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Abstrakt 

 Tato bakalářská práce se zabývá studiem technologie radiofrekvenční identifikace a 

jejím vyuţití v obchodně dodavatelských vztazích. Hlavním cílem práce je vyuţití této 

technologie v obchodních vztazích jako náhrada za čárové kódy, která povede ke zvýšení 

rychlosti a efektivnosti v obchodních vztazích. 

Abstract 

 This bachelor work focuses on the study of the technology radio-frequency 

identification and its application in commercial supplier relationships. The main subject of 

this work is to use this technology in business relationships as a replacement of barcode 

technology with the intention of raising processing speed and effectiveness in business 

relationships.  
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Seznam pouţitých symbolů a zkratek 

RFID  Radio Frequency Identification 

B2B  Business-to-Business 

B2C  Business-to-Customer 

EPC  Electonic Product Code 

GIS  Geographic Information System 

ECR  Efficient Consumer Respone 

EDI  Eletronic Data Intechange 

CPFR  Collaborative Planning, Forecasting and Replenichment 

ERP  Enterprise Resource Planning 

SRM  Supplier Relationship Management 
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1. Úvod 

Dnešní doba klade čím dál větší nároky na rychlost, přesnost a pohodlnost. Ve všech 

odvětvích se začíná projevovat proces automatizace a obchodní vztahy nejsou výjimkou. 

Ke značení objektů se vyuţívá především čárových kódů, které se pouţívají od roku 1995, 

a téměř nic se na nich nezměnilo. Dovedly se sice k dokonalosti, ale i to uţ nestačí pro 

automatizované procesy a proto se musí přijít s něčím novým. Za 2. Světové války se 

experimentovalo s technologií zvanou radiofrekvenční identifikace (Radio Frequency 

Identification dále jen RFID). Časem se tento systém zlepšoval a začal pouţívat 

v obchodech jako účinná ochrana proti zlodějům. Kdyţ vývojáři zjistili, ţe tento systém 

v sobě ukrývá mnohem vetší potenciál, začali jej vyuţívat pro mnohem náročnější účely. 

Ze začátku na jednodušší operace, např. sledování zásilek, kde se vyuţívalo pouze EPC 

kód a časem se začala přidávat paměť, ve které se uchovávaly nejrůznější informace. 

Vývoj se dostal tak daleko, ţe se začalo uvaţovat o nahrazení čárových kódů touto 

technologií. Dnes se však o nahrazení neuvaţuje, spíše se jedná spojení těchto dvou 

technologií. 
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2. Základní struktura 

Globalizace obchodních sítí výrazným způsobem zasahuje do vlastní struktury 

distribuční části dodavatelských řetězců. Klasická struktura postupné distribuce (viz. 

Obrázek 1) od výrobců přes několik partnerů ke konečným zákazníkům velmi rychle 

ustupuje do pozadí. V ne tak dávné minulosti několik většinou specializovaných 

velkoobchodů dodávalo omezený sortiment zboţí do velkého mnoţství menších prodejen 

(řádově šlo o víc neţ 160 tisíc prodejen) s poměrně úzkým sortimentem. Stejná prodejna 

byla zásobována několika velkoobchodníky. To také nutilo zákazníky navštěvovat více 

prodejen pro uspokojení svých potřeb. Rok 1995 byl počátkem razantní změny, kdy 

rozsáhlá síť maloobchodů je stále intenzivněji nahrazována početně mnohem menší sítí 

super a hypermarketů (řádově jde stovky prodejen). V ČR činí jejich podíl na prodeji 

potravin uţ 31 % a spolu s diskontními prodejnami uţ přes 60 %, se stále rozsáhlejším 

sortimentem zboţí. Roli velkoobchodních organizací přebírá omezený počet velkých 

distribučních center. Moderní podobou jsou Gross-Dock centra, v nichţ jsou kompletovány 

velkoobjemové dodávky od výrobců prakticky „z vozu na vůz“ a dodávány bez ukládání 

ve skladu přímo obchodním řetězcům (obr. 2). Zásadou jejich funkce je maximalizace 

průtoku zboţí centrem. Pronikavé sníţení distribučních mezistupňů na jeden, výrazně 

sniţuje distribuční náklady. Tlak na náklady na distribuci je typickým rysem současného 

působení obchodních řetězců na dodavatelské řetězce a je vyvolán ostrou konkurencí jejich 

relativně nízkého počtu. Nastává období, kdy etapa, v níţ velké prodejní řetězce 

likvidovaly sítě malých samoobsluh, je nahrazena konkurenčním bojem o trţní podíly mezi 

nimi. 

 

Obrázek 1 – Klasická struktura distribučního řetězce 
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Obrázek 2 – Cross-Dock centra 

Velký význam má v této souvislosti optimální lokalizace distribučních center. Umístění 

centra ovlivňuje zejména přepravní náklady. Zkušenosti autorů ukazují, ţe vyuţitím 

vhodných lokalizačních algoritmů lze sníţit přepravní náklady aţ o 20 %. Podpora 

rozhodování o umístění centra je zpracována, existují účinné algoritmy, které zabezpečí 

optimální lokalizaci jednoho nebo několika center. Nejnovějším trendem v této oblasti je 

vyuţití simulačního software, např. Witness.  

Návazným problémem je stanovení počtu center. Jejich počet ovlivňuje nejen náklady 

na dopravu, ale působí i na dosahovanou úroveň sluţeb. Uvědomíme-li si, ţe obchodní 

řetězce poţadují stále kratší termíny vyřizování svých objednávek, stále menší dodávky s 

vysokou frekvencí, je zřejmé, ţe pro rozsáhlé regiony jedno centrum není schopno takové 

poţadavky s přijatelnými náklady zabezpečit. Problémem je nedostatek algoritmů pro 

lokalizace více objektů. Proto byl na pracovišti autorů vyvinut účinný algoritmus pro 

lokalizaci více neţ jednoho distribučního centra, který nahrazuje zatím pouţívané postupy, 

kombinující intuitivní postupy s lokalizačními modely, pouţívanými pro umístění jednoho 

centra systematickým postupem. V řadě případů je dostupnost zákazníků, měřená např. 

termínem vyřízení objednávky, nutnou podmínkou. Nalezení počtu center a jejich lokalit 

není jednorázový proces. V prvním kroku jsou kritériem náklady na dopravu a případně 

náklady spojené s existencí zásob, v dalším kroku je ověřována dostupnost zákazníků z 

navrţených center. S výhodou lze vyuţít GIS, které nabízejí hledání oblastí dostupnosti 

zákazníků do stanovené doby ze zvoleného místa po reálných přepravních sítích s předem 

nastavenými reálnými přepravními rychlostmi. Stejně tak mohou tyto postupy pomoci při 

hledání lokalit nákupních center a ověřování geografického rozsahu regionu, který je pro 

zákazníky přijatelně dostupný např. z hlediska jejich vzdálenosti od centra.  

