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Anotace: 

 

V předložené práci je popsán postup implementace forecastu ve společnosti 

Heineken ČR. Popis postupu vytváření forecastu, sběr a čištění dat, způsoby 

vyhodnocení forecastu.  

Spolupráce a začlenění ostatních oddělení do forecast týmu. A v neposlední 

řadě vlivy, které ovlivňují forecast.   

  

Klíčová slova: forecast, Heineken, optimalizace, předpověď. 

 
 

SUMMARY: 
 

 

The bachelor thesis describes how to implement the forecast in company 

Heineken CR. It describes the procedure for making the forecasts, collecting 

and cleaning the data, shows methods of the forecast evaluation and shows 

the cooperation and the integration of other departments in the forecast team. 

And finally, describes the factors that influence the forecast. 

 

Keywords: forecast, Heineken, optimization.
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Použité zkratky 
 

 

FRC Forecast 

BP Bakalářská práce 

hl Hektolitr 1hl = 100l 

FRCUN Aplikace Forecast Pro Unlimited 

OLAP „(Online Analytical Processing) je technologie uložení dat v databázi, která 

umožňuje uspořádat velké objemy dat tak, aby byla data přístupná a 

srozumitelná uživatelům zabývajícím se analýzou obchodních trendů a 

výsledků (Business Intelligence).“ [4] 

 

SAP Je softwarový produkt navržený společností SAP a je navržen pro řízení 

společnosti ERP 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Datab%C3%A1ze
http://cs.wikipedia.org/wiki/Data
http://cs.wikipedia.org/wiki/Business_Intelligence
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1  Úvod 
 

Moje téma bakalářské práce je „FORECASTING – součást výrobního systému“. 

V této práci se věnuji popisování procesu implementace forecastu ve společnosti Heineken 

Česká republika s.r.o. Z jakého důvodu byl v této firmě forecast implementován, jaké 

nástrahy a problémy provázely implementaci a jakým způsobem se podařilo odstranit tyto 

problémy.  

 

Firma Heineken Česká republika s.r.o. se zabývá výrobou a prodejem piva, a to především 

značek Krušovice, Starobrno, Zlatopramen, Březňák, Heineken a v neposlední řadě 

výrobou nealkoholického piva  FRII.  

Jedním z důvodů, proč jsem si tuto práci vybral, je také fakt, že jsem pomáhal zavádět 

forecast a byl jsem tím, kdo forecasting v Heinekenu ČR vytvářel.  

Forecast se nejdříve dělal na měsíční bázi a později na týdenní bázi pro 170 výrobků ve 

čtyřech typech obalů:  

 Plechovka 

 Sklo 

 Sud 

 PET láhev 

  

Bakalářskou práci jsem rozdělil do několika částí: 

 

TEORIE - v této části se budu zabývat tématy: 

 Co je to forecast (FRC)  

 Proč potřebujeme forecast – v jakém odvětví se FRC využije a kde vhodný není  

 

ANALÝZY 

Zde se budu zabývat metodami předpovědí.  

 Jaká metoda se hodí k typu dat a jak je daná metoda ovlivňuje.  

 Jakým způsobem se dá vyhodnotit úspěšnost předpovědí. 

 Co se dá reportovat a jaké závěry můžeme z reportů udělat a vidět. 

 

CO OVLIVŇUJE FRC 
V této kapitole budu popisovat skutečnosti, které mohou, a v mém případě i ovlivnily, 

výsledky forecastu. Do jaké míry tyto faktory ovlivňují forecast, jak se dá eliminovat jejich 

ovlivnění a nápravné kroky na jejich odstranění.  

 

PRAKTICKÁ ČÁST 

V této kapitole budu popisovat, jakým způsobem se implementoval a vytvářel forecast. 

Hlavně se soustředím na popsání získávání, upravování a předpovídání dat. 

Dále popíši, jaké jsem použil aplikace pro úpravu a výpočty, jaká úskalí a chyby se můžou 

během vytváření předpovědí objevit a jak jim předcházet či je opravovat.  
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2 Teorie 
 

2.1 Co je to forecast. 
 

Forecast, predikce, předpověď „znamená předpověď či prognózu, tvrzení o tom, co se 

stane nebo nestane v budoucnosti. Na rozdíl od věštění nebo hádání se slovo predikce 

obvykle užívá pro odhady, opřené o vědeckou hypotézu nebo teorii“ [2] 

 

2.2 Proč potřebujeme forecast a kde. 
  
Forecast se potřebuje tam, kde se požaduje mít přesnější odhady hodnot (např. prodejů, 

počasí a jiných hodnot). 

Jeden z oborů, kde se nejvíce využívá forecast, je předpověď počasí, potom také v prodeji 

výrobků či služeb.  

 

Jsou i odvětví, kde není nutný forecast. Například: živnostník, který má malý obchod 

s novinami, může forecast využít, ale náklady spojené s vytvoření forecastu by byly 

neúměrně vysoké k jeho přínosu.  

   

2.3 Systém PUSH a PULL. 

 

Ve výrobních společnostech se používají dva systémy výroby PUSH a PULL. 

 

PUSH je systém, ve kterém se vyrábí na základě analýz z historických prodejů. Poté 

výrobce jedná s dodavateli či řetězci, jakým způsobem se prodají výrobky, tzn., začne se 

vyrábět na sklad.  

Např.: pivovary – vyrábí produkty na sklad dle forecastu a snaží se, aby se vyrobilo takové 

množství, které se co nejrychleji prodá. 

 

PULL je systém, kde se vyrábí z malé části na sklad, ale ve větší míře na základě 

objednávek od zákazníků či prodejců.  

Např.: automobilový průmysl využívá systém PULL, protože zákazníci si nadefinují auto a 

co v něm chtějí mít. Poté jde požadavek (objednávka) do výroby a auto se začne vyrábět 

přímo na zakázku. 
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2.4 Forecast jako součást systému. 

 

Zařazení forecastu do výrobního systému je věcí strategického rozhodnutí firmy.  

