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Summary 

In the presented thesis an economic evaluation of investment in the introduction of 

automatic identification systems  at Siemens Elektromotory s.r.o. is contained  and 

options of another applications in the company are proposed. The first part describes 

characteristical features of  Siemens company. The next section provides an 

introduction to the functioning of the manufacturing process, before and after 

the introduction of automatic identification technology. This part also makes the 

reader familiar with the technology. The third section assesses the results of an 

evaluation form of the investment, which was developed specifically for this work 

and is part of the supplements. The third section also provides proposals for the 

introduction of technology into other parts of the production process, where not yet 

implemented.  

Keywords: automatic identification,  RFID, barcode,  net present value, payback 

period 

 

Anotace 

V předloţené diplomové práci je ekonomicky vyhodnocena investice do zavedení 

automatické identifikace ve společnosti Siemens Elektromotory s.r.o. a jsou 

navrţeny moţnosti, kde se v podniku můţe daná technologie dále uplatnit. V první 

části práce je popsána charakteristika společnosti Siemens. V další části je seznámení 

s fungováním výrobního procesu před a po zavedení technologie automatické 

identifikace. Součástí této části je i obeznámení se samotnou technologií. Ve třetí 

části se hodnotí výsledky hodnotícího formuláře zavedení investice, který byl 

vypracován speciálně pro tuto práci a je součástí příloh. V závěru třetí části jsou 

uvedeny návrhy na zavedení technologie do dalších částí výrobního procesu, kde 

zatím zavedeny nejsou.  

Klíčová slova: automatická identifikace, RFID, čárový kód, čistá současná hodnota, 

doba návratnosti 
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1 ÚVOD 

Investování podniku do nových technologií je nedílnou součástí vývoje lidské společnosti. 

Společnost jako taková má mnohem větší moţnosti ve výběru výrobce, neţ tomu bylo 

v dávných dobách.  Podnik, který si chce udrţet své místo na trhu, musí vynakládat stále 

větší úsilí na zefektivnění svého výrobního procesu, čímţ si staví opatření proti tahům 

konkurence. 

Nové technologie však pro podnik nemusí přinést kýţený efekt, který byl očekáván při 

předběţném hodnocení investice. Důleţitou částí celého projektu musí být zpětné 

hodnocení, které nám prozradí, zda se technologie skutečně ekonomicky vyplatila. Na 

základě tohoto výsledku se poté nabízejí podniku tři moţnosti, kterými jsou v co nejkratší 

moţné době vyměnit technologii za jinou, neprovádět změny s pouţitou technologií,  

anebo hledat moţnosti rozšíření technologie ve výrobním procesu.   

Jako moţná technologie vedoucí k zefektivnění výroby se jeví čárové kódy a RFID 

technologie. Radio Frequency Identification je technologie určená k identifikaci objektů. 

V České republice nepříliš rozšířená, ale ve vyspělejších zemích hojně pouţívána 

v mnohých odvětvích, např. v průmyslu, zdravotnictví, obchodě. 

Kaţdý výrobní podnik má zaveden způsob identifikace svých výrobních materiálů, aby 

v co nejkratším čase po zadání objednávky mohl začít s výrobou. V malých výrobnách si 

zaměstnanci značili regály s těmito materiály, přičemţ jim pak po zadání objednávky 

stačilo zajít do skladu a hledat regál označený určitým číslem nebo popiskem.  Časem si 

zvykli na rozloţení skladu a pro další objednávky chodili do skladu najisto bez potřeby 

něco hledat. U větších podniků však tato skutečnost odpadá a jakákoli automatizace 

procesu identifikace výrazným způsobem šetří čas a zabraňuje chybám lidského faktoru, 

jako je namontování vadných součástek do finálního výrobku. 

Cílem diplomové práce je ekonomicky zhodnotit investici do zavedení technologie 

automatické identifikace ve společnosti Siemens Elektromotory s.r.o. a posoudit moţnosti 

zavedení do dalších částí výrobního procesu, kde doposud uplatněna není. 
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2 CHARAKTERISTIKA PODNIKU 

Siemens Elektromotory s.r.o., který v České republice působí od roku 1994 je odnoţí 

společnosti Siemens AG, jejíţ vedení sídlí v Berlíně. Pro úplnější představu bude níţe 

popsána jak samotná společnost Siemens Elektromotory, tak samotný Siemens z pohledu 

globálního.  

2.1 Siemens AG 

Počátky Siemens AG sahají do roku 1847, kdy byla Wernerem von Siemensem a 

Johannem Georgem Halskem zaloţena společnost Telegraphen-Baunstalt von Siemnes & 

Halske s cílem vyrábět Siemensův vynález telegrafu, který pouţíval střelku k ukazování 

písmen místo Morseovy abecedy.  Dnes Siemens AG zaměstnává 405 000 zaměstnanců v 

téměř 190 zemích světa, kde se snaţí prezentovat svou vizí, ve které je zmíněno, ţe se 

vrací k jeho největší síle, kterou je průkopnický duch, čímţ se navazuje na tradici Wernera 

von Siemense, zakladatele. Průkopnický duch bude především uplatňovat v oblastech 

energetické účinnosti, průmyslové produktivity, cenově dostupné a individuálnější 

zdravotní péči a v inteligentním řešení infrastruktury. [7]   

V roce 2010 byly celkové trţby 75,98 mld. Eur, čistý zisk dosáhl výše 4,07 mld. Eur. Post 

generálního ředitele zastává Peter Löscher, MBA. [8] 

2.2 Siemens Elektromotory s.r.o. 

Siemens Elektromotory se skládá ze dvou závodů ve Frenštátě pod Rodhoštěm a 

v Mohelnici. Na českém trhu působí od roku 1994, kdy Siemens díky vládou schválené 

privatizaci zakoupil závody MEZ Frenštát a MEZ Mohelnice. MEZ Frenštát se stává 1. 10. 

1994 součástí Siemens Elektromotory s.r.o. Praha a je začleněn do obchodního pole ASI 

1N (nízkonapěťové motory). 

Siemens Elektromotory Frenštát vyrábí trojfázové nízkonapěťové asynchronní motory o 

výkonech od 5 kW do 300 kW. [9] 
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Obrázek 2.1 Ukázka koncového produktu Siemens Elektromotory [9] 

 

2.2.1 Historie  

Historii závodu Frenštát přehledně popisuje tabulka 2.1 uvedená níţe.  

 

Tabulka 2.1 Historické mezníky závodu ve Frenštátě [9] 

 

DŮLEŢITÉ MEZNÍKY V HISTORII ZÁVODU 

1946 Dne 15. 12. zaloţen MEZ Frenštát jako Závod 05 národního podniku MEZ 
(Moravské elektrotechnické závody). 

1947 Dne 15. 2. expedován první motor nakrátko. 

1950-
1954 

Vznik samostatného podniku s označením MEZ Frenštát, národní podnik. 
Rozšíření výrobního programu o generátory, jeřábové krouţkové motory, nevýbušné elektromotory a pračkové elektromotory. 

1958 Začlenění MEZu Frenštát do sdruţení podniku ZSE (Závody silnoproudé elektrotechniky) Praha. 

1963-
1964 

Zastavení výroby pračkových elektromotorů a generátorů. 

1973-
1979 

Zahájení výroby indukčních spojek, elektromechanických regulátorů pro generátory, speciálních elektromotorů a statických 

měničů kmitočtů. 

1981 Vznik koncernu ZSE Praha a koncernového podniku MEZ Frenštát. 

1986 Zahájení výroby elektroniky pro automobily pro osobní vozidla Škoda a pro nákladní automobily TATRA. 

1988 Vznik kombinátního podniku ZSE Praha. 

1990 Ke dni 1. 7. vznik samostatného státního podniku MEZ Frenštát. 
Ukončení výroby indukčních spojek. 

1993 Ke dni 13. 8. udělení certifikátu systému managementu jakosti dle normy EN ISO 9001:1994 závodu firmou LRQA. 

1994 Dne 1.6. schválena vládou ČR privatizace motorářských aktivit s.p. MEZ Mohelnice a s.p. MEZ Frenštát, a to formou 

přímého prodeje majetku firmě Siemens. 
Od 1.10. MEZ Frenštát součástí Siemens Elektromotory s.r.o. Praha 
a začlenění do obchodního pole ASI 1N (Nízkonapěťové motory). 

1996-
1997 

Přemístění sídla Siemens Elektromotory s.r.o. z Prahy do Mohelnice. 
Převody výrob elektromotorů mezi závody Frenštát, Mohelnice, Drásov a Norimberk. 
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DŮLEŢITÉ MEZNÍKY V HISTORII ZÁVODU 

1998 Ke dni 1. 4. vytvoření obchodní oblasti A&D SD. 

Ukončení výroby elektroniky. 

1998-
2002 

Vývoj a zavedení nové řady motorů 1LG4/6. 

Ke dni 13. 8.2002 udělení certifikátu systému managementu jakosti dle normy EN ISO 9001:2000 obchodní oblasti A&D SD 

(závodům Erlangen, Bad Neustadt, Mohelnice, Frenštát, Congleton) firmou DQS GmbH. 