Obchodní řetězce vyvíjejí tlak na implementaci ECR systémů v jejich styku s výrobci. 

Systém známý od konce 90. let spočívá v odstranění klasického sytému objednávání a jeho 
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nahrazení postupem, při němţ výrobci dostávají on-line informace o stavu zásob svých 

výrobků v prodejnách a při jejich poklesu na předem stanovenou mez je průběţně doplňují. 

Aplikace postupu vyţaduje softwarovou podporu a vyuţití EDI přenosu dat. Zavedení 

systému znamená další úspory vyvolané zejména sníţením stavu zásob, vyšším vyuţitím 

přepravních prostředků apod. Jiný neţ elektronický přenos a zpracování objednávek není 

uţ vzhledem k jejich počtu a frekvenci ani moţný.  

Mění se poţadavky na přepravní a manipulační obaly. Stále rostoucí počet poloţek 

(řádově jde o několik desítek tisíc poloţek) prodávaných v prodejnách obchodních řetězců 

zvyšuje nároky na manipulaci se zboţím. Ve snaze omezit růst pracnosti ukládání zboţí do 

prodejních regálů jsou formulovány nové poţadavky na přepravní a manipulační obaly.  

Manipulační obaly musí být také nositelem informací. Moderní systémy řízení toků zboţí 

v zásobovacích řetězcích (ECR, CPFR a další) se opírají o elektronický přenos dat, z nichţ 

velké mnoţství musí být uvedeno nejen na spotřebitelských, ale zejména na manipulačních 

obalech ve formě různě koncipovaných kódů.  

2.1. Velkoobchod 

Velkoobchod představuje formu obchodování ve větším měřítku, který není 

primárně určen pro koncového spotřebitele. Většinou se jedná o obchod mezi přímými 

výrobci a dalšími obchodníky nebo mezi specializovanými obchody konkrétního 

sortimentu a maloobchodníky.  

2.1.1. Strany velkoobchodního prodeje 

Ve většině případů se tedy jedná o obchod mezi jednotlivými 

podnikatelskými subjekty na trhu (B2B). Velkoobchodní ceny jsou vţdy niţší neţ 

ceny maloobchodní, které jsou zvýšeny o příslušnou maloobchodní marţi. Tato 

marţe pokrývá nejen dopravu do prodejen, fixní náklady za místo v obchodech, 

uskladnění, elektřinu, platy prodavačů a v některých případech i prostředky pro 

podporu prodeje (reklamy, plakáty, atd.). Smlouva velkoobchodního dodavatele a 

maloobchodního odběratele je výhodná pro obě strany. Velkoobchod získá jistotu 

odbytu konkrétního počtu svých výrobků. Starost o prodej předmětného zboţí 

koncovému zákazníkovi přebírá maloobchod, ten jej ale nakupuje za velkoobchodní 

ceny a rozdíl na ceny maloobchodní mu generuje výnosy. 
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2.1.2. Charakteristika velkoobchodu 

Velkoobchody mívají většinou podobu velkých skladišť, skladů, úloţišť 

surovin nebo překladišť zboţí a materiálu, doplnění o provozní a administrativní 

zázemí. V mnoha případech bývají doplněny o maloobchodní prodejnu. 

2.2. Maloobchod 

Maloobchod představuje způsob prodeje především menšího objemu zboţí 

koncovému spotřebiteli, oproti velkoobchodu, který provádí prodej a distribuci zboţí 

ve velkém měřítku, často právě do maloobchodní prodejní sítě. 

2.2.1. Charakteristika maloobchodu 

Prostředí maloobchodu se vyznačuje vysokým stupněm hospodářské 

konkurence a významným tlakem na sniţování spotřebitelských cen. Tyto 

spotřebitelské ceny jsou v maloobchodu klíčovým nástrojem. Velkou míru však 

hrají i ostatní faktory jako: 

 Lokalita prodejního místa 

 Stav prodejní jednotky 

 Charakter zboţí 

 Selekce zboţí 

 Způsob prezentace zboţí 

 Atraktivita a reputace prodejce 

Toto je jenom výčet z mnoha faktorů, které tvoří přidanou hodnotu, podle 

které se zákazníci rozhodují, u koho budou nakupovat. 

2.2.2. Rozdíl od velkoobchodu 

Velkým rozdílem je osoba kupujícího, kterou představuje koncový zákazník 

a jeho spotřební chování, tedy způsob, podle něhoţ se rozhoduje o koupi produktu. 

U většiny zboţí neexistují smlouvy, ve kterých by se zákazník zavazoval na 

odebírání stanoveného počtu zboţí po určitou dobu, nebo na pravidelné bázi jak je 

to běţné u velkoobchodů. 
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Stejně tak zde nefiguruje ţádný dominantní zákazník, podle kterého by 

dodavatel (výrobce) mohl odhadovat objem produkce pro pokrytí poptávky. 

