, ţe Autopal patří ke společnostem, které vyuţívají celou řadu logistických 

metod, principů štíhlosti a sleduje trendy v této oblasti. Co je moţné, je propojeno počítačem 

a vedeno prostřednictvím informačních systémů. Z tohoto důvodu bylo v práci bezpředmětné 

počítat logistické ukazatele, apod., protoţe vše lze automaticky vygenerovat z těchto systémů. 

Velkým přínosem však bylo komplexní pochopení fungování materiálového toku zásob 

v podniku a práce s  interními daty společnosti Autopal. 
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Seznam zkratek a symbolů 

 

3PL  třetí strana logistiky (Third-party Logistics) 

AIAG  mezinárodní automobilová asociace (Automotive Industry Action Group) 

BK  hromadný materiál (Bulk) 

BTO  vyrábět na objednávku (Build To Order) 

BTS  vyrábět na sklad (BTS) 

CMMS  Společný systém řízení materiálu (Common Material Management Systém) 

CONWIP CON: konstantní, WIP: rozpracovaná výroba 

COS  náklady z prodeje (Cost of Sale) 

DCI  princip denní odvolávky (Daily Call In) 

DDU  s dodáním clo neplaceno (Delivered Duty Unpaid) 

DPV  poţadované denní mnoţství výroby (Daily Planning Volume) 

EDI  elektronická výměna dat (Electronic  Data Interchange) 

EDIFACT obecná mezinárodní norma pro EDI (Electronic Data Interchange For 

Administration, Commerce and Transport) 

EI  hotový výrobek (End Item) 

EU evropská únie 

FCA  vyplaceno dopravci (Free Carrier) 

FIFO princip první dovnitř, první ven (First In First Out) 

FTT  podíl jednotek shodných napoprvé (First Time Trough) 

ICT  informační a komunikační technologie (informatic and communication 

technology) 

IIS  integrovaný informační systém 

IRIS  informační systém pro zjištění stavu zásob (Inventory Report Information 

System) 

IS  informační systém 

JIT  právě v čas (Just In Time) 

LLP  vedoucí poskytovatel logistických sluţeb (Lead Logistic Provider) 

Max  Maximum 

Min   Minimum 

MMOG/LE  standard hodnocení připravenosti logistických procesů (Materials Management 

Operations Guideline / Logistics Edition) 



 

 

MOQ  minimální objednací mnoţství (Minimum Order Quantity)  

MP  vyrobený dílec (Make Part) 

MRP I  plánování materiálových poţadavků (Material Requirements Planning) 

MRP II plánování výrobních zdrojů (Manufacturing Resouce Planning) 

MSQ  minimální dodací mnoţství (Minimum Shiping Quantity) 

MTO   vyrábět na objednávku (Manufacturing To Order) 

ODETTE  sdruţení evropských výrobců automobilů (Organisation for Data Exchange by 

TeleTransmission in Europe) 

OEE  ukazatel pro měření účinnosti zařízení (Overall Equipment Effectiveness) 

OEM  finální výrobce automobilů (Original Equipment Manufacturer) 

OTIF  dodávková spolehlivost (On Time In Full) 

PP  nakupovaný dílec (Purchase Part) 

PPM mnoţství neshodných výrobků (Parts per milion) 
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