Toto rozhodnutí přichází ve chvíli, kdy firma požaduje zvýšit úroveň služeb, tzn. SERVIS 

LEVEL, a následně optimalizovat náklady ve výrobním, skladovém a mzdovém 

hospodářství.  

Příliš mnoho surovin na výrobu a zboží na skladech váže peníze, se kterými se nemůže 

disponovat. 

2.5 Systém S&OP. 

 

Co je to S&OP (Sales & Operational planning)? 

 

 je proces pod vedením vrcholného vedení, který na měsíční bázi vyhodnocuje 

forecast, prodej, marketing, vývoj výrobků, projekty nabídek a v neposlední řadě 

finanční výsledky 

 je osvědčená metoda na zlepšení kvality celkového plánování dodavatelského 

řetězce v rámci organizace (a nedílnou součástí plánování je i forecast) 

 

S&OP se skládá ze 4 částí, viz Obr. 1 - S&OP proces [6]:  

 demand planning část 

 supply planning část 

 alignment část 

 executive část 

 

Popis jednotlivých kroků: 

Generace dat  

V této části se generují historická data pro vytváření forecastu. Demand planer vytváří 

forecast na základě historických dat a požadavků oddělení prodeje. Jedná se především o 

tyto požadavky:  

 hot stock – zboží, u kterého se blíží doba expirace. Toto zboží je lepší prodat za 

nižší cenu než jej následně likvidovat  

 promotion forecast – zde jsou informace o připravovaných promočních akcí.  

 statistic forecast – forecast připravovaný z historických údajů 

 NPI forecast - (New product introduction) zavedení nových produktů, prvotní 

forecast poskytuje oddělení marketingu 

 

Demand část 

Demand odd. je oddělení, kde se soustřeďují požadavky od zákazníků a jiných oddělení. 

Toto oddělení v systému S&OP provádí konfrontaci forecastu s oddělením obchodu, kde 

se obchod vyjadřuje k forecastovaným hodnotám. V případě nesrovnalostí se hodnoty 

korigují dle specifikovaných předpokladů obchodního úseku. Výstupem je schválený 

demand plán obchodním ředitelem. 
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 Supply část  

Supply Chain je oddělení, které řídí dodavatelské řetězce (dodavatel - výrobce - distributor 

- prodejce – zákazník). 

 A v této části se zjišťuje, zda je oddělení Supply Chain schopno naplnit schválený demand 

plán z pohledu kapacit (výrobních, materiálových, transportních, ….).  

 

Alignment část 

Pokud výroba není schopna dodat požadované množství, musí dojít ke shodě u konkrétních 

kroků, které se musí realizovat (například časový posun konkrétní promoční akce). 

Výsledkem je schválený plán pro společnost na dané období. 

 

Executive část 

Poslední, neméně důležitý krok, který je nutný z důvodu informovanosti vrcholného 

vedení, je, co se očekává na nejbližší období (např. 3 měsíce). Teprve pokud není 

realizovaná shoda v rámci alignment meetingu, rozhoduje Exekutivní část vedení 

společnosti o strategickém kroku, jakým způsobem bude problém řešen (např.: přesun 

výroby do jiných výrobních jednotek atd.) 

 
Obr. 1 - S&OP proces [6] 

 

 

Dále se v mé práci budu detailně zabývat pouze první části, a to je příprava dat v rámci 

procesu forecastu. 
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2.6 Přínos nasazení S&OP  

 velkým přínosem bylo sjednocení informačních toků  Obr. 2 

 

 

 

 
Obr. 2 - Informační toky 

  

 

Před zavedením S&OP byl informační tok roztříštěný, informace se ztrácely, případně se 

nedostaly na to správné místo. To vedlo k velké chybovosti. Po nasazení S&OP se 

informační tok ujednotil a byly definovány kontaktní osoby.   

 

 

2.6.1 Úroveň služeb (SERVIS LEVEL)  

V Heinekenu ČR se měří úroveň služeb (SERVIS LEVEL) a ta za 3 roky vzrostla o 3%. 

Toto se podařilo, aniž by došlo k nárůstu nákladů či investic pouze došlo k optimalizaci 

procesů uvnitř společnosti). Viz Tab. 1 - Servis Level 
 

Tab. 1 - Servis Level 

Došlo ke snížení nedodaných objednávek, zlepšila se kvalita 

dodávek a také se snížil počet reklamací zboží. Tím došlo ke 

zvýšení prestiže u zákazníka a ti začali lépe vnímat úroveň služeb.  

 

 

 

 

 

 

 

Rok Servis Level 

2009 95% 

2010 96% 

2011 98% 
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2.6.2 Optimalizace nákladů 

V neposlední řadě došlo k optimalizaci nákladů a to u oddělení: 

  

 obchod – snížení penalizačních poplatků za nedodání zboží včas či 

v dohodnutém množství 

 distribuce – eliminace nadbytečných přesunů zboží mezi distribučními centry 

 výroba – snížení úrovně zásob, zvýšení minimálních výrobních dávek a také 

racionalizace počtu vyráběných produktů (úspora nákladů z důvodu nižších 

přestaveb na linkách, úspory z výroby vyšších výrobních dávek, …) 

 personální odd. – snížení nákladů na přesčasy a lepší plánování počtu lidí na 

směnách 

 

3 Analýza metod forecastu 
 

3.1 Metody předpovědi 

3.1.1 Exponential smoothing 

 

Exponenciální prokládání je známo od 50. let minulého století a především bylo vyvinuto 

pro předpověď budoucích prodejů zboží. Jako první jej publikoval Američan Charles C. 

Holt v roce 1957. 

 

„Tento model výpočtu počítá vážený průměr historických a současných hodnot. 

Nastavením vah, tedy kladení většího nebo menšího důrazu na historické hodnoty, je možné 

různě zohlednit výkyvy časových řad, například sezónní trendy. K výpočtům lze použít 

datové řady libovolné délky, i pouze několik málo dat postačí k alespoň nějakým výpočtům 

exponenciálního prokládání a lze jej počítat jednoduše například v Excelu. „[3] 

 

Tento model se dodnes využívá a jeho pověst robustního nástroje a snadno pochopitelné 

metodiky pro předpovědi je známá a velice populární.  