2.3. B2B vztahy 

„B2B je zkratka z anglického spojení Business-to-Business. Tento pojem se 

hojně vyuţívá v anglosaské obchodní terminologii a ve spojení s elektronickým 

obchodem (e-commerce) znamená obchodování mezi podniky navzájem. V kontrastu 

ke zkratce B2B se ve stejném kontextu pouţívá také zkratka B2C znamenající prodej 

výrobků či sluţeb konečným spotřebitelům.“[1] 

Obchodování na podnikové úrovni sebou nese velmi náročný a rozsáhlý proces, 

spočívající zejména v neustálé vzájemné komunikaci (výměna obchodních a 

logistických informací). Jedná se například o vyjednávání podmínek k uzavření 

konkrétního obchodního případu, o zasílání poptávek, ţádostí o cenovou nabídku, 

objednávek, faktur a dalších dokumentů. V poslední době se stávají součástí obchodní 

komunikace mezi firmami také sdílené informace o společném vývoji nových produktů 

nebo informace o situaci na trhu, marketingových plánech či finančních výsledných 

obchodů. Tvoří se uzavřené obchodní řetězce, které velmi úzce spolupracují. 

Podstatným komunikačním kanálem mezi firmami je internet, jehoţ význam je 

v segmentu B2B nezpochybnitelný. Nejdříve se začalo stále více prosazovat 

nejznámější sluţba, e-mailová korespondence. Později se začalo více prosazovat 

vyhledávání nejrůznějších informací o firmách na internetu, rozesílání a zveřejňování 

poptávek a nabídek na různých inzertních serverech a také přímé obchodování 

prostřednictvím internetu. Dnes jiţ existuje řada on-line aplikací, které jsou uzavřené a 

pro nezúčastněné subjekty nedostupné. Jejich prostřednictvím jsou řízeny mnohdy 

velmi sloţité a citlivé obchodní procesy. 

Obchod mezi firmami však není nijak ustálený proces. Dodavatelé neustále 

hledají nové odběratele, odběratelé hledají a mění své dodavatele, zjišťují nenovější 

nabídky a sledují cenové relace na trhu. 

Mnozí dodavatelé i odběratelé rychle pochopili výhody nových forem 

elektronického obchodování. Prvním jednoduchým modelem byla forma bilaterálního 
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obchodu (obchodování „jednoho s jedním“). V následující fázi se začaly rozvíjet 

zejména obchodní systémy na podporu prodeje v obchodních sítích prostřednictvím 

obchodních partnerů (obchodování „jednoho s více“). Aţ v poslední době se začaly 

v praxi uplatňovat také systémy elektronického obchodu zaloţené na principu „mnoho 

s mnoha“. 

 Výsledkem těchto na první pohled protichůdným obchodním strategií, kdy na 

jedné straně je zde snaha o uzavřené a velice dobře zabezpečené systémy vzájemné 

komunikace mezi stálými obchodními partnery a na straně druhé nekonečná potřeba 

změny směřující k větší efektivitě a rozvoji směrem k novým příleţitostem, je 

rozdělení obchodních aktivit a souvisejících podnikových procesů na interní či 

koncernové. Interní obchodní politice jsou dnes přizpůsobeny všechny podnikové 

aplikace (systémy ERP, SRM, SCM, apod.) 

Nástroje B2B se uplatňují v případě externích obchodních procesů, jejichţ 

cílem je zejména najít nového obchodního partnera, ať uţ na straně nákupu nebo 

prodeje. Jedním z pouţívaných B2B nástrojů jsou elektronická trţiště. 

2.4. B2C vztahy 

Business-to-customer (B2C) je označení pro obchodní vztahy mezi obchodními 

společnostmi a koncovými zákazníky, realizované webovými aplikacemi, virtuálními 

obchody na internetu apod. 

Softwarová řešení, která dříve vyuţívala pouze elektronické obchody určené 

pro segment B2B, se dnes vyuţívají i v oblasti obchodu B2C. Standardně zde patří 

například on-line přehled objednávek a jejich stavů, informace o skladových 

dostupnostech apod. Noví zákazníci či nové objednávky jsou díky plně 

automatizovanému a obousměrnému propojení na podnikový systém provozovatele 

ukládány do účetnictví, coţ má za následek sníţení provozních reţií a vyloučení 

lidských chyb pramenící z působení lidského faktoru. 

Cílem B2C elektronických obchodů je získání a udrţení zákazníka. Grafika 

obchodů je cíleně směřovaná na určitou skupinu klientelu (muţi, ţeny, sportovci, atd.), 

reprezentuje nabízené komodity zboţí a celkové pojetí musí vytvářet příjemné 
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prostředí pro nákup a snadnou orientaci zákazníka. Obvyklé jsou rovněţ moduly pro 

podporu prodeje např. akční zboţí, výprodeje, novinky, atd.) 

Pro úspěšné provozování elektronického obchodu ve velké konkurenci se 

v praxi pouţívají integrované marketingové nástroje e-mailoví zpravodajové, SEO 

optimalizace a vypovídající statistiky. 

Podniky často realizují hybridní řešení, která jsou určena pro oba segmenty 

trhu, tedy pro B2B i B2C současně. V ideálním případě je takovéto řešení vyváţené, 

aby uspokojovalo obě cílové skupiny nakupujících. Správně vytvořený obchod dokáţe 

poskytovat obsah jednotlivým skupinám uţivatelů tak, ţe zobrazovaná struktura je 

měněna podle typu přistupujícího klienta. 

2.5. Řízení dodavatelských procesů a strategie dodavatelů 

S rostoucími poţadavky na konkurenceschopnost je v průmyslovém podniku 

připisován rostoucí význam nákupu, který můţe významně přispět ke sniţování 

nákladů i k jedinečnosti produktu (zajištěním odpovídající jakosti apod.). Nakupování 

(sourcing) zahrnuje celou řadu dílčích procesů počínaje výběrem dodavatelů přes 

jednání o dodavatelských smlouvách a o spolupráci na vývoji produktu, dále přes 

vlastní dodávky materiálů po následné analýzy aţ k hodnocení skutečného výkonu 

dodavatelů. 