2004 Zahájena realizace projektu Growth 2008 ke zdvojnásobení výrobních kapacit a ke zlepšení interních procesů. 

2006 Ke dni 11. 8. udělení certifikátu systému environmentálního managementu dle normy EN ISO 14001:2005 společnosti 

Siemens Elektromotory s.r.o. (závodům Frenštát a Mohelnice) firmou DQS GmbH. 

2008 Převod výroby motorů osové výšky 180 do závodu Mohelnice. 

2009 Spuštěn vývoj motorů nové řady 1LE1. 

2010 Ke dni 1.1. zánik obchodní oblasti I DT SD, závod Frenštát začleněn do obchodní oblasti I DT LD. 
Ke dni 1.10. zánik společnosti Siemens Elektromotory s.r.o., začlenění závodu Frenštát jako odštěpného závodu do 

společnosti Siemens, s.r.o. 

 

2.2.2 Organizační struktura 

Vztahy ve společnosti Siemens Elektromotory s.r.o. Frenštát pod Radhoštěm vyznačuje 

podrobně následující obrázek: 

 

Obrázek 2.2 Organizační struktura Siemens Elektromotory s.r.o. Frenštát pod Radhoštěm [21] 
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3 VÝROBNÍ PROCES PŘED A PO ZAVEDENÍ 

TECHNOLOGIE 

V mnoha firemních odvětvích se zavedením investic očekává především zvýšení zisku, 

proniknutí na nový trh nebo např. sníţení nákladů. Toto jde však ruku v ruce i se změnou – 

ať uţ úplnou nebo částečnou, výrobního procesu.  

3.1 Výrobní proces před zavedením technologie 

Po obdrţení zakázky na výrobu elektromotoru se zakázka rozdělila na několik výrobních 

operací. Kaţdá operace měla dán termín splnění úkolu, přičemţ tento termín byl ovlivněn 

aktuálním mnoţstvím potřebných komponent na skladě a případně termínem dokončení 

předcházející části.  Operacím také odpovídal mzdový lístek, na němţ bylo napsáno číslo 

zakázky, počet kusů k výrobě, předpokládaný čas výroby a materiálová čísla všech 

potřebných komponent. Mzdové lístky byly rozdávány mistry obsluze operace. Aţ byla 

tato operace obsluhou dokončena, obsluha potvrdila na lístek poţadovaný počet 

vyrobených kusů, případně doplnila lístek informacemi o zmetcích. Takto vyplněné lístky 

se ukládaly na shromaţdišti, odkud byly mistrem přepisovány do ERP sytému SAP R/3.  

ERP, Enterprise Resource Planning, předpovídají a udrţují rovnováţný stav mezi 

poptávkami a zásobováním. Je to celopodnikový soubor předpovídání, plánování a 

plánovacích nástrojů.  Mezi hlavní výhody patří: 

 Zefektivnění a zrychlení ekonomických procesů 

 Centralizace dat a sníţení chyb 

 Rychlejší výstupy pro vedení firmy 

 Podpora pro vedení účetnictví podle mezinárodních standardů [5] 

SAP AG je německá firma, která byla zaloţena v roce 1972.  Zkratka SAP je odvozena 

z německého Systeme, Andwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung, coţ přeloţeno 

do češtiny znamená systémy, aplikace a produkty ve zpracování dat. Společnost SAP je 

třetí největší softwarovou firmou na světě a v oblasti ERP systémů se svým produktem 

SAP R/3 jednoznačně dominuje. [6] 
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Tento výrobní proces má řadu nevýhod: 

 Údaje o provedení jednotlivé operace jsou zapisovány dvakrát. Poprvé jsou 

zapsány na mzdový lístek obsluhou operace a podruhé tyto údaje přepisuje mistr do 

systému SAP R/3. Mistr tak přepisováním ztrácí mnoho času, který by mohl 

věnovat na dohlíţení a komunikaci s pracovníky obsluhy.   

 Dochází ke zpoţdění mezi zápisem na mzdový lístek a zápisem do systému SAP 

R/3. Vedení nemůţe přesně posoudit rozpracovanost zakázky. Pokud navíc dojde 

ke ztrátě mzdového lístku, výrazně se zhoršuje moţnost posouzení rozpracovanosti 

a operativního řízení.   

 Mistr můţe při zápisu do SAP R/3 objevit nesrovnalosti na mzdovém lístku. Proces 

zapsání do systému je tak pozdrţen do té doby, neţ se nesrovnalosti vyřeší 

s obsluhou operace.  

 Skutečná délka trvání operace nemůţe být známa, přičemţ znalost skutečné délky 

by mohla pomoci k lepšímu plánování, konkrétně k přesnějším odhadům dokončení 

zakázky.  

Velkou slabinou tohoto systému byla také identifikace elektromotorů. Ta byla prováděna 

ručními písemnými doklady, u nichţ docházelo k chybám a záměnám. Kvůli ruční 

identifikaci a hrozbě chyb se zakázka mohla odeslat zákazníkovi v pozdějším neţ 

dohodnutém termínu, coţ pak v některých případech rozhoduje k přechodu ke konkurenci 

ze strany zákazníka.  

3.2 Projekt zavedení automatické identifikace 

Z důvodů jiţ zmíněných v kapitole 3.1 se vedení Siemens Elektromotory rozhodlo, ţe je 

třeba zavést nový systém. Hlavním poţadavkem projektu bylo, aby se data nepořizovala 

jako v minulosti dvakrát, ale pouze jednou a to přímo do systému SAP  R/3. K tomuto 

úkolu bylo třeba zavést automatickou identifikaci do všech výrobních procesů podniku. 

Jako moţná technologie zde vystupovaly RFID čipy a čárové kódy.  

3.2.1 Požadavky na projekt 

Od projektu se očekávalo vylepšení (zpřesnění informací) v těchto v oblastech: 
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 Skladování 

 Komunikace se SAP R/3 

 Identifikace skladového materiálu 

 Naskladnění materiálu 

 Výroba 

 Trvání operací 

 Doba začátku a konce operací 

 Přiřazení pracovníka k určité operaci  

 Kontrola materiálů a DHM 

 Docházkový systém 

3.2.2 Výběrové řízení 

V březnu roku 2000 proběhlo výběrové řízení zadané firmou Siemens Elektromotory, 

závod Frenštát. Vedení závodu se rozhodlo z několika nabídek preferovat společnost 

Siemens Business Services, od které obdrţelo finančně nejvýhodnější nabídku. Siemens 

Business Services si k této spolupráci přizvala firmu Gaben jako svého subdodavatele. 

Siemens Business Services je firma zabývající se hlavně systémovou integrací, 

outsorcingem, implementací komplexních řešení a správou informační infrastruktury. 

V roce 2007 došlo ke sloučení pěti dceřiných společností v rámci koncernu Siemens AG 

působících v oblasti IT, mezi nimiţ byla právě SBS. Od roku 2007 tedy působí zcela nová 

firma s názvem Siemens IT Solutions and Services, která “pod jednou střechou“ nabízí 

portfolio komplexních, zcela integrovaných a konkrétně zaměřených sluţeb a řešení 

z oblasti informačních technologií. Nová společnost má celosvětově 35 000 zaměstnanců, 

aktivně působí v 40 zemích světa a její roční obrat je přibliţně 5 miliard euro.  V České 

republice byla kvalita firmy potvrzena ziskem Mimořádného ocenění v kategorii TOP 

Professional za realizované projekty v oblasti ERP, systémová integrace a business 

intelligence. [10]   

Firma Gaben s.r.o. je česká soukromá společnost zaloţená v roce 1991. Ve svých začátcích 

se zabývala prodejem a servisem výpočetní techniky, později se začala specializovat na 

oblast identifikačních systémů pro výrobní a logistické podniky. V současné době nabízí 

toto portfolio: 
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 Systémová integrace při navrhování a realizaci vlastních systémů automatické 

identifikace na platformě čárových kódů nebo RFID ve výrobních a logistických 

procesech, včetně vývoje vlastních softwarových aplikací 

 Distribuce a velkoobchod komponent (snímače, terminály, tiskárny etiket) 

 Prodej spotřebního materiálu pro termotransferový tisk (etikety a barvící pásky)  

 Kompletní podpora SOHO uţivatelů, včetně zakázkového tisku etiket a poradenství 

 Autorizovaný servis a technická podpora 

Pro obchodní i výrobní činnost pouţívají výrobky renomovaných tuzemských a 

zahraničních firem. Klíčovým partnerem je japonský výrobce TOYOTA DENSO, u které 

je firma Gaben jediným výhradním dovozcem a jediným autorizovaným servisním centrem 

ve východní Evropě.   Mezi hlavní dodavatelé patří:  

 TOYOTA DENSO (Japonsko) - kompletní portfolio pro identifikaci čárovým 

kódem 

 DATAMAX (USA) - tiskárny etiket 

 DATALOGIC (Itálie), PSC (USA) -  kompletní portfolio pro identifikaci čárovým 

kódem 

 SOCIMAG (Španělsko) - spotřební materiál pro termotransfer tisk 

Centrála společnosti je v Ostravě, centrální zastoupení eviduje v Praze a Trenčíně. 