  

3.1.2 Box – Jenkins 

 

Box-Jenkins je komplikovanější než statistické metody exponenciálního prokládání. 

Box-Jenkins zachytí historické korelace údajů a provede extrapolaci dopředu. To často 

překonává exponenciální vyrovnání v případech, kdy jsou data poměrně dlouhá a 

permanentní. Nicméně není obvyklé využívat tuto metodu, když jsou data statisticky 

neuspořádaná. [5] 
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3.1.3 Simple Moving Average 

 

Jednoduchý klouzavý průměr předpovídá hodnoty pro budoucí období na základě 

průměrné hodnoty proměnné ve stanoveném počtu předchozích období. Klouzavý průměr 

poskytuje takové informace o trendu, které by při výpočtu běžného průměru všech 

historických dat zůstaly skryty.  

Nástroj se používá při vytváření předpovědí výsledků prodeje, stavů zásob a jiných trendů. 

[5] 

 

3.1.4 Croston Intermittent Date Model 

 

Hlavním cílem Croston modelu je zajistit dobré skladové zásoby, kdy výsledkem je ani 

přeplněný ani prázdný sklad. 

Pro vytvoření modelu je zapotřebí použití dvou aspektů: množstvím požadavku a termínu 

dodání.  

Croston model rozpoznává, jak sporadické načasování zásob tak to, že průměrná 

objednávka, pokud se rozloží rovnoměrně na celý počet dní, je vlastně chybná.  

Tento model není moc znám ani používán, ale je velice užitečný, zvláště pro sklad 

s nízkoobrátkovými výrobky, které si objednávají na základě požadavků pro doplnění 

skladu. Tento forecast se provádí bez trendů a sezonality. [5] 

3.1.5 Curve Fitting 

 

Prokládání křivek se obecně používá pro model s globálními trendy dat. 

Přestože tato metoda není tak sofistikovaná jako jiné metody v aplikaci ForecastPro, může 

být docela užitečná. 

Tato metoda může být použita u krátkých časových řad (doporučená minimální délka je 

deset bodů dat).    

 

Curve fitting podporuje čtyři typy křivek – přímky, kvadratické, exponenciální a růst (s-

křivka). Křivku je možno si vybrat či se nechá nastavit samotnou aplikací. [5] 

 

3.2 Vyhodnocení  

Způsobů, jakým vyhodnocovat úspěšnost FRC, je mnoho a zaleží na tom, co 

předpovídáme. Pokud bude předpovídat hodnotu (věc), která se stane nebo nestane, tak má 

jenom dvě hodnoty: ANO, NE. Potom se dá spočítat a procentuelně vyjádřit, kolikrát se 

podařilo udělat ANO či NE.  

U hodnot, kde je potřeba číselně znát, jak jste se přiblížili k forecastu, se využije např. 

procentuálního vyjádření a to v rozsahu 0 – 100 % či  [- ∞ ; + ∞] %.  

 

Já jsem využil dva způsoby: 

 % vyjádření úspěšnosti 

 BIAS  
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3.2.1 Procentuální vyjádření úspěšnosti  

 

Prvním způsobem vyhodnocování úspěšnosti je procentuelní vyjádření v rozsahu od 0 – 

100 %. 

U tohoto vyhodnocení není možné zjistit, zda je forecast pod či nad skutečným odběrem (v 

našem případě hektolitrů). Ve výsledku vidíme celkovou úspěšnost jak výrobku, tak i další 

rozdělení (dle Brand, pack type atd.).  

 

Vzorec, který jsem použil a vymyslel, nejdříve porovnává hodnoty a podle výsledku 

porovnání vypočítá úspěšnost.  Výsledná hodnota byla převedena na procenta.  

  
IF(AND('Plán celkem'=0;' ABSOL '=0);1; 

IF(OR('Plán celkem'=0;'AY'=0);0;IF('Plán celkem'>'AY'; 

ABS(1-('ABSOL'/'Plán celkem'));ABS(1-(' ABSOL '/'AY'))))) 

 

Kde:  

plán celkem - je hodnota v hl, která se forecastovala 

AY - je hodnota aktuálního prodeje, kolik se v daném období prodalo hektolitrů 

ABSOLO - je absolutní hodnota rozdílu Plán celkem – AY 

 

Tento vzorec se používá pro výpočet úspěšnosti jedné hodnoty výrobku. Pokud budete 

chtít vidět úspěšnost týdne, pak je nutné použít upravenou verzi vzorce a to: 
 

IF(SUMA (Plán celkem)> SUMA (AY)));1-(SUMA(ABSOLO )/ 

Plán celkem);1-( SUMA(ABSOLO )/ SUMA (AY))) 

 

Kde: 

plán celkem - je hodnota v hl, která se forecastovala 

AY - je hodnota aktuálního prodeje, kolik se v daném období prodalo hektolitrů 

ABSOLO - je absolutní hodnota rozdílu Plán celkem – AY 

 

 

 
Tab. 2 - Týdenní úspěšnost porovnání vzorců 

 
 

 

 

Týdenní 

úspěšnost podle 

upravené verze 

vzorce 

Týdenní 

úspěšnost podle 

vzorce na 

výrobek 
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Tab. 3 - Týdenní úspěšnost, přehled 

 
 

V  Tab. 3 - Týdenní úspěšnost, přehled lze vidět přehled úspěšnosti po jednotlivých 

výrobcích a ve sloupcích označených 13 a 4 (13 a 4 týdenní vyhodnocení stanovilo vedení 

společnosti) je aritmetický průměr týdnů.  

Buď čtyř či třinácti týdnů, vždy bráno od nejnovějšího týdne. 

 
Tab. 4 - Týdenní úspěšnost dle Brand 

 
 

Při práci s tímto vyhodnocením jsem zjistil, že mi nedokáže odpovědět na všechny otázky.  