2.5.1. Výběr dodavatele 

Proces nakupování začíná výběrovým šetřením a vyhodnocováním nabídek 

potenciálních partnerů. Dodavatelé nejsou zdaleka posuzováni podle ceny, kterou 

nabízejí, ale také podle doby odezvy (lead time), spolehlivostí, flexibility, kvality a 

konstrukční schopnosti (technologie, inovace). Dodací lhůty, spolehlivost a 

pruţnost jsou vlastnosti, které významně ovlivňují nezbytnou výši pojistných zásob 

a tím i nákladů na jejich drţení. Obdobný účinek na hospodaření se zásobami 

vykazuje také frekvence dodávek a minimální velikost dodávky. Kvalita dodávek 

se kromě nutnosti udrţování odpovídající úrovně pojistných zásob významně 

odrazí na celkových nákladech produktu (vícepráce, ztráta materiálu, nákladná 

inspekce, vysoké náklady na garanční opravy) a spokojenosti zákazníků. Při výběru 

partnera je nutné zváţit také následující faktory: 



Ondřej Kázmér: Vyuţití RFID technologie v B2B a B2Cvztazích 
 

   2011   9 
 

 Transportní náklady ovlivněné vzdáleností 

 Způsob dopravy a frekvenci dodávek 

 Směnné kurzy, daně a cla v případě globálních řetězců 

 Platební podmínky 

 Mnoţstevní slevy poskytované dodavatelem 

Důleţitá je také informační vyspělost dodavatele, která mu dovoluje plánovat podle 

předpovědi vývoje poptávku a tím se vyvarovat nadbytečných zásob, nebo naopak 

nedostatku ţádaného produktu. Informační vyspělost vede také k optimalizaci 

výrobních, skladovacích a transportních nákladů. Dodavatelé musí umět vyjít vstříc 

poţadavkům svých zákazníků a pruţně na ně reagovat. 
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3. Technologie RFID 

Technologie RFID je zaloţena na identifikaci objektů pomocí radiofrekvenčních vln. 

Tento systém je aplikovatelný v mnoha odvětvích, ve kterých je kladen důraz na rychlé a 

přesné zpracování informací a jejich okamţité zpracování. Informace těchto objektů jsou 

elektronicky ukládány do malých čipů (tzv. tagů) a pomocí rádiového přenosu se dají 

opakovaně načítat a u některých zařízení i přepisovat. Čtení neprobíhá jednotlivě po 

objektech, lze tedy načítat velké mnoţství čipů v jednom okamţiku a následně zpracovávat 

data. Zavedení této technologie do stávajícího procesu tedy přináší větší přesnost, rychlost 

a efektivnost. 

Systém RFID obsahuje tři základní prvky RFID tagy, čtecí zařízení a databázi. Je-li 

RFID tag v blízkosti čtecího zařízení, jsou z tagu přečtena data (identifikační číslo EPC), 

ke kterému jsou pak přiřazena data z databáze. 

3.1. RFID tag 

Tagy (nebo také transpondery) dělíme podle způsobu napájení na aktivní, 

pasivní a případně na jejich kombinaci. Dále můţeme RFID tagy rozdělit podle 

protokolu, který pouţívají, způsobu uchování informací a pouţívaného frekvenčního 

pásma. Tyto tagy mají různé tvary, velikosti a jsou vyrobeny z různých materiálů, které 

závisí na aplikaci, pro kterou jsou určeny. 

 

Obrázek 3 – Příklady různých tagů 
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3.1.1. Pasivní tag 

Pasivní tagy nemají vlastní zdroj elektrické energie. Energii příjmají ze 

čtecího zařízení. Čtecí zařízení vysílá nízkoenergetický signál. Tag tento signál 

přijímá přes anténu a pomocí energie signálu je napájen čip, který provede ověření 

a zpět posílá své data. 

 Pasivní tagy mají různou akční vzdálenost čtení od 0,5m do 10m, vzdálenost 

čtení závisí na zvoleném frekvenčním pásmu. V dnešní době jsou nejvíce 

vyuţívány právě pasivní tagy z důvodu niţší pořizovací ceny vzhledem k ceně 

aktivní RFID technologie, odolnosti vůči vnějším vlivům a nízké náročnosti na 

obsluhu. Velikost paměti se pohybuje v rozmezí 64 – 256 bitů. 

 

Obrázek 4 – porovnání pasivního tagu s mincí 
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3.1.2. Aktivní tag 

Aktivní tagy mají vlastní zdroj elektrické energie. Data vysílají samy aţ do 

vzdálenosti 100m. Miniaturní baterie, která je umístěná v čipu, má ţivotnost 1-5 let 

a je nutné provádět její výměnu. Kvůli baterii mají tyto čipy sníţenou odolnost vůči 

teplotním vlivům. Nejvíce se vyuţívají pro sledování osob, vozového a 

technologického parku a tam kde lze čip opětovně pouţít. Velikost paměti dosahuje 

aţ 100Kb. Nevýhodou této technologie jsou vyšší náklady na pořízení. 

 

Obrázek 5 – Porovnání aktivního tagu s mincí 

3.2. EPC kód 

„EPC (Electonic Product Code) je jednoduchý kompaktní kód, který 

jednoznačně identifikuje daný tag (výrobek, objekt, apod.). EPC je postaven na 

myšlence jednoduché hierarchie, která můţe být pouţita k vyjádření široké škály 

rozdílných existujícíh číselných systémů, jako je např. EAN.UCC, UID, VIN a 

ostatní.“[2] 

EPC kód je stejně jako většina číselných schémat pouţívaných pro obchodování 

rozdělen na čísla, která identifikují výrobce a druh produktu. EPC ale navíc obsahuje 

sadu číslic, sériové číslo, k identifikaci předmětů. EPC je klíčem pro získání informací 

o produktu, který existuje v celosvětové EPC síti. 

EPC kód obsahuje: 

 Hlavičku s velikostí kódu, typem, strukturou, verzí EPC 

 Informace o výrobci 

 Třídu výrobku 

 Sériové číslo produktu 
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V současnosti se pouţívají EPC kódy o velikost 64 a 96 bitů. Jejich struktura se 

můţe lišit, ale v zásadě se bity rozdělují do jednotlivých kategorií, které znázorňuje 

příkald struktury EPC kódu s 96 bity (viz. Obrázek 6). 

 

Obrázek 6 – Struktura 96 – bitového EPC kódu 

3.3. Přenos dat 

Technologie RFID je postavena na vyuţití rádiových vln k automatické 

identifikaci osob a objektů. Nejběţnější metodou je zaznamenání čísla EPC (viz. 