S počtem zhruba třiceti zaměstnanců produkuje průměrný roční obrat ve výši 100 mil. Kč. 

[11]   

3.3 RFID 

RFID (Radio Frequency Identification) je systém radiofrekvenční identifikace.   Jde o 

bezdrátový přenos různých uţivatelem definovaných informací (malého počtu dat) na 

krátké vzdálenosti (max. několik metrů) mezi speciálním čtecím/zapisovacím RFID 

terminálem a RFID tagem (transpodérem). Informace o identifikovaném objektu se 

ukládají v elektronické podobě do tzv. čipů neboli tagů. Do tagů můţe být informace 

vkládána jednou nebo dokonce i opakovaně. [13]   
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3.3.1 Historie 

Kořeny radiofrekvenční identifikaci sahají aţ do 2. světové války, kdy Němci, Japonci, 

Američané a Britové pouţívali radar, který byl vynalezen v roce 1935 skotským fyzikem 

Robertem Alexandrem Watson-Wattem.  Radar upozorňoval na blíţící se letadla, zatímco 

byla ještě míle daleko.  Problémem však bylo určení, zda letadlo patří nepříteli nebo je to 

pouze letadlo vracející se z mise.  Němci však přišli na to, ţe ti piloti vracející se na 

základnu, kteří nakloní své letadlo, mohou změnit rádiový signál odráţející se zpět. Tento 

způsob tak upozornil radarovou základnu na nálet nepřítele, nikoli na flotilu letadel 

vracejících se zpátky z mise, coţ povaţujeme za vůbec první pasivní RFID systém.  

První aktivní RFID systém vynalezli Britové v tajném projektu, který řídil Watson-Watt.  

Systém IFF – Identify friend or foe, umoţňoval bezpečně rozeznat nepřátelské letouny od 

vlastních. Principem IFF systému bylo nainstalování vysílače do kaţdého britského letadla.  

Kdyţ vysílač zachytil signál z radarové stanice, vyslal signál zpět potvrzující, ţe se jedná o 

britské letadlo.  A to je v podstatě způsob fungování RFID, kdy se vysílá signál na 

transpordér, který se zaktivuje a buď odráţí zpět signál (pasivní systém) nebo vysílá 

signál(aktivní systém). 

V letech 1950 aţ 1960 se o pokrok v této oblasti zaslouţili vysokoškolští pracovníci ze 

Spojených států, Evropy a Japonska, kteří přišli na způsoby, jak vyuţít radiofrekvenční 

technologii pro praktický ţivot. Jako nejznámější příklad pouţití je zajištění výrobků 

v prodejně proti krádeţi, které se vyuţívá dodnes.  Výrobky jsou opatřeny 1 - bitovým 

tagem, který obsluha prodejny vypne při zákazníkově zaplacení. Pokud se zákazník 

rozhodne se zboţím utéct, čtečka u dveří zjistí stav 1 - bitového tagu a spustí alarm.   

První americký patent pro aktivní RFID tag s přepisovatelnou pamětí obdrţel Mario W. 

Cardullo 23. 1. 1973. Téhoţ roku byl patent udělen i Charlesi Waltonovi, který přišel 

s pasivním tagem slouţícím pro odemykání dveří bez pouţití klíče. Walton vynalezl kartu 

se zabudovaným transpordérem, který komunikoval se čtečkou v blízkosti dveří. Jestliţe 

čtečka detekovala správné identifikační číslo uloţené v RFID tagu karty, čtečka odemkla 

dveře.  
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Americká vláda se zapojila do vývojových studií RFID v roce 1970, kdy ministerstvo 

energetiky poţádalo národní laboratoř v Los Alamos vyvinout systém pro sledování 

jaderných materiálů.  Vědci z Alamosu přišli s konceptem, který se stal základem pro 

pozdější elektronické mýto.  Do vozidla byl umístěn transpordér , který komunikoval 

s bránami osazenými po silnici. Brány byly vybaveny čtečkami, kterým trasnpordér 

odesílal identifikační číslo. Tento systém se dočkal komercializace v 80. létech, kdy vědci 

z národní laboratoře, kteří pracovali na předešlém projektu, zaloţili společnost pro rozvoj 

automatizovaných platebních systémů mýtného.   

Národní laboratoř Los Alamos byla znovu vyuţita americkou vládou, konkrétně 

ministerstvem zemědělství, pro vymyšlení systému sledování podávání léčiv kravám.  

Vědci přišli s pasivním RFID systémem – zařízení čerpala energii ze čtečky a odráţela zpět 

modulovaný signál ke čtečce.  Později byl vynalezen nízko-frekvenční systém (125 kHz), 

který představoval i menší transpondér, jenţ mohl být krávám vpíchnut pod kůţi a který se 

pouţívá u krav dodnes. Nízko-frekvenční systém byl také pouţit u karet pro ovládání 

přístupu do budov.  

Postupem času společnosti pouţívající nízko-frekvenční systém přešly na vysoké 

frekvence (13,56MHz), které byly neregulované a nevyuţité ve většině světa.  Vysoká 

frekvence nabízí větší dosah a rychlejší přenos dat.  Dnes se tato frekvence pouţívá pro 

systémy řízení vstupu, platební systémy, čipové karty a také pro systémy zabraňující 

zcizení vozidla, kdy je autu zakázáno spustit motor, dokud čtečka nedostane správné 

identifikační číslo.  

Začátkem roku 1990 inţenýři IBM vynalezli a patentovali ultra-vysokou frekvenci (UHF)  

RFID systému.  UHF nabídl delší čtecí vzdálenost – kolem 6 metrů a rychlejší přenos dat. 

IBM pracoval na některých pilotních projektech s touto frekvencí v souvislosti s nasazením 

do obchodního řetězce Wal-Mart, ale nikdy tento systém neprodali. Kdyţ se IBM dostala 

do finančních potíţí, prodala patent firmě Intermec, poskytovateli čárových kódů. Intermec 

nainstaloval RFID technologii do mnoha odvětví, počínaje skladovou správou po 

zemědělství. Ale prodej se Intermecu příliš nedařil z důsledku velmi drahé ceny.  

V roce 1999 dostal UHF RFID systém nový impuls z podnětu firem Uniform Code 

Council, EAN Intenrational, Procter & Gamble a Gillette, které zaloţily Auto ID centrum 

při Massachusettském institutu technologie.  Dva profesoři z tohoto institutu, David Brock 
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a Sanjay Sarma udělali výzkum na moţnost zavedení nízkonákladového RFID tagu pro 

všechny výrobky, které by šlo sledovat v celém logistickém procesu. Jejich nápad byl dát 

pouze sériové číslo na tag – k čemuţ se pouţíval jednoduchý mikročip, který mohl uloţit 

jen velmi málo informací. Data spojená s identifikačním číslem na tagu bude uloţena do 

databáze a přístupna na internetu. 

Auto ID-centrum získalo mezi lety 1999 – 2003 podporu více neţ 100 velkých koncových 

společností, amerického ministerstva obrany a mnoha klíčových RFID dodavatelů. 

Otevřela se nová výzkumná centra v Austrálii, Velké Británii, Švýcarsku, Japonsku a Číně. 

To vedlo k vývoji dvou vzduchových rozhraní protokolů (třídy 1 a třídy 0), schématu 

číslování EPC a síťové architektuře pro vyhledávání údajů souvisejících s RFID tagem na 

internetu. Tato technologie byla roku 2003 licencována neziskovou společností Uniform 

Code Council, která pro komerční vyuţití EPC vytvořila společně s EAN Intenational  

společnost EPC Global.  

Tesco, Wal-Mart, Albertsons a mnohé další významné společnosti uvaţují o nasazení EPC 

technologie nebo tuto technologii jiţ vyuţívají pro sledování výrobků v dodavatelském 

řetězci.  Zdravotnictví, gumárenský a vojenský průmysl a další průmysly jiţ také začínají 

objevovat přínosy RFID a chystají plány pro zavedení této technologie. [12]   

3.3.2 Rozdělení RFID tagů 

První moţností, jak rozdělit RFID tagy, je dělení na aktivní a pasivní. 

Aktivní tagy díky vlastní miniaturní baterii umístěné v tagu vysílají samy své údaje do 

okolí (TTF – tag talks first). Baterie však způsobuje, ţe tagy mají menší odolnost na 

teplotu a je tedy nutné provádět výměnu baterie, která vydrţí 1-5 let. Aktivní čipy mají 

vzdálenost čtení aţ 100m, velikost paměti na čipu dosahuje aţ 100kb. Nevýhodou však je 

vysoká pořizovací cena. 

Pasivní tagy pouţívají metodu RTF – reader talk first, kde jako první vysílá čtečka, jenţ 

přijímá informace z pasivních tagů.  Pro pasivní čipy je charakteristická vzdálenost čtení 

mezi 0,5 aţ 10 m a dlouhá ţivotnost čipu. Tagy, které pracují na nejvyšší frekvenci UHF, 

mají rádius - cca 3 aţ 10m. Tagy s frekvencí nejniţší LF 125kHz mají dosah jen cca 0,5m. 