Proto jsem hledal další způsob výpočtu přesnosti a našel jsem BIAS. Viz kapitola 3.2.2.  

3.2.2 BIAS 

BIAS je vyhodnocení úspěšnosti založené na rozdílu forecastu od skutečného prodeje.  

Zde lze vidět, jak skončila předpověď daného výrobku, zda jsem se dostal na skutečnou 

hodnotu forecastu, případně nad či pod hodnotu.  Viz Tab. 6 - BIAS vyhodnocení týdnu u  
 

Tab. 5 - BIAS 

=0 je to OK   

>0 SK < FRC přeforecastováno 

<0 SK > FRC podforecastováno 
 

Tuto tabulku jsem převedl do vzorce v kontingenční tabulce
1
: 

IF(AND('Forecast celkem'=0;'AY'=0);0;IF('Forecast 

celkem'=0;0,00000000001; ('BIAS'/'Forecast celkem'))) 
 

Kde: 

Forecast celkem - je hodnota, co se forecastovala. 

AY - je hodnota aktuálního prodeje. 

BIAS - je hodnota rozdílu  Forecast celkem – AY. 

 

                                                 
1
 Kontingenční tabulka v Excelu se užívá k přehledné vizualizaci vzájemného vztahu dvou statistických 

znaků. 
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Výsledná hodnota je pak převedena na procenta. Výsledkem je vyjádření, jedné ze tří 

úrovní (Tab. 5 - BIAS), kde jde vidět, jak dopadl daný výrobek v daném časovém rozmezí.   

 

 

V Tab. 6 je vidět vyhodnocení jednotlivých výrobků, v případě společnosti Heineken po 

týdnech. Barevné označení je pro lepší vizuální orientaci a zobrazuje, jak se výrobky 

vyvíjely. Pokud je u výrobků stále 0 %, pak se již tyto výrobky neforecastují, případně se 

jedná o nový výrobek.   
 

Tab. 6 - BIAS vyhodnocení týdnu u výrobků 

 
 

Následně se dá analyzovat i to, jak se vyvíjí úspěšnost u Brandu, Pack type a celková 

úspěšnost v týdnech. 

 
Tab. 7 - BIAS vyhodnocení týdnu u pack type 

 
 
Tab. 8 - BIAS vyhodnocení týdnu u brand 

 
  
Tab. 9 - BIAS vyhodnocení týdnů 
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3.3 Reporting  

 

Pro prezentaci úspěšnosti forecastu je vhodné si připravit reporty. Je nutné vědět, jaké 

informace se budou reportovat a pro koho. 

 

Report pro vrcholný managment by měl obsahovat globální hodnocení forecastu. Jako je 

úspěšnost, důvody neúspěchu (nevykrytí objednávek) a nápravná opatření.  

 

 
Obr. 3 - Reporting globální pohled 

  

Report pro oddělení výroby by měl obsahovat globální pohledy na brand, packtype atd. 

A posléze i detailnější informace na výrobek. 

Dále důvody, které ovlivnily nedostatek nebo případně velkou zásobu výrobků na skladech 

atd. 

 
Obr. 4 - Reporting TOP 

 
Obr. 5 - Reporting TOP best, bad 
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Při vytváření reportů jsem využíval kontingenční tabulku sestrojenou v Excelu se vzorci 

uvnitř.  

Pro lepší vizualizaci jsem využil sloupcových grafů. 

 

 

4 Co ovlivňuje forecast 
 

4.1 Počasí 

Ten, kdo forecast vytváří, musí znát, do jaké míry mu ovlivní počasí jeho předpověď. 

Počasí ovlivňuje forecast ve velké míře v potravinářském průmyslu a u některého 

rychloobrátkového zboží. 

 

Kde počasí ovlivňuje:  

Např.: zmrzlina, deodoranty  -  prodej tohoto produktu má sezonalitu v letním 

období. Tak jako pivo a nealkoholické nápoje.  

Kde počasí neovlivňuje: 

U výrobků typu zubní pasta, šampón, toaletní papír atd. se zde nepředpokládá, že 

počasí ovlivní prodej. Tyto výrobky se prodávají po celou dobu stejně.   

 

4.2 Prodloužené víkendy 

Prodlouženými víkendy míníme ty víkendy, kde před či po víkendu je statní svátek.  

V tomto období se počítá s předzásobením.  

 

4.3 Sezonalita 

Sezonalita nám dává informaci, kdy má jaký druh výrobku vrchol svého prodeje v rámci 

roku. Je to velmi důležitá informace, neboť nemůžeme forecastovat stejnou hodnotu celý 

rok. V průběhu roku se hodnota mění a před nástupem sezóny výrobku hodnoty vystoupají 

až na maximální hodnotu. Poté začnou klesat. 

Sezonalita se může měnit rok od roku. Např. začátek teplých dní v jednom roce může být 

v dubnu a jiný rok se posune o několik týdnů. Tuto skutečnost je potřeba brát v úvahu a 

počítat s ním při vytváření předpovědí.   

Sezonalita šampaňského má vrchol prodeje v prosinci. 
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4.4 Promo akce 

Promo akce – to jsou takové akce, které se plánují na podporu produktu. Takovéto akce 

velmi ovlivňují forecast jak v minulosti, tak i v budoucnu. Jednak se musí správně 

spočítat velikost akce (jaké množství se v promo akci prodá) a také správné načasování 

odběrů.  

Odhad velikosti akce se dá domluvit po dohodě se zákazníkem nebo vypočítat z podobné 

akce, která proběhla v minulosti.  

Akce může být vytvořena vlastní (den otevřených dveří, ochutnávky atd.) anebo 

zákazníkova akce, kdy dodavatel pouze dodá výrobky v požadovaném množství, čase a 

kvalitě. Nedílnou a důležitou součástí promo akce je cena, za kterou se výrobek prodává. 

Ta totiž z velké míry ovlivňuje prodej množství výrobku.  