Kapitola 3.3) identifikující osobu nebo objekt a případně další informace na čip, který 

je připojený k anténě (čip a anténa jsou společně označovány jako RFID transpoder, 

nebo RFID tag). Anténa slouţí k vysílání identifikačních informací z čipu ke čtecímu 

zařízení (čtečce). Čtečka převede rádiové vlny z RFID tagu do digitální informace, 

která můţe být dále vyuţita a zpracována na počítači. 

 

Obrázek 7 – Základní princip RFID systémů 
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„Rádiové vlny, resp. elektromagnetické vlny jsou tvořeny pohybujícími 

elektrony a skládají se z oscilujících elektronů a magnetických polí. Tyto vlny mohou 

projít různými druhy materiálů. Záleţí na jejich vlnově frekvenci (viz. Obrázek 8). 

Vzdálenosti mezi dvěma nejvyššími, nebo nejniţšími body se nazývá vlnová 

délka. Pokud dojde ke kompletní oscilaci vlnové délky jedné vlny, nazýváme to cyklus. 

Času potřebnému k dokončení jednoho cyklu se říká perioda oscilace. Počet cyklů za 

jednu sekundu udává frekvenci vlny, která se vyjadřuje v jednotkách hertzů – Hz. Kdyţ 

máme frekvenci vlny 1Hz, znamená to, ţe vlna osciluje rychlostí jednoho cyklu za 

sekundu. 

 

Obrázek 8 – Vyobrazení elektromagnetické vlny 

Radiofrekvenční (RF) vlny jsou elektromagnetické vlny s délkou vlny kolem 

1000Km (tj. rozpětí mezi 30Hz a 300GHz). RFID vyuţívá především rádiových vln o 

frekvenci mezi 30KHz a 5,8GHz.“[3] 
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3.3.1. Třídy frekvenčních typů RFID 

 Low frequency (LF) 

„RFID systémy obvykle pouţívají rozpětí od 125KHz do 134KHz. Typický 

RFID systém pracuje na 125KHz  nebo 134,2KHz.“[3] Systém pracující na 

této frekvenci vyuţívá především pasivní tagy. Vyuţívají se především 

v prostředí obsahující např. kov, prach, sníh, tekutiny, atd. 

 High frequency (HF) 

„HF má rozsah od 3MHz do 30MHz. Typický RFID systém pracuje na 

frekvenci 13,56MHz.“[3] Systémy pracující na této frekvenci vyuţívají opět 

především pasivních tagů. Mají niţší přenosovou rychlost. HF systémy 

nabízejí široké vyuţití zejména v nemocnicích, protoţe nedochází ke kolizi 

frekvenčních vln s nemocničním zařízením. 

 Vltra high frequency (UHF) 

„UHF má rozsah 300MHz aţ 1GHz. Typický pasivní systém pracuje na 

frekvenci 868MHz v Evropě a 915MHz v USA. Typický aktivní UHF RIFD 

systém pracuje na 315 a 433MHz.“[3] UHF systém vyuţívá jak aktivních 

tak i pasivních tagů. Hlavní výhodou vyuţití tohoto frekvenčního pásma je 

vysoká přenosová rychlost, naopak nevýhodou je nízký výkon v prostředí, 

v němţ se vyskytují kovy nebo tekutiny. 

 Microwave frequency 

„Rozsah MF vzrůstá od hodnoty 1GHz. Typický mikrovlnný RFID systém 

pracuje na hodnotách 2,45GHz nebo 5,8GHz.“[3] 

3.4. Middleware 

„Middleware přestavuje prostředníka mezi hardwarovou a softwarovou 

platformou. Zprostředkovává komunikaci mezi RFID čtečkami a nadřazeným 

systémem. Většina moderních systému je připravena na technologie automatické 

identifikace a při správné volbě middlewaru můţe být RFID řešení poměrně 

snadná“[4] 
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3.5. Čtecí zařízení 

Snímače neboli čtečky RFID jsou zařízení, která dokáţí zachytit vysílání tagů. 

Čtečka dokáţe provádět obousměrný provoz, tzn., ţe dokáţe informace nejen číst, ale i 

zapisovat. Pro vysílání a přijímání signálu vyuţívá vestavnou nebo externí anténu. 

Důleţitým faktorem je pak stejné frekvenční pásmo u čtecího zařízení a RFID tagu. 

Na čtecí zařízení jsou kladeny velké poţadavky: 

 Schopnost zpracovat velké mnoţství dat 

 Rozpoznat jiţ jednou přečtené tagy 

 Detekovat (ignorovat) odrazy signálu od pevných překáţek 

 Paralelní načítání tagů v krátkém časovém intervalu 

 Ideální místo pro umístění čtecího zařízení 

Čtecí zařízení se dělí na stacionární a mobilní. Mobilní čtečky musí splňovat 

větší poţadavky, např. odolnost vůči pádům, extrémním teplotám, vlhku, prašnosti, atd. 

Tyto čtečky komunikují bezdrátově pomocí WiFi sítí nebo prostřednictvím Bluetooth, 

kterými se aktuálně snímané informace v reálném čase přenášejí do centrální databáze. 

Navíc lze čtečky připojit k počítači prostřednictvím rozhraní USB. 

Stacionární čtečky se uplatňují tam, kde jsou tagy v pohybu a procházejí 

v blízkosti čtecího zařízení, např. v podobě čtecí brány. Tato moţnost je naznačena 

v Obrázku. Při výběru vhodného stacionárního čtecího zařízení je třeba zohlednit 

prostředí, ve kterém bude čtečka instalována (především vnitřní či venkovní instalace).

 

Obrázek 9 – Příklad RFID brány 
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4. Moţné přínosy 

„Kaţdá technologie má své přínosy a svá rizika zavedení. Vţdy je potřeba vycházet ze 

základního předpokladu, ţe klient pokud zvaţuje zavedení nové technologie, tak toto činí 

s důrazem na výsledný efekt a tím je vţdy ekonomická návratnost a přínos do vloţené 

investice (zisk).“[5] 

Velkou výhodou čipů oproti čárovým kódům je bezesporu skutečnost, ţe čtecí zařízení 

nemusí mít přímý optický kontakt s čipem. Čip můţe být tedy uloţen kdekoli (uvnitř 

balení, přímo na výrobku atd.), je tedy chráněn vůči mechanickému poškození nebo 

působením vlhkého či prašného prostředí. Na rozdíl od čárových kódů, kde je moţné 

načítat pouze jednotlivé kódy za sebou a vzdálenost od čtecího zařízení je minimální, je u 

vyuţívání RFID tagů moţnost načítat velké mnoţství čipů najednou a to i na větší 

vzdálenosti. 