V současnosti jsou nejrozšířenější právě pasivní čipy, a to především díky nízké ceně a 

vysoké odolnosti. [13]   
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Frekvenční pásma pro UHF tagy: [13]   

 Region 1  865 - 869 MHz Evropa a Afrika 

 Region 2  902 - 928 MHz USA, Kanada a Mexiko 

 Region 3 950 - 956 MHz Japonsko a Asie 

Další moţností rozdělení tagů je podle tříd: [13]   

 Class 0 pouze pro čtení, programováno ve výrobě, 64 nebo 96bit, čtení 

1000tagů/sec 

 Class 1 zápis jednou/zápis mnohokrát, programováno při pouţití, 64 nebo 

96bit, čtení 200tagů/sec 

 Class 0+ čtení/zápis, programováno kdykoliv, 256bit, čtení 1000tagů/sec 

 Gen 2 čtení/zápis, programováno kdykoliv, 256 bit, čtená 1600tagů/sec 

 

 

Obrázek 3.1 Princip pouţití RFID technologie [19] 
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3.3.3 EPC jako globální standard pro RFID technologii 

Electronic product code je jednoznačný identifikační kód uloţený v rfid tagu. Stejně jako 

čárové kódy obsahuje EPC numerický systém pro identifikaci produktů. Avšak na rozdíl 

od čárových kódů EPC odliší i jednotlivé kusy daného produktu.   

Struktura EPC kódu má 4 základní části: [15]   

 Záhlaví  definuje délku, typ, strukturu kódu 

 EPC Manager  identifikuje konkrétní společnost 

 Object Manager identifikuje typ poloţky, druh výrobku 

 Pořadové číslo identifikuje konkrétní poloţku v rámci daného typu 

 

 

Obrázek 3.2 Struktura EPC [15]   

 

3.3.4 Smart Label 

Smart Label jsou etikety, které spojují vlastnosti RFID technologie s technologií čárového 

kódu.  RFID Smart Label je dvouvrstvá etiketa, kde horní část je schopna potisku a spodní 

část obsahuje tag, který je vţdy menší neţ samotná etiketa. [20] 
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Obrázek 3.3 Typická RFID Smart Label dle poţadavků zákonů Evropské Unie (textové označení, RFID čip, 

čárkové kódy) [20] 

 

 

Obrázek 3.4 Vertikální struktura RFID Smart Label [20] 

 

Výhoda pouţití těchto etiket je v zajištění stálé identifikovanosti produktů. V případech, 

kdy z jakýchkoli důvodů není moţné přečíst RFID tag, je u této etikety moţnost pouţít 

čtečku čárových kódů pro přečtení bar kódu,   či v případě potištění etikety pouţít oční 

kontakt jako prostředek identifikace.   [20] 

3.4 Čárové kódy 

Čárové kódy jsou dalším prostředkem automatické identifikace. Pro uţivatele je 

identifikace prostřednictvím těchto kódů jednoduchá a cenově nenáročná, přitom je moţné 
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kódy označit téměř vše. Etikety s kódy mohou být plastové, textilní, papírové, kovové a 

jiné. První patent spojený s čárovými kódy byl udělen v roce 1949 v USA. V dnešní době 

je známo okolo 200 typů čárových kódů, některé z nich se pouţívají jen v některých 

zemích, některé jen ke speciálním účelům. Volba čárového kódu je podmíněna technologií 

(způsob tisku, druh materiálu etiket, citlivost čtecích zařízení apod.) a poţadavky na 

kódování dat. [17]   

3.4.1 Druhy čárových kódů 

Čárové kódy se rozdělují do dvou základních skupin. První skupinou jsou kódy uţívané 

obchodem, do druhé skupiny se řadí kódy uţívané v průmyslu. [17]   

 

Tabulka 3.1 Nejpouţívanější druhy čárových kódů; N-numerický; S-speciální; A-velká abeceda; a-malá abeceda; 

V-variabilní délka; F-fixní délka [17]   

Kód Počet znaků Typ Délka Pouţití 

UPC A 10 N F(12) Obchod 

UPC E 10 N F(8) Obchod 

EAN 8 10 N F(8) Obchod 

EAN 13 10 N F(13) Obchod 

Code 2/5 10 N F(8) Technika 

Codabar 16 N,S V Fotolaboratoře, zdravotnictví 

Code 39 43 N,S,A V 

Všeobecné pouţití, farmacie, 

elektrotechnika 

Code 128 128 ASCII N,S,A,a V Technika, farmacie, medicína 

 

Nejznámější kódy jsou typu EAN pouţívané v obchodě. [17]   
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Obrázek 3.5   ukázka kódu EAN-8  [18]                               

  

Obrázek 3.6  ukázka kódu EAN-13[18]   

3.4.2 Čtení čárových kódů 

Pro identifikaci pomocí čárových kódů potřebujeme přenést data z kódu do počítače. Kód 

je sloţen z tmavých čar a ze světlých rezerv, které je potřeba přečíst. K přečtení se pouţívá 

metoda laserového paprsku, kdy je světlo z paprsku pohlcováno tmavými čarami a 

odráţeno světlými mezerami, přičemţ kaţdá číslice či písmeno je definována pomocí 

přesně určených šířek tmavých čar a světlých mezer. [17]   

3.5 Plán projektu  

Projekt zavedení automatické identifikace byl rozdělen do tří etap. To bylo provedeno 

především kvůli sloţitosti projektu. Se začátkem druhé nebo třetí etapy se muselo počkat 

na dokončení etapy předchozí, čímţ se zajistilo zbytečné nepřetěţování pracovníků 

Siemens Elektromotory Frenštát.  První etapa řešila logistiku, konkrétně řešení centrálního 

skladu, expedičního skladu, docházkový systém a rozmístění tiskáren. Ve druhé etapě 

přišlo na řadu odvádění výroby v provozu lakovny. Lakovna měla být tzv. pokusnou 

laboratoří, ve které se zjistí všechny potřebné informace pro bezproblémové řešení 

odvádění výroby v ostatních částech (navijárna, obrobna, montáţ), coţ uţ bylo součástí 

třetí etapy, v které se také řešila identifikace příjmu výrobků od dodavatelů a evidence 

dlouhodobého hmotného majetku. Původní časový harmonogram byl naplánován 

způsobem uvedeným v příloze č. 1. 
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3.6 Etapa 1 

První etapa odstartovala 1. 1. 2001. Podle jiţ výše uvedeného harmonogramu se závod 

Frenštát začal nejdříve zabývat řešením logistiky, poté na řadu přišel tisk a docházka. 

Délka této etapy činila 0,5 let.   

3.6.1 Logistika 

Tato část první etapy se zabývala nasazením automatické identifikace do centrálního 

skladu, jenţ se chlubil specifikací o 5800 buňkách s 12 – ti regály a 14 - ti patry. Centrální 

sklad nese označení Sklad polotovarů WM1E..;C.. a jeho zařazení v systému 

materiálového toku je zobrazeno na obrázku níţe:  

 

 

Obrázek 3.7 Materiálové toky v závodě Frenštát [21]   
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Z obrázku vyplývá, ţe v celém závodě je velké mnoţství skladů, kde za zmínku stojí sklad 

hotových výrobků, který na rozdíl od ostatních skladů není obsluhován vlastními 

pracovníky závodu, ale je řešen outsoursingem přes firmu Geis CZ.  

K vylepšení fungování logistiky v centrálním skladu byla vybrána metoda pomocí 

čárových kódů a on-line terminálů s napojením na SAP R/3. Princip fungování této metody 

je popsán pro příjem, výdej a inventuru zboţí:  

 Příjem zboţí 

Pracovníci skladu mají k dispozici on-line přenosný terminál, kde stiskem klávesy 

mohou zobrazit seznam zboţí, které čeká na naskladnění. Ze seznamu vyberou 

jeden druh zboţí, pro které se na terminálu zobrazí skladové místo. Pracovníci 

provedou naskladnění zboţí na dané místo a sejmutím čárového kódu buňky 

potvrdí přesun zboţí.  

Další moţností, jak provést naskladnění bez zobrazení seznamu zboţí na terminálu 

je načtení čárového kódu komponenty čekající na naskladnění. Po načtení kódu se 

v terminálu zobrazí daný skladový příkaz a místo naskladnění.  

 

 Výdej zboţí 

Pracovníci skladu si podobně jako u příjmu zboţí zobrazí seznam zboţí čekajících 

na vyskladnění. Poté vyberou jeden druh zboţí ze seznamu, pro který se 

v terminálu zobrazí místo jeho naskladnění. Obsluha přichází k místu naskladnění, 

kde z buňky vybere poţadovaný počet kusů zboţí a všechny tyto kusy potvrdí 

sejmutím čárového kódu.  