Typy promo akcí: 

 veletrh, koncert, festival atd. 

 letáková akce v hyper/supermarketu 

 podpora určitých typů zákazníků  

 atd. 

 

 

4.5 Časová náročnost výroby produktu (technologický postup) 

 

Každý produkt má jiný technologický postup výroby a jinou délku přípravy, proto je nutné 

brát v úvahu i tento faktor. Není možné urychlit technologický postup. S délkou výroby 

produktu se musí počítat při připravování forecastu u akcí, které jsou větší než nastavený 

limit výroby. Pokud bude například naplánovaná akce na určitý druh výrobku a výroba 

nebude mít požadované množství, není možné takovou akci spustit. Je nutná komunikace 

s divizí výroby a navrhnout nový termín akce.  

 

Např.: výroba piva dle procenta alkoholu je odlišná. Pro výčepní pivo je potřeba počítat s 5 

týdenní výrobou a u speciálních piv se musí počítat třeba i s 10 až 12 týdenní výrobou.    
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5 Aplikace teorie do praxe 
 

V této kapitole se budu zabývat  forecastem ve firmě Heineken ČR. Zaměřím se na získání 

dat z různých systémů, čištění dat od píků atd.  

Data budu získávat na jednotlivé výrobky (SKU).   

Ke zpracování těchto dat budu využívat tyto nástroje:  

 aplikaci Excel a funkce v ní obsažené 

 aplikaci OLAP „(Online Analytical Processing) je technologie uložení dat v 

databázi, která umožňuje uspořádat velké objemy dat tak, aby byla data přístupná a 

srozumitelná uživatelům zabývajícím se analýzou obchodních trendů a výsledků 

(Business Intelligence).“ [4] 

 aplikaci ForecastPRO Unlimited 

5.1 Zdroj dat 

Jednou z velmi důležitých úkonů při vytváření forecastu je zdroj věrohodných dat. 

Je nutné si říct, co se bude předpovídat a podle toho se zvolí správný zdroj dat. V případě 

Heinekenu ČR to jsou data z účetních systémů jednotlivých společností a to: 

 Starobrno SAP  

 Krušovice SAP  

 Drinks Union Aurora.  

 

Později pouze systém SAP pro Heineken ČR. 

(SAP je softwarový produkt navržený společností SAP a je navržen pro řízení společnosti) 

Jako prodejní jednotku jsem si vybral hektolitry (prodej výrobků na pivním základu a 

nealko) a zvolil jednotku času. Tou byl zprvu měsíc a to z důvodu nastavení metod 

výpočtů forecast a ověření si úspěšnosti forecastu. Později jsem přešel na týdenní 

předpověď.  

Nejstarší hodnoty v SAPu byly od roku 2008 a v systému Aurora jsem zvolil hodnoty od 

roku 2007. Starší data nemělo smysl stahovat, neboť delší historie může ovlivnit forecast a 

i úprava dat a čištění je složitější. 

 

Formát dat jsem zvolil xls nebo csv a provedl jsem import dat do Excelu.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Datab%C3%A1ze
http://cs.wikipedia.org/wiki/Data
http://cs.wikipedia.org/wiki/Business_Intelligence
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5.2 Formát a jednotlivý popis dat 

 

Zde uvádím soupis dat, které jsem používal při vytváření forecastu. Některé údaje jsou 

nutné k vytvoření samotného forecastu a jiné jsou určené pouze jako informativní pro 

výrobu. A to z důvodu lepšího filtrování a předávání souhrnných informací na místa 

výroby a stáčení.  

 

Jako klíč ve všech tabulkách jsem používal číslo výrobku a to ve formátu TEXT. 

 

Pro vlastní forecast jsou důležité tyto údaje: 

 číslo položky (výrobku) – formát TEXT 

 název položky (textový popis výrobku – formát TEXT 

 forecast na daný týden – formát ČÍSLO 

 akční plán – formát ČÍSLO 

 korekce – formát ČÍSLO 

 plán celkem – formát ČÍSLO 

 AY– aktuální prodej – formát ČÍSLO 

 vyhodnocení - předešlého období  

 

Tyto doplňkové údaje slouží výrobě pro jejich úpravu plánů a lepší manipulaci s údaji. 

 brand – značka produktu – formát TEXT 

 packtype – distribuovaný obal – formát TEXT 

 primární balení – množství v litrech obale – formát TEXT 

 sekundární balení – pokud je, je uvedeno (např. PVC, Karton atd.) – formát 

TEXT 

 ABC -  typ výrobku podle důležitosti – formát TEXT 

 packaging site – informace kde je daný výrobek vyrábí – formát TEXT 

 old key – staré číslo produktu – formát TEXT 

 lead time – formát TEXT 

 brewing site – formát TEXT 

 beer srot – formát TEXT 

 wort – formát TEXT 

  

 

Data jsou rozdělena do několika tabulek (souborů). 

 aktuální plnění  - zde jsou údaje o aktuálním plnění, napojeno na OLAP 

 akční plány – v tomto souboru jsou informace o plánovaných akcí a jejich 

rozdělení do týdnů (rozdělení do týdnů je podle předem připraveného klíče a 

dohody se zákazníkem) 

 Forecast Pro – tento soubor slouží jako výstup z aplikace Forecast Pro (aplikace 

pro vypočet forecastu) 

 vlastní FORECAST – do tohoto souboru se stahují data z ostatních tabulek a zde se 

kompletuje a upravuje forecast 
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5.3 Úprava dat  

Před každým vytvořením nového forecastu je nutné si nejprve stáhnout, a poté importovat 

data za předešlé období a posléze tyto data upravit a očistit.  

Čistění proběhne, jak nad vlastními daty (hodnotami), tak i nad pomocnými daty jako jsou 

datum, text výrobku, číselné označení výrobku, zařazení výrobku do příslušné kategorie 

atd.  

Čištěním se rozumí nastavení všech typů dat na text, číslo atd. 

 

Data se očistí od chyb ze systémů, záporných hodnot a také píků (viz kapitola 5.4). 