Další nespornou výhodou RFID tagů oproti čárovým kódům je moţnost zapisování či 

přepisování dat uloţených v čipu. Tuto vlastnost čárové kódy nemají. Díky této vlastnosti 

je tedy snadné zjistit cestu výrobku od výroby aţ k příjemci. 

V budoucnu se počítá s nasazením RFID pro kartičky zdravotní pojišťovny, řidičská 

oprávnění, elektronické peněţenky, atd. 

4.1. Přínosy při inventarizaci 

Kaţdá společnost vyuţívá pro svou činnost hmotný majetek a podle zákona 

účetní jednotka musí provádět inventarizaci. Inventarizace představuje sběr velkého 

mnoţství údajů o stavu reálného světa. Jedná se o poměrně vhodnou situaci pro 

nasazení RFID technologie, ovšem ne všechny předměty lze označit pomocí RFID. 

Proto jsou řešení inventarizace často realizována duálně, RFID a čárový kód. Inventura 

pak probíhá s podporou ručního RFID terminálu, kterým jsou snímány tagy předmětů. 

Čtecí vzdálenost se pohybuje kolem jednoho metru, proto není nutné hledat přesné 

umístění RFID štítků. Po sběru informací v terénu proběhne uloţení údajů do 

podnikového systému pro správu majetku. Následně probíhá rozhodování o způsobu 

řešení neshod. 
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4.2. Přínosy ve zdravotnictví 

Dalším vyuţití této technologie se týká zdravotnictví. Hlavním důvodem 

zavádění do nemocničních zařízení je prevence chyb zdravotnického personálu. Při 

příjmu dostane kaţdý pacient náramek, ve kterém se nachází RFID tag s pamětí. Do 

paměti se nejprve uloţí základní údaje o pacientovi a jeho chorobopis. Chorobopis se 

dále aktualizuje podle stavu pacienta, zapisují se podané léky, podstoupené zákroky, 

zápisy o měření teploty pacienta a další informace. Sníţí se i riziko chyb, které by 

mohly vzniknout při přepisu informací do centrální databáze. V čipu můţe být uloţena 

i krevní skupina pacienta. Krevní konzervy jsou taktéţ opatřeny čipy, tudíţ nemůţe 

dojít k záměně a pouţití konzervy s jinou krevní skupinou. 

4.3. Přínosy v logistice 

Zrychlení procesu příjmu, výdeje, přesunu a inventarizace produktu 

 Kaţdý produkt prochází sloţitou cestou distribuce od svého vzniku (výroby 

aţ ke konečnému spotřebiteli. Na této cestě figuruje velké mnoţství firem, které 

s tímto produktem vykonávají řadu činností. V distribučním řetězci to znamená, ţe 

kaţdý produkt je nejprve přijat na skladové místo, dále se přesouvá v rámci skladu 

a poté je vydán ze skladu další firmě. Významným faktorem ovlivňujícím úspěšnost 

firmy je především rychlost neboli čas. Označování produktů pomocí čárových 

kódů umoţňuje pouze postupné načítání jednotlivých kódů kaţdého produktu a 

navíc musí mít přímou viditelnost. Značení produktů RFID tagy umoţňuje 

současné načítání velkého mnoţství tagů najednou a jednotlivé tagy nemusí mít 

přímou viditelnost se čtecím zařízením. 

Odstranění chyb obsluhy a zpřesnění celé evidence produktů 

 V současné době se ţivotnost produktů na trhu výrazně zkrátila. Globální 

ekonomika umoţňuje vstup na trh velkému mnoţství firem, které vytváří 

konkurenční tlak a nutí výrobce vytvářet stále nové produkty. Toto vede k velké 

náročnosti na přesnost zásobování. Firmy se snaţí pomocí nových technologií mít 

neustálý přehled o skladových zásobách. Velký důraz je kladen na minimalizace 

skladových zásob, převáţně z důvodu rychlé obměny produktů na trhu. Tento 
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proces zrychleného toku produktů klade velké nároky na přesnost evidence a 

minimalizování chyb způsobených obsluhou. Časté chyby vedou k finančním 

ztrátám a mohou ohrozit konkurenceschopnost podniku na trhu. Technologie RFID 

vylučuje vznik chyby obsluhy, které mohou vzniknout například tím, ţe obsluha 

nenačte všechny čárové kódy na paletě. 

Minimalizace nákladů spojených se značením produktů 

 V současné době se k značení produktů vyuţívají etikety s čárovým kódem. 

Takováto etiketa však musí být umístěna na viditelném místě a tak dochází 

poměrně často k jejímu poškození. 

 

Opakovaný zápis údajů do čipu během celého logistického pohybu 

 Další výhoda RFID oproti čárovým kódům tkví v moţnosti přepisování 

informací uloţených v RFID čipu. Do tagu lze informace zapisovat a měnit 

opakovaně. Lze takto do produktu zapsat datum výroby a poté také připisovat 

jednotlivé zápisy po celou dobu cesty produktu. 

Přesná evidence spotřebitelských jednotek, kartónů a palet 

 Představte si jednoduchý model distribuce zboţí: jednotlivý produkt má svůj 

obal a na něm čárový kód, X produktů je zabaleno do kartonu, který má další 

čárový kód a Y kartonů je zabaleno na paletě. Paleta je celá v ochranném obalu a 

má vlastní čárový kód. Obsluha tedy načte čárový kód palety, ale uţ není schopná 

ověřit, zda paleta obsahuje správný počet kartonů a správný počet produktů. Pro 

ověření počtů se musí celá paleta rozbalit a postupně načítat čárové kódy. 