 

 Inventura 

Inventura začíná sejmutím čárového kódu buňky, tedy místa naskladnění určitého 

zboţí. Pracovník má nyní dvojí moţnost: buď sám spočítá počet kusů a výsledek 

zadá do terminálu, nebo u kaţdé komponenty v buňce sejme čárový kód, a takto 

sejmuté komponenty si sám terminál spočítá. Oba způsoby inventury si terminál 

ukládá do paměti, tudíţ bude patrné, jestli proběhla kontrola vlastním počítáním 

nebo snímáním kódů.   
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Ve skladu hotových výrobků, ve kterém jiţ pracují pracovníci firmy Geis, je postup 

logistiky následující: 

 Příjem zboţí 

Příjem zboţí probíhá z montáţních linek (viz obr. 3.7) Pracovník montáţe nalepí na 

hotový elektromotor etiketu, kterou zaměstnanec společnosti Geis sejme, čímţ 

dojde automaticky k tisku přídavných identifikačních etiket, které hned nalepí na 

motor. Podobně jako u příjmu  zboţí v centrálním skladu se i zde zobrazí 

předpokládané místo naskladnění. 

 

 Výdej zboţí 

Aţ je naskladněn poţadovaný počet kusů elektromotorů, který byl zadán v zakázce, 

pracovník firmy Geis získá z terminálu informace o místě, kde se poţadované kusy 

nacházejí a provede jejich vyskladnění. 

 

 Inventura 

Na rozdíl od centrálního skladu je zde pouze jedna moţnost počítání kusů. Nejdříve 

však pracovník sejme místo naskladnění, čímţ potvrdí funkci inventury a poté 

pouze snímáním kódů jednotlivých komponent zajistí terminálu určení celkového 

počtu naskladněných kusů na daném místě.  

3.6.2 Tisk 

Druhá část první etapy se zabývala výběrem vhodných tiskáren pro čárové kódy.  Celkem 

byly vybrány 3 druhy tiskáren, které se nasadily na různá stanoviště. Důvodem, proč nebyl 

vybrán pouze jeden druh, byly rozdílné podmínky jednotlivých provozů. Tiskárny byly 

umístěny tam, kde se měnila podstata výrobku, např. přidáním určité části, dále u 

neoznačených výrobků či výrobků, u kterých hrozí ve výrobním procesu zničení jiţ 

předchozí nalepené etikety. Celkem bylo takto umístěno 21 tiskáren.   
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3.6.3 Docházka 

Ve třetí fázi etapy bylo potřeba změnit časově neefektivní způsob značení docházky. Ten 

byl prováděn papírově a byl několikráte přepisován, neţ se data zapsala do systému SAP 

R/3. 

 

 

Obrázek 3.8 Docházkový systém před začátkem projektu [vlastní zpracování]   

 

Nový docházkový systém se vybíral ze dvou variant:  

 První moţností bylo vybavit zaměstnance kartou s čárovým kódem. 

 Druhou moţností byla karta s RFID čipem.  

Vedení se rozhodlo pro výběr RFID čipu, který zajišťuje větší bezpečnost díky 

jednoznačnému neopakovatelnému číslu.  Tyto karty pak také slouţí jako prostředek pro 

systém stravování a k zaznamenání výkonu zaměstnanců na pracovním stroji v určitých 

provozech.  

Důleţitou věcí, na které se projektový tým musel dohodnout, byla technologie zpracování 

dat docházkového systému. U této věci se projednávaly dvě varianty: 

 Zpracování dat v reálném čase, 

 Výběr dat z terminálů v určitém čase. 

První varianta nabízela podstatnou výhodu, kterou jsou informace o aktuálním počtu 

zaměstnanců na pracovišti a informace o tom, který zaměstnanec je přítomen. Z tohoto 

důvodu bylo také rozhodnuto o zpracování dat v reálném čase.  

Samotný princip fungování docházkového systému spočívá v příchodu zaměstnance 

k jedné z vrátnic. Pokud přichází hlavní vrátnicí, musí projít přes turnikety. V hlavní 

vrátnici je zaměstnán hlídač vybavený počítačem, na kterém se zobrazují příchozí 

a odchozí zaměstnanci, coţ slouţí jako kontrolní prvek. Pokud vstupuje osoba jako host do 

závodu, obdrţí identifikační kartu. Vrátný si zapíše do počítače jméno hosta a přiřadí ho 
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k čipu na kartě. Díky tomuto se pak jednoduše můţe vyvolat počet návštěv a doba 

návštěvy jednotlivé osoby za určitou dobu.      

Vedlejší vrátnice není hojně vyuţívána a je vybavena elektrickým zámkem na vstupních 

dveřích a kamerovým systémem, který nahrává vstupující osoby do objektu. Hlídač na 

hlavní vrátnici má na počítači zobrazen kamerový výstup a můţe tak ihned zaznamenat 

dobývání se cizí osoby do závodu. 

3.7 Etapa 2 

V této etapě byl zaváděn čárový kód do objektu lisovny. Délka této etapy byly v rozmezí 

0,5 – 1,5 let od začátku projektu. Cílem bylo vyřešit následující poţadavky: 

 Uskladnění vylisovaných plechů jako produktu z lisovny do zakladače. 

 Vyskladnění produktů ze zakladače 

Zavedení automatické identifikace do lisovny mělo přinést výhody ve smyslu informací o 

rozpracovanosti zakázky nebo zlepšení podkladů pro plánování.  

Na začátku druhé etapy se podle harmonogramu řešila konkretizace poţadavků 

a specifikace zadání. I kdyţ součástí druhé etapy bylo zavedení nové technologie do 

provozu lisovny, konkretizace poţadavků a specifikace zadání měla objasnit, jakých 

technologií bude pouţito pro evidenční místa (místo s terminálem, kde se do systému SAP 

R/3 ohlásí změna o poloze materiálu v závodě), která budou i součástí 3. etapy. Počítalo se 

tedy s tím, ţe vybraná technologie nasazená do lisovny ve 2. etapě bude součástí etapy 

třetí. 

Na evidenční místo bylo firmou Gaben vybráno několik moţných variant technického 

řešení. Pro přehlednost zobrazil Gaben technologie do rozhodovacího stromu podle 

chování evidenčního místa.  Rozhodovací strom je uveden v přílohách jako příloha č. 2 
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Projektový tým si ujasnil, ţe zadavatelem dat by měla být obsluha a vstup do IS by měl 

probíhat on-line. Na základě tohoto ujasnění byla vybrána varianta stacionárních terminálů 

se snímačem s vazbou na IS.  

 

 

 

                                        

 

Obrázek 3.9 Stacionární terminál nasazený do závodu Siemens [16]   

 

Terminál je vybaven interní čtečkou RFID a dvoumetrovým kabelem pro externí čtečku 

čárových kódů. 

Dalším rozhodnutím, které musel projektový tým učinit, bylo stanovení postupu zadávání 

dat na stacionárním terminálu. Na výběr byla moţnost snímání čárového kódu komponenty 

nebo snímání čárového kódu na mzdovém lístku. Snímání komponenty shledal projektový 

tým jako pracnou moţnost, neboť se obávali obtíţné manipulace s materiálem při hledání 

čárového kódu na něm umístěném. Proto byla zvolena moţnost snímání etikety na 

mzdovém lístku, u které byl princip snímání následující:    

1) Pracovník na terminálu sejme čárový kód na mzdovém lístku – čímţ se potvrdí 

prováděná zakázka (sejme zakázku) 

2) Pracovník na terminálu zadá skutečný počet vyrobených kusů, počet zmetků 

3) Operaci potvrdí sejmutím čísla uloţeného na osobní kartě v  RFID čipu.  

Interní čtečka RFID 

Centrální 

napájení 

Externí čtečka 

čárových kódů 
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3.7.1 Lisovna 

Před začátkem výstavby automatické identifikace do procesu lisovny byl vybudován pro 

tuto část nový automatický zakladačový sklad se systémem Logipark.  

V provozu lisovny se musely vyřešit tyto materiálové toky: 

 Uskladnění materiálů do automatického zakladače (produkty z dráţkovače) 

 Uskladnění produktů z lisu do automatického zakladače 

 Vyskladnění produktů z automatického zakladače 

 Odvod výrobků z lisovny do dalších výrobních částí 

 Uskladnění materiálů slouţících pro výrobu statorových a rotorových paketů 

 

Uskladnění materiálů do automatického zakladače (produkty z drážkovače) 

Jakmile paleta dorazí k evidenčnímu místu (místo s terminálem, kde se do systému SAP 

R/3 ohlásí změna o poloze materiálu v závodě), sejme pracovník na evidenčním místě 

čárový kód palety. Na terminálu sejme číslo mzdového lístku, dále zadá počet vyrobených 

kusů, počet zmetků a potvrdí číslo palety. V systému SAP R/3 se aktivuje skladový 

příjmový příkaz, po němţ systém Logipark provede uskladnění do zakladače a po tomto 

úkonu potvrdí vykonání operace systému SAP R/3. 