 

Duplicitní načítání hodnot.  

Při přetahování dat z OLAP či jiných systémů je třeba si dát pozor, aby nebyly staženy 

duplicitně, což by mohlo negativně ovlivnit následné výpočty.  

 

V některých případech se může stát, že jeden výrobek má historická data na více ID 

produktů (nebo také SAP kódů). Výroba však požaduje pouze jednu hodnotu. Zde se musí 

sečíst prodeje ze všech výrobků a pak tyto čísla importovat do vytvořených tabulek 

(souborů).  V Excelu se dá použít funkce VLOOKUP (v české verzi je to funkce 

SVYHLEDAT), kde do jedné buňky se zadá několik výše uvedených funkcí a ty se budou 

se sčítat. 
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5.4 Očištění dat od píků  

 

Co to vlastně pík je ? 

Dá se říct, že je to „křivka zvonovitého tvaru znázorňující závislost dvou proměnných 

veličin“ [1]. Jinými slovy, je to nějaký extrém (ať kladný či záporný) v číselné řadě.  

viz     Obr. 6 - Píky. 

 
    Obr. 6 - Píky 

 

A jak vznikne?  
 

Vzniká většinou velkým nárůstem prodejů za krátké časové období. A to může způsobit 

například:  

 naplánovaná promo akce  

 dojde ke zdražení a zákazníci se předzásobí 

 prodloužené víkendy  

 atd.  

 

 

Proč čistit píky a jakým způsobem?  
 

Jeden krátký pík v celé časové řadě moc neovlivní forecast, ale kdyby bylo těchto píků 

více, pak mohou ovlivnit forecast, a proto je nutné je eliminovat.  

Na druhou stranu je nutné si uvědomit, jak tyto píky vznikly. Pakliže se bude zdražovat 

stále ve stejném období a v tomto období bude pík, je nutné jej ponechat, protože je 

pravděpodobné, že se tato skutečnost bude i nadále opakovat.  

 

Čistění píků se dá řešit několika způsoby. Mně vyhovoval způsob využití grafu přímo na 

datech a to v typu (Line či Column). Nebo se dá využít kontingenční tabulky a grafu.  

Čistění jsem prováděl tak, že jsem upravoval hodnotu píku na např. aritmetický průměr 

okolních hodnot a to 3 před a 2 za píkem.   

Takto jsem zkontrolovat všechny výrobky. Čištění píků jsem prováděl po každém načtení 

nových dat (nově vytvořené skutečnosti).  
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5.5 Vlastní provádění forecastu  

 

 

Vlastní provádění výpočtů se provádělo v aplikaci Forecast Pro Unlimited (dále jen 

FRCUN). Viz Obr. 7 - Logo aplikace Forecast pro Unlimited 

 

 
Obr. 7 - Logo aplikace Forecast pro Unlimited 

 

Na trhu se vyskytuje více aplikací na výpočet forecastu a existuje i modul forecast přímo 

pro SAP, ale Drinks Union a.s. měl tuto aplikaci již zakoupenou. Po fůzi se společností 

Heineken ČR přešla pod majetek společnosti Heineken ČR a ji proto mohla použít. 

Jedná se o komerční produkt společnosti Business Forecast Systém, Inc. Společnost 

pochází z Belmontnu v USA. 
 

Do příslušného souboru se načtou a očistí hodnoty o aktuálním plnění. Posléze se provede 

import a výpočet v aplikaci FRCUN. Vypočítané hodnoty je nutné projít výrobek po 

výrobku a kontrolovat si správnost hodnot. K tomuto je lepší využít zobrazení v grafu, kde 

lze vidět jakékoliv anomálie.   

Tyto anomálie se mohou vytvořit, buď špatným výběrem metody výpočtu (viz bod 3.1) 

anebo nemá výrobek dostatečně dlouhou historii. 

 

 

Pokud se anomálie najdou, je potřeba provést opravu a to několika způsoby: 

 opravit historické údaje (pokud tam jsou píky) 

 zvolit jinou metodu výpočtu (viz bod 3.1) 

 u nového výrobku bez historie doplnit historii z podobného výrobku  

 

Za anomálii je možno považovat: 

 stále stejné hodnoty v budoucnu viz        Obr. 8 - Stejná hodnota 

 

 
        Obr. 8 - Stejná hodnota
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 Prudký nárůst či pokles viz Obr. 9 - Prudký nárůst 

 

 
Obr. 9 - Prudký nárůst 

 

Pokud se provedou změny na zdrojových souborech, je nutné provést znovu načtení a 

přepočet. Poté provést novou kontrolu po jednotlivých výrobcích. 

 

Úpravy budoucích hodnot  
 

Pokud se plánují větší odběry v některém období a tyto odběry nejsou ovlivněny žádnou 

promo akcí či prodlouženým víkendem, je možno udělat úpravu přímo v aplikaci.  

A to navýšením hodnot o % či je nastavit na příslušnou hodnotu. Tento způsob se dá využít 

především u nástupu a konci sezónnosti.      

 

Poté se data exportují do souboru xls. 

 

5.6  Porovnání aplikace FRCUN verze 4.3.3 a verze V6 

 

Cíl: Stanovil jsem si cíl otestovat a porovnat novou verzi aplikace ForecastPro Unlimited 

určenou pro předpovědi všech výrobků v celém portfoliu společnosti Heineken Česká 

republika s původní verzí aplikace. 

A zjistit její potenciál pro budoucí využití ve společnosti.  

 

5.6.1 Stávající stav 

 

V současné době firma využívá verzi 4.3.3 z roku 1999 a předpovídá 145 výrobků na 

celorepublikové úrovni.  

 

Stručný popis práce: 

U této verze jsem načetl data z jednoho souboru v přesném formátu a poté jsem 

nastavil metodu, kterou se mohlo předpovídat. 