 Při pouţití RFID technologie však čtecí portál načte najednou všechny 

RFID čipy na paletě a následně dokáţe vyhodnotit počty RFID čipů kartonů a čipů 

samotných produktů. 
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Velká odolnost RFID čipů (vlhkost, teplota, atd.) 

 Etiketa, která na sobě nese čárový kód, musí být umístěna vně obalu 

produktu a tím podléhá různým okolním vlivům. Působením těchto vlivů dochází 

k jejímu poškození a následným problémům s jejím přečtením. RFID tagy jsou 

umisťovány dovnitř obalu a tím jsou chráněny vůči okolním vlivům. Navíc existují 

čipy, jeţ obsahují různá čidla (např. měření vlhkosti nebo teploty). Hodnoty těchto 

veličin jsou ukládány do paměti čipu a lze proto zpětně zjistit, jakém prostředí se 

produkt nacházel během jeho distribuční cesty. 

4.4. Přínosy ve výrobě 

RFID technologie nabízí ucelený přehled o aktuálním stavu výroby a stává se 

významnou součástí všech pouţívaných systémů pro řízení výroby. Přináší on-line 

informace o vstupech do výroby a jejich řízení. Díky RFID značení se v systému 

vytváří přehled o spotřebě, času potřeby, výrobní lince, pracovníkovi, atd. Na základě 

získaných informací lze plánovat veškeré výrobní a logistické operace. 

 Přesné řízení toku materiálu ve výrobě (sníţení zásob) 

 Dohled na správnou kompletaci celku 

 Zpětná dohledatelnost aţ na úroveň jednotlivých materiálů 

 Okamţitá informace o stavu výroby 

 Moţnost zápisu do čipu během výroby 

 Sledování vyuţití a činností na pracovišti 

 Moţnost umístit čip natrvalo do výrobku a informace poté vyuţít 

v distribuci 

Informace o vstupech do výroby a jejich řízení 

a) Materiál 

Do výroby z mnoha stran vstupuje materiál. Všechen tento materiál 

se načítá do systému. V systému se tedy vytváří přehled o spotřebě. 
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b) Strojový čas 

RFID můţe říci, kolik jednotek za jaký čas stroj zpracoval. Lze tak 

jednoduše získat informaci o produktivitě strojů a jejich vytíţení v různých 

časových intervalech. Dalším rozpracováním těchto informací lze hledat 

úzká místa výroby a prostor pro zlepšení výrobního procesu. 

c) Lidé 

Čipy mohou napomoci utvářet rozšířený snímek pracovní doby 

s informacemi kdy, kolik produktů a za jak dlouho pracovník vytvořil. Opět 

se jedná o informace slouţící k optimalizaci, hodnocení a motivování 

pracovníka. 
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5. Popis typového řešení 

5.1. Organizace skladu 

Technologii RFID je vhodné nasadit jen tam, kde jsou dobře definované a 

zvládnuté procesy. Pouze v těchto případech je moţné docílit poţadovaných přínosů 

při přijatelných nákladech. Toto ovšem neznamená, ţe kaţdý dobře definovaný proces 

je vhodný pro systém automatické identifikace s vyuţitím RFID. Jako příklad si 

mţeme uvést vyskladňování skladu na kamiony. Kaţdé zboţí bude označeno čipem 

s informací o jednoznačné identifikaci zboţí, identifikaci zákazníka, dopravce, 

objednávky, exspiraci, atd. Systém obdrţí příkaz k vyskladnění určitého zboţí, které se 

nachází na určité pozici, na určený kamion. Kaţdá pozice je označena RFID čipem a 

paletový vozík je vybaven vysílačem. Paletový vozík projíţdí skladem do doby, neţ 

vysílač načte poţadovanou pozice. Zboţí je naloţeno na paletový vozík a odvezeno k 

výdejní bráně, jejíţ číslo je uloţeno v RFID čipu zboţí. V kaţdé bráně je taktéţ 

nainstalován vysílač, který načte kaţdé zboţí s RFID čipem které branou projde a 

zaznamená tuto skutečnost do systému. 

Organizace celého skladu je naznačena na obrázku 10. Adresa kaţdé pozice se 

skládá z trojmístného čísla. Pro ukázku mějme modře zvýrazněnou buňku. Tato buňka 

má adresu 332. 3-číslo regálu, 3-patro regálu a 2-pozice buňky z pravé strany. 

 

Obrázek 10 – Organizace skladu 
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5.2. Organizace prodejny 

V obchodu budoucnosti, budou maloobchodním zákazníkům poskytovány 

daleko lepší sluţby, neţ je zvykem dnes. Různá technická zařízení umoţní rychlejší a 

snadnější nakupování. 

5.2.1. Osobní nákupní asistent 

Osobní nákupní asistent (Personal Shopping Assistant – PSA) je srovnatelný 

s malým přenosným počítačem. Bude vybaven dotykovou obrazovkou a RFID 

čtečkou. 

Před zahájením nakupování se zákazník k PSA připojí pomocí své vlastní 

identifikační karty. PSA po identifikaci nabídne zákazníkovi nákupní seznam na 

základě jeho výběru při předchozích návštěvách obchodu a k tomu mu zobrazí 

aktuální mimořádné nabídky. Dále zobrazuje aktuální polohu v obchodě, pokud 

zákazník nemůţe některé zboţí najít, obchodní asistent mu pomůţe. 

Obchodní asistent skenuje veškeré RFID čipy v košíku a propočítává cenu. 

Zákazník má proto neustálý přehled o celkové ceně nákupu. Díky této funkci se 

nemusí veškerý obsah nákupního košíku přesouvat na pokladní pás. Personál pouze 

aktivuje platební proceduru. Tímto se doba čekání výrazně zkrátí. 

 

Obrázek 11 – ukázka PSA 
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5.2.2. Inteligentní váhy 

Inteligentní váhy budou snadno ovladatelné. Poloţky se umístí na váhu a 

váha automaticky rozliší různé druhy ovoce a zeleniny. Díky integrované kameře a 

speciálního software dokáţí rozpoznat produkt podle struktury povrchu, barvy, 

velikosti, atd. Zákazník jiţ nadále nebude muset hledat tlačítka odpovídající druhu 

produktu. Inteligentní váha po procesu váţení vytiskne cenovou nálepku obsahující 

popis produktu, váhu, cenu, čárový kód a RFID tag.  