 

Uskladnění produktů z lisu do automatického zakladače 

Do palet, na kterých se převáţí materiál, se zabudoval RFID čip s fixním číslem. Fixní 

číslo bylo také zaznamenáno na čárovém kódu palety. Obsluha evidenčního místa 

terminálu sejme číslo zakázky a sejmutím osobní karty pracovník potvrdí, ţe právě on 

vykonává uskladnění. Pracovník poloţí paletu s produkty z lisu na válečkový dopravník, 

který ji dopraví k RFID snímači. Snímač přečte fixní kód palety a dále systém Logipark 

provede uskladnění, které potvrdí systému SAP R/3.  
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Vyskladnění výrobků z automatického zakladače 

Poţadavek na vyskladnění určitého výrobku zadá pracovník na terminálu, který vybere 

poţadovaný typ skladového příkazu. Systém Logipark zajistí přesun palety s výrobkem 

k pracovníkovi, a po vyjmutí výrobku z palety Logipark tento krok potvrdí. Data jsou 

samozřejmě odeslána do podnikového ERP systému SAP R/3. 

 

Odvod výrobků z lisovny do dalších výrobních částí 

Po naplnění palety výrobkem označí pracovník daný výrobek etiketou s číslem výrobku a 

číslem výrobní zakázky. Poté přejde k terminálu, kterému zadá pokyny pro odvod. V SAP 

R/3 se vytvoří skladová potřeba na uskladnění v dalším výrobním provozu. Systém vypíše, 

kde má být výrobek uskladněn (nejčastěji v navijárně, viz obr. materiálové toky) a 

pracovník takovýto výrobek odveze na místo určené pro vyskladnění z lisovny.  

 

Uskladnění materiálů sloužících pro výrobu statorových a rotorových paketů 

V systému SAP R/3 se zadá skladový příkaz pro uskladnění do zakladače. Kdyţ skladník 

zjistí, ţe v příjmové části lisovny čeká materiál na uskladnění, natiskne potřebný počet 

etiket, kterými označí materiál. S paletou naloţenou materiálem přijde k terminálu, kde 

načte číslo palety a příkaz na naskladnění se přenese do systému Logipark. Po uskladnění 

potvrdí vykonanou operaci systému SAP R/3. 

Z výše uvedených materiálových toků vyplývá, ţe pro uskladnění materiálů z lisu do 

automatického zakladače byl pouţit rfid čip. Toto zavedení šetří čas pracovníkovi, který 

nemusí sejmout čárový kód na paletě, ale především je to ochrana plynulého toku výroby, 

neboť v některých procesech výroby jsou palety namáhány okolním prostředím a čárový 

kód lze těţko přečíst.  

3.8 Etapa 3  

Třetí etapa pokračovala nasazením stacionárních terminálů do dalších výrobních provozů, 

konkrétně do částí navijárna, obrobna, montáţ. Další části 3. etapy vyplnila řešení 

zkušeben, příjmu materiálů od externích dodavatelů a inventarizace majetku. Délka etapy 

byla v rozmezí 2,75 – 4,3 let od začátku projektu. 
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3.8.1 Navijárna 

V této části třetí etapy se řešilo skladování. Projektovým týmem bylo rozhodnuto, ţe 

regály ve skladu budou označeny také RFID čipem, čímţ se odstraní potřeba sejmutí 

čárového kódu regálového místa. V praxi to vypadá následovně: 

1) Pracovník skladu navijárny přijíţdí na vozíku k místu, kde čekají palety na 

naskladnění 

2) Pracovník nabere na noţe paletu. Na vozíku je umístěna čtečka RFID, proto se 

pracovníkovi na displeji zobrazí informace s číslem palety, druhem výrobku a 

místě, do kterého má být paleta uskladněna.  

3) Pracovník naskladní paletu na poţadované místo, přečtením čísla umístěného 

v RFID čipu regálu potvrdí operaci, aniţ by musel vozík opustit (v případě řešení 

čárovými kódy by pracovník musel on-line přenosným terminálem sejmout čárový 

kód regálu, coţ by bylo oproti řešení s RFID čipem časově mnohem náročnější) 

Řešení materiálových toků bylo shodné jako v lisovně (vyjma řešení odvádění výroby 

z lisu). Automatický zakladač zde akorát nahradil systém skladování s vysokozdviţným 

vozítkem. 

3.8.2 Obrobna 

V obrobně bylo řešení materiálových tok shodné s lisovnou (vyjma řešení odvádění výroby 

z lisu) 

3.8.3 Montáž 

Materiály z obrobny, lisovny a navijárny se dostávají do montáţního skladu. Tyto 

materiály jsou podle Siemens Production System přiřazeny k montáţním linkám, kde je 

smontován konečný výrobek. Konečný výrobek však musí projít lakovnou a být zařazen 

do vyskladňovacího prostoru, kde se o něj postará expediční firma Geis.  

V montáţním procesu (do kterého patří i lakovna), se musí všechny materiály a palety 

označit. Projektový tým do této části rozhodl o pouţití čárových kódů a to především 

z důvodu ceny. V lakovně (zde se elektromotor pohybuje zavěšen, pro lepší představení by 

se tento pohyb dal označit za pohyb lanovky) však nastal problém v tom, ţe výrobek 
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nemohl být označen etiketou s čárovým kódem, neboť by etiketa byla postříkána lakem a 

nedala se přečíst čtečkou. Z tohoto důvodu se nainstalovaly RFID čipy do závěsů linek. 

Čipy musely čelit extrémním podmínkám, proto teprve aţ po zkouškách na odolnost vůči 

vysokým teplotám byl vybrán vhodný typ čipu.  

Před vstupem do lakovny se sejmulo číslo výrobní zakázky a číslo uloţené na RFID čipu 

umístěném v závěsu linek. Tyto informace se pomocí SAP R/3 spárují, aby SAP R/3 

poznal, ţe číslu uloţenému na RFID čipu odpovídá určitá zakázka.   

Tímto přístupem se značně urychlila doba odbavení do prostoru firmy Geis, protoţe 

zavedením RFID čipu v závěsu linek odpadla potřeba znovu motor identifikovat.  

3.8.4 Zkušebna 

Ve zkušebnách byl výrobek testován, jestli splňuje kritéria zadaná zákazníkem. Po 

zavedení čárových kódů stačilo pracovníkovi sejmout tento kód a systém sám nastavil, 

jaký test se má provést. Před zavedením čárových kódů musel zaměstnanec druh testů volit 

sám.  

3.8.5 Příjem materiálů od externích dodavatelů 

Příjem materiálů od externích dodavatelů je znázorněno na obrázku 3.7.  K příjmu těchto 

materiálů dochází na 4 místech. Kdyţ do příjmové oblasti jednoho z těchto skladů přijde 

dodávka materiálů, zkontroluje skladník namátkou dodané mnoţství a zavede dodací list 

do systému SAP R/3, který navrhne pro tyto výrobky etikety s čárovým kódem. Čárovým 

kódem je označen buď jeden samotný výrobek, nebo balení výrobků. Skladník přenosným 

terminálem přiřadí k paletě určitý druh zboţí a systém SAP R/3 mu řekne, kde má materiál 

naskladnit.  

Tento postup je zdlouhavý a proto z důvodu urychlení došlo s některými dodavateli 

k dohodě na standardním značení čárovým kódem. Skladníkovi pak jen stačí čtečkou 

přečíst tento čárový kód a vše je okamţitě převedeno do SAP R/3.  

3.8.6 Inventarizace majetku 

V této části se rozhodlo o pouţití čárových kódů slouţících pro kontrolu majetku. Pro 

provádění kontroly bylo projektovým týmem usouzeno, ţe bude stačit jeden přenosný 
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terminál, do kterého se nahrály seznamy DHM celého závodu. Pro označení majetku bylo 

navrţeno pouţití dvou druhů etiket, přičemţ jedna pro majetek pouţívaný v kancelářích 

splňující odolnost vůči čistícím prostředkům, druhá pro majetek ve výrobním procesu. 

Z původního harmonogramu je zřejmé, ţe v projektu nebyl realizován sklad nářadí. 

Projektový tým zjistil, ţe uspořené náklady v této fázi by nebyly dostatečné a proto tuto 

část zrušil.  
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4 EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ INVESTICE DO 

TECHNOLOGIE 

Výpočet vyhodnocení projektu je uveden v excelovském souboru, který je součástí této 

práce. Zatímco určení nákladů projektu bylo dobře určitelné, s výnosy byla situace opačná. 

Zavedení automatické identifikace do podniku přineslo řadu přínosů, které je obtíţné 

číselně vyčíslit. Úkolu zaznamenat a vyčíslit všechny přínosy se ujal projektový tým. 

Zaznamenané přínosy podle jednotlivých etap jsou součástí příloh č. 3-5. 