Poté jsem data upravoval (pokud ale budete chtít změnit metodu u SKU, pak je nutné si 

vytvořit zvláštní soubor, do něj nakopírovat historii daného výrobku a vytvořit nový 

skript s jinou metodou). 
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Toto jsem udělal u každé metody zvlášť včetně parametrů dané metody (z důvodu 

nárůstu počtu souborů se tak zvyšovala možnost chyb a nepřehlednosti). 

 

Po vytvoření FRC v aplikaci FRCUN jsem uložil vytvořené hodnoty do tolika souborů, 

kolik jich bylo načteno. 
 

5.6.2 Budoucnost využití FRC ve firmě 

 

V budoucnu (začátek roku 2011) se uvažuje o forecastu na DC (distribuční střediska) 

což v tuto chvíli znamená 12x DC po 145 SKU  to je forecast pro 1740 SKU každý 

týden. Nová verze splňuje tyto budoucí požadavky, viz shrnutí. 

 

5.6.3 Způsob testování  

 

 Výběr dat pro hodnocení  

Pro hodnocení jsem si vybral týdny od W30 - W52 (W – týden, 30 – číslo týdne). 

 Načtení dat 

Pro načtení dat jsem využil stejný soubor jako u starší verze.  Pouze jsem vytvořil pěti 

vrstvou hierarchii. 

 Vypočet FRC 

Pro výpočet FRC jsem použil stejnou metodu jako u starší verze Exponential smoothing 

\EXSM=** 

 Vyhodnocení 

K vyhodnocení úspěšnosti jsem použil % rozsah od 0 % - 100 %. Vyhodnocení proběhlo 

na každý týden zvlášť.  

 Závěr 

Výsledné hodnoty jsou stejné, protože se využívá stejné metody jako u staré 

aplikace. 

Zlepšení výsledku vidím ve změně metod u jednotlivých položek.  
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5.6.4 Novinky ve verzi 6 

 

Verze 6 je z roku 2009. 

Pro načítání dat se může použít pouze jeden soubor v max. 5 stupňové hierarchii. 

Výchozí soubor bude také jeden ve stejném formátu jako vstupní. 

Je možné měnit metodu a parametry metody forecastu přímo na položce a ihned vidět 

změnu budoucích hodnot. 

Hlídání stavu SKU – při načítání automaticky vyhodnotí, zda se bude SKU hodnotit či 

nikoliv. 

 pokud jsou hodnoty 0, pak SKU vyhodnotí, označí ji šedivou barvou a 

nebude s ní počítat  

 pokud jsou vykazovány hodnoty, je SKU zelené  

 pokud se na SKU udělá ruční změna, hodnota je označena červeně 

 pokud je provedena ruční změna na SKU, pak jeho předchůdci jsou 

označeni žlutě 

 

 
 

 

 

Obr. 10 - SKU bez 

odběru 

 

Obr. 11 - SKU s 

odběry - zelená 

 

Obr. 12 - Ruční 

změna - žlutá 

 

Obr. 13 - Ruční změna 

na SKU 

 

 

Pokud se ručně upraví hodnoty v budoucnosti, pak si tuto hodnotu bude aplikace 

pamatovat i pro následující vytváření FRC. Při změně je možné si zobrazit historii 

v daném období, např. při posunutí týdnů (velikonoce). 

 

Pokud se zvolí špatná metoda, je uživatel ihned informován, že není možné použít tuto 

metodu pro daný výběr dat. 

  

Je také možnost nastavit automatickou korekci historických dat (píky). 

 

Pomocné soubory:  

 HELPER – propojenost se souborem, který nastaví pravidelnou opakovanost 

odběrů. Pokud zákazník odebírá v pravidelných intervalech (např. TANK) 

 

 HOLIDAYS – v tomto souboru si identifikují státní svátky, prodloužené 

víkendy atd. a automaticky se upravuje hodnota odběrů 

 

Všechny tyto hodnoty se připojují individuálně k SKU.  
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5.6.5 Forecast pro distribuční centra 

 

V blízké budoucnosti se postupně začne připravovat FRC na DC (distribuční centra).  

Nyní je 12 DC v celé republice. Plánuje se, že DC budou narůstat. 

Pokud se budou u nynějších dělat FRC na všechna SKU, tak je to dohromady forecast 

pro 1740 SKU. 

Při forecastu tak velkého množství SKU je nutné pořídit novou verzi aplikace, neboť 

starší aplikace nemá kapacitu na zpracování tak velkého množství SKU a možnost 

měnit metody výpočtu u jednotlivých SKU v příslušném DC.      

 

Zde lze vidět rozpad položek pro všechna DC viz Obr. 14 - DC a seznam SKU . 

 

 
Obr. 14 - DC a seznam SKU 

 

5.6.6 Shrnutí   

NEW Verze 6.1.0.1 

PRO:  

 práce pouze s jedním souborem dat input, output 

 vícevrstvá hierarchie max. 5. např.  Total - název DC – značka - packtype - 

SKU = 1740 SKU 

 možnost měnit typy metod výpočtu přímo na SKU a ihned vidět změnu 

budoucích hodnot 

 sledování zda se SKU forecastuje či nikoli (pokud zjistí, že jsou hodnoty 0, pak 

s ní nepočítá) 

 pokud ručně upravím hodnotu SKU na daný týden, tato informace zůstane 

uložena i pro příští forecast 

 pokud se zvolí špatná metoda, je uživatel ihned informován o špatné metodě 

 automatická korekce historických dat „píky“ – možnost vypnutí u SKU 

 automatický update aplikace 

 snadnější propojení se souborem na identifikace státních svátků a pomocných 

souborů 
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PROTI: 

 licence platná pouze na 1 PC 

 cena upgrade na verzi V6 je $2,995.00 USD plus S&H. cca 55 000 Kč 
 

 

OLD Verze 4.3.3 

PRO: 

 není nutná žádná investice 

 

PROTI:  

 nemožnost vícevrstvé hierarchie pouze SKU 

 neukládá ruční korekce pro další forecast (musí se znovu ručně doplnit) 

 licence pouze pro 1 PC 

 zastaralá aplikace 10 let 

 

 

Z mého pohledu doporučuji zakoupit upgrade programu ForecastPro Unlimited v anglické 

verzi. (Česká lokalizace chybí).  