 

Obrázek 12 – Inteligentní váha 

5.2.3. Inteligentní regály 

Regály budou vybaveny RFID čtečkami napojenými na centrální 

zásobovací systém. Čtecí zařízení zjistí kaţdé přidání či odebrání produktu a na 

základě těchto informací zaktualizuje poloţky v zásobovacím systému. Navíc tyto 

čtečky zaregistrují nesprávně vloţené zboţí. 
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5.2.4. Elektronické cenovky 

Elektronické cenovky budou nabízet aktuální cenovou informaci přímo 

z obchodního informačního systému. Navíc tyto cenovky mohou zobrazovat i 

informace o produktech. Cenové změny tedy budou probíhat okamţitě, budou vţdy 

aktuální a nebude docházet k přelepování cenovek, které můţe vést k dezorientaci 

zákazníků.  

 

Obrázek 13 – Ukázka elektronické cenovky 

5.2.5. RFID anonymizér 

Nezbytnou součástí obchodu vybaveného RFID technologií je RFID 

anonymizér, který slouţí k deaktivaci čipů z důvodu ochrany soukromí. Pracuje na 

principu mikrovlnného záření, které čip vyřadí z provozu. 

5.3. Praktický příklad logistického řešení s vyuţitím RFID 

„Společnost Kaufhof v roce 2003 zavedla řešení zaloţené na RFID technologii. 

Toto řešení umoţnilo provozovateli obchodních domů sledovat jednotlivé textilní 

výrobky podniku Gerry Weber ve všech fázích dodavatelského řetězce - od výrobce 

přes logistickou firmu, přípravu a distribuci zboţí aţ po jeho zpracování v pokladnách 

obchodů. Kaufhof Warenhaus je jedním z předních provozovatelů obchodních domů v 

Evropě. Více jak dva miliony zákazníků denně navštíví jejich zhruba 150 provozoven v 

Německu a Belgii. To samozřejmě představuje vysoké nároky na logistický systém. 
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Společně s oděvním podnikem Gerry Weber spustili zkušební projekt zavedení RFID 

technologie od společnosti Siemens Business Services, aby urychlili procesy ve svém 

logistickém řetězci. Pohyb zboţí podniku Gerry Weber byl sledován v logistické firmě, 

v distribučním centru a ve dvou zkušebních provozovnách. Celé řešení navrhla a 

implementovala společnost Siemens Business Services. Ta nejprve provedla analýzu 

současného stavu a dle poţadavků zákazníka navrhla celkové řešení. Během projektu 

Siemens Business Services zodpovídal za jeho koordinaci, řízení spolupráce s partnery, 

poradenství na úrovni procesů s ohledem na technické poţadavky a v neposlední řadě 

za testovací provoz a analýzu ziskovosti.  

RFID etikety byly v podobě cenovek připevněny na oděvní zboţí, které 

pocházelo výlučně z podniku Gerry Weber. Logistická firma následně vyměňovala 

cenovky na oděvech a dále je distribuovala do jednoho ze skladů společnosti Kaufhof, 

přičemţ zařízení pro čtení dat z RFID etiket byla umístěna ve dvou skladech a 

monitorovala jak příchozí, tak odchozí zboţí. Navíc dalšími monitorovacími místy, kde 

byla umístěna čtecí zařízení, byly oblasti příjmu zboţí - obchod a pokladny. Jakmile se 

zboţí stalo majetkem zákazníka, RFID etikety byly odděleny od zboţí a prodejní 

transakce dokončena (včetně zaznamenávání dat). Ve všech fázích dodavatelského 

řetězce aţ po pokladny v obchodě byla data zaznamenávána na určených 

monitorovacích místech a ukládána v centrální databázi. Díky tomu bylo moţné 

provádět nejrůznější analýzy, jako porovnání s jinými daty, zjišťování údajů o ţivotním 

cyklu jednotlivých RFID etiket atd. RFID etikety měly úloţnou kapacitu 1 024 bitů, s 

moţností rozšíření aţ na 10 000 bitů. To umoţnilo uchovávat mnohem více informací o 

výrobku, jeho pohybu a také výrobci neţ běţný čárový kód. Pro systém se pouţilo 

nejmodernější řešení zaloţené na počítačích PC. Pro zaznamenávání a zpracování dat 

se pouţily otevřené operační a aplikační systémy, aby byla zaručena rozšiřitelnost pro 

budoucí potřeby.  
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5.3.1. Význam projektu 

Vůbec poprvé v dějinách maloobchodu byl sledován celý dodavatelský 

řetězec - od výrobce zboţí aţ po prodej v obchodě. Společnost Kaufhof doufá, ţe 

zavedením technologie rádiové identifikace zboţí poskytne silný podnět pro 

optimalizaci monitorování dodávaného zboţí, inventarizaci zásob, zabezpečení 

zboţí a pokladních procedur v různých obchodech. A také k urychlení logistických 

procesů, zvýšení efektivity a minimalizaci nákladů. Cílem zkušebního projektu 

bylo získat co nejvíce informací o pouţívání, technických omezeních, 

ekonomických aspektech a budoucím vývoji této technologie, coţ umoţní 

pokračovat v modernizaci maloobchodu.“[6] 

6. Závěr 

Technologie RFID se vyuţívá jiţ několik desetiletí v průmyslu a vojenství a její 

účinnost a spolehlivost je době zdokumentována, přesto se tato technologie stále rychle 

vyvíjí a nachází své uplatnění v dalších odvětvích a oblastech, ať uţ výrobních či 

nevýrobních. Vţdy se jedná o procesy, kde je kladen vysoký důraz na přesné a rychlé 

zpracování informací a jejich následné a okamţité zpracování. 

V logistice a dodavatelských vztazích se jedná o technologii přinášející dodavateli i 

odběrateli velké mnoţství různých informací od samotné výroby, přes celou distribuční 

cestu společně s informacemi o prostředí, ve kterém se daný objekt v konkrétním čase 

nacházel, aţ po moţnost evidence v rámci podnikového majetku a následné inventarizace. 
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