 

Tabulka 4.1 Náklady projektu na investici vyjádřené v procentech z celku [19] 

Investiční náklady projektu 

1. etapa  24  

Logistika    9  

Tisk  10  

Docházka    5  

2. etapa  14 

Lisovna  14 

3. etapa  33 

Navijárna, Obrobna, Montáţ  28  

Zkušebna    2  

Příjem materiálů od externích dodavatelů    2 

Inventarizace majetku    1 

Provozní náklady  29 
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Tabulka 4.2 Příjmy projektu (Výnosy – Náklady) vyjádřené v procentech z celkových nákladů projektu na 

investici [19] 

Příjmy projektu 

1. etapa    1,68 

2. etapa    4,06 

3. etapa  24,42 

Sníţení kapitálových nákladů    0,63 

 

Pro zveřejnění v diplomové práci mi bylo z důvodu interní ochrany údajů umoţněno 

zveřejnit výše uvedená čísla ve dvou tabulkách 4.1 a 4.2. Tabulka 4.2 – příjmy projektu, 

obsahuje rozdíl výnosů a nákladů (mimo odpisy, finanční náklady, školení zaměstnanců  

a servis dodavatelské firmy). V ekonomickém modelu, který jsem navrhl pro výpočet 

efektivnosti investice, do výnosů zahrnuji čísla z tabulky 4.2. Model však umoţňuje 

vkládat jednotlivé poloţky nákladů (které jsou pro tuto práci jiţ započítány v přínosech),  

a tak je moţné ho kdykoli upravovat. Dále v modelu počítám s kapitálovými výdaji první 

etapy v roce 2001, druhé etapy v roce 2002 a třetí etapy v roce 2004. V ekonomickém 

modelu jsem kladl důraz na variabilitu, aby se data kdykoli mohla přepsat. Model jsem 

před odevzdáním v této práci poslal na ověření do Siemens Elektromotory, od nichţ mi 

bylo sděleno, ţe je vyhovující a můţe být uplatněn v diplomové práci.  

Výsledná doba návratnosti projektu od začátku projektu vychází 9,54 let, coţ je na samé 

hranici hodnocení efektivnosti pro uvaţovanou ţivotnost 10 let.  Musíme však počítat 

s tím, ţe projekt byl dokončen aţ v 4,3 letech od začátku. Kdybychom dobu návratnosti 

vztáhli k datu dokončení realizace automatické identifikace, doba návratnosti vychází 5,2 

let. 
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Obrázek 4.1 Vývoj Čisté současné hodnoty projektu v jednotlivých letech [vlastní zpracování] 

 

Tabulka 4.3 Výsledky hodnotícího formuláře pro výpočet ekonomického zhodnocení projektu za dobu 10 let 

[vlastní zpracování] 

Čistá současná hodnota: 5086 

Vnitřní výnosové procento: 9 % 

Dynamická doba návratnosti [počet let] : 9,54  

Index rentability: 1,09 

ROI podle EAT: 0,9 

 

Projekt hodnotím kladně a to především z důvodu dlouhodobé udrţitelnosti.  Nedá se 

předpokládat, ţe systém automatické identifikace, tak jak byl zaveden, se v horizontu pár 

let celý definitivně změní.  Ačkoli můţeme očekávat po skončení doby ţivotnosti obměnu 

zařízení, nebude jiţ potřeba znovu vynakládat lidský kapitál pro hledání toho 

nejvhodnějšího, nebude nutné znovu hledat softwarová řešení pro zajištění komunikace 

s ERP systémem, nebude nutné hledat optimální řešení zapojení zařízení do procesu 

výroby.  
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Na relativně vysoké době návratnosti projektu mělo velký vliv postupné zavádění etap. 

Především třetí etapa, která generuje největší zisky, začala vytvářet výnosy aţ v pátém 

roce.  

4.1 Návrhy na vylepšení 

V této části práce se zabývám hledáním moţností, kde by se dala automatická identifikace 

zavést a znamenala by pro podnik určitý benefit.  

4.1.1 Identifikace motorů  

V současné době Siemens Elektromotory své konečné výrobky značí výkonnostním 

štítkem. Toto je však nepraktické, neboť při ztrátě štítku je obtíţné motor přesně 

identifikovat, coţ je důleţité při provádění servisu. V závodě Siemens Elektromotory mi 

bylo řečeno, ţe uvaţují o změně, neboť se z řad odběratelů ozývají poţadavky po zavedení 

identifikace pomocí RFID. 

Zavádění RFID je v současnosti velmi populární. Uvedu zde jeden příklad, ve kterém 

shledávám určitou podobnost s problémem identifikace motorů.  Finská společnost NP 

Collection otevřela inovativní prodejnu oblečení. Všechno oblečení bylo označeno RFID 

tagem, a čtečky byly umístěny ve zkušebních kabinách. Pokud se zákazníkovi líbilo zboţí, 

ihned v kabině dostal informaci o ceně, o dostupném počtu kusů, o dostupných kusech 

zboţí s jinými barvami a také informaci o tom, které další oblečení by se hodilo 

k vybranému kusu.  Systém přivedl finské společnosti jednoduchou inventarizaci a tím 

rychlou informaci, kdy bude potřebné provést další nákup zboţí, kontrolu nad zboţím 

v logistickém řetězci, ale především spokojenost zákazníků. [14]   

 

Pro odběratele Siemens Elektromotory by zavedením RFID vyplynuly tyto výhody: 

 Moţnost sledovat zakoupené zboţí v logistickém řetězci 

 Při doručení objednávky s motory okamţitá kontrola počtu kusů a typů 

 Jednoduchá inventarizace majetku 

 Okamţité zjištění dat o motoru v případě potřeby 
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Toto zavedení by pro Siemens Elektromotory neznamenalo navýšení příjmů, neboť 

zavedením by nedošlo k ţádné úspoře nákladů a navýšení výnosů (za předpokladu, ţe 

konkurence bude disponovat také technologií RFID). Čtyři výše vyjmenované výhody 

spočívají totiţ v péči o zákazníka. 

„Paradigma se změnilo. Produkty přicházejí a odcházejí. Dnešní hodnotovou jednotkou je 

vztah k zákazníkovi.“  - Bob Wayland 

Pracovníci marketingu z dob dřívějších se domnívali, ţe nejdůleţitější věcí je získávat 

nové zákazníky. Dnes se však všichni experti shodují, ţe platí pravý opak. Udrţení 

zákazníků je ze všeho nejdůleţitější. Na získání zákazníka vynaloţily firmy mnoho peněz a 

času. Dříve si firmy myslely, ţe to bylo všechno, co musely udělat, aby jim zákazník zůstal 

věrný. Jenţe konkurence je neúprosná, a zákazníky si snaţí nalákat k sobě. A jelikoţ 

ztracený zákazník znamená pro společnost ztrátu budoucích zisků z jeho dalších nákupů, je 

nutné myslet v prvé řadě na svoje zákazníky a aţ poté na vyhledávání nových. [4]   

Z těchto důvodů bych jednoznačně doporučoval zavést RFID tagy s EPC standartem (aby 

tag mohl být přečten kýmkoli) na motory, čímţ bych udrţoval vztah se zákazníky a ukázal 

jim, ţe nejsou lhostejní.  Tento krok zabrání v případném přechodu zákazníka ke 

konkurenci.  

4.1.2 Příjem materiálů od externích dodavatelů pomocí RFID 

Materiál přijatý od externích dodavatelů je:  

 V některých případech zcela neoznačen 

 Označen čárovým kódem 

 

Technologie čárových kódů je levnější neţ RFID, ale i u této v celku nové technologie se 

zaznamenává sniţování cen. Nevýhody neznačení přijatých materiálů pomocí RFID jsou 

velké: 

 Skladník provádí zběţnou kontrolu přijatých materiálů 

 Můţe se stát, ţe přijatého zboţí je méně kusů, neţ bylo dohodnuto – a tuto 

informaci nezjistí skladník okamţitě.  
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 Můţe se stát, ţe v zásilce byl přijat jiný druh materiálu, neţ byl dohodnut – tato 

informace nemusí být zjištěna po dobu i několika dní od dodávky (např. některé 

materiálové části si jsou podobné a skladník při jejich značení čárovým kódem 

věnuje pozornost převáţně prvním kusům a změny si nemusí vůbec všimnout.) 

Doporučuji zavedení RFID značení pro příjem materiálu od externích dodavatelů, neboť se 

tímto zavedením uspoří mzdové náklady (skladník nemusí kaţdý výrobek zdlouhavě značit 

čárovým kódem jako doposud), materiál bude zaveden ihned do systému SAP R/3 a bude 

provedena okamţitá kontrola přijatého zboţí, díky které se můţe rychle sjednat adekvátní 

náprava. Jsem si vědom, ţe zavedení tohoto systému bude vyţadovat ze strany dodavatelů 

zavedení RFID technologie (ze strany Siemensu bude nutné zakoupení několika čtecích 

bran) a proto bych jiţ v nejbliţší době specifikoval dodavatelům tyto poţadavky. Při 

neochotě dodavatelů bych doporučil hledání dodavatelů, kteří RFID technologii pro své 

zboţí pouţívají nebo o tomto uvaţují.  
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5 ZÁVĚR 

Cílem této práce je ekonomicky zhodnotit zavedení bezkontaktní identifikace ve 

společnosti Siemens Elektromotory s.r.o. a posoudit moţnosti zavedení této technologie do 

procesů, kde zatím zavedena není.  