A to z těchto důvodů: 

 možnost zpracování většího množství dat, příprava na forecast na distribuční 

centra 

 možnost mít výrobky zařazené v pětinásobné hierarchii 

 je zde možnost ihned vidět graf při změně metody 

 možnost nastavit si u každého výrobku jinou metodu výpočtu a jejího 

parametru 

 aplikace je pro uživatele velmi intuitivní a jednoduchá na ovládání 

 z praktického hlediska je novější verze aplikace velkým přínosem 
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5.6.7 Obrazové srovnání verze V4 a V6 

 
 

Zadání metod. 
 

 
Obr. 15 - V4 zadávání metod 

 
Obr. 16 - V6 zadávání metod 

 

 

U staré verze aplikace ForecastPro se metoda výpočtu zadává hned při načítání a je vždy 

stejná pro daný soubor. 
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Změna budoucí hodnoty. 
 

 
Obr. 17 - V4 Změna hodnot 

 

 
Obr. 18 - V6  Změna hodnot 

 

U nové verze změna zůstává i při dalším vytvářením FRC. Velká pomoc při vytváření 

forecastu. 
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Porovnání dvou metod výpočtu u jednoho výrobku za použitím stejných historických dat. 

Viz Obr. 19 - V6 použita metoda BJ a Obr. 20 - V6 použita metoda EXSM. 

 

 

 

 
Obr. 19 - V6 použita metoda BJ 

 
Obr. 20 - V6 použita metoda EXSM 
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5.6.8 Další obrázky 

 

 

 

 
Obr. 21 - V6 nastavení metod s parametry 

 

U Obr. 21 - V6 nastavení metod s parametry jde vidět nastavení metody výpočtu spolu 

s možným parametrem metody. 
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Obr. 22 - V6 Pomocný soubor HOLIDAYS 

 

 

 
Obr. 23 - V6 Pomocný soubor HELPERS 

 

 

 

Pomocné soubory:  

 HELPER – propojenost se souborem, který nastaví pravidelnou opakovanost 

odběrů. Pokud zákazník odebírá v pravidelných intervalech (např. TANK) 

 

 HOLIDAYS – v tomto souboru si identifikují státní svátky, prodloužené 

víkendy atd. a automaticky se upravuje hodnota odběrů 

 

Všechny tyto hodnoty se připojují individuálně k SKU.  
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6 Závěr 
 

Cílem této práce bylo popsat nasazení forecastu ve společnosti Heineken Česká republika. 

V počátcích byl ve společnosti decentralizovaný forecast. Po nasazením S&OP  se 

centralizoval forecast a také, a to především, informační toky informací.  

To vedlo k efektivnímu využití výrobního, skladového a personálního potenciálu firmy.   

Pro správné fungování centrálního forecastu byla nutná spolupráce všech oddělení, které 

mohly ovlivnit forecast (sales, marketing atd.) a v neposlední řadě vedení společnosti. 

 

Během implementace jsem sjednotil vstupní data pro forecast ze systémů společností 

Krušovice, Starobrno a Drinks Union a.s. Pro výpočet forecastu jsem využil původní 

aplikace ForecastPro a v ní jsem nejprve začal provádět forecast na měsíční bázi a posléze 

jsem změnil na týdenní předpověď. 

 

Během vytváření forecastu jsem zjistil, že aplikace (ForecastPro), sloužící pro výpočet 

předpovědí, už nestačí na požadavky společnosti, a proto bylo nutné provést její upgrade. 

Provedl jsem srovnání s novou verzí aplikace ForecastPro a závěrem srovnávacího testu 

jsem doporučil nákupu nové verze. A to především z těchto důvodů: 

 možnost zpracování většího množství dat. Příprava na forecast na distribuční 

centra 

 možnost mít výrobky zařazené v pětinásobné hierarchii 

 nastavit si u každého výrobku jinou metodu výpočtu a jejího parametru a vidět 

budoucí hodnoty v grafu 

 aplikace je pro uživatele velmi intuitivní a jednoduchá na ovládání 

 

Vyhodnocení úspěšnosti forecastu jsem prováděl dvěma způsoby, procentuálním 

vyhodnocením a BIAS. Při implementaci centrálního forecastu toto vyhodnocení postačilo, 

ale pro další používání by bylo dobré přidat další způsoby vyhodnocení forecastu.   

 

Faktory, které ovlivňují forecast, se z větší části podařilo implementovat do centrálního 

forecastu. Jen informace o počasí se zatím do předpovědí nepřipojovaly. Důvodem 

nepřipojování byl nedostatek dat o počasí (teploty a stav počasí – déšť, slunce atd.) a 

způsob zpracovaní těchto dat. 

 

Přínosem centralizace forecastu bylo sjednocení informačních toků, zvýšení úrovně služeb 

SERVIS LEVEL a optimalizace nákladů.  

obchod – snížení pokut za nedodání zboží včas či v dohodnutém množství 

distribuce – eliminací přesunu zboží mezi sklady 

výroba – snížení zásob, zvýšení minimálních výrobních dávek a také optimalizace 

výrobků (ziskovost, delisting) 

personální odd. – snížení nákladů na přesčasy a lepší plánování počtu lidí na 

směnách 
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Současná situace: 

V tuto chvíli se provádí forecast na týdenní bázi s měsíční fixací. To znamená, že není 

možné měnit data v průběhu probíhajícího měsíce bez vědomí výroby, která rozhoduje, zda 

je možné dodatečné objemy zákazníkům potvrdit či nikoliv. Veškeré promo akce jsou 

v delším časovém předstihu domluvené a neměly by ovlivnit forecast.     

 

Na závěr bych chtěl říct, že se implementace centrálního forecastu do společnosti 

Heineken ČR podařila. A v současné době probíhají další kroky ke zpřesnění forecastu 

(vyhodnocení promo akcí atd.).   
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