V první části práce po úvodu, tedy v druhé kapitole, se zaměřuji na samotnou společnost 

Siemens Elektromotory a čtenáři přibliţuji oblast podnikání a stručnou historii. 

Třetí kapitolou naznačuji proces fungování výrobního systému v podniku před zavedením 

technologie automatické identifikace a zároveň dokládám, jakými kroky se fungování 

výrobního procesu ubírá po zavedení technologie. Tato část práce můţe poslouţit všem 

firmám, které uvaţují o zavedení technologie čárových kódů či RFID a potřebují 

informace, jak se přechod na tyto technologie uskutečnil a jakým způsobem po zavedení 

fungují.    

Ve čtvrté kapitole rozebírám výsledky ekonomického modelu zavedení automatické 

identifikace, který je součástí přílohy.  Projekt jsem hodnotil pro uvaţovanou ţivotnost 10 

let pěti ukazateli: čistou současnou hodnotou, vnitřním výnosovým procentem, indexem 

rentability, dynamickou dobou návratnosti a ROI podle EAT. Výsledek doby návratnosti 

se nachází na samém konci doby ţivotnosti a jeho hodnota je 9,38 let. V praxi se běţně 

nepřijímají projekty s dobou návratností nad 2 roky, tady je však potřeba udělit výjimku.  

Důvody k tomuto tvrzení jsou dva. Prvním je fakt, ţe samotný projekt byl dokončen v 4,3 

letech od začátku.  Investice se od dokončení projektu vrátí za 5 let, coţ je mnohem 

přijatelnější číslo.   Druhým důvodem je dlouhodobá udrţitelnost. Nedá se předpokládat, 

ţe by podnik od systému automatické identifikace odstoupil, je moţno očekávat jen jeho 

vylepšování a dolaďování.  Jako takový bude přinášet příjmy i nadále. Samozřejmě bude 

nutná obnova přístrojů, ale podnik uţ nemusí vynakládat náklady na vývoj nového 

softwaru a angaţovat své pracovníky při vývoji a implementaci technologie. Projekt 

z těchto důvodů hodnotím pozitivně.  

Součástí čtvrté kapitoly je i návrh moţností zavedení bezkontaktní technologie do dalších 

procesů. V této části rozebírám návrh na zabudování RFID čipů do koncových výrobků 

společnosti Siemens Elektromotory – elektromotorů. Uvádím důvody, proč by měl 

Siemens zabudování čipů zváţit co nejdříve a jaké výhody to přinese. Druhým rozebraným 
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návrhem je RFID značení materiálů od externích dodavatelů.  I při tomto návrhu popisuji 

výhody, které toto značení přinese.  

Podle mého názoru se mi cíl diplomové práce, tedy ekonomické zhodnocení zavedení 

automatické identifikace a návrh jejího moţného zavedení do dalších částí výrobního 

procesu, podařilo splnit.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Richard Böhm: Vyhodnocení investice do zavedení automatické identifikace 

2011                                                                                                                             36 

 

POUŽITÁ LITERATURA 

1 VALACH,J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. vyd. Praha :  

Ekopress , 2006. 468 s. ISBN 80-86929-01-9  

2 MÁČE,M. Finanční analýza investičních projektů. 1. vyd. Praha :  GRADA , 2006. 80 

s.  ISBN 80-247-1557-0 

3 KOUDELA,V, BARBARA,S. Ekonomická efektivnost investic. 1. vyd. Ostrava : 

vysokoškolská skripta, 2000. 86 s. ISBN 80-7078-825-9 

4 KOTLER, P. Marketing podle Kotlera – Jak vytvářet a ovládnout nové trhy. 1. vyd. 

Praha: Management Press, 2000. 258s. ISBN 80-7261-010-4 

5 WALLACE,T.; KREMZAR,M. ERP:Making it Happen:The Implemensters‘ Guide tu 

Success with Enterprise Resource Planning. 1. vyd. Canada: John Wiley & Sons, Inc., 

2001. 384s. ISBN 978-0-471-39201-9 

6 LAWLOR,W. Common SAP R/3 Functions Manual. 1. vyd. London: Springer London 

Ltd, 2004. 396 s. ISBN 978-1-85233-775-9 

7 Travel Back Through the History of Siemens [online]. [cit. 2011-11-06]. Dostupné na 

WWW: <http://www.siemens.com/history/en/history/index.htm> 

8 Siemens Annual Report 2010 [online]. [cit. 2011-11-06]. Dostupné na WWW: 

<http://www.siemens.com/investor/pool/en/investor_relations/siemens_ar_2010.pdf> 

9 Siemens Elektromotory Frenštát [online]. [cit. 2011-11-06]. Dostupné na WWW: 

<http://www.siemens.cz/siemjet/cz/home/elektromotory-frenstat/uvod/Main/index.jet> 

10 Vývoj společnosti [online]. [cit. 2011-11-06]. Dostupné na WWW: 

<http://www.itsolutions.siemens.cz/web/o_nas/vyvoj_spolecnosti> 

11 Stručný firemní profil [online]. [cit. 2011-11-06]. Dostupné na WWW: 

<http://www.gaben.cz/etc_tx.asp?article=spol> 

12 The History of RFID Technology [online]. [cit. 2011-11-06]. Dostupné na WWW: 

<http://www.rfidjournal.com/article/view/1338> 

13 Základní informace o technologii RFID [online]. [cit. 2011-11-06]. Dostupné na 

WWW: <http://www.rfidportal.cz/index.php?page=rfid_obecne> 

14 Finský prodejce textilu zavádí inteligentní zkušební kabiny [online]. [cit. 2011-11-06]. 

Dostupné na WWW: <http://www.rfidportal.cz/index.php?page=clanek&art=619> 

15 EPCglobal Network [online]. [cit. 2011-11-06]. Dostupné na WWW:  

http://www.siemens.com/history/en/history/index.htm
http://www.siemens.com/investor/pool/en/investor_relations/siemens_ar_2010.pdf
http://www.siemens.cz/siemjet/cz/home/elektromotory-frenstat/uvod/Main/index.jet
http://www.itsolutions.siemens.cz/web/o_nas/vyvoj_spolecnosti
http://www.gaben.cz/etc_tx.asp?article=spol
http://www.rfidjournal.com/article/view/1338
http://www.rfidportal.cz/index.php?page=rfid_obecne
http://www.rfidportal.cz/index.php?page=clanek&art=619


Richard Böhm: Vyhodnocení investice do zavedení automatické identifikace 

2011                                                                                                                             37 

 

<http://www.rfid-epc.cz/download/prezen/RFIDWorkingGroup-EPCglobalNet.pdf> 

16 MES systémy GBCLINE v praxi [online]. [cit. 2011-11-06]. Dostupné na WWW: 

<http://www.is4industry.eu/PrilohyFirmy/GABENidentifikace.pdf> 

17 BENADIKOVA,A.; MADA,Š.; WEINLICH,S.Čárové kódy – automatická identifikace 

[online]. [cit. 2011-11-06]. Dostupné na WWW: 

<http://www.volny.cz/alef-cz/ck00/00.htm> 

18 Bar Code Types [online]. [cit. 2011-11-06]. Dostupné na WWW: 

<http://www.gs1.org/barcodes/technical/bar_code_types> 

19 Úvod do technologie [online]. [cit. 2011-11-06]. Dostupné na WWW: 

<http://www.gaben.cz/upfiles/RFIDWorkingGroup-UvodDoTechnologie.pdf> 

20 RFID Smart Label a RFID vs. Čárkový kód [online]. [cit. 2011-11-06]. Dostupné na 

WWW: <http://automatizace.hw.cz/rfid-smart-label-rfid-vs-carkovy-kod> 

21 Siemens interní podklady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rfid-epc.cz/download/prezen/RFIDWorkingGroup-EPCglobalNet.pdf
http://www.is4industry.eu/PrilohyFirmy/GABENidentifikace.pdf
http://www.volny.cz/alef-cz/ck00/00.htm
http://www.gs1.org/barcodes/technical/bar_code_types
http://www.gaben.cz/upfiles/RFIDWorkingGroup-UvodDoTechnologie.pdf
http://automatizace.hw.cz/rfid-smart-label-rfid-vs-carkovy-kod


Richard Böhm: Vyhodnocení investice do zavedení automatické identifikace 

2011                                                                                                                             38 

 

PŘÍLOHY 

 

Příloha 1 – Původní časový harmonogram projektu 

Příloha 2 – Rozhodovací strom výběru varianty sběru dat 

Příloha 3 – Přínosy 1. etapy 

Příloha 4 – Přínosy 2. etapy 

Příloha 5 – Přínosy 3. etapy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                              

 

Příloha 1 – Původní časový harmonogram projektu 

 

 

 

 



 

                                                                                                                              

 

Příloha 2 – Rozhodovací strom výběru varianty sběru dat 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                              

 

Příloha 3 – Přínosy 1. etapy 

 

 

 

 



 

                                                                                                                              

 

Příloha 4 – Přínosy 2. etapy 

 

 

 

 



 

                                                                                                                              

 

Příloha 5 – Přínosy 3. etapy 

 